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Rašaluoti pirštai
R AŠINUKAI -

Pirmadienio rytas. Sėdžiu suole ir
galvoju apie savo kalėdinę svajonę.
Visą laiką dovanas vertinau materialine prasme, bet dabar galvoju, kad
esu jau pakankamai suaugusi ir savo
svajones vertinu kitaip. Kalėdų proga
man užtektų šilto mamos ar tėčio
apsikabinimo. Nebūtini brangūs daiktai.

PO SKAMBUČIO

ŽAIDIMUKAI

Mano svajonė yra aplankyti tuos
žmones, kuriems trūksta šilumos,
draugų, šeimos, meilės. Bet aš žinau,
kad viso to duoti negaliu, nors ir labiausiai norėčiau. Tikriausiai visiems
kyla klausimas, kodėl? Kodėl to negailu padaryti? Kodėl aš, maža vienuolikos metų mergaitė, negaliu įgyvendinti savo kalėdinės svajones?

M OČIUTĖS K ALĖDOS
Prieš keletą metų gruodžio 23 dieną padėjau močiutei supinti kalėdinius vainikus. Per tą laiką žiūrėjome dokumentinį filmą, tai šiek tiek sužinojome apie
gamtą. Aptarėme savo kalėdinius norus ir ką dovanosim savo giminaičiams bei
draugams. O močiutė papasakojo vieną labai įdomią kalėdinę istoriją.
Taigi močiutė, kai buvo maža, atsibudo Kalėdų rytą, bet po eglute nieko nebuvo. Ji labai nusiminė. Netrukus vėl užmigo. Kiek vėliau atsikėlusi po Kalėdų
eglute aptiko krepšelį, kuriame buvo visokių gėrybių: bananų, mandarinų ir net
žmogeliuko formos sausainių. Močiutė pasakė savo tėvams, kad šiais metais
Kalėdų senelis buvo labai dosnus.
Tokie gardumynai, anot močiutės, seniau būdavo tikra retenybė.
Kornelijus Šulga

Bet mane ramina mintis, jog per
Kalėdas būna visokių stebuklų. Dėl to
aš turiu vilties ir tikėjimo, kad ši svajonė išsipildys.
Gabrielė Morkūnaitė
Štai praėjo Kalėdos,
Visi apsikeitė dovanom.
O tu vienas likai,
Nieko nesupratęs.
Štai jau vasara atėjo,
O tu dar vis lauki,
Kol suprasi, kodėl Kalėdos,
Taip greitai praėjo.
O jau naujos šventės artėja,
Kurios vėl greitai praeis.
Skubėjau ir net nemačiau,
Kaip laimė prieš mano liūdnas akis.
Praėjo...
Agnė Kubiliūtė

Žiemos išdaigos
Žiemą vaikai maudo mergaites,
Ir mergaitės verkia.
Ei! Pažiūrėk, vėl kažką maudo...
Mano pirštinės šlapios nuo sniego,
Aš tikrai nieko nemaudžiau.
Oskaras Rudys

Liepa Tamošiūnaitė
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Atsėlina kažkas per pūgą
Užšalusiu ledu upelio.
Ėriukas seka iš paskos,
Salotų ieško, ar dar ko?
Ir kur dabar ta mokykla?
Kur abėcėlė pamiršta?
Kažkam, sapnuojančiam pusny
Pritrūks žodelių rašiny.
Emilija Breivytė
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Adventas - ypatingas metas Džiaugsmo laukimas širdy.
Varvekliai krenta nuo stogų.
Eglutė papuošta visų,
Namai pilni Kalėdų jausmo.
Tai šventas metas, kai
Ant židinio kojinės pakabini
Stebuklą įvyksiant tiki.
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Mielieji,
Dvasinės ramybės Kūčių vakarą, šventumo pajautos per Kalėdas, linksmų Naujųjų metų, prasmingų darbų, stiprios
sveikatos, santarvės visais 2017 - aisiais!
Direktorė Aida Adiklienė

