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2016 m. rugsėjis – Palangos miesto 
bendrojo ugdymo mokyklų 1-4 klasių mo-
kinių piešinių konkurso  „POLICIJA VAIKO 
AKIMIS“ nugalėtojai: 1 „Ąžuoliukų“ klasės 
mokinė Lilė Mickūnaitė (mokytoja R. Lin-
gaitienė), 2 „Šaltinio“ klasės mokinys Jokū-
bas Tamulis (mokytoja N. Maksvytienė), 3 
„Lašelių“ klasės mokinės Saulė Žilinskaitė 
ir Aistė Mordvinukaitė (mokytoja A. Beniu-
šienė).

2016 m. spalis – Palangos valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos organi-
zuotame vaikų piešinių konkurse „MANO 
AUGINTINIS – MANO DRAUGAS“ nugalėto-
jais tapo 1 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė Ma-
rija Savickaitė (mokytoja R. Lingaitienė), 2 
„Šaltinio“ klasės mokinė Eglė Šaltmerytė 
(mokytoja N. Maksvytienė), 3 „Šilo“ klasės 
mokinės Toma Bukauskytė ir Kamilė Rokai-
tytė (mokytoja G. Radžiuvienė), 3 „Lašelių“ 
klasės mokinė Gertrūda Bičkauskaitė (mo-
kytoja A. Beniušienė).

2016 m. lapkritis – Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio tarpmokyklinėse „KVA-
DRATO“ varžybose 3-4 klasių mokinių ko-
manda laimėjo III vietą (mokytojos A. Be-
niušienė, K. Jocienė).

2016 m. gruodis – tarptautiniuose edu-
kaciniuose konkursuose „OLYMPIS 2016 
– Rudens sesija“  laimėta: 4 medaliai, 61 
diplomas, 14 padėkų.

2016 m. gruodis – projekto „SUŠILDYK 
KALĖDŲ SENELĮ IR JO PADĖJĖUS“ nugalė-
tojais tapo 1 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė 
Ieva Purmalytė (mokytoja R. Lingaitienė), 
2 „Varpelių“ klasės mokinys Eduardas Avel-

lino (mokytoja V. Končiuvienė), 2 „Šaltinio“ 
klasės mokinė Saulė Norvilaitė (mokytoja 
N. Maksvytienė).

2017 m. vasaris – respublikinio vaikų 
piešinių konkurso „LIETUVOS TAUTINIS 
KOSTIUMAS“, kurį organizavo Neįgalių-
jų reikalų departamentas prie Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerijos, laureate 
tapo 4 „Gintarėlių“ klasės mokinė Liepa 
Žeferskytė (mokytoja K. Jocienė).

2017 m. vasaris – Palangos miesto pra-
dinių klasių mokinių MENINIO SKAITYMO 
KONKURSO, skirto Vasario 16–ajai pami-
nėti, laimėtojai: I vieta – 1 „Saulės“ klasės 
mokinys Alexander Dewberry (mokytoja 
A. Jakumienė); II vieta – 2 „Varpelių“ kla-
sės mokinė Auksė Bražinskaitė (mokytoja 
V. Končiuvienė), 4 „Aušros“ klasės mokinė 
Gabija Kniukštaitė (mokytoja L. Krapikie-
nė); III vieta – 1 „Ąžuoliukų“ klasės moki-
nė Martyna Milašiūtė (mokytoja R. Lin-
gaitienė), 2 „Šaltinio“ klasės mokinė Eglė 
Šaltmerytė (mokytoja N. Maksvytienė), 
3 „Šilo“ klasės mokinė Goda Motiejaitytė 
(mokytoja G. Radžiuvienė).

2017 m. vasaris – Lietuvos mokyklų žai-
dynių Palangos miesto „DRĄSŪS, STIPRŪS, 
VIKRŪS“ tarpmokyklinėse varžybose  mo-
kyklos komanda laimėjo II vietą (mokyto-
jos A. Beniušienė, K. Jocienė).

2017 m. vasaris – tarptautinio matema-
tikos konkurso „PANGEA 2017“ I-e etape 
laimėtojomis tapo 3 „Lašelių“ klasės mo-
kinės Aistė Mordvinukaitė ir Gintarė Pe-
trauskaitė (mokytoja A. Beniušienė). 
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MIELI XXVI LAIDOS KETVIRTOKAI,

Prieš ketverius metus kartu su savo mokytojomis 
Lijana ir Kristina Jūs pradėjote statyti svajonių pilį. 
Pirmoje klasėje dėjote pamatus – mokėtės draugauti, 
paguosti, gerbti vienas kitą, skaityti, rašyti, piešti, kad 
pilis būtų tvirta. Vėliau iš plytų – savo žinių, darbų, 
gebėjimų,  atsakingumo, sumanumo, draugiškumo, 
išradingumo – mūrijote sienas,  dėjote langus, duris, 
kad būtų šviesu ir jauku. Galiausiai dengėte stogą, 
kurio viršūnėje puikuojasi Jūsų gražiausios svajonės. 
Kai pilis baigta, ir Jūs tampate vyriausiais jos 
šeimininkais, laikas ją palikti, nes čia darosi ankšta. 
Vaikystė užaugo. Ji skleidžia sparnus ir ruošiasi 
skrydžiui. Augame visi kartu: vaikai, tėveliai, 
mokytojai, augame dalindamiesi savo meile ir gerumu, 
kantrybe ir viltimi, gyvenimo patirtimi ir tikėjimu, kad 
pilies viršūnėje esančios Jūsų svajonės turėtų sparnus, 
padėtų siekti svarbiausių tikslų, troškimų, siekių. „Ir 
kai tu tikrai ko nors trokšti, visas pasaulis slapta 
padeda tau įgyvendinti šį troškimą.“ (Paulo Coelho)

Nijolė Sabaliauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 
laikinai einanti Direktoriaus pareigas Lina Narbutienė, Nomeda Maksvytienė, Giedrė Radžiuvienė, Gitana Elijošienė, Monika Kalinina, Kristina Jocienė, Vanda Končiu-

vienė, Nijolė Bukienė, Josana Viržintienė, Nijolė Sabaliauskienė, Saulius Rackevičius, Auksė Jakumienė, Aisedora Beniušienė, Rasa 
Lingaitienė, Lijana Krapikienė,  Laima Diovkšienė, Birutė Pilibaitienė, Audronė Dzimidienė

MOKYKLOS  ISTORIJA
1991 metais rugsėjo 1 d. pradeda veikti Palangos pradinė mokykla.
1994 metais išleidžiamas pirmas laikraštis „Mano mokykla“.
1992 metais išlydėjome pirmą ketvirtokų laidą.
2017 metais gegužės 30 dieną išleidžiame XXVI laidos 49 mokinius.
 
ŠIANDIEN:
Mokykloje 8  klasių komplektai, mokosi 163 mokiniai.
Mokiniai noriai lanko matematikų, anglų kalbos, etnokultūros, šokių, dainavimo, 
šachmatų, sporto ir kitus neformaliojo švietimo užsiėmimus, pailgintos dienos grupes 
„Banga“ ir „Kleveliai“, aktyviai lanko miesto neformaliojo švietimo įstaigas.
Ugdytiniai – tarptautinių, šalies, miesto konkursų, olimpiadų dalyviai, laureatai, priz-
ininkai.

MOKYKLOS ADMINISTRACIJA
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, laikinai einanti Direktoriaus pareigas – Nijolė SA-
BALIAUSKIENĖ.
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui – Žilvinas KEDYS.
Vyriausioji buhalterė – Julija ANUŽIENĖ.
Raštinės (archyvo) vedėja – Irena MERČAITIENĖ.

PEDAGOGAI
2016–2017 mokslo metais mokykloje dirba 15 mokytojų: 1 

mokytojas ekspertas, 11 mokytojų metodininkų, 2 vyres-
nieji mokytojai, 1 mokytojas.

