
 

Mano melas 

Vasaros stovykloje viena mergaitė papasakojo apie savo augintinius. 

Ji pasakė, jog jie susilaukė vaikų ir pasiteiravo ar nenorėčiau vieno 

mažylio. Aš dar niekada neturėjau augintinio, todėl iš karto sutikau. Bet 

kaip reikės pranešti tėveliams? Mama bijo pelių, o tėtis taip pat gali 

nesutikti.  

Aš nusprendžiau ,,pagudrauti“ ir pasakiau tėveliams, kad norėčiau 

laikyti jūrų kiaulytę. Mama sutiko, o tėčiui reikėjo pritarti daugumos nuo-

monei. Taip pas mus atsirado ,,jūrų kiaulytė“. Vos tik mama pamatė iš 

karto suprato, kad tai žiurkėnas. Jis buvo pilkas su rudu dryžiu per 

nugarą, kiek didesnis už pupą. Tėveliai neatsispyrė jo grožiui ir pritarė 

mano pasirinkimui. O aš prižadėjau daugiau nebegudrauti.  

Toma Didžgalvytė, 4a 

Karolis Kliukas, 4a 

Džiugas Kornevas, 2a 

Augustė Kupriūnaitė,  4b 

Rikardas Lukšėnas, 3a 

Lukas Deskevičius, 3a 

Miglė  Žemaitytė, 4a 

Mano mamos vardas Gitana, 

mamai 36 metai. O tėčio vardas 

Nerijus, jam 45 metai. 

Mano mamai Gitanai patin-

ka kruopštus darbas. Ir dar patin-

ka siūti. Man ji prisiūna daug 

rūbų: džinsų, kelnių, džemperių. 

Tėtė Nerijus labia užkietėjęs 

žvejys. Ir mane kartais pasiima, 

kai nebūna vėjo. Per vasaros atos-

togas buvome išplaukę į naktinę 

žvejybą. 

Mano kačiuko vardas Naira. Mes drau-

gaujam nuo pat mano gimimo. 

Man gimus katytei buvo du metai. Ji yra 

pūkuota, pilka. Nairos veislė persų. Katė turėjo 

penkis kačiukus, kuriuos padovanojom geriems 

žmonėms. Kačiukai buvo labai žaismingi ir link-

smi. Papuošus kalėdinę eglutę jie norėdavo įlipti 

į pačią eglutės viršūnę. Nuvėžus Nairą į sodą ji 

pradėjo gaudyti kirstukus ir nešti į namus. Už tai 

mes visada ją pagirdovome!  

Mano augintinė džiaugiasi laisve sode… 

Arijus Skarelis,3b 

Aš juos myliu, kokie jie yra. Ir 
taip dar reikia džiaugtis, kad turiu 

tėvelius.                  

Rokas Liuima, 3a  

Papasakosiu jums apie savo 
tėvelius. Pradėkime nuo mamos. 

Jos vardas – Ingrida. Jai jau net 

42 metai. Mamytei patinka pietų 

miegas. Jos akys kaip vandenynas 
– mėlynos. Plaukai rudai balti. 

  O dabar pakalbėkime apie 

raumenų kalną, mano tėtį Algiman-
tą. Jo didžiausias bėgimo rekordas 

– 50 kilometrų! Pusė  kelio iki Vil-

niaus. Jam net 40 metų! Labai 
patinka sportas. 

Man taip patinka su jais bū-

ti, kad net širdis sprogs! O, koks 

negeras buvau, kai ant jų pykau!  

Vytautas Gervė,3a 

Trečiokai apie tėvelius 
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Ir vėl su Jumis po pertraukos sveikinasi laikraštukas ,,Aukštakalniukas”… 

Mokykloje vėl suskambo skambutis ir skardūs mokinių balsai. Prasidėjo dar vieni mokslo 

metai, kupini naujų įspūdžių ir noro įgyti žinių.  

Rugsėjo 1-osios labiausiai laukė mūsų mažieji mokyklos mokinukai –pirmokai. Pasidalinti 

džiaugsmais ir rūpesčiais paprašėme pirmokėlių mokytojas... 

Nr. 1  

Salvijus Ivonis, 1b 

Erika  Pizarroso  

Šadbaraitė, 1b 

Julius Martišius, 1c 
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Laikraštuką rengia mokyklos žurnalistai ir jų vadovė mokytoja Audronė 

Pirmokėliai mes linksmi 

Darbštūs, kruopštūs ir sveiki. 

Skaitom, rašom ir dainuojam. 

Mėgstam išvykas, sportuojam. 

Dar mandagūs, kultūringi 

Stengiamės būt pavyzdingi! 

