
 
 
 
 

 
 
 
  

2011 m. vasaris Nr.5  
Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 
pradinio ugdymo laikraštis 
 

 

       
       Žiema 
 
Baltas sniegas  
Užklojo tamsią naktį.  
Visur gražu ir balta, 
Net širdžiai man jauku. 
Ir nesvarbu, kad šalta, 
Už lango juk tylu. 
Mašinoms jau baisu, 
Gamta visur mus kviečia. 
Išeisim pasidžiaugti, 
Kai bus ryte šviesu. 
 
        Guoda Bernotaitė 
                    4 a klasė  
 
 
 
    
 
 Graži žiemos diena 

 
Per kūno kultūros pamoką išėjome į lauką. Buvo graži ir šaltoka diena, bet nuo 

šalčio mus gelbėjo šiltos pirštinės ir kepurės. 
Kalno toli ieškoti nereikėjo. Čiuožinėjimui tiko prie mokyklos stadiono esantis 

kalniukas. Čiuožėm ant celofano ir rogėmis. Smagiausia buvo čiuožti pirmą kartą. 
Vėliau buvo lengviau. Nuo kalniuko čiuožė ir mūsų mokytoja. Jai taip pat patiko.  

Gaila, kad pamoka greit baigėsi. Todėl mes nuėjome ir po pamokų. Prie mūsų 
prisijungė dar keli vaikai. Tą dieną tikrai smagiai praleidome laiką. 
                                                         
                                                         Auksė Sakalauskaitė  

          2 klasė 
 

 



 
 

Nelikome abejingi 
 

Ši žiema labai snieguota. 
Taigi sunku miškų ir laukų 
gyventojams rasti maisto. Na, ir 
guolis šaltas. 
         Daug buvo organizuojama 
akcijų, į pagalbą laukiniams 
gyventojams skubėjo suaugę ir 
mokiniai, kurie neabejingi 
gyvajai gamtai. Nelikome 
nuošaly ir mes, Laukuvos 
Norberto Vėliaus gimnazijos 
jaunieji miškininkai, 5b klasės 
mokiniai. 

Vos tik atšalus orams 
pradėjome lesinti paukštelius. 
Ne kartą teko ir takelį prasikasti 
iki lesyklėlių - daug sniego 
buvo. Mums talkino ir pradinių 
klasių mokiniai.  

Laukuvos gimnazijos jaunuosius miškininkus kuruoja Rietavo urėdijos Kaltinėnų girininkijos 
girininkas Egidijus Būdvytis, kuris ir pakvietė mus į jo prižiūrimus Tūbinių miškus. Su pilnais 
pašarų krepšiais bridome puriu, beveik iki juosmens siekiančiu sniegu, kol suradome tinkamą vietą. 
Teko nukasti sniegą žvėrelių „vaišių stalui“ ir laužavietei. Dirbome išsijuosę. Viską sudėję ir palikę 
žvėreliams, sugrįžome prie laužo.  

Mūsų girininkas Egidijus mokė, kaip laužą sukurti, pasakojo apie mišką, žvėrelius. Pasišildę, 
pasivaišinę, klegėdami sugrįžome savo įmintais, giliais pėdsakais prie kelio.  

Žiemai įsismarkavus mes, jaunieji miškininkai, ir pradinių klasių mokytoja Sigita Lileikienė 
(kuri yra ir medžiotoja) gimnazijoje organizavome akciją „Padėk žvėreliams ir paukšteliams“. Visą 
savaitę rinkome gėrybes: gimnazijos mokiniai, mokytojai, direktorius ir kiti žmonės nešė pašarus. 
Pagaliau visas maistas, talkinant „Medvėgalio“ medžiotojų būrelio pirmininkui Gediminui Lileikiui 
ir medžiotojams, buvo išvežtas į žvėrių šėryklas. Dalį pašarų medžiotojai atvežė ir į Kelpšaičių 
parką. Po pamokų jaunieji miškininkai ir keletas 4b klasės mokinukų padėjo išnešioti šieną ir kitus 
pašarus į žvėreliams prieinamas vietas. Kiek pavargusius sušilti, pailsėti ir pasistiprinti prie laužo 
kvietė medžiotojai.  

Džiugu, kad vaikai atsakingai ir su malonumu rūpinasi gyvūnais sunkiu jiems metu. Juk taip 
ir mokomės būti geresniais, nuoširdesniais, jautresniais. 

Žvėrelių ir paukštelių džiaugsmui vasaris - paskutinis kalendorinis žiemos mėnuo, beje, pats 
trumpiausias iš visų. 

Tačiau žiema dar nesibaigė, dar galime sulaukti ir sniego, ir šalčio, taigi būsime budrūs. O ir 
pavasario sulaukus taip pat turėsime ką veikti - reikės padėti įsikurti sparnuočių šeimynoms. 
 

