
RuduoRuduoRuduoRuduo    
 

Ruduo, v÷l lapai krenta. 

V÷l mokytojos balsas skamba. 

Vaikai nutyla suoluose ir laukia, 

Kol prasig÷s pirmoji pamoka. 

 Deimantą Venslovas, 3c 
 

Į mokykląĮ mokykląĮ mokykląĮ mokyklą    
 

Į mokyklą eit smagu, 

Aš einu tik su draugu. 

Kai nueisiu, pasiruošiu. 

Pasiruošęs eisiu žaist. 

Po žaidimo pamoka.  

Naglis Šuliokas, 3b 

Į pirmą klasę- 

At÷jau nedrąsiai... 

Kai Jus išvydau – 

Akys nušvito. 

 

Jūs išmok÷t 

Pirmą raidę, 

Pasteb÷jot pirmą 

Klaidą. 

 

Ačiū Jums 

Labai už viską! 

Aš žinau, Jūs 

Mokat viską.   

Liepa Malinauskait÷, 3b 

Mokytojai Mokytojai Mokytojai Mokytojai     
 

Mokytoja kaip antra mama. 

Visais rūpinasi visada. 

Kam galvelę ji paglosto, 

Ką išklauso ir paguodžia. 

Jei kažkam b÷da nutinka. 

Mokytoja niekada nelieka abejinga. 

Gal atrodo kam pikta, 

Bet tikrai tai – netiesa. 

 Aist÷ Kairyt÷, 2b 

MokytojaMokytojaMokytojaMokytoja    
 

Kasdien į klasę – įprastą ir jaukią, 

Kasdien žurnalai, daugel pavardžių... 

Jūs džiaugiat÷s, kai Jūsų žodžio lau-
kia 

Tiek daug smalsių vaikų akių.  

Greta Čižait÷, 3c 

MokytojaiMokytojaiMokytojaiMokytojai    
 

Metus skaičiuojat 

Nuo rugs÷jo lig rugs÷jo. 

Dalinate save 

Nuo ab÷c÷l÷s lig brandos. 

Kiek daug likimų 

Aistromis žyd÷jo 

Kiek daug sidabro 

Smilkiniuos...  

Kotryna Bešyt÷, 3c 

MokytojaMokytojaMokytojaMokytoja    
 

Pirmą žodį ji išmok÷, 

Ir skaityti be klaidų. 

Vežas ji mus į keliones, 

Prie didžiulių ežerų. 
 

 Ir po Uteną vežiojas, 

Nes mums viskas įdomu. 

Norim viską sužinoti 

Iš švelniųjų lūpų jos. 
 

Mokiniams ji kaip mama, 

Pasirūpina, paguodžia. 

Atsiliepia mažos širdys, 

Kai ji pakviečia švelniu balsu.    

 Justas Kairevičius, 3c 

 

Mūsų mokytojos vardas – Jūrat÷. Tai pirmoji mokytoja. 
Mes ją mylime, gerbiame, didžiuojam÷s, kad ją turime. Mokytoja nuo-
širdi, gera. Savo paprastumu žavi mus visus. Mokytojos d÷ka mes mo-
kom÷s būti geri, draugiški, pareigingi. Į mokyklą mes norime eiti, nes su 
šypsena veide sutinka mokytoja. Mokytoja Jūrat÷ visada išliks mūsų 
atmintyje... 

Kamil÷ Gaidyt÷, 4a 

MokytojaMokytojaMokytojaMokytoja    
 

Mokytoja mano, 

Jūs esate 

Nuoširdi, išklausanti, geros širdies. 

Savo meilę ir žinias 

Dalinate vaikams. 
 

Jūs mokote 

Pažinti, suprasti, 

Myl÷ti gyvenimą. 

Esate šviesa ir šiluma, 

Kuri yra amžina.   

Saul÷ Katinait÷, 2b 

Mokytojo dienaMokytojo dienaMokytojo dienaMokytojo diena    

Mokytojo pašaukimas — dalinti. 

Mokytojo laim÷ — būti pralenktam. 

Mokytojo lemtis — amžinas nerimas 

d÷l tų, kuriuos pasitiko ir jau išlyd÷jo. 

Mokytojo dalia — būti su jais visada: 

klas÷s tyloje, mokyklos šurmulyje, 

tuščiame kelyje — nuo rudens iki rudens ...  

Sveikiname visas mokytojas su Tarptautine mokytojų diena! 

Ji graži ir miela, 

Rūpestinga, paprasta. 

Ji aukl÷ja ir mokina, 

Glaudžia, baudžia ir ramina. 

Mokytoja mes ją vadinam.   

Jokūbas Kazlauskas, 3c 

Mokinių kūryba 

Mano mokytoja geriausia, 

Ji šauniausia ir gražiausia. 

Moko piešti ir rašyti, 

Žaisti, groti ir skaityti. 
 

G÷rio moko ir doros 

Elgtis puikiai ir gerai. 

Stengiam÷s visi drauge 

Kada sekas, kada ne.    

Gabriel÷ Karvelyt÷, 3b 

Mokytojos svajon÷Mokytojos svajon÷Mokytojos svajon÷Mokytojos svajon÷    
 

Mokytoja mūs Audron÷ 

O kokia gi Jos svajon÷? 

Kad mes būtume: 

Drausmingi, talentingi, išmintingi, 

Kultūringi, sąžiningi, 

Bet svarbiausia tai – laimingi. 

Meda Vapsvait÷, 2b 
Mokytoja – ačiū Jums, 

Už tą šypseną lyg saulę 

Už geras akis. 

Į tą platųjį pasaulį 

Atvertas duris.   

Aurelijus Paukšt÷, 2a 
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Ir mes buvome mažos... 
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