
SPINDULYS 
 

 

Klaipėdos „Saulėtekio“  pagrindinės mokyklos laikraštis 

Poezijos pavasaris mokykloje  

Poezijos pavasario paukštė atplasnojo 

ir į mūsų mokyklą. 2-8  klasių mokiniai 

aktų salėje bendraamžiams skaitė savo 

kūrybą. Jaunieji poetai ir prozininkai 

pasidalijo impresijomis ir įžvalgomis 

apie pavasarį. Skambėjo dainuojamoji 

poezija. Mokiniai įsitikino, kad 

kūrėjams įkvėpimo šaltinis yra ne tik 

gamta, metų laikai, bet ir tyla, iš sielos 

gelmių atklydę žodžiai, nuotaika. 

                                                               

                                        Organizatoriai 

   2016 m.  

 
http://sauletekiskl.lt/ 



Kūryba 

Aurelija Tumaitė, 5a kl. 

  

Sustosim savoj šaly 

  

Mūsų žemė apvali ir labai labai graži. 

Čia žemynas,  

Čia vanduo, 

Čia ledo sala,  

O ten – smėlyno dykuma. 

  

Vingiuoja kelias tarp kalnų,  

O eit vienam labai baisu. 

Smėlynai, dulkės ir kaitra 

Šį kelią gaubia visada. 

  

Kai mes baigsime mokyklą.  

Susitiksime visi –  

Apkeliausime žemę 

Ir sustosim savoj šaly. 

 

 

  Juozapas Bogušas, 6a kl. 

 

Mėlynam danguje, 

Virš baltų debesų, 

Sklendžia paukštis drąsus. 

Jis gynėjas visų. 

  

Paukštis mėgsta skraidyti, mąstyti, 

Deivių muzikos klausyti. 

Mėlynam danguje, 

Virš baltų debesų. 

  

 

. 

 

Modestas Stankus, 6a kl. 

  

             Pūga 

  

Krenta, krenta, krenta baltas 

sniegas, 

Ir pabalo visas kiemas. 

Jau visus kampus užliejo,  

Ir šalta pūga atskriejo. 

  

Ta pūga labai siaubinga. 

Ji yra labai klastinga. 

Turi kailinius baltus 

Ir užpustė mus visus. 

 

Danielius Savickis, 6a kl. 

  

Lietuva – gimtinė mano – 

Ji gražiausia iš visų, 

Apsupta žalių girių 

Ir piliakalnių senų. 

  

Baltijos mums jūra duoda 

Daug gražių  gintarų,  

O žvejams ji dovanoja 

Žiemą stintų daug kvapnių. 

Deimantė Vyšniauskaitė, 5a kl. 

  

   Pavasario laiškelis 

  

Gavau pavasario laiškelį, 

Kad grįš jis greitai 

Su paukščių čiulbėjimu. 

Ir žydinčiomis gėlėmis. 

  

Žiema bėgs iš krašto,  

Sniegas ištirps. 

Gavau iš pavasario laiškelį. 

Dabar tau siunčiu. 

  

 

 

Einius Budginas, 5a kl. 

  

      Žiemos pabaiga 

  

Jau sniegas pamažu tirpsta,  

Ledas nebeteikia džiaugsmo, 

Varvekliai pamažu krenta. 

Žiema nebeteikia džiaugsmo jokio. 

  

Nebesninga, tik lietus lyja. 

Vieni džiaugias, o kiti verkia... 

Ką daryti, kai šitaip vargana? 

  

Sniegas dabar ne baltas,  

O juodas kaip smala. 

Pavasaris greitai ateis, 

Bet kol kas nėra gerai. 

 



  

Hermanas Klova, 5a kl. 

  

    Pavasarį 

  

     Pavasarį medžiai pasidabina 

šilkiniais pumpurais, iš kurių 

išsiskleidžia žali žali lapai. Iš po 

balto sniego apsiausto išnyra 

pirmosios gėlės. Paukšteliai 

pradeda čiulbėti.  

     Ak, koks gražus koncertas! 

 

  
 

Kūryba 

 Matas Vasiliauskas, 5a kl. 

  

Žiema 

  

      Taip netikėtai, bet labai labai 

laukta atkeliavo baltaskarė 

žiemužėlė. Sniego patalas apklojo 

žemelę. Pasirodė sidabrinis šaltis. 

Nutvisko laukai sidabru, 

pasidabino medžiai.  

