
 

 

  

 

Mano mama, myliu tave labai 

Ir mylėsiu amžinai. 

Tu mane priglausi prie savęs, 

Po darbelių lauksiu aš tavęs. 

 

Pabučiuok prieš miegą, 

Apkabink šiltai. 

Pasakyk: Labanakt! 

Myliu tave tikrai.   

Mingailė ,3a 

 

 

    

UTENOS AUKŠTAKALNIO PRADINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTUKAS 

GEGUŽĖ — ŠEIMOS MĖNUO 

Mano mama 

Mano mama geriausia 

Gražiausia ir mieliausia. 

Už tave brangesnių nėra- 

Sakau širdele tyra. 
 

Jos šypsena plačiausia 

Šildo mane, priglaudžia. 

Mamytės balsas gražus 

Skamba po mūsų namus.    

Emilis,3a  

      „Gražiausi žodžiai Žemėje – MAMA ir TĖTIS. Tai pirmieji 

žodžiai, kuriuos žmogus ištaria. Skamba jie visomis pasaulio kal-

bomis vienodai švelniai. Mamos ir tėčio pačios geriausios rankos, 

jos viską moka. Mamos ir tėčio pačios jautriausios širdys – jos 

visada pilnos meilės, niekada nebūna abejingos. Mama ir tėtis 

pirmieji parodo tiesiausią gyvenimo kelią.“  



 

Miela mamyte, 

     Mamytė—tai nuostabiausias, mieliausias 

ir gražiausias žmogus! 

     Tu mane išmokei vaikščioti. Padrąsinai 

mane, aki man buvo baisu, išgirdai, kai reikė-

jo, nuraminai, kai buvo neramu, paglostei, kai 

liūdėjau ir padėjai, kai reikėjo pagalbos. 

    Ačiū Tau už viską! Aš Tave labai labai my-

liu! 

Kamilija, 3b 

. 

Saulytė nušvies laukų pieveles. 

Mamytė ten vaikščios ir glostys gėles. 

Nuskinsiu aš pienę, dovanosiu tau ją. 

Nupinsiu vainiką, papuošiu tave. 
 

Vainikas žydės tavo plaukuose. 

Mamyte, nešiok jį visada. 

Tos gėlės, mamyte, tau tinka tikrai. 

Laukai tau spindės kaip gintarai. 
 

Dainuos gėlytės dainelę linksmai. 

Pienės linguos galvelėm gražiai. 

Tikėk, mamyte, tikėk tu tikrai. 

Mylėsiu tave amžinai amžinai.  

Greta,3a 

Mama 

Mama, tu graži ir nuostabi, 

Mylime tave visi. 

Šypsos saulė tau skaisti, 

Bet šviesesnė tu už ją esi. 

 

Kai mes mylime tave, 

Šviečia žvaigždės danguje, 

Kai tave mes apkabinam- 

Pūgos ir audra nutyla. 

Kristijonas, 4b   
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Miela Mamyte, 

Mamyte, aš tave myliu 

Ir visą meilę tau skiriu. 

Tegul saulė šviečia visada 

Būk laiminga, mama! 

 

Tu - pati geriausia. 

Tu - pati brangiausia. 

Neliūdėk, tu ir nepyk 

Ačiū tau už viską, mamyt! 
 

Emilija, 3b 

MŪSŲ KŪRYBA 

Mamyte, 
  Mama—tai pats gražiausias žo-

dis. 

  Mama, tu mane užauginai, išmo-

kei mylėti, džiaugtis, būti gerai. Aš 

atsimenu, kai tu mane pamokei, 

padėjai, kai man buvo sunku, pa-

guodei. Tu pati gražiausia, geriau-

sia, mieliausia, mylimiausia, darbš-

čiausia.  

  Ačiū tau už tai, kad tu mane už-

auginai, myli. Už tai aš liksiu am-

žinai dėkinga. Aš tave labai myliu. 

Martyna, 3b 
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ANTROKAI APIE ŠEIMĄ 

Mama ir tėti, už viską Jums norim padėkoti... 
 

...už meilę, pritarimą, rūpestingumą, pagyrimą, geriausius norus, geriausią bučinį, padarytus darbus, ge-
riausią meilę. Justinas 
...už padėjimą, už meilę, už mus, už gerumą, už tai, kad jūs man geriausi draugai. Jūs patys brangiausi 
tėvai. Artūras 
...už naują dviratį, meilę, rūpestingumą, kad patariate, kad važiavome į ilgas keliones. Marijus 
...už viską Jums dėkoju: kad manimi rūpinatės, auginate, maitinate, aprengiate, paruošiate man kuprinę, 
nuvežate ir nuvedate į mokyklą. Andrej 
...už viską viską, kad man padedate daryti pamokas, kad nuskridome į Londoną, kad žiūrėjote varžybas 
ir palaikėte Kengūroje. Daniėlė 
...už viską, mielieji tėveliai, dėkoju Jums: už skanią vakarienę, kad sutaisėte dviratį, ačiū už visus malo-
nius ir nuoširdžius žodžius, dėkoju, kad ko paprašau jūs nuperkate, už gražias dovanas. Emilė 
...už tai, kad mylit mane ir ačiū, kad su manim gražiai kalbat, dėkoju tėčiui, kad kai buvau maža ir nu-
griuvau nuo sūpynių, tėtis mane išgelbėjo. O mamai dėkoju, kad mane prižiūri. Sandra 
...už tai, kad mane mylite, gerbiate, rūpestį, pagalbą, patarimą, už tai, kad atvedėte į labai gerą mokyklą. 
Martynas 
...už tai, kad kai buvau mažas tu mane labai mylėjai ir maitinai. Dėkoju, kad mane užauginai ir kad kai 
sirgau mane palaikei ir globojai. Danielius 
...už meilę, praleistas dienas, už pagalbą, palaikymą, kad priglaudi, už bučinius. Karolis 

Šeima … 

- yra kaip didelis meilės ratas. Augustė 

– mano mylimiausi žmonės. Aivaras 

– namai kur aš galiu prisiglausti. Žodis šeima man reiškia meilė, rūpestį, džiaugsmą. Dovilė Š. 

