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Projektas “Kuriame savo knyg ”

Mokykloje įgyvendintas integruotas lietuvi kalbos, 
dailės, informacini technologij projektas “Kuriame savo 
knygą” (1 – 6 klasės). Mokiniai pristatė savo k rybą, 
aptarė knyg dizainą. Įdomu tai, kad buvo sukurti įvairi
anr tekstai: miniati ros, novelės, pasakos, pjesės, 

eilėraščiai. 6a klasės mokiniai, kurdami eilėraščius, 
panaudojo meninę priemonę akrostichą – pirmosiomis 
raidėmis eilutėse u šifravo savo vardą. Buvo išrinktos 
gra iausios, įdomiausios, originaliausios mokini sukurtos 
knygos. Geriausiai įvertinti šie 6a klasės mokini darbai: 
Solveigos Sorokinaitės pjesė “Naujokė”, Justo Ruškio 
apsakymas “Meilės eliksyras”, Viktorijos Zenkovos
lietuvi liaudies pasakos apie velnią interpretaciją ir 
vertimai iš rus kalbos.

Projekto kuratorė lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Nijolė Žukienė

2012  m., pavasriswww.sauletekis.ku.lt



K rybaAkrostichas

Vienintelis mogus,
Iš ne inios atklydęs,
Lauks,
Ieškos 
U uovėjos tavo namuos.
Sakyk, kad priglausi.
***
Akmenukas, mestas į
Upę, išgąsdina upėtakį.
Rodos, ir tu
Imi kr pčioti.
Undinė ant akmens šypsosi.
Sako, sek, paskui mane.
***
Žiba šviesa.
Yra vilties
Grį ti 
Ir surasti
Mane
Ant debesies krašto.
Nebijok, 
T kstančiai 
Aki
Saugos mudu.
***
Vyšnios meta iedlapius -
Ir aš netenku ado nuo to sniego.
Laimė yra čia ir dabar.
Meilė yra čia ir dabar.
Ar tau taip b na, kaip man?

Akrostichas (gr. akros „kraštinis“+ stichos „eilutė“)-
eiliuotas tekstas, kurio pirmosios raidės, skaitant nuo 
viršaus į apačią, sudaro odį arba posakį. Da nai – rašytojo 
ar poeto vardą ir pavardę.

Akrostichus mėgo kurti Antikos ir Renesanso epoch
poetai.

Lietuvi literat roje seniausiais inomas akrostichas yra 
Martyno Ma vydo „Katekizmo“ (1547 m.) pratarmėje.

Raudonas ro es
Ima li dna
Mergaitė iš mano vaikystės nuotraukos.
Ar 
Niekada manęs nesapnuoji,
Tolstančios šimtmečiais?

mė taip skaud iai durti į širdį...

***
Eglė pasiekia dang .
Venta – Lietuvos upė.
Am iną gyvenimą duoda tik Dievas.
Lokys yra plėšrus gyv nas.
Dobilas neša sėkmę.
Angina suserga daug moni .
Saulė aid ia kieme.



K rybaAkrostichas

Vakare
Ir nakty aš tavęs ieškosiu.
Kur 
Tu dingai?
O kur tu slepiesi, kur tu esi?
Reikėjo tavęs nebelaukti
Ir grį t į tuščius namus?
Juk aš tave taip mylėjau, kaip niekas pasauly.
Ar girdi? Ar klausaisi manęs?
***
Bitė skrido į laukus.
E iui valė voverės spyglius.
Rytą ankst gėlės šoko,
Nuo tamsos pabėgti troško.
Antys vienos paskui kitą ėjo,
Debesys jas iš paskos lydėjo.
Elgeta ka ką bambėjo.
Tai juk pasaka tikra –
Ant palangės guli atversta knyga.
***
Voratinklio sidabrinė gija
Išgelbės mus nuo bedugnės.
Laikykis,
Tik nepal k.
Ir išmoksi plasnoti
Sparnais, kuri kiti net nemato.

Mano
Avinas 
Raudojo
Ir graud iai baubė
Juodoje
Ultravioletinėje kasdienybės
Skylėje.
***
Saulė pakilo aukštai.
Oras yra nuostabus.
Laukuose ydi gėlės.
Voratinklius pina vorai.
Eina į pievas vaikai
Ir skina mamytėms gėles.
Gerai supratai –
Atėjo taip lauktas pavasaris. 
***
Mal nas greitai sukasi.
O ka kramsnoja olę.
Du stovi ir i ri į dang .
Erelis skraido aukštai.
Sklando ir sklando.
Tik pelytė jo bijo, slepiasi.
Aukštas ą uolas yra jos tvirtovė.
Saulė u kalno leid iasi.
***
Ant kalno aukščiausio
Gieda vakaro paukščiai.
Nurimsiu.

riukas aš tavo glėby.



