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Gustė Dreižaitė 

 

LAIKAS 

 

Ratu ir ratu 

Vis sukasi laikas. 

Nepaiso sunkumų, kliūčių. 

Ratu ir ratu. 

Jis pasiglemžia atsiminimus 

Į niekad negrįžtantį rūką. 

Ratu ir ratu 

Vis sukasi laikas. 

 



 

Kūryba POEZIJA 

 

 

 

Danielė Drungilaitė, 6a kl. 

 

Kosmosas 

 

Nakties danguje 

daugybė kūnų, 

Juos seki akimis. 

Niekada nesužinosi 

visų paslapčių apie visatą. 

Saturno šunys su kamuoliais žaidžia. 

Mėnulyje kažkas ilsisi. 

Gal Saulėje gyvena 

Karščiausia gyvybė kosmose? 

Niekada nesužinosi. 

Kas? 

Kur? 

Iš kur? 

 

 

 

 

Dovilė Petrutytė, 7a kl. 

 

Juoda varna 

 

Juoda varna kaip erelis 

Kartą lėkė per girelę. 

Susipyko su kitais, 

Tad išskrido pamatyt pasaulio. 

Juoda varna kaip erelis 

Greit Australiją pasiekė, 

O sustojo pailsėti Antarktidos vidury. 

Apsidairė – nėr paukštelių! 

Juoda varna kaip erelis 

Pajautė, kad šalta, 

Sugalvojo grįžt namo. 

Juoda varna kaip erelis. 

Akrostichas 

 

Gustė Dreižaitė, 6a klasė 

 

Galbūt kai kurie gyvūnai bijo savo likimo, bet, 

Užuot besislapstę urvuos, jie drąsiai šuoliuoja per mišką. 

Sau turime pasakyti tą patį, 

Tad, užuot bijoję savo likimo, tarkime: 

Ėjau šiuo keliu iki šiol, todėl ir dabar nesustosiu. 

Lukas Kazlauskas, 5a kl. 

 

Pavasario dienos 

 

Pavasaris šiemet ankstyvas, 

Saulutė aukščiau pakyla. 

Paukšteliai namo sugrįžta 

Ir grįžę mums čiulba. 

Saulutė aukštai pakilus 

Gražiai vakare nusileidžia. 

Taip žvėrys prabunda, 

Taip eina miegoti. 

Pavasaris šiemet ankstyvas, 

Ateina gražiai, gražiai išeina. 

Pavasarį vejasi vasara. 



 

Kūryba POEZIJA 

 

 

 

Aras Terleckis, 5a kl. 

 

Skaičiuotė 

 

1. Bėgo asilas lenktynių 

Su būriu draugų iš miško. 

Kojos už šakos užkliuvo, 

Jis neteko uodegos. 

Kas tą uodegą pakels, 

Tas tą asilą pralenks! 

 

2. Eina asilas per mišką. 

Bijo asilas meškų. 

Virpa, kreta visas kūnas. 

Baimę reikia nugalėti. 

Tik drąsa gali kažkam padėti. 

Vienas, du, vienas, du. 

Jam padėsi tu! 

 

Arostichas  

 

Paulius Razma, 6a kl. 

 

Mamos vardas 

 

Kai saulutė patekėjo, 

Rytas nuostabus atėjo. 

Ir danguj nušvito 

Saulės spindulėliai. 

Ten, danguj, matyti 

Ir paukštelis mažas. 

Noriu jo paklausti: 

Ar esi laimingas? 

Milana Tkačiuk, 7a kl. 

 

Supki, neški mane, vėjeli, 

Kur daug džiaugsmo. 

Kur vėjas plaukus kedena. 

Nešk į svajonių šalį. 

Svajonių šaly laikas sustoja. 

Toj šaly mes būsim laimingi. 

Sodai žydės. 

Batai, baltai. 

Beatričė Patašiūtė, 5a kl. 

 

Toli nurimo beržai. 

Nurimo tekanti upė. 

Spalvoti namai nurimo. 

Miestas nurimo, užmigo. 

Žydinti tulpė palangėje. 

Tik kažkodėl nenurimo žmogus. 

Galbūt todėl, kad svajoja! 

Ayda Kėdavičiūtė, 7a kl. 

 

Einu taku prie jūros. 

Matau tolumoje horizontą. 

Jis man primena 

Tikslą, kurio negaliu pasiekti. 

O jūra, kaip visada, 

Skalauja akmenėlius ir smėlį. 

Elija Rastokaitė, 5a kl. 

 

Rasos lašeliai – 

Lyg skaidrūs deimantai 

Ant medžių, gėlių, žolių. 

Jie tarsi žadina saulę. 

O kai ji pateka, 

Deimančiukai tarsi išgaruoja. 

Bet tada prabundame mes. 