        Negaliu atitraukti akių - kas 

gali būti dar gražiau?   

  
 

Aušrinė Lukauskaitė, 6a kl. 
  

  

Balta pasaka 

  

       Einu baltu parko taku. Sniegas 

girgžda po kojomis. Aplink negirdžiu 

jokio garso. Tik tylą. Tik vienišas 

paukštis praskrenda, skrosdamas tą 

jaukią tylą. Man patinka žiema, aš ją 

myliu. 

        Balta pasaka. 

 

 

 

  

Miniatiūros 

Sveikas! 

 

          Ilgai galvojau, kaip dabar į save reikėtų kreiptis? 45-erių metų sulaukęs žmogus jau yra pasiekęs brandos amžių. Tad gal derėtų 

kreiptis daugiskaita? Bet negaliu apgaudinėti savęs. Be to, juk nesame vienas kitam svetimi. Būtų juokinga meluoti ir apsimetinėti - 

pažįstu save kaip nuluptą. Vadinsiu vardu. Taigi rašo Einius – Einiui.  

        Man atrodo, kad tu pasikeitei tik išoriškai. Šiek tiek senstelėjai, bet atpažinti galima. Įdomiau tai, kad viduje likai toks pat, koks 

dabar esu aš – likai  jaunas. Jaunas žmogus nuolat ieško. Jį dažnai užklumpa problemos, jis klysta, bet visada svajoja. Atsimenu visas 

savo svajones. Pameni, Einiau, kaip mėgdavau nuklysti į fantazijų šalį? Džiaugiuosi, kad daug kas išsipildė. Gyveni gražiame dideliame 

name. Tiesa, retkarčiais sapnuoji vaikystės namus, mažyčius kambarėlius, kur su broliu kartais pešamės, nes nepasidaliname erdve, 

žaidimais, knygomis. Žinai, ką jaučiu, ir mano problemos dabar tau tikriausiai atrodo juokingos ir menkos. Bet aš esu tavo pradžia. 

Dabar man tikriausiai rastum daug padrąsinančių žodžių, sakytum, kad nieko nebijočiau, nebijočiau net klysti. 

 Epistolinio rašinio konkursas „Parašyk laišką sau – 45-erių metų žmogui.“         

 

 

 



  

Esu laimingas, kad sukūrei šeimą: turi puikią žmoną, du sūnus ir dukrytę (visada troškau, kad mano namai būtų jaukūs, kad skambėtų 

vaikų balsai). Esi geras tėvas. Toks, kokį aš būčiau norėjęs turėti. Į tave galima atsiremti, su tavimi vaikai gali aptarti įvairiausius 

klausimus. Smagu būti kartu, nes neniurzgi, nepamokslauji. Tu puikiai žinai, ko vaikams reikia. Niekada negrįžti iš kelionės neparvežęs 

artimiesiems dovanų. Esi visada laukiamas, mylimas. Nors tavo paaugliai vaikai kartais iškrečia išdaigų, tu juos supranti, jiems padedi 

susigaudyti, kas yra teisinga, paaiškini, kad gyvenime ne materialiniai dalykai svarbiausi. Pamatai jų sėkmę, pagiri  net už mažiausias 

pergales, paguodi, kai nesiseka. 

         Nepasikeitė, Einiau, ir tavo pomėgiai. Aš visada mėgau skaityti įvairiausias knygas. Tu irgi daug skaitai. Keisčiausia, kad tai, kas 

buvo rašoma fantastinėse knygose, tavo laikais virto tikrove, įprastais dalykais. Knygos visada yra geriausias patarėjas ir draugas. 

        Esu laimingas, Einiau, dar ir todėl, kad neišdavei mano įsitikinimų. Tęsi tai, ką aš pradėjau – nesustoji, eini atkakliai pirmyn. 

