UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTUKAS

Laikraštį rengia ir platina mokyklos jaunieji žurnalistai bei jų mokytoja Audronė Dabkutė
Mieli ketvirtokai,
...nuo pirmos klasės prirašėte nemažai sąsiuvinių, perskaitėte daugybę knygų,
mokyklos kieme išbarstėte nerūpestingą vaikišką juoką ar ašaras dėl nubrozdintų 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, pasakodami 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

Miške ant kalvos stovėjo trys medžiai. Jie šnekėjo apie savo viltis ir svajones. Pirmasis tarė:
,,Kada nors aš būsiu skrynia, pilna aukso ir sidabro, pilna didžiausių brangenybių, visi matys mano
didybę.” Antrasis taip pat prabilo: ,,Kada nors aš būsiu galingas laivas, per vandenis plukdysiu karalius ir karalienės, Visi jausis saugūs manyje.” Trečiasis pažvelgė į juos ir tarė: ,,Aš noriu augti ir
tapti didžiausiu medžiu girioje. Kad visi mane matydami galvotų, kad galiu pasiekti dangų.” Visi
trijų medžių siekiai ir svajonės skirtingos. Ėjo metai. Kiekvienas medis gavo tai ko norėjo, tik kitokiu keliu.
Mieli vaikai, Jūs augate, šakojatės, leidžiate šaknis ir kiekvienas turite skirtingus siekius ir
svajones. Atminkite, kad ir kaip sunku būtų ir siekimai atrodytų neįmanomi, niekada nepasiduokite,
būkite stiprūs, teisingi, aukite dorais ir nuoširdžiais žmonėmis, tikėkite savo siekiais, suraskite savąjį, tikrąjį gyvenimo kelią ir pasiekite tai apie ką svajojote. Sėkmės ir gero kelio!
Pirmoji mokytoja Virginija Paukštienė
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
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Mes susipažinome ... rugsėjį. Mokėmės skaityti, rašyti, skaičiuoti. Jūs tapote tikrais mokiniais.
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!

Gyvenimo keliai vos matos

Daina—tai žmogaus sparnai. Ji kelia ir augina žmones.

Kiek jų daug, kokie jie platūs…
Dar nežinomi beveik…

Logopedė Laimutė Telksnienė

(M.Gorkis)
Taigi skriskite laimingi per gyvenimą ir mylėkite dainą.

Na ir kas, tik drąsiai eik!

