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KAUNO ALGIO ŽIKEVIČIAUS SAUGAUS VAIKO MOKYKLOS LAIKRAŠTIS

RUGSĖJO 1 - OSIOS ŠVENTĖ  ,,SVEIKAS, RUGSĖJI!"

Kaip ir kiekvienais metais, Kauno
pilies prieigose, rugsėjo 1 dieną vyko
NVŠ įstaigų veiklos pristatymas.
Lietus neišgąsdino gausaus dalyvių
būrio. Šventės dalyviai turėjo galimybę
susipažinti su Mokyklos neformaliojo
švietimo programų pasiūla. Dėmesio
sulaukė ,,Kelio ženklų dėlionė“, kur
savo žinias norėjo pasitikrinti ne tik
vaikai, bet ir jų tėveliai, kiti būriavosi
prie ,,Sveiko maisto piramidės“.
Vaikučių eilė nusidriekė prie
,,linksmųjų veidukų“ piešimo. Didelis
ir spalvingas grindų žaidimas vyliojo
mažuosius eismo dalyvius. Jie vikriai
rideno kauliuką ir lenktyniavo
didžiuliais vaikštukais - kas pirmas
pasieks finišą teisingai atsakęs į
saugaus eismo klausimus. Patys
geriausi ir aktyviausi vaikai gavo
dovanų atšvaitus, knygas ,,Saugaus eismo užduotėlės“.

KAD MOKSLO METAI  BŪTŲ SAUGŪS,
gerbiami tėveliai ir mokytojai, priminkite vaikams pagrindines kelių

eismo taisykles!!!

PRIEŠ

Rugsėjis dovanoja jums
daug puikių akimirkų... Susitinkate
su klasės draugais, pasidalinate
vasaros įspūdžiais... ir kimbate į
mokslus!

Prisiminkite saugaus
elgesio kelyje taisykles ir
apsišarvavę žingeidumu, į
kuprinę įsidėję gerą nuotaiką,
pozityvų mąstymą keliaukite į
mokslo ir žinių šalį...
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DISKUSIJŲ FESTIVALIS
BIRŠTONE ,,BŪTENT“

Rugsėjo 8 - 9 dienomis Birštone įvyko
pirmasis Lietuvoje diskusijų festivalis
„Būtent!“. Vienas iš organizatorių siekių
puoselėti diskusijų kultūrą pasiteisino ir
parodė, kad lietuviai ne tik turi apie ką, bet ir
moka diskutuoti, atskleisti nuomonių įvairovę
ir švęsti demokratiją. Džiaugiamės tapę šio
gražaus renginio dalimi, tapę vienais iš
partnerių. Dirbome su mažaisiais festivalio
dalyviais – augančia Lietuvos karta.

Ačiū diskusijų festivalio organizatoriams už
kvietimą, pasitikėjimą ir galimybę įkvėpti
kultūros, laisvės ir pasinerti į komandinį
darbą.

BŪRELIAI,
KURIUOS GALI
LANKYTI MŪSŲ

MOKYKLOJE
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KAI TOKS ŠILTAS RUDUO, VIS DAR SMAGU VAŽINĖTIS DVIRAČIU. TAČIAU
NEPAMIRŠKIME KAI KURIŲ KET REIKALAVIMŲ DVIRATININKAMS

Važiuojamąja dalimi, arba gatve, gali važiuoti ne
jaunesni nei 14 metų asmenys. Išlaikius specialius
dviračių vairuotojų kursus, kurių pagrindą sudaro Kelių
eismo taisyklės, važiuojamąja dalimi galima keliauti
asmenims nuo 12 metų. Prižiūrint suaugusiajam,
važiuoti dviračiu leidžiama nuo 8 metų, o gyvenamojoje
zonoje dviratininkų amžius neribojamas.

Dviračiu galima važiuoti tik dviračių takais arba
dviračių juostomis, o kur jų nėra – kelkraščiu pagal
eismo kryptį. Kai nėra nei dviračių tako, nei juostos, nei
kelkraščio, leidžiama važiuoti šaligatviu arba viena eile
važiuojamosios dalies kraštine dešine eismo juosta, kuo
arčiau dešiniojo krašto.

Dviračių vairuotojams draudžiama važiuoti važiuojamąja dalimi, jeigu šalia įrengti dviračių takai. Taip
pat draudžiama važiuoti automagistralėmis ir greitkeliais. Per pėsčiųjų perėjas dviratininkai privalo dviratį
persivesti, o ne juo važiuoti.