Viktorija Zenkova, 6 klasė
Kaip aš apgavau velni

Pasaka

Kartą, eidama pro pelkynus, pasiklydau. Ėmiau ašaroti. Staiga iš ka kur atsirado  ponaitis – jis turėjo gra ią
skrybėlę, vilkėjo fraką. Supratau, kad tai velnias. Pasilabinęs  ėmė savo turtais girtis. Sakėsi turįs daug auksinuk , tik jie 
dumbliais apsinešę. Skundėsi, kad pelkėse nuobodu. Prašė eiti  rungtyni – taip nuobodulį išvaikyti galėt .

Pagalvojau, pagalvojai ir sutikau. Buvau girdėjusi, kad velnią galima apgauti.
- Gerai, - sakau. – Bet pelkynuose šiais laikais neparungtyniausi. Parlakdink mane į miestą. Tada i rėsime.

Čiupo velnias mane į glėbį ir parnešė namo.
- Einam rungtyni , - vėl paprašė velnias.
- O koks bus prizas? 
- Jeigu laimėsi, duosiu 100 auksini .
Velnias buvo įsitikinęs, kad jis nugalės. Aš tokia silpna, dar tik šeštokė.
- Jeigu jau taip nori, parungtyniaukime. Tik rungtis aš parinksiu.
Ir  pasi liau pa aisti kompiuterinį aidimą. Am ius pelkynuose nugyvenęs velnias  apie tokius aidimus  nebuvo 

nė girdėjęs. Pasodinau frakuotą ponaitį prie seno, nuolat stringančio kompiuterio, o pati pradėjau aisti su pačiu naujausiu, ką
tik nupirktu. Po keli minuči jam kompiuteris ėmė ir u strigo. O aš aidimą laimėjau – juk buvau tikra profesionalė!  

Bet velnias nenorėjo auksinuk atiduoti. 
- Kokios čia var ybos! Dabar aš rungtį sugalvosiu. Eime lenktyni . Kas greičiau u lips ant  miesto dangorai io 

stogo, tas ir laimės.
- Gerai. Tik dabar, jeigu laimėsiu, 200 auksini duosi.
Velnias sutiko. 
Dangorai is buvo kitoje gatvės pusėje. Ten visus u kampius inojau, nes da nai pas tetą, kuri gyvena 99 

aukšte, lankydavausi.
Pasiruošėme bėgti. Vos tik velnias pradėjo lipti laiptais, paspaud iau lifto mygtuką. aibo greitumu atsid riau 

ant stogo. Ilgokai teko palaukti, kol velnias u kopė. Sunkiai kvapą gaudė, akys išsprogo, lie uvis eme vilkosi.
- Ir greita tu! Daugiau su tavimi neberungtyniausiu, nes viso turto neteksiu. Imk 200 auksini .
Taip aš apgavau velnią ir praturtėjau. Tiesa, kur pinigus padėjau, taip ir nepamenu.

Gal sapne radote?

K ryba



Medis

Vieną rytą atsikėlęs Mikas šiek tiek nustebo, 
nes prie jo lovos buvo padėta paslaptinga dė ė. Berniukas 
nieko nelaukdamas ją atvėrė ir pasi i rėjo, kas ten viduj. 
Pastebėjo keistą sodinuką, kuris jam priminė medį, o gal 
net ir kr mą. Vaikas, atsargiai išėmęs augalą ir jį
ap i rėjęs, labai nud iugo, nes nuo pat ma ens svajojo 
pasodinti savo medį. Greitai nulėkė pas tėvus, juos 
apkabino ir padėkojo u staigmeną. Tėvai d iaugėsi, kad 
s nus toks laimingas. 

Mikas nieko nelaukęs išėjo į kiemą - norėjo 
surasti vietą savo med iui. Bet vienur buvo daug akmen , 
kitur jau augo kr mokšniai. Jo sodinukui juk reikia ypatingos 
vietos! Tėvai pasi lė pasodinti  medį saulėtoje vietoje. 
Mikas sutiko, bet berniukui nesisekė iškasti duobės. 
Pasikvietė į pagalbą mamą ir tėtį, kad jam padėt pasodinti  
medelį. Pasodinę palaistė, patręšė.

