BŪK KIŠKIs

Kas jau įvyko

Gyvūnų diena

Mokytojų diena

Europos kalbų
diena

Dėkojame visiems už
pagalbą įrengiant lauko
klasę. Padarėme didžiulį
darbą.

Atšvaitų diena

Kas dar vyks lapkričio mėnesį:
Pyragų diena
Tolerancijos diena
Teminė diena be uniformos
Filmų vakaras

Parengė Dominyka Lapūnaitė

Pabendraukim

Meilė gamtai

Minėdami Pasaulinę gyvūnų dieną, Bukiškio
progimnazijos skyriuje, atradome dar vieną
talentą.
2b klasės mokinys Vincentas Valionis uţaugęs
svajoja tapti gamtininku.

-

Nuo vaikystės įsimylėjau gamtą ir laiko
leidimą įvairiuose parkuose. Man ten taip
gera, kad nusprendţiau siekti gamtininko
profesijos, - apie uţgimusį pašaukimą
gamtai pasakoja antrokas.

Vincentas mano, jog šiuo metu jam reikia skaityti
daug enciklopedijų ir kuo daţniau būti gamtoje,
nes tai pagrindiniai dalykai, kurie greičiau ir
tikslingiau nuves jį svajonės link.
Gamtoje berniukui labiausiai patinka tyrinėti įvairias vabzdţių rūšis ir augalus. Pradinių klasių
mokinys teigia, jog visiškai nebijo vabzdţių ir
jie visi yra geriausi jo draugai.
Šiuo metu Vincentas namuose augina tris
ţuvytes (gaidelius), gyvalazdes, kurių viename
terariume buvo virš šimto, bet liko viena ir
laukia kol išsiris naujos, skruzdţių fermą,
kurioje gyvena gausi skruzdėlių šeima ir
sausumos Balkanų vėţliuką vardu Dodo.
- Sunkiausias dalykas, rūpinantis skruzdţių
ferma – gipso plokščių keitimas. Tai lyg storas

popierius, kuriame reikia iškirpti tam tikrą formą. Mano fermoje yra keturi labirintai, iš keturių
gipso plokščių. Prieš atidarant, reikia kraštus apipurkšti specialiu skysčiu, kad fermos gyventojai
nepabėgtų. Jau yra taip buvę, bet pavyksta visas skruzdėles pagauti, kad ir kokios jos būtų
greitos. Šios fermos nėra pigios, bet labai verta jas įsigyti. Svarbu paminėti, kad šie gyventojai
minta baltymais, nes daug dirba ir visada reikia papildyti maisto atsargas. Skruzdėlių fermoje
svarbiausią vaidmenį atlieka motinėlė. Jei ji miršta, tai kartu su ja iškeliauja visi fermos
gyventojai.
O dabar galiu papasakoti apie savo vėţliuką. Vos tik paţiūrėjau į jį pirmą kartą, supratau, kad jo
vardas bus „Dodo“ ir ne koks kitas. Juo labai paprasta rūpintis. Kiekvieną dieną reikia duoti
maisto, tik ne per daug. Jei atostogaujame, tai jis gali išgyventi be maisto ir kelias savaites. Šie
Balkanų vėţliai gyvena apie trisdešimt metų, - patirtimi dalinasi Vincentas.

Tai dar ne viskas. Berniukas planuoja papildyti gyvūnų gretas Gekonų veislės drieţu arba
chameleonu, gyvate, tarantulu ir Cvergpinčerių veislės šuneliu.

-

Mama sakė, jei būsiu geras, tai padovanos man šiuos gyvūnus dešimto gimtadienio
proga.

Vincentai, o kaip tau pavyks tiek gyvūnų sutalpinti savo namuose ir spėti visais jais
pasirūpinti?

-

Esu tam labai ryţtingai nusiteikęs. Jeigu gyvenime kaţko siekiu, tai niekada
nepasitraukiau ir einu iki galo, - antrokas tiesiog spinduliuoja pasitikėjimu savimi ir
begaliniu ryţtu.

Vincentas iš anksto detaliai susidėliojo būsimų gyvūnų prieţiūros planą ir numatė reikiamas
priemones. Berniukas pabrėţia, jog tai labai svarbus momentas prieš įsigyjant naują augintinį,
nes reikia įsitikinti, ar tikrai įstengsite juo tinkamai pasirūpinti.

