
Mieli ketvirtokai, 

...nuo pirmos klasės prirašėte nemažai sąsiuvinių, perskaitėte daugybę knygų, 

mokyklos kieme išbarstėte nerūpestingą vaikišką juoką ar ašaras dėl nubroz-

dintų kelių  ... 

 Štai artėja ta diena, kai prie klasės slenksčio pažvelgsim vienas kitam į akis 

ir...išsiskirsim... 

 Mokyklos koridoriuose dar ilgai skambės Jūsų juokas. 

 Visi mes puikiai suprantame, kad ,,išaugote" pradinę mokyklą, todėl išlydime 

Jus su viltimi, kad mokėsite būti stiprūs, atsakingi ir drąsūs žmonės, o mes, atėjusiems pirmokams, pasa-

kodami apie Jus, galėsime didžiuodamiesi sakyti: ,, JIE  MOKĖSI MŪSŲ MOKYKLOJE". Sėkmės! 

Direktorė Asta Garunkšnienė 

Linkiu teisingai, išmintingai, drąsiai 

Pradėti eiti dar nežinomu keliu. 

Ir nebijok visiems sušukti garsiai: 
- Aš nebijau sunkumų ir juos įveikt galiu! 

 

                                     Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Širvelienė  

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTUKAS 

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

Mieli mano vaikai! 

Kiekvieno Jūsų vaikystė – tai pirmas žingsnis, pirmas žodis, pirmoji klasė ir pirmoji mokytoja. Tai ir 

mokykla, ir klasės draugai. Šiandien – ypatinga diena. Apie tai parašyta daug eilėraščių, dainuojamos dai-
nos. Atsisveikinti visada sunku, bet niekas, išskyrus Jus pačius, nežino, ko šiandien daugiau – džiaugsmo ar 

liūdesio. Gera matyti Jus užaugusius, norinčius stiebtis, turinčius tikslą. 

Mano vaikai... Vadinau Jus taip, kai buvote pirmokai. Vadinu taip iki pat šiandien. Tiesiog auginau Jus 

kaip savo vaikus, dėdama į Jūsų širdis viską, ką turiu ir ką norėčiau turėti. Ir štai prabėgus ketveriems me-
tams, išsinešame kartu išgyventų dienų prisiminimus. Ir tuos, kurie švietė džiaugsmu, ir tuos, kurie suartino 

nesėkmėmis, ir tuos, kurie švietė gerumu. 

Ką paliekate? Kasdienį jausmą, kad mokykla pilna mano draugų. Kad esu turtingas žmogus – šitiek 

šiltų žvilgsnių, nuoširdžių apkabinimų, gražių žodžių... 

Ką beveiktumėte – tikėkite savimi. Tai pasiteisina. Kelias į sėkmę grindžiamas geriausiais ketinimais, 

norais, viltimis. Niekas neapsaugotas nuo klaidžių žingsnių, širdį draskančio nerimo, neteisingų vertinimų, 

skaudžių pamokų. 

Negaliu dabar išsakyti visko, ką noriu. O ir nereikia – manau, kad nieko per šiuos metus nuo Jūsų nes-

lėpiau: ir bariau, ir didžiavausi. 

Belieka linkėti... Niekada nestovėkite vietoje, o siekite nors ir nepasiekiamo, nebijokite nukristi. Kas 

yra atkaklus ir kantrus, tas vis tiek kada nors pasieks savo. Būkit savo svajonių verti. 

Mano prisiminimuose išliksite vaikiškai gražūs... Mano vaikai...                

                                                                                                                            Jūsų mokytoja Laima 

 



 

 

Mes susipažinome ... rugsėjį. Mokėmės skaityti, rašyti, skaičiuoti. Jūs tapote tikrais mokin-

iais. Džiaugiuosi pasiekimais, geru elgesiu. Linkiu ir toliau drąsiai eiti žinių keliu ir turėti svajonių, 

draugų…                                                                                       Spec. pedagogė Jurgita Bubulienė 

Mieli ketvirtokai, 

Kur bebūtumėte, ką beveiktumėte gyvenime – išlikite dorais ir garbingais žmonėmis! Išlikite 

nuoširdūs ir teisingi, gerbkite vienas kitą ir būkite laimingi!          Logopedė Laimutė Telksnienė 

 

Gyvenimo keliai vos matos                        Daina—tai žmogaus sparnai. Ji kelia ir augina žmones. 

Kiek jų daug, kokie jie platūs…                                                                               (M.Gorkis) 

Dar nežinomi beveik…                                Taigi skriskite laimingi per gyvenimą ir mylėkite dainą. 