Visada stengiausi gerai mokytis. Tam skyriau ir skyriu daug laiko. Mano žinias dažniausiai įvertina dešimtuku. Ir tu, Einiau, daug 

pasiekei. Baigei Vilniaus universitetą, esi mokslininkas, valandų valandas praleidi laboratorijose, esi garsus biochemikas. Šiek tiek 

nustebau, kad likai gyventi Lietuvoje - juk daug kas siūlė išvykti į kitą šalį. Esi prisirišęs prie gimtojo krašto. Bet, ir gyvendamas 

Lietuvoje, gali padėti viso pasaulio žmonėms. Tai ir darai, nes tarp valstybių neliko sienų. Mane visada jaudino kitų žmonių skausmas, 

nelaimės. Visada norėjau padėti tiems, kuriems yra sunku, kas yra silpnas, atstumtas. Tu irgi likai jautrus, moki užjausti. Tavo 

tyrinėjimai išgelbėjo šimtus tūkstančių žmonių. Dabar, kai aš tau rašau, nuo Ebolos virusinės ligos vis dar kenčia Afrikos gyventojai, 

žūna labai daug žmonių: daugiausiai tie, kurie yra neturtingi. Miršta vaikai... Daug vaikų. Matyti per televiziją vaizdai mane sukrėtė. 

Visą laiką galvojau, kaip galėčiau padėti tiems vargšams. Tau pavyko sukurti skiepą, ir Ebolos virusas tapo nepavojingas, išnyko 

visiems laikams. Šiandien tave kviečia skaityti pranešimų geriausi pasaulyje universitetai, tavo straipsniai spausdinami moksliniuose 

žurnaluose. Tapai įžymybe. O pameni, kaip iš manęs šaipydavosi, kai sakydavau, jog noriu sukurti vaistus, kurie padėtų žmonėms 

pasveikti? Mažai kas tikėjo mano sėkme. 

        Norėčiau, kad tau pavyktų išpildyti dar vieną svajonę – sukurti vaistus nuo vėžio. Esi atkaklus. Labai daug laiko praleidi 

laboratorijoje, nes nori įsitikinti, kad tavo tyrimai yra teisingi, kad jie niekam nepakenks. Esi darboholikas, kartais neskaičiuoji nei 

dienų, nei valandų, o tai, ką darai, tau yra įdomu ir svarbu. Tačiau, nors ir praleidi tiek daug laiko darbe, tu spėji į visus šeimos 

susibūrimus, prisimeni vaikų gimtadienius. Štai ir dabar tu slapta galvoji, ko reikia vaikams, nes artėja Kalėdos. Visi laukia dovanų. Tad 

sakydamas, kad esi darboholikas, džiaugiuosi, kad per darbų gausybę nepamiršai pačių brangiausių žmonių - žmonos ir vaikų. Pasiimi 

laisvą dieną ir kur nors kartu su šeima išvažiuoji pailsėti. Tau smagu su vaikais, tačiau smagu tau būna ir tada, kai grįžti atgal į darbą, į 

savo laboratoriją. Mažai kam pasiseka suderinti nesuderinamus dalykus. 

         Einiau, tau taip viskas sekasi, kad pagalvojau, jog negali skųstis gyvenimu. Esi laimingas žmogus! O mes juk visi ir trokštame 

laimės. Tikiuosi, kad nesustosi. Dabar, kai tau 45-eri, vėl turi surasti naują svajonę, jos siekti. Tikiuosi, kad visada padėsi tiems, kurie 

yra šalia tavęs, padėsi ir tiems, kurie yra kitame pasaulio krašte, ir liksi toks pat jautrus, sąžiningas, doras žmogus, koks esi dabar. 

         Iki! 

         P. S. Turbūt po daugelio metų prisiminsi šį laišką. Laišką į ateitį. Vilties, lūkesčių laišką sau. 

                                                                                                                    Einius 



 

Juozapas Bogušas 

 

Gudruolė lapė 

  

          Dievas sukūrė pasaulį, ir visi žvėrys džiaugėsi gavę 

dovanų. Tik lapė skundėsi savo gyvenimu. Visi žvėrys 

buvo sotūs ir laimingi, tik lapė vaikščiojo alkana. Ji 

niekaip negalėjo pagauti grobio – visi nuo jos 

pasprukdavo. O kaip ji galėjo ką nors pagauti, jeigu buvo 

labai kvaila ir žiopla – visi ją apgaudinėdavo, visi ją 

pergudraudavo! 

         Nuėjo lapė pas Dievą ir lieja ašaras: 

- Dieve, padėk man. Esu labai alkana. 

- Kodėl nieko nesumedžioji? Juk turi aštrius dantis ir 

nagus, -  nustebo Dievas. 

- Nesugalvoju, kaip man grobį sumedžioti. Visi nuo 

manęs pasprunka, visi už mane gudresni. 

- Duosiu tau gudrumo dovaną. Dabar tu už visus būsi 

gudriausia. 