  

Kūryba 

 

 

 

SAKMĖS 

Paulius Razma, 6a kl. 

 

                               Supykusi undinėlė 

 

  Buvau prie jūros. Valgiau bandelę su šokoladu. Netyčia iš rankų iškrito plastikinis 

maišelis, kuriuo buvau apvyniojęs bandelę. Pakilęs vėjas nunešė maišelį į vandenį. Ir tada jūroje 

pradėjo kilti bangos. Išgirdau, kaip kažkas kažką rėkia. Balsas sklido iš jūros. Staiga iš  bangų išniro 

keistai atrodanti moteris. Vietoj kojų ji turėjo žuvies uodegą. Nustėrau. 

- Kas tu? – paklausiau, nors atsakymą jau ir taip žinojau. 

- Undinėlė, - atsakė ji piktai.- Dabar tave nubausiu. 

 Ir aptaškė mane vandeniu nuo galvos iki kojų. Sukuždėjo kažkokius burtus. Netekau 

sąmonės. Atsipeikėjau po vandeniu. Sėdėjau pririštas prie krėslo iš nuskendusio laivo. 

- Kodėl mane nusitempei į jūros gelmes?! – sušukau. 

- Už šiukšlinimą, - piktai sušnypštė undinėlė. – Žmonės viską baigia užteršti. 

- Bet aš netyčia! Vėjas išplėšė maišiuką iš rankų ir nunešė į jūrą. 

- Visi taip sakote. 

 Ir tada aš prabudau savo lovoje. Buvau persigandęs. Sapnas atrodė tikroviškas. 

 Kai einu pro Biržos tiltą, kur prie upės pastatyta undinėlės skulptūra, baugiai apsidairau, 

ar nesimėto kokia nors šiukšlė. Ką gali žinoti – ims undinėlė ir vėl pagriebs mane ir nusineš į savo 

gelmes. Ir jūs saugokitės, nešiukšlinkite. 



  

Kūryba 

Arnas Petraitis, 6a kl. 

Kaminkrėtys 

  

     Visi kalba, kad naktį Klaipėdoje dedasi keisti dalykai.  

     Vieną sykį užsibuvau per ilgai pas draugą. Kai 

nusprendžiau eiti namo, buvo jau vidurnaktis. Gatvės buvo 

tuščios. Staiga išgirdau žingsnius. Atsigręžęs  pamačiau 

keistą žmogų. Jis buvo juodai apsirengęs, rankoje laikė 

juodą šepetį.  Žibėjo tik akys.  Jis čiupo man už švarko. 

Apstulbęs paklausiau: 

      - Kas tu? 

      - Aš – kaminkrėtys, - atsakė juodai apsirengęs žmogus. 

      - Kur tu mane tempi? 

      - Noriu tave apsaugoti, nes pastebėjau, kad tave pradėjo 

sekti piktasis vaiduoklis. O aš atnešu visiems, kas mane 

pamato, laimę. Valau kaminus, kad Klaipėdos mieste nekiltų 

gaisras. 

      -Ar gali mane palydėti namo? - nedrąsiai paprašiau, nes 

už namo kampo pamačiau keistą siluetą, turbūt vaiduoklį. 

      - Žinoma.  

      Kaminkrėtys paėmė mane už rankos, pajutau, kaip 

pradėjau su juo kilti aukštyn. Mudu šokinėjome nuo stogo 

ant stogo.Taip atsidūrėme prie mano namo. 

       - Lik sveikas, - pasakė kaminkrėtys ir išnyko.  

      Atsirakinau duris. Įėjau į kambarį. Negalėjau patikėti 

tuo, ką patyriau. Linkiu ir jums mieste sutikti kaminkrėtį – 

jis tikrai jums atneš laimę.  

  

 

 

 

Rokas Pleikys, 6a kl.  

  

 Vaiduoklių namas 

  

      Senuose namuose gyvena vaiduokliai. Mano 

prosenelis pasakojo, kad vidurnakčiais, kai 

senamiestis skendi rūke,  gali pakliūti į vaiduoklių 

buveines.  

        Nutariau su draugais patikrinti, ar tai tiesa. 

Sulaukėme nakties ir tiršto rūko. Ėjome gatvėmis 

beveik nieko nematydami. Netikėtai prieš mus išniro  

namas, aptvertas aukšta tvora. Atsidarė varteliai.  

Įėjome  į  kiemą. Varteliai užsidarė. Namas atrodė 

įprastai. Žvilgtelėjome į stogą – o ten kažkas judėjo, 

lakstė. Turbūt atgijo namo skulptūros. Girgždėdamos 

atsilapojo durys. Nedrąsiai įžengėme vidun.  

Palipėjome aukštyn. Antrajame aukšte du vaiduokliai  

žaidė šachmatais. Išsigandę puolėme laiptais žemyn. 

