
Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!
Kaip ir kiekvienais metais, ruošiamės Rugsėjo 1-ajai! Mūsų patarimai padės šiai Rugsėjo 1-ajai pasiruošti taip, kad būtum tikra SUPERmergaitė!

Numerio tema

VISKASVISKAS

UŽRAŠŲ KNYGUTĖJE!UŽRAŠŲ KNYGUTĖJE!

Mes labai mėgstame Mes labai mėgstame 
pasidaryti savo asmenines pasidaryti savo asmenines 
ir nepakartojamas užrašų ir nepakartojamas užrašų 
knygutes, kur susirašome knygutes, kur susirašome 

viską, ko negalima pamiršti. viską, ko negalima pamiršti. 
Juk savo užrašų knygutę gali Juk savo užrašų knygutę gali 
pasipuošti taip, kad ji būtų tik pasipuošti taip, kad ji būtų tik 

tokia viena pasaulyje!tokia viena pasaulyje!

Gerų mokslo metų pradžia Gerų mokslo metų pradžia 
prasideda nuo tinkamų prasideda nuo tinkamų 

priemonių! Pažymėk, ką jau turi! priemonių! Pažymėk, ką jau turi! 

SĄRAŠAS, KO TAU PRIREIKS:SĄRAŠAS, KO TAU PRIREIKS:

Sąsiuviniai.Sąsiuviniai.
Tušinukas arba parkeris.Tušinukas arba parkeris.
Flomasteriai.Flomasteriai.
Liniuotės.Liniuotės.
Klijai.Klijai.
Paprasti ir spalvoti Lapai.Paprasti ir spalvoti Lapai.
Guašas ir teptukai.Guašas ir teptukai.
Pieštukas ir trintukas.Pieštukas ir trintukas.
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VERSK KITĄ PUSLAPĮ

Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!Ruošiamės Rugsėjo 1-ajai!

AR ŽINOJAI?AR ŽINOJAI?
Rugsėjo 1-oji – tarptautinė Rugsėjo 1-oji – tarptautinė 

mokslo ir žinių diena!mokslo ir žinių diena!

KĄ RENGSIMĖS?KĄ RENGSIMĖS?

Labai svarbu iš anksto susiplanuoti, ką Labai svarbu iš anksto susiplanuoti, ką 
apsirengsi Rugsėjo 1-ąją! Gali susiplanuoti ir apsirengsi Rugsėjo 1-ąją! Gali susiplanuoti ir 
visus rudens derinius. Kokius batus nešiosi, visus rudens derinius. Kokius batus nešiosi, 
kokias drabužių spalvas rinksiesi šį mėnesį? kokias drabužių spalvas rinksiesi šį mėnesį? 

Taip pirkdama naujus rūbus žinosi, ar jie derės Taip pirkdama naujus rūbus žinosi, ar jie derės 
prie tavo jau turimų!prie tavo jau turimų!

KĄ VALGYSI MOKYKLOJE?KĄ VALGYSI MOKYKLOJE?

Per visą dieną išnaudojame Per visą dieną išnaudojame 
daug energijos, tad tam daug energijos, tad tam 

reikia pasiruošti. Geriausia, jei reikia pasiruošti. Geriausia, jei 
užkandžius į mokyklą įsidėsi iš užkandžius į mokyklą įsidėsi iš 

namų – taip tikrai žinosi, kad esi namų – taip tikrai žinosi, kad esi 
visiškai pasiruošusi! Pasistenk visiškai pasiruošusi! Pasistenk 

į mokyklą įsidėti vaisių, ir į mokyklą įsidėti vaisių, ir 
energijos visuomet turėsi!energijos visuomet turėsi!

GERAI PAILSĖKGERAI PAILSĖK

Svarbiausia suderinti Svarbiausia suderinti 
mokslus, draugus ir poilsį, mokslus, draugus ir poilsį, 

kad nė vienas iš tų trijų kad nė vienas iš tų trijų 
dalykų nenukentėtų. dalykų nenukentėtų. 

O nenukentės tikrai, jei O nenukentės tikrai, jei 
gerai išsiilsėsi! Tada turėsi gerai išsiilsėsi! Tada turėsi 
jėgų ne tik gerai mokytis, jėgų ne tik gerai mokytis, 

bet ir susitikti su savo bet ir susitikti su savo 
superdraugėmis. ;psuperdraugėmis. ;p

Sąsiuviniai.Sąsiuviniai.
Tušinukas arba parkeris.Tušinukas arba parkeris.
Flomasteriai.Flomasteriai.
Liniuotės.Liniuotės.
Klijai.Klijai.
Paprasti ir spalvoti Lapai.Paprasti ir spalvoti Lapai.
Guašas ir teptukai.Guašas ir teptukai.
Pieštukas ir trintukas.Pieštukas ir trintukas.
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