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Ketvirtokų atsisveikinimas su savo pirmąja mokytoja
Išlydime ketvirtokus, įgijusius pradinį išsilavinimą, į aukštesnę pagrindinio ugdymo – pakopą. Vaikai supranta, jog šis perėjimas jiems
reiškia atsisveikinimą su savo pirmąja mokytoja Renata Girdzijauskiene.
Vaikai savo mokytojai skiria pačius nuoširdžiausius žodžius.
Miela Mokytoja,
Kaip greitai prabėgo ketveri metai... Jau laikas mums skirtis. Man labai gaila, kad
kitais metais Jūs nebemokysite mūsų. Aš Jūsų niekada nepamiršiu ir visada mylėsiu.
Jūs mus išmokėte skaityti, rašyti, skaičiuoti, mylėti knygą, dainuoti, piešti.
Kiek daug brangaus savo laiko skyrėte mums. Aš Jums esu labai dėkinga. Būkite
laiminga. Linkiu daug sveikatos ir gerų mokinių.
Jus mylinti Gabrielė S .
Mokytoja,
Jau greit paskutinis skambutis, reikės atsisveikint. Linkiu daug ištvermės ir laimės
ateityje.
Su meile Gabrielė

Mokytoja,
Labai aš Jus myliu, nes buvote gera, darbšti. Kartais atrodėte pikta, o gal susirūpinusi...
Jūs būsite mano širdyje ilgai ilgai.
Greta

Miela Mokytoja,
Linkiu Jums ištvermės, kantrybės ir daug daug sveikatos.
Milda

Miela Mokytoja,
Noriu palinkėti laimės, džiaugsmo, sveikatos ir visko, ko tik širdis trokšta. Dar noriu
palinkėti, kad kitais metais Jums pasitaikytų geri auklėtiniai.
Su meile Aistis

Miela Mokytoja,
Tebūna visos Jūsų dienos gražios
Ir skaisčios lyg pavasario versmė!
Nors valandų sunkių, žinau, vėl bus nemaža –
Dalint save kitiems – gyvenimo prasmė.
Gineta

Miela Auklėtoja,
Linkiu Jums gerų mokinių ir gerų ateinančių mokslo metų.
Aistė

Mokytoja,
Jau greitai paskutinis skambutis. Jau turim išsiskirti. Man labai gaila, bet laikas bėga.
Ilgai nepamiršiu, kiek Jūs mane išmokėt visokių darbelių...
(Nepasirašė...)
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ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
LAIKRAŠTIS

Mieli Ketvirtokai,
Išeinat pasitikti savos ateities.
Bus sunku man atplėšti jus nuo savo širdies.
Seną laiką sustot – palūkėti prašau.
Taip norėčiau aš jus vardais dar pašaukt,
Akimis pamyluot, tyliai ranką ištiest,
Į kelionę įduot truputėlį širdies.
Pamilau jus visus, tad linkiu jums sėkmės,
O jei būtų sunku, neliūdėkit vis tiek.
Tepadės jums manasis trupinėlis širdies.
Paskutinio skambučio proga Jus sveikina pirmoji mokytoja
Dideli ir maži mūsų ketvirtokų džiaugsmai bei rūpesčiai
Artėja mokslo metų pabaiga... Ji pirmiausia užklups pradinukus. Mokslo metų pabaiga
ypač reikšminga yra ketvirtokams, kurie atsisveikina su savo mokytoja Renata
Girdzijauskiene, globojusia juos net ketverius metus. Ketvirtokų paprašėme prisiminti savo
įspūdžius, kai jie pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį ir susipažino su savo pirmąja
mokytoja. Kai kurie prisipažino, kad buvo nedrąsu, tačiau šalia buvo mama ar močiutė,
todėl stipriai nesijaudino. O kai kuriems mokykloje iš karto labai patiko ir jautėsi gerai.
Pažvelgus į ketverių metų laikotarpį, praleistą mokykloje, didžioji dalis ketvirtokų
teigia, jog patiko mokytis pradinėse klasėse, patiko mokytoja, nes ji buvo gera, miela,
graži; būdavo gera visada - smagu buvo kiekvienoje klasėje, ypač jei niekas nesipykdavo.
O kas nepatiko pradinėse klasėse, - tokių dalykų buvo sunku prisiminti: nepatikdavo, kai
kildavo tarpusavio barniai ir kai kurie rėkdavo vienas per kitą.
Šiek tiek neramu gal rugsėjo 1-ąją bus šiam būsimų penktokų būreliui. Ketvirtokai
gegužės mėnesio viduryje lankėsi keturiose pamokose, kurias jie lankys pagal tvarkaraštį 5oje klasėje. Įspūdžiai kuo puikiausi: patiko mokytojai, nes visi buvo geri, draugiški,
nepikti, viskas buvo įdomu, o ypač spalvinti ir dainuoti per matematiką.
Taigi, ketvirtokų manymu, jiems truputį baugu ir gaila, kad reikės palikti savo
mokytoją. Tačiau Rugsėjo 1-osios dauguma laukia. Nelaukia tik vienas, nes „reikės daug
mokytis ir viską žinoti“.
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Perskaitę šiuos eilėraščius, įsitikinsite, kad ketvirtokai yra verti kūrybingos klasės
vardo. Jie sugeba savo mintis gražiai išreikšti žodžiais.
Linkime Mildai, Gabrielei, Aistei, Gretai, Kornelijai, Ovidijai ir kitiems ketvirtokams
išlikti kūrybingais ir penktoje klasėje. Sėkmės!
Pavasarinis džiaugsmas
Pro savo langą aš mačiau
Geltoną saulę, žydrą dangų
Ir visą pulką vyturių
Aukštai aukštai padangėj.

