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Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos 
pradinio ugdymo laikraštis 
 

 

Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms paminėti 
 

 

Svajonė būti mokytu žmogum 

Šilalės rajone, Gulbių kaime, Aleksandro ir 
Stanislavos Vėlių šeimoje 1938 m. sausio 1 d gimė 
trečias vaikas. Vardą tam vaikučiui išrinko močiutė, 
tuo metu kaime laikyta išmintinga ir daug visko 
mačiusia savo gyvenime moterimi. Mat ji buvo net 
Amerikoje buvusi ir ten palikusi savo brolį Norbertą, 
labai protingą ir gabų berniuką. Taigi to brolio 
vardu ir buvo pavadintas mažasis Vėlių sūnelis. 

Iš pat mažens Norbertas, visų vadinamas 
Norbertuku, augo labai guvus ir smalsus vaikas. 
Paaugus pradėjo eiti į mokyklą. Tokia ten ir 
mokykla, už poros kilometrų gyveno turtingas 
ūkininkas Rupšlaukis, tai pas jį viename kambaryje ir 
buvo įkurta pradžios mokykla. 

Kadangi Norbertukas buvo jauniausias, tai, 
kai vyresnieji jau ėjo į mokyklą, jis dar buvo per 
mažas eiti kartu. Bet nors ir mažas, buvo labai gabus 
ir norėjo viską žinoti, mokėti, todėl mama, o ir sesuo 
Albina, kuri buvo ketveriais metais vyresnė, pradėjo 
Norbertuką mokyti skaityti, rašyti. O vėliau ir kitų 
dalykų. Būdamas tik penkerių, jis jau mokėjo skaityti 
ir visa kita, ko vyresnieji išmokdavo mokykloje. 

Kai Norbertukui buvo šešeri, mama nusivedė jį į bažnyčią. Klebonas Mileris, pamatęs mažą 
berniuką, ėmė jį kalbinti. Norbertukas buvo labai drąsus vaikas, ir tada jie sutarė, kad Norbertas 
patarnaus mišioms. Kadangi skaityti tuo laiku jis jau mokėjo, tai ir prasidėjo jo ,,tarnyba‘‘ bažnyčioje, 
kuri truko ilgus metus. Į pradžios mokyklą Norbertas ėjo tik metus. Eidavo, kada norėdavo, dažniausiai 
grįžęs iš Laukuvos po rytinių mišių. Bet ir tiek telankydamas mokyklą, jis sugebėjo per metus pasiruošti 
ir išlaikyti ketvirtos klasės egzaminus labai gerai. 

Prasidėjo Norbeto mokslai Laukuvos vidurinėje mokykloje. Klasėje jis, aišku, buvo jauniausias 
ir mažiausias vaikas, bet labai gabus. Noriai padėdavo kitiems, todėl buvo visų mylimas ir turėjo daug 
draugų. Nors ir buvo labai gabus, kartą, rodos, iš lietuvių kalbos rašinio Norbertas gavo dvejetą. Tai 
buvo vienintelis dvejetas per visus jo mokslo metus. Jam buvo taip baisu, kad tą sąsiuvinio lapą su 
dvejetu išplėšė ir eidamas iš mokyklos užkasė į žemę, kad niekas nematytų, o sesei prisakė tylėti. Apie tą 
įvykį jis pats mums papasakojo prabėgus daugeliui metų, kai jau studijas buvo baigęs. 



Nuo pat mažens Norbertas svajojo būti mokytu žmogumi. Visi kaimynai, matydami, kaip jis eina 
į bažnyčią ir tarnauja per mišias, sakydavo, kad bus kunigėlis. Ir tėvukas to norėjo, bet Norberto buvo 
kiti planai. Todėl kiek paaugęs Norbertas pradėjo užrašinėti pasakojimus ir dainas, legendas apie netoli 
stūksantį Švedkalnį, Kartuvių kalną ir Skambalo daubą, Dyvičio ežerą ir Paršežerį, per kurį buvo 
padaryta akmenų brasta. 

Baigęs vidurinę, Norbertas negalėjo toliau mokytis, nes nebuvo pinigų. Jis buvo dar labai 
jaunas, todėl nusprendė padirbėti, o vėliau mokytis. Trejus metus dirbo Laukuvos vidurinėje mokykloje. 
Dėstė anglų kalbą vyresnėms klasėms, o jaunesnėms-piešimą, braižybą, net matematiką. Po to išvažiavo 
į Vilnių studijuoti Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 
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Laukuvos Norberto Vėliaus gimnazijos pradinių klasių mokinių dailiojo rašto konkurso, 

skirto Norberto Vėliaus 75-osioms gimimo metinėms paminėti, nugalėtojai. 

2 klasės mokinė Viktorija Votiakova, 3b klasės mokinė Gabrielė Benėtaitė, 1 klasės mokinys 

Lukas Šemetas, 3a klasės mokinys Dovydas Eisinas ir 4 klasės mokinė Evelina Rimkutė. Nugalėtojus 

apdovanojo gimnazijos direktorius Vincas Jurgaitis. 



 

Žiema 
 

Atėjo gili, šalta žiema. Grįžusi 
iš mokyklos lauke pamačiau zylučių. 
Išnešiau joms miežių grūdų. Per 
langą stebėjau, kaip didelis būrys 
juos lesa. 

Vėliau atskrido balandžiai. 
Mačiau, kaip jie dalinosi maistu. 
Man labai patiko stebėti. 

 
Greta Gerybaitė 
          3 b klasė 

 
 

Šalta žiema 
Šalta žiema atėjo, 
Prisnigo daug daug sniego. 
Apsnigo medžiai, pievos, gėlės, 
Apsnigo ir visa gamta. 
 

Šaltukas balto sniego raštą, 
Išraižė ant visų langų. 
Užmigo medžiai, gėlės, pievos, 
Užmigo jie žiemos miegu. 
 
          Jolita Kvecytė 
                   3 b klasė 
 

3a klasės mokiniai, pasižvalgę po savo klasę, pamatė daug 
įvairių daiktų. Apie keletą iš jų sukūrė mįsles: 
 

 Šaukia pro dvi burnas, bet pats vaikščioti negali. 

 Geležinės kojelės, medinė nugarėlė, pilvas tuščias tik 

vasarą. 

 Dieną,  naktį pati stovi ir dar kitus laiko. 

 Jis negali gyventi be vandens, saulės ir oro. 

 Dieną, naktį sukasi ir niekur nenusisuka. 
 

Balandžiai 
 

Vieną dieną į mano lesyklėlę atskrido daug balandžių. Jie lesė grūdelius pasigardžiuodami. 
Aš žiūrėjau į juos ir džiaugiausi, kokie jie gražūs. Snapeliai geltoni, plunksnelės žvilgančios.  
Kokie jie gražūs! 

Gabrielė Žadeikytė 
2 klasė 

 
Paukštelis 

Atskrido paukštelis prie mano namų, 
Čiulbėjo, ulbėjo iki pat paryčių. 
Stebėjausi gražia jo dainele, 
Ir linkčiojau jam maža galvele. 
 
          Orestas Mikutis 
                      3 b klasė 
 

 



 

 

 
 
       Bitutės 

 
Mielos, ratuotos bitutės 
Dūzgena aplink tarp žiedų. 
Renka jos kvapnų medutį, 
Kad būtų gyvent man saldu. 
 
         Aistė Gerybaitė 
                 2 klasė 

 

 

Kodėl reikia saugoti 
miškus? 

 
    Senovėje Lietuvos miškai buvo 

tankūs ir saugomi.. Tada Lietuvoje miškai 
apėmė beveik visą šalį. Apie girių gražumą 
buvo kuriamos dainos, legendos ir 
eilėraščiai. Apie girių gražumą rašė 
Antanas Baranauskas savo poemoje 
,,Anykščių šilelis“. Lietuvos miškų grožis 
skamba ir M. K. Čiurlionio muzikinėje 
poemoje ,,Miške“. 

  Miškai teikia maistą, apsaugą ir 
šilumą. Todėl žmonės saugojo miškus, jo 
uogas ir grybus. Miškuose žmonės slėpėsi 
nuo priešų. O šilumai naudojo malkas. 

  Labiausiai miškus naikina gaisrai, 
deginama žolė, šiukšlės, atliekos, iš kurių 
bėga nuodingi skysčiai. Kartais žmonės be 
reikalo kerta medžius., laužo šakas, plėšo 
lapus. 

 Tad visus kviečiu saugoti miškus, 
nešiukšlinti, nedeginti žolės. O nukirtus 
medį į jo vietą pasodinti kitą. Reikia 
saugoti patį brangiausią Lietuvos turtą – 
miškus.. 
 

Brigita Kastrickaitė 
                                   4 klasė 

 

 

6. Ką puošiam per šv. Kalėdas? 

Redakcijos adresas: Varnių 10A                                        Laikraštį sudarė: pradinių klasių mokytoja- metodininkė 
                                  Laukuva                                                                         Regina Stanevičienė  
                                  Šilalės r. sav. 


