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Mokinių kūrybos antologiją rengė Viktoro Kuprevičiaus 

progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Rūta Janušonienė, 

Nastutė Revinskaitė, Jordanas Šaškauskas, Dalė 

Adamonienė, anglų kalbos mokytojos Aurika Sirvidienė, 

Agnė Čiūtienė, Jūratė Markevičienė, dailės mokytoja Edita 

Šiurkienė.  

 

 

 

Knygelė iliustruota Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 

mokinių piešiniais. 

 

Viršelyje – Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 5b klasės 

mokinio Gusto Gineikos piešinys  
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TURINYS 

eilėraščiai 

 

5b klasė, mokytojos Dalė Adamonienė, Agnė Čiūtienė 

Indrė Baltramavičiūtė Šypsena / Smile 

Gustas Gineika Apie ką rašyti? / What about to write? 

Emilijus Paškauskas Vakaras 

Emilis Namikas Saulė 

Ainis Daukantas Pavasaris 

Auksė Norkevičiūtė Ežerėlis 

Armantė Ataraitė Žiema 

Viltė Žiūraitė Baltos snaigės 

Vytis Šyvokas Katinas 

Viltė Šyvokaitė Jūra 

Martyna Šyvokaitė Jau žiema 

 

5 c klasė, mokytoja Dalė Adamonienė 

Kajus Mačys Paryčiais matau Haiku 

                      Duok savo ranką Haiku 

Emilija Pociūtė Eilėraštis Sausio 13-ajai 

                          Žiema 

Emilija Šiuipytė Senelis  

                           Žvaigždelė 

Kajus Žičkevičius Pavasario jūra Haiku 

                          Lašišos žaidžia Haiku 

Gabija Tamošiūnaitė Žiema 

Dovilė Šopagaitė Pavasaris ateina 

                            Bitės ilsisi  

                            Zylutės garsai 

Agnė Makarevičiūtė Šaltis spaudžia, nosis rausta Haiku 

                                  Atėjo ši laukta žiema Haiku 

 

6a klasė, mokytoja Nastutė Revinskaitė 

Auksė Jablonskaitė Gyvas jausmas  

                                Dalis tavęs 
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6b klasė, mokytojas Jordanas Šaškauskas 

Regvita Butkutė Ramus pavasario rytas Akrostichas 

Nojus Vilkevičius Namie buvo šilta ir jauku Akrostichas 

Adrija Mažintaitė Auksinė saulė Akrostichas 

Laurynas Beržis Laumė ėjo per mišką Akrostichas 

Majus Gilius Mintys sukasi ratu Akrostichas 

 

7a klasė, mokytojos Dalė Adamonienė, Jūratė Markevičienė 

Meda Ribakova Nuvytę žiedai / Withered blossoms Haiku 

                          Užėjo audra / A storm came in Haiku 

Marija Čiulčinskaitė Vėjelis pučia / The wind is blowing Haiku 

                                   Saulutė šviečia / The sun is shining Haiku 

Gabija Damašauskaitė Saulė švinta anksti ryte / The sun shines early 

in the morning 

                                      Krinta rudas lapas ant vandens / A brown 

leaf falls on the water  

Justė Nosenko Ant sniego kalnų / On a snowy mountain Haiku 

                        Prie eglių žalių / Near the green spruces Haiku 

Skaistė Savickaitė Nusileido saulė / The sun went down Haiku 

                              Dangus debesuotas / The sky is cloudy Haiku 

Dominykas Kavaliauskas Pamačiau upelį, o jame matau Haiku 

Regimantas Senkus Senas tvenkinys Haiku 

Miglė Žiobaitė Baltieji kalnai Haiku 

                         Mėnulio pilnaty Haiku 

Erikas Vegys Užšalę ežerai / Frozen lakes Haiku 

                      Auksu nušvito laukai / The fields shine like gold Haiku 

 

7b klasė, mokytojos Rūta Janušonienė, Aurika Sirvidienė 

Evita Totulytė Širdis dainuoja 

                       Draugai  

Ieva Butkutė Paukštelis 

Gabija Žadauskaitė Atvažiavo korona    

                                 Baubai 

Gabė Cvilikaitė Saulė leidžiasi / The sun is setting Haiku 

                          Audroje / In a big storm Senryū 

Emilijus Girnevičius We talk for hours / Kalbos kalbos Senryū 

Eita Totulytė Started raining / Prapliupo dangus Senryū 
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8a klasė, mokytojos Nastutė Revinskaitė, Agnė Čiūtienė, Aurika 

Sirvidienė 

Elena Malaškevičiūtė Tamsa užvaldė / Darkness overruled Haiku 

                                   ,,Nebėra prasmės” / “Life is meaningless” Haiku 

                                   Klaustukai / Question marks 

Guostė Lukošiūnaitė Eilėraštis / Poem 

Ieva Gražulytė Mus supa covid / Covid is outside Haiku 

                         Mokytojai tik moko / Teachers are teaching Senryū 

Titas Stačiukaitis mačiau kaip kielės / I saw two wagtails Haiku 

 

8b klasė, mokytoja Aurika Sirvidienė  

Enrikas Verbickas Ant medžio šakos/ On a white tree branch Haiku 

                              Net ir žvirblis / Even a grey sparrow Senryū 

Rasa Varnaitė Nevertėtų taip / You shouldn‘t do like that Haiku 

Nedas Eimutis Gaiviai vėsina / Refreshing and cool Haiku                       

                        Ant šakos / On branch Senryū  

 

vertimai, mokytoja Agnė Čiūtienė 

8a klasė, Elena Malaškevičiūtė See It Through By Edgar Guest / 

Matyk tai Pagal Edgar Guest 

8b klasė, Karolis Kurmelis I Want To Be... By Deshaun Roberts / Aš 

Noriu Būti... Deshaun Roberts 

 

pasakėčios 

5b klasė, mokytoja Dalė Adamonienė 

Gustas Gineika Meškinas Pasakėčia 

Armantė Ataraitė Šuniukas, kirminas ir baimė Pasakėčia 

Viltė Šyvokaitė Lapė ir ežys Pasakėčia 

Martyna Šyvokaitė Pelė ir uodas Pasakėčia 

Emilis Namikas Pasakėčia apie vilką ir kiškį 

Auksė Norkevičiūtė Lamos nelaimės Pasakėčia  

Viltė Žiūraitė Lapė ir Vilkas Pasakėčia 

 

5c klasė, mokytoja Dalė Adamonienė 

Kajus Žičkevičius Zylė ir šarka vagilė Pasakėčia 
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Dovilė Šopagaitė Beširdis berniukas Vaizdelis 

Liutauras Bacevičius Skruzdėlytės Pasakėčia                                       

Mantvydas Dignaitis Meška ir Vilkas Pasakėčia 

Martynas Kursevičius Išsiblaškėlių nuotykiai Humoreska 

Agnė Makarevičiūtė Lokys ir voverė Pasakėčia 

Emilija Pociūtė Kiškis Baltramiejus Pasakėčia  

Emilija Šiuipytė Kartu mes stipresni Pasakėčia 

Gabija Tamošiūnaitė Zuikis bailys Pasakėčia  
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eilėraščiai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
„Mandala“, piešė Gustas Gineika, 5b klasė 
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Indrė Baltramavičiūtė, 5b klasė  

 

 

Šypsena 

 

Tu užsidedi netikrą šypseną ir kartoji: „Man viskas puiku“, 

Nemanau, kad gyvenimas būtų lengvesnis tokiu būdu,  

Skaudi šypsena vaidinama, 

Bet visa tai gavau iki širdies skausmo pastebimo. 

