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Sugrįžta pavasaris 

 

Sugrįžta pavasaris, 

Atbunda gamta. 

Pražysta gėlės, 

Nušvinta žaluma. 

 

Parskrenda paukščiai, 

Čiulba vieversys. 

Pabunda barsukai, 

Kalena garnys. 

        

          Augustas Bankauskas  

                         3 klasė 

 

 

Pavasaris 
 

Su Velykų margučiais į Lietuvą „atriedėjo“ ir pavasaris. Geriausi pavasario 

pranašai – iš šiltų kraštų sugrįžę paukščiai. Štai lekia gražuolių gulbių pora, pievoje 

stypčioja gandras, pakelėje dairosi kuoduota pempė. 

Kai kur jau galima pamatyti ir pirmuosius šalpusnių žiedelius. 

Nulijo stiprus pavasario lietus, nuplovė ir atgaivino laukus ir miškus, tad 

saulei pašvietus visa gamta pasipuoš nuostabia žaluma. Kiekvieną dieną galima 

išgirsti vis daugiau paukščių balsų, po žiemos miego bunda augmenija. Netrukus mus 

vėl džiugins pavasarinių gėlių žiedai, žydintys sodai, bičių dūzgesys. Pavasaris vėl 

sugrįžo!                                   

Gytis Gailevičius 

                                                                4b klasė 

 

 



 

Gimnazijoje šurmuliavo Kaziuko mugė 
 

Nors už 

lango dar šaltoka, 

bet mūsų gimnazijos 

mokiniai pavasarį 

pasitiko džiugiu ir 

jaukiu Kaziuko 

mugės šurmuliu. 

Mugėje skambėjo ne 

tik liaudiška muzika, 

prekybininkų ir 

besiderančių pirkėjų 

balsai, bet ir 

skaičiuojamos 

monetos. 

Kaziuko mugė – tradicinė Lietuvoje rengiama mugė, kurios metu žmonės 

pardavinėja savo pagamintus liaudiškus dirbinius. Mugės istorija prasideda dar XVII 

amžiuje. Daugelis iš mūsų, tiek suaugusieji, tiek ir vaikai, esame buvę tikrojoje 

Kaziuko mugėje. 

Norėjosi ir mokykloje surengti tokią šventę, kad ugdytųsi mokinių darbiniai 

įgūdžiai, verslumo pradmenys. O svarbiausia, norėjosi įtraukti į šį procesą kuo 

daugiau tėvelių. Juk kepant pyragus, gaminant įvairius rankdarbius, vaikai daug 

dirbo kartu su tėveliais. Ir šįkart labai pasistengė, nes penktadienį gimnazijos aktų 

salėje stalai lūžo nuo įvairių dirbinių, o užeiti kvietė ir viliojo kepinių kvapas. 

Renginyje dalyvavo ne tik tėveliai, bet ir kiti gimnazijos bendruomenės nariai. 

Mugėje rankdarbių gudrybių mokė ir gimnazijos mokytojos. Informatikos ir 

matematikos mokytoja Danutė Norbutienė kvietė nusimegzti šaliką ant grėblio. Kas 

norėjo, galėjo pabandyti su virbalais išmokti megzti riešines, nes kanklių mokytoja 

Jolanta Bučnienė tikra jų mezgimo meistrė. Ne pirmą kartą mugėje dalyvavo 

laukuviškis Vincas Sakalauskas. Ir šį kartą jo pinti krepšiai buvo labai paklausūs. Na, 

o laisvu metu meistras trečiokus pamokė krepšių pynimo gudrybių. Daugelis mokinių 

nebuvo matę, kaip gimsta krepšiai. Todėl čia, mugėje, galėjo susipažinti, iš ko galima 

juos pinti, kokie įrankiai reikalingi, kaip tai reikia daryti. Vaikai vienas po kito 

bandė, bet visi vieningai nusprendė, kad tai nelengvas ir daug kantrybės 

reikalaujantis darbas. 

