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ANEKDOTAI
“Kalėdų seneli, aš labai noriu, kad tu šiais metais padovanotum man šuniuką. Aš labai labai noriu!
Prašau, Kalėdų seneli, padovanok man šuniuką! Labai prašau! Prašau, prašau, prašau! Šuniuką,
PRAŠAU, PRAŠAU, PRAŠAU, ar gali padovanoti man šuniuką?“
Audrius
Kalėdų senelio atsakymas: "Audriuk, tavo įkyrus zyzimas ir žliumbimas gali suveikti su tavo mama,
bet tik ne su manimi. Pasirink vieną iš dviejų: arba vėl gauni dovanų megztinį, arba dovanų nebus iš
viso“.
Kalėdų Senelis.
"Kalėdų seneli, kodėl tu visada ateini į namus, kai mes miegame?“
Greta.
Kalėdų senelio atsakymas: "Gretute, tu tokia naivi, kad tuo sunku patikėti. Tikiuosi, kad tau
pavyks, kai suaugsi, susirasti normalų darbą. Šiais metais aš tyčia neužeisiu į jūsų namus.“
Kalėdų senelis
Geografijos pamoka prieš Kalėdas:
– Artūrai, išvardink penkis gyvūnus, gyvenančius šaltuose kraštuose.
– Tai labai paprasta: du pingvinai ir trys baltosios meškos...

Kalėdinė ţvaigţdė
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ŠIMKAIČIŲ JONO ŢEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
LAIKRAŠTIS

Į šilumą, šviesą ištieskime delnus, tebūna ne ledas,
o ţodţiai mūs švelnūs.
Pajuskim, jog esam išminčių šaly,
pakelkime ţmogų duobėtam kely.
Globokim vertybes, sukurtas pasauly,
ir meilę, ir gėrį pakelkim į saulę. Tikėkime ţodţiais, jų tiesomis
ir būkime ţemėj tikrais ţmonėmis.
Tegul Šv. Kalėdos ir Naujieji Metai atneša dţiaugsmą ir gerumą į visų namus.
Mokyklos administracija, laikraštuko leidėjai sveikina visus: mokyklos vaikus, jų tėvelius, mokytojus bei
kitus darbuotojus su artėjančiomis šventėmis.

Visi žodžiai prasideda raide K.
Rašykite rodyklių kryptimi.

1. Lietuviškas šokoladas.
2. Senovėje nešiotas apavas.
3. Patalpų šildymui skirtas daiktas.
4. Dygliuotas, bet ne ežys.
5. Vienintelis buvęs Lietuvoje.
6. Naminis gyvūnas.
7. Berniuko vardas.
8. Australijos gyvūnas.
9. Laukiamiausios šventės.

Atsakymus pristatykite ţurnalistų būreliui arba siųskite
el. paštu n.jurksaitiene@erdves.lt . Greičiausiai ir teisingiausiai išsprendusieji bus apdovanoti. Rezultatus
paskelbsime kitame (4-ame) “Plunksnelės” numeryje, kuris pasirodys 2008 m. vasario mėnesį.
„Plunksnelės“ leidėjai: ţurnalistų būrelis „Plunksna visiems“
Redakcinė kolegija: Eglė Stėgvilaitė, Evelina Stoškutė, Ernesta Bladaitytė, Liucija Klimaitytė, Silvija
Kasputytė, Laiminta Petkūnaitė, Ineta Račaitė, Emilija Zizaitė.
Mokytoja Nijolė Jurkšaitienė
Maketavo Vaidas Lazdauskas
Šį laikraštuką taip pat galite pamatyti interneto svetainėse http://plunksna.visiems.lt,
http://www.simkaiciai.visiems.lt
Tel./faksas (8 447) 41 422, el. paštas n.jurksaitiene@erdves.lt
Tiraţas 150 egz.

Kalėdos
Už mano lango skraido mažytis angelėlis.
Jis mums atneš visiems mažyčių dovanėlių.
Prašiau aš jo lėlytės, o brolis - mašinytės...
Ir laukiam švenčių su jauduliu širdy...
Už lango pučia vėjas
Ir skraido lengvos snaigės.
O mes abu su broliu kalėdų švenčių laikiam.
Milda Gilvickaitė, 4 kl.