– kaip obuolys kuriame sutelpa tik šeimos nariai. Gražu kai šeimos nariai nesipyksta ir gerbia 

vienas kitą. Austėja 

– didžiausias turtas. Aistė D. 

 – mano namai. Jovaidas 

– tai yra viskas kas brangiausia. Kamilė 

– meilė ir puiki mama. Džiugas 

– lyg didelė gėlė. Rasa 

– gyvybės šaltinis. Dilija 

- mano meilė ir draugystė. Paulina 
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    Mano mamos vardas 
Eglė. Ji yra tvarkinga, gra-
ži, rūpestinga, nuostabiau-
sia, geriausia. Labiausiai 
man patinka kai skaito 
man knygelę. O aš sten-
giuosi jai padėti. Linkiu 
mamytei laimės.     Urtė K. 

  Mano mamos vardas Eglė. 
Ji yra tvarkinga, graži, rū-
pestinga, nuostabiausia, 
geriausia. Labiausiai man 
patinka kai skaito man 
knygelę. O aš stengiuosi jai 
padėti. Linkiu mamytei 
laimės.                     Urtė K. 
  Mano mamos vardas – 
Jurgita. Ji yra graži, miela, 
rūpestinga, gera, maloni. 
Labiausiai man patinka, 
kai mane giria. O aš sten-
giuosi gerai mokytis. Myliu 
Dominyka! 
 

 

   Mano mamos vardas –
Irutė. Ji yra drąsi, protinga, 
draugiška, graži, mylimiau-
sia. Labiausiai man patin-
ka kai ji žaidžia kartu. Aš 
stengiuosi jai daryti siurpri-
zus. Aš myliu savo mamytę. 
                             Rikardas 

   Mano mamos vardas Al-

ma. Ji yra rūpestinga, myli-

ma, graži, linksma, mokan-

ti. Labiausiai man patinka 

kai abi juokiamės. O aš 

stengiuosi padėti, paklausy-

ti, gerai mokytis. Aš myliu 

mamytę. Žinok, jei tau bus 

liūdna, visada būsiu šalia. 

   Saulė 

Pirmokai apie mamas 

Mamyčių vardų monogramos 
 
D- darbšti, dėkinga 
I –išradinga, išmintinga 
A –atsakinga 
N – nuostabi, nereali 
A – apkabinanti.               Luknė,1b 
 

L –linksma 
A –ambicinga 
U –užsispyrus 
R – rami 
A –atkakli.                     Evelina ,1b 
 

D –darbšti 
A-atvira 
I –išmintinga 
V – veikli 
A – apdairi.                      Mantė,1b 
 

R –raštinga 
A-atkakli 
S- sąžininga 
A –atsidavus.                Adriana, 1b 
 

R- rami 
A-atlaidi 
M-maloni 
U-užsisvajojusi 
N-natūrali 
Ė-ėsli. 

Kornelijus,1b 

Mano mama... 
Lina. Ji yra rūpestinga. Mamytė mėgsta saldainius, o nemėgsta spor-
tuoti. Daina 
Daiva. Ji yra graži. Mamytė mėgsta dirbti, o nemėgsta vaflinių saldai-
nių. Gediminas 
Daiva. Ji yra miela.  Mėgsta plauti, o nemėgsta saldainių. Laimutis 
Daiva. Ji yra miela. Mėgsta katytes, o nemėgsta obuolių. Artūras 
Auksė. Ji yra gera. Mamytė mėgsta gėles, o nemėgsta būti bloga. Tadas 
Neringa. Ji yra gera. Mamytė mėgsta būti namie, o nemėgsta važiuoti į 
kaimą. Ignas 
Rasa. Ji yra gera. Mėgsta kebabus, o nemėgsta keptų bulvių. Emilijus 
Indrė. Ji yra miela ir graži. Mamytė mėgsta būti su manim, o nemėgsta 
būti be manęs.  Tajus 
Ramunė. Ji yra graži ir miela. Mamytė mėgsta miegoti, o nemėgsta 
dirbti sunkius darbus. Marija 
Meilė. Ji yra gera ir miela. Mamytė mėgsta būti su manimi, o nemėgsta 
brolio kai nesimoko. Jordanas 
Inga. Ji yra meili. Mamytė mėgsta dirbti su popieriais, o nemėgsta val-
gyti žuvį. Samanta 

 

Vytautas, 1a 

Austėja, 1a 

   Mano mamos vardas – 
Jolanta. Ji yra graži, drau-
giška, rūpestinga, meili, 
drąsi. Labiausiai man pa-
tinka, kai daro valgyti. O aš 
stengiuosi išplauti indus. Aš 
linkiu, kad nebesirgtum.  

Ieva 
   Mano mamos vardas – 
Rasa. Ji yra labai graži, 
labai meili, labai gera, pati 
geriausia ir labai veikli. La-
biausiai man patinka, kai 
abi einam į lauką. O aš sten-
giuosi, kad mano mamytė 
neverktų. Linkiu, kad sek-
tųsi darbe ir namuose.  

Austėja 

    