 

 
Jolanta Mikužienė, 1b klasės mokytoja  

1a klasėje mokosi 26 mo-

kiniai:17 berniukų ir 9 

mergaitės. Mokiniai labai išra-

dingi, mėgsta dirbti, aktyvūs 

per pamokas. Džiugina jų no-

ras kuo daugiau išmokti, todėl 

labai stengiasi visas užduotis 

atlikti laiku ir teisingai.  

Klasės vaikai linksmi, 

dažnai šypsosi. Jei susipyksta 

ar ko nepasidalija, kalbasi, at-

siprašo. 

Tikiuosi ir linkiu, kad pir-

mokai norėtų eiti į mokyklą, 

lauktų pamokų ir jiems būtų čia 

gera. 

Jūratė Jankauskienė, 1a klasės 

Mano pirmokai labai gražūs ir 

mieli vaikai. Jie smalsūs, judrūs ir 

labai nori mokytis.  Labiausiai mane 

džiugina, kad visi labai draugiški, pa-

slaugūs, geba pasirūpinti silpnesniu 

klasės draugu. Beveik visi laikosi mo-

kinio taisyklių tiek pamokose, tiek per 

pertraukas. Šios klasės mokiniai 

mėgsta staigmenas ir moka surengti 

staigmeną mokytojai. 

      Visus mokinukus labai pami-

lau ir linkiu įdomių bei prasmingų 

mokslo metų.  
Angelė Marcinkevičienė, 1c klasės mokytoja  

 

Kamilė Bačinskaitė, 1a 



Rudenėlis jau pas mus, 

Paukščiai išskrenda į šiltus kraštus. 

Medžiai puošiasi spalvom, 

Vaikai ruošiasi gamton! 

Obuolių mes prisirinksim, 

Ir visus jus pavaišinsim. 

Džiaugsimės visi kartu, 

Rudenėlio dosnumu!   

           Ignas Pinkevičius, 3c 

 

Ruduo, ruduo, ruduo! 

Ir už lango loja šuo. 

Pučia vėjas čia smarkus, 

Lyja smarkiai čia lietus. 

Krenta lapai nuo viršaus. 

Dengia grybus nuo lietaus.  

Aira Druskin, 3c 

Elžbieta Petrėnaitė, 2c 

Markas Budrys, 2a 

Gabrielė Morkūnaitė, 2a 

Rasa Bartasūnaitė, 4b 

Evelina Peršonytė, 3b Erika Stankevičiūtė, 3c 

Skuba, bėga rudenėlis. 

Dažo, spalvina lapus. 

Čia geltonas, čia raudonas. 

Rudenėli, tu gražus!                      

 

Samanta Kiznytė,3c 

Rudenėlis jau atėjo, 

Visi lapai nubyrėjo. 

Visur marga ir gražu, 

Ir visiems vaikams smagu.        

Fausta Kreizaitė, 3c 

Ruduo atėjo ir lapai krist pradėjo. 

O gėlės jau visos nužydėjo. 

Lauke jau šalta, šlapia, nuobodu. 

Todėl dažniau namuose aš žaidžiu.              

 

Ignas Varnas,3c 
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Mangirdas Daujotis,  1a 

Urtė Seminaitė,  1b 

Karolis Rusteika,  1b 

 

Mano draugas yra Aironas. Jam devyni metai. Su juo 

susipažinau lopšelyje. 

Kartą darželyje mums teko išsiskirti... Po kelių mėnesių 

Aironas sugrįžo. Nuo to laiko mes drauge. Mūsų draugystė tapo 

dar tvirtesnė. Mokomės toje pačioje mokykloje, klasėje. Su Aironu 

piešiame, žaidžiame, juokiamės. Jis yra draugiškas ir kūrybingas. 

Vienas kitam visuomet padedame. Ištiesiame pagalbos ranką. 

Kartais būna, kad ir susipykstame... Tačiau netrukus ir vėl susi-

taikome. 

Jei turi nors vieną draugą esi laimingas žmogus. Aironas 

yra geras draugas! Mūsų niekas neišskirs! 

Airidas Baniulis,3b 

Mano augintiniai yra šuniukai, kačiukai, arkliukas. Jų vardai – 

Juodė, Pūkis, Sniegė, Garfildas ir Šaltukas.  

Šuniukai Juodė ir Pūkis labai myli mane. Jie pasiilgsta manęs 

grįžtančio iš mokyklos. Visuomet bėga pasitikti, laižo rankas, veidą ir 

stengiasi būti kartu. Katytė Sniegė yra labai graži. Ji visa balta, o 

kojytės ir snukutis rudas. Garfildas mėgsta glaustytis ir vogti maistą... 