Na ir kas, tik drąsiai eik!                                                       Muzikos mokytoja Laima Pakalnienė 

                     Šokių mokytoja Erika Ruzgienė 
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Anglų kalbos mokytoja Rūta Kiliuvienė 
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Noriu Jums palinkėti saulėtos ir saugios vasaros, linksmų nuotykių, šaunių 

draugų, gausybės įspūdžių. Ir nors retkarčiais paskaityti knygą! 

                                                                    Bibliotekininkė Jūratė Gendrėnienė 

 

Linkiu užaugti gerais žmonėmis.               Etikos mokytoja Jurgita Liuimienė 

 

Sėkmės ir Dievulio palaimos Jums linki tikybos mokytoja Audra Bučienė 

 

 

   

Ketvirtokų paklausėme: 
 Ko išmokai mokykloje per ketverius metus? 

              

Išmokau rašyti, skaičiuoti, gerai elgtis... Smiltė 

Šokti valsą ir daug kitų šokių. Patinka labai matematika. Gabija G. 

Mandagumo, gerų manierų, draugystės, sportuoti. Emilis 

Bendrauti, gyvenimo, mokslo. Beata 

Išmokau, kad reikia draugauti ir dalintis su draugais. Andrius 

Skaičiuoti, rašyti, skaityti, gramatikos taisyklių, piešti.  Emilė 

Gražiai ir mandagiai elgtis, galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. Pasitikė-

ti, suprasti kitų jausmus. Kamilė R. 

      Mandagumo, draugiškumo, nuoširdumo, skaityti, rašyti, kurti, padėti, iš-

klausyti. Kamilė P. 

Skaityti, rašyti, skaičiuoti, dalinti, dauginti, pasakoti, dainuoti, šokti, gerai elg-

tis, mandagumo. Evelina L. 

Gerumo, meilės, draugiškumo, drausmės. Nėrūnas 

Išmokau, skaityti, rašyti, skaičiuoti. Aironas 

Aš išmokau ne tik skaičiuoti, rašyti ar skaičiuoti, gero elgesio, mandagumo, 

taisyklių. Rugilė 

Išmokau dalintis, mylėti, rašyti, skaityti, ignoruoti. Toma 

Skaityti, rašyti, gero elgesio, jog reikia laikytis taisyklių. Martynas 

Skaityti, rašyti, skaičiuoti, piešti, gražiai elgtis, pasakoti istorijas. Dominykas 

Rašyti, skaičiuoti, skaičiuoti, gerų manierų.  Marijus 

Išmokau, skaičiuoti, rašyti, skaityti, būti paslaugiai, nepamiršti ir kitų klasės 

draugų, suprasti, padėti kuriems sekasi blogiau.              Miglė 
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Į mano žinių krepšelį mokytoja įdėjo ir gražų elgesį, savarankiškumą. Sudėjo 

viską ką galėjo, kad tapčiau mano nuomone visai puikia mergaite.  Ieva 

Dailiai piešti, skaityti, skaičiuoti, pažinti gyvūnus, gėlių rūšis. Gabija B. 

        Išmokau atmintinai deklamuoti. Donatas 

    Aš išmokau skaityti, rašyti, dainuoti, būti drausmingu, draugauti, tikėti savimi.  

                                                                                                                        Justinas 

Kas tavo nuomone yra ,,geras mokinys” ir ,,geras mokytojas”    

    Kai gerai mokosi ir gerai moko. Smiltė  

Kai padeda, tiki, kad gali padaryti. Beata 

Visi mokiniai ir mokytojai yra geriausi. Emilis 

Geri mokiniai ir mokytojai padeda išspręsti uždavinius, kai nesupranti. Gabija G. 

Mokantys suprasti vieni kitus, protingi, laimingi gyvenime. Emilė 

,,Geras” mokinys tas, kuris netrukdo kitiems mokytis ir moka suprasti kitą. ,,Geras” 

mokytojas tas, kuris padeda suprasti. Kamilė R. 

Mokytojas tas, kuris visą laiką padės, draugiškas, pamokantis, nuoširdus, linksmas. 

Kamilė P. 

Mokinys, kuris atidžiai klauso mokytojų, kuris daro namų darbus. Mokytojas tas, ku-

ris įsiklauso į vaikų pastabas, tobulina savo žinias. Evelina L. 

     Mokinys turi būti draugiškas, pareigingas. Mokytojas malonus, mylintis mokyklą.              