Virginija Ačienė 
                                  Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos jaunųjų miškininkų būrelio 

                                                          vadovė, biologijos mokytoja - metodininkė.  
  

       



 

Sniego kalnas 
 

Mes su draugu išėjome į mišką. Ten yra kalnas. Jis labai didelis. Atsitempėme rogutes. 
Mudu užlipome ant rogučių ir pasileidome žemyn. Mums atrodė, kad skrendame. Vėjas švilpė 
pro ausis. Kalno viduryje buvo galingas tramplynas. Per jį mes pakilome į orą.  

Išskleidėme rankas, lyg tai būtų lėktuvo sparnai. Pradėjome garsiai burgzti. Atrodėme kaip 
du maži lėktuviukai.  

Taip bežaidžiant atėjo būrelis mūsų draugų. Jie, pamatę kaip smagiai žaidžiame, 
prisijungė. Buvo smagu, burzgė visas miškas. Grįžome jau vakarėjant, nors ir sušalę, bet labai 
laimingi. Tai buvo šauniausia diena. 

Martynas Lukošius 
                2 klasė 

      Žiema 
 
Žiema žiemužėle,  
Tu graži, balta.  
Tavo medžiai išsipuošę,  
Stovi išdidi.  
 
Žemė apsivilkus 
Baltu paltuku.  
Bėgsiu aš į kiemą  
Pabraidyt sniegu. 
 
Nors žandukus šaltis kanda  
Man labai smagu. 
Pastatysiu sniego senį,  
Prie savų namų. 
 
      Roberta Bubnovaitė 
                   3 klasė 

 
 

     Žiemužė                                  Linksmieji kalneliai 
 

Sumigo varlytės,  Mano rogės puikiai slysta,  
Sumigo ežiai, O sportuoti man smagu. 
Barsukas, meškiukas  Į pusnynų karalystę,  
Miega ramiai. Štai kiek sukviečiau draugų. 

 

Žiema glosto juos, Tegu šaltis, kur tik nori,  
Pirštinaitėm baltom. Nosį kaišioja, tegu. 
Vežioja per sniegą Sportininkui tokiam ore 
Rogutėm greitom. Linksma, gera ir smagu! 

  

       Ernestas Kvecys Per pusnyną šoku greitai, 
                3 klasė                                         Prieš kalnelį ristute - 
                                                                    Man pūkinė kepuraitė 
                                                                    Ant galvelės užmauta. 
 
                                                                           Iveta Klainauskaitė 
           4 b klasė 
 
 



        

          Trys broliai 
 
Trys broliai - trys žvarbuoliai: 
Tai gruodis, sausis ir vasaris. 
Jie kelia pūgas, vėjus, šaltį, 
Nes patys jie turbūt sušalę. 
 
Kai krenta šaltos snaigės - 
Mes rogėmis važiuojam nuo kalnų. 
Kai limpa baltas sniegas - 
Tvirtovėse kariaujame lig sutemų. 
 
Kai šaltis taip suriečia, 
Nudažo nosis, skruostus raudonai. 
Lipdyti besmegenį kviečiam 
Ir juokiamės linksmai, linksmai. 
 
Ir kai pūga už lango siaučia. 
Mes geriame arbatą karštą namuose. 
Ir vėjas švilpia, ūžia, gaudžia, 
O mums taip gera šiltuose kambariuose. 
 
Trys broliai - jie tikri šaunuoliai. 
Jie duoda mums akimirkų linksmų. 
Trys broliai - trys linksmuoliai. 
O mums, vaikams, gyventi žiemą 
nuostabu! 
       Ugnius Končauskas 
                   4 b klasė 

 
 
 
 

     Kryžiažodis 
 
   1. Z      

2.    Y    

  3.  L     

  4.  U     

5.    T   

6.    Ė  

1. Kiškis kitaip. 

2. Paukščiukų valgykla žiemą. 

3. Kas slysta ant sniego? 

4. Jas supusto vėjas. 

5. Kas žiemą kanda į žandukus? 

6. Atbėga sesytės, užrietę nosytes. 

                      Sudarė: 1 klasės mokiniai 

              
           Viščiukas 
 
     Juda mažas spinduliukas, 
      O jo vardas juk viščiukas. 
      Išsirito jis šį rytą 
      Iš kiaušinio nudažyto. 
 

  Velykų džiaugsmas ir palaima 
       Telydi mus žingsnius visus, 
       Tegul varpai pašaukia laimę, 

                Te žodžiai atneša džiaugsmus. 
 
                          Aistė Pocevičiūtė 
                                           4 a klasė

Redakcijos adresas: Varnių 10A.                                         Laikraštį sudarė: pradinių klasių mokytojos 
                                  Laukuva                                                                         Regina Stanevičienė ir Rima Milkintienė 
                                  Šilalės r.sav. 



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


