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Kūryba 

Ernesta Griciūtė, 7a kl. 

  

Gyvenimas nėra lengvas.  

Visiems esi geras, bet ar kiti tau geri? 

Kiekvieną dieną išmoksti kažką naujo. 

Gyvenimas nėra lengvas. 

Padėk visiems, jei gali, nes kažkam reikia tavo pagalbos. 

Jei mokėsi gyventi, saulė švies visada. 

Gyvenimas nėra lengvas.  

Visiems esi geras, bet ar kiti tau geri. 

 

 

  

Hermanas Klova, 7a kl. 

  

  

Aš žiūriu pro langą ir matau – 

Pasaulis yra įdomus. 

Pasaulis yra margas. 

Aš žiūriu pro langą ir matau – 

Dažnai nepastebime nuostabiausių dalykų. 

Reikia tik sustoti ir pasigrožėti. 

Aš žiūriu pro langą ir matau – 

Pasaulis yra įdomus. 

 

 

 

. 

 

 Emilis Mendelis, 7a kl. 

  

Pažiūriu į dangų-  

Ten  slepiasi nostalgija. 

Tiek daug susapnuotų sapnų. 

Pažiūriu į dangų –  

Pamatau jausmų jūrą. 

Ji kaip mano sapnai. 

Pažiūriu į dangų – 

Ten slepiasi nostalgija. 

  

 

  

 

 

 Matas Vasiliauskas, 7a kl. 

  

  

Išsiliejusio dangaus spalva 

Kuria meną. 

Mes esame spalvos. 

Išsiliejusio dangaus spalva 

Vėjo nupūsta tolyn. 

Tekeliauja pirmyn. 

Išsiliejusio dangaus spalva 

Kuria meną. 

 

 

 

 

 Aurelija Tumaitė, 7a kl. 

  

Visur balta balta. 

Balčiau niekur nėra. 

Tik didelės sniego pusnys. 

Visur balta balta.  

Tik šerkšnas ant medžių. 

Snaigės vis sukas ratu. 

Visur balta balta. 

Balčiau niekur nėra. 

 

 

 

 

Trioletai 
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 Matas Vasiliauskas, 7a kl. 

Novelė 

 

Susitikimas miške 

  

         Prasidėjo tamsūs laikai. Ne tik man, bet ir visai mūsų tautai. Kai viltis jau geso, kai viskas atrodė beviltiška, 

pasirodė jie - laisvės karai. 

         Tą ankstų rytą išėjau uogauti. Žinojau vietų, kur auga kvapnios žemuogės. Miške pasijutau laisvas. Buvau kaip 

debesys danguje. Užsisvajojau ir... pasiklydau. Turbūt buvau pernelyg laisvas. Stovėjau tarp tankių medžių ir 

nežinojau, ką daryti. 

             Staiga ties manimi tarsi iš po žemių išdygo vyras. Jis  šypsodamasis paklausė: 

             -Pasiklydai, vaike? 

             -O tu kas? – kvailai išlemenau. 

             Nepažįstamasis atsakė: 

            -Esu prarastosios laisvės karys, kuris trokšta ją sugrąžinti. Esu sukurtas laisvei. Jos spalvomis esu nutapytas. 

       Slapta apžiūrinėjau partizaną. Jis buvo jaunas. Rūbai dulkėti. Dėmesį patraukė  

kepurė. Ji  buvo žalsva, su Gedimino stulpais. Karys per petį buvo persimetęs šautuvą. 

Labiausiai įsiminiau akis – jos žibėte žibėjo. Jose gyveno laisvės troškimas ir ryžtas. 

            -Aš pasiklydau, - prisipažinau. 

           - Nebijok, aš tau parodysiu kelią iki kaimo. 

       Žinojau, kas jis toks. Girdėjau, kaip kuždasi apie partizanus tėvai. Tas vyriškis buvo 

 mūsų gelbėtojas. Ugnies žiežirba tautai.  