-

Gyvūnų auginimas nėra pigus. Stengiuosi kuo daugiau tam sutaupyti pinigų, bet ir
tėveliai prie to prisideda.

Taip pat antrokas neabejingas augalams. Namuose augina Musėkautą, kuris į savo lapus
privilioja muses, levandas, kokoso medį, pinigų medį ir maţus paparčius.

Vincento dienotvarkė yra ganėtinai uţimta. Po pamokų berniukas skuba namo pasirūpinti visais
gyvūnais, augalais, tada paruošia namų darbus ir skiria laiko poilsiui.
Antrokas drąsiai teigia, kad ateityje taps gamtininku, nes yra ryţtingai tam nusiteikęs ir labai
laukia to momento. Jau dabar jis laiko save šios srities profesionalu ir kviečia kreiptis į jį, jei
reikia konsultacijos apie augalus ar gyvūnus.

-

Kitiems vaikams palinkėsiu vaizduotės, drąsos bei ryţto, nes taip gimsta ir pildosi
svajonės!

Tokiais ţodţiais atsisveikinome su pašnekovu ir palinkėjome tapti pačiu geriausiu gamtininku!

Atskleisk talentą

Nuo pat gimimo ţmogus
išskirtinių savybių, tad jau
pastebėti ypatingus vaiko

atsineša su savimi tam tikrų
ankstyvoje vaikystėje galima
gebėjimus.

Riešės gimnazijos Bukiškio
klasės auklėtoja Jovita
Norberto Sandovič

skyriaus progimnazijos 4a
Gečienė ilgą laiką stebėjo
gebėjimą lipdyti įvairiausias

figūras iš plastilino ir pasiūlė pakalbinti šį talentingą vaiką.
Norbertas teigia, jog šiuo pomėgiu susiţavėjo prieš ketverius metus, kuomet draugai
nepaliaujamai kalbėjo apie animacinio filmuko herojų Fredį. Tad berniukas, suradęs internete jo
atvaizdą, nusprendė iš plastilino pasigaminti šio ţmogeliuko ţaislą. Supratęs, kad tokiu būdu gali
nulipdyti ir daugiau įvairiausių ţaislų – tęsė lipdymo meną. Norbertas sako, kad jam nereikia
pirkti ţaislų, nes jis pats gali juos pasigaminti. Šis ketvirtokas yra labai draugiškas ir nepamiršta
savo klasės draugų. Kuomet jie paprašo, kad Norbertas nulipdytų jiems kokį ţaisliuką – jis su
malonumu pradţiugina draugus.

Norbertai, turbūt tavo namai skęsta
nuo plastilino ir žaislų gausos?

-

Nulipdytų ţaislų turėjau labai
daug, bet kas kartą iš jų nulipdau
vis kitus arba padovanoju
draugams, o plastilino tikrai
netrūksta, bet laikau jį tvarkingai
sudėjęs į dėţes.

Gal vieną dieną tapsi garsiu
skulptoriumi ir iš plastilino lipdysi
didžiules statulas?

-

Neţinau. Galbūt norėčiau. Retai svajoju, nes neţinau apie ką svajoti, - kukliai atsako
Norbertas.

Berniukas yra lankęs keramikos būrelį, o šiais metais pasirinko „Ţodţio ir judesio raiška“
uţsiėmimą. Matyti, kad šiam talentingam ketvirtokui patinka vis nauji iššūkiai ir savęs atradimo
kelias.

Ar kada bandei lipdyti figūras iš modelino, gal tai būtų paprastesnis būdas?

-

Bandţiau, bet nepatiko. Lipdant iš modelino reikia ilgai laukti kol jis sukietės ir vėliau
jau negalima perlipdyti kitų figūrų, - vis dėl to plastilinas tapo geriausiu Norberto draugu.

Berniukas sako, jog lipdymas jį ramina ir jo tėveliams taip pat patinka šis jo uţsiėmimas, nes
tokiu būdu jis lavina savo pirštų miklumą.
Mokyklos bendruomenė labai dţiaugiasi galėdama ugdyti tokį talentingą vaiką ir linki jam kuo
didţiausios sėkmės. O kas ţino, gal tai būsima Lietuvos paţiba?
Kalbino Odeta Bagdžiūnė

Įjunk šypseną

Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai teiraujasi, kas jam atsitiko.
- Plaukiojom su tėvu valtimi po eţerą, ir man ant lūpos nutūpė vapsva.
- Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai.
- Ne, nespėjo, - papurtė galvą Petriukas, - tėvas ją irklu uţmušė.