2016–2017 mokslo metais mokiniams teikia pa-
galbą švietimo pagalbos 

specialistai: psichologas, 
specialusis pedagogas, 

logopedas, social-
inis pedagogas, 

mokytojo padė-
jėjas, biblioteki-
ninkas, sveika-
tos priežiūros 
specialistas.



2017 m. vasaris –  projekto  „KALBŲ KEN-
GŪRA 2017“ (lietuvių kalba) laimėtojai: 
Sidabrinės Kengūros diplomus laimėjo 4 
„Aušros“ klasės mokiniai Agota Šaltmerytė 
ir Julius Zandovas (mokytoja L. Krapikienė).

2017 m. vasaris – projekto  „KALBŲ KEN-
GŪRA 2017“ (anglų kalba) laimėtojai: Auk-
sinės Kengūros diplomus laimėjo 3 „Šilo“ 
klasės mokinė Gabriele Betha Mestanza 
Beitnaraite (mokytoja L. Narbutienė) ir 4 
„Gintarėlių“ klasės mokinė Kamilė Mitalai-
tė (mokytoja L. Narbutienė). 

2017 m. kovas – Palangos miesto ko-
mandiniame moksleivių ŠACHMATŲ 
ČEMPIONATE III-ią vietą laimėjo moky-
klos komanda: 2 „Šaltinio“ klasės mokiniai 
Jokūbas Tamulis, Gabrielius Nutautas ir 
Rytis Balčiūnas, 4 „Aušros“ klasės moki-
nė Liutaurė Nutautaitė (šachmatų būrelio 
vadovas S. Rackevičius). 

2017 m. kovas – Lietuvos pradinukų 
MATEMATIKOS OLIMPIADOJE 2017 savi-
valdybės etape I vietą laimėjo 4 „Aušros“ 
klasės mokinė Ilzė Galdikaitė (mokytoja L. 
Krapikienė).

2017 m. kovas – 10 geriausiųjų mieste 
1-4 klasių mokinių TARPTAUTINIAME MA-
TEMATIKOS KONKURSE „KENGŪRA 2017”: 
I vieta – 1 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė Ieva 
Kavaliauskaitė (mokytoja R. Lingaitienė), 
2 „Šaltinio“ klasės mokinys Rytis Balčiū-
nas (mokytoja N. Maksvytienė); III vieta – 
1 „Ąžuoliukų“ klasės mokinys Airidas Kregž-
dys (mokytoja R. Lingaitienė), 4 „Aušros“ 
klasės mokinė Liutaurė Nutautaitė (moky-
toja L. Krapikienė); IV vieta - 1 „Ąžuoliukų“ 
klasės mokinė Marija Savickaitė (mokytoja 
R. Lingaitienė);  V vieta – 1 „Saulės“ kla-
sės mokinė Delita Paulikaitė (mokytoja A. 
Jakumienė); VI vieta – 1 „Ąžuoliukų“ kla-
sės mokinys Jurgis Galdikas (mokytoja R. 
Lingaitienė); VII vieta – 2 „Šaltinio“ klasės 
mokinė Rugilė Kuokštytė (mokytoja N. 
Maksvytienė); VIII vieta – 3 „Lašelių“ klasės 
mokinys Ernestas Daukantas (mokytoja A. 
Beniušienė); IX vieta – 4 „Aušros“ klasės 
mokinė Ilzė Galdikaitė  (mokytoja L. Krapi-
kienė); X vieta – 1 „Saulės“ klasės mokinys  
Darius Serepinas  (mokytoja A. Jakumie-
nė), 1 „Ąžuoliukų“ klasės mokinė Tija Jun-
čytė (mokytoja R. Lingaitienė).

2017 m. kovas – Palangos miesto 4-5 kla-
sių nacionalinio mokinių raštingumo kon-
kurso „MAŽASIS DIKTANTAS 2017“ savival-
dybės etape II-ą vietą laimėjo 4 „Aušros“ 
klasės mokinė Ilzė Galdikaitė (mokytoja L. 
Krapikienė).

2017 m. balandis - Tarptautiniuose edu-

(Atkelta iš 1 psl.) kaciniuose konkursuose „OLYMPIS 2017 – 
Pavasario sesija“  laimėta: 10 medalių, 67 
diplomai, 8 padėkos.

2017 m. balandis – tryliktajame tarp-
tautiniame populiariosios dainos konkurse 
„PAVASARIO FIESTA 2017“ Kaune 2-o laips-
nio diplomą laimėjo 1 „Ąžuoliukų“ klasės 
mokinė Martyna Milašiūtė (mokytoja Rima 
Griciutė).

2017 m. balandis – Palangos mies-
to pradinių klasių mokinių saugau eis-
mo konkurso „ŠVIESOFORAS» II-e etape 
mokyklos komanda laimėjo III vietą: 1 
„Ąžuoliukų“ klasės mokinys Airidas Kregž-
dys, 2 „Šaltinio“ klasės mokinys Domantas 
Masaitis,  3 „Šilo“ klasės mokinys Arnas 
Sausaitis, 4 „Aušros“ klasės mokinė Liutau-
rė Nutautaitė (mokytojas S. Rackevičius).

2017 m. balandis – Palangos miesto 
pradinių klasių mokinių dailės ir darbelių 
konkurso „JUOSTŲ MARGUMĖLIS“ laure-
atais tapo 1 „Saulės“ klasės mokiniai: De-
lita Paulikaitė, Erikas Levanauskas, Kamilė 
Žalgirytė, Domas Šakickas, Aistė Bartkutė 
(mokytoja A. Jakumienė), 1 „Ąžuoliukų“ 
klasės mokiniai: Ieva Bartušytė, Marija 
Savickaitė,  Ūla Viščiūnaitė, Martyna Mi-
lašiūtė, Ieva Kavaliauskaitė, Tija Junčytė, 
Airidas Kregždys, Kristupas Viščiūnas, Man-
tas Macijauskas (mokytoja R. Lingaitienė), 
2 „Varpelių“ klasės mokinė Monika Žukai-
tė (mokytoja V. Končiuvienė), 2 „Šaltinio“ 
klasės mokinė Eglė Šaltmerytė (mokytoja 
N. Maksvytienė), 3 „Šilo“ klasės mokiniai: 
Toma Bukauskytė, Justina Lukošytė, Arnas 
Sausaitis, Dovydas Vileikis (mokytoja G. 
Radžiuvienė), 4 „Gintarėlių“ klasės mo-
kinės Liepa Žeferskytė ir Ema Puidokaitė 
(mokytoja K. Jocienė), PDG „Kleveliai“ ug-
dytinė, 4 „Gintarėlių“ klasės mokinė Gloria 
Januševič (mokytoja N. Bukienė).

2017 m. gegužė – aštuntajame 
tarptautiniame populiariosios dainos 
konkurse „LINKSMIEJI PERLIUKAI – 2017“ 
diplomante tapo 1 „Ąžuoliukų“ klasės mo-
kinė Martyna Milašiūtė (mokytoja Rima 
Griciutė).

2017 m. gegužė – Palangos miesto ben-
drojo ugdymo mokyklų mokinių piešinių 
ir rašinių konkurse „EUROPOS PĖDSAKAI 
PALANGOJE 2017“ nugalėtojomis tapo 3 
„Šilo“ klasės mokinės Kamilė Rokaitytė ir 
Greta Matulionytė (mokytoja G. Radžiu-
vienė), 4 „Gintarėlių“ klasės mokinė Liepa 
Žeferskytė (mokytoja K. Jocienė).

2017 m. gegužė – Klaipėdos krašto 
moksleivių MENINIO SKAITYMO IR DAI-
NUOJAMOSIOS POEZIJOS KONKURSO lau-
reate tapo 2 „Varpelių“ klasės mokinė Auk-
sė Bražinskaitė (mokytoja V. Končiuvienė).

MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 2016-2017 M. M. 
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Netruko prabėgti keturi metai. Užaugom. Išmokom skai-
tyti, skaičiuoti, suprasti, padėti, dalintis. Ir ne tik... Savo 
mokytojos Kristinos dėka turėjome nuostabias ekskursijas, 
kurios paliko neišdildomų  įspūdžių. 

Pirmoji ekskursija: Žemaičių dvaro amatų dirbtuvėlės, mu-
ziejaus ekspozicijos. Dirbtuvėlėse mes patys savo rankomis 
išsikepėme po kepalėlį duonutės. Sužinojom visą duonos 
kelią: nuo grūdo beriamo į dirvą iki duonos iškeptos kros-
nyje. Buvo įdomu ir labai skanu. Aplankėm muziejų, kuria-
me pamatėm dokumentinę medžiagą, įvairiausius padar-
gus naudojamus žemės ūkyje. Išties įspūdinga. 
Antroji ekskursija: Nida – gyvenvietė Kuršių Nerijoje. Kor-
moranai, Mirusios kopos, Sulės laikrodis, Nidos švyturys, 
Žvejo namelis, Gintaro dirbtuvės, Raganų kalnas – visa tai 
mes aplankėme. Labai daug pamatėme, įdomaus sužino-
jome. Geras oras, puiki nuotaika, suvenyrais apsirūpinę, 
pavargę grįždavome namo.
Trečioji ekskursija: Vilnius. 
Pirmoji vieta, kurią aplankėme  buvo televizijos bokštas 
– aukščiausias statinys mūsų šalyje. 165 metrų aukštyje 

esančioji, TV bokšto žiedinėje dalyje, 19-ame bokšto aukšte  
besisukanti apžvalgos aikštelė. Visas Vilnius kaip ant delno. 
Toliau kelionę tęsiame Lietuvos Respublikos Seimo link. 
Mums pasisekė. Margaritos mama suorganizavo ekskursiją 
į seimą. Turėjome galimybę pamatyti Seimo posėdžių salę, 
pastovėti Seimo tribūnoje, pamatyti vadovų kabinetus, pa-
sėdėti žurnalistų kėdėse, pavaikščioti painiais Seimo kori-
doriais. Tai galimybė, kuri gali ir nepasikartoti.  Ačiū už tai 
Margaritos mamai Jolitai. 
Paskutinis objektas - Žaislų muziejus. 
Žaislų muziejų sudaro trys esminės teminės ekspozicijos: 
Senieji lietuvių žaislai,  Kelionė į akmens amžių, xx amž. Pri-
siminimai.  Atidžiai išklausėm gidės pasakojimų, bandėm 
patys žaisti su žaislais, kuriais anksčiau žaisdavo vaikai, o 
žaisdami tuo pačiu ir mokėsi. Gerą valandą nepaleidom 
žaislų iš savo rankų. Grįžome namo su dideliu idėjų bagažu. 
Ekskursijos- Geras dalykas. Kartą pradėjęs- negali sustot!
Ačiū  mokytojai Kristinai! Šlovė!

Jadvyga Januševič, Glorios mama

Visus šiuos metus aš buvau rami...

Visada su jauduliu pasakoju apie mūsų Palangos  pradi-
nę mokyklą- kur jūs matėte, kad prieš pamokas, atšilus 
orams, prie mokyklos būtų sustatyti paspirtukai ir dvi-
račiai kaip prie namų kieme? Vaikai čia jaučiasi gerai ir 
saugiai. Viso to nebūtų be šioje mokykloje dirbančių 
atsidavusių ir mylinčių vaikus  darbuotojų, kurie pažįs-
ta kiekvieną mokinuką ir juo pasirūpina. Noriu padė-
koti rūbinės gerąjai fėjai Dalytei, kuri kiekvieną vaiką 
pasitiks ir išleis, valgyklos vedėjai Džiuljetai už skanų  
ir šviežią maistą, mokyklos Direktoriaus pavaduotojai 
Nijolei Sabaliauskienei už gerą atmosferą mokykloje,  
bei mūsų gerbiamai ir mylimai mokytojai Kristinai – 
kuri savo patirties ir begalinės meilės savo darbui dėka 
ugdė, globojo, augino ir rūpinosi mūsų vaikais. Ačiū 
Jums už išskleistus mūsų vaikų  sparnus tolimesniam 
skrydžiui.

Kristina Mitalienė, Kamilės mama.

uo aš svajoju tapti suaugęs?
...noriu dirbti šunų prieglaudoje, nes labai 
myliu šuniukus.

Meida Martinkutė

...tapsiu daktare, noriu gydyti žmones.
Džesika Rutytė

...turėsiu teises, būsiu policininku.
Domantas Lazdauskas

...kai buvau mažas, piešdavau namus, 
dabar gerai mokausi. Manau galėčiau 
būti architektu...

Matas Marauskas

...esu veikli, todėl norėčiau tokios 
profesijos, kuri leistų man nuolat keistis, 
tobulėti...

Kamilė Mitalaitė

...man labai patinka piešti. 
Lankau Meno mokyklą, 
Dailės skyrių daugiau nei tris 
metus. Dalyvauju įvairiuose 
konkursuose ir man sekasi. 
Manau galiu būti dailininke.

Liepa Žeferskytė

...gerai žaidžiu krepšinį tiek 
puolime, tiek gynyboje. Noriu 
patekti į Lietuvos rinktinę ir 
NBA. Būsiu geriausias žaidėjas.

Rokas Kardokas

...greitai bėgu. Tapsiu 
policininku. 

Gabrielius Kiesus

Aš padedu mamai. Labiausiai mėgstu 
kūno kultūrą. Būsiu policininkė. 

Laura Jašinskaitė

...dabar nuolat treniruojuos. Lankau 
krepšinį. Užaugęs būsiu krepšininku. 

Vytautas Šliogeris

...man patinka sportuoti. Sekasi žaisti 
komandoje. Noriu būti futbolininku. 

Patrikas Skirpstas

...norėčiau būti jūreiviu, kad aplankyčiau 
visą pasaulį ir parveščiau mamai 
suvenyrų. 

Giedrius Mačenskis

...norėčiau būti dailės mokytoja. Man 
patinka piešti. Mokyčiau vaikučius. 

Neringa Navikaitė

...kad būtų jaukiau gyventi, projektuočiau 
namus. Būsiu architektas. 

Henrikas Mordvinukas

...esu vartininkas. Man gerai sekasi. Gal 
būsiu profesionalus futbolininkas?.. 

Jonas Juchnevičius

...noriu tapti verslininku. Mokysiuos 
Kauno Universitete ekonomikos 
specialybės. 
Padėčiau kitiems. 

Juozas Narkus
...aš skaitau knygas apie Saulės sistemą, 
planetų išsidėstymą. Man patinka 
moksliniai tyrimai ir bandymai. Norėčiau 

būti mokslininke. 
Gloria Januševič

...būsiu vaikų darželio auklėtoja. 
Jau dabar pastebiu, kaip man 
puikiai sekasi bendrauti su 
mažais vaikais, net gi juos 
užmigdyti. 

Viktorija Brazdeikytė

...patinka programuoti. Užaugęs 
būsiu programuotoju. 

Gustas Gricius

...turiu šunį, katiną ir jūrų 
kiaulytę. Neįsivaizduoju 

gyvenimo be gyvūnų. Ateitį susiečiau su 
jais. 

Ema Puidokaitė

Man sekasi žaisti tinklinį. Noriu garsinti 
Lietuvą savo pasiekimais ar mokyti 
vaikus. 

Marija Kalis

Muzika mane išlaisvina. Man patinka 
muzika. Užaugusi tapsiu muzikante arba 
mokytoja. 