- Būsiu labai dėkinga. 

           Dievas išpildė prašymą. 

           Lapė, parbėgusi į  mišką, nutarė išbandyti savo 

galią. Ar pavyks jai pergudrauti kokį nors žvėrelį? Ilgai 

netruko – medžioklė buvo sėkminga. Lapė skaniai 

papusryčiavo. 

      Nuo to laiko lapė niekada nebuvo alkana – visus 

žvėris pergudraudavo.  

      Ir po pasaulį pasklido žinia, kad lapė yra tikra 

gudruolė. 

 

Justinas Grikpėdis 

 

Jautis ir Dievas 

 

         Seniau nieko nebuvo. Dievas sukūrė pasaulį. Visi 

gyvūnai gavo dovanų ir buvo labai patenkinti. Nelaimingas 

buvo tik jautis, nes jis neturėjo ragų ir negalėjo apsiginti 

nuo priešų.  Jis visąlaik buvo vienas. Vargšelis nusiminęs 

kiauras dienas  gulėjo pievoje. 

       Kartą jis nutarė nueiti pas Dievą ir paprašyti, kad jam 

duotų tvirtus, didelius ragus. Kaip tarė, taip ir padarė. 

- Dieve, esu labai nelaimingas, - pasakė jautis Dievui. 

- Kodėl? Juk aš tau suteikiau tokią jėgą – esi didelis ir 

stiprus žvėris, - nustebo Dievas. 

- Bet aš negaliu apsiginti nuo priešų. Ragai mane išgelbėtų. 

- Gerai. Padovanosiu tau ragus. Jais nuo bet kokių priešų 

galėsi apsiginti. 

         Ir išpildė Dievas prašymą - davė  jaučiui didelius 

ragus.  

- Ačiū, Dieve, - padėkojo jautis ir išėjo laimingas ganytis 

po pievas. 

          Nuo to laiko vis jaučiai turi tvirtus ragus. 

  

 

 

6 klasės mokinių sakmės Kūryba 



 

Deividas Augutis 

  

Karvės pienas 

  

         Seniau nieko nebuvo. Dievas iš nieko sukūrė 

pasaulį, išdalino gyvūnams dovanas. Visi gyvi 

padarai džiaugėsi Dievo malone. 

            Nelaiminga buvo tik karvė. Nors ji davė daug 

pieno, tačiau jo niekas nenorėjo gerti – toks neskanus 

jis buvo. O karvė troško, kad visi pieną gertų, o 

gerdami girtų. Žvėrys mieliau rinkosi ožkos pieną.                                    

             Įskaudinta karvė nuėjo pas Dievą ir sako: 

-Dieve, ar negalėtum padaryti, kad ir mano pieną, 

kaip ir ožkos,  

visi gertų ir girtų? Būčiau visą amžių už tai dėkinga. 

-Išpildysiu tavo troškimą. Visi gyvi sutvėrimai gers 

tavo pieną – toks skanus jis bus.  

          Apsidžiaugė karvė. Tarsi ant sparnų grįžo į 

savo ganyklą. 

       Kitą dieną ji visiems davė paragauti pieno. Iš 

pradžių niekas nenorėjo į jį net žiūrėti. Raukėsi, 

vaipėsi, bet vos nurijo pirmą gurkšnį, iškart suprato, 

kad karvės pienas yra skaniausias pasaulyje. 

         Nuo to laiko ir žmonės karvės pieną geria. 

  

Neilas Gibieža 

  

 Avinas ir vilkas 

  

 Tais laikais, kai Dievas kūrė pasaulį ir dalijo 

dovanas, be dovanos liko tik avinas. 

        Vaikščiojo jis nuleidęs galvą, dūsavo. Niekas nesuprato, 

kodėl jis toks nelaimingas. 

Sykį avinas nuėjo pas Dievą ir jam sako: 

 - Dieve, visus mano giminaičius baigia vilkai išpjauti. Mes 

turime tik švelnų, šiltą kailį, bet jis mūsų neapsaugo nuo 

plėšrūnų. Ar galėtum mums padėti kaip nors apsiginti? 

- Aš tau duosiu ragus, ir niekas nedrįs prie tavęs lįsti, - atsakė 

jam  

Dievas. 

Ir Dievas davė avinui riestus ragus. 

- Ačiū, Dieve, - padėkojo avinas.  

Praėjo kiek laiko. Žiūri Dievas – vilkas pas jį verkdamas 

ateina. 