...Kada nors čia u augs medis. Jis ydės. Gal 
bus did iausias ir gra iausias medis visoje apylinkėje. Ir liks 
atminimas kitiems monėms.

Med iui

Dėkoju tau, medi,
Kad esi u mano lango.
Kiekvieną rytą tave matau.
Mirga šešėliuose ir saulėje

tavo lapai.
Tu rudenį li di su manim.

iemą su manimi 
lauki grį tanči paukšči .

Vilius Či as, 6 klasė Edgaras Lukauskas, 5 klasė



Apuol praeityje ir šiandien
Kelionės – mano aistra. Esu apkeliavęs beveik visą Lietuvą, matęs diding pili , nuostabi piliakalni , puiki sodyb , 

įdomi muziej … Tačiau šį kartą norėčiau papasakoti apie netikėtai man pačiam atrastą Lietuvos kampelį – Apuolę. Ką Jums byloja šis
vietovardis? Jeigu nepaįstate to kampelio, galėčiau pab ti J s gidu, mat vasarai baigiantis dvejus metus iš eilės dalyvavauįdomiuose
renginiuose, vykusiuose Apuolės piliakalnyje. Prieš vaiuodamasį šventę, pirmiausiai pats pasidomėjau šio krašto istorija ir radau nemaai
stulbinanči fakt . Su kai kuriais norėčiau ir Jus supaindinti.

Kadaise, seniai seniai, gyvavo karinga kuršigentis, kuri buvo negailestingai ukariauta šved ir ilgai jiems priklausė. 
Tačiau kuršiams pabodo vergovė – jie sukilo ir išsivadavo. Bet gyventi laisvėje teko neilgai – upuolė danai. Tačiau kuršiai atsilaikė. 854 
m. – kuršiams ypač svarbi data. Tais metais Apuolės gyvenvietę ir pil į u puolė šved karalius Olafas su septynit kstanči profesionali
kari armija. M šis truko net aštuonias dienas, devintąją prasidėjo derybos. Švedams buvo sumokėta did iulė išpirka auksu ir sidabru, o 
skaud iausia tai, jog vergijon atiduota trisdešimt belaisvi.

Apuolė – anksčiausiai rašytiniuose šaltiniuose paminėta gyvenvietė, esanti dabartinės Lietuvos 
Respublikos teritorijoje, Skuodo rajone. Tai – archeologijos paminklas, istorinis draustinis vaizdingoje Luobos ir
Brukio upeli santakoje. Apuolė neoficialiai laikoma lietuviškosios ir latviškosios kurši emės sostine, mat XIII a.
šis piliakalnis priklausė kuršiams. Jo viršuje stovėjo medinė pilis – tada šis piliakalnis turbt atrodė dar didesnis. 
Yra išlikę ir gilaus šulinio pėdsakai, piliakalnio papėdėje tebėra senos gyvenvietės ir kapavietės liekan . 1928, 
1931 – 1932 metais Apuolės piliavietę tyrinėjo Lietuvos, Latvijos ir Švedijos archeologai. Jradiniai saugomi Vytauto Didiojo karo
muziejuje Kaune, Stokholmo ir Vilniaus muziejuose. Tokie faktai leid ia patikėti didinga šios vietovės istorija. Bet dar labiau ją pajunti
atvykęs į vietą…

Istoriniams kov įvykiams paminėti kasmet ant Apuolės piliakalnio vyksta Baltijos jros regiono senovės genči karybos ir
amat festivalis ‚,Apuolė 854“. Kadangi nuo vaikystės mane domina istorija, diaugiausi, kad šeima palaikė mano idėją vykti į Apuolę. 
Mintys apie kelionę man nedavė ramybės, visą naktį buvo sunku umigti – tikėjausi nepamirštamįsp d i ir norėjau nenusivilti.

Rytą buvau tarsi pakylėtas. Net prastas oras nebeatrodė toks įkyrus. Į mašinos langus vis skriejo vėjo draskomi medi lapai, 
tarsi primindami, kad vasaros beliko kelios dienos… Kai kur rudens pranašo spalvomis pradėję dabintis klevai jau diugino akis savo
ryškiomis spalvomis – jie tai lyg degte degė, tai arstė aukso liet . Lijo… Kelis kartus netgi atrodė, kad dangus prakiuro… Valytuvai tarsi 
šoko ant priekinio stiklo, retkarčiais iš lietaus kurdamiįvairiaformius fontanus… Danguje danai su aibuodavo… Taigi ugninės šviesos
netr ko… Ir mistišką vietą tokiu oru buvo ne taip lengva rasti… Na, bet štai irvyrkelis, vedantis tiesiaiį m s kelionės tikslą… Manau, 
ar pirmąjį, ar antrąjį kartą atvykęs į Apuolę, jautiesi panašiai. Ši istorinė vieta nuteikia ypatingai: pajautičia gyvenusi ir kovojusi
didvyri dvasią, apima nostalgiškai graudus jausmas… Norisi gerte gerti ypatingą kadaisečia vykusi kov kvapą, rankos pačios kyla ir
ieško ginklo. Pasijunti toks stiprus, vyriškas… Apuolė dvelkia paslaptingumu, sukelia nenusakomus jausmus, kurie vis keičiasi ir papildo
vienas kitą. (tęsinys kt. psl)

