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Pavasarėlis 
 

Jau pavasaris atėjo. 
Visos gėlės sužydėjo. 
Vaikai bėgioja pievoje.   
Kaip gražu! 
Paukščiukai jau parskrido. 
Juk puiku labai! 
Saulė šviečia skaisčiai. 
Gėlės pievoj mirga. 
Upelis jau čiurlena. 
Tėvai taip džiaugiasi. 
Kad vaikai sveiki bėgioja.  
Ačiū tau, pavasarėli! 
 

Ernestas Kvecys 
                       4 klasė 

 
 
 
 

Atėjo pavasaris 
 

Atėjo šiltas ir gražus pavasaris. Parskrido paukščiai iš šiltų kraštų. Iš urvų išlindo  
gyvūnai, kad pasigrožėtų pavasariu. Greitai pradės žydėti spalvotos gėlės. Netrukus 
skleisis žali medžių lapai. Kai šildys saulė, pradės augti žalia žolė. Kaip bus linksma 
lakstyti po žalią pievą!  

Pavasarį yra labai smagu.  
 

Liveta Stancelytė 
         2 a klasė 

 
 
 



 

 
Savaitė be patyčių gimnazijoje 

 
Jau trečius metus „Vaikų 

linija“ kviečia visus prisijungti prie 

akcijos „Savaitė be patyčių“. 

Mūsų gimnazijos bendruomenė 

aktyviai prisijungė prie akcijos. 

Mokiniai dalyvavo plakatų konkurse 

„Mes prieš patyčias“. Kovo 21 d. 

buvo paskelbta gražių žodžių ir 

šypsenos diena. Visų kabinetų durys 

pasipuošė šypsenėlėmis ir nuotaiką 

pakeliančiomis sentencijomis. 

Projekto „Piliečio žadintuvas“ 

dalyviai kartu su istorijos mokytoja 

Asta Girgždiene vedė diskusiją „Visi 

lygūs – visi skirtingi“ ir suvaidino 

šiandienos jaunimui būdingas 

situacijas (Forum teatras).  

Kovo 23 d. OLWEUS patyčių prevencijos programos koordinacinis komitetas pakvietė pradinių 

klasių ir pagrindinio ugdymo 5, 6 klasių mokinius į popietę „Išsaugokime ir apginkime vaikystę“. 

Renginio metu skambėjo dainos ir eilės, prisiminta, kaip „Savaitė be patyčių“ buvo paminėta 

praėjusiais metais. 

Penktadienio rytą visi priešmokyklinio, pradinio ugdymo 1-4 klasių mokiniai su raudonais 

balionais rinkosi gimnazijos kiemelyje. Jie suformavo gyvąją širdį. Mokiniai visą savaitę  rašė 

eilėraščius, kūrė pasakojimus apie draugystę, piešė piešinius. Patys gražiausi posmai, pasakojimai ir 

piešinukai suguls į knygutę „ Draugystė“, kurią galės vartyti visi mokiniai. 

Mokiniai raginami dalyti gražius žodžius ir šypsenas ištisus metus. Jeigu dalysime vienas kitam 

gėrį ir draugiškumą, mūsų gimnazijoje pykčiui nebeliks vietos. 

 

Dalia Norkienė, 

Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 

 

 



 

Šv. Velykos – graži ir prasminga šventė 
 

Pavasarį atbunda žemė. Iš po žiemos miego 
pabunda žvėrys. Iš šiltųjų kraštų parskrenda 
paukščiai ir džiugina savo gražiomis giesmelėmis.  

Pavasarį yra nuostabi šventė - Šv. Velykos. Aš 
labai laukiu šitos šventės. O labiausiai kiaušinių 
dažymo. Praeitais metais mane krikšto mama mokė 
kaip nudažyti kiaušinį su dažais. Man tai pavyko. 
Mes nudažėme daug kiaušinių. O paskui rinkome 
gražiausią. Pats gražiausias buvo mano krikšto 
mamos. Rinkome ir stipriausią. Kaip prisižaidėm! 
Paskui išalkome ir juos suvalgėme. Buvo labai 
skanu. Tikiuosi, kad ir šiemet bus gražios ir 
prasmingos Šv. Velykos bei šiltas ir gražus 
pavasaris. To visiems ir linkiu.      

              
                          Gabija Jakaitė 
 3 klasė 

                                   Pavasaris 
                                                                
                                   Pavasarį gėlės pražysta,

                         Pavasarį jausmas gražus 
                      Pavasarį žydi kačiukai,  

                           Pavasaris – džiugina mus.                          
                             

                           Jolita Kvecytė 
                                      2 b klasė 

 
 
 

            Pavasarėlis 
 

                    Atėjo pavasaris, 
                  Saulutė šviečia, 

            Visus vaikus 
                 Į lauką kviečia. 

 
                           Aistė Gerybaitė 

                               1 klasė 
 

                                                                                      
                                                                                



        
Pasaka 

 

Suknelė 

Vieną kartą gyveno labai graži mergaitė su kačiuku. Jos vardas buvo Paulina, o kačiuko – 
Grizlius. Paulina turėjo nuostabią suknelę, kuria labai džiaugėsi. Suknelė buvo žalia, pilna 
pavasario gėlių. Kai mergaitė apsivilkdavo suknelę, ateidavo pavasaris. Štai ir dabar Paulina 
apsivilko savo suknelę... 

Edvinas Gečas 
                 2 b klasė

Pavasaris 
 
Saulytė mūsų jau aukštai. 
Sušildo mus visus jinai. 
Jos spinduliai tokie šilti,  
Kad bunda jau gamta graži.   
 
Paukščiukai čiulba už langų, 
Ir sniegas tirpsta nuo stogų. 
Lašai barbena į balas, 
O musės skraido aplink jas. 
 
Paliko mus šalta žiema. 
Pavasaris išvijo ją. 
Čiurlena upeliu ledai, 
Ir gulbės  plaukioja čionai. 
 
    Akvilė Bumbliauskytė  
               3 klasė 
 

Pavasarėlis  
 
Iš gilios žiemužės patalų 
Iškyla saulės spinduliai. 
Čiurlenant upeliui, 
Štai pavasarėlis                                                                      Sujunkite taškus 
Jau beldžias į namus. 
 
     Karolina Gedvilaitė  
                     2 a klasė 
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