Bet nulipę pamatėme tuo pačius vaiduoklius jau prieš 

savo nosis. Nesupratome, kaip jie mus pralenkė. 

Griausmingais balsais paklausė, kokie vėjai čia mus 

atpūtė. Pasakėme, kad pasiklydome. Jie patikėjo, 

pasitraukė nuo durų. Prigrasė daugiau nesirodyti, nes 

ne visada būna tokie svetingi. 

       Daugiau mes naktimis nebevaikščiojame ir 

vaiduoklių neieškome. Patariame ir jums to nedaryti. 

 

  

SAKMĖS 

 



  

Kūryba 

 

 

 

Vesta Raudoniutė, 6a kl. 

 

Geroji Klaipėdos miesto dvasia 

  

        Mušant dvyliktą valandą, Klaipėdos senamiestyje 

naktimis pasirodo baltas siluetas. Buvau jį sutikusį 

sykį. Siluetas be garso prisėlino prie manęs. Vos 

neapalpau iš baimės. Bet kai prabilo, nurimau. Balsas 

buvo švelnus. 

    -Gal reikia pagalbos? – pasiteiravo. 

    -Kas tu? – paklausiau nustebusi. 

    -Aš esu Klaipėdos miesto dvasia. Saugau Klaipėdą 

ir jos gyventojus nuo nelaimių. Žinau miesto istoriją 

nuo pat pirmos įkūrimo dienos.  

       Ir ėmė tas siluetas man pasakoti apie Klaipėdą, 

kaip ji anksčiau atrodė, kokie čia namai stovėjo. 

Supratau, kad kažkada tas siluetas buvo gyvas 

žmogus, gyveno ir dirbo mūsų mieste. Mudu ilgai 

vaikščiojome siauromis akmenimis grįstomis 

gatvelėmis. Jis pasakojo apie senuosius klaipėdiečius, 

apie jų darbus miesto labui. Jo pasakojimą netikėtai 

pertraukė kanopų garsas. Išvydau atšuoliuojantį arklį 

baltais karčiais. Tai buvo to žmogaus - silueto arklys. 

Sėdome ant jo ir parjojome iki pat mano namų.  

Atsisveikinome. Ir tada žmogus su arkliu išnyko. 

       To susitikimo niekada nepamiršiu. Dabar 

jaučiuosi rami. Žinau, kad Klaipėdą saugo geroji 

miesto dvasia. 

Milda Kaluzevičiūtė, 6a kl. 

                                              Malūno tvenkinys 

 

     Visi žinome, kur Klaipėdoje yra Malūno tvenkinys.     

Papasakosiu jums, kas man atsitiko.  

      Tą naktį miestas skendėjo rūke. Palydėjau namo drauges. 

Esu prietaringa. Visada kišenėje nešiojuosi talismaną – 

akmenuką su nupieštu vaiduokliu, nes man seneliai yra 

pasakoję, kad Klaipėdoje naktimis vaikšto vaiduokliai. Jie 

išlenda iš rūsių, apleistų namų ir rausia duobę. Paryčiui ją 

uždengia šakomis.  

      Akmenukas-talismanas – turėjo stebuklingų galių. Kai 

grėsdavo pavojus, jis įkaisdavo ir taip pranešdavo apie  bėdą. 

Tą akmenuką man buvo padovanojęs senelis.  

        Mano draugės sėkmingai grįžo namo. Likau viena. Ir 

staiga prieš save išvydau vaiduoklį. Jo veidas buvo baltas, 

plaukai ilgi, susivėlę. Jis paklausė, kodėl aš vengiu darbo. 

Nesupratai, apie ką jis šneka. Vaiduoklis čiupo mane ir 

nusitempė į laukymę. O ten pilna vaiduoklių! Visi semia iš 

šulinio vandenį ir jį pila į didžiulę duobę. Įgrūdo ir man į 

rankas kibirą ir liepė nešioti vandenį.  Matyt, ir mane palaikė 

vaiduokle, nes kas bastosi naktimis po rūką?! 

        Dalis vaiduoklių barstė kažkokias dulkes. Jie man 

paaiškino, kad tos dulkės padės užburti žmones – jie rytoj 

prabudę galvos, kad pievoje atsiradęs vanduo čia visą laiką 

buvo. Tą atsiradusį tvenkinį pavadino Malūno tvenkiniu, nes 

visai netoli stovėjo malūnas. 

             Kai namuose bandžiau papasakoti, kad visą naktį 

nešiojau vandenį, kad atsirastų malūno tvenkinys,  niekas 

nepatikėjo ir leipo juokais. 

SAKMĖS 



 

Deimantė Ramonaitė, 6a kl. 

 Klaipėdos skulptūrų pokalbis 

 

             Klaipėda - paslaptingas miestas. Apie jį sklando daug legendų. Atsirado ir naujų pasakojimų. 