Ar ţinote, kad….
5-10 klasių mokiniai dalyvavo Valstybinio psichikos sveikatos centro (www.vpsc.lt ) organizuojamoje
Kalėdinėje bendrumo akcijoje "Kalėdinis sveikinimas vienišam ţmogui". Iki gruodţio 20 dienos mokiniai kūrė
Kalėdinius atvirukus, sveikinimus. 10 geriausių darbelių per Kalėdines šventes pasieks vienišus ţmones. Su
mokinių sukurtais darbeliais galėsite susipaţinti mokyklos interneto svetainėje www.simkaiciai.visiems.lt .
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KETVIRTOKŲ KŪRYBA

Kalėdų naktis
Kalėdos, Kalėdos ateina
Kiekvieno vaikučio širdy.
Kalėdos, Kalėdos ateina,
Pasipuošusios snaigėm puriom.

Tą naktį senelis ateina
Aplankyti gerus vaikučius.
Su šiaurės elniais važiuoja,
Ir atveža daug dovanų.
Gabrielė Stasiūnaitytė, 4 kl.

Kalėdų naktelė atėjo.
Suspindo Vakarė žvaigždė.
Ir džiaugias mažoji širdelė
Sulaukus stebuklų gražių.

Kalėdos
Kalėdos, Kalėdos skuba pas mus!
Kalėdų senelis tuoj pat čia jau bus!
Iškepsim pyragą, sulauksim svečių,
Dalinsimės šiluma, meile, džiaugsmu.
Papuošim eglutę ir bus mums smagu.
Sulauksim Kalėdų, bus daug dovanų.
Kaip gera, kaip gera vėl būti kartu,
Pamiršti nelaimes ir džiaugtis smagu.
Kornelija Parnarauskaitė, 4 kl.

Mes laukiam Kalėdų
Kalėdos bėga pas visus:
Ir pas mažus, ir pas senus.
Jau tarpdury girdėt senelio žingsniai,
Jis neša mums maišelį žirnių.
O kaip mes laukiam dovanų:
Mažų, gausių ir didelių...
Vaikų širdelėse aidės
Kalėdų skambios dainos.
Aplink eglutę sukamės kartu –
Aš ir tave kviečiu pas mus.
Ovidija Gudţiūnaitė, 4 kl.

Puiki diena
Kalėdos, Kalėdos!
Senelis jau čia.
Ir pūgos, ir sniegas
Ir šaltis kartu.
Kalėdinė muzika
Skamba graţiai.
Atskrido paukštelis
Ir gieda švelniai.

Kaip linksma,
Kaip gera, gausu dovanų.
Visi mes laimingi.
Oi, kaip nuostabu!
Greta Andriukaitytė, 4 kl.
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KALĖDINIS ŢURNALISTINIS TYRIMAS

