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Klaipėdos „Saulėtekio“  pagrindinės mokyklos laikraštis 

Akimirkos: 

   „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje tęsiama graži 

tradicija - rengiamos dainuojamosios poezijos popietės. 

Praeitais metais klausėmės Pauliaus Širvio eilių, o šiemet – 

Algimanto Baltakio dainuojamosios poezijos. 8-9 klasių 

mokiniai, kuriuos paruošė mokytojai B. Imbrasienė ir E. 

Venskus, skaitė A. Baltakio eilėraščius, jauni  bardai dainavo 

visiems gerai žinomas dainas: „Gimiau pačiu laiku“, „Aš 

viską viską užmiršau“, „Antilopė“, „Sniegena“. 
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Kūryba 

 

Nudažyti lapai įvairiom spalvom 

Rudens vėjyje  

                 pavirsta gražiausiom plaštakėm 

                                         ir skraido po pievas. 

Aš taip pat noriu būti lapu. 

Noriu skraidyti be rūpesčių. 

Taip visą dieną –  

                 skraidyt ir skraidyt! 

Bet nuo žemės pakilti nemoku - 

Lieka mano delne 

                 tik spalvotas rudenio lapas. 

                              

   Roberta Jedenkutė, 7a kl. 

  

  

  

* * * 

Paskutinis rudens  

                     spindulys 

Nušvies mano veidą. 

Paskutinis švelnus 

                   rugsėjo vėjas 

Kedens mano plaukus. 

Paskutinis vasarą primenantis lietus 

Nuplaus tai, kas netikra,  

Kas buvo apgaulė. 

                                          Silva Lukauskaitė, 10 a kl. 

Gimtosios kalbos pamoka 

  

Daiktavardis – tai mano vaikystės daiktai: 

žaisliukai, saldainiai, spalvota knyga. 

Veiksmažodis man – eiti, išmokti, galvoti, suprasti, 

taisyti dideles ir mažas klaidas, jų nekartoti. 

Būdvardis man – trys pagrindinės spalvos:  

geltona, žalia ir raudona. 

Pats svarbiausias įvardis esi tu. 

Patinka skaitvardis du, nes tada 

nesijaučiu vieniša.  

  

                     Austėja Rimkutė, 6 a klasė  

  

* * * 

Spalis. Vėjo vilkiukai 

Žaidžia lapais ant kelio. 

Lašeliai rasos 

Krenta ant samanų patalo minkšto. 

  

Sėsk prie židinio, 

Knygą atversk – 

Palinkėsiu, apie  ką aš ir pats galvoju, - 

Šilto, ilgo rudens. 

                             

                           Egidijus Galginas, 6 a kl. 

  

 



2013-ieji – Tarmių metai 

 

 

 Tarmė – taip pat mano gimtoji kalba 

             Tarmė – mano namai, mano sala, kurioje aš jaučiuosi saugi. Tarmė – tai mano gimtinė, iš čia kada nors  keliausiu 

pasižvalgyti po pasaulį, bet išėjusi visada žinosiu, kad turiu kur sugrįžti, sugrįžusi sušilti, atgauti jėgas. Nudžiugau, kad mano tarmė 

rūpi ir valstybei, nes 2013 metai paskelbti Tarmės metais. Taigi tarsi raginama visus atsigręžti į save, pajusti savo kalbą, jos skonį. 

Netekęs tarmės, netenki savęs, atsisakai savo prigimties.  

              Gyvenu Klaipėdoje. Miesto vaikui sunkiau išsaugoti tarmę. Man kartais atrodo, kad esu kaip balta varna – juk mažai kas iš 

mano bendraamžių uostamiestyje moka kalbėti tarmiškai. O jeigu ir moka, dažnai gėdijasi tėvų kalba šnekėti. Kas nors pasijuoks, 

pasakys, kad esi kaimietis. Kažkodėl vis dar šitas žodis žeidžia. O turėtų būti kitaip. Reikėtų didžiuotis, kad turi šaknis, kad nesi tik 

asfalto vaikas. 