Margarita Vaickutė

...delfinai ir orkos mano mėgstamiausi 
gyvūnai. Norėčiau juos dresuoti. 
                                                                                                               

Deimantė Viršilaitė

Tėvelių žodis
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EMA PUIDOKAITĖ

Baimės akys plačios
Kartą po gatves vaikštinėjo kačiukas, 
kurį šeimininkai išmetė iš namų. Mažy-
lis ėjo, ėjo ir staiga iš niekur nieko pasi-
rodė piktas šuo. 
Kačiukas išsigandęs susigūžė. Susirado 
palėpėje dėžę ir tūnojo joje. Bijodavo 
į lauką išlįsti, kad šuo neišgąsdintų. 
Murkliukas buvo vienišas, neturėjo gi-
minių, kurie juo pasirūpintų. 
Praėjus laikui užklydo į svečius kitas be-
namis katinas. Šis buvęs labai drąsus. 
Kačiukai susidraugavę. 
Kadangi kačiukas nesijautė vienišas, tai 
ir baimė jo išgaravo kaip dūmas. 
Draugo pagalba ir didžiausią baimę nu-
gali. 

MATAS MARAUSKAS

Mažylio prisistatymas Karlsonui
Sveikas skraidantis žmogeliuk! Mano 
vardas Svantė Svantsonas, bet gali 
mane vadinti tiesiog mažyliu. Esu sep-
tynerių. Mėgstu žaisti ir draugauti. La-
bai gerai, kad atskridai, nes pasidarė 
nuobodu. Būtų gerai, kad liktum mano 
draugas, nes dabar turiu mažai bičiu-
lių. Galėtumėm žaisti įvairiausius žai-
dimus: slėptis, gaudyti, stalo žaidimus. 
Išmokyčiau tave groti pianinu ir mudu 
šauniai pasilinksmintumėme. Pavaišin-
čiau tave tortu, bandele ar uogiene. Aš 
žinau, kad tai mėgstamiausi tavo ska-
numynai. 
Atskris pas mane. Būsiu tavo draugas. 
Tavęs laukiantis Mažylis.

MARIJA KALIS

Mėgstamiausia gėlė
Esu Marija, kuriai labiausiai patinka 
orchidėjų žiedai. Šių nuostabių gėlių 
yra įvairiausių spalvų - nuo žalsvos iki 
ryškiai violetinės. Bet man gražiausios 
baltos. Šios gražuolės nenori, kad jas 
dažnai laistytum, mėgsta šilumą ir pra-
bangią saulėkaitą. Gražiausia stebėti  
jų nuostabius žiedus, kuriuos krauna 
du kartus metuose. Smagu matyti jų 
besiskleidžiantį grožį. 

GLORIA JANUŠEVIČ

Pavasaris
Buvo žvarbokas vasario rytas. Iš sveti-
mų kraštų į gimtinę grįžo vyturėlis.Dai-
rosi, ogi visur dar sniegas. Staiga ant 
kalnelio pastebėjo mažą juodos žemės  
lopiniuką.
Vyturėlis priskrido arčiau. Ir pamatė 
juodą purią žemę. Joje pasėjo vieną 
sėklytę.
Vyturėlis nukasė sniegą ir pasėjo dar 
vieną. Prisėjo visą lauką. Jis taip laukė 
pavasario, kad ėmė jį kviesti, kol užki-
mo, bet pavasaris vis dar giliai miegojo. 
Po kelių dienų pavasaris išgirdo jo kvie-
timą ir sušildė visą mišką.
Sužydusios gėlės kvepėjo taip skaniai, 
kad buvo neįmanoma nuo jų atsitrauk-
ti.

VYTAUTAS ŠLIOGERIS 
Mano svajonė

Gimiau Klaipėdoje. Septynerių atvykau į Palangą. 
Pradėjau lankyti Pradinę mokyklą. Čia turiu daug draugų. 
Teko pamiršti liūdesį, nes mokytis labai patinka. 
Užaugęs būsiu krepšininku. Trečius metus lankau krepšinio 
treniruotes. Gerai žaisdamas krepšinį- garsinsiu Lietuvą. Tai 
mano svajonė.

JUOZAS NARKUS
Kvapnūs varpeliai
 Artėjant vasaros pradžiai einu į parka ieškot pakalnučių žiedų. Jų 
nulinkusios baltos galvelės vilioja gražiu ir maloniu aromatu. Jos ilgi lapai 
saugo gėlę nuo vėjo ir nuo saulės kaitros. Ši gėlė nuostabiai kukli ir tik 
pritūpęs įkvepi jos karališką kvapnumą. 
Ji man gražiausia, nepanaši į jokią kitą gėlę. Išskirtinė. 

MARGARITA VAICKUTĖ
Mano svajonė
Mano svajonė buvo ir bus šeima. Man ji svarbiausia. 
Aš noriu, kad kiekvieną dieną galėčiau apkabinti 
savo šeimos narius, su jais pakalbėti, papokštauti, 
pasiguosti. 
Aš to siekiu. Kiekvieną kartą meldžiuosi už savo 
šeimą ir noriu ,kad ji būtų šalia. 
Man tai be galo reikšminga. 

ROKAS KARDOKAS                                        
NBA
Svajoju patekti į NBA. Parodyčiau kaip moku žaisti krepšinį. Siekiu šio 
tikslo. Nuolat lankau treniruotes. Žinoma, vis dar mokinuos, bet turiu 
didelių tikslų. Manau labai pasistengsiu ir tos pastangos nenueis veltui. 

HENRIKAS MORDVINUKAS
 Architektas
Man patinka pastatai. Noriu tapti architektu. Sieksiu savo svajonės gerai 
mokydamasis. Projektuosiu gražius namus ,kad būtų jaukiau gyventi. 

Rokas Rakauskas
Vėjas

Švilpia už lango vėjas
Drasko nuo medžių lapus,
Dunda laukais karieta
Pavasarėlis pas mus!

Patrikas Skirpstas
Miniatiūra

Pavasaris jau čia
Čiurleno upelis. Veržėsi šaltinėlis. 
Žydėjo obelis. Pirmosios gėlės jau 
pražydo. 
Kvepia medumi laukai ir aviliai. Aš 
supratau. Pavasaris jau čia. 

Meida Martinkutė
Mano mokykla

Mūsų miesto pakrašty
Daugel medžių apsupty
Tarsi motinos glėby
Randas mokykla šauni.

Tarp geriausių išrinkta
Tai pradinė mokykla.

Viktorija Brazdeikytė
Mano angeliukas

Aš bėgioju po pievelę
Žalią.
Veju aš drugelį.
Jį pagaut norėjau,
Bet kažkas mane suturėjo...

Žiūriu- upė teka,
Sukasi verpetas.
Tai mane sulaikė
Mano angeliukas.

Džesika Rutytė
Mokykla

Čia mes esame laimingi
Mes svajonių kupini,
Mes išdykę ir drausmingi,
Bet gyvenam viltimi.

Viską čia mes jau išmokę
Prisitaikysim kely,
Reiks kurį tikrai nueiti
Kol užaugsim dideli.

O PRADINE,
Šviesuly!
Rodyk kelią,
Jei gali!

Kamilė MITALAITĖ

Kvailas vagis
Vieną kartą velnias labai nuobodžiavo. Galvoja, 
galvoja ir sako:

O! taigi rytoj Helouvynas! Vietoj saldainių prašymo 
aš apiplėšiu banką. Visi bus nelaimingi!- tarė kandžiai 

juokdamasis. 
Tai bus geriausias helouvynas!- dar kartą ištarė. 
Kitą naktį velnias buvo prie meisto banko. Įėjo vidun savo 

smailia uodega atrakindamas duris. Čiupo maišą pinigų ir spėriai lėkė 
laukan. 
Eina jis prie žinomos pelkės ir pamato vyrą medį kertantį. 
Ką veiki dabar, žmogau?- klausia kipšelis. 
Medį kertu, ar nematai?- ryžtingai atkerta žmogus. 
- O kam?- neatstoja velnias.
- Jei nukirsiu šį medį, auksinis ataugs!- toliau porina žmogus. 
Gal duosi man pabandyt, žmogau,- neatstoja velnias. 