       Partizanas palydėjo mane iki vietų, kurias atpažinau. Padėkojau už pagalbą. Vyras linktelėjo ir išnyko miško 

tankmėje.  

       Jau vėliau, po kelių mėnesių, išgirdau  šūvius, sklindančius iš miško. Tėvai sakė, kad žuvo visi partizanai.  
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Miniatiūros apie žuvį 

 

 Evelina Arlauskaitė, 8a kl. 

  

                                               Poelgis 

  

     Namai buvo tušti. Įėjau į virtuvę. Ant stalo lėkštėje spurdėjo plekšnė. 

Aš žiūrėjau į ją, ji – į mane. Žuvis spoksojo savo mažomis žvairomis 

akytėmis tarsi kažko maldaudama. Gal prašė pagalbos? Kol nesugrįžo 

tėvai, nutariau plekšnę paleisti. Nunešiau ją į šalia esantį tvenkinį. Deja, 

vėliau sužinojau, kad plekšnė gali išgyventi tik jūroje. 

       

Matas Vasiliauskas, 7a kl. 

 

  

 

Matas Vasiliauskas, 7a kl.  

 

Akyse – neišvengiama ateitis 

  

        Lėkštėje – žuvis, įsikandusi obuolį. 

Atrodė taip, lyg būtų praleidusi sunkią naktį. 

Žuvis buvo panaši į blyną, plokščia. Pelekai 

tarsi paruošti startui – povandeninio laivo 

kopija. Tik be raketų.  

        Jos akyse atsispindėjo neišvengiama 

ateitis - mirtis.   

 

Einius Budginas, 7a kl. 

  

                                                         Ant denio  

        

                    Užlipau ant denio. Prie pat suraizgytų virvių daužėsi 

žuvis. Matyt, kažkas iš jūreivių ką tik buvo ją pagavęs. Ji buvo 

pilkos spalvos, tokia plokščia, kad atrodė, jog ją suplojo 

paridenta didžiulė statinė. Be abejo, tai buvo plekšnė – tokių 

žuvų jau buvau matęs. Akys tarsi tyčia įstatytos įstrižai. Pelekai 

nedideli.  

                 Pagailo žuvies. Apsidairęs, ar niekas nemato, išmečiau 

ją už borto, atgal į jūrą.      

  

 



 

Kūryba Fotonovelės 

 

 

 

Lašai ant langų 

Lyja. Ant langų matau 

didelius sidabrinius lašus. 

Kartais pradedu svajoti 

apie vandenynus, jame 

plaukiančius laivus. 

 

Armandas Juospaitis, 8a kl. 

         Jie verčia susimąstyti. Lapai 
yra gyvi!  Gyvi – kaip mūsų 
tauta, turinti savo istoriją. 
Lapai ne vieni. Kaip ir mes. 
Kiekvienas skirtingas... Nes 
jie supranta, kas yra tikroji 
laisvė. Bet kokia yra laisvės 
prasmė? Sakoma, lapai 
atskrido iš debesų. Jie- puikūs 
pilotai. Kiekvienas lėktuvas 
pradeda skristi skirtingu laiku. 
Kaip ir mes. 

 

          Matas Vasiliauskas, 7a kl. 

Lapai gyvi 

Dangaus kūno spinduliai 

mėgina praskleisti niūrius 

debesis. Pro susiraizgiusias 

medžio šakas skverbiasi 

paskutiniai lašeliai šviesos. 

Greitai naktis užkariaus 

vakarą ir papuoš padangę 

ryškiais sutemos 

papuošalais. 

  
Juozapas Bogušas 8a kl. 

Vakaro atokvėpis 

Upė tarp medžių 

Tarp pageltusių nuo 

šalnų medžių upė 

pradeda keistis. Ji teka 

tarp senų ąžuolų, tarp 

įsiliepsnojančių geltona 

liepsna klevų, tarp 

drebulių. 

Upė klausosi nuostabios 

rudens kalbos. 