Nėrūnas 

     ,,Geras” mokinys, tai kai mokosi gerai, pamato mokytojos norus, rūpesčius, moka 

paaiškinti. Rugilė  

       ,,Geras” mokytojas turi suprasti visus ir mokiniai turi būti vienodi. Miglė 

Mokytojui svarbu nenuleisti rankų, o mokiniui nereikia būti gražiam, kad būtum geru 

mokiniu, svarbu mokytis.  Ieva 
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Mokytojas, kuris griežtas, nuoširdus, draugiškas. Mokinys darantis namų darbus, 

besilaikantis taisyklių. Martynas 

             Mokytojas turėtų būti ,,atsidavęs” darbui, protingas. Mokinys turi būti drau-

giškas, kultūringas, gerai mokytis. Dominykas 

Mokinys turi būti ne tinginys, o mokytojas mylėti vaikus. Marijus 

              ,,Geras” mokytojas turi suprasti visus ir mokiniai turi būti vienodi. Miglė 

Mokytojui svarbu nenuleisti rankų, o mokiniui nereikia būti gražiam, kad būtum ge-

ru mokiniu, svarbu mokytis. Gabija B. 

 

Kokių mokytojų norėtumei sutikti ateityje... 

Ateityje norėčiau sutikti mokytojus tokius, kurie moko arba verčia mokytis, o ne 

tuos pas kuriuos pasėdi ir išeini su nulis žinių.         Ieva 

 Gerų, supratingų, nuostabių kaip mano mokytoja.. Justinas 

Griežtų, gerai mokančių, suprantančių, kad visi mokiniai būtų lygūs. Miglė 

Norėčiau sutikti kaip mokytoja Laima, kuri myli vaikus, kartais pyksta. Jei nes-

varbu ar vaikas geras, ar išdykęs... Visus myli. Marijus 

Pasitikinčių, sąžiningų, gerų, suprantančių. Toma 

Malonių, nuoširdžių, draugiškų. Nėrūnas 

Linksmų, protingų, išmintingų, gerų, kūrybingų, išradingų, dosnių, laimingų. 

Evelina L. 

    Linksmų, padedančių, gerai mokančių, griežtų. Kamilė P 

Nuoširdžių, linksmų, kurie moka pasijuokti, neužduoda daug namų darbų.  

                                                                                                             Kamilė R. 

Kaip ir dabartinė mano mokytoja... Nuoširdžių, protingų, mylinčių vaikus, išmin-

tingų. Emilė 

Linksmų, geros širdies, laimingų. Emilis 

Gerų, linksmų, pasitikinčių manimi. Smiltė 
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Mokslo metai 

 

   Labai laukiau naujų mokslo metų, nes jau būsiu ketvirtokė! Aš su draugėmis Ieva ir 

Kamile naujus mokslo metus pradėjau Utenos Aukštakalnio pradinėje mokykloje. 

Pirmą kartą įžengėme į klasę, o ten buvo labai gražu. Man labai patiko ekskur-

sija į Seimą. Nors jau ten ir buvome, bet šį kartą nuotykių buvo daug daugiau. Kai 

įsėdome į autobusą jau girdėjosi, kad visi tarsi kokį mėnesį nieko neturėjo burnoje. O 

mes su draugėmis krimstelėjome sausainių. Ir pagaliau atvažiavome į Vilnių. Susto-

jome prie Seimo. Įėję į vidų pamatėme begalę nuotraukų, daug šviestuvų ir blizgan-

čias grindis. O paskui pamatėme metalo detektorių. Buvo baisu, kad pro jį einant ne-

nuskenuotų kokio plaukų segtuko ar užtrauktuko. Arba iš vis—batų sagtelių. Negi į 

Seimą eisi be batų. Seime stebėjome posėdį. Buvo labai įdomu, visur lakstė žinių ope-

ratoriai su kameromis. O kai klasiokas pamatė A.Butkevičių, paklausė mokytojos—ar 

jis tikras? 

    Paskui ėjome į Katedros lobynus. Kai kurie vos neužmigo beklausydami gido, kiti 

tupėjo, nes skaudėjo kojas ir nebegalėjo iškentėti. O kiti įdėmiai klausėsi ir ruošėsi 

testui. 

   Ėjome dar į Gedimino pilį. Dabar jau visa klasė skundėsi, kad skauda kojas, mat 

lipome į didžiulį kalną, nes sugedo liftas. 

   Vėliau ėjome prie eglutės. Ten visi pirko saldumynų, apyrankių, muiliukų... 

   Greitai prabėgo dienos ir jau mokslo metų pabaiga. Laukiame išleistuvių, o ne rug-

sėjo pirmosios. Vasarą vėl lauksime mokslo metų pradžios. Juk mes jau būsime penk-

tokai. Nors šioje mokykloje praleidau tik vienus metus, bet čia patyriau daug links-

mių nuotykių. 

Miglė 

  

 