Žmogus pamokė velnią kaip su uodega kirsti medį. Velnias kad 
kirto, tai kirto, 
net uodega į šipulius suplyšo. O gudruolis tuo metu tik čiupt 

maišą pilną pinigų ir nuskuodė, kad net kipšelis sužiūrėt 
neįstengė. 

Nunešė žmogus pinigus į banką. Džiaugiasi 
gerą darbą padaręs. 



Austėja Macijauskaitė „Langas”
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Titas Kunigėlis  
„Žemės branduolys”

Emilis Kusas „Mano mokykla”

Julius Zandovas „Mikė 
Pukuotukas”

Martas Narkus „Mikė 
Pukuotukas”

Liutaurė Nutautaitė „Sūris”

Gabrielius Paulauskas „Vasara”

Julius Kristupas Krylovas 
„Katinas”

Fatma Varoneckaitė 
„Keistas fortepionas”

Agota Šaltmerytė 
„Meškis” Dominykas Kirilovas „Velykos”

Elena Tiškutė 
„Natiurmortas”

Arijus Balčiūnas „Kieme”
Gabija Kniukštaitė 
„Žygimantas Kęstutis”

Elonas Sinušas „Bosų kaimas” Gerdas Urbonavičius „Mikės 
Pūkuotuko geriausia diena”

Pijus Stuopelis „Paukščiai žiema” Greta Paulauskaitė „Žirgas”

Kornelija Žičkutė 
„Barbora Radvilaitė” Enrikas Janušonis „Baltijos jūroje”

Irmantas Narbutas 
„Spalvų derinys”

Lukas Jasulaitis  
„Ančiukas Donaldas”

Ilzė Galdikaitė  
„Žygimantas Kęstutis”

Arnas Misevičius „Spalvų jūra”

Paula Fedčenko „Gyvybės 
medis”
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Deimantė Viršilaitė „Obuolmušis”

Gloria Januševič  
„Nykštukas vardu HA”

Vytautas Šliogeris  
„Mano istorija”

Henrikas Mordvinukas „Mustangas”

Ema Puidokaitė „Mano svajonė”

Matas Marauskas „Mano gimtinė žemė”

Domantas Lazdauskas „Obuolys”

Jonas Juchnevičius „Mano bičiulis LIDLIS”

Rokas Rakauskas „Ledo riedulio varzybos”

Patrikas Skirpstas „Gamtos peizažas”

Laura Jašinskaitė „Šuniukas”
Liepa Žeferskytė „Vaizduotės 
spalvos”

Gustas Gricius 
Pingvinas”

Neringa Navikaitė 
„Mano šuo”

Gabrielius Kiesus „Mano miestas”

Džesika Rutytė Meškinas

Rokas Kardokas „Du prieš du”

Viktorija Brazdeikytė Antis vandenyje

Giedrius Mačenskis „Didysis laivas”

Marija Kalis  
„Svajonių obuolys”

Margarita 
Vaickutė 
„Pasaulio 
paslaptis”

Kamilė 
Mitalaitė 

„Kelionė į 
jūrą”

Meida Martinkutė 
„Pelėda medyje”

Juozas 
Narkus 
„Mano 
gimtinė”



KUO AŠ BŪSIU, KAI UŽAUGSIU
1 –oje klasėje svajojome taip:
LIUTAURĖ – gyvūnėlių gydytoja, nes myliu gyvūnus ir noriu 
jiems padėti.
GRETA – gyvūnų kirpėja, nes man patinka gyvūnai.
 ELENA – šokių mokytoja, nes man labai patinka šokti.
FATMA – gydytoja, nes reikia daug mokytis.
 MARTAS – policininku, nes geras darbas ir visus gaudai.
IRMANTAS – furistu, kuris veža ekskavatorių, nes patinka 
statybos.
ILZĖ – karatiste, nes aš dabar lankau karate ir man labai 
patinka.
AUSTĖJA – madiste, nes daryčiau gražiausias sukneles.
LUKAS – policininku, kad galėčiau blogus visokius vagis gaudyti, kad galėčiau 
eismą tvarkyti, jei būtų spūstis.
 PIJUS – statybininku, nes daug uždirbsiu.
AGOTA – daktarė, nes man tiesiog patinka.
GERDAS – kareiviu, nes man patinka tankai.
JULIUS KRISTUPAS – serviso meistru, nes jei žmonėms sulūš mašina, aš 
galėčiau sutaisyti.
ELONAS – policininku, nes galima gaudyti vagis, galima bėgioti visur.
PAULA – gyvūnų gydytoja, nes man patinka gyvūnai.
EMILIS – kareiviu, kad apginčiau Lietuvą.
TITAS – kirsti medžius, nes patinka kapoti malkas.
KORNELIJA – gydytoja, nes noriu būti sveika.
ARIJUS – mašinų taisytojas, nes labai noriu, kad mašinos negestų.
DOMINYKAS – veterinaras, nes galiu uždirbti daug pinigų.
ENRIKAS – policininku, nes jie gaudo vagis.
ARNAS – autobusą vairuoti, kad pavežčiau žmones, kurie neturi mašinos.

dabar apie ateitį galvojame taip:
LIUTAURĖ – norėčiau būti veterinarė, delfinariume dirbti su 
delfinais arba Kar Kar parke. Man patinka gyvūnai, delfinai ir 
karstytis medžiais.

GRETA – mano svajonė užaugus būti smuikininke.
ELENA – garsi dizainerė, nes man patinka modeliuoti, siūti. Tai mano 
pomėgis.
FATMA – Lietuvos bėgike ir daktare.
MARTAS – architektas ir suplanuoti dangoraižio statybas.
IRMANTAS – geru, žinomu futbolininku, nes man labai patinka žaisti futbolą 
ir aš stengiuosi treniruotis.
ILZĖ – gyvūnų globėja arba veterinarė, nes labai myliu gyvūnus.
AUSTĖJA – padavėja, nes manau, kad tai geras darbas.
LUKAS – kokios nors firmos vadovu.
PIJUS – futbolininku arba architektu, nes man patinka futbolas ir pastatai.
AGOTA – odontologe, nes man patinka prižiūrėti dantis.
GERDAS – policininku.
JULIUS KRISTUPAS – veterinaras, nes labai myliu gyvūnus.
PAULA – menininkė, dar dirbti su žirgais, nes nuo mažens juos be galo myliu.
EMILIS – programuotuoju, nes mama sako, kad jie uždirba daug pinigų.
ELONAS – noriu būti programuotoju, nes patinka. Šiuo metu mokausi daryti 
svetainę.
DOMINYKAS -  noriu būti firmos įkūrėju, nes mano kūminas yra.

TITAS – sodininku, nes man patinka medžiai, augalai, krūmai, 
miškai.
KORNELIJA – kineziterapeutė, nes mano mama irgi dirba tą 
darbą.
ARIJUS – fiziku.
ENRIKAS – policininku, nes jie gina žmones nuo neblaivių 
žmonių.
ARNAS – inžinierius, nes man patinka konstruoti ir braižyti 
planus.
JULIUS – laivų mechaniku.
GABIJA – advokatė, nes man labai patinka įrodinėti tiesą ir 

užstoti kitus. Jeigu advokate tapti nepavyks, tada būsiu veterinarė, nes man 
patinka gyvūnai.
GABRIELIUS – krepšininku, nes noriu laimėti čempionatą.