Girdėjau aš giesmes paukštelių
Ir šniokščiant sraunųjį upelį.
Jaučiau, kaip šlama medžiai.
Ir visa tai man džiaugsmą kelia.
Milda Gilvickaitė, 4 kl.
Mano pasaulis

Ir visa tai dovanoju Tau,
Ką pamačiau aš:
Gėlytę, kuri pražydo po mano langu,
Baltais smulkiais žiedeliais.

Ir visa tai dovanoju tau,
Ką pajutau aš:
Nuostabų pavasario vėjo kvapą,
Ankstų kovo mėnesio rytą.

Ir visa tai dovanoju tau,
Ką išgirdau:
Giesmę, kurią parnešė sugrįžę paukščiai
Į savo gimtąją žemelę.

Ir visa tai dovanoju Tau:
Ką jaučiu aš,
Kai einu kiekvieną rytą
Susitikt su dar nežinomu pasauliu.
Gabrielė Stasiūnaitytė, 4 kl.
Pasaulis

Pasaulį visą dovanoju Tau,
Ką aš mačiau.
O aš mačiau gėlytę žydinčią,
Debesėlį, plaukiantį dangum.
Ir visa tai aš dovanoju Tau,
Ką aš mačiau.
Pasaulį visą dovanoju tau,
Ką aš girdėjau.
O aš girdėjau genelį kalantį,
Saulutę, šviečiančią ryte.
Ir visa tai aš dovanoju Tau,
Ką aš girdėjau.

Pasaulį visą dovanoju tau,
Ką aš jaučiau.
O aš jaučiau tėvelių meilę begalinę,
Širdelę, tiksinčią krūtinėj...
Ir visa tai aš dovanoju tau,
Ką aš jaučiau.
Aistė Ambrulaitytė, 4 kl.
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Pasaulis
Pasaulį pamatyt norėjau.
Ir pamačiau aš vėją, ošiantį miške.
Norėčiau jį padovanoti tau.
Pasaulį kalbantį išgirst norėjau.
Ir išgirdau aš kalbančius drugius.
Norėčiau juos padovanoti tau.

Pasaulį aš pajaust norėjau.
Ir pajutau lietutį lyjant.
Ir ašaras per skruostus bėgant.
Ir meilę pajutau širdy.
Ir viską dovanoju tau.
Greta Andriukaitytė, 4 kl.

Pasaulis
Pasaulį visą dovanoju Tau,
Ką aš mačiau.
O aš mačiau krentantį lapelį,
Augančią gėlytę...
Ir visa tai aš dovanoju Tau,
Ką aš mačiau.

Pasaulį visą dovanoju Tau,
Ką aš jaučiau.
O aš jaučiau tėveliams meilę ir seneliams,
Džiaugsmą, šilumą veide...
Ir visa tai aš dovanoju Tau,
Ką aš jaučiau.
Kornelija Parnarauskaitė, 4 kl.

Pasaulį visą dovanoju Tau,
Ką aš girdėjau.
O aš girdėjau vėją, pučiantį lauke,
Paukštelį čiulbantį danguj...
Ir visa tai aš dovanoju Tau,
Ką aš girdėjau.
Meilė
Meilę visą dovanoju Tau,
Ką aš mačiau.
O aš mačiau medelį augantį,
Mergaitę, valgančią ledus.
Ir visa tai aš dovanoju Tau.
Ką aš mačiau.

Meilę visą aš dovanoju tau,
Ką aš jaučiau...
O aš jaučiau sesutės meilę švelnią.
Vėjelio dvelksmą vakare.
Ir visa tai aš dovanoju Tau –
Ką aš jaučiau.
Ovidija Gudžiūnaitė, 4 kl.