Važiuodamas kelkraščiu, pėsčiųjų ir dviračių taku, šaligatviu, dviračio vairuotojas privalo duoti kelią
pėstiesiems. Pro pat pėsčiąjį leidžiama važiuoti greičiu, kuris yra artimas jo judėjimo greičiui (3–7 km/val.).
Dviratis turi turėti tvarkingą stabdį ir garso signalą. Dviratininkas gali drąsiai naudoti dviračio signalą, ypač
tokiose situacijose, kai mato nedrausmingą pėsčiąjį. Taip pat dviračio gale turi būti raudonas atšvaitas arba
raudonos šviesos žibintas, iš abiejų šonų – oranžiniai atšvaitai, pritvirtinti prie ratų stipinų.

Dviračio vairuotojui ar keleiviui, kuriam nėra 18 metų, dėvėti užsegtą šalmą kelyje būtina. Vyresniam
dviratininkui šalmas yra rekomenduojamas.

KULTŪRINGAS PĖSČIASIS

 Šaligatviu eina dešine puse, taip, kad netrukdytų kitiems pėstiesiems.
 Autobuso laukia ramiai, nesistumdo, neišdykauja.
 Autobusui atvažiavus, nepuola prie jo. Palaukia kol jis sustos ir durys

atsidarys. Lipa pro priekines duris, neskuba. Praleidžia vyresnius.
 Į važiuojamąją dalį žengia tik tada, kai netrukdo transporto

priemonėms. Eidamas per pėsčiųjų perėją, neperžengia perėjos ribų,
laikosi dešinės pusės. Nedelsia, nestoviniuoja, neužsiima pašaliniais
darbais.

 Pėsčiųjų ir dviračių taku eina taip, kad netrukdytų dviratininkams.
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SVEIKUOLIŲ KLUBAS ,,APELSINAS“
5 užkandžiai, suteiksiantys energijos visai dienai

OBUOLIAI
Obuoliuose gausu vitaminų ir mineralų, be to, jie yra puikus stiprių antioksidantų – flavonoidų ir
polifenolių – šaltinis. Valgykite obuolius pusryčiams arba gaminkite iš jų vaisių kokteilius.

MOLIŪGŲ SĖKLOS
Šiose sėklose yra daug mineralinių medžiagų, tokių kaip magnis, geležis ir kalcis, be to, jose yra
vitamino K ir baltymų. Taigi, prireikus energijos, šios sėklos puikiai tiks kaip traškus užkandis. Sėklos
yra lengvesnės už riešutus, tad ir suvalgyti jų galima daugiau. Pamėginkite suvalgyti ketvirtadalį
puodelio moliūgų sėklų praėjus kelioms valandoms po pietų. Jos ypač naudingos sportuojantiems po
darbo arba ketinantiems pasimankštinti prieš pietus.

MORKOS
Morkos turi daug skaidulų, todėl yra puikus būdas numalšinti alkį ir pamaitinti organizmą. Jų
sudėtyje yra daug vitaminu A vadinamo Beta karotino, kuris pagerina regą. Morkos puikiai dera su
kitais maisto produktais. Taip pat tinka jomis užkandžiauti.

ARBŪZAS
Arbūzas yra puikus užkandis, ypač vasarą. Jame gausu antioksidanto likopeno, tarnaujančio kaip
prevencinė priemonė nuo vėžio. Norėdami gauti daugiausia naudos, arbūzą valgykite prieš valgį. Kaip
ir kiti nekrakmolingi bei neriebūs vaisiai, jis bus greitai suvirškintas ir pašalintas iš organizmo.

FIGOS
Džiovintos puikiai valo kraują, tirpina gleives ir iš organizmo pašalina toksinus. Tiesa, figos pasižymi
gana dideliu cukraus kiekiu, todėl ribokite suvalgomą jų kiekį iki kelių vienetų per dieną.

Tėtis klausia sūnaus:
-Matai, kaip mama sužinojo, kad
nesiprausei?
-Pamiršau sušlapinti muilą,-atsako
Petriukas.

Tėtis atidaro sūnaus
kambario duris ir pamato jį
stovintį kampe
-Tomai, ką tu darai?-
paklausia tėtis.
-Praktikuojuosi mokyklai.

Mama nusipirko knygą "Namų ūkio
darbai". Ją pavarčiusi Rita sako:
- Žiauri knyga...
- Kodėl?
- Viską reikia daryti pačiam...

Laikraštis išeina kartą per mėnesį.
Adresas: Ašigalio g.23, Kaunas, tel.323200.

“Saugaus vaiko” laikraštuko kūrybinė grupė:
Daiva Piličiauskienė, Agnė Račkienė