***
- Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, - sako mokytoja.
- Šuo ir trys šuniukai, - ţvaliai atsako Petriukas.
***
Petriukas autobuse šniurkščioja nosimi. Viena dama susierzinusi kreipiasi į jį:
- Mano maţasis drauge, ar tu neturi nosinės?
Petriukas su nepasitikėjimu atsako:

- Turiu, ponia. Bet aš jos niekada neskolinu.
***
Mama - sūnui:
- Kodėl tu šlapias?
- Mes su Petriuku ţaidėme šunis.
- ???
- Aš buvau medţiu...
***
- Vaikai, kas yra egoistas? – klausia mokytojas.
- Egoistas – tai toks ţmogus, kuris niekada negalvoja apie mane, - atsako Petriukas.
***
Mokytojas uţdavė mokiniams parašyti rašinėlį apie šunį.
Kitą dieną, patikrinusi namų darbus, paklausė Petriuką su Jonuku,
kuris nuo kurio nusirašė.
- Judviejų rašinėliai ţodis ţodin panašūs,- pasakė.
- Mes nenusirašėme, - atsikalbinėjo Petriukas su Jonuku. – Mudu abu rašėme
apie kaimynės Margį.
https://lt.wikisource.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
***
Mokytojas klausia Mariaus:
– Kodėl neatlikai namų darbų?
– Mūsų namuose įvyko trumpas sujungimas.
– Ir ką veikei visą vakarą tamsoje?
– Ţiūrėjau televizorių.
– Be elektros? – stebisi mokytojas.
– Taip, juk turėjau ţvakę.
https://juokauju.lt/anekdotai/anekdotai-apie-mokykla/
***

Maţas berniukas ţiūrėdamas filmą apie indėnus klausia tėčio:
- Kodėl indėnas daţosi??
- Ruošiasi karui.
Ryte sūnus atbėga pas tėvą ir rėkia:
- Mama ruošiasi karui !!
http://www.ltvirtove.lt/anekdotai.php?lt=apie_vaikus
***

Pareina Petriukas iš mokyklos ir sako:
- Turiu dvi naujienas: viena bloga, viena gera. Pradėsiu nuo geros. Gera: aš gavau dešimt, bloga: tai netiesa.
http://www.anekdotai.lt/apie-mokykla
Parengė Gytis Rimkevičius

Rimti pokalbiai

Ateitis


Gal jau nusprendei kuo norėtum būti uţaugusi?

-

Taip... Aš noriu mokyti autistus.



O kas tai būtų?

-

Tai vaikai, pas kuriuos truputėlį varţtelių nėra galvoj...



Kodėl būtent šią profesiją?

-

Todėl, kad mano pamotė su jais dirba.



Tai galbūt kaţką darai, kad pasiektum savo tikslą?

-

Na... Taip. Mes su pamote kartu dirbame. Aš jai padedu dirbti...



Patinka?

-

Taip.

Gyvenimas ir meilė


Kaip manai, kas yra gyvenimas?

-

Tiesiog geras gyvenimas.



Gyvenime būna daug liūdesio, laimės, pykčio... Kas tau yra liūdesys?

-

Kai liūdi.



O dėl ko galima liūdėti?

-

Kai kaţko labai labai ilgai nori, bet tėvai nenuperka.



Tai kada tau būna linksma?

-

Tada, kai nuperka kaţką ypatingo.



Gerai... Kalbant apie meilę. Tu myli kaţką?

-

Kaţką gi turi mylėti.



Jei ne paslaptis, gal pasakysi mums?

-

Agatą. Juokauju, čia tik juokelis (cha cha cha). Tai juokingiausia pasaulio dalis.



Tai Agata tau patinka?

-

Taip.



Norėtum su ja susituokti?

-

TIKRAI NE.



Bet ji juk tau patinka.

-

Nesvarbu ar patinka, ar nepatinka.



Tu manai, kad jūsų keliai išsiskirs?

-

Tikriausiai...

Kalbino Gabija Mackonytė
Pašnekovai pradinių klasių moksleiviai
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