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Kartenos mokyklos-daugiafunkcio centro nepriklausomas laikraštis 

„Mes visi ateiname iš vaikystės. / Mes visi – iš pasakų šalies...“ –  

taip sakoma viename eilėraštyje. Ketvirtokai palieka Vaikystės šalį,  

pamažu užveria jos duris, tačiau ženklus, kokia spalvinga,  

kokia graži buvo ta šalis, palieka mūsų visų  

dėmesiui, džiaugsmui, atminimui... 

46 „Tiltų“ numeris skirtas tik 2018 metų  

ketvirtokams. Į mokyklos istoriją jie įsirašo labai  

originaliai – tokie, kokie yra dabar, niekada nebe- 

bus, bet jų mintys, svajonės, pasakyti ir užrašyti  

žodžiai liks visam laikui. Žinoma, tai nevyksta be jų  

mokytojos Rimos pastangų – tad dėkojam jai už  

rašomą mokyklos istoriją. 
Redaktorės Alvyda ir Viktorija 



Mano mokykla netoliese nuo namų, tik dešimt minučių 

kelio. Ji graži ir šviesi. Yra ir didesnių mokyklų už mano. 

Mano mokykla ypatinga, nes galiu semtis daug žinių, yra 

daug veiklos. Dar šoku, sportuoju, dainuoju. Mano mo-

kykla geriausia. (Beatričė) 

Mano mokykla iš tolo šviečia raudonu stogu ir baltomis 

sienomis. Mokykloje niekada nėra nuobodu, nes yra daug 

draugų ir turiu puikią mokytoją. Ji mums padeda visko 

išmokti. (Artas) 
Mokykloje, kurioje dabar mokausi, yra patys geriausi 

draugai ir mokytojai, darželio auklėtojos. Mokausi čia, 

nes mama sakė, kad mano klasėje trūksta mergaičių. 

(Aušrinė) 

Mano mokykla skiriasi iš visų. Turi net dvi bibliotekas, 

žaidimų aikštelę, bėgimo taką ir tinklinio aikštelę. Mo-

kykloje mokėsi mano mamytė, dėdė ir močiutė. Ši mo-

Ketveri metai – gražus laiko tarpas. Žmogus daug ką gali  

nuveikti per ketverius metus – ir gero, ir nelabai. Kokią  

įtaką mūsų ketvirtokams turėjo mokykla, kas joje patirta  

ir išgyventa  – visa informacija čia... 

2018 gegužės 31 (46) -2- 

Visai netrukus būsimieji penktokai turės atsisveikinti ne tik su 

pradinių klasių kabinetu, tačiau ir su pirmąja auklėtoja Rima Bi-

tautiene, kurios smagus juokas ir šilti pokalbiai lydėjo juos net 

ketverius metus. 

Ketvirtokų auklėtoja su šypsena veide pasakojo, kad labai di-

džiuojasi savo auklėtiniais, jų gabumais ir per šiuos metus stengė-

si vesti juos tinkama kryptimi. „Turiu labai gražių kūrėjų – Dei-

mantą, Gabrielę, kurie dalyvauja įvairiuose konkursuose”, – džiau-

gėsi R. Bitautienė. Taip pat ji pasakojo, kad matematikai ypač ga-

bus yra Nedas, kuris drauge su Artu, Pijumi, Gabriele, Beatriče 

nemažai pasiekimų turi ir sporto srityje. Auklėtoja dalijosi minti-

mis ir apie Evą, kuri yra smalsi, kūrybinga, visada pasisiūlanti pavaduoti ją per dailės pa-

mokas. „Klasėje visi mokiniai yra skirtingi, tačiau svarbiausia, kad jie yra draugiški”, – 

šypsojosi ketvirtokų mokytoja.  

Ji taip pat pabrėžė, kad jos auklėtiniai yra kaip vienas kumštis, nesityčioja vienas iš kito, 

stengiasi apginti visus. Mokytojos paklausus, kokie yra jos auklėtiniai, ji susigraudina ir sako, jog 

bus labai sunku juos paleisti. „Palinkėčiau siekti savo svajonės, nesuklupti pirmoj nesėkmėj. Tik 

sunkiu darbu, žengimu į priekį, nesižvalgant atgal jie pasieks savo svajonę..." 

Šiems gabiems ketvirtokams linkime nenuleisti rankų siekiant tikslų.  

Alvyda Jedenkutė ir Viktorija Raminaitė, 9 klasė 

Pirmoji mokytoja 

Mano mokykla 

kykla kaip naujų mokslo šaltinių pa-

saulis. (Eva) 

Mokykla yra gražiame Kartenos 

miestelyje, Mokyklos gatvėje. Baltos 
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 Kokie jausmai užklumpa, kokie apmąs-

tymai dabar, paliekant pradines kla-

ses? 

Matas ir Mantas. Kokia bus mūsų mokytoja? 

Ar gera, ar bloga, ar sutarsime su ja? 

Aušrinė. Ar gerus pirmokus mūsų  

mokytoja gaus? 

Augustas. Ar nebus laibai  

sunku mokytis ir labai įdomu  

kokią mokytoją gausim. 

Gabrielė. Vis mąstau ir mąstau,  

kokie gi bus mūsų keliai ir kur  

jie mus nuves? 

Deimantas. Labai noriu visko  

šmokti. 

Beatričė. Liūdna atsisveikinti su mokytoja. 

Nedas. Nenorėčiau, kad būtų daug namų darbų. 

 Jau esate ketvirtokai – ketveri me- 

tai kartu. Kaip manote, koks  

linksmiausias nutikimas yra  

įvykęs jūsų klasėje? 

Augustas. Labai linksmos  

yra visos mūsų ekskursijos. 

Gabrielė ir Deimantas. Mokytoja per  

savo gimtadienį nupirko ledų ir  

pavaišino visą klasę. 

Beatričė. Buvo labai linksma, kai  

mokytoja sukosi ir vos nenuvirto  

ant žemės. 

Matas ir Aušrinė. Kai pirmą k 

artą pamatėm šitą mokyklą. 

 Ko išmokot per šiuos ketverius metus? 

Aušrinė. Mylėti savo mokytoją. 

Beatričė. Dalintis šiluma. 

Pradinės klasės – tai laikotarpis, kai vaikai intensyviai susipažįsta su pasauliu ir  jo įdomybėmis, 

kai pradeda dėlioti dėlionę, kurioje pavaizduotas jų pasaulis, jų vieta jame ir tikslas, norai, troš-

kimai... Bet ateina laikas, kai nebeužtenka mažai žinoti. Ir neturi užtekti!!! Būtent todėl visi vai-

kai iš pradinių klasių pereina į vyresniųjų pasaulį, į pasaulį, kur kiekvienas dalykas yra kruopščiai 

išanalizuojamas, į pasaulį, kur slypi dar neatrasti keliai, sunkumai, patirtis ir pažinimas. Ne išimtis 

ir mūsų ketvirtokai. Jie jau per plauką penktokai, todėl paklauskime jų pačių, kaip jie jaučiasi... 

Ketvirtokai ... tuoj bