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Klaipėdos „Saulėtekio“  pagrindinės mokyklos laikraštis 

                   Integruotas projektas “Mes – tyrėjai ir kūrėjai”   

  

          Mokykloje įgyvendintas ilgalaikis integruotas 

projektas „Mes – tyrėjai ir kūrėjai“. Kiekviena klasė 

pristatė performansą „Dirbtinis intelektas“. Visus 

nustebino įspūdingas antrokų pasirodymas „Baltos 

lankos – juodos avys“. Žiūrovai įsitikino, kad be žodžių, 

tik judesiu ir vaizdu galima perteikti  sudėtingas mintis. 

Apstulbino jaunieji chemikai, kurie vandenį pavertė 

pienu ir aviečių spalvos gėrimu. Išklausyti moksliniai 

pranešimai: matematikai pristatė statistinius duomenis 

apie vaikų įpročius, kalbininkai aptarė mokyklos 

mokinių vardų kilmę, mokinių tarybos atstovai kalbėjo 

apie socialines problemas, aštuntokai demonstravo 

Klaipėdos pilies maketą, kurį sukūrė remdamiesi 

išlikusia dokumentine medžiaga. Savo kūrybą skaitė 

eilėraščių konkurso laureatai. Renginį vainikavo 

mokinių šokis ir dainos. 

                                                       

                             Lietuvių kalbos mokytoja N. Žukienė 
 

   2015 m.  

 

http://sauletekiskl.lt/ 



Kūryba 

Birutė Ruškytė, 7a klasė 
 

Eikim pavasario keliu 
 

Kvepia laukai gėlėmis, 

Oras pavasariu dvelkia. 

Daužosi mano širdis, 

Paimki mane tu už rankos. 
 

Veski mane link miškų, 

Kur paukščiai pirmieji pragysta, 

Kur kalas žolė pamažu 

Ir upių fontanai pratrykšta. 
 

Klausykimės mes po medžiu, 

Ką vėjas pavasario kalba. 

Kai lyja lietus – taip kvapnu! 

Matau, kaip gamta atsigauna. 
 

Pažvelk, kaip gražu! 

Viskas bunda! 

Paimki mane tu už rankos, 

Eikim pavasario keliu. 

 

 

  
Lukas Kalvaitis, 6a klasė 
 

Mėlynas, žydras dangus, 

Auksiniai lapai supa mus. 

Aplinkui tyla, tuštuma, 

Beprasmės naktys lanko mane. 
 

Švyturys, banguojanti jūra, 

Baltas smėlis, geltonas akmuo. 

Sėdi prie kranto jūreivis,  

Prisimena vaikystės dienas. 
 

Vėjas kedena plaukus, 

Prisiminimai eina tolyn. 

Gyvenimas – mūsų likimas. 

Likimo pakeist negali! 

 

. 

Nedas Kontenis, 8a klasė 

 

Tu- žmogus... 

Tik dulkė gyvenimo rate. 

Vienas iš tūkstančio  

Ar milijono. 

 

Tau skirtas saulės spindulys 

Ir žiupsnis tuštumos, 

Šiek tiek daugiau tamsos 

Ir sauja artumos. 

  

Tau skirta dvidešimt viena sekundė 

Ryto ir nakties. 

Tada regi akimirką 

Gyvenimo - mirties. 

  

Drovia aistra  

Gal myli, gal ir nekenti. 

Šypsaisi ir verki 

Arba tiesiog tyli.... 

  

Tu – žmogus. 

Tik dulkė gyvenimo rate. 

Pilka ir nereikšminga. 

Tačiau vienintelė tokia. 

Lukas Dvarionas, 5a klasė 
 

Šermukšnio medis 

           senamiestyje 

                   baltas nuo  

                               sniego. 

Tik uogos raudonos. 

  

Danielius Savickis, 5a klasė 

  

Šiandien prasta diena. 

Vėl nesiseka kurti eilėraščio,  

Vėl mane nervina žodžiai, kurie bėga 

nuo manęs,  

Bet aš vis tiek juos traukiu ir traukiu  

Iš mamos lūpų,  

Iš tėčio lūpų, 

Žodynų, knygų, televizijos. 

Ir eilėraštis gulas į mano lapą. 

 

 

Silvija Kiminiūtė, 8a klasė 

 

Lyg debesys paliktos dėmės 

  

Lyg debesys paliktos dėmės... 

Kaip žodį išskirti? 

Akių gilumą nuvalyti, 

Pavargusiai saulei išduodant mane, 

Net kai liaujasi lyti? 

  

Tamsiais akmenim nušlamėjo lietus, 

Grąžinęs kažką ar atėmęs. 

O bokštai vėl randa sielas. 

  

Lyg debesys paliktos dėmės... 

  



  

Romenas Vailjevas, 5a klasė 

  

Senas namas 

  

Stovi senas namas 

         ir verkia,  

Kad jame niekas negyvena. 

Jis sapnuoja 

         čia užaugusius vaikus. 

Nenori jų išleisti  

         iš savo glėbio. 

Prisimena pirmuosius vaikų 

žingsnius,  

Ištartus pirmuosius žodžius. 

Kaip galia, kad Lietuvoje 

Vienišų namų  

              vis daugėja... 

  

 

Armandas Juospaitis, 5a klasė 

  

Vienišas medis 

  

Karštą  

Vasaros dieną 

Mačiau didelį medį. 

Jame buvo 

               daug paukščių. 

Vienas paukštis 

               garsiai 

Giedojo apie 

               gyvenimą. 

Baltą ir juodą. 

Aš norėčiau, kad  

Paukštis  

            giedotų 

Tik apie baltą spalvą. 

Kūryba 

Ieva Drobenkaitė, 8a klasė 

1. 

Aš neturiu pavadinimo. 

Kodėl? - klausi. 

O kodėl gi ne? 

Noriu būti anoniminė poema. 

Tada negalėsi nuspėti kitų eilučių. 

Nežinosi, ar kūrinys turi prasmę. 

O kam prasmė? 

Noriu būti  beprasmybe. 

Bet negaliu. 

Jau turiu prasmę. 

Ir tik tu gali ją suprasti. 

 

 2. 

Lėčiau. 

Mes bėgam.  

             Bėgam, bėgam. 

Vis bėgam. 

Ar sustojam trumpam? 

Nors truputį? 

Ar matom, pro ką bėgame? 

Ar pastebim žmones? 

Ne bet kokius, o tuos, 

Kurie mus palaiko ir myli? 

Mes prabėgam mažus dalykus, 

Kurie nudžiugintų,  

                 nuspalvintų mūsų gyvenimus. 

Bet mes bėgam ir bėgam. 

Ir bėgsim. 

O paskui... 

Žinai, kas paskui.  

 

Justas Grikpėdis, 5a klasė 

  

Voras,  

          voratinkliai. 

Saulė spindi. 

Peršviečia  

           voratinklius. 

Boružė eina šilku. 

Bet žmogus – griovėjas –  

Visą grožį akimirksniu 

             sunaikina. 

  

 

3. 

Tu visada buvai klounas, 

Išsidažęs savo blyškų veidą . 

Linksminai visus – 

                 didelius, mažus. 

Visus. 

Pats juokdavaisi garsiai. 

Bet nuvalė grimą - 

Paslėptą pyktį ir sielvartą. 

Gal todėl tavęs ir nesupratau,  

Nes nerodei tikrojo veido. 



 

 

Deividas Augutis, 5a klasė 

                             

                  ŽARDŽIO PAGROBIMAS 

  

                 Seniai, seniai ant Žardės piliakalnio 

buvo pastatyta nauja pilis. Pilį valdė karalius, 

vardu Gardis. Jis turėjo sūnų, vardu Žardis. 

            Vieną dieną karalystę užpuolė didelis 

slibinas. Kariai buvo nepasirengę kovai, todėl 

mūšis buvo pralaimėtas. Karaliaus sūnų slibinas  

nusinešė  į savo  urvą ir įkalino tamsoje. Karalius 

nutarė savo vienturtį išvaduoti. Bet to neprireikė. 

Visi buvo pamiršę, kad sūnus turi prie šono 

prisisegęs stebuklingą kardą, kuriuo galima įveikti 

net baisiausią priešą. Kadangi slibinas karalaitį 

Žardį užpuolė netikėtai, jis nespėjo išsitraukti 

kardo. Urve Žardis ilgai nebuvo. Čiupo kardą ir 

nugalabijo baisųjį slibiną. 

            Grįžo Žardis namo, apkabino tėvą. 

Karalius iškėlė didelę puotą.  

            Ir aš ten buvau, valgiau, valgiau, bet 

burnoj nieko neturėjau. 

 

Aurimas Šapalas, 5a klasė 

                                    

  SLIBINO DUKTĖ IR KARALIUS 

  

                 Už devynių jūrų, marių gyveno liūdnas karalius, nes neturėjo pačios. 

Visi bajorai troško įpiršti savo dukras, bet karaliui nė viena nepatiko. Visos jos 

buvo storos, tinginės, visos svajojo tik apie pinigus.  

                Vieną dieną karalius išsiruošė apžiūrėti savo valdas. Bejodamas jis 

pamatė labai gražią mergelę. Ši nepažino karaliaus, pamanė, kad ruošiamasi ją 

pagrobti, persigando ir puolė bėgti. Karalius ėmė ją vytis. Kai mergelę pačiupo, 

ši  ėmė prašyti: 

        -Paleisk mane! Paleisk mane! Mano tėvas tave užmuš. 

        -Visi man paklūsta. Aš esu karalius. Tavo tėvas nieko man negali padaryti. 

        -Paleisk. Tu net nežinai, koks mano tėvas galingas. Net karaliai jam 

paklūsta. 

             Nusijuokė karalius, pagriebė mergelę ir nusinešė į savo pilį. O po kelių 

dienų šalį apskriejo žinia – karalystę užpuolė slibinas, kuris ir buvo mergelės 

tėvas. Jis reikalavo atiduoti dukterį. Tačiau karalius nesutiko. Jis taip mylėjo 

mergelę, kad net buvo pasiryžęs dėl jos galvą padėti. O ir mergelė jį buvo spėjusi 

pamilti, nenorėjo grįžti pas piktąjį slibiną.  

             Karalius tamsiame rūsyje saugojo stebuklingą kardą, kuris galėjo 

nugalėti net patį baisiausią slibiną. Pasiėmė jis tą ginklą ir išėjo kovoti. 

        -Atiduok mano dukterį! - rėkė slibinas ir spjaudėsi ugnimi. 

        -Niekada! – atrėžė karalius.  

           Dūrė jis kardu tiesiai į slibino širdį. Krito ant žemės pabaisa. 

          Pamačiusi, kad slibinas nugalėtas, iš pilies išbėgo mergelė. Apkabino ji 

karalių. Neilgai trukus karalius iškėlė vestuves.  

          Ir aš ten buvau, gėriau ir valgiau, bet burnoje nieko neturėjau. 

  

 

5 klasės mokinių pasakos 
Kūryba 



 

 

Juozapas Bogušas, 5a kl.    

  

ŠOKOLADO ŠALYJE 

  

               Už devynių jūrų, devynių marių gyveno broliai 

vaiduokliai. Jie svajojo nuskristi į Šokolado šalį.    

         Vieną kartą broliai nuklydo prie apleisto namo. Ten 

surado keistai blizgantį veidrodį. O tas veidrodis buvo 

stebuklingas. Vos į jį užmesdavai akį, pamatydavai, kaip 

viskas keičiasi. Vaiduokliai veidrodyje išvydo tai, ko daug 

metų troško. Jie pamatė Šokolado šalį! Ten tekėjo šokoladinės 

upės, augo šokoladiniai medžiai, žolė. Tada broliai vaiduokliai 

sumanė ten nusigauti. Kai tik pasilenkė prie veidrodžio, tuoj ir 

įkrito į šokoladinę upę. Vos išliko gyvi, nes išsikapanoti iš 

upės buvo sunku: šokoladas buvo klampus, lipnus. Klaidžiojo 

broliai, klaidžiojo po Šokolado karalystę, aplipo šokoladais, 

pavargo.  Ir ilgesys ėmė graužti jų sielą – taip užsinorėjo 

namo. Sutikti šokoladiniai žmonės jiems pasakė, kad tik 

karalius gali padėti iš saldžiosios šalies ištrūkti. Nutarė 

vaiduokliai pas karalių nueiti ir jo malonės paprašyti.  

                Kai jie nuėjo į pilį, pamatė karalių, sėdintį 

šokoladiniame krėsle. Karaliaus galvą puošė šokoladinė 

karūna. Valdovas išklausė brolius ir davė jiems po šokoladinį 

obuolį. Kai vaiduokliai tuos obuolius suvalgė, iškart atsidūrė 

apleistame name, kuriame buvo aptikę stebuklingą veidrodį. 

                Visur gerai, bet namuose yra geriausia. Vaiduokliai 

taip apsidžiaugė, kad grįžo  namo,  net puotą iškėlė. Ir aš ten 

buvau, alų, midų gėriau, per barzdą varvėjo, bet burnoj nieko 

neturėjau. 

  

Justas Grikpėdis, 5a kl.  

 

JONAS IR ONA 

 

               Senai seniai ant Jono kalno, Jono pilyje gyveno bajoras 

Jonas. Jis dar vaikystėje buvo prakeiktas. Prakeiksmas jam neleido 

būti laimingam. Nutarė Jonas to prakeiksmo atsikratyti. Bet burtus 

panaikinti galėjo tik stebuklingas kardas, kuris, kai užsimoji, 

skleisdavo deginančią liepsną.                 

 Iškeliavo Jonas kardo ieškoti. Ėjo ėjo, kol sutiko labai 

gražią mergelę. O ji turėjo stebuklingą veidrodį, kuris parodydavo kas 

pasaulyje gražiausias. Jonui taip patiko mergelė, kad net pasiūlė kartu 

keliauti po pasaulį ir ieškoti stebuklingo kardo. Ona (toks buvo 

mergelės vardas) sutiko, nes jai Jonas labai patiko, į akį krito.  

 Klajojo, klajojo, daug nuotykių jiedu patyrė, bet kardą 

surado. Jis buvo paslėptas už devynių jūrų, devynių marių ir devynių 

kalnų. Apsidžiaugė Jonas, čiupo kardą, mestelėjo  į viršų – ir kerai 

išsisklaidė, prakeiksmas dingo. Ir suprato Jonas, kad jo laimė yra 

šalia, ranka paliečiama. Tada ir pasipiršo Onai. 

 

       Vestuvės buvo labai gražios. 

 Didžiulė puota buvo iškelta ant  

Jono kalno, Jono pilyje. Bajoras 

 Jonas su Ona susilaukė dvynukų. 

 Visi ilgai, ir laimingai gyveno. 

 

 

 

 

 

 

     

5 klasės mokinių pasakos Kūryba 



 

Neilas Gibieža, 5a klasė 

  

Jono kalnelis 
  

              Seniai seniai, kai mano gimtasis miestas dar neturėjo pavadinimo, trobelėje prie didžiulės pilies gyveno vyras, vardu Jonas. Jis 

buvo protingas, nes mokėjo skaityti ir rašyti. O kas skaito ir rašo, tas duonos neprašo. 

           Kartą į uostą iš svetimos šalies atplaukė didelis laivas. Iš jo išlipę pirkliai pardavinėjo visokias gėrybes. Jonas nusipirko keletą maišų 

grūdams susiberti, nes senieji maišai jau buvo sudriskę ir niekam tikę. Viename maiše jis rado paslėptą knygą. O toje knygoje rašė apie 

žmogų, kurio vardas irgi buvo Jonas. Knyga jam labai nepatiko, nes buvo per trumpai apie Joną parašyta. Supyko žmogelis. Įsiuto, kad 

pasaka apie Joną tokia trumpa. Ir aptemo jam iš pykčio protas. Pasielgė Jonas labai bjauriai – ėmė ir sudegino knygą. Buvo pamiršęs, kad 

knygų nei draskyti, nei deginti negalima – gali nelaimę prišaukti. Taip ir atsitiko: iš sudegintos knygos pelenų išsilaisvino piktoji dvasia, 

kuri anksčiau po miestą šmirinėjo, ramiai gyventi nei vargšams, nei turtuoliams neleido.  

         Pasivertė piktoji dvasia į žiurkę. O ši prašneko žmogaus balsu, pažadėjo už išlaisvinimą iš knygos pančių išpildyti vieną norą. 

Apsidžiaugė Jonas. Galvojo, galvojo, ko paprašyti. Užsimanė aštraus stebuklingo kardo. Noras buvo išpildytas – Jonas gavo stebuklingą 

kardą. Bet juk piktosios dvasios gerų darbų nedaro! Kardas buvo užnuodytas. Tie nuodai galėjo bet ką pražudyti – tokie stiprūs buvo. Bet 

Jonas buvo apsiskaitęs žmogelis ir nepasitikėjo kalbančiais graužikais, tad nutarė kardą nuplauti jūros vandeniu. Nuodai sūriame vandenyje 

ištirpo, o toje vietoje, kur ginklą plovė, daugybė negyvų žuvų išniro. Stvėrė Jonas kardą ir nužudė kalbančią žiurkę, kad ši daugiau nieko į 

savo pinkles neįviliotų. Kadangi buvo alkanas, ją išsikepė ir suvalgė. Bet kepsnys buvo neskanus. Įsižeidė Jonas, nutarė  skųstis šalies 

karalienei, kuri tuo metu devyniomis karietomis į jų miestą buvo atriedėjusi ir pilyje įsikūrusi.  

         Nuėjo Jonas į pilį. Mato – karalienė mokosi juodosios magijos. Išsigando vyrelis. Pamanė, kad jam dabar galas. 

 -Ko tu čia atėjai? – piktai paklausė karalienė. 

 - Pasiklydau, nežinau, kur eiti – gyvenimo keliai labai painūs, - pasakė perbalęs iš išgąsčio Jonas. 

 -Eik tiesiai, suk į kairę, o paskui į dešinę, kol prieisi kryžkelę, - paaiškino karalienė. 

        Ėjo, ėjo Jonas per pilies menes, suko į kairę, kol priėjo kryžkelę. Ir jam tokia graži pilis pasirodė. Panoro Jonas čia apsigyventi, 

karalienę nuo sosto nuversti – juk turėjo aštrų stebuklingą kardą. Taip ir padarė. Karalienės juodoji magija prieš stebuklingą aštrųjį kardą 

buvo bejėgė. 

        Žmonės labai džiaugėsi valdžios perversmu, nes karalienė jau daug metų buvo piktosios dvasios apsėsta, vien blogį visiems nešė. 

Atsisėdo į sostą Jonas. Gal net dabar ten sėdi. Šalį laimingai valdo.  

        Sako, kad naktį šviečiant mėnuliui ant Jono kalnelio ir dabar gali pamatyti Joną su sidabro ir aukso karūna ant galvos. Tas kalnas todėl 

ir vadinamas Jono vardu. Jeigu netikite, atvažiuokite į Klaipėdą. Patys įsitikinsite. 

  
 

5 klasės mokinių pasakos Kūryba 



 

7a klasės mokiniai  įprasmino Lietuvos vardą sportuodami. 

 Kotryna Kniukštaitė, 8a klasė                                                                                                                               Rašinys 

  

 

 

               KETVIRTIS AMŽIAUS NEPRIKLAUSOMYBĖS: KAIP AŠ 

SUVOKIU LAISVĘ IR DEMOKRATIJĄ? 

            Laisvė ir demokratija – šalies, tautos, žmogaus gyvenimo pagrindas. 

Šiandien Lietuva yra  laisva, nepriklausoma. Mes turime galimybę išreikšti savo 

nuomonę, nesislapstome už kitų,   esame saugūs, žinome, kad už išsakytas mintis 

nebūsime nubausti. Mes galime rinktis patinkantį kelią. Deja, mūsų tėvai, 

seneliai tokių galimybių neturėjo. Jie tik galėjo svajoti apie laisvę ir demokratiją. 

Ketvirtis amžiaus nepriklausomybės yra lašas valstybei ir labai daug žmogui. 

Kai kalbame apie laisvę ir demokratiją, visada prisimenu istorijos pamokas. 

Kokį sunkų kelią turėjo nueiti mūsų tauta! Lietuva - maža šalis, tačiau kokia 

sudėtinga jos istorija!  