Vienas iš jų – Klaipėdos skulptūrų susirinkimas ant Jono klanelio. 

         Tuo įsitikinau aš pati. Vieną juodą naktį pėdinau namo. Didžiulis miesto laikrodis išmušė 

dvyliktą valandą. Apėmė baimė, kūnu nubėgo šiurpuliai. Žinojau, kad tokiu metu atgyja šmėklos. 

         Nuo mėnulio šviesos  mano šešėlis išsitempė, net ėmiau jo bijoti. Atrodė,  kad takeliu kažkas 

slenka. Norėjau paskambinti mamai, bet telefonas neveikė. Iš kažkur atsiradusios virš galvos ėmė 

sukti ratus varnų būriai. Norėjau rėkti. Bet gal riksmu prižadinsiu baidykles?  

         Priėjau Danės upę. Ramiai tekėjo vanduo. Nurimau ir aš. Ėjau Jono kalnelio pusėn. Tyloje 

išgirdau kažkieno balsus. Buvau smalsi. Nugalėjusi baimę, nutariau pasižiūrėti, kas klabasi. 

Prisėlinau. Ant kalvos pamačiau susirinkusias visas Klaipėdos skulptūras. Čia buvo peliukas, 

undinėlė, Anikė, kaminkrėtys. 

      - Negaliu daugiau kentėti, - skundėsi peliukas. - Žmonės mano nosį ir ausis tiek nuglostė, kad net 

blizga! Tiki, kad nešu laimę.  

       - O mane erzina, kad toks užterštas Klaipėdoje vanduo. Net nebesinori nerti į gelmes, - dūsavo 

undinėlė. 

       - O manimi visi grožisi, - pasidžiaugė Anikė. 

         Norėjau įsiterpti į skulptūrų pokalbį, bet jos, vos pamačiusios mane, išnyko. Nuliūdau. Būčiau 

joms daug ką papasakojusi, paaiškinusi. 

         Grįžau namo. Nusprendžiau prie Jono kalnelio nueiti kitą naktį. Deja, skulptūros nepasirodė. 

 

 

Kūryba SAKMĖS 



Martynas Vitauskis, 5a klasė 

Klaipėda, 2020-06-05 

  

 Mielas Gabrieliau! 

 Smagu vėl rašyti laišką. Džiausiuosi, 

kad Tau gerai sekasi. Norėčiau papasakoti apie 

savo gyvenimą karantino laikotarpiu. 

 Kai prasidėjo karantinas, pirmosios 

savaitės buvo visai neblogos. Kartais išeidavome į 

kiemą 

pažaisti. Aš dažnai sportuodavau. Dažniausiai su 

visa šeimyna. Bet, kai prasidėjo nuotolinis 

mokymas, prasidėjo problemos: internetas 

neveikė, serveriai lūžo. Aš dažnai jausdavau, kad 

noriu pasiduoti ir viską mesti, bet man padėjo 

tėveliai. Būdavo labai sunku susitvarkyti su 

jausmais, nes daug visko vykdavo - tai 

džiaugsmas, tai liūdesys. Pamažu pripratau. 

Džiaugiuosi, kad mokymosi 

rezultatai nepablogėjo. 

 Tikiuosi, kad šis išbandymas mus 

visus užgrūdins. 

 Geriausi linkėjimai visiems. Iki greito 

pasimatymo! 

                                                      Martynas 

 

 

 

 

 

Kūryba 
LAIŠKAI BIČIULIAMS 

Arnas Ragelis, 5a klasė 

Klaipėda, 2020-06-04 

 Mielas Lukai! 

 Turbūt nustebai gavęs mano laišką. Džiaugiuosi, 

kad Tau sekasi gerai. Norėčiau papasakoti apie karantiną ir 

save. Sužinojęs apie pandemiją, iš pradžių, nesupratau jos 

padarinių sunkumo. Dvi savaitės buvo sunkios. Vėliau 

prasidėjo nuotolinis mokymas. Jis man pakeitė rutiną. Pirma 

savaitė buvo didelis iššūkis – reikėjo mokytis per kompiuterį, 

strigo virtualioji sistema. Darbus teko siųsti mokytojams į 

elektroninius paštus, į elektroninį dienyną. Visas užduotis 

turėjome atlikti laiku ir greitai. O kaip Tau, Lukai, sekėsi 

mokytis nuotoliniu būdu? 

 Labai nusibodo sėdėti namie ir matyti tuos pačius 

žmones. Kartais mane išleidžia į kiemą pas draugus. Bet turiu 

saugotis: nešioti kaukę ant veido, laikytis atstumo. Karantino 

pradžioje galėjau tik vienas būti savo kieme. Kartais pykstu 

ant namiškių, bet suprantu, kad taip jie mane saugo nuo 

ligos. Pasiilgau klasės draugų, mokytojų ir gyvo bendravimo 

su Tavimi, Lukai. 

