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„Žiaurē graži žėima“, – skamba dažno žemaičio lūpose, lyg pasiguo-
džiant, kad ne viskas šiemet klostosi taip, kaip norėtųsi.  

„Gimnazijos naujienų“ 2-as numeris taip pat skirtas žiemai – dar kartą 
pasidžiaukim ja ir, kadangi jau atšventėm Užgavėnes, pamažu atsisvei-
kinkim. Gero skaitymo! 

Jaunieji korespondentai  

 

PASIDŽIAUKIME! 
Kaip smagu ir gera matyti, kad šiuo visiems 
sunkiu laikotarpiu, yra vaikų, kurie nepra-
randa motyvacijos, mokosi ir stengiasi. Jau 
mėnuo, kai prasidėjo II mokslo metų pusme-
tis, o mokyklos korespondentai nusprendė 
pakalbinti I pusmečio pirmūnus ir geriau su 
jais susipažinti. Visiems pašnekovams užda-
vėme panašius klausimus. Ar atsakymai pa-
našūs, spręskite patys. 
 

 

Klasė Pavardė, vardas  I pusmečio pažymių vidurkis  
5 Bolis Robertas  9,5  
5 Zaleckis Agnius  9,2  
6 Račkelytė Saulė  9,5  
6 Vaitkus Domantas  9,0  
7 Narkutė Deimantė  9,69  
8 Stuopelytė Vanesa  9,15  

II g Valauskas Tadas  9,07  
4 kl. Petrikaitė Meda  Visų dalykų įvertinimai aukštesniojo lygio  
1 kl. Abrutytė Simona  Visų dalykų įvertinimai aukštesniojo lygio  

-Vanesa, kaip manai, kaip tau pavyko 
tapti pirmūne? 
- Gana daug mokiausi, stengiausi, atlikau 
viską laiku bei nusiųsdavau, klausiausi ir 
viską rašydavausi per pamokas.  
-O tau ar sunku mokytis? 
-Išties man nėra sunku mokytis. Na, gal kar-
tais, jeigu kokia nors sunki tema ar jeigu 
trukdo šeimos na-
riai per pamoką, tai 
gan sunku susi-
kaupti. Bet šiaip 
man nesunku. 
-Koks tavo svajo-
nių darbas?  
-Seniai jau svajoju 
apie dizainą, kažką, 
kas susiję su rūbais. 
Tai turbūt koks 
nors rūbų dizainas ar su mokslu kažkas 
susiję. 
-Ar mėgsti žiūrėti filmus? 
-Mėgstu, bet daugiausiai  žiūriu japoniškus 
serialus.  
-Ar turi kokių hobių? 
-Hmm, mano vienintelis hobis piešti, tapyti. 
Mėgstu keliauti, toliausiai esu buvusi turbūt 
Estijoj. 
-Oho. Ar tau patinka gamta? 
-Taip, labai. Mano mėgstamiausias metų 
laikas – pavasaris, nes pavasarį pradeda at-
gyti visa gamta. Gyvūnai išlenda iš miškų, 
paukščiai pradeda čiulbėti, pradeda žydėti 
gėlės bei skleidžia savo žiedus, pievos pra-
deda geltonuoti.  
-O ar tu turi kokių gyvūnų? 
-Taip, turiu. Ir naminių, ir ne naminių. Tu-
riu katiną ir šunį. Taip pat lauke gyvena 
daug katinų, gal kokie penki ar šeši. Turiu 
dar du triušius. Kadangi mano tėvai ūkinin-
kai, tai turim daug galvijų. 
 

-Deimante, ar tau sunku mokytis? 
Kaip manai, kaip tau pavyko tapti 
pirmūne? 
-Tikriausiai, kad į 
mokslą žiūriu rim-
tai. Mokytis kartais 
sunkiau, kartais 
lengviau... 
-Kas tau yra 
mokslas? 
-Man mokslas yra 
žinių šaltinis.  
-Koks tavo svajo-
nių darbas? 
-Dėl svajonių darbo dar nesu apsispren-
dusi. 
-Ar mėgsti žiūrėti filmus? Kokius? 
-Mėgstu, bet neišskirčiau nei vieno žanro. 
-Ar turi kokių hobių? Kokie jie? 
-Taip, vienas iš jų yra piešti, o kitas važinė-
tis motociklu laukų keliukais.  
-O tau patinka keliauti? 
-Taip. Toliausiai buvau Latvijoje.  
-Gal turi mėgstamą metų laiką? Koks 
jis?  
-Taip, turiu mėgstamą metų laiką, jis tur-
būt būtų – žiema. Gal todėl, kad tuo metu 
randu daugiausiai mėgstamos veiklos.  
-Ar turi kokių augintinių? 
-Taip ,turiu net tris kates.  
 