            Aš gimiau ir augau nepriklausomoje Lietuvoje, tad jaučiu laisvės skonį, 

žinau, kas yra demokratija. Norėčiau apie tai ir pasidalinti savo nuomone. Man 

atrodo, kad tarp laisvės ir gyvenimo galime dėti lygybės ženklą. Nemylėdami, 

nevertindami gyvenimo, negalėtume jausti ir laisvės. Laisvę aš sieju su ateities 

vizija. Laisvė suteikia daug galimybių tiek man, tiek šalia esančiam. Man sunku 

įsivaizduoti laikmetį, kai negalima buvo aikštėse skanduoti Lietuvos vardo. 

Mano mama yra minėjusi, kad mokykliniais metais ji buvo verčiama sakyti, jog 

jos tėvynė yra Tarybų Sąjunga. Laisvoje šalyje tokia veidmainystė neįmanoma. 

Neįsivaizduoju, ką turi jausti žmogus, kuriam liepia meluoti, kuriam draudžiama 

kalbėti, rašyti tiesą, kuriam nuolat brukama į galvą neviltį varanti mintis, jog 

Lietuva neturi jokios perspektyvos. Laisvė man yra tiesos sakymas.  

           Šiandien, kai Europoje iškilo karo grėsmė, kai Ukrainoje žūsta žmonės, 

laisvės sąvoka įgavo ypatingą prasmę. Lietuva yra tarsi tiltas tarp skirtingų 

valstybių, tarp Rytų ir Vakarų. Bijau agresijos iš Rusijos. Karas sunaikintų visų 

mūsų svajones. Neįsivaizduoju, kaip galima gyventi pavergtame krašte. Tik 

laisvoje šalyje žmogus gali kurti ir tobulėti. Laisvę reikia branginti ir saugoti, 

laisvę reikia ginti. 

             Manau, kad jaunas žmogus kartais laisvę supranta neteisingai. Dažnas 

galvoja, kad gali daryti tai, ką nori: burtis į grupuotes, būti vienišiumi, rinktis 

vieną ar kitą  aprangos stilių, bėgti iš pamokų, nesimokyti. Jaunas žmogus 

nemėgsta patarimų, maištauja prieš suaugusius. Jam laisvė yra nieko neveikimas. 

Nebeatsakoma už poelgius, už žodžius. Man laisvė yra galimybė rinktis 

mokyklą, profesiją, darbą. Bet laisvė neatsiejama nuo pareigos.  

         Dabar Lietuva išgyvena tuštėjimo metą. Nyksta kaimai, kaimeliai, 

traukiasi, mažėja miestai. Daug žmonių emigruoja į užsienį. Jie teigia, kad turi 

teisę spręsti, kur gyvens – Lietuvoje ar svetimoje šalyje, kuri yra galbūt 

turtingesnė, kurioje galima daugiau užsidirbti.  

             

             Kas nenorėtų geresnio gyvenimo? Bet ar viską lemia pinigai? Dažnai 

girdžiu sakant: „Esu nepririštas, esu Lietuvai nereikalingas. Kam man čia likti?“ 

Po tokių žodžių jaučiu kartėlį. Pamirštame, kad kiekvienas iš mūsų yra ne tik 

laisvas, bet ir atsakingas. Mūsų seneliai, mūsų tėvai kovojo už Lietuvos 

nepriklausomybę, už kalbą. Tikiu, noriu tikėti, kad mes išsaugosime savo šalį, 

išsaugosime savo kalbą ir tradicijas. Manau, kad tautiečiai užsienyje jau pradeda 

suvokti, jog ten yra svetimi, yra tik pigi darbo jėga. Tikiu, kad daugelis grįš į 

gimtinę ir kurs, stiprins savo valstybę.   

             Laisva šalis yra demokratiška šalis. Internete radau daug apibrėžimų, kas 

yra demokratija. Tiksliausias, aiškiausias man šis: „Demokratija yra valdymo 

forma, leidžianti piliečiams dalyvauti šalies valdyme“. Neseniai Lietuvoje vyko 

rinkimai. Žmonės pirmą kartą patys galėjo išsirinkti merus. Buvo svarbi 

kiekvieno nuomonė. Šalies valdymas priklauso nuo mūsų pačių. Demokratija 

suteikia teisę prisidėti ir veikti tautos labui. Kartais girdžiu, kaip žmonės 

skundžiasi, jog nieko negali pakeisti, kad dar yra daug blogų dalykų, netiesos. 