Šurmuliui nutilus, buvo suskaičiuotas pelnas pardavus prekes, pasidžiaugta 

įsigytais rankdarbiais ir gardumynais. O kai kas pasisėmė minčių ir jau lauks kitų 

metų Kaziuko mugės.  

                         

Rima Milkintienė, 

pradinių klasių mokytoja metodininkė 
  

      



 

Čir vir vir pavasaris 

          Čir vir vir pavasaris! – čiulba parskridęs vieversys. Čir vir vir pavasaris! Taip 

džiaugiasi mano širdelė. Tai gražus metų laikas, kai parskrenda paukščiai, pražysta 

gėlės. Taip gera išeiti pasivaikščioti šviečiant saulutei ir skambant paukščiukų 

giesmelėms. 

                                                                               Meda Bankauskaitė 

                                                                                         1 klasė 

            Pavasaris

Saulutė kyla vis aukščiau, 

Kiemely darosi šilčiau! 

Bėgsim rinkti mes žibučių 

Ir nunešim jas vaikučiams. 

O! Kaip džiaugiasi širdis,  

Kad žiema jau – praeity! 

 

          Šarūnė Girgždytė 

                      2b klasė 

              Pavasaris 
Pavasaris gražiausias metų laikas: 

Bunda žemė, gėlės, medžiai, 

Saulė šildo spinduliais, 

O vėjelis glosto veidą. 

 

          Iveta Kačinauskaitė 

                   1 klasė

                     Pavasaris 

Kai einu aš į mokyklą 

Per Lokystą pamažu, 

Žiūriu, kad šalpusniai 

Kelia galvas pamažu. 

Varlytė į krantą ropoja, 

Gervės parskridusios 

Jau dainas dainuoja, 

Vyturėlis danguje čirena, 

O pavasaris į langą barbena. 

 

          Simona Rimkutė 

                       4a klasė 
 

              Pavasario svečiai 

Šaukia, gandras šaukia, 

Stovėdamas prie balos. 

Kviečia paukščius į palaukę: 

– Ateikite į svečius. 

 

Skrenda, paukščiai skrenda 

Pas gandrą į palaukę. 

Džiaugias gandrai, džiaugias 

Svečių sulaukę. 

 

          Simonas Kerpė 

                        3 klasė

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Piešė 1 klasės mokinė Iveta Kačinauskaitė 



          

         Akrostichai 
Eina gulbė per žolyną 

Viena, ieškodama draugų. 

Eidama sutinka lapę. 

Lapė jos klausia: 

– Ir kur gi  tu vaikštai? 

– Noriu susirasti draugų. 

–Aš galiu būti tavo drauge! 

 

          Evelina Eisinaitė 

                       2a klasė 

 

 

Gamta labai graži. 

Aš bėgu per balas. 

Brendu tarsi varlė 

Ir man labai smagu. 

Juokiuosi, linksma man. 

 Ateik ir tu kartu! 

 

          Gabija Ežerskytė 
   2a klasė 

 
Užgeso saulė vakare. 

Ramu, ramu net ir miške. 

Tiktai nemiega dar mėnuo. 

Ėriukus gano senas piemuo. 

           

          Urtė Kėblaitė 

                  2a klasė 
 
         Pavasarėja 

Palaukėse jau kvepia ievos, 

Gelsvais šalpusniais puošias pievos, 

Saulutė vis ilgiau mums šviečia 

Ir vaikučius į kiemą kviečia. 

  

          Meila Gerčaitė 

                    2b klasė 

 

          Pavasaris                                                       

Pavasarį sniegas nutirpsta. 

Gėlės pražysta skaisčiai... 

Žibučių pulkai mėlynuoja, 

Dainas niūniuoja vieversiai... 

Medeliai pražysta baltai.                                                 
Saulutė šviečia aukštai... 

 

          Skaistė Survilaitė                                                  NUSPALVINK  

                      4a klasė 
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