Arkliukas Šaltukas mane pamatęs žvengia... Taip su manimi kalbasi. Aš 

jam duodu obuolių ir morkų, duonos. 

Aš labai myliu savo gyvūnėlius.                  

Kristupas Žemaitis. 3b 

 

Niūrios ir šaltos dienos. Siaučia vėjas. 

Paukščiai išskrido į šiltuosius kraštus. Šaltą 

rudenį pakeis žvarbi žiema.  

Emilijus Jarašiūnas, 2b 

Austėja Jankauskaitė, 4b 

Mūsų kūryba 
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Jau vėlyvas ruduo. Dienos vėjuotos, kar-

tais sninga. Paukščiai išskrido į šiltuosius 

kraštus. Pasilikusios varnos, zylės ieško maisto 

prasimaitinti. 

Rudenį tuoj pakeis balta žiema.   

Kornelija Tutinaitė,2b 

Markos Budrys, 2a 

Jau vėlyvas ruduo. Trumpos ir 

vėjuotos dienos. Pučia žvarbus vėjas. 

Paukščiai išskrido į šiltus kraštus. Likę 

paukščiai ieško maisto. Jau ateina žie-

ma. 

 Ainis Sirutis, 2b 

Miškas 
 

Samana žalia apklotas 

Miško takas nupėduotas. 

Kyšo rudagalvis grybas 

Gal kažkas suras gėrybes? 
 

Tolumoj, baltam beržyne 

Skraido paukščiai lyg padykę. 

Gal jie pešasi, gal džiaugias... 

Gal plėšrūnę lapę šaukias? 
 

Gėlės, medžiai, paukščiai, žvėrys 

Visi žmonės šituo gėris. 

Kaip gražu šitam miške- 

Taip pabūti gera čia.               

Gabija Biguzaitė, 4a 

Pasakėlė 

Pagyry kur saulė supas 

Kur žolė žalia, žalia. 

Seka pasaką nykštukas 

Tyliam, tyliam vakare. 
 

Pasakėlė apie miegą, 

Apie patalus baltus, 

Kaip atbėga ji per sniegą 

Ir užmigdo vaikučius. 
 

Pakutena, užliūliuoja 

Kas jos klauso – tas sapnuoja. 

-Ei, vaikučiai paklausykit, pasakėlės 

neišvykit! 

Ji užmigti jums padės ir išgelbės nuo ilgos 

ilgos nakties.   
 

Ir nykštukas užusnūdo 

Kur žolė žalia, žalia... 

Kai saulutė nusileido 

Tyliam, tyliam vakare.   

Evelina Lukšaitė, 4a 

Augustė  Matuliauskaitė, 3b 

Mūsų kūryba 
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Aironas  Širvelis, 1c 

Gediminas Šlepetys, 3c 

Augustė Gasiniauskaitė, 1a 

Vasarė Liškauskaitė , 3a 

Greta Šinkūnaitė,  2c 

Gabėta Navikaitė, 2a 

Krenta lapai gražiai, 

Vėjas pučia ramiai. 

Vėjas pusto lapus, 

Lapai rengia šokius.  

Tadas Kondrotas,3c 

Ruduo 

Kiek ruduo svečiuotis gali? 

Jis išbus dar visą spalį. 

Lapkritį ne vien tik šlapia, 

Bet ir žiemužėlė kvepia. 
 

Ar galėtų jis keliauti 

Ir svečiuotis kur kitur? 

Čia gėlytėmis pakviptų, 

Ir visiems mums būtų daug 

smagiau.   

Augustė Kupriūnaitė, 4b 

 

Pienė 

Gražesnės tu už ją nerasi. 

Pievas užkariavus ji. 

Tai lyg maži saulės spinduliai. 

Kurie džiugina kas rytą. 
 

Pavasarį kas rytą. 

Žvelgiu pro langą visados. 

Pienės geltonuoja. 

Aš įkvepiu gaivos. 
 

Vėliau ji tampa baltu pienės pūkeliu. 

Pučiu juos su broliuku. 

Jie švelnūs kaip plunksnelės. 

Atsigrožėti negaliu.                

Kamilė Peldžiūtė, 4a 

 

Ruduo 

Spalio mėnuo jau praėjo, 

Lapkritis čia atbildėjo. 

Žiemužėle tuoj pakvips. 

Pažiūrėk, jau greit prisnigs! 

Lapkritis jau pasibaigs 

Gruodis greit pas mus ateis! 
 

Pasiilgsim rudenėlio, 

Lapų čežančių ant tako. 

Soduos žvilgančių nuo saulės 

Raudonskruosčių obuolių.  
 

Austėja Jankauskaitė,4b 
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Eilėraščiai apie rudenį 