 

 Vilius Stonkus, 7a kl 



             

              

  
 
 

Fotonovelės Kūryba 

       Rudens žodžiai 

   Ar lapai gali kalbėti? Be abejo!  

Lapai kalba spalvomis.  Žalia spalva 

–vasaros ženklas. Geltona spalva – 

spalis. O lapkričio žodžiai – plikos 

šakos. Lieka tik vėjo šnabždėjimas. 

 

         Emilija Urbonavičiūtė, 8 a kl. 

 
  

           

             Miegantis kaštonas 

 

 Mažas kaštonėlis iškrito iš savo šiltų, žalių 
šarvų. Ruduo atėjo, žiema artinasi. Jau ir 
šaltukas kandžiojasi. Šalta visiems. Ir 
kaštonėlis kenčia. Sumanė jis įsisukti į 
nukritusius lapus, kad nesušaltų. Taip 
kaštonėlis peržiemos, o pavasarį iš jo  
išdygs gležnas daigelis. 

 

             Einius Budginas, 7a 

 

 

Atspindžiai 

 
Apstulbau nuo rudens paliestų 

medžių lapų atspindžio 

vandenyje. Jis - lyg antras 

pasaulis, bet po vandeniu. Ne 

visada gali pamatyti aiškų ir 

nuostabų atspindį vandenyje. 

   Gaila, kad esame tokie 

nepastabūs. 

 

 Hermanas Klova, 7a kl. 



 

 Matas Vasiliauskas, 7a kl. 

Mažojo princo laiškas 

                                                                               

                                                                                                                                                  Supratimo planeta 

                                                                                                                                                  2018 m. sausio 24 d. 

  

                  Labas, Matai! 

  

                 Aš esu Mažasis princas. Tu apie mane neseniai skaitei knygą ir netgi susidomėjai mano istorija. Bet iš 

tiesų yra ne taip. Tai aš susidomėjau Tavimi ir Tavo siekiais. 

               Man atrodo, kad Tu, Matai,  per daug savimi abejoji. Ypač savo pasirinkimais. Tu nežinai, kodėl pasirenki 

vieną, o ne kitą kelią. Juokingiausia, kad pradedi gailėtis, kam iš viso kažką rinkaisi. Tu klausi savęs: „Ar viską gerai 

apsvarsčiau?“. Po įvairiausių analizavimų supranti, kad tai nebuvo teisingas pasirinkimas, nes pasirinkimų buvo 

begalė, o Tu išsirinkai netinkamą. Tu pradedi galvoti, kaip būtų viskas vykę, jeigu būtum pasirinkęs kitą galimybę. 

Bet Tu, Matai, nesupranti, jog tavo siekiai buvo kilnūs. Tu norėjai daryti gerus darbus. Lygini save su pūku, 

skrendančiu prieš vėją. Galėjai iš karto nukristi, galėjai skristi pavėjui, gaudyti savo svajones. Bet Tu nesuvoki, kad 

pūkai nedaro klaidų. Tavo „neteisingi“ pasirinkimai iš tikrųjų yra teisingi pasirinkimai, nes Tu eini savo keliu. Kalbu 

gal per daug filosofiškai. Suprask viską kaip metaforą.  

             Jeigu viską darytum idealiai, ar gyvenimas teiktų džiaugsmo, ar amžinas džiaugsmas yra laimė? Manau, kad 

tada būtum pasimetęs ir vėl paskęstum savo mintyse. 

           Jeigu kažko norėtum paklausti, parašyk man. Labai apsidžiaugčiau. 

           Aš neseniai atradau naują planetą. Dabar iš ten ir rašau. Pavadinau ją Supratimo planeta. Ji yra už 

dvidešimties kosmoso debesų, šiek tiek tolėliau, nei Girtuoklio planeta. 

            Tikiuosi, kada nors susitiksime Žemėje. Būtų apie ką pakalbėti. 

  

                                                                                 Mažasis princas  

Kūryba 



 

  

Einius Budginas, 7a kl. 