Kornelija Stapulionytė

N U O K ALĖDŲ IKI K ALĖDŲ ...
Praėjo visi metai, ir štai vėl atėjo
pačios laukiamiausios Kalėdos. Vėl
visi džiaugiasi.. Ir taip kiekvieni metai, nes Kalėdos – pati nuostabiausia
ir linksmiausia šventė.
Per Kalėdas aplanko be galo šventiška nuotaika, tiesiog nepaaiškinama. Visi ruošiasi, puošia eglutes, blizgina namus, stato senius besmegenius ir rengia juos, vaikai rašo laiškus
Kalėdų seneliui... Obuolių pyrago,

mandarinų, apelsinų, imbiero ir vanilės kvapas per Kalėdas jau įprastas.
Visi valgo kūčiukus per šią šventę,
visiems tai labai patinka.
Visi Kalėdas švenčia su savo šeima.
Per Kalėdas įprasta gauti dovanų ,
gauna tiek suaugę, tiek vaikai, ir visi
be galo džiaugiasi gavę net mažiausią
dovanėlę, juk gauti dovaną, net ir
pačią mažiausią, yra taip gera...
Po švenčių žmonės vėl pasinersime

Pasiruoškim Kalėdoms
Artėja Kalėdos.
Ir ko gi reikia,
Kad mus aplankytų
Kalėdų dvasia?
Puošti namus,
Laukti dovanų
Ar Kalėdų senelio
Su maišu ant pečių.
O aš manau, geriausia Laikytis tradicijų
Ir laukti mažo stebuklo.
Nueiti į bažnyčią,
Visų atsiprašyti

Ir su šeima kartu
Išsikept sausainių
Imbierinių, kvapnių.
Saulė Marija Petraškaitė

7a kl. prakartėlė

į mokslus, darbus. Gyvensime įprastą
gyvenimą, eisime į darbus, mokyklas.
Išblės ta Kalėdinė nuotaika. Laikas
slinks taip lėtai. Bent taip atrodys
kokį mėnesį, o vėliau laikas lėks be
galo greitai.. Dar vis vyks sniego karai, sniego besmegenius visi statys ir
po Kalėdų, bet nuotaika tikrai bus ne
tokia, kaip per Kalėdas.
Gabrielė Polujanskaitė

2b kl. besmegeniai

Kūčių laukia visi
Angelų baltais sparnais
Lempučių, degančių lange,
Ėriuko, tvarte miegančio,
Dovanų po eglute,
Oro, kvepiančio Kalėdom,
Sniego, balto kaip popierius.
Skaiva Smailytė
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lipinama ant sienos piešiniams
kabinti), juodos medžiagos ir juodą mano šaliką bei telefoną. Pasislėpusi palėpėje persirengė, įsijungė per savo telefoną siaubingus
garsus ir ėmė bildėti. Tuo metu
tėtis nulipo laiptais ir visus apdalino dovanomis.
Bet viršuje vėl pasigirdo bildesys.
Nepastebėjau, kad sesė dingo.
Užlipau į viršų. Garsas sklido iš
palėpės, todėl užlipau į trečią
aukštą. Nujaučiau nelaimę ir buvo

kažko baisu. Paliečiau duris ir garsas nuslopo. Įsidrąsinusi pravėriau
duris - prieš mane išdygo siaubinga ŠMĖKLA! Aš išsigandusi pradėjau klykti.
Tada išgirdau kikenimą. Tai sesė
mane išgąsdino. Abi nulipome žemyn ir papasakojome tėvams tą
įvykį. Jie jau buvo sunerimę, bet
išgirdę, kas atsitiko, linksmai pasijuokė. Tai buvo įvykis, sudrumstęs
Kalėdų ramybę.
Brigita Čerbauskaitė

Sniego senis pastatytas
Nenugriaus jokia jėga
Ir atmink tu, mielas vaike,
Eglė bus tuoj papuošta.
Gausi dovaną tu vieną
Atsikėlęs iš miegų Sniegą, spindintį speigu.

Namų Dvasia
Namuose yra dvasia
Man atrodo, kad maža,
Saugo ji visus visus,
Net ir blogus vaikelius.
Nepamiršo nei mamytės
Ir mažos pilkos pelytės.
Apdulkėjusi, šviesi - sergsti
Mūs viešnia didi.
Saugo dieną, saugo naktį,
Ar jūs matėt namų dvasią?
Rusnė Kavaliauskaitė

Saulė Marija Petraškaitė

DVASIA

Gyvenu raudonų plytų name
Piniavos septynioliktame.
O namo kai grįžtu,
Patikėti negaliu...
Įvairūs kvapai pasitinka,
Džiaugsmo, klegesio nestinga
Ir Džekutė - viens, du, trys
Loja - ai koks šurmulys.

