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RUGSĖJIS – SPALIS – LAPKRITIS

Laikraštį rengia ir platina mokyklos jaunieji žurnalistai bei jų vadovė mokytoja Audronė

Sveiki!
Jau antrus metus su Jumis sveikinuosi aš — laikraštukas
,,Aukštakalniukas”.
Norėčiau padėkoti visiems dideliems, ir mažiems, kurie rašėte, piešėte
ir visaip prisidėjote prie laikraštuko leidimo. Ačiū!
Manau, kad ir šiais mokslo metais ,,Aukštakalniuke”
pasidalinsite savo kūryba, piešinukais, sužinosite mokyklos
naujienas bei apie savo bendraamžius.
Noriu pasidžiaugti, kad nuo šių mokslo metų mūsų mokykla jau
turi savo himną. Už sukurtą mokyklos himną dėkojame mokytojoms
L.Pakalnienei, J.Liuimienei.
Pagarbiai,
laikraštukas
Aukštakalniukas”

Aukštakalnio pradinės mokyklos himnas
Ant aukšto kalno šviečia lyg saulė,
Mūsų mieloji Aukštakalnio pradinė.
Mokslo ir žinių siekti mus kviečia,
Šilumą skleidžia ir myli mus kiekvieną.
Priedainis:

Tirli tirli tirli tirli,
Aukštakalnio vaikai. (3k.)
Tirli tirli tirli,
Va tai taip.
Čia mūs vaikystė, pasakų pilys,
Gražiausias pasaulis, tvirtovė žinių.
Skubam kas rytą į šitą mokyklą,
Palydi tėvelis, palydi ir mama.

Priedainis

Esam mes darbštūs, esam laimingi,
Mokam dainuoti, šokti netingim.
Mylim mokyklą, mylim draugus.
Esam kolektyvas, linksmas ir darnus.
Priedainis
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Jei turėčiau aš šuniuką,

Rolandas Kraujalis, 3 a kl.

Tai paduočiau jam žaisliuką.

Jei turėčiau aš šuniuką,

Aš šunelį tą vedžiočiau

Tai nupirkčiau jam kauliuką.

Ir kas dieną jį globočiau.

Ir bėgiotume laike

Ar sutemę, ar šviesu

Rytą, dieną, vakare.

Šypsos šuo man lig ausų.

Po linksmybių, oi smagu,

Kamilė

Eiti praustis po dušu.
Greta

Jei turėčiau aš šuniuką,
Tai mylėčiau jį labai.

Jei turėčiau aš šuniuką,

Aš vedžiočiau tą mažiuką,

Mažą, juodą kamuoliuką.

Kartu žaistume linksmai.

Žaisčiau aš su juo kieme

Mūsų kūryba
3c klasė Jei turėčiau aš šuniuką

Juozas

Ir bėgiočiau vakare.
Ignas

Juodą gražų Juodnosiuką,
Jis toks linksmas ir švelnus

Jei turėčiau aš šuniuką,

Saugotų visus namus.

Būčiau jam labai gera.
Vardas būtų jo Sargiukas,

Gainiotų jis kamuoliuką,

Jį mylėčiau visada.

Man parneštų pagaliuką,

Ėstų jis iš dubenėlio,

Kartais graužtų batukus,

Maudyčiau jį vonioje

Būtų sargis šaunus.

Ir į lauką pasivaikščiot
Ugnė

Vesčiau triskart dienoje.
Aistė
Jei turėčiau aš šuniuką,
Tokį puikų kaip kačiuką.

Jei turėčiau aš šuniuką,
Tai nupirkčiau jam kauliuką.
Medeina Druskin, 3 a kl.

Apsidžiaugtų jis labai

Jis būtų kaip triušiukas,
Būtų užimta diena.
Ieva

Ir mylėtų amžinai.
Justė
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2a klasės mokinių gražūs eilėraštukai apie grybus
Voveraitės

Žalsvoji musmirė

Aš į mišką nuėjau,
Voveraites ten rinkau.