  

Sveikas, Einiau! 

  

          Turbūt nustebai, mane gavęs? Aš mėgstu nustebinti! Bet dažniausiai esu labai laukiamas. Manęs laukia maži ir 

dideli, seni ir jauni. Aš nešu ir džiugias, ir liūdnas žinias, pasakoju apie kasdienybę ir apie svarbius šaliai arba net visam 

pasauliui įvykius. Turbūt atspėjai, kas aš. Taip, taip. Tu neapsirikai. Aš esu laiškas, o Tu šiandien esi mano skaitytojas. 

Susikeitėme vietomis. Mudu esame seni bičiuliai. Juk ne kartą rašei savo draugams, tėvams, net sau pačiam – bandei 

įsivaizduoti, kas ir koks būsi po daugelio metų. Esu laiškas – amžinas keliautojas. O šiandien aš Tau noriu papasakoti, 

kaip keliauju laiku ir ką noriu pranešti savo skaitytojams.       

         Mane senovėje rašė ant pergamentų, ant molio lentelių, ant storo ir ant beveik permatomo popieriaus. Mane 

degino ir plėšė. Bet manęs neįmanoma sunaikinti. Jeigu netiki, pabandyk – ir tau nepavyks. Vieną rytą laiškanešys vėl 

įmes į pašto dėžutę voką, jį atplėši ir rasi mane. Aš keliauju iš miesto į miestą, iš kaimo - į atokiausią kaimelį. Aš 

praskrendu epochas, šimtmečius, keičiu rašmenis, žodžius. Bet visais laikais noriu kalbėti tik tiesą, noriu pranešti, ko 

trokšta, apie ką svajoja žmogus, tauta, valstybė, pasaulis. 

         Nukeliaukime į praeitį. Įsivaizduok - esu senas, pageltęs, bet labai svarbus laiškas, parašytas lotynų kalba. Toks 

svarbus, kad mane skaito net XXI amžiuje per istorijos pamoką. 1323-1324 metais kunigaikščio Gedimino vardu aš 

siunčiau žinią Vakarų Europai, popiežiui, prekiautojams ir amatininkams. Pavargusiai nuo kryžiuočių antpuolių 

Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei reikėjo taikos ir ramybės. Pranešiau popiežiui, kad kryžiuočiai kraštą puldinėja ne 

dėl tikėjimo - riteriai siekia prisiplėšti turtų, jie skriaudžia taikius gyventojus. Kviečiau atvykti į Vilnių amatininkus. 

Šiame mieste buvo ir bus visada  laukiami visokių tikėjimų žmonės. Sakiau, kad čia reikalingi gydytojai, kalviai, 

pirkliai, kurpiai, kailiadirbiai. Kunigaikščio Gedimino vardu vadinau visus geros valios žmones. Mano dėka buvo 

sužinota apie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kilnius norus. Aš buvau siunčiamas į Liubeką, Brėmeną, 

Magdeburgą, Kelną. Taigi, Einiau, keliavau per miestus ir nešiau gerąją žinią. Mane skaitė vienuolynuose, miesto 

aikštėse, dvaruose. Mano nešamas žodis buvo tvirtas kaip plienas. Džiaugiuosi, kad aš pirmąkart paminėjau Vilnių, 

todėl 1323 metai mano dėka yra Vilniaus įkūrimo metai, o Gediminas yra šio miesto įkūrėjas. Taigi anais laikais   buvau 
 

  

  

  

Kūryba 



 

  

svarbus dokumentas. Ne veltui mane pasirašydavo valdovai ir užantspauduodavo. Prabėgo nemažai vandens, pralėkė 

šimtmečiai, Vilnius išliko atviras ir svetingas visiems žmonėms. Ir šiandien čia virte verda gyvenimas. Miestas kasmet 

gražėja, čia daug jaunimo. Ir tu rašei, kad, baigęs mokyklą,  norėtum studijuoti sostinėje. Tikiu, kad svajonė išsipildys. 