 PIE DRAUGUS

GRETA. Mano geriausios draugės 

yra visos mergaitės, o pačios ge-

riausios tai Gabija ir Liutaurė. Ga-

bija geriausiai iš mergaičių žaidžia 

kvadratą. Ji man padeda, kai man 

kažkas atsitinka. Liutaurė man irgi 

padeda. Su jomis mes geriausios 

draugės esame nuo pirmos klasės. 

Mane Gabija žaidžiant kvadratą 

pamoko, kaip reikia mesti kamuolį, 

o aš pamokau Liutaurę.

TITAS. Mano geriausias klasės 

draugas – Dominykas. Jis yra pa-

našus į mane – aukšto ūgio, jam 

yra dešimt metų, gyvena šalia 

miško. Mes draugaujame jau nuo 

antros klasės.

JULIUS. Mano geriausi klasės drau-
gai yra Irmantas ir Gerdas. Irmantas 
yra greitas ir vikrus, o Gerdas lėtas. 
Irmantas gerai gaudo kamuolį, o Ger-
das nemoka. Aš su jais puikiai drau-
gauju. Dažnai kartu einame žaisti kva-
drato.

PAULA. Mano geriausia klasės draugė – Liutaurė. Ji man visa-da padeda, yra mandagi, protin-ga, kūrybinga, kaip ir aš mėgsta žirgus. Mes kartu einame į muzi-kos istoriją. Ji man duoda nusi-rašyti, jei ką praleidžiu.

GABIJA. Mano geriausia drau-gė yra Greta. Mes su ja draugau-jam jau nuo pirmos klasės, o tai yra ketverius metus. Ji yra labai tyli ir draugiška. Aš ją labai my-liu (kaip draugę). Ir dar Greta yra labai labai graži. Aš ją pirmą kartą sutikau mokykloje, bet ge-riausiomis draugėmis tapome ne iš karto. Mums reikėjo gal kelių savaičių ar mėnesių, kad susi-draugautume.

AGOTA. Ši draugė yra nuostabiausia, 

jos vardas pats skambiausias – Ilzė. Ilzė 

yra pati linksmiausia. Matematika jai my-

limiausia. Ji rimta, bet ir linksma. Turi ka-

tiną, šunį ir Jurgį. Man jinai labai patinka, 

ji labai supratinga. Su ja visur labai gera, 

mes tik juokiamės, juokiamės. Klasėje 

nežinau kitų tokių kaip Ilzė. Liūdna man 

būna, kai jos nėra. Atrodo, kad verksiu, 

bet į klasę staiga įžengia linksma Ilzė, ir 

pasaulis vėl nušvinta. Tu labai gera, Ilze!

PIJUS. Mano du geriausi draugai yra gana padykę. Vienas jų yra mažas, o ki-tas didelis, bet jie abu ketvirtokai. Greit mes būsime penktokai, nes mes esame protingi ir dideli. Jų vardai yra Irman-tas ir Dominykas. Mėgstamos  spalvos: Irmanto – žalia, Dominyko – juoda, o mano – oranžinė.

IRMANTAS. Aš turiu daug draugų, 
bet geriausi yra Pijus, Dominykas 
ir Enrikas. Jie yra geri ir nuostabūs 
draugai. Pijus ir Dominykas yra iš 
mano buvusio darželio. Mes ten ir 
susipažinome. Man net mama sako: 
„Imk pavyzdį iš Pijaus, nes jis labai 
geras“. O su Enriku einame kartu 
namo ir žaidžiame kompiuterinius žai-
dimus. Su Dominyku esame kaimynai.

GABRIELIUS. Mano geriausia draugė yra Gabija. Su Gabija dalinamės, draugaujame, žai-džiame, ką nors veikiame, su-galvojame kažką – daug visokių dalykų. Gabija yra labai drau-giška, linksma, nepikta.

LIUTAURĖ. Aš draugauju su visais 
klasės vaikais, bet labiausiai drau-
gauju su Greta. Greta yra linksma, 
gera, moka iš savęs pasijuokti. Gre-
tos akys ir plaukai rudos spalvos. 
Mes kartu praleidžiame laiką, piešia-
me, žaidžiame. Sėdime skirtinguose 
suoluose, bet arti. Kartais pasipyks-
tam, bet susitaikome.

ELENA. Mano draugė yra Agota, 

ji labai gera, mane palaiko ir man 

padeda. Dar yra Julius Kristupas. 

Jis taip pat geras. Jis mane palaiko, 

padrąsina, kai man būna sunku. Su 

jais aš draugauju nuo pirmos klasės.

JULIUS KRISTUPAS. Mano ge-
riausia draugė – Kornelija. Ji yra la-
bai juokinga, visą laiką ji žino ką veik-
ti. Man niekados nebūna su ja liūdna. 
Aš norėčiau iki pat dvyliktos klasės 
su ja draugauti. Ji visai graži. Ji turi 
šunį, kuris labai mėgsta žaisti. Man 
atrodo, kad Kornelija yra juokinga, 
nes ir jos šuo yra juokingas.

ARNAS. Mano geriausio drau-
go vardas – Elonas. Jis yra aukš-
tas, kaip ir aš. Jo plaukai ilgi, 
bet jis –  ne mergaitė. Mes su juo 
draugaujame nuo pirmos klasės. 
Kartais apsipykstame, bet esame 
geriausi draugai. Jis yra juokin-
gas. Mes kartu lankome futbolą, 
bet jis sportuoja ilgiau nei aš. 
Aš sakau, kad jis geresnis, o jis 
atšauna, kad geresnis aš. Taip ir 
ginčijamės.

ILZĖ. Agota yra geriausia mano drau-gė. Agota yra ištikima ir niekada su ja nebuvo pykčių. Mūsų bendravimas – juokas. Kiekvieną dieną mes juokiamės. Bet kartais, kaip ir visiems žmonėms būna, Agota suserga. Tos dienos yra prasčiausios mano dienos, tada juokas dingsta. Manau, kad Agota yra vieninte-lis žmogus pasaulyje, kuris tiek juokiasi. Myliu tave, Agota!

EMILIS. Mano geriausias klasės draugas yra Lukas ir kai kurie kiti vaikai.  Kiti su manimi nedraugau-ja, o man nesvarbu. Geri draugai neišduoda paslapčių, jie  gali būti geriausi pasaulyje. Kai kurie vai-kai mušasi, skriaudžia, o aš ramus. Gera, kai turi draugų. Jei kas neturi draugų, tiems reikia susipažinti. Ir tai turi daryti gražiai, o po to tie-siog draugauti.
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  AGOTA ŠALTMERYTĖ

Meluoti nereikia
Seniai seniai viename miške gyveno kalytė ir katinas. Kalytės vardas buvo Dika, o kati-
no Keksas. Kalytės spintoje kabėjo daug suknelių, buvo pridėta daug batukų. Ten dar 
buvo kepuraičių ir kelnių. Kartą katinas Keksas pakvietė Diką į pokylį. Dika buvo lai-
minga. Ji nuėjo prie spintos, kad išsirinktų ką apsirengti. Norėjo apsivilkti vieną ir kitą, 
tik staiga žiūri – jos auskarų nebėra. Pasiskundė į policiją, bet šie pasakė, kad auskarų 
jie neieško. Kitą dieną Dika pasiskundė Keksui. Keksas sako:
– Na, tai eime ieškoti tavo auskarų.
Jie ieškojo visur, bet niekur auskarų nerado. Tada Keksas prisiminė:
– Tai žinoma, vakar mačiau, kad Katutė paėmė tavo auskarus. Sakė, kad pasiskolino.

Tada abu nubėgo prie Katutės namų ir pabeldė į duris. Katutė iškišo 
snukutį ir paklausė:
– Ko norit?