Muzikos mokytoja Laima Pakalnienė

Šokių mokytoja Erika Ruzgienė

Anglų kalbos mokytoja Rūta Kiliuvienė
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Ketvirtokų prisiminimai ir linkėjimai
Pirmoje klasėje, kai baigė remontuoti mokyklą mes labai visi džiaugėmės! Galėjome laisvai lakstyti koridoriais... Aš labai pasiilgsiu
mokytojos humoro jausmo ir juokelių. Dėkoju už skirtą laiką ir kantrybę. Dar ilgai prisiminsiu, kai pirmoje klasėje susitrenkiau galvą. Mokytoja manimi labai rūpinosi, prižiūrėjo, paguodė. Myliu savo mokytoją už rūpestingumą,
griežtumą, jautrumą.
Jovaidas
Noriu padėkoti savo mokytojai už tai, kad išmokė skaityti, rašyti, skaičiuoti...
Ačiū mokytojai ir draugams už gerumą.
Daumantas
Aš tikrai prisiminsiu savo pirmąją mokyklą ir pirmąją mokytoją, savo
pirmuosius klasės draugus. Prisimenu savo pirmas dienas klasėje... Noriu padėkoti
mokytojai, kad mane išmokėte daug naujų dalykų, kad visuomet mane paskatindavote. Aš pasiilgsiu Jūsų ir šios mokyklos.
Joris
Baigęs šią mokyklą ilgėsiuosi pirmosios mokytojos, linksmų įvykių bei geriausių draugų. Dėkoju už pagalbą, už mokslą, už gerą širdį, nuoširdumą. Niekada nepamiršiu savo pirmosios ir mylimiausios mokyklos.
Aivaras R.
Aš prisiminsiu ekskursijas... Mokytojai dėkoju už kantrybę ir už ekskursijas.
Džiugas
Būdavo smagu pasijuokti per pamokas... Nedrąsu dalyvauti koncertuose... Tačiau visuomet mane padrąsindavo šios mokyklos mokytojos. Labai pasiilgsiu savo
mokytojos, nes ji mane išmokė skaityti, rašyti. Esu dėkinga visoms mokytojoms...
Labai Jūsų pasiilgsiu.
Elinga
Prisimenu, kaip bėgome su klasės draugais apie mokyklą.
Buvo labai smagu! Ilgėsiuosi mokytojos... Norėčiau jai padėkoti, kad išmokė skaityti, rašyti, sportuoti.
Paulina
Aš klasėje turėjau daug draugų. Su jais žaisdavau, mokydavausi... Raminta
Per šiuos ketverius metus aš išmokau labai daug ko... Labiausiai prisiminsiu
ekskursiją į Vilnių. Labai noriu mokytojai pasakyti didelį ačiū už tai, kad ji mane
išmokė puikiai skaičiuoti.
Lukas
Aš labai pasiilgsiu savo visos klasės ir visų su ja praleistų nuotykių, prisiminimų. Noriu padėkoti savo mokytojai Virginijai, kad visą laiką mane padrąsindavo,
išmokė skaityti, skaičiuoti ir pasitikėti savimi.
Paulita
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Klasėje buvo daug juokelių ir gimtadienių... Per pamokas
teko ir rimtai
padirbėti. Prisiminsiu savo mokytoją, kitas mokytojas, pavaduotoją, direktorę, savo
drauges ir draugus.
Darija
Mokyklą prisiminsiu kaip meilės ir gerumo namus. Pasiilgsiu visų mokytojų,
o ypač savo mokytojos Virginijos.
Augustė K.
Man labai truks mokytojos, nes ji mane paguosdavo kai man būdavo liūdna. Ilgėsiuosi muzikos, šokių mokytojų... Dėkoju mokytojai, kad ji mane išmokė rašyti lygias raides. Linkiu mokant kitus vaikus kantrybės, sveikatos. Prisiminsiu Jūsų balsą...
Rugilė Š
Aš ilgėsiuosi mokytojos šmaikštavimų, juokų, barnių, kuriuos visada išspręsdavo mokytoja. Ačiū Jums už raides kurias išmokėte rašyti.
Kamilė D.
Aš ilgėsiuosi mokytojos šypsenos, pastabų, pagyrimų. Noriu padėkoti, kad
išmokėte skaityti, skaičiuoti, rašyti.
Rasa
Ačiū, kad išmokėte rašyti laiškus, kūrybinius darbus, Ačiū už meilę, rūpestį,
kantrybę, juoką... Pasiilgsiu įdomių kelionių, vardinių gimtadienio dovanų. Dovilė
Esu labai dėkinga mokytojai už įdomias išvykas... Šios išvykos man buvo
laimingiausios mano gyvenime.
Liepa
Labai noriu padėkoti mokytojai už tai, kad kai neatlikdavau namų darbų ji nerašydavo prasto įvertinimo. Mano mokytoja labai kantri...
Kristupas
Labai ilgėsiuosi draugų, mokytojų, klasiokų, vardinių dovanų. Dėkoju savo
mokytojai už tai, kad išmokė skaičiuoti, skaityti, rašyti. Ačiū!
Austėja
Už pirmą raidę, žodį, už pasakytus žodžius, už šilumą, kurią davėte pirmą kartą pamačius Jus...
Dilija
Pasigesiu nuostabių ekskursijų su klase ir mokytoja. Dėkoju mokytojai už
ekskursijas.
Airidas
Žinau, kad labai pasiilgsiu savo mokytojų ir klasės draugų. Noriu padėkoti muzikos mokytojai už tai, kad išmokė dainuoti. Klasiokams, kad priėmė mane į draugų
ratą. O ypač noriu padėkoti savo mokytojai už tą jos šypseną ir spindinčias akis, kurios lydėjo mus ketverius metus. Už kantrybę ir tą sunkų darbą.
Kamilė
Ačiū mokytoja, kad padėdavote nelaimėje, užjausdavote. Išmokėte gražiai piešti, spalvinti, rašyti, dauginti. Aistė
Mokytoja Jūs man kaip antra mama. Linkiu Jums sveikatos, laimės.

Evelina

Man ši mokytoja patiko nuo pirmos klasės. Ji yra šmaikšti, laiminga, o kartais ir
liūdna.
Karolis
Mano pirmoji mokytoja labai gera... Per visus šiuos metus aš visą laiką jaučiausi
sava, nieko nebijojau, nes visada mane padrąsindavo mokytoja. Paulita