 Greitai baigsis nuotolinis mokymasis. Turiu atlikti 

dar keletą darbų: išmokti atmintines, parašyti kelis rašto 

darbus, nupiešti piešinį, suskaičiuoti matematinius uždavinius. 

Su klase vyksime į išvyką. Jos labai laukiu, nes būsime 

gamtoje. 

 Tikiuosi, greitai susitiksime. Lauksiu Tavo 

atsakymo! 

 Geriausi linkėjimai visiems! Iki greito 

pasimatymo! 

                                      Arnas 



 

Kūryba KONKURSAS 

Deimantė Ramonaitė, 6a klasė 

Iš mano dienoraščio 
Spalio 11 d. 

Esu tylenė. Bet tylėjimas kartais būna nepakeliamas. Mokykloje manęs net nepastebi. Tai skaudina. Gerai, kad yra dienoraštis. 

...Turėjo būti šešios pamokos, bet sutrumpino. Pasirodo, kiek mažai reikia, kad būčiau laiminga! 
 

Spalio 13 d. 

Gavau iš matematikos dvejetą. Valgykloje į bulvių košę įmečiau piniginę. Košės nebevalgiau, piniginę išvaliau. Stotelėje aptaškė 

pravažiuojanti mašina. Prietarai pasitvirtino. 

 

Spalio 25 d. 

Mokykloje vyko augintinių paroda. Mano kačiukas nelabai kam rūpėjo. Tupėjo savo krepšyje išsigandęs. Kai ištraukiau, įsikabino 

į petį ir tarsi suakmenėjo. Klasiokai pasakė, kad būna ir gražesnių katinų. Jie nieko apie katinus neišmano. 

Pažadėjau Pūkiui daugiau į parodas jo netempti ir nekankinti. 
 

Lapkričio 6 d. 

Improvizacijos diena! Kepiau sausainius. Deja, užsižaidžiau telefonu. Atsipeikėjau, kai dūmai jau buvo pasklidę po visą virtuvę. 

Sausainiai pajuodo kaip anglis. Skarda irgi. Vargau, kol išploviau. Tėvams nieko nesakiau. 

 
Lapkričio 20 d. 

Laura, vienintelė mano draugė, išskrido į Londoną. Nekenčiu emigracijos! Kad nežliumbčiau, mama leido nusipirkti tai, kas 

patinka. Išsirinkau megztuką ir raudonas kojines. 

Kai reikėjo mokėti, pamačiau, kad nepasiėmiau piniginės. Siaubingai susinervinau. 

 
Lapkričio 23 d. 

Vėl tie kvaili berniukų juokeliai. Visų, išskyrus vieno. Emilis ne toks trenktas. Kai dirbome grupėmis, sugebėjo man išaiškinti 

matematikos uždavinį. Mokytoja sakė, kad įveikiau dar vieną slenkstį. Įtariu, kad tokių slenksčių bus daug. Nepasiduosiu!!! 

 

Pastaba. Šis Deimantės darbas Tarptautiniame 5-12 klasių mokinių dienoraščio rašymo konkurse „Tylėti sunku“ penktų – šeštų 

klasių grupėje įvertintas II vieta. 



Kūryba 

Deimantė Ramonaitė, 6a klasė 

Miškelyje 

 

 Per išpurentus sniego patalus pėdutė po pėdutės - į miškelio gelmę. Nuo saulės sniegas tarsi 

švyti. Mano močiutė yra sakiusi, kad tai raganos smegenys paryčiais išsibarstė. Ir sugalvok tu man! 

 Pavargau. Ne tokia jau ir didelė esu. O ir nešulys sunkus - nešu paukščiams ir žvėreliams 

lauktuvių. Štai ir laukymė. Dėlioju šieną, obuolius, morkas, barstau saulėgrąžas, grūdus. Bus skanu! 

 Dažnai čia atklystu. Net juokauju, kad miškelio gyventojai turbūt jau mane pažįsta. 

Dairausi, bet visi slapstosi, nesirodo, laukia, kol nueisiu. 

 Ir staiga išgirstu keistą traškesį. Atsisuku, prieš mane - briedis su didžiuliais ragais. 

Pasižiūri į mane persigandusią, nusigręžia ir lėtai pasuka prie padėtų vaišių. 

 Dar niekada mūsų miškelyje nemačiau tokio gražuolio! Matyt, kažkas jam perdavė 

žinią apie skanėstus laukymėje. 

 

Nukirstas beržas 

 

 Rugsėjis. O jokio debesėlio. 