Argi esame bejėgiai? Gal mokame tik dejuoti, bet nenorime veikti? 

           Demokratija – gebėjimas išklausyti skirtingas nuomones. Jau ketvirtį 

amžiaus gyvename laisvoje Lietuvoje, nuo mūsų visų priklauso, ko sieksime, 

kokią valstybę norime matyti. Neturėtų likti abejingų. Jauna mūsų šalis, jauni ir 

mes, tad galime tiek daug gerų darbų padaryti! Mokame būti vieningi, kai reikia, 

kai iškyla pavojus. Buvau Kovo 11-osios šventėje, kai minėjome Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo dieną, jutau mūsų jėgą, mūsų vienybę. Man atrodo, 

kad jaunimas tampa demokratiškesnis. Pradedame suvokti, kad ir Lietuvoje, kaip 

ir visame pasaulyje, yra kitos rasės, kito tikėjimo žmonių, bet tai netrukdo 

bendrauti, netrukdo išklausyti kitokią nuomonę. Dėl to tik įdomiau. 

              Laisvė ir demokratija viena be kitos neegzistuoja. Vėl prisiminiau 

mamos žodžius apie draudimus, apie melą sovietmečiu. Džiaugiuosi, kad man 

neteko to patirti. Žmogus gali būti orus tik tada, kai gyvena šalyje, kuri yra 

demokratiška ir nepriklausoma. Manau, kad šiomis vertybėmis turi vadovautis 

kiekvienas Lietuvos pilietis.  
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Ar žinote? 
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                            Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos literatų būrelis 

 Impresionistinis žvilgsnis. Piešiame K. Binkio 

“Utas” 

  8a klasės mokiniai per literatūros pamoką, 

išanalizavę K. Binkio eilėraščių ciklą „Utos“, į poeziją 

nutarė pažiūrėti dailininko akimis: piešiniuose stengėsi 

perteikti trioletų nuotaiką, rugiagėlių, aguonų spalvą, 

žibuoklių kvapą, krentančių obels žiedų tylą. Dirbdami 

grupėmis, mokinai poetinį vaizdą siejo su tekstu, žodį 

– su emocijomis. 

  Netradicinė literatūros pamoka padėjo 

pajusti K. Binkio „Utų“ grožį. Kiekvienas aštuntokas 

galėjo įsitikinti, kad yra puikus impresionistas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Populiariausi mokykloje mergaičių 

vardai 

Populiariausi mokykloje berniukų 

vardai 

Mūsų mokyklos mokinių vardų kilmė 

Iš kokios kalbos kilo vardas? Vardų 

skaičius 

Vokiečių (germanų) kalbos 10 

Lotynų kalbos 9 

Lietuvių kalbos 7 

Hebrajų kalbos 6 

Anglų kalbos 4 

Graikų kalbos 3 

Persų kalbos 1 

Mes – “Sąžiningumo mokyklų” tinklo nariai 

Balandžio 29 dieną mūsų mokykla įsijungė į Lietuvos „Sąžiningumo mokyklų“ tinklą ir taip 

įsipareigojo savo kasdienėje veikloje siekti daugiau sąžiningumo ir skaidrumo. 

Pasirašydama „Sąžiningumo deklaraciją“, mokyklos bendruomenė pasižadėjo nesukčiauti, 

nenusirašinėti bei gerbti visus žmones. Tinklo tikslas – padėti mokykloms dalintis geraisiais 

pavyzdžiais ir lengviau įgyvendinti sąžiningumo iniciatyvas. Akciją inicijavo „Transparency 

International“ Lietuvos skyrius. Akcijos koordinatorius Andrius Stočkūnas susirinkusiems į 

netradicinę pamoką  7-10 klasių mokiniams atskleidė receptą, kaip tapti turtingu studentu. 

Mokiniai aiškinosi, kas valdo Lietuvos miestus, diskutavo apie sąžiningumo svarbą. Svečias 

akcentavo, kad reikia nebijoti išnaudoti pasitaikančių aplinkybių, reikia drąsiai išbandyti save 

ir  įgyvendinti  sukauptas  idėjas. 