-  Kas, vilke, atsitiko? – klausia Dievas. 

- Avinas mane bado ir bado savo riestais ragais. Pabėgti 

negaliu, nemoku greitai bėgti, kojos trumpos, - skundėsi 

vilkas. 

-  O ko tu norėtum? – pasiteiravo Dievas. 

-  Greitų kojų. Ar galėtum išpildyti mano  norą? 

-  Galiu, - atsakė Dievas. 

Ir Dievas išpildė pažadą. 

Nuo to laiko visi buvo patenkinti: avinai - savo ragais, vilkai 

– savo greitomis kojomis. 
  

  

6 klasės mokinių sakmės 



 

Aidas Karečka 

 

Juodasis gaidys ir aitvaras 

  

          Kai Dievas dalijo visiems dovanas, juodajam gaidžiui 

atiteko stiprybė. Bet tas gaidys buvo svajotojas. Jis svajojo 

kaip vištos dėti kiaušinius. Kiti gaidžiai, sužinoję apie jo 

svajonę, leipo iš juoko. Apie keistą juodojo gaidžio norą 

greitai sužinojo visi kaimo gyvuliai.  Ir jie kvatojo iki ašarų. 

         Susigėdo juodasis gaidys. Bet argi dėl apkalbų ir 

pašaipų verta išsižadėti savo svajonės? Nutarė gaidys nueiti 

pas Dievą ir jam pasiguosti. Taip ir padarė. 

-Dieve, padėk man.  Iš manęs visi šaiposi, - pasiskundė jis 

Dievui. 

-O kas atsitiko? – paklausė nustebęs Dievas. 

-Juokiasi iš mano svajonės.  

-O apie ką tu svajoji? 

-Noriu padėti nors vieną kiaušinį. 

-Tu nori kaip višta dėti kiaušinius? O iš tavo svajonės visi  

tyčiojasi?  

-Taip. 

-Aš padarysiu taip, kad visi tau pavydėtų. Po septynerių metų  

galėsi padėti kiaušinį, bet jis bus ne toks, kaip vištų. Jis bus 

pailgos formos. Stebuklingas. Iš jo išsiris aitvaras, kuris neša 

turtus. Žmonės, trokšdami  turtų, tave septynerius metus 

lepins – lauks kiaušinio ir pešis dėl išsiritusio aitvaro. 

       Ir Dievas išpildė pažadą. 

       Nuo to laiko juodasis gaidys kas septynerius metus deda 

kiaušinį, iš kurio išsirita aitvaras. Jeigu žmogus suspėja tą 

aitvarą pagauti, būna labai turtingas – aitvaras jam neša ir 

neša turtus į namus, o dirbti nieko nereikia. 

6 klasės mokinių sakmės 

Aušrinė Lukauskaitė, 6a kl. 

  

Laumės dovana 

  

     Seniau laumes žmonės dažnai sutikdavo. Visi žinojo, kad jos gali 

būti ir blogos, ir geros. 

     Viename kaime gyveno vargšė moterėlė su dvylikos metų sūnumi. 

Vieną kartą ji sunkiai susirgo. Nebegalėjo rūbų išskalbti, tad paprašė 

sūnaus, kad jis nueitų prie upės ir tuos rūbus išskalbtų ir išskalautų. 

Berniukas sutiko. 

      Nuėjęs prie upės, jis pamatė labai gražią mergelę.  

-Ateik, vaikeli, čia, atsisėsk šalia, - pakvietė berniuką nepažįstamoji. 

-Gerai, - sutiko vaikas ir prisėdo šalia mergelės.  

        Berniukas nežinojo, kad ta mergelė yra laumė.  

-Kuo tu vardu? – paklausė mergelė. 

-Jonas, - atsakė vaikas.  

        Kiek pasikalbėjęs, jis prisiminė, kad pažadėjo mamai rūbus 

išskalbti.  

         Gerai, kad nepaprašė mergelės padėti žlugto velėti – kažin, ar 

laumė būtų nustojusi dirbti – būtų skalbusi ir skalbusi. O tam 

skalbimui ir  galo nebūtų matyti. Tada būtų bėda vaiką aplankiusi. 

         Išskalavęs rūbus, vaikas skalbinius sudėjo į pintinę ir jau ruošėsi 

eiti namo, nes jau vakaras buvo. Temo. 