– Mes norim susigrąžinti auskarus.
– Kokius auskarus?
– Kaip tau negėda?
Katutės žandai paraudonavo. Ji suprato, kad nereikia me-
luoti ir grąžino auskarus.



PAULA FEDČENKO

Sniego mūšis
Sninga visą vakarą, 
Mūšis sniego bus rytoj.
Besmegenį nulipdysim,
Generolu padarysim.

Armijos jau dvi paruoštos:
Raudonų ir mėlynų.
Sviedinių daug prigaminta
Ir mažų, ir didelių.

Mūšis vyko visą dieną,
Nukentėjome visi,
Bet draugystė nugalėjo.
Būsime mes sveikesni.

LIUTAURĖ NUTAUTAITĖ

Palanga
Palanga – geriausia,
Turistams svetingiausia.
Danguj saulutė šviečia,
Mus kviečia eit į kiemą.

Kieme žaidžia visi vaikai,
Kurie gyvena, na, linksmai.
Ir saule mėgaujas visi,
Visi visi draugai geri.

Paplūdimy visi jau šildos,
Bėgioja po bangas vaikai,
Mamos, tėčiai ir seneliai.
Įdegti nori jie labai.

GABIJA KNIUKŠTAITĖ

Pavasaris
Pavasarį pražysta gėlės,
Iš miegų pabunda lokiai.
Šilta oras man plaukus kutena,
Kviečia į lauką pažaist.

Draugų nuotaika gera,
Jų širdys plaka palengva.
Ir gyvūnai, ir vabzdžiai
Šoka valsą palengva.

Oras šiltas ir smėlis karštas.
Baltijos jūroje maudosi vaikai.
Jiems smagu, širdyse labai gera,
Nenori išlipti iš jūros niekada.
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ILZĖ GALDIKAITĖ

Kas gyvena širdyje?
Mano širdyje
Mažas angelėlis tupi.
Jis ten sėdi, mane moko
Visko, ko jis pats išmoko.

Jei kažką ne taip suprato,
Aš klaidelę padarau.
O jei pats prifantazavo,
Pasidaro įdomiau.

Mano širdyje
Angelėlio sesė tupi.
Man ji padeda gyventi,
Fantazuoti ir bendrauti.

Mes visi kartu – komanda.
Viską turim širdyje.

IRMANTAS NARBUTAS

Kas gyvena širdyje?
Kas gyvena širdyje?
Gal raudonas žmogeliukas?
Gal meilutis padarėlis?
Ar norėtum sužinoti,
Kas toje širdy gyvena?

Ten, giliai viduje,
Yra raudona širdis.
Ji plaka ir plaka!
Kiaurą naktį ir dieną!
Kiek jai darbo! Supranti?

JULIUS ZANDOVAS

Gaisras
Vieną kartą gaisrinėje dirbo katinas vardu Sniegius. Jis buvo puikus gaisrininkas. Buvo 
liepos aštunta diena, kai Sniegius gavo pranešimą, kad įvyko gaisras. Pranešime 
buvo parašyta: „Murkio kalvos viršūnėje dega mokslininko namas. Sprogo nau-
jasis Mičo išradimas“. Gaisrininkas Sniegius išskubėjo gesinti gaisro. Dar atėjo 
keli katinai pažiūrėti, kaip gesinamas gaisras. Sniegius pasakė, kad mokslininkas iš-
eitų iš namo. Gaisras buvo užgesintas, o namas atstatytas.

GRETA PAULAUSKAITĖ

Kas gyvena mano širdyje?
Mano širdyje gyvena meilė. Ją sukelia mama, tėtis, visa mano šei-
ma. Džiaugsmą sukelia draugai. Liūdesį – kai kažkas išvažiuoja ir pasako: „Grįšiu 
tik po dviejų mėnesių“, arba, kai miršta tavo šeimos narys.  Mano širdyje gyvena 
visa mano šeima. Jie liks mano širdyje , nesvarbu, ar jie gyvi, ar mirę.

LAIŠKAI TĖVYNEI
Emilis Kusas
Mano sostine,
Man labai patinka Televizijos bokštas, aš džiaugiuosi, kad žmonės jį gynė. Ir aš myliu visą Lietu-

vą. Ir noriu visuomet ją ginti. Mano mama dirba pasienyje. Ji saugo mūsų Tėvynės sieną. O mano 

močiutė dirba ligoninėje ir gydo žmones. Kai užaugsiu, aš būsiu kareivis ir taip pat ginsiu Lietuvą.

Elonas Sinušas
Mano mieste,
Man labai patinka gyventi Palangoje, nes vasarą čia vyksta daug renginių. Kai aš užaugsiu, puošiu 

Tėvynę. Aš būsiu dailininkas ir piešiu gražius piešinius. Juos dalinsiu žmonėms nemokamai. Dar 

gal draugai man padės. Ir tikiuosi, kad kai aš užaugsiu, nebus priešų ir niekam nereikės kariauti.

Agota Šaltmerytė
Miela Tėvyne,
Aš didžiuojuosi, kad čia gyvenu. Didžiuojuosi tavo praeitimi. Tau turbūt buvo sunku? Bet tau 

pasisekė, kad turi nuostabius žmones, kurie už tavo saugumą ir už laisvę yra pasirengę paaukoti 

savo gyvybes. Jei kada nors vėl tau reikėtų pagalbos, ir aš tave ginsiu, bet tikiuosi, kad taip nie-

kada nebus.

AUSTĖJA MACIJAUSKAITĖ

Draudžiama sėkla
Vieną rytą, kai Aušra pabudo, ant palangės pamatė stiklainį. Jame buvo didelė sėkla. Ji 
nebuvo niekuo ypatinga, tik labai didelė. Ant indo etiketės buvo parašytas įspėjimas.
ŠITĄ SĖKLĄ SĖTI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
Paskui Aušra nuėjo į kiemą ir nepagalvojusi, kas galėtų nutikti, mergaitė pasėjo sėklą. 
Staiga išaugo didžiulė gėlė, kuri siekė debesis. Stiebas buvo plonas ir su mažais pūkeliais, 
juodos kaip anglis spalvos. Augo ji ne tik į viršų, bet ir į šonus. Lapai buvo riestainių for-

mos. Jie taip viliojo, kad mergaitė negalėjo atsispirti. O žiedui 
išsiskleidus, jo grožis buvo beribis. Žiedas išsiskleidė didžiu-

lis, didžiulis. Jis švytėjo kaip mėnulis nakties tamsoje. 
Mergaitė džiaugėsi jo grožiu ir gėrėjosi juo. 

Staiga gėlės žiedas nulinko į mergaitę ir užgo-
žė ją. Žiedo aromatas apsvaigino mergaitę ir 
ji paniro į košmariškus sapnus. Ji sapnavo, 

kad visi žmonės virto skeletais. Skeletų kau-
lai švietė neonine šviesa ir tarškėjo. Tai Aušrą gąsdino. Ji niekaip 
negalėjo pabusti iš sapno. Mergaitei pasisekė, kad jos šuo Gudis, 

atsinešęs kaulą, pradėjo kastis po tuo keistu augalu. Kadangi gė-
lės stiebelis buvo labai plonas, šuo jį lengvai nulaužė. Augalas 

greitai pradėjo vysti ir Aušra, įkvėpusi gaivaus oro, pabudo.
Mergaitė pasimokė iš to nuotykio, kad visada reikia skaity-
ti, kas parašyta, ir elgtis taip, kaip parašyta.