             Visiems drąsiai sakau, kad esu žemaitė, nes mano tėvai užaugo Žemaitijoje, atsikraustė gyventi į uostamiestį. Džiaugiuosi, 

kad tėvai man padėjo (ir padeda) suprasti, gal net visą laiką jausti, iš kur kilusi mano giminė. Moku dvi žemaičių patarmes: 

dounininkų ir dūnininkų. Geriau šneku dounininkų patarme. Šnekėti žemaitiškai išmokau per vasaras atostogaudama pas močiutes. 

Viena močiutė gyvena Salantuose, o kita – Varniuose, tad kas vasarą prisiklausau rečiausių žodžių. Sako, kad žemaičių tarmė yra 

grubi, žodžiai – kaip lauko akmenys. Man žemaičių tarmė yra labai graži, tikras lobynas. Kad ir žodis veiziek. Daugeliui jis gali 

pasirodyti šiurkštus, bet jis man atrodo labai paslaptingas žodis. Jis tarsi praplečia žiūrėjimo lauką, atveria tolius. Norisi klausytis ir 

klausytis žemaitiškai kalbančių senų žmonių. Jų kalba turtinga, vaizdinga, tikra atgaiva tam, kuris girdi tik skurdžią miestiečių 

šneką. Kai kurių žodžių prasmės kitokios. Žinau daug mažai kam girdėtų žodžių: arda – barnis, armuota – patranka. Pamiršti 

žodžiai numiršta. O taip neturėtų būti. Tarmė turi likti gyva, skambėti vaikų lūpose. 

             Vieną sykį pakliuvau į juokingą situaciją. Močiutė išsiruošė į parduotuvę. Prieš išeidama pakūrė pečių (kalbininkai iš karto 

mane pataisytų – krosnį). Močiutė man sako: „Padouk matielį“. Pasilenkiau prie krosnies ir jau ruošiausi čiupti stagarą. O ji vėl man 

sako: „Padouk matielį, o ne stagarą“. Susigėdusi prisipažinau, kad nesuprantu, ką man daryti, ką paduoti. Močiutė skaniai 

nusijuokė, nuėjo prie spintos, nusikabino paltą. Paskui abi ilgai kvatojomės. Matielis – paltas. Daugiau niekur negirdėjau tokio 

žodžio. 

           Turiu pusseserę. Vieną minutę ji gali šnekėti literatūrine kalba, kitą – žemaitiškai. Aš nemoku taip keisti žodžių. Kai pradedu 

kalbėti žemaitiškai, tai ir nesustoju. Sunku save kaip kokį sraigtelį sukinėti. Ypač keblu būna, kai paatostogavusi pas močiutes grįžtu 

į Klaipėdą ir kai man reikia eiti į mokyklą. Žiūrėk, ir išsprūsta koks žodis. Sakau draugei: „Akšėn“. Draugė išpučia akis, kraipo 

galvą. Kokia kalba ją kviečiu? Prancūziškai, vokiškai? Gaila, kad vis mažiau mano bendraamžių supranta žemaitiškai, nemoka 

jokios tarmės. Gal kieno nors ausiai ir neįprastai skamba žemaitiški žodžiai, bet man jie gražūs: tekėnis (ratas), ciuocė (teta), večerė 

(vakarienė). Žodis žiogspiros (pjuvenos) net pralinksmina, kelia šypseną. Tokios mažytės žiogelių spiros. Vos įžiūrimos. Ir sugalvok 

šitaip pavadinti pjuvenas! Reikia mokėti stebėti aplinką, įsižiūrėti į mažiausias daleles, kruopeles!  (tęsinys kt. psl)   

Kotryna Kniukštaitė, 6a klasės mokinė 



   

 

            Žemaitija  man – pats brangiausias kraštas. Iš 

Žemaitijos kilo daug puikių žmonių: vyskupas Motiejus 

Valančius, botanikas, kunigas Jurgis Pabrėža, rašytojos 

Šatrijos Ragana ir Žemaitė. Visų neišvardinsi. Manau, kad 

šiuos žmones jungia tarmė. Kalbėdamas žemaitiškai tarsi 

užsigrūdini. Gal neatsitiktinai aukštaičiai sako, kad mes, 

žemaičiai, esame užsispyrę. Tas užsispyrimas padeda siekti 

tikslo. Jeigu ką ir pasakome, tai pasakome trumpai, aiškiai, 

kad nebūtų jokių dviprasmybių. Be tarmės Žemaitija būtų 

tik dar vienas gražus regionas, kur teka sraunios upės, anot 

Maironio, kaip rūta žaliuoja miškai, driekiasi pievos. Bet 

kaip būtų neįdomu, jeigu ir aukštaičiai, ir žemaičiai kalbėtų 

vienodai, dzūkai nedzūkuotų! 

         Manau, kad turėtų keistis jaunų žmonių požiūris į 

kalbą. Gaila, kad Klaipėdoje tarmiškai šneka tik vyresniojo 

amžiaus žmonės. Girdžiu žemaičiuojant gatvėje, 

parduotuvėse, autobusuose. O mano klasės draugai jau lyg 

ir gėdijasi prabilti žemaitiškai, nors žinau, kad dauguma 

tėvų - žemaičiai, kad namuose bendraujama žemaitiškai. Bet 

išeina į gatvę, ir lyg kas būtų burtų lazdele mostelėjęs – 

pradeda kalbėti literatūrine kalba. 

         Tarmė – taip pat mano gimtoji kalba. Nesvarbu, kur 

mane nublokštų likimas, nesvarbu, kur užaugusi gyvensiu. 

Žinau, kad mano pareiga – saugoti tėvų, senelių tarmę, 

saugoti nykstančius žodžius. Jie turi skambėti mano lūpose, 

iš lūpų jie turi sklisti į šalia esančių širdis. Gyva tarmė – 

gyva ir mūsų gimtoji kalba. 

     

K.Kniukštaitė. Tarmė – taip pat mano gimtoji kalba(tęsinys) 
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Kūryba Fotonovelės 

  

 

 

  Katinas Murkis kiekvieną dieną sėdi lauke ant 

palangės ir laukia namo grįžtančio šeimininko. Jis stebi visus 

praeivius. Kartais tie žmonės jam atrodo keisti. Bet ar mūsų 

gyvenimas nėra keistas? 

 

                                                               Karolina Daukšaitė, 6a kl. 

 

 

 

  

     

  

                                         Į dangų 

 

 Daug šakų šakelių tiesiasi į dangų. Vienos storesnės, 

kitos plonesnės – visos jos norėtų pakilti su vėju aukštyn ir skristi į 

tolius kaip kokie paukščiai. 

                                         

  Kamilė Einikytė, 6a kl. 

    

    

  



Kūryba Fotonovelės 

  

     

           Paslaptingoji stotelė 

 

        Čia stabteli  žmonės tik trumpam, kol atvažiuos atobusas. Niekas 

nežino, kur jie važiuoja. Kartais aš galvoju, kad ši stotelė 

stebuklinga.Vieną pavasario dieną atvažiuos paslaptingas autobusas 

ir išveš mane toli toli, kur nėta pykčio ir blogų žmonių.   

                                                  

                                                  Roberta Jedenkutė, 7a 

    

  

              Užburtas jautis  

 

 Kažkada buvo jautis. Jis saugojo Trinyčių vandenis. 

 Kartą prie tų vandenų atėjo ragana ir užbūrė jautį - jautis 

virto kelmu. Bėgo metai, ir iš jaučio liko tik galva, neliko nei kūno,nei 

kojų. Išvada – bėkit kuo toliau nuo raganų. 

                                          

                                     Raigardas Kaulius, 6a kl. 

    

     



Kūryba Fotonovelės 

  

         

  Nereikalingi žaislai  

 

 Jie nugyvo savo gyvenimą. Jiems buvo ir liūdna, ir 

linksma. Vaikystės žaislai primena mūsų svajones. Svajojome užaugti, 

o žaislai norėjo, kad mes visada liktume vaikais. Truputį gaila praėjusio 

laiko. 

                                       

                                                Antanas Morozovas,7a kl. 
    

  

 

 

                                               Laiptai  

 

 Laiptai – kopimas į mokslo viršūnę. Kiekvieną dieną sužinau vis  

daugiau, kiekvieną dieną užlipu vienu laipteliu auksčiau. Bet būna dienų, kada 

sustoju ir nejudu iš vietos. Būna dienų, kada užšoku keliais laipteliais aukščiau.     

                                                                 

   Rimantė Mazytė, 7 kl. 

 

 



  

 

 

Jonas Vaičius, 7a kl. 

 
Skaitymas – ir džiaugsmas, ir laisvalaikio praleidimo forma 

 

       Ne kartą girdėjome sakant, kad šiais  laikais vis rečiau į rankas 

imama knyga, ji nebevertinama. Vaikai renkasi kompiuterinius 

žaidimus. Knyga jiems atrodo nuobodi, reikalaujanti mąstymo. 

Norėčiau paprieštarauti visiems taip galvojantiems. Skaitydamas 

įdomią, gerą knygą, gali persikelti į kitas epochas, kartu su veikėjais 

patirti daug nuotykių. R. Gordan, B. Williams „Tuneliai“- viena iš 

įdomiausių neseniai skaitytų knygų., tad norėčiau ją pristatyti savo 

bendraamžiams. 

         Ar atvėrei nors kartą geležines tunelio duris ir pamatei šviesą 

tunelio gale? Ar įkvėpei pelėsiais prasmirdusio oro ir supratai, kad 

prieš tave juoda nežinomybė, o kelio atgal nėra? Ar užteks jėgų 

nesustoti pusiaukelėje, nukeliauti į pačią Žemės širdį? Knygos 

skaitytojams pasiseka - jie nukeliauja kartu su Vilu ir Česteriu į 

Koloniją, aplanko Amžinąjį miestą, susipažįsta su kolonistų gyvenimu, 

su žiauriais stiksais bei blyškiaveidžiais žmonėmis, sužino tikrąją 

Barousų šeimos istoriją. Nors knyga yra fantastinė, tačiau jos siužetas 

padeda rasti atsakymus į klausimus, kurie aktualūs jaunam skaitytojui. 

R. Gordan, B. Williams „Tuneliai“ mus moko suvokti, kokie turi būti 

santykiai šeimoje ir su aplinkiniais, moko mus siekti užsibrėžto tikslo, 

atsakyti ne tik už save, bet ir už draugą. Patraukliai kuriamas daktaro 

Barouso portretas. Kartu su juo išgyveni nesėkmes, patiri atradimo 

džiaugsmą. Skaitydamas supranti, kokie atgrasūs yra dviveidžiai 

žmonės, kaip jų reikia saugotis. 

          Iš tiesų smagu žinoti, kad kažkur Londone, o gal Kolonijoje, o 

gal Amžinajame mieste, o gal net Gilybėse yra toks berniukas Vilas 

Barousas,  iš kurio gali pasimokyti drąsos, sumanumo, tvirtybės, 

atsidavimo šeimai.. Visos šios savybės  yra amžinos vertybės. 

         Taigi skaitykime knygas. Skaitymas – ir džiaugsmas, ir smagi 

laisvalaikio praleidimo forma.  

 

  

              

 

 

Etiudas 

  

 Nusiminusi mergaitė rudens darganotą 

dieną žiūri, kaip vėjyje graudžiai po kojomis krenta pageltę 

lapai. Apniukusiame danguje, kažkur pačiam kamputyje, 

blyksteli ryškus, šiltas saulės spindulys ir akimirką 

nušviečia veidą. Paskui pasipila didoki lietaus lašai. Bet 

mergaitei nebesvarbu - tas paskutinis saulės spindulys 

spėjo sušildyti  sielą. 

                                                    

   

   Modesta Bružaitė, 10 a kl. 
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