       -Paimk dar vieną pintinėlę, - padavė vaikui laumė savo krepšį. 

       -Kas čia? – paklausė nustebęs berniukas. 

       -Pažiūrėsi, kai grįši namo, - atsakė jam laumė. 

        Grįžęs į savo trobelę, vaikas parodė sergančiai mamai netikėtai 

gautą dovaną. Žvilgtelėjo abu pintinėlės vidun – o ten aukso monetų 

prikrauta! Suprato abu, kad prie upės laumė buvusi. Vaikas, matyt, jai 

patikęs, tad dovanų davė. 

         Nuo to laiko motina ir sūnus vargo nematė.  

 

 



Matas Vasiliauskas 

 

ANDRIUKAS IR AGNYTĖ 

  

       Seniai, labai seniai vidury miško namelyje, kurio stogas buvo geltonas, o durys žalios, gyveno broliukas ir sesutė. Jų tėvai jau buvo mirę, tad 

vaikams patiems reikėjo suktis, galvoti, kur duonos gauti. Jiedu gražiai sutarė, niekada nesipykdavo. Broliukas Andriukas parūpindavo maisto, 

malkų. Sesutė Agnytė tvarkė namus. 

      Tais metais buvo labai šalta žiema (tokios šaltos žiemos dar niekada nebuvo). Kiauras dienas snigo ir snigo. Vieną dieną Andriukas pamatė, 

kad baigiasi malkos – nebus kaip krosnies kūrenti. Tad ir sako savo sesutei: 

-Agnyte, eisiu aš į miško pakraštį žabarų prisipjauti, tu užsirakink, niekam durų neatidaryk, nes girdėjau šnekant, kad pikta ragana mažus vaikus 

grobia. 

- Niekam durų neatversiu, - pažadėjo broliui Agnytė. 

        Andriukas pasiėmė roges, kirvuką ir išėjo žabarų parsivežti. Agnytė liko viena. Tik staiga pasigirdo beldimas į duris: tuk, tuk, tuk. Išsigando 

Agnytė. Kas čia galėtų būti? Gal ragana? Pažiūrėjo pro durų plyšį. Mato – stovi prie slenksčio senutė. 

- Įleiskit pasišildyti, – pasigirdo maldavimas. 

        Agnytė prisiminė, ką broliukas jai sakė, ėmė ir uždainavo: 

Aš namuose vienui viena – 

Brolelis miške žabarus renka. 

Pažadėjau broleliui 

Niekam durų neatidaryti. 

    Tada ir senutė uždainavo: 

Įleisk, mergele. Lauke šalta. 

Kojeles gelia. 

Pagailėk žilagalvės. 

Sudegė mano nameliai,  

Neturiu, kur prisiglausti. 

     Prisiminė Agnytė, kaip tėveliai kadaise ją mokė padėti vargšams. Ėmė ir atidarė duris. Pakvietė į vidų senelę, pasodino už stalo, davė karštos 

aviečių arbatos. Sušilo, atkuto moteriškė. 

- Už tavo gerumą, už auksinę širdį noriu, dukrele, atsidėkoti, - pasakė senutė ir ištraukė iš savo apsiausto kišenės nedidelį riešutą. 

 Riešutas prasivėrė, pasklido po namus šviesa. 

-Dabar tu būsi pati gražiausia ir laimingiausia pasaulyje, - pasakė senutė ir atsisveikinusi išėjo savais keliais.  

      Neilgai trukus grįžo brolis. Agnytė jam papasakojo apie paslaptingąją viešnią, parodė stebuklingą riešutą. Tik brolis neapsidžiaugė, supyko, 

kam sesuo jo nepaklausė, svetimai moteriškei duris atidarė. Juk galėjo ten būti ragana! Jos mėgsta vargetomis apsimesti! Išsigando Agnytė. 

Pažadėjo broliui daugiau nieko neįsileisti. 

 

5 klasės mokinių pasakos Kūryba 



        Bet greitai po kraštą pasklido žinia, kad viena mergaitė turi stebuklingą riešutą. Išgirdo apie tai ir ragana. Ji užsimanė būti pasaulyje 

gražiausia ir laimingiausia, todėl nutarė ir mergaitę, ir riešutą  pagrobti. Kiek pašniukštinėjusi, surado miške namelį geltonu stogu, žaliomis 

durimis. O tuo metu Agnytė namuose buvo viena, nes brolelis vėl buvo išėjęs žabarų rinkti. 