 Mėgstu pasivaikščioti gamtoje. Šiandien nuklydau gana toli. Viskas įdomu. Reikia tik 

atidžiau apsidairyti: čia, žolynuose, voro namai, ten, medžio viršūnėje, paukštis pasislėpė. 

 Šalia eglės išlukštenti kankorėžiai mėtosi – turbūt voverės ar genio darbas. O štai ir šernų 

pasidarbuota - žemė tarsi išpurenta. Pakapstau ir aš, taip bandau uždengti jauno medelio atsivėrusias 

šaknis. 

 Tą nukirstą beržą pamačiau iš tolo. Lapai jau susiraitę, rudi. Priėjau, paliečiau ranka kelmą. 

Rievės aiškios. Suskaičiavau trisdešimt. Nežinau, kam jis kliudė. Gaila tokio gražuolio. 

 

  . 
MINIATIŪROS 



Kūryba 

Deimantė Ramonaitė, 6a klasė 

Žvirbliukas 

 

 Lietus rudenį Klaipėdoje toks įprastas. Beveik kasdien. Tačiau būtent rudenį mano miestas 

tampa gintariniu. Kai saulė šviečia, geltonai nusidažę lapai įgauna ypatingą atspalvį. 

 Ir dabar lyja. Žiūriu pro langą. Ant palangės atskrido žvirbliukas, manęs, užlindusios už 

dieninės užuolaidos, nepastebi. Striksi, o ant palangės lieka atspaudai –kojytėmis išrašyti ženklai. 

 Pagalvojau, kad žvirbliuko laukia pirmoji jo gyvenime žiema. Jam bus nelengva, šalta. 

 Mano svečias sučirškė. Atskrido dar vienas žvirblis. Kiek apsidairę, abu purptelėjo į dar 

žalius krūmus. Palinkėjau jiems sėkmės. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  . 
MINIATIŪROS 

                                                         Žievės piešinys 

 

 Į kiemą išsiruošiau su popieriaus lapais po pažastimi ir 

storu pieštuku rankoje. Sugalvojau atlikti vieną bandymą – pridėti 

lapą prie medžio žievės ir pieštuku apvedžioti nelygumus. Tikėjausi 

gauti savotišką žievės atspaudą. Išsirinkau seną beržą. Kamienas 

nelygus, šiurkštus. Turėtų pavykti. 

 Sprindis po sprindžio primarginau visą lapą. Kai 

atitraukiau pieštuką, netekau žado – piešinys apstulbino keistomis 

rievėmis. Tarsi būtų kažkas užrašyta, kažkokie žodžiai. Gaila, kad 

nemoku jų perskaityti. 



Kūryba 

Arnas Ragelis, 5a kl. 

 Meilės pasaka 

 

 Vieną kartą už devynių jūrų ir devynių marių gyveno du jaunikaičiai - Jonas ir Juozas. Jie 

buvo našlaičiai, nes jų tėvai žuvo išvykoje. Brolius užaugino nuostabūs žmonės, neturėję savų vaikų. 

Tie berniukai jiems buvo kaip iš giedro dangaus nukritęs stebuklas. Užaugę jiedu nusprendė laimės 

ieškoti. 

 Juozas sako: 

- Nežinau, kaip tu, mielas brolau, bet aš vykstu savosios laimės ieškoti. 

- Aš taip pat, – pagalvojęs atsakė Jonas. 

 Juozas išpėdino į rytus, o Jonas – į vakarus. Jonas ėjo, ėjo, kol pasiekė didžiąją vakarų 

karalystę. Ten išvydo rūmus. Pilies bokšto balkone jis pastebėjo labai gražią merginą. Tai buvo 

princesė Gabrielė. Jiedu vienas kitą įsimylėjo iš pirmo žvilgsnio, nes kerintys akių spinduliai pataikė 

tiesiai į jų širdis. Jaunuolis su princese paslapčia susitikdavo sode. Tačiau karalystę ištiko didžiulis 

sielvartas – Gabrielė buvo pagrobta. Karalius gavo raštą – buvo reikalaujama išpirkos. 

Liepta į sutartą vietą atnešti visos karalystės auksą, kitaip niekas niekada nebepamatysiąs gražiosios 

princesės Gabrielės.  Nuliūdęs karalius sušuko savo tarnams: 

- Kuo greičiau atneškite visą auksą ir išvaduokite mano dukrą! 

 Tarnai pradėjo vykdyti karaliaus įsakymą. 

 Bet jaunikaitis Jonas nenuleido rankų, jis sekė pagrobėjų pėdsakais. 

Ėjo visą dieną ir naktį, kol priėjo tvirtovę. Prie labai didelių vartų stovėjo baisus  

milžinas. 

 Milžinas sako: 

- Jeigu nori įeiti pro šiuos vartus, turi iš akmens išspausti vandenį. 