I.Petkevičius, 8a klasė Konkursas „Mano atrasta Lietuva“



Su tėvais apėjome apylinkę, ap i rėjome įdomias vietas, senj amat parodą. Kalviai demonstravo savo sugebėjimus 
nukalti ieties, kirvio antgalius, aizdro liepsnose ryškėjo aštr s kalavij ašmenys. Savo amato meistrai čia pat pardavinėjo įvairius 
gaminius, maloniai šnekučiuodamiesi su monėmis. Iš vis amat man labiausiai patiko kalvystė, jos darbai paliko didiausią įsp dį. Be 
kalvystės šventėje buvo pristatomi ir kiti amatai. Puodiai, odininkai, muzikos instrumentk rėjai, pynėjai iš ber o tošies bei liepos 
karnos, olininkės ir kiti talentingi monės rodė savo sugebėjimus, įdomiai pasakojo apie savo amatus.

Dar ir dabar usimerkęs matau save, tą dieną lakstantį po Apuolės piliakalnį, regiu daug kart
čiupinėtą seno kalvio kirvuką… Tėvai man jo, aišku, nenupirko, bet juk svajoti galima – niekas to neudraus…
Su tuo kirvuku įsivaizdavau save dalyvaujantį kovoje: ir tarsi jaučiau, kaip vėjas kedena mano plaukus, girdėjau, 
kaip ošia didingi Apuolės piliakalnio mediai, jutau, kaip aplink plevena didiavyri galybė…

Ir staiga sududėjo, sutrimitavo į kovą kviečiantys senoviniai ragai… Pasigirdo šauksmai: „Ar jau
puola?“, vietiniai emaičiavo “A poul?“! Prasidėjo tai, kam šioje šventėje buvo skiriamas didiausias dėmesys, 
– įvairios kovos, mši inscenizacijos, i rov jėg išbandymas. To Lietuvoje dar nebuvau matęs nė vienoje 
šventėje! Renginyje dalyvavo karinai ne tik iš Lietuvos, bet ir iš usienio valstybi – Lenkijos, Latvijos, Baltarusijos ir Estijos. monės 
galėjo pašaudyti iš lanko, pamėtyti į taikinį kirvį ar ietį. Norintys pajusti kario dvasią, galėjo pasivaryti rungtyse. Tačiau visiems 
i rovams bene įdomiausia buvo stebėti po piet prasidėjusią kurši ir šved kautyni imitaciją. Kova buvo arši, ginklai vangėjo apie 

pusvalandį. Laimėjo švedai. Deja, keli kariai buvo sueisti – jiems prireikė medik pagalbos. Štai taip įsp dingai buvo paminėtas istorinis 
Apuolės m šis.

Pasibaigus kovoms vyko ,,verg“ turgus. Tai savotiškas aukcionas, kurį buvo labai įdomu stebėti: u kiekvieną belaisvį
monės galėjo si lyti savo kainą. inoma, gerai, kad tai – tik aidimas, o ne tikrovė. „Išpardavus“ belaisvius, renginio vedėjai paskelbė

pertrauką, per kurią ir aš miklinau ranką, ap i rinėjau senuosius ginklus. Paskui prasidėjo kari var ybos, po kuri buvo paskelbtas 
šauniausias karys – labai ištvermingas, greitas ir apsukrus vaikinas. Kaip visada, senovės balt karybos brolija ,,Vilkatlakai“ avėjo 
realistiškomis kovomis, autentiškais senovės ginklais ir sunkia karine apranga. Šios brolijos karius, j kovas jau buvau matęs ir kitose 
šventėse.