         Ragana pabeldė į duris ir paplonino balsą: 

-  Atidarykit duris. Leiskit man, vargšelei, sušilti. Pavargau, sušalau per pasaulį keliaudama. 

       Agnytė prisiminė, ką broliukas jai sakė, ėmė ir uždainavo: 

Aš namuose vienui viena – 

Brolelis miške žabarus renka. 

Pažadėjau broleliui 

Niekam durų  neatidaryti. 

     Tada ir ragana  uždainavo: 

Įleisk, mergele. Lauke šalta. 

Kojeles gelia. 

Pagailėk raganėlės, tai yra žilagalvės. 

Sudegė mano nameliai,  

Neturiu, kur prisiglausti. 

Ar tavo širdis akmeninė? 

        Užmiršo Agnytė broliui duotą žodį. Pagailo jai sušalusios moterėlės, atvėrė duris. Čiupo ją ragana, įgrūdo į maišą, stebuklingą riešutą 

susirado. Dabar ji bus gražiausia ir laimingiausia pasaulyje! 

        Grįžęs namo, Andriukas pamatė praviras duris ir iš karto suprato, kokia bėda atsitiko. Ėmė sekti sniege likusiais pėdsakais – tokias 

dideles pėdas tik raganos gali turėti! Vijosi iki pat sutemų. Pavijęs išplėšė raganai iš rankų maišą, kuriame buvo Agnytė, atrišo ir išlaisvino 

seserį. Įsiuto piktoji, ėmė klykti, kojomis trypti. Klykdama nepastebėjo, kaip jai iš rankų iškrito stebuklingas riešutas ir nuriedėjo prie 

Agnytės.  

-Bėk iš čia, kiek kojos neša! - sušuko raganai brolelis. – O tai galą gausi! Niekas mano sesutės neskriaus, į maišą nekiš! 

        Išsigando ragana. Nuskuodė į miško tankmę. O Agnytė su broliu grįžo namo. Andriukas nuo sesers niekur nesitraukė - taip bijojo jos 

netekti. 

       Vieną dieną pas juos užklydo suvargusi moteriškė. Agnytė iš karto atpažino senutę – juk tai ji stebuklingą riešutą davė, nors pačiai 

laimės reikėjo! Pagailo jai po miškus klajojančios vargšelės, tad ir sako  broliui: 

- Broleli, priglauskim senutę. Ji mums tik gero linki. Mūsų namuose visiems vietos užtektų. O ir man smagiau būtų, kai tu medžių kirsti 

išeisi. 

- Ir man ramiau būtų, - pritarė jai Andriukas. Bet paklauskime senutės. Ar ji sutiks su mumis gyventi? 

         Senutė, išgirdusi, ką jai siūlo vaikai, net apsiverkė iš džiaugsmo. Pagaliau jai nereikės klaidžioti po pasaulį!   

         Nuo tada visiems trims lengviau buvo gyventi – visi kartu namus tvarkė, valgį virė. Brolelis nebijojo  miške užtrukti, žinojo, kad 

Agnytė saugi. 

           O raganos niekas daugiau nematė. 

       

 



 

Gvidas Kancevičius 

  

                      Karalius ir vaikščiojantis medis 

  

           Vieną sykį karaliui pasakė tarnas, kad matė vaikščiojantį medį, bet karalius netikėjo, todėl jis įsakė tarnui nuvesti ten, kur 

matė tą medį. Ir tarnas nuvedė karalių į tamsią ir didelę  girią, bet karalius ten nieko nematė. Bet staiga kažkas sušuko: 

          - Eikite iš čia! 

          Karalius išsigando, norėjo išeiti, bet pasiklydo girioje. Karalius suriko: 

          - Mes pasiklydome prie tamsios pelkės! 

           Ir staiga pradėjo drebėti  žemė. Ir pasirodė  didelis vaikščiojantis medis. Jo vardas buvo Griausmedis ir jis nunešė karalių į jo 

karalystę.  

             Nuo tada karalius pradėjo tikėti vaikščiojančiais medžiais. 

