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Rudenėlis  
 
Štai atėjo rudenėlis.  
Medžių lapai krenta su lietum. 
Voverytė strikinėja 
Uogeles džiovina. 
 
Ir ežiukas nešas obuolį raudoną į namus. 
O už lango piktas vėjas 
Purto seną klevą. 
O namie taip šilta, jauku ir gera. 
 
 Gabrielė Česnaitė 
 3b klasė 
 
Ruduo 
 
Atėjo rudenėlis,  
Vėl keičiasi gamta, 
Pagražino medelius 
Spalvota karūna. 
Geltonus lapus vėjas 
Vėl suka danguje. 
Tu, pažiūrėk, koks grožis 
Sode, lauke, miške! 
 

Andrius Votiakov 
            1 klasė  

 
Miškas 

          Kai būna geras oras, miške gražu, bėgioja gyvūnai, skraido paukščiai. Bet ateina ruduo, 
lapai pagelsta, prasideda pirmieji šalčiai.  
          Gyvūnai ruošiasi žiemai: voveraitės renka giles, grybus, uogas, ežiukas ruošiasi guolį iš lapų. 
Paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus. Nors visų medžių lapai dar nenukritę, gyvūnai žiemai jau 
pasiruošę. Meška ir ežys užmiega žiemos miegu. 
          Stirnos, briedžiai, kiškiai baukščiai laukia žiemos, nes uždengus žemę sniegu jų laukia badas.  

Erikas Dautaras  
4b klasė  



Miškas 

        Išaušo gražus pavasario rytas. Mano gimtinėje kažkur netoliese išgirdau kukuojančią gegutę. 
          Paklausiau savo mamytės, ar ji jau girdėjo. Besiklausydamos nutarėme, kad mums reikia prie 
savo namų pasisodint mišką. Tada su broliais iš visur vežėme medelių. Turguje nusipirkome 
lazdyną, šilauogę. Jau dabar turime savo mišką, tik jame dar nekukuoja gegutė, gal jis dar yra 
mažas. Miške dar tik aš galiu pasislėpti. 
          Pavasarį, kai pasodiname kokį medelį, aš jį labai prižiūriu. Dažnai praleidžiu ten daug laiko. 
 

Margarita Knystautaitė 
                 4b klasė  

Drugeliai 
 
          Man labai patinka vasara. Kai laukuose pražysta daug 
gėlyčių, atsiranda daug įvairiaspalvių drugelių. Tikriausiai ir 
jiems patinka vasara, nes jie žaisdami nuo gėlytės ant gėlytės, 
skraido, džiaugiasi saulėta dienele. Jie visi spalvoti, kad man 
norisi nors truputi juos paliesti, bet vos tik prieinu ir nuplasnoja. 
Drugeliai man suteikia daug džiaugsmo, gerą nuotaiką. Juk ir aš 
visai mažutė, kaip tie drugeliai, bėgioju nuo gėlytės prie gėlytės. 

 
Vaida Gumuliauskaitė 
          3 a klasė  

 
Vasaros atostogos 

 
           Rugpjūtis. Paskutinės vasaros dienos. Pas mus atvažiavo pusbrolis Evaldas. 
           Vieną dieną nutarėme eiti žvejoti į tvenkinį. Ilgai nelaukę išvykome. Nuotaika puiki. 
Pusbrolis Evaldas  pagavo lydeką, o aš pagavau ešerį. O paskui... O paskui pusbrolis pagavo 
penkias žuvis. 
          Mes laimingi bėgome namo. Mama tuoj mums paruošė vakarienę. Iškepta žuvis garavo ant 
stalo. O mudu buvome labai laimingi ir išdidūs. 

Deividas Kvecys 
              3 a klasė 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Piešė Benas Šniaukas 

3b klasė 



 
Rudenėlis 
 
Rudenį taip gražu. 
Krinta lapai pamažu. 
Viens – raudonas 
Kits geltonas 
Na, o trečias toks 
Spalvotas... 
 