          Einiau, Tavo šalies istorija iš tiesų yra labai sudėtinga. Pamenu, kaip mane žmonės slėpdavo, kad tik žandarai 

nepamatytų lietuviško rašto, nes 1864-1904 metais mokyklose buvo draudžiama mokytis skaityti ir rašyti lietuviškai. 

Raginau nebijoti, nepasiduoti. 

        Bet kartais aš nepasiekdavau adresato. Sovietmečiu mane suplėšydavo, sunaikindavo. Tavo šalis buvo ilgam 

pavergta. Neleido sakyti tiesos. Prisimenu, kaip manęs su jauduliu laukdavo tremtiniai, jie ir patys slapta iš Sibiro 

siųsdavo žinią apie nepakeliamą šaltį ir badą, apie tėvynės ilgesį. Mano dėka mama sužinojo apie vaiką, vaikai – apie 

tėvus. Po daugelio metų ir visas pasauliui buvo pranešta apie didžiulę neteisybę – Lietuvos okupaciją, tremtinių 

kančias. Tremtiniams aš buvau laiškas – viltis.  

       Dabar jau esate laisva šalis. Ant voko, kuriame aš dažniausiai apsigyvenu, kad įveikčiau atstumą, užklijuoja Tavo 

šalies pašto ženklą, užrašo Tavo šalies pavadinimą. Ir aš iš naujo  pradedu savo kelionę. 

          Bet gal mudu, Einiau, kalbame per daug rimtai? Peršokime dešimtmečius. Štai aš vėl esu  Tavo rankose. Tu 

mane nepatikliai apžiūrinėji. Aš irgi truputį jaudinuosi. Vokas plonas. Pastebėjai iš karto, kad šiek tiek sublogau. XXI 

amžiuje visi žmonės labai skuba. Daugelis tingi arba nebeturi kantrybės popieriaus lape išdėstyti savo minčių. Man dėl 

to neramu. Norėčiau, kad mane rašydami žmonės negailėtų gražių žodžių. Juk kaip smagu atsiversti laišką ir pradėti 

skaityti: „Mielas drauge!” Arba „Sveikas, Einiau!” 

              O pameni mūsų draugystės pradžią? Savo pirmąjį laišką? Kaip Tu tada stengeisi, rašydamas Kalėdų Seneliui! 

Aš Tavęs neapvyliau. Dabar Tu nenuvili ir manęs. Po daugelio metų mane rašys kiti. Ir aš turbūt keliausiu į kosmoso 

platybes, būsiu greitas kaip mintis. Norėčiau visada skaitytojams nešti tik gerą žinią, nešti viltį ir kalbėti pasauliui apie  

taiką. 

           O dabar, Einiau, iki pasimatymo! 

  

                                                           

                                                                    

                                                                                                Tavo  draugas  Laiškas   
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Projektai 

Kūryba augina sparnus 
 

               Plasnojant Lietuvoje Poezijos paukštei, Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos literatai nutarė pakviesti į mokyklą 

kuriančius 5-8 klasių mokinius. Į popietę „Kūryba augina sparnus“ atvyko Gedminų, Liudviko Stulpino progimnazijų jaunieji 

kūrėjai, metafizikos mokslų daktaras ir poetas Vilimantas Zablockis. 

             Pristatyti savo kūrybą kitiems – iššūkis ir garsiems poetams, rašytojams. Neslėpdami jaudulio, mokiniai skaitė savo 

eilėraščius, miniatiūras, ištraukas iš epistolinių rašinių. Pirmiausia savo kūrybą pristatė „Saulėtekio“ progimnazijos literatai. 

Septintokas Matas Vasiliauskas perskaitė novelę „Susitikimas miške“, kurioje aprašomi pokario laikai, kada partizanai kovojo už 

Lietuvos laisvę. Mažo berniuko akimis pavaizduotas susitikimas su kovotoju, kuris pasiklydusiam vaikui parodo taką, vedantį 

namo. Novelėje nemažai simboliškų detalių. Džiugu, kad jaunieji kūrėjai neabejingi Lietuvos istorijai, ja remiasi, kurdami 

siužetinę liniją. 