                                                                     (Tęsinys kitame puslapyje) 

 

 

  . 
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  Jonas atkirto: 

-Tik duok man tą akmenį, tuoj vandenėlis pasipils. 

 Jonas buvo gudrus, pasiruošęs visiems gyvenimo atvejams. Jaunuolis išsitraukė nosinę ir 

įmetė į šalia esančią balą. Ištraukė iš balos ją visą šlapią, paslėpė už akmens ir parodė milžinui, kaip 

vanduo bėga. Milžinas nustebęs ir amo netekęs praleido drąsuolį pro vartus. Bet už vartų buvo dar 

vieni vartai, kuriuos saugojo ragana. 

 Ragana jam ir sako: 

- Jeigu nori praeiti pro vartus, tau teks suvalgyti šį obuolį. 

 Ragana ištiesė savo nešvarią ranką su geltonu kaip vaškas obuoliu. 

 Jaunikaitis suprato, kad obuolys gali būti užnuodytas. Atsiminęs, kad kišenėje pats turi 

obuolį, užburtąjį pakeitė savuoju ir taip lengvai apgavo raganą. Kerėtoja, nesupratusi, kodėl vaikinas 

nuo nuodų nemirė, įleido Joną pro vartus. Įveikęs dar vieną kliūtį, drąsuolis lengviau atsikvėpė. Tačiau 

be reikalo - jo laukė tretieji vartai ir senis. 

 Senis tarė: 

- Įmink tris mįsles, ir aš tave praleisiu pro šiuos vartus. 

 Jonas nesutriko ir lengvai užduotas mįsles įminė, kad kuo greičiau surastų savąją princesę. 

Juk sakoma: „Ko nepadarysi dėl meilės!“ 

 Už trečiųjų vartų jis pamatė demonų būrį, vienas laikė rankoje stebuklingąjį deimantą. 

Jaunuolis pribėgęs pačiupo deimantą. O šis buvo stebuklingas – išpildydavo norus. 

- Noriu, kad demonai, milžinai ir raganos pradingtų, o šalia manęs atsirastų princesė! 

 Taip ir atsitiko. Demonai, milžinai ir raganos pradingo, o šalia Jono atsirado gražioji 

Gabrielė. Abu iš laimės puolė vienas kitam į glėbį. 

 Jonas su princese grįžo pas karalių. Karalystėje buvo iškelta vestuvių puota. 

 Ir aš ten buvau gėriau, valgiau, bet burnoj nieko neturėjau. 

  . 
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PASAKĖČIOS Kūryba 

Lukas Kazlauskas, 5a kl. 

                

               Nedaryk niekam blogo 

      

            Kartą gyveno 11 metų berniukas, vardu Lukas. 

Visi jo klasės draugai mėgo sportuoti. Jie net į mokyklą 

atvažiuodavo dviračiais – kad tik galėtų daugiau 

pasitreniruoti (visai ne taip, kaip lepūnėliai, kuruos iki 

durų savo mašina atveža tėvai).  

             Luko klasėje buvo vienas labai išdykęs vaikas. 

Jis iškrėsdavo visokių šunybių. Dažniausiai nubėgdavo 

per pertrauką prie dviračių ir išleisdavo iš padangų orą. 

Šitas pokštas jam atrodė labai juokingas, bet tiems 

mokiniams, kuriems iš naujo reikėdavo prisipūsti į 

padangas orą, taip neatrodė. 

           Vieną dieną tas išdykęs berniukas pradėjo visai 

klasei girtis, kad po pamokų  turi važiuoti į pramogų 

parką, ten jo laukia atrakcionai, batutai ir kitokios 

linksmybės. Per pamokas berniukas sėdėjo lyg ant 

adatų – taip norėjo kuo greičiau atsidurti išsvajotame 

parke. Tačiau po pamokų, priėjęs prie savo dviračio, 

berniukas  pamatė, kad abi padangos pradurtos. Vaikas  

suprato, kad  į pramogų parką  nuvažiuoti nebespės. 

           Moralas: „Nedaryk to blogo, jei nenori, kad tau 

taip atsitiktų“. 

 

 

Beatričė Patašiūtė, 5a kl. 

  

              Du žvirbliukai 

  

              Ankstų vasaros  rytą susipyko du žvirbliukai dėl 

duonos trupinėlio. Vienas žvirblis sako: 

- Aš pirmas pamačiau duonos trupinėlį. 

- Ne, aš pirmas atlėkiau, - pareiškė antrasis žvirbliukas. 

- Mano laimikis. Kas pamato, to ir yra. 

- Kas atskrenda pirmas, to ir yra. 

- Tu neteisus.  

- Tu pats neteisus. 

            Čirškė, barėsi žvirbliai.  

            Pro šalį skrido varna. Pamačiusi, kad du žvirbliai 

pešasi, paklausė, kas paukščiams atsitiko.  