Mantas Geryba 
          1 klasė 

 
 

 
Ruduo 
 
Krenta lapai pamažu, 
Rudenėli, kaip gražu! 
Vėjas pučia vis šalčiau,  
Lietūs lyja vis dažniau. 
Štai ruduo koksai gražus, 
Atkeliavo jau pas mus! 
 

Roberta Vaivadaitė 
           2 b klasė 

 

Saldus sapnas 
 
          Vieną naktį labai įdomiai sapnavau, kad rankoje laikiau didelį skanų saldainį. Aš jį lėtai 
išvyniojau ir dar lėčiau atsikandau. Staiga pašokau lovoje iš skausmo. Pasirodo krimstelėjau savo 
pačios pirštą! 

Dovilė Jurgutytė 
       3 b klasė  

 
 

Šuniukas Reksas 
 

Nupirko man šuniuką mažą. 
Padovanojau jam lovytę gražią. 
Lovytę ėmė jis draskyti, 
Nes jam dantukui ėmė dygti. 
 
Jis buvo didelis neklaužada, 
Išneršdavo batus ir viską griauždavo. 
Kai jis paaugo, statėm būdą. 
Dabar garbingai saugo būstą. 
 

Gabrielė Bagdonaitė 
          3 b klasė  
 

Mažyliai 
 
Mieli mano šuniukai, 
Tie maži Mažuliukai. 
Jūs draugai geriausi, 
Šuniukai patys šauniausi. 
Vakarais man lovoje kojeles pašildot. 
Visad su džiaugsmu 
Pasitinkat, kai grįžtu. 
 

Balčius Almantas 
           2 a klasė  

 

Draugužis 
 
Mano Rainiukas 
Visai mažiukas. 
Jo uodegėlė 
Pūkuota šluotelė. 
 
Jis neramuolis 
Lenda iš guolio, 
Lenda iš guolio 
Prašo meduolio. 
 
Tu juk katytė, 
Gaudyk pelytes. 
Jos triukšmą kelia 
Graužia duonelę. 

 
Guoda Bernotaitė 
           2 a klasė 
 

 



 
Man jau geriau...  
 
Šiemet mokausi geriau, 
Ir šaunuolį aš gavau. 
-Sveikas, gyvas, ,, šaunuoliuk“, 
Mano draugas visad būk! 
 
Aš skaičiuoju daug geriau,  
Ir klaidų nebedarau. 
Aš rašau rašinėlius, 
Be klaidų, gražius, dailius. 
 

Iveta Klainauskaitė    
         2 b klasė    

  
Žiema 
 
Atėjo jau žiema, 
Visiškai balta. 
Užpustė ji laukus 
Ir pieva ir miškus. 
 
Jau pūgos ėmė staugti, 
Vaikai Kalėdų laukti. 
Žiema labai graži –  
Mylėkim ją visi. 
 

Gabrielė Balčiūtė  
              4 a klasė 

 
 
 
 
 

 

 
 - Ar gali pasakyti, Simuk, kodėl žuvys 
neskęsta. 
- Todėl, kad jos nuo pat mažų dienų 
mokosi plaukti. 
 
 
 - Rasele, paragauk naminės dešros.  
 - Aš labiau norėčiau laukinės. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
1. Visų kraštinių ilgio suma. 
2. Ilgis × plotis =… 
3. Piramidė sudaryta iš 
4. Matavimo vienetas naudojamas 

apskaičiuojant plotą. 
5. Veiksmas, kurį atlikus gauname 

skirtumą. 
6. 1 dėmuo + 2 dėmuo =... 
7. Atkirpta... 
8. Ką mes sudedame, atimame, 

dauginame? 
9. Keturkampis, kurio kraštinės lygios. 
10. Žiedo formos geometrinė figūra. 

 
Sudarė: Rokas Vaitkevičius 
                       4a klasė 

 
 
 
 
 
 
- Kur šalčiausia vieta žemėje? 
- Šaldytuve. 
 
 
 
- Kodėl gaidys atsibudęs ryte, pakelia 
vieną koją? 
- Todėl, kad parkristų, jeigu pakeltų abi 
kojas.  
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