  

 

Dešimtokai šlovina pasaulį 

  

Šlovė saulei niūrią dieną už spindulius, 

Šlovė giedantiems paukščiams, 

Šlovė visai gamtai, kurioje jaučiuosi 

laimingas, 

Šlovė ledams, kurie gaivina mano 

karščiuojančias lūpas,  

Šlovė žemaičiams, kuria moka 

žemaitiškai ir saugo tarmę, 

Šlovė mylimam žmogui ir jo glėbiui, 

Šlovė šypsenai ir širdies gelmėms, 

Šlovė mažmožiams ir dideliems darbams, 

Šlovė ir tau, kad skaitai! 
  

 

Ko laukia dešimtokai? 

 

Laukiu aušros, 

Laukiu kregždžių, 

Laukiu draugų, 

Laukiu tavo žingsnių per žolę, 

Laukiu meilės, 

Laukiu dienos, kada atrasiu stebuklingą mišką, 

Laukiu parduotuvės atidarymo, nes nemoku pabėgti nuo          

                                                                         buities, 

Laukiu, kol išvirs maistas. Bet ar man tik tiek reikia šiame  

                                                                    pasaulyje? 

O aš laukiu šviesos iš dangaus, 

Laukiu šypsenos tavo veide, 

Laukiu šypsenos tavo veide,  

Laukiu šypsenos tavo veide.  

Kodėl vis dar nemoki šypsotis? 
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                            Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos literatų būrelis 

Projektas „Mano Lietuva. Tarpukaris“ 

                      Mokyklos bendruomenei buvo 

pristatytas integruotas 1-10 klasių projektas 

„Mano Lietuva. Tarpukaris“. 5-10 klasių 

mokiniai skaitė pranešimus apie tarpukario 

laikotarpio Lietuvos prezidentus, šalies 

ekonominę padėtį, labdaros organizacijas, 

aptarė ano meto rašytojų gyvenimą Kaune, 

stebėjosi sportininkų pasiekimais. Visus 

pralinksmino tarpukario reklamos. Pradinukai 

pristatė P. Mašioto ir Vytės Nemunėlio 

kūrybą. Mokiniai klausėsi romansų, žavėjosi 

stilingomis šokėjomis, kurios buvo 

pasipuošusios taip, kaip puošdavosi 

Laikinosios sostinės ponios ir panelės. 

Dėkojame mokytojams ir mokiniams, kurie 

įgyvendino integruotą projektą, padėjo 

atskleisti dar vieną sudėtingos Lietuvos 

istorijos puslapį. 

        

 Mokomoji – pažintinė ekskursija į 

Anykščius 

  5-10 klasių mokiniai lankėsi Anykščių 

krašte, kur  susipažino su kultūriniu ir 

literatūriniu regiono paveldu: apžiūrėjo A. 

Vienuolio- Žukausko Memorialinį   

muziejų, A. Baranausko klėtelę, Arklių 

muziejų, lipo į „Laimės žiburio“ kalną, 

stebėjosi Puntuko didumu, vaikščiojo lajų 

taku, kuris vinguriuoja virš medžių 

viršūnių, rašytojo J. Biliūno gimtinėje 

dalyvavo netradicinėje  pamokoje  „J. 

Biliūno gyvenimo ir kūrybos apžvalga“. 

                                                                         

 

Tautosaka – didžiausias mūsų turtas 

   5, 6, 10 klasių mokiniai dalyvavo integruotoje lietuvių kalbos, etnokultūros, 

technologijų pamokoje „Tautosaka – didžiausias mūsų turtas“. Pamoka vyko 

aktų salėje. Dešimtokai skaitė pranešimus apie lietuvių liaudies dainų specifiką, 

stebuklų pasakų bei sakmių veikėjus. Šeštokai pristatė savo sukurtas sakmes, 

paruošė pranešimus apie delmonus, mezginių ornamentiką, simbolius. Visus 

užbūrė mokinių tarybos sukurtas šešėlių teatras, parodęs mini spektaklį apie 

aitvarą. Penktos klasės mokiniai supažindino, kokius žaidimus senovėje žaidė 

piemenėliai. Etnografinio ansamblio dalyviai padainavo dainų, pamokė šokių. 

Sužavėjo virtuoziškas 6 klasės mokinio Manto griežimas armonika. Mokiniai 

dalyvavo konkurse, kas tiksliausiai ir greičiausiai paaiškins senoviškų patarlių 

reikšmes. Nugalėtojai gavo prizą – saldainių. 

                                               Integruotoje pamokoje mokiniai įsitikino,  

     kad tautosaka yra neišsemiamas lobynas. 

                                                                          

  Paula N., Enrika L., 10a kl. 
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