 
-Simona, kaip tau sekasi 1 -oje 
klasėje? Ar tau patinka? 
-Mokytis patinka, o ir sekasi puikiai.  
-Kokia tavo mėgstamiausia pamoka?  
Matematika.  
-Kuo norėtum būti užaugusi?  
-Kirpėja, nes man labai patinka šukuoti 
plaukus.  
 
 
 

Robertai, kaip manai, kaip tau pavyko 
tapti pirmūnu? 

-Įdėjau daug pastangų, nemažai dirbau sava-
rankiškai. 

-Ar tau sunku mokytis? 
-Kaip sako patarlė: „ Mokslo šaknys karčios, 

bet vaisiai saldūs“, todėl tikiuosi, kad atei-
tyje man tai padės.  

-Koks tavo svajonių darbas? 
-Būti gydytoju arba krepšininku. 
-Ar mėgsti žiūrėti filmus? 
-Taip. Komedijas, trilerius, istorinius filmus.  
-Ar turi kokių hobių? Kokie jie? 
-Taip, turiu. Žaisti krep-

šinį, stalo tenisą, ke-
liauti.  

-Tau patinka ke-
liauti? Kur toliausiai 
esi nukeliavęs? 

-Buvau pas giminaičius 
Anglijoje. 

-Koks metų laikas tau 
patinka labiausiai? 

- Vasara. Baigiasi mokslo 
metai, orai atšyla ir ga-
lima maudytis ežere.  

-O turi kokių gyvūnų, 
o gal neturi, bet norėtum turėti? 

-Ne, neturiu. Bet norėčiau turėti šunį labra-
dorą.  

 

 
-Ką mėgsti veikti 
laisvalaikiu? Ko-
kia tavo veikla 
mėgstamiausia?  
-Mėgstu žaisti su 
„Lego“, taip pat pa-
tinka piešti ir spal-
vinti.  
 
 
Nukelta į 2-ą psl. 

 

Nuotrauka Justo Petraičio, 6kl.  
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-Tadai, kaip čia taip pavyko būti tarp 
geriausiai besimokančių?  
Tiesiog reikia noro mokytis ir nepatingėti da-
ryti namų darbus.  
-Kaip tau pavyksta rasti motyvacijos 
mokytis šiuo 
sunkiu laiko-
tarpiu?  
Mokausi dėl sa-
vęs ir savo atei-
ties motyvacijos 
randu daryda-
mas mėgstamus 
darbus.  
-Pasidalink 
paslaptimi, ar 
esi kada nors 
nusirašinėjęs per kontrolinį? 
Tikrai esu, turbūt nėra tokio mokinio, kuris 
taip nėra daręs.  
-Ką mėgsti veikti? Koks tavo hobis? 
Labiausiai mėgstu žvejoti, meistrauti ir re-
montuoti šį bei tą.  
-Ko palinkėtum sau ir kitiems II pus-
metyje?  
Sau palinkėčiau nepasiduoti ir atrasti moty-
vacijos toliau mokytis, o kitiems siekti užsib-
rėžtų tikslų ir papildyti pirmūnų sąrašą. 

 
  
 -Domantai, kaip čia 
taip pavyko būti ge-
riausiųjų 10 – uke?  
-Na, net nežinau, kaip 
man pavyko, nes šiame 
pusmetyje maniau, kad 
mokiausi blogiau, negu 
praeitais metais.  
-Kaip tau pavyksta 
rasti motyvacijos 
mokytis šiuo sunkiu laikotarpiu? 
-Mano motyvacija mokytis šiame sunkiame 
laikotarpyje atsiranda, nes žinau kada nors 
viskas pasibaigs, ir grįšime į mokyklą. 
- Pasidalink paslaptimi, ar esi kada 
nors nusirašinėjęs per kontrolinį? 
-Taip. Ir dėl to  vieno karto teko pasigailėti.  
-Ką mėgsti veikti? Koks tavo hobis? 
-Man labai patinka fotografuoti gamtą, nes 
tai mane labai atpalaiduoja.  
-Ko palinktum sau ir kitiems II – ame 
pusmetyje? 
- Palinkėčiau nepasiduoti, greit viskas pasi-
baigs ir grįšime į mokyklą.  