Kuo arčiau Kalėdos, tuo labiau tėveliai mikčioja, gniauţo rankas ir apsimeta priekurčiais, išgirdę
begalę klausimų apie paslaptingąjį Kalėdų senelį. Mokyklos ţurnalistai pabandė nepatogius klausimus
peradresuoti patiems klausėjams. Pasirodo, kad pradinukai uţ suaugusius kur kas išradingesni.
1. Kur gyvena Kalėdų senelis? Kaip manai, ką jis veikia, kai nebūna Kalėdų?
Pirmokų atsakymai: Gyvena senelis Šiaurės Ašigaly, Laplandijoje.
Kai nebūna Kalėdų, senelis su nykštukais gamina dovanėles, stebi vaikus – ar geri.
Antrokų atsakymai: Šiaurės Ašigaly, Laplandijoje, Šiaurės Amerikoje
Kai nebūna Kalėdų, senelis miega arba nieko neveikia... Apsirengia kitais rūbais ir vaikšto...
Trečiokų atsakymai: Šiaurės ašigaly, Laplandijoje ar kituose šaltuos kraštuose. Lietuviški
seneliai baigė mokslus Lietuvoj, todėl moka lietuviškai kalbėti...
Kai nebūna Kalėdų, senelis gamina ţaislus, miega, perka dovanas, pramogauja, vaţiuoja
atostogauti į pajūrį, vadovauja nykštukams, ţaidţia kompiuteriu, ieško nuotykių, savo studijoje išklauso ţmonių
nuomones, norus...
Ketvirtokų atsakymai: Laplandijoje, o kai nebūna Kalėdų, senelis ruošia dovanas, miega.
Penktokų atsakymai: Ašigaly, Laplandijoje, Suomijoje.
Kai nebūna Kalėdų, senelis perka dovanas kitoms Kalėdoms; miega du mėnesius; labai liūdi...
2. Kaip vadinama diena, po kurios ateina Kalėdos?
Tik trys pirmokai ţinojo, kad prieš Kalėdas būna Kūčios.
Šeši antrokai ţino, kad prieš Kalėdas būna Kūčios.
Trečiokų atsakymai: Kūčios, Adventas, Jėzaus gimimas.
Ketvirtokų atsakymai: Kūčios
Penktokų atsakymai: Kūčios, Adventas.
3. Kaip tikrą Kalėdų senelį atskirti nuo apsimetėlio?
Pirmokų atsakymai: Jeigu sako, kad vaţiavo labai ilgai – tai tikras; jei plaukai ir barzda vienodi
– tai tikras; pagal balsą atskirčiau; patampyčiau uţ barzdos...
Antrokų atsakymai: Ţiūrėčiau į ūsus, į barzdą. Apsimetėlio gali būti netikra barzda.
Trečiokų atsakymai: Iš plaukų (kitą kartą plaukai būna dirbtiniai); iš storumo, iš balso; tikri
įlenda pro kaminą, tikriems nepatinka šiluma – būdamas šiltoj patalpoj tikras senelis nori ledų; tikras atvaţiuoja su
rogėmis; tikri deda dovanas po eglute.
Ketvirtokų atsakymai: Jei turi roges – tikras...
Penktokų atsakymai: Tikro senelio balta barzda.
4. Iš kur Kalėdų senelis ima dovanas?
Pirmokų atsakymai: Vaikams perka iš „Megos“ ir „Akropolio“, o suaugusiems – iš „Topo
centro“; padaro pats; moka burti – išburia...
Antrokų atsakymai: Iš „Akropolio“ ar kitos parduotuvės nusiperka; pats pagamina.
Trečiokų atsakymai: Iš „Norfos“, „Megos“, „Akropolio“; gamina su nykštukais, gamina su
elfais, su kitais pagalbininkais.
Ketvirtokų atsakymai: Nusiperka; pats padaro; iš „Akropolio“ gauna.
Penktokų atsakymai: Nusiperka; pats pagamina; padaro su paslaptinga mašina; iš
„Akropolio“; elfai pagamina dovanas.
5. Kaip Kalėdų senelis patenka į namus, kuriuose gyvena vaikai?
Pirmokų atsakymai: Per kaminą; buria ir atsiduria kambaryje, tada padeda dovanas ir vėl buria, kad atsidurtų
kito vaiko namuose...
Antrokų atsakymai: Tėvai palieka neuţrakintas duris; per kaminą; pro langą...
Trečiokų atsakymai: Per kaminą; per langą; per slaptas duris; tėvams perduoda dovanas, o jie padeda po egle;
kartais lauke po egle palieka dovanas; senelis panašus į mamą – įeina per Kūčias...
Ketvirtokų atsakymai: Per kaminą, įeina pro duris – mama įleidţia, kai vaikai miega.
Penktokų atsakymai: Pro kaminą, pro stogą, per duris.

Kalėdinis stebuklas - ne tik ţėrinti eglutė,
slapta lauktos dovanos, artimųjų šypsenos ir bendrumas.
Kalėdinis stebuklas – tai ir išieškoti ţodţiai,
atsargiai sudėlioti į sakinį ir skirti artimam ţmogui.