Žvirbliai jai viską papasakojo.  

           Varna ir sako: 

- Kadangi jūs negalite nuspręsti, kas teisus, trupinėlį aš 

sulesiu. 

          Kaip tarė, taip ir padarė. Čiupo trupinėlį ir 

nuskrido. 

  

     Moralas: „ Kur du pešasi, trečias laimi“. 

 

 

 



             

              

  
 
 

PASAKĖČIOS Kūryba 

Lukas Samuilis, 5a kl. 

 

Šuo ir katė 

 

       Kartą žaidimų aikštelėje šuo su katinu žaidė 

krepšinį. Jiedu visą laiką barėsi ir nesutarė, 

kieno eilė mesti baudas, kad išsiaiškintų, vis 

skaičiuodavo: 

- Aus, baus, bus medaus, 

   Stora boba kiaulę pjaus. 

   Kai kamuolys atitekdavo šuniui, katė įtardavo 

klastą, kai kamuolys atitekdavo katei, klastą 

įtardavo šuo. Abu susinervinę mėtė kamuolį, bet 

į krepšį vis nepataikydavo. Tuo metu į aikštelę 

atšuoliavo kiškis. Jis labai norėjo pasigrobti 

kamuolį, nes kamuolys buvo naujas ir lengvas. 

Tokio net parduotuvėje negautum. 

      Nutaikęs progą, kad šuo su kate vėl ėmė 

pjautis, čiupo kamuolį ir linksmai nušuoliavo į 

mišką. 

 

      Moralas: „Kur du pešasi, trečias laimi“. 
 

 

 

Lukas Abrutis, 5 b kl. 

  

                               Matas ir Antanas 

  

      Matas ir Antanas buvo patys geriausi 

pasaulyje draugai. Vieną rytą jiedu, kaip visada, 

susitiko prie namų ir patraukė į mokyklą. 

Tačiau, kai ten nuėjo, pamatė, kad nėra nė vieno 

vaiko. Koridoriai tuštutėliai. Mokytojai irgi 

kažkur dingę. 

    Matas sako: 

- Turbūt mes per anksti atėjome... 

        Ir tada Antanas prisiminė, kad pamokos tą 

dieną turėjo vykti ne klasėse, o muziejuje. Abu 

berniukai nenorėjo pripažinti, kad apsiriko. 

- Tu kaltas, kad mes pamiršome,- pasakė Matas. 

- Ne, tai tu kaltas, - pareiškė Antanas. 

- Tu. 

- Ne aš, o tu. 

       Taip jie ginčijosi visą dieną. 

       

    Šios istorijos moralas būtų toks: „Juokiasi 

puodas, kad katilas juodas“. 



  

Andrius Andriulionis, 7a kl.   

 

Mano laimės receptas 

         Aš esu laimingas todėl, kad mano šeima yra pilnavertė 

šeima. Aš jaučiuosi laimingas, kai esu suprastas. Mane laimė 

supa, kai aplink mane yra mylimi žmonės ir ištikimi draugai. 

Džiaugiuosi ir būnu laimingas tada, kai man sekasi. 

        Laimė lydi tave tada, kai pats tą laimę susikuri ir 

tausoji. Neskaudink kitų, ir tave visi mylės. Laimės receptas 

sukurtas iš daug ingredientų. Patys svarbiausi: meilė, 

pagarba, supratimas, švelnumas ir draugystė.  

Būkime visi laimingi! 

4a klasės mokinių darbeliai 

Susitikimas su rašytoja, poete Daiva Molyte-

Lukauskiene 

 

         Penktokai netradicinėje literatūros pamokoje 

turėjo galimybę susitikti su rašytoja, poete Daiva 

Molyte – Lukauskiene. Mokiniai garbingai 

viešniai paruošė trumpą literatūrinę kompoziciją – 

skaitė poetės eilėraščius. Daiva Molytė – 

Lukauskienė pristatė savo knygą „Kaip kiras 

gintarus rinko“. Mokiniai klausėsi skaitomų 

pasakų apie kirą, kielę ir Baltijos jūrą. Rašytoja 

atsakė į mokinių klausimus apie kūrybą, rodė 

savo piešinius, kurie ir papuošė naujausią knygą. 

Mokiniai susidomėję klausėsi ir pasakojimų apie 

gintarą, jo savybes. Visi penktokai gavo dovanų – 

stebuklingą gintaro gabalėlį. Mokyklai rašytoja 

padovanojo dvi savo knygas. 

Dėkojame 5a ir 5b klasių auklėtojoms už pagalbą 

organizuojant susitikimą su rašytoja. 

 Lietuvių kalbos mokytoja N. Žukienė 
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                            Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos literatai 

 

Kūryba KETVIRTOKŲ MINTYS APIE PRADINĘ MOKYKLĄ 