  

Atrodo, kad visos visatos aiškios, 

Bet mano akys pilnos ašarų,  

Tavo lūpos atrodo laimingos, 

Bet akys viską išduoda, o jos neabejingos. 

  

Kartais ne ašaros rodo tikrą skausmą,                                                         

Bet netikra šypsena tavo veide, kuriai nerandi paaiškinimo. 

Dėvi netikra šypsena, kad paslėptum skausmą 

Nuo draugų, šeimų, giminaičių, kurie mano – „Man gėda“. 

  

Tu nesi toks laimingas, kaip atrodo, 

Tu nesi draugas, kurį anksčiau pažinojau. 

Jis taip ilgai šypsojosi netikra šypsena, 

Nežinau, ar jis tikras ir kam jis priklauso.  
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Indrė Baltramavičiūtė, 5b klasė 

 

  

Smile 

 

You fake a smile and state “I am okay”  

I don’t think life would be easier that way,  

Sick of the smile that you fake,  

But that all I got from a heart ache.  

  

The whole world seems awake   

But my eyes are so vague.  

Your face looks happy,   

But eyes tell everything lastly.  

  

Sometimes it’s not in the tears which shows The Pain,  

But the fake smile on your face which pains you to explain.  

You put a fake smile to hide your pain  

From friends, families, relatives who think “you are a shame”.  

  

You are not as happy as it seems,  

You are not a friend I used to know, fourteen.  

You have had a fake smile for elongs,   

I don’t know if it’s real or to who it belongs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 „Mandala“, piešė Irmantas Lučkauskas, 5 b klasė 



 

10 

Gustas Gineika, 5b klasė 

 

 

Apie ką rašyti? 

 

Man reik sukurt eilėraštį,   

Bet niekaip nepavyksta. 

Galvoju, ką daryti, 

Ir pradedu jau pykti. 

Bandau aš pailsėti, 

Gulėti, pamąstyti. 

Svarstau, ką man daryti. 

Tai gal man nurašyti? 

Bet suprantu, kad neapgausiu, 

O po to ir barti gausiu... 

Sukūriau ketureilį, 

Dabar ir Jūs skaitykit! 

Taigi ir neapgavau! 

 

 

What about to write? 

 

I need to create a poem 

But there is no way to succeed. 

I am wondering what to do 

And I’m starting to get angry. 

I try to rest, 

Lie down, think. 

I am considering what to do for me. 

Maybe write down it from the internet? 

But I understand that I will not lie, 

And after that I will be scolded ... 

So I created a poem, 

Now you are reading it, too! 

So, you see, I did not lie! 
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Auksė Norkevičiūtė, 5b klasė 

 

 

Ežerėlis 

 

Vėjelis pučia iš pietų, 

Vaikučiai žaidžia po medžiu.  

O kiek žaliuojančios žolės! 

Kur tik pažvelgsi – žalia. 

 

Pakrantė smėliu išklota. 

Vaikučiai kojas užsikasę. 

Dar išsimaudys ežere, 

Tokia ta vasara karšta!    

                                                       

                                                      „Mandala“, piešė Auksė Norkevičiūtė 

 

 

 

 

 

Emilijus Paškauskas, 5b klasė  

 

 

Vakaras 

 

Leidžias saulė, krinta snaigės,                                                                                       

Štai sutemsta, viskas baigės... 

Eit namo jau greit reikės, 

Čiuožinėt jau nebeleis. 

 

Pašaukė mane mama – 

Vakarienė paruošta,  

Nuskubėjau aš staiga – 

Štai ir baigėsi diena. 
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Emilis Namikas, 5b klasė 

 

 

Saulė 

 

Spindi danguje saulytė, 

Rankas tiesia jai mergytė. 

Tarp medelių, tarp gėlių 

Atskrenda ji iš dausų. 

 

Saulė šviečia, saulė šildo, 

Pamažu ji sniegą tirpdo. 

O kai sniegas tas ištirps, 

Gėlės pamažu pražys. 

 

 

 

 

 

 

Ainis Daukantas, 5b klasė 

 

 

Pavasaris 

 

Tu eini takeliu, 

Girdi girgždantį sniegą. 

Pakilusi saulė nutildo jį. 

  

Pavirtęs į vandenį, 

Jis neša pavasarį. 

Pakilusi saulė pažadina jį.                                 
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Armantė Ataraitė, 5b klasė 

 

 

Žiema 

 

Už lango  nuostabi žiema. 

Balta balta, kur matai. 

Sniegelis purus ir lipnus. 

Stovi už lango dvi tvirtovės. 

Mašinos, medeliai baltai apsnigti.   

Manasis kiemelis atrodo lyg pasakoje. 

 

                                                         „Mandala“, piešė Armantė Ataraitė 

 

 

 

Viltė Žiūraitė, 5b klasė 

 

 

Baltos snaigės 

 

Einu per sniegą.  

Šalta, graži žiema. 

Sninga, sninga ant rankų 

Mažos baltos snaigės. 

 

Vaikai lipdo 

Sniego senius, 

Jiems labai patinka 

Lipdyti ir džiaugtis 

Baltu sniegu. 

 

Purios snaigės krinta, 

Iš gilaus dangaus. 

Nuostabus dangus, 

Iš kurio krinta 

Baltos snaigės!              
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Vytis Šyvokas, 5b klasė  

 

 

Katinas 

 

Guli katinas pūkuotas, 

Kraipo ūsus juodus. 

Ir pamato jisai uodą! 

O tas uodas tarsi velnias 

Zuja ištisai aplinkui.  

Jau įgriso katinui tas uodas – 

Nori jį pribaigt greičiau. 

 

    

 

 

 

 

Viltė Šyvokaitė, 5b klasė  

 

 

Jūra 

 

Aukštos kopos, 

Baltas smėlis, 

Jūra ošia nerami, 

Virš galvos žuvėdros krykščia – 

Ieško maisto nekantriai. 

 

Tolumoj laivelis plaukia, 

Saulė leidžias pamažu, 

Švyturys jiems kelią rodo 

Grįžti į namus.       
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Martyna Šyvokaitė, 5b klasė  

 

 

Jau žiema 

 

Saulė šviečia, ledas blizga 

Vaikai laksto, džiaugias kaip pamišę 

Pirmos snaigės jau iškrito – 

Visi skuba prie kalnų. 

 

Kas lipdo besmegenius tvirtus, 

Kas pienu nulietą pilį pastatė, 

Sniegena čiulba raudonu pilveliu. 

Jau žiema žiemužė. 

 

                    

 

 

 

 

 

Kajus Mačys, 5c klasė 

 

 

Haiku 

 

paryčiais matau 

šerkšnas atkeliavo 

tyliau – nežadink 

 

 

*** 

 

duok savo ranką 

sniego senį statysime 

dviese žaismingai 
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Emilija Pociūtė, 5c klasė  

 

 

Eilėraštis Sausio 13-ajai 

Bėga metai, 

Dienos, valandos, minutės. 

Ir ateina ši diena – 

Sausio tryliktoji. 

 

Galbūt kažkam ji kupina 

Liūdesio, gedulo ir ilgesio... 

Bet aš džiaugiuos dėl mūsų laisvės, 

Kuri jau tris dešimtis metų 

Džiugina kasryt visus. 

                                                                      Piešė Ieva Butkutė, 7b klasė 

Nepamirškime didvyrių – 

Tu nuostabių, drąsių žmonių. 

Kurie, nors buvo ir sunku, 

Gynė, saugojo Tėvynę. 

 

Žiema 

Lauke balta žiemužė žėri, 

Ir pusnys iki kelių... 

O štai už lango paukštis mažas, 

Moja sparneliu. 

 

Nors lauke labai žvarbu, 

Žmonės skuba takeliu. 

Ten kaimynas pusnį kasa, 

O vaikučiai – žaidžia karą. 

 

Štai tokia žiemužė ši – 

Ji žvarbi, bet nuostabi. 

Ir vaikams linksmybių daug. 

Ak, kaip gera, malonu! 
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Emilija Šiuipytė, 5c klasė  

 

 

Senelis 

Neliūdėk, seneli mielas, 

Dieną šią džiaugsmingą, 

Iš akių tebyra 

Džiaugsmo ašarėlės. 

 

Džiugink tu strazdelį 

Savo šypsena  

ir visus namiškius  

Juoko natele. 

 

 

 

 

 

Žvaigždelė 

 

Šviečia žvaigždelė  

Aukštai debesuos.  

Šaukia į puotą  

visus žmogelius. 

 

Eikit, pabūkit visi, 

Laukit ramiai:  

Jėzus ateis  

Pas tave ir mane. 

 

Stebuklas atėjo –  

Sulaukėm visi,  

Laimingų šventųjų Kalėdų 

Linkiu tau! 
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Kajus Žičkevičius, 5c klasė 

 

Haiku 

 

pavasario jūra 

visą dieną kyla ir slūgsta 

slūgsta ir kyla 

 

 

*** 

lašišos žaidžia 

kalnų verpeto dugne 

plaukia debesys. 

 

 

 

Gabija Tamošiūnaitė, 5c klasė  

 

 

Žiema 

 

Žiema žiemuže, tu balta, 

Tau snaigės šoka palengva. 

Mums nosys tuoj paraudonuoja, 

Nuo šalto šalto snaigių šokio. 

 

O mes vis čiuožiam nuo kalnų, 

Baltu baltu slidžiu taku. 

Ant stogų varvekliai kaba, 

Žiema žiemuže, tu balta. 

 

                

 

 

                    Eilėraščio „Žiema“ iliustracija, piešė Gabija Tamošiūnaitė 
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Dovilė Šopagaitė, 5c klasė 

 

Haiku 

 

Pavasaris ateina,  

paukščiai čiulba,  

bitės ir skruzdėlės ruošiasi dirbti. 

 

 

*** 

 

Bitės ilsisi,  

skruzdėlės taip pat – 

ruošiasi pavasariui. 

 

 

*** 

 

Zylutės garsai, 

Varveklių lašai, 

Ant sniego žingsneliai...  

 

 

 

Agnė Makarevičiūtė, 5 c klasė  

 

Haiku 

 

Šaltis spaudžia, nosis rausta, 

Čiuošim, skriesim mes kartu, 

Nuo aukštų, baltų kalnų! 

 

*** 

 

Atėjo ši laukta žiema, 

Ir sniego turim mes lauke,  

O kaip mums linksma būti čia! 
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Auksė Jablonskaitė, 6a klasė  

 

Gyvas jausmas  

 

Nieko nesakyk 

Pajusk ir išklausyk 

Tyrą balsą girioje  

Gerą žodį minioje  

Saulės spindulį auksinį 

Ir šį lietų sidabrinį 

Motinos ir tėvo meilę 

Gerą žodį išsakytą 

Gerą darbą padarytą 

 

 

                                                         Piešė  Auksė Jablonskaitė, 6a klasė  

 

Dalis tavęs  

 

Ligi šiol mano širdis buvo lyg tuščia scena 

Viskas pasikeitė  

Sutikau ją  

Tą nuostabią tamsiaplaukę 

Jos akys lyg pelėdos 

Ji žiūrėjo į mane lyg pelėda naktį, 

Ieškanti grobio  

Jos šypsena apšvietė viską, ką tik galėjo  

Norėjosi prieiti ir kartu šviesti 

Septyniom vaivorykštės spalvom  

Tapus tos šypsenos dalim 

Lieka vienas klausimas  

Ar tai išliks ilgam?  
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Regvita Butkutė, 6b klasė 

 

 

Ramus pavasario rytas 

 

Akrostichas 

 

Ramų pavasario rytą medžiotojas ėjo pro 

egles, kurios buvo aukštos,  

gražios ir žalios. Pūtė švelnus  

vėjelis, jis kvietė medžiotoją šokti. 

Idealus miško vaizdas, lyg paveiksle 

tapytas, medžiotojas laimingas,  

akys šviečia it žvaigždės ir šypsena plati. 

 

Baigėsi tas šaltas metas ir pavasario  

ugnis užsidegė, tos liepsnos lyg  

tikras kelias į rojų. Priešais buvo  

keisti medžiai ir grožėdamasis medžiotojas  

užlipo ant vienos šakelės, ji sprogo 

tarsi fejerverkas. Maži paukščiukai skrido pažeme tarsi 

ėjo takeliu, kuris juos vedė į ramų pavasario rytą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Piešė Regvita Butkutė, 6b klasė 
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Nojus Vilkevičius, 6b klasė   

 

 

Akrostichas 

 

Namie buvo šilta ir jauku, 

O lauke šalta ir žvarbu. 

Juk nėra reikalo eiti į lauką.  

Užtat Jonui tai nė motais – 

   Sušalt užsinorėjo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adrija Mažintaitė, 6b klasė  

 

                                                           Piešė Upė Banevičiūtė, 7b klasė 

Akrostichas 

 

Auksinė saulė  

Dangų nušviečia. 

Raktas vartus atidaro                         

Ir nutvieskia 

Javų laukus.   

Atsiveria laimės durys. 
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Laurynas Beržis, 6b klasė 

 

 

Akrostichas 

 

Laumė ėjo per mišką 

Ant kalno augo medelis 

Upelis greitai čiurleno 

Rupūžė iššoko ir pastebėjo 

Ypatingą laumės rūbą 

Naktis apgaubė žemę 

Atskrido paukštelis 

Saulelė jau miega 

 

            

Majus Gilius, 6b klasė 

 

Akrostichas 

 

Mintys sukasi ratu  

Aš savas mintis girdžiu 

Jos man suteikia aiškumo 

Užmirštas pasaulio kūnų 

Savo mintyse sklendžiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        

                                                       Piešė Gilius Majus, 6b klasė 
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Meda Ribakova, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Nuvytę žiedai                                 Withered blossoms 

Nusileido į balą                              Landed on the pond 

Jie atsigavo                                     They recovered 

 

  

*** 

  

Užėjo audra                                    A storm came in 

Nulinko visos gėlės                        All the flowers fell down 

Pradėjo lyti                                     It started to rain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

                                  Piešė Meda Ribakova, 7a klasė 



 

25 

Marija Čiulčinskaitė, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Vėjelis pučia,                                   The wind is blowing, 

Lietaus lašai barbena,                      Raindrops are rattling, 

Debesys, tamsa.                               Clouds, darkness. 

 

 

*** 

 

Saulutė šviečia,                                The sun is shining, 

Paukšteliai ryte bunda,                     The birds wake up in the morning, 

Čiulba giesmeles.                             And chirp songs. 

                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

Gabija Damašauskaitė, 7a klasė 

 

 

Saulė švinta anksti ryte,                   The sun shines early in the morning  

Šypsena mane kelia                          A smile makes me 

Aš atsibundu ir klausiu savęs:          I wake up and ask myself: 

Ar jau vasara?                                  It's already summer?  

  

  

*** 

 

Krinta rudas lapas ant vandens,      A brown leaf falls on the water  

Vėjas jau žvarbėja,                          The wind is already gushing  

Ruošiuosi į mokyklą aš                   – I'm going to school myself  

Rudenis artėja.                                 Autumn is approaching  
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 Justė Nosenko, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Ant sniego kalnų                             On a snowy mountain 

Labai baltų ir stačių                        Very white and steep 

Buvo malonu                                   It was nice 

 

 

*** 

 

Prie eglių žalių                                Near the green spruces 

Žiemą gražiai papuoštų                   Beautifully decorated in winter 

Būna daug žmonių                          There are a lot of people 

 

 

 

 

 

 

Skaistė Savickaitė, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Nusileido saulė                                The sun went down 

Pasibaigė diena                                The day is over 

Pakilo mėnulis                                 The moon has risen 

 

 

*** 

 

Dangus debesuotas                          The sky is cloudy 

Pradėjo lyti lietus                            It started to rain 

Atsirado vaivorykštė                       A rainbow appeared 
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Dominykas Kavaliauskas, 7a klasė  

 

 

Haiku 

 

Pamačiau upelį, o jame matau 

Atsispindintį dangų. 

Niekada nebuvau taip arti dangaus! 

                      

                        

 

Regimantas Senkus, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Senas tvenkinys 

Ramiai teka 

Vanduo nesustoja 

 

 

 

Miglė Žiobaitė, 7a klasė 

 

 

Haiku 

 

Baltieji kalnai... 

Prie šalto veido ramaus 

Snaigė prigludo. 

 

 

*** 

 

Mėnulio pilnaty... 

Snaudžia prie vartų 

Dangaus tinginys. 
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Erikas Vegys, 7a klasė 

 

 

Užšalę ežerai                                   Frozen lakes 

Žiema tapo ant langų                      Winter is drawing on the windows 

Visi laukia to stebuklo                    Everyone is waiting for a miracle. 

 

 

*** 

 

Auksu nušvito laukai                      The fields shine like gold 

Artėja ruduo                                    The autumn is coming 

Nuo medžių krinta lapai                  The leaves are falling from the trees 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Piešė Orestas Kundrotas, 7b klasė 
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Evita Totulytė, 7b klasė 

 

 

Širdis dainuoja 

 

Jau skleidžias pumpurai žali,              

Atsigrožėti negali.  

Širdis dainuoja, aš su ja,  

Nes gera mano širdyje. 

 

Kai pievos sužaliuos, laukai,  

Taršysis vėjyje plaukai.  

Dainuos širdis man garsiai, 

Klausysiu jos aš drąsiai.  

 

Pavasaris – gražus labai,  

Akimirkom jo džiaugsiuos būtinai. 

Mano širdis dainuos tikrai,  

Pavasaris netruks juk amžinai. 

 

 

 

 

 

Draugai  

 

Geri draugai juk nesimėto, 

Visad ranka jų ištiesta. 

Draugystė gimsta tik iš lėto, 

Gyvenimo kelionė ištisa.  

 

Branginkim draugą tikrą,  

Kuris visad yra šalia. 

Jis dovanoja šypseną 

Ir širdį užpildo nenusakoma galia.  
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Ieva Butkutė, 7b klasė  

 

Paukštelis

  

Tupi paukštelis margas, dailus, 

Ant ąžuolo seno viršūnės žalios. 

Jis žiūri į tolį, apmąsto kelionę,  

Kaip jam išvengti plėšrūnų, pavojų.  

 

Galvoja, kur naktį šaltą praleisti reikės, 

Galvoja, ką vakarui lesti turės. 

Ar neužpuls jo koks gyvis baisus, 

Ar netaps paukštelis vakariene priešo žiauraus? 

 

Kur tokiam paukšteliui mažam ir silpnam, 

Pasaulyje dėtis? 

Pavojai juk baisūs jo tyko visur... 

Ir savajam miške jis jaučiasi vienišas... 

 

Kur mažytis paukštelis gali pabėgti,  

Jei namai jo tik gimtinė sava? 

Galvoja paukštelis kas kartą nutūpęs pailsėti, 

Ką gi turėčiau daryti dabar? 

                                          

                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          Piešė Ieva Butkutė, 7b klasė 
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Gabija Žadauskaitė, 7b klasė 

 

 

Atvažiavo korona    

                                        

Atvažiavo korona 

Su mašina nebloga. 

Bijome mes jos tikrai, 

Saugomės jos įvairiai. 

 

Plaunam, šveičiame rankas, 

Muilą keičiam kas diena. 

Važinėjame mažai, 

Taupom pinigus tikrai. 

 

Laikomės mes atokiai 

Nuo koronos priekabios. 

Du metriukai aplink mus 

Ir koronos nebebus. 

 

Dedam kaukes ant ausų, 

Ant nosyčių bei burnų. 

Nuo bakterijų žiaurių, 

Lakstome visi kartu. 

 

Sėdime mes namuose, 

Užsidarę savyje. 

Kol ta siaubo korona 

Nešdinsis su mašina.  
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Gabija Žadauskaitė, 7b klasė 

 

 

Baubai  

                                                   

Tuk tuk tuk... 

Kažkas ten beldžias. 

Gal tai dėdė ar teta? 

Pasižiūriu pro akutę, 

O ten nieko nebėra. 

 

Tik staiga namuos tyla, 

Lyg baubai jau būtų čia. 

Taip baugu, taip neramu, 

Būt vienam tarp šių siaubų. 

 

Baubas slankioja namuos, 

Ieško netvarkos baisios. 

Bet daiktai visi namuos,  

Stovi savo kambariuos. 

 

Tad tam slankiojančiam baubui, 

Šiuos namuos nėra ką veikt. 

Ir čionai pas mus pastogės, 

Jau negaus tikrai, tikrai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Piešė Upė Banevičiūtė, 7b klasė 
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Gabė Cvilikaitė, 7b klasė  

 

Haiku 

 

Saulė leidžiasi                                 The sun is setting                       

Senasis šuo ilsisi                             The old dog is slumbering         

Mėnulis kyla                                   The moon is rising                       

 

 

Senryū 

 

Audroje                                           In a big storm                   

Žvejui sunku                                   The sailor strugles            

Bet jį lydi žvaigždės                       But stars lead him            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Piešė Gabė Cvilikaitė, 7b klasė 
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Emilijus Girnevičius, 7b klasė  

 

 

Senryū 

 

kalbos kalbos                                  We talk for hours                                   

o kas svarbiau                                 Anything else                                          

karas ar meilė                                  Just war or love                                    

Eita Totulytė, 7b klasė 

 

 

Senryū 

 

prapliupo dangus                            Started raining 

basomis                                           Cats and dogs 

lakstau po balas                              I am running barefoot 

 

 

 

 

 

Elena Malaškevičiūtė, 8a klasė 

 

 

Haiku  

 

Tamsa užvaldė                                Darkness overruled 

Aš vaikštau kambaryje                    I’m wandering in the room 

Ir ieškau šviesos                              Looking for the light 

 

 

*** 

 

,,Nebėra prasmės”                          “Life is meaningless” 

Bent jau taip sako visi                    At least that's what they say 

Bet ar tai tiesa?                               But is it really? 
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Elena Malaškevičiūtė, 8a klasė 

 

Klaustukai   

 

Tik klausimai 

Bėgioja mano galvoje. 

Kodėl? Kas? Kaip? 

Ar negali jie manęs palikti ramybėje? 

 

Kodėl esu tokia, kokia esu? 

Kokios yra visko priežastys? 

Kaip kiti gali būti laimingi, 

Kol aš bejėgiškai ieškau atsakymų? 

 

Tie klausimai, 

Kuriems atsakymų neturiu, 

Mane žudo, valgo, kamuoja, 

Bet nieko dėl to padaryti negaliu. 

 

Niekas į tuos klausimus nėra atsakęs, 

O jei būtų, ar gyvenimas prarastų prasmę? 

Galbūt, bet tie klaustukai 

Toliau bėgioja galvoje. 

 

 

Question marks 

 

Only question marks 

Roam my head. 

Why? How? What? 

Can't they just leave me be? 

 

Why am l the way l am? 

What's the reason for everything? 

How can others be happy,  

While l search for answers helplessly? 
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These questions, 

That l don't have the answers for 

Kill me, eat me inside out, 

But l can't do anything about it. 

 

No one has answered those questions, 

Even if they did, would life lose meaning? 

Probably, but those question marks 

Keep roaming my head, aggressively... 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

                  

                               Piešė Elena Malaškevičiūtė, 8a klasė 
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Guostė Lukošiūnaitė, 8a klasė 

 

 

Eilėraštis 

 

Augame mes, stiebiamės į viršų, 

Norime matyti visą šalį mūsų. 

Nenorime sėdėti ir nieko nedaryti, 

Svarbiausia – atsistoti, iškelti galvą ir sakyti: 

 

Aš galiu, aš tikiu, aš žinau, 

Kad galiu tai padaryti! 

Vienas pats su savimi 

Ir prašau man netrukdyti. 

 

Eisiu tiesiai link šviesos 

Ir neprapulsiu aš, tad nebijok. 

Tačiau nesmerkite manęs, 

Jeigu grįšiu be dalies savęs. 

 

Mane gali ir pakeisti, 

Aš tikrai to nepajėgsiu suvaldyti. 

Bus skausminga tai ar ne, 

Vis vien aš grįšiu pas tave. 

 

Pamatysi tu mane pro langą 

Nešiną dviem pasauliais. 

Vieną – skausmą, slegiantį pečius, 

Kitą – laimę, kerinčią širdį. 

 

Na ir kas, ką aš pasirinksiu, 

Kad ir kas man benutiktų, 

Aš būsiu čia, 

Su kažkuria sava puse. 
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Guostė Lukošiūnaitė  

 

Poem 

 

We grow, we are growing up, 

We want to see the whole country ours. 

We don’t want to sit here and o nothing like them. 

The key is to stand up and say it ourselves. 

 

I can, I believe, and I know. 

I’m sure I can do it alone by myself. 

But I pleasse you, don’t bother 

because I will lose and get stuck. 

 

I’m going straight towards the light 

I’m going to reach it from my heart. 

And I won’t be overwhelmed, 

so don’t be afraid. 

 

But don’t condemn me, 

I’m beginning u, 

If I came back with strangeness, weirdness, 

Peculiarity. 

 

And they can truly change me, 

but I don’t mind, 

Because everything is just fine. 

And still, I’ll be back here sometime. 

 

You will see me through the window 

Carrying two world. 

One - pain that aggravates the shoulders 

Another one - is happiness with the greatness of myself 

 

 It doesn’t matter what I choose at all, 

 whatever happens to me I’m sure I won’t fall. 
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Ieva Gražulytė, 8a klasė 

 

 

Haiku 

 

Mus supa covid                                           Covid is outside                                              

jau susitinkam tik prie                                Students sit at computers                            

kompiuterių fui                                           Business closing fast                                      

 

 

Senryū 

 

mokytojai tik moko                                     Teachers are teaching                      

mums nė motais                                           Students aren‘t listening                 

gaila                                                              How sad                                                                     

 

 

 

 

Titas Stačiukaitis, 8a klasė 

 

Haiku 

 

Mačiau kaip kielės                                        I saw two wagtails                                                           

parlėkė su starkumi                                       And  early storks on the tree                                         

jau pavasaris                                                  Bringing us warm spring                                                 

 

 

 

 

Rasa Varnaitė, 8b klasė  

 

Haiku 

 

nevertėtų taip                                                  You shouldn‘t do  that                               

naikint brolių mažesnių                                  Using animals  testing                                 

savanaudiška                                                   That‘s so sickening                                          
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Enrikas Verbickas, 8b klasė 

 

 

Haiku 

 

Ant medžio šakos                                        on a white tree branch 

Šokinėja balandis                                         jumping grey blueish pigeon 

Žiemos rytą                                                  in winter morning 

 

 

Senryū 

 

net ir žvirblis                                                 even a grey sparrow        

gali jaustis                                                     can feel like                    

dideliu paukščiu                                  the great one  bird           

 

 

 

 

Nedas Eimutis, 8b klasė 

 

 

Haiku 

 

gaivina šildo                                                 Refreshing and cool                                             

gegužį meilės lietus                                      Love is a sweet summer rain                               

nuprausia visus                                             That washes the world                                         

 

 

Senryū  

 

 

ant liaunos nendrės                                       on a branch                                                         

laumžirgis supasi                                          floating down the river                                       

šoka                                                               cricket singing                                                   
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vertimai 
 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         „Mandala“, piešė Vytautė Stanevičiūtė, 6a klasė 
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Vertė Elena Malaškevičiūtė, 8a klasė 

 

 

Matyk tai  

 

Pagal Edgar Guest 

 

Kai esi prieš sunkumą, 

Pasitik jį akis akin, 

Pakelk smakrą, nuleisk pečius, 

Padėk pėdas ant žemės ir giliai įkvėpk. 

Kai tai skausmas, kurio išvengt bandai, 

Daryk tai, ką darai gerai, 

Tau gali nepavykt, bet gal pavyks. 

Matyk tai! 

 

Juodi gali būti debesys aplink tave, 

Ir tavo ateitis gali būt niūri 

Bet neleisk savo sunkumams nuvertinti tavęs, 

Nepasiduok ir kovok. 

Jei blogiausia greitai gali nutikti, 

Nepaisant bet ko, ką gali padaryti, 

Bėgti nuo to nepadės. 

Matyk tai! 

 

Net viltis gali atrodyti beprasmė. 

Kai problemomis esi apsuptas, 

Atsimink, kad tu susiduri 

Su tuo, kuo kai kurie pirmą kartą susitinka, 

Tau gali nepavykt, bet krisk kovodamas, 

Nepasiduok, kad ir ką bedarytum, 

Akys tiesiai, galva aukštai iki pabaigos. 

Matyk tai! 

 

 

 

                                                        Piešė Elena Malaškevičiūtė, 8a klasė 
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Vertė Karolis Kurmelis, 8b klasė 

 

 

Aš Noriu Būti... 

 

Pagal Deshaun Roberts 

 

Aš noriu būti tavo mėgstamiausias labas, 

Ir aš noriu būti tavo sunkiausias sudie. 

Aš noriu būti tas, kuris tavęs niekados nepravirkdys, 

Tas, kuris įdeda tą spindesį tau į akis. 

Aš noriu būti tas, kuriuo tu pasitiki, 

Ir aš noriu būti tas, kuriam gali pasakyti visas savo paslaptis. 

Aš noriu būti tas, kuris visada šalia tavęs, 

Tas, prie kurio tu prilipus it prie klijų.  

Aš noriu būti tas, kuris tave daro laimingą, 

Ir aš noriu būti tas, kuris tau uždeda šypseną ant veido. 

Aš noriu būti tas, kuris tavęs lauktų einančios prie Altoriaus. 

Tas, kuriam tu ištartum: „Dėl tavęs aš nueičiau tūkstantį mylių“. 

Aš noriu būti tas, kurį tu nuoširdžiai myli, 

Ir aš noriu būti tas, kuris užpildo tavo širdį meile. 

Aš noriu būti tas, kuris yra visada ten, net ir tamsoje, 

Tas, kuris tave mylėjo nuo pat pradžių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

                                            Piešė Gabija Balandytė, 8b klasė  
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pasakėčios 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

  

              

   

 

                      

                     „Mandala“, piešė Tauras Nenorta, 8b klasė 
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Gustas Gineika, 5b klasė 

 

Meškinas 

Pasakėčia 

 

       Vidury miško augo didelė obelis. Visi miško gyventojai kantriai 

laukė, kol prinoks skanūs obuoliai. Užtektų ir rudeniui, ir žiemai 

paskanauti... Bet meškinas tinginys nusprendė viską sau nusiskinti. 

Vieną naktį, nesulaukęs, kol vaisiai prinoks, tuos obuolius į maišą 

susikrovė. Į olą vogčiom partempęs, iš liūdesio raudoti pradėjo: tie 

obuoliai buvo visai neprinokę, rūgštūs ir labai neskanūs. 

       Taigi nei pats valgė, nei kitam davė. 

 

 

 

 

 

 

 

Armantė Ataraitė, 5b klasė  

 

                                   Šuniukas, kirminas ir baimė 

       Pasakėčia 

 

       Šuniukas eina takeliu namo ir mato, kad prieš jį bala. Jis išsigando, 

kad nepaskęstų. Pamatęs kirminą sako: 

       – Aš bijau šokti, ką daryti?  

       – Tu pabandyk peršokti, tikrai nepaskęsi.  

       Šuniukas pasiryžo:  

       – Pabandysiu.  

       Šunelis šoko ir peršoko. Kirminas sako:  

       – Ateičiai žinok, kad baimės akys didelės. 
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Viltė Šyvokaitė, 5b klasė                                                                         

 

 

                                                Lapė ir ežys 

Pasakėčia 

 

       Bėgdama lapė įkrito į duobę. Tipeno ežys pro šalį, pamatė lapę ir 

klausia: 

       – Ką tu čia darai? 

       Lapė atsako: 

      – Norėjau atsigerti vandens, tai ir įšokau. 

      – Aišku. 

      Lapė prašo: 

      – Palauk, neišeik, gal gali man padėti išlipti?  

      Ežys sako: 

       – Juk pati įšokai! Bet gerai, kad nors paprašei, padėsiu.  

       Kaip sakoma, melas greit išaiškėja.  

                                                                                       

 

 

 

Martyna Šyvokaitė, 5 b klasė 

 

 

Pelė ir uodas 

Pasakėčia 

 

       Nešasi pelė sūrį, o uodas zyzia: 

       – Duok man sūrį, tu ir taip stora.  

       Pelė supyko: 

       – Tas sūris už tave didesnis!  

       – Na ir kas, bet aš stiprus, – vėl zyzia uodas.  

       – Kai pritrėkšiu su sūriu, toks stiprus nebebūsi! – sucypė pelė.  

       – Uoj, uoj, uoj! Duok sūrį, nes įgelsiu.  

       Pelei nusibodo. Kaip metė tą sūrį ir sužeidė uodui sparną, kad 

daugiau niekada nebegalėjo skraidyti. Taip ir prisizyzė uodas. 
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Emilis Namikas, 5b klasė  

 

Pasakėčia apie vilką ir kiškį 

 

       Eina vilkas per mišką. Pro šalį praskuodžia kiškis. Vilkas klausia 

kiškio:  

       – Kiški, kur tu taip skubi?  

       – Miško viduryje vyksta žvėrių susirinkimas, – atsakė kiškis ir 

nuliuoksėjo.  

       Vilkas pagalvojo, kad ir jam reikia į susirinkimą nueiti. 

Bebėgdamas pamatė, kad kiškis įkrito į duobę ir negali iš jos 

išsikapanoti. Jis pažiūrėjo į kiškį ir norėjo nubėgti savais kelias. Bet 

kiškis pradėjo gailiai verkšlenti:  

       – Vilke, vilkeli, padėk man išlipti.  

       Vilkui pagailo kiškio ir padėjo jam išsiropšti iš duobės.  

       Gerumas už auksą brangesnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              „Mandala“, piešė Emilis Namikas, 5b klasė 
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Auksė Norkevičiūtė, 5b klasė 

 

 

Lamos nelaimės 

Pasakėčia 

 

       Kitąsyk buvo lama, kuriai niekada nesisekė. O kodėl? Mat nuolat 

zoologijos sodo lankytojams į veidą spjaudydavo. Kartą ji paklausė 

kaimyno asilo, kodėl žmonės nuolat nusisuka nuo jos. 

       – Ogi į veidus spjaudai, jiems tai nepatinka. Įsivaizduok, kad tau 

kas nors į veidą spjautų! – atsakė asilas. 

       Po begalės skundų dėl lamos elgesio savininkai pasamdė griežtą 

gyvūnų trenerį. Jis priėjo prie lamos su kibiru vandens ir sušlapino jai 

veidą. Lamai nepatiko, ji tik spjovė jam ir nusisuko. Kitą dieną vėl jai 

veidą sušlapino, tik du kartus daugiau vandens panaudojo. Kokia 

nelaimė! Argi ir jis jos nemėgsta? Ji pasiskundė asilui, o šis atsakė: 

       – Kvailute, argi nesupranti? Jis bando parodyti, kaip apspjauti 

žmonės jaučiasi. 

       Tada lama viską suprato ir kitą rytą, kai atėjo treneris, ji jau 

nesispjaudė. Ji suprato, kad blogai elgėsi ir daugiau niekam niekada 

nieko blogo nedarė.  

        Nuo laimės į nelaimę žingsnis, nuo nelaimės į laimę žygis. 

 

 

 

Viltė Žiūraitė, 5b klasė     

                                                   

Lapė ir Vilkas 

Pasakėčia 

 

       Ėjo lapė mišku ir  įkrito į griovį. Pradėjo šauktis pagalbos. Niekas 

negirdėjo. Pro šalį ėjo vilkas. Lapė paprašė padėti, pažadėjo vilkui 

dovanų. Vilkas ištraukė lapę iš griovio. Lapė sako: 

       – Kiškis bėgioja už griovio, pasigausi pats! 

       Pusė teisybės – melas. 
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Kajus Žičkevičius, 5c klasė 

 

Zylė ir šarka vagilė 

Pasakėčia 

 

       Zylė, suradusi žiedą, nutūpė krūmo viršūnėje. Ją pamatė šarka 

patarška. Norėdama atimti iš zylutės žiedą, įsitaisė prie paukštytės. 

Gudruolė ir šnekina: 

      – Duok man savo žiedą, aš tau jį grąžinsiu, leisk bent pažvelgti. 

      Kaip prašė, taip ir padarė. Šarka pasiėmusi žiedą nuskrido ir 

nebegrįžo. 

      Nepasitikėk nepažįstamais! 

 

 

 

 

 

Dovilė Šopagaitė, 5c klasė 

 

 

Beširdis berniukas 

Vaizdelis 

                                     

       Pailsęs paukštelis norėjo pailsėti ir atsitūpė ant gatvės, visas 

nusilpęs, sušalęs. Pamatė jį berniukas ir pradėjo vaikytis. Paukštis buvo 

labai pavargęs ir maldavo palikti jį ramybėje, bet vaikas sučiupo 

paukštelį. Tas vėl gailiai prašė paleisti, tačiau beširdis berniukas uždarė 

jį narvelyje. Paukštelis vis veržėsi prie lango, norėjo pažvelgti pro jį.  

       Vieną dieną beširdis pamiršo pasirūpinti paukšteliu. Naktį vaikas 

sapnavo, jog dideli monstrai uždarė jį į narvą. Jis labai išsigando. Kai 

atsikėlė, iškart nubėgo prie paukštelio. Bet paukštelis gulėjo negyvas 

narvelyje. Jis labai troško laisvės, bet negavo.  

       Ne visi žmonės turi širdį. Kartais žmogus piktesnis už gyvūną. 
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Liutauras Bacevičius, 5c klasė 

 

 

Skruzdėlytės 

Pasakėčia       

                                 

       Skruzdėlytės, kad ir vieni iš mažiausių padarėlių mūsų žemėje, 

tačiau savo tokiais pat mažais žabteliais ir kūneliu pastato milžiniškas 

tvirtoves. Skruzdė nedidelė, o kalnus nuverčia. Jei žmogus būtų 

skruzdėlė, galėtų pakelti net dvi mašinas. Svarbu ne ūgis, o smūgis. 

                 

 

 

Mantvydas Dignaitis, 5c klasė 

 

Meška ir Vilkas 

Pasakėčia 

 

       Sykį gyveno du draugai – vilkas ir meška. Jie vienas kitam visko 

pavydėjo. Kartą jie nusprendė pasistatyti namus. Meška sako vilkui:  

       – Mano namas bus gražesnis ir tvirtesnis už tavo.  

       Bet... užėjus audrai meškos namas subyrėjo lyg kortų namelis, liko 

tik griuvenos. 

       Neperšokęs griovio nesakyk „op“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

                                    Piešė Vakarė Kabakaitė, 6a klasė 
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Martynas Kursevičius, 5c klasė 

 

 

Išsiblaškėlių nuotykiai 

Humoreska 

 

       Klasėje mane kviečia mokytoja padirbėti su tekstu.  

       – Aš nemačiau ko? – klausia mokytoja.  

       – Manęs, – atsakau.  

       – Tavęs! – pataiso ji.  

       – Veidrodyje mačiau ką? – vėl klausia ji.  

       – Tave, – atsakau aš.  

       – Save! – vėl pataiso ji.  

       – Gali ateiti kitas mokinys, nes man atrodo, kad čia darželinukas! – 

sako mokytoja.  

       – Atsiprašau, ką sakėt? – klausiu aš.  

       – Mokytis reikia! – šaukia ji.  

       Netikėtai klasės duryse pasirodo mama: 

       – Atleiskit, jį tėtis vietoj darželio atvedė į mokyklą. 

 

 

 

 

Agnė Makarevičiūtė, 5c klasė   

 

Lokys ir voverė 

Pasakėčia 

 

       Eina lokys mišku ir pamato mažą, rusvą voverę. Neiškentęs 

klausia:  

                 – Kodėl šokinėji nuo vieno medžio ant kito? 

                 – Žiemai atsargas renku, kad šeimą išmaitinčiau, – atsakė voverė. 

                 – Užmigtum žiemos miegu ir nereikėtų vargti. 

                 – Na jau ne, nors ir maža esu, pririnksiu rudens gėrybių tiek, kad        

          šeima būtų soti ir laiminga. 

       Moralas: kas nedirba, tas nevalgo! 
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Emilija Pociūtė, 5 klasė 

 

 

Kiškis Baltramiejus 

Pasakėčia  

 

       Gyveno toks kiškis Baltramiejus. Jis buvo kitoks nei visi kiti bailiai 

zuikiai: jis buvo labai išdykęs ir mėgdavo visiems krėsti eibes. Taigi 

vieną dieną eidamas takeliu Baltramiejus labai užsinorėjo kažko 

užkrimsti. Klaidžiojo jis šen ir ten, bet pavyko rasti tik vieną mažulytį 

dobilėlį, augantį pievos vidury. Jis jau neteko vilties rasti ką nors 

valgomo, tad prisėdo ant kelmo pailsėti. 

       Staiga pamatė lapino daržą. O ten augo daugybė sultingų kopūstų, 

morkų, burokų ir visko, ko tik panorėsi. Kiškis pagalvojo, kad jei 

nusiskins kopūsto lapą, gal lapinas labai nepyks. Paragavo jis gardaus 

kopūsto. Jam taip patiko, kad netyčiom suvalgė netgi visą kopūstą. Bet 

gardžiuotis šviežiomis daržovėmis jis galėjo neilgai... Baltramiejus 

išgirdo, kaip atsidaro lapino namų durys. Pagriebęs kelias morkas, jis 

dėjo į kojas. 

       Gudruolis, pamatęs, kad kažkas apvogė jo daržą, baisiausiai įniršo. 

Ir paspendė labai gerai užslėptus spąstus. 

       Kitą dieną tas besotis vėl užsinorėjo paskanauti daržovių ir 

astriksėjęs įkliuvo į spąstus. Lapinas išėjo į lauką ir paklausė: 

       – Kiški, ar tu vagi mano daržoves? 

       Išdaigininkas išraudo ir palinksėjo galva. O gudrusis lapinas jam 

protingai tarė: 

       – Štai ir prisidirbai. O dabar išraudai visas kaip sunokusi braškė. 

Juk galėjai tiesiog paprašyti, būčiau davęs tau daržovių. Ir dėl savo 

melo dabar jauti bekraštę gėdą. Teisybė akis bado, mielas drauge. 
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Emilija Šiuipytė, 5c klasė 

 

 

Kartu mes stipresni 

Pasakėčia 

 

       Kartą miške gyveno kiškis ir neturėjo draugų, nes buvo didelis 

pagyrūnas. Vieną dieną į kiškių piškių namus atslinko lapė snapė, ji 

vaikėsi visus kiškius, ir niekas jų negalėjo apginti.  

       Staiga pribėgo pagyrūnas ir bandė kovoti, bet jį lapė tik paspyrė ir 

vis vien vaikėsi kiškius. Tada kiškis pagyrūnas suvokė, kad jis vienas 

bejėgis prieš lapę.  

       Tuomet atsitiko netikėtas dalykas: prie kiškio žengė visas zuikių 

kaimas ir taip susidarė visa kiškių piškių armija. Visi stovėjo ausis 

drebindami, bet kas, jei ne jie, apgis namučius? Jie kartu įkrėtė lapei į 

kailį tiek, kad šioji daugiau nebenorėjo net akyse jų matyti ir spruko 

uodegą pabrukusi. Nuo tada lapė bijojo eiti į šį vieningą kiškių kaimą.  

       Kiškis pagyrūnas susirado draugų ir niekada daugiau nebesigyrė. O 

visi kiškiai suvokė, kad kartu jie yra stipresni nei po vieną. 

       Šluotos surištos neperlauši. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Piešė Upė Banevičiūtė, 7b klasė 
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   Gabija Tamošiūnaitė, 5c klasė 

 

 

Zuikis bailys 

Pasakėčia 

 

         Liuoksi zuikis takučiu. Šalia jo sušląma lapas. Ir kiškis išsigandęs 

nulėkė, kur akys mato. Manė, kad lapė jau ketina jį praryti. 

         Striksi toliau, o varna kvarkt ir atsitūpė ant šakos. Bet bailusis kiškis 

dar labiau nusigandęs nulėkė prie ežero. 

        Nusiraminęs grožisi sau vaizdu. Deja, papūtė vėjelis, o kiškio ausys 

nulinko ant šono. Kiškis pašoko į orą iš baimės ir daugiau kojos į tą miško 

pusę nekėlė.  

       O varna sako: 

       – Zuikis ir savo ausų bijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasakėčios „Zuikis bailys“ iliustracija, piešė Gabija Tamošiūnaitė 