           Popietėje skambėjo eilėraščiai, kurie parašyti ir rimuojant, ir nesilaikant rimo, kai poezija virsta proza, o proza- poezija. 

Jaunieji literatai paskaitė trioletų, impresijų, kurias sukelia balta spalva, artėjantis vakaras, gamtos grožis. Vertė suklusti 

prasmingos  8a klasės mokinės Aušrinės Lukauskaitės eilėraščio „Šaltas rytas“ eilutės:  

            Reikia eiti toliau, 

            Nes turiu tikslą. 

            Ir nesvarbu, ką man sako kiti. 

            Aš turiu tikslą- 

                               reikia eiti toliau. 

             O šaltis praeis savaime. 

             7a klasės mokinys Hermanas Klova sakė, kad dažnai nepastebime nuostabiausių dalykų, reikia mokėti tik stabtelėti ir 

pasigrožėti. Klausytojai negailėjo plojimų ir Gedminų, Liudviko Stulpino progimnazijų literatams, atskleidusiems savo sielos 

gelmes. 

          Jaunųjų kūrėjų darbais pasidžiaugė ir savo kūrybos eilėraščius skaitė poetas Vilimantas Zablockis. Garbingas svečias 

kalbėjo apie šviesą, kuri sklinda nuo kuriančio žmogaus. Poetas renginio organizatoriams padovanojo eilėraščių knygelę 

„Žemiečiai“. Eilėraščių rinkinys įteiktas ir perspektyviam literatui - 7a klasės mokiniui Matui Vasiliauskui. 

         Popietėje skambėjo „Saulėtekio“ progimnazijos mokinių atliekama dainuojamoji poezija, kuri padėjo pajusti visiems 

susirinkusiems ypatingą aurą.  

         Tikimės, kad renginys „Kūryba augina sparnus“ taps gražia mokyklos tradicija. 

  

                                  Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos mokytoja metodininkė Nijolė Žukienė 
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                            Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ pagrindinės mokyklos literatų būrelis 

 Sigito Gedos poeziją prisimenant 

 

 Pradinių klasių mokiniai dalyvavo popietėje „Kelias, kurį reikia 

nueiti”. Renginys skirtas Sigito Gedos 75-osioms gimimo metinėms paminėti.   

Popietėje mokiniai susipažino su poeto biografija, išleistomis knygomis, klausėsi 

Viliaus Stakėno skaitomų eilių įrašo, patys deklamavo pasirinktus Sigito Gedos 

eilėraščius, karaoke dainavo visiems gerai žinomas daineles: „Du pingvinai”, 

„Geras daiktas yra televizorius”. 

 Smagu buvo keliauti Sigito Gedos poezijos keliu! 

 

  

Šarlio Pero pasakų pasaulis 

 

  Pradinių klasių mokiniai įgyvendino trumpalaikį projektą 

„Šarlio Pero pasakų pasaulis“. Vaikai susipažino su Š. Pero biografija ir 

jo sukurtomis pasakomis – jas mokiniams visą savaitę skaitė ne tik jų 

mokytojos, bet ir mokyklos direktorė, buvo klausomasi aktorių 

skaitomos pasakos įrašų. Pradinukai žiūrėjo animacinį filmą „Batuotas 

katinas”, patys skaitė ir iliustravo pasirinktas Š. Pero pasakas, mokyklos 

fojė surengė piešinių parodą. 

 Dabar turbūt jau visi 1-4 klasių mokiniai žino, kad pasakas 

„Pelenė”, „Raudonkepuraitė”, „Miegančioji gražuolė” ir kt. sukūrė 

prancūzų rašytojas Š. Pero. Projektas paskatino mokinius domėtis ir 

kitų žinomų pasakų autoriais. 
 

 