-Saule, kaip tau pavyko tapti pir-
mūne? 
Tiesą sakant, pačiai nelabai aišku, kaip 
man taip išeina, bet tiesiog stengiuosi viską 
atlikti, ką reikia.  
-Kaip tau pa-
vyksta rasti 
motyvacijos 
mokytis šiuo 
sunkiu laiko-
tarpiu? 
Motyvacijos iš 
tiesų nėra labai 
daug, bet kartais 
pamąstau, kas 
gali būti, jei 
staiga viską pa-
mesi, ir nieko 
nebedarysi ir 
tada pagalvoji, kad verčiau reikėtų mokytis.  
-Pasidalink paslaptimi, ar esi kada 
nors nusirašinėjusi per kontrolinį? 
Taip yra buvę, kad nusirašiau per kontro-
linį, bet tikrai ne per kiekvieną. 
-Ką mėgsti veikti? Koks tavo hobis? 
Labiausiai turbūt mėgstu klausytis muzi-
kos, žaisti kompiuterinius žaidimus, taip 
pat labai mėgstu gaminti.  
-Ko palinkėtum sau ir kitiems II pus-
metyje? 
-Manau, palinkėčiau neprarasti motyvaci-
jos, kad ir kaip būtų sunku, nors tikrai būna 
kartų, kai nieko nebesinori daryti.  
 

 
 
-Meda, kaip tau se-
kėsi I – ąjį pusmetį? 
Ar sunku buvo? 
-Viskas sekėsi gerai. 
Namuose lengviau su-
sikaupti, galėjau daug 
daugiau išmokti negu 
mokykloje dėka savo 
mamos ir tėčio.  
-Kokia tavo mėgsta-
miausia pamoka? 
-Dailė ir matematika 
-Ką mėgsti veikti 
laisvalaikiu? Koks tavo hobis? 
- Laisvalaikiu mėgstu žaisti lauke bei padėti 
 

-Agniau, kaip čia taip pavyko būti pir-
mūnu? 

-Nei pats nežinau, turėjau  pirmo pusmečio 
tikslą – neturėti nei vieno iš 7-eto iš visų pa-
mokų vidurkių.  

-Kaip tau pavyksta rasti motyvacijos 
mokytis šiuo sunkiu laikotarpiu? 

-Man šis laikotarpis 
nėra sunkus , o moty-
vacijos randu papras-
tuose dalykuose, pvz.: 
geriau pažįstama ap-
linka, besimokydamas 
galiu pasidaryti arba-
tos , pasileisti ramios 
muzikos, viskas vyksta 
greičiau ir paprasčiau.  

-Pasidalink paslap-
timi, ar esi kada 
nors nusirašinėjęs 
per kontrolinį? 

-Per kontrolinius sukčiavęs nesu, bet per te-
mos baigimo testą į vadovėlį esu žvilgtelė-
jęs.  

-Ką mėgsti veikti? Koks tavo hobis? 
- Turbūt kaip ir visi mano amžiaus berniukai 

mėgstu žaisti kompiuterinius žaidimus.  
Taip pat mėgstu groti smuku ir pianinu.  

-Ko palinkėtum sau ir kitiems II pus-
metyje?  

-Linkiu, kad II pusmetyje sektųsi nuotoli-
niame mokymesi, mažų ir didelių tikslų iš-
sipildymo, gerų pažymių.  

 

 
 

mamai ir tėčiui. Žiemą laisvalaikį praleidau 
čiuožinėdama slidėmis ir rogėmis nuo kalno 
savo namuose. Žaidžiu kartu su savo sesute 
Aiste. Vasarą laisvalaikiu mes plaukiojame 
tvenkinyje, važinėjame dviračiais, einame 
rinkti gėlių bei vaistažolių aplink savo na-
mus, nes gyvename šalia miško. Patinka 
groti pianinu bei smuiku, rašyti poeziją. 
Vieno hobio išskirti negaliu, man patinka 
būti vaiku. 
-Kuo norėtum būti užaugusi? 
-Užaugus norėčiau likti savimi – Meda. Pa-
virsti mes į nieką negalime, galime tik 
dirbti, turėti profesiją, bet ne tuo tapti. 
 

Ačiū visiems pirmūnams.  
Kalbino Gytis ir Henrika 

 
 

Sveikatingumo iššūkis – žingsnis link 
bendro tikslo  

Kulių gimnazija nuo 2017 m.m. pradėjo įgyvendinti sveikos gyvensenos ir svei-
katos mokslų ugdymo krypties projektą, o šiuo metu siekia būti pripažinta sveikatą 
stiprinančia mokykla. Tiek mokytojai, tiek mokiniai stengiasi, kad mokykla būtų 
verta tokio vardo. Mokinių taryba taip pat prisidėjo ir pirmąkart metė sveikatingumo 
iššūkį Kulių gimnazijos bendruomenei - mokytojams ir mokiniams.   

Kiekvienas iššūkio dalyvis turėjo įvykdyti jam mestą iššūkį, jį nufotografuoti 
arba nufilmuoti. Tada tai turėjo įkelti į gimnazijos Facebook paskyrą, tai padarius 
sugalvoti ir perduoti savo iššūkį kitiems.  

Kiekvienas iššūkis buvo vis kitoks, visi skirtingi, išradingi ir originalūs. Kokių iššūkių tik nebuvo: ir aktyvus 
sportas, ir sveikas maistas, ir smagios užduotys, kurios vaikams suteikė džiaugsmo, o suaugusiems padėjo prisiminti 
vaikystę. Iš viso iššūkyje dalyvavo daugiau nei 120 dalyvių. Visiems netrūko emocijų, išradingumo, nes kuo toliau, 
tuo labiau sugalvoti iššūkius buvo sunkiau. Labai džiaugiamės tokiu aktyvumu, smagu, kad tokiu sunkiu laikotarpiu 
mokiniai ir mokytojai prisijungė, pajudėjo ir pasisėmė gerų emocijų.   

Labai tikimės, kad visi kartu artėjame link savo tikslo – sveikatą stiprinančios mokyklos.  
  

Mokinių tarybos pirmininkė Henrika Norkeliūnaitė  
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„Laisvę reikia ne tik turėti, bet reikia mokėti ją ir auginti“ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nepamirštos Užgavėnės 
 

 

Užgavėnės - kokia tai šventė? Tai žiemos 
šventė, simbolizuojanti žiemos išvarymą 
siekiant prisišaukti pavasarį. Pagrindiniai 
šventės simboliai – persirengėliai, kaukės, 
blynai, Morės deginimas. Per Užgavėnes 
tradiciškai dirbami tik lengvi darbai, gami-
namas maistas bei sočiai valgoma, pramo-
gaujama.  
Mūsų mokykla taip pat šios šventės nepamiršo: ant-

ros klasės mokiniai darė kaukes – tik ne tas, kurias dėvime kasdien 
saugodamiesi nelemto viruso, o tradicines Užgavėnių kaukes.  
Norėdami daugiau sužinoti apie jų gamybą klabiname antros klasės 
mokytoją Vidą Simėnienę.  
 
-Kaip kilo šios iniciatyvos idėja, gal tai jau daugiametė tra-
dicija?  
-Užgavėnių kaukes darome kiekvienais metais. Kuo mokiniai ma-
žesni, tuo kaukės paprastesnės. Augant vaikams, Užgavėnių kaukės 
tampa vis sudėtingesnės, įvairesnės. O mes juk jau antrokai. Tai 
kaukių padaryta labai įdomių. Todėl ir kilo mintis pasidalinti gražiu 
rezultatu su visais. Taip ir atsirado virtuali Užgavėnių kaukių pa-
roda.  
-Ar buvo kokių kaukių išsiskiriančių savo originalumu?  
-Man atrodo, kad kiekviena kaukė yra originali. Jeigu matėte gim-
nazijos ,,Facebook‘‘ puslapyje antrokų kaukes, turbūt tai pastebė-

jote. Gamybai naudotos įvairiausios medžiagos: 
popierius, audiniai, siūlai, plastilinas, kailiai, 
netgi vienkartinės kaukės...  
-Kiek iš viso kaukių padarėte? Ar vaikai 
noriai jas kūrė?  
-Padaryta 17 kaukių. Vaikai aktyviai, o daugelis 
labai noriai įsitraukė į kaukių gamybą. Gaila, keli 
antrokai jų nepadarė. Matyt pritrūko minčių, 
priemonių, noro... Manau pamatę draugų kau-
kes, kitais metais įsitrauks į šį darbą aktyviau.  

-Iš kur kilo kaukių idėjos, gal pasitelkėte internetą ar vaiz-
duotę?  
-Taip, kaukių idėjų tikrai sėmėmės interneto 
platybėse, savo vaizduotės aruoduose, o taip 
pat namiškių prisiminimuose. Taip pat idėjas 
diktavo ir namuose esančios medžiagos. Į šį 
darbą įsitraukė ir tėvai, ir kiti namiškiai. Kai ku-
rie plušėjo daugelį valandų ir kūrė ne tik kaukę, 
bet visą kostiumą. Dar labai dėkoju visiems, 
kad prisideda prie tradicijų puoselėjimo. Ti-
kiuosi, kad per kitas Užgavėnes susitiksime prie 
Užgavėnių laužo.  

 
 
Dairydamiesi, kaip gimnazijos bendruo-
menės nariai šventė Užgavėnes šiemet, 
kai, deja, tradiciniai persirengėlių šur-
muliavimai draudžiami, negalėjome ne-
pastebėti fizinio ugdymo mokytojos Sta-
sės Rimkuvienė Užgavėnių šiupinio. 
Pakalbinta mokytoja papasakojo, kad 
šiupinį sugalvojo pagaminti todėl, kad 
tokį patiekalą senovėje žemaičiai visada 
ruošdavo per Užgavėnes. Užgavėnių 
diena buvo paskutinė diena prieš Gavė-
nią, todėl reikėjo sočiai ir riebiai paval-
gyti.  
Mokytoja neslepia ir virtuvės paslapčių: 
„Pradžioje į šiupinį dėjau kiaulės knyslių ir uodegų, viriau apie pu-
santros valandos, kol suminkštėjo. Vėliau dėjau iš vakaro už-
merktų pupelių, žirnių ir perlinių kruopų. Kai kruopos išvirė, šiu-
pinį dar pagardinau kepintomis morkomis su svogūnais. Visas ga-
minimas truko apie 3 val. Beje, šiupinį gaminau lauke, ketaus 
puode. Tokį patiekalą ruošiau pirmą kartą“. 
Ačiū mokytojoms. 

Deimantė N., Evelina N. (7 klasė)

  

-Ką jums reiškia Vasario 16-oji?  

-Kaip ir visiems lietuviams tai yra mūsų valstybės gimimo diena. Tai tokia šventė, kurios nevalia užmiršti, mūsų valstybė skaičiuoja 
beveik 1000 metų, iš tikrųjų gal ji ir dar ilgesnė, aš kai mokinius mokau sakau, kad jai yra 3000 metų, taigi aš labai didžiuojuosi 

žodžiu VALSTYBĖ. Valstybės kritikuoti, mano manymu, niekad nereikėtų. Atkūrę 1918 m. mes radom įrankį, kuris padeda žmogui 

atsiskleisti – augti ir klestėti.  

-Kaip Jūs minite Vasario 16-ają? 

-Na, šiais metais ši diena buvo truputėli kitokia. Aš esu tokios nuomonės, kad minėjimas tai ne tik nusifotografuoti ar ką nors 
paskelbti socialiniuose tinkluose. Toks minėjimas nėra tikras, jei nėra nuoširdumo. Svarbu Vasario 16-osios šventę jausti širdy. 

Kasmet laukiu šios datos, kad galėčiau iškelti vėliavą – žiūriu į ją ir džiaugiuosi. Šiemet ši šventė sutapo su Užgavėnėmis, tai pasi-

darėm šventę kieme: iškėlėme istorinę Lietuvos vėliavą, kepėme blynus lauke, dalinomės nuotraukomis ir sveikinome šeimos narius. 

Man, atvirai kalbant, skaudu, kad kai aš einu per mūsų miestelį Kulius ir matau, kad ne visi yra išsikėlę vėliavas. 

-Ar manote, kad šiuolaikiniai žmonės teisingai supranta Vasario 16-osios svarbą? 

- Aš manau, kad jie teisingai supranta Vasario 16-osios svarbą, tik gal jie nesupranta, kad gėrį visada reikia saugoti, puoselėti ir 
ginti. Jie švenčia Vasario 16-ają, bet svarbu, kad jie suprastų, kad laisvę reikia ne tik turėti, bet reikia mokėti ir auginti. Kartais 

patriotizmas, deja, nėra pagrįstas darbais. Kad išliktum lietuvis, turi nepamiršti kalbos, mokytis istorijos, neprarasti tikėjimo, nes ant 

šito pagrindo mes stovim. 

-Ko palinkėtumėte Lietuvai ateityje? 

-Aš palinkėčiau mūsų himno žodžiais: te vienybė, darbas, meilė žydi mūsų širdyse. Norėčiau palinkėti, kad suvoktumėme, ką da-

rome, ir stengtumėmės daryti viską gerai. Tikiu šviesia Lietuvos ateitim. 

Ačiū. 

Saulė Račkelytė, Domantas Vaitkus, Justas Petraitis (6 klasė) 

 

Kasmet sausio, vasario, kovo mėn. rengiami įvairūs pilietiškumo 

ugdymo projektai. Šį kartą apie valstybinę šventę, Vasario 16-ąją, 

kalbamės su istorijos mokytoju Kazimieru Garasimavičiumi.  
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Kūrybinės dirbtuvės 
Keliauk minčių taku – nustebsi, kaip toli jos nuves... 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Žiemos šešėlis 

 

Ištirpsta sniegas, 

Saulės šilumoj atbunda gėlės 

Jaučiu kaip plaka 

Širdis karštai ir glosto vėjas. 

 

Ir karštas ašaras ant tavo skruosto 

Paliksiu vėlei, tik jas nušluostau. 

Apleistą širdį, kuri taip virpa  

Ir trokšta meilės labirinto, 

Paslėpt norėsiu atminimų tamsoje. 

 

Ištirpęs sniegas nuteka šlaitais, 

Žiemos apleistais, 

Palieka pėdsakus brangius 

Kaip tu – šešėly. 
(Laisvė Budrytė, I g) 

 

SVEIKINAME! 

4 kl. mokinę GUOSTĘ GOLUMBECKAITĘ lai-

mėjus prizą konkurse „Tai bent žiema“.  

Jos eilėraštis atrinktas burtų keliu. Simbolinę dovanėlę perduosime mo-

kytojai – pažadėjo perduoti       

  Žiemos džiaugsmas 

 Medžiai padengti baltu sniegu tarsi cukraus pudra. Žengiu žingsnius ant dar švie-

žiai iškritusio sniego, kuris traška man po kojomis. Vos tik iškritus kelioms pirmosioms 

snaigėms išbėgau į lauką, pasidžiaugti gražiai šokančiomis snaigėmis, kurios švelniai pri-

siglaudžia ant veido, ištirpdamos ir pavirsdamos į mažus lašiukus – tai  ramina ir išlais-

vina nuo slegiančių minčių. Dabar, sėdint namuose, ir už lango stebint krentančias dide-

liais gabalais snaiges, džiaugiuosi, kad ši žiema tokia nuostabi ir atitraukianti nuo vargi-

nančių dalykų. Tik tokią žiemą kaip ši jaučiuosi laimingesnė, kai galiu tiek daug nuveikti... 

Žiema be sniego, praranda žiemos prasmę ir tampa liūdna gilia duobe, iš kurios išlipame 

tik pavasarį... Galima niurzgėti, kad sniegui ištirpus, pažliunga purvynai ir balos, jog tai 

labai negražu, bet dabar man šie dalykai netrukdo. Šaltis ir sniegas sukuria upių keliu –  

ledą. Vos tik sutvirtėjus ledui, griebiu pačiūžas ir paskubomis lekiu link jo, kad tik kuo il-

giau pačiuožinėčiau, nes žiemą labai greita sutemsta. Galbūt tai paskutinė mūsų tokia 

žiema ir kitais metais sniego nebebus? Todėl ir džiaugiuosi kiekviena nukritusia snaige. 

Visada džiaugiuosi mažiausiais dalykais gyvenime ir suprantu, kad mažiausi dalykai kar-

tais ir yra svarbiausi.  

(Radvilė Žiliūtė, I g) 

Prasidėjo gruodis, 
Jau žiema atėjo. 
Krenta baltos snaigės,  
Pusnys suspindėjo. 
 
Eglės apšerkšnijo, 
Baltu sidabru. 
Ir Kalėdom 
Ruošias dėl gerų vaikų. 
 
Šaltis nosį kanda,  
Bet man nebaisu. 
Laukiu aš Kalėdų, 
Stipriai, kaip ir tu!  

(Guostė Golumbeckaitė, 4 kl.)  

Baltos Kalėdos 

Jau laukuose balta balta,  
Bet visai visai nešalta.  
Džiugesio pilni namai,  
Eglė, sniegas ir kalnai.  
 
Eglė, sniegas ir lemputės,  
Puošia namą kaip eglutę. 
Pasibaigs jau visos bėdos,  
Nes už lango jau Kalėdos. 

(Povilas Jenkus, 4kl.)  

Agnius Zaleckis, 5kl. 

Neila Višpulskaitė, 5kl.  

Fausta ir Naida Leliugaitės 
„Žiema kartu su mumis“ 
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