Tėvelių žodis

Prieš keturis metus atvedėme savo mažuosius į pirmą klasę, palikdami 
nerūpestingą vaikystę už darželio durų. Kiekvienas džiaugėsi kad jau 
pirmokas, kad jau užaugo. Visų širdelės spurdėjo ir visi žiūrėjo didelėmis 
savo akutėmis į pirmąją mokytoją ir nė vienas nežinojo, kas jų laukia tuos 
visus keturis mokslo metus. Ir  tik dabar, palikdami antraisiais namais 
tapusią mokyklą, supranta, kad vėl paaugo. Tapo didesniais ne tik rūbų 
ir batų dydžiais, bet ir kaip asmenybės. Kad jų vienas kelionės etapas jau 
pasibaigė. Kad naujam kelionės etapui atverčia naują gyvenimo knygos 
puslapį. 
Dėkojame Jums,  pirmąjai mūsų vaikų mokytojai už kantrybę, meilę, 
nuoširdumą mokant vaikus visus keturis metus. Dėkojame, kad padė-
jote vaikam ne tik parašyti pirmuosius žodžius, bet ir mokėte gerumo, 
supratingumo. Dėkojame, kad mokėte  vaikus būti savimi. Dėkojame, kad 
padarius klaidą mokėte  ją ištaisyti.  Nuoširdžiai tariam „AČIŪ“.

„Aušros” klasės tėveliai

 Apie dangų
PAULA FEDČENKO
Aš manau, kad dangus yra Dievo namai. Ten nukeliauja geri žmonės, 

kurių dienos jau suskaičiuotos. Ten skraido angelai ir niekada nelyja, ten debesys pasiekia-
mi ir ant jų galima atsigulti. Ten, danguje, nuostabu ir labai labai gera! Ten yra Dievo namai!

ENRIKAS JANUŠONIS
Dangus yra lyg paukščių stotelė. Danguje yra mūsų rojus, išsigelbėjimo vietelė, dangus – lyg gyvenimas 
kita puse. Ten – geriau, niekas tavęs nemuša, neskriaudžia. Ten viskas geriau, linksmiau. Ten labai gerai. 

AUSTĖJA MACIJAUSKAITĖ
Dangus – tai žydras fonas su nedideliais atspalvių ploteliais. Danguje ant mažo nematomo siūlelio lyg dideli pūkų 
kamuoliai kybo debesys. Rytais saulutė šviečia, o naktį mėnulis miega. Žvaigždutės lyg maži žiburėliai taškosi po 
visą naktinį dangų. Dangus – tas vėjas, tas laisvės vėjas...

ILZĖ GALDIKAITĖ
Aš manau, kad dangus – tai žemės stiklas. Mes žemėje esame lyg po gaubtu.  Kai esu žemėje, esu uždaryta po dan-
gaus gaubtu, bet žinau, kad esu laisva, nes matau paukščius, kurie kaip per nieką praskrenda dangų. Jeigu nebūtų 

dangaus, nebūtų ir mūsų, nes jis mus saugo. Dangus yra kaip tėvas, kuris turi labai mylimą dukterį – žemę.

LUKAS JASULAITIS
Dangus – tai mūsų visatos veidrodis. Jame slypi daug gamtos reiškinių. Danguje gyvena žvaigždės, 
saulė, mėnulis ir visi vėjai, audros. Pavasario dangus maloniai žydras, jame linksmai čirena 
paukšteliai. Kiekvienu metų laiku dangus parodo savo galią. Man dangaus skliautas patinka 

labiausiai vasarą. Jame vasarą dažniausiai šviečia saulė ir visus maloniai 
šildo ir kviečia prie jūros.



Mieli mano  
mokiniai,

šiandien drąsiai galiu jus pa-
vadinti Keliautojais. Paklausite 
kodėl? Todėl, kad jau ketve-
rius metus keliaujate po pla-
tų, paslaptingą ir nuostabų 
Žinių vandenyną. Keliaudami 
jūs patyrėte daugybę linksmų 
nuotykių bei sunkių  išban-
dymų, sukaupėte daug žinių, 
išmokote įveikti sudėtingas 
kliūtis. Štai Gramatikos saloje 
prie Diktantų pilies vartų jus 
pasitiko griežti pilies sargy-
biniai – Taisyklės. Vieniems iš 
jūsų greitai pavyko juos per-
gudrauti ir patekti vidun, kiti 
turėjo ilgiau pasikamuoti, at-
likti daugybę sunkių užduočių, 
kol buvo įleisti pro pilies var-
tus. Kai atplaukėte į Matema-
tikos salą, jums reikėjo susi-
kauti su baisiomis Trupmeno-
mis, žūtbūtiniame mūšyje nu-
galėti Daugybą ir Dalybą, bet 
jūs buvote drąsūs, atkaklūs ir 
visus mūšius laimėjote.
Žinau, kad šioje kelionėje ra-
dote ir daugybę širdžiai mielų 
salelių, kuriose galėjote pasi-
linksminti ir papramogauti. 
Todėl manau, kad ši kelionė 
nors ir buvo sunki, tačiau ne-
prailgo. 

Mokytojos žodis
Skirkite laiko mąstymui, tai – 
stiprybės šaltinis.
Skirkite laiko skaitymui,tai– 
išminties fontanas.
Skirkite laiko juokui, jis– sielos 
muzika.
Skirkite laiko darbui, tai –  
Jūsų sėkmės kaina.
Nepamirškit žaidimų, nes jie 
amžinos jaunystės paslaptis.
Mylėkite ir būkite mylimi, tai– 
Dievo duota privilegija.
Turėkite jėgų duoti, nes 
gyvenimas per trumpas, kad 
būtumėt savanaudžiai.
Būkite draugiški, tai– laimės 
kelias.

Su nuoširdžiausiais linkėjimais 
Jūsų pirmoji mokytoja Kristina 
Jocienė.Gloria Januševič, Marija Kalis, Matas Marauskas,  Margarita Vaickutė, Ema Puidokaitė, Liepa Žeferskytė, mokytoja Kristina Jocienė, 

Kamilė Mitalaitė, Gustas Gricius,Vytautas Šliogeris, Neringa Navikaitė, Viktorija Brazdeikytė, Laura Jašinskaitė, Juozas Narkus, 
Gabrielius Kiesus, Rokas Rakauskas, Meida Martinkutė, Jonas Juchnevičius, Henrikas Mordvinukas, Rokas Kardokas, Giedrius 
Mačenskis, Patrikas Skirpstas. 

O dabar atėjo laikas, kai turite iš mažų ir 
vaikiškų laivelių persėsti į daug didesnius 
ir greitesnius laivus. Jūsų kelionė po Žinių 
vandenyną tęsiasi. Linkiu jums neišsigąsti 
sunkumų, iškelti geros nuotaikos ir opti-
mizmo bures ir drąsiai keliauti tolyn. Žinių 
vandenynas beribis. Mokykitės kiekvieną 

dieną. Mokykitės iš mokytojų, iš tėvelių, 
iš draugų. Nebijokite padaryti klaidų, bet 
bijokite iš jų nepasimokyti. 
Mieli mokiniai, linkiu jums sėkmės ir di-
delių pergalių.

Jūsų mokytoja Lijana Krapikienė

Spausdino: UAB „Vakarų spaustuvė”, Vytauto g. 161, Kretinga. Maketuotoja Reda Serepinienė

„Aušros” klasė

Gabrielius Paulauskas, Enrikas Janušonis, Lukas Jasulaitis, Irmantas Narbutas, Elena Tiškutė, Julius Kristupas Krylovas, Paula 
Fedčenko, Liutaurė Nutautaitė, Austėja Macijauskaitė, Kornelija Žičkutė, Dominykas Kirilovas, Greta  Paulauskaitė, Gabija Kniukštaitė, 
Fatma, Varoneckaitė, Arnas, Misevičius, Ilzė Galdikaitė, Emilis Kusas, Pijus Stuopelis, Agota Šaltmerytė, Arijus Balčiūnas, Gerdas 
Urbonavičius, Titas Kunigėlis, Elonas Sinušas, Julius Zandovas, Martas Narkus

„Gintarėlių” klasė
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