M ANO SVAJONĖ

Laura Kazakaitytė

Žalsvos spalvos, daug žaidimų,
O laiptinėj daug gėlynų.
Virtuvėj smagu pabūti
Užkandžiauti po truputį.

Gustas Gardzijauskas

K ARTĄ PER K ALĖDAS
Per vienas Kalėdas man nutiko šis tas juokingo. Mūsų namai buvo gražiai išpuošti, stalas nukrautas vaišėmis, šventiškai žibėjo eglutė. Pradėjo rinktis svečiai: pusseserės, pusbroliai, tetos, dėdės ir dar daug giminių.
Visi labai smagiai nusiteikę susėdome prie stalo. Užuodžiau skanų kalakuto kvapą. Pasimeldėme ir pradėjome valgyti.
Pasivaišinę ėjome į kiemą žiūrėti fejerverkų. Grįžę iš kiemo paleidome muziką. Staiga mūsų šuo Leila įlindo
pro durų plyšį į svetainę, o jai ten eiti buvo DRAUDŽIAMA! Mama man liepė ją pagauti. Aš greitai puoliau vytis ir pačiupau netikėlę už kojos, bet ji išslydo man iš rankų. Vėl bandydama pagauti savo augintinę lindau iš
po stalo ir užkabinau stalo koją. Šis susvyravo ir, o siaube, apvirto. Vaišės pabiro po visą kambarį. Išsigandusi
Leila spruko iš kambario.
Netrukus atėjo mama. Ji nustebusi pažvelgė į mane ir į vaišes, bet nieko nesakė. Iš gėdos norėjau skradžiai į
žemę prasmegti.
Po valandos kitos, kai jau visi svečiai skirstėsi, kai visos šukės buvo surinktos, pagalvojau, kad per Kalėdas
ne vaišės svarbiausia. Buvo smagu jausti mamos supratimą. O Leilai pasisekė labiausiai - jai teko tai, kas buvo
paruošta svečiams.

O labiausia man patinka
Pasėdėti, pamąstyt,
Tyliai knygą paskaityti.
Namuose jaučiuos laimingas.

Titas Murinas

K O REIKIA , KAD
APLANKYTŲ K ALĖDŲ

Namai
Aš kiekvienais metais prašau ko
nors. Bet niekad neprašiau tokių
reikšmingų dalykų, kaip meilė, santarvė. Šiais metais aš noriu, kad
mano šeima būtų amžinai kartu ir
niekados neišsiskirtų, nes mano
mažajai sesytei reikia tiek mamos,
tiek tėčio.
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M OKINIŲ KŪRYBOS SKYRELIS

S UDRUMSTA RAMYBĖ
Kartą Kalėdų išvakarėse aš sėdėjau prie stalo, valgiau kūčiukus ir
gėriau saldžią vaikišką kavą. Rodos, visą gyvenimą galėčiau mėgautis tokiomis akimirkomis. Šilta,
jauku, saldu...
Staiga viršuje išgirdau bildesį.
Matyt, tėtis ieško dovanų, kurias
aš paslėpiau antrame aukšte –
pamaniau sau. O kol žiopsojau į
lubas, sesė patyliukais išslinko iš
virtuvės ir užlipo laiptais į viršų.
Užlipusi pasiėmė gumos (tos, kuri
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Visi laukiame Kalėdų. Bet ar susimąstome, ko reikia, kad Kalėdos
būtų džiaugsmingos.
Labiausiai norisi, kad tavo visi
pažįstami, šeimos nariai būtų laiJorė Kriščiūnaitė
mingi. Neužtenka turėti namuose
gražią eglę ir pasiruošti Kūčioms
valgių. Dar reikia padėti visiems
žmonėms, būti nepiktam, nemaudyti draugų sniege. nekalbėti nesąmonių ir užjausti kitus. Tik tada
Kūčių vakarą aplankys kalėdinė
dvasia.
JAUSMAS

Gustavas Jarašūnas

Rytą atsikeliu anksti,
Žiūriu pro langą –
Gustavas Jarašiūnas Balta, gražu visur
Ir geras jausmas širdy.
Prabyla laikrodis Jau į mokyklą laikas.
Kampe eglutė pamojuoja Skubėk. Iki.
Mokykloje, kur pažiūri –
Šventės laukia visi.
Ir nuotaika iškart puiki.
Nes tuoj Kalėdų bus naktis tyli.

Elinga Šaparnytė
Laura Kazakaitytė

Martynas Petrauskas

Martyna Sirevičiūtė