Šiam gražiam miške

Įsidėjau į pintinę

Auga musmirė žalia.

Ir namo aš keliavau.

Ji tokia spalvinga,

Už kelmelio užkliuvau,

Bet labai nuodinga.

Ant takelio pargriuvau

Jos kotelis kietas,

Voveraites išbarsčiau.

Ant juosmens sijonas.

Žilvinas

Mano musmirė
Aš į mišką nuėjau,
Musmirę tenai radau.
Įsidėjau į krepšelį,
Oi, kaip barė mane tėveliai.

Justė Rutkauskaitė, 3 c kl.

Šitų grybų nereikia,
Nes nuo jų gali susirgti.

Ir galvelę puošia

Būk labai tu atidi,

Daug baltų taškelių.

Kai krepšelin juos dedi.

Gabija

Gražuoliai grybai

Jei to grybo nepažįsti,
Beržynėly auga grybai.

Jo nerauki ir nelieski.

Auga ten ir baravykai,

Rink grybus, kuriuos žinai,

Raudonikiai ir lepšiukai

Kuriuos valgai taip skaniai.

Voveraitės ir kelmučiai.

Gabija
Ugnė Kirvelytė, 3 c kl.

Auga ten ir ūmėdėlės
Rausvos, gelsvos gražuolėlės.

Ruduo

Auga ten daug musmirių.

Krenta lapai pamažu,

Aš į mišką nuėjau,

Ir mažų, ir didelių.

Dygsta grybai po medžiu.

Musmirėlę ten radau.

Ričardas Į miškelį su krepšiu
Einu sau aš takučiu.

Su raudona kepure
Ir ant koto suknele.

Rasiu ten aš baravyką,

Karolina Ambrasaitė, 3 c kl.

Pasakaitė musmirytei
Į mišką aš nuėjau,
Musmirytę pamačiau.
Ji viena labai liūdėjo,
Ašarėlės jai byrėjo.
Neliūdėk, neverk gana,
Bus rytoj kita diena.
Greta

Kai iš miško išėjau.

Raudonikį, makavyką.

Baravyką pamačiau.

Pagaliau radau

Jo galva labai ruda

Baravyką jau!

Karolina Jakutonytė, 2b kl. Klevo lapu pridengta.

Už kelių kelmelių

Klevo lapas toks geltonas,

Raudonikis lapą kelia.
Žingsnis po žingsnelio Pilnas jau krepšelis.

Kad vos matos vienas šonas

Musmirytė

Rudenėli, ačiū tau,
Kad aš grybą suraudau.

Per miškelį aš ėjau,

Po kelių valandų

Musmirytę pamačiau.

Tuo pačiu takučiu

Jos raudona kepurytė,

Pamažu aš grįžtu

Kaip gražiai iš tolo švyti.

Į savus namučius.
Benas

Paulius

Agnė

Renginiai mokykloje
 Šventinis mokslo metų atidarymas
 Foto paroda „Mano vasara”
 Gyvūnų globos diena „Mano augintinis”
 Rudens gėrybių kulinarinis šou
 Pirmokų krikštynos
 Rašinių konkursas „Gyvenkime be patyčių”
 Žibintų šventė
 Advento vakaras
 Gruodžio 18 d. (penktadienį) 10 val. (pirmų klasių mokiniai) ir 12 val. (antrų ir ketvirtų klasių)
mokiniai susitiks su Kalėdų Seneliu mokyklos aktų salėje.

 Gruodžio 22 d. trečiokai vyks į arklio muziejų Niūronyse ir dalyvaus edukacinėje pamokėlėje
„Prie balto Kūčių stalo”.
Gražių įspūdžių!

Pamąstyk, pagalvok ir išspręsk!
Į langelius surašyk nupieštų transporto priemonių pavadinimus. Sėkmės!
Žodžiai, skaičiai ir langeliai...
Kviečiame visus, kas gali,
Raides į vietas sudėti
Ir galvosūkį atspėti.