Renginį u baigė koncertas. Skambėjo linksma senovinė muzika, bet man buvo lidnoka, nes reikėjo ruoštis 
namo, nors taip nesinorėjo. Tačiau jau tą patį vakarą inojau, kad kitais metais vėl b tinai aplankysiu šį
nuostab Lietuvos kampelį – Apuolę. Ji u b rė mane. Apuole, lauk manęs, aš grįšiu čia ne kartą… Jei dar 
nebuvai, kviečiu ir Tave drauge – vaiuojam! Esu tikras, jog pajusi tą ypatingą Apuolės piliakanio dvasią…
Atraskime Apuolę kartu!

I.Petkevičius. Apuolė praeityje ir šiandien(tęsinys) Konkursas „Mano atrasta Lietuva“



Kai po sunki ir įtempt darb - kasdienio mokymosi, projekt, konkurs , olimpiad , viktorin , 
PUP|patikrinimo - lieka vos kelios dienos iki vasaros atostog, "Saulėtekio" pagrindinėje mokykloje bir elio 5-osios
popietę skambėjo nuostabios eilės, aidėjo lyrišk dain posmai. Lietuvi kalbos mokytoja Ilona Vilikanskienė ir 
muzikos mokytojas Evaldas Venskus su savo ugdytiniais - 7-10 klasi mokiniais - mokyklos bendruomenę sukvietė
į muzikinę-literat rinę popietę "Ilgesys - ta giesmė", skirtą Pauliaus Širvio meilės lyrikai.

Susirinkusiems papasakota apie sudėtingo likimo mogaus ir krėjo Pauliaus Širvio gyvenimą, 
neįtikėtiną poeto k rybos populiarumą. Klausantis poeto biografijos ir krybos fakt , buvo galima eilinį kartą
įsitikinti, jog ne TV ekranai ir objektyvai, ne kameros ir apšvietimai, ne šypsenos skaitomiausiurnal viršeliuose 
lemia k rėjo populiarumą.

K riniai, kuriuose tiek daug tikrumo, nesumeluoto, tikro jausmo, negali nejaudinti, nepriversti stabtelti 
ir susimąstyti apie svarbiausius dalykus - meilę, draugystę, moni tarpusavio ryšį. Tuo dar sykį galėjo įsitikinti 
popietės „Ilgesys - ta giesmė“ dalyviai.
Popietėje skambėjo eilės bene iš ymiausio ir inomiausio lietuvi meilės lyrikos šedevro - P. Širvio eilėrašči
ciklo „Ilgesys - ta giesmė“, liejosi tokios pat ilgesingos, kraupiu tikrumu, atsisveikinimo ir praradimo skausmu 
dvelkiančios dainos: „Kai brendu naktimi“, „Umirštoji taurė“, „Prie pasak miesto“ ir kt., sukurtos P. Širvio 
eilėraščiams. 

Lyriškoje popietėje - Pauliaus Širvio k ryba



Dileta Jakaitė, 9 kl.

Prisiminimai

Miniati ra

Vieną dieną ry ausi sutvarkyti palėpę. Ko 
tik čia nebuvo: seni, sul ę, niekam jau nereikalingi 
baldai, mano vaikystės aislai, laikrašči ir išblukusi
urnal kr vos! 

Atidariau vieną dė ę, pilną nebemading
r b : sijon , švark , skylėt , kand i suėst megztuk . 
Viską traukiau lauk ir mečiau ant grind . Bet kas čia? 
Ak, tai vestuvinė suknelė. Turb t močiutės. Buvau 
mačiusi  fotografijas, kur įam inti mano seneliai 
vestuvi dieną.  Tiek met saugotas r bas. Gal tikėtasi, 
kad kada nors tą puošnią suknelę apsivilks jos dukros, 
gal net an kės? Deja. Niekam jos nereikėjo, nes balta 
med iaga jau šiek tiek gelstelėjo. Visoms norėjosi 
ka ko modernesnio.

Nugrimzdau į prisiminimus apie vaikystę. 
Vėl girdėjau močiutės ingsnius. Kai buvau ma a, 
močiutė man šukuodavo plaukus, sekdavo pasakas 
apie princeses ir princus, stebuklingas girias. 
Prisiminiau, kaip ji mokėdavo viskuo d iaugtis: pirmuoju 
sniegu, pirmosiomis pra ydusiomis gėlėmis. 
Prisiminiau jos keptą pyragą, kurį dar šiltą padėdavo 
ant palangės. Po namus pasklisdavo toks skanus 
kvapas...

Seni daiktai yra susiję su m s praeitimi. 
Gal todėl kartais taip sunku juos išmesti lauk, nes tada 
atrodo, jog išmeti dalį savęs.

Akimirkos

Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos literat b relis


