
Vasario 16 – kovo 11 d. mūsų mokykla prisijungė prie Lietuvos ir užsienio institucijų, 
organizuojančių renginius, skirtus lietuvių kalbos sklaidai šalyje ir užsienyje didinti. 

 

Vasario 22 – 23 dienomis vyko perskaitytų knygų viešas pristatymas „Skaičiau aš – skaityk ir tu“. 4b klasės 

mokiniai pristatė savo perskaitytas knygas trečiokams, o 3b klasė – antrokams bei 1c klasei. Klausytojai išsakė 

pagyrimus kalbėtojams, uždavė klausimų. Ketvirtokai Julija ir Gvidas savo knygas pristatė ir respublikinio IV 

klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto konkurso „Rašau diktantą 2016“ dalyviams. 

 

    
 

Vasario 24 d. Jonavos pradinėje mokykloje vyko respublikinis IV klasių mokinių lietuvių kalbos diktanto 

konkursas „Rašau diktantą 2016“. Konkurse dalyvavo 35 mokiniai iš Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Prienų, 

Rokiškio ir Jonavos mokyklų. Net 19 mokinių tapo prizininkais. Mūsų mokyklos mokinys Lukas Zujevas (mokyt. 

Inga Osauskienė) užėmė II vietą. 

 

   
 

Vasario 25 d. 2 ir 3 klasių mokiniai ir tėveliai  dalyvavo  dailyraščio konkurse ,,Rašysena 2016”. 

Gražiausi dailaus rašto darbai buvo eksponuojami mokyklos galerijoje:  

                 Rusnės Pilvinytės; 

                 Editos Pilvinienės; 

                 Austėjos Buivydaitės; 

                 Daivos Buivydienės: 

                 Domilės Čelkonaitės; 

                 Militos Čelkonienės. 

 

Vasario 26 d. 3a klasės mokiniai dalyvavo 4-tų klasių viešame perskaitytų knygų pristatyme ,,Skaičiau aš - 

skaityk ir tu”. Savo perskaitytas knygas pristatė klasės draugams. 

 

Kovo 3 dieną vyko 1-ų klasių poezijos šventė  „Zuikio eilės“. Eiles deklamavo drąsiausi  mokiniai:  

1a –  Izabelė Stolpovskytė (mok. Laimutė Vagnerienė). 

1b – Edėja Teslionok,  Naglis Kisielius,  Gertrūda Bazevičiūtė (mok. Daiva Puišienė). 

1c – Gabrielė Aleksaitė, Paulina Grigaitė (mok. Zita Garbašauskienė). 

 



 

 
 

Kovo 10 dieną jaunųjų literatų būrelis pakvietė mokyklos bendruomenės narius į popietę „Lietuviško žodžio 

spalvos“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Jaunieji literatai deklamavo poetų eiles 

apie mūsų brangią Tėvynę, savo kūrybos eiles tema „Augu Lietuvoje laimingas“ ir apie gimtąjį miestą Jonavą. 

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų mokykloje gyvos tradicijos, o mokiniai puoselėja gimtąją kalbą, kultūrą, 

domisi praeitimi ir mokosi būti sąmoningais, atsakingais bei garbingais. 

3a klasės mokiniai aktyviai dalyvavo mokyklos renginyje. Savos kūrybos eiles skaitė: Amanda Bukauskaitė, Viltė 

Vetlovaitė, Rusnė Pilvinytė, Rusnė Mikėnaitė, Milita Mikalajūnaitė, Austėja Buivydaitė, Elzė Karpavičiūtė. Savo 

šokį renginio svečiams ir dalyviams padovanojo – Austėja Buivydaitė, Rusnė Pilvinytė, Viltė Vetlovaitė. 

 

    
 

 
 

Rita Dapšienė, pavaduotoja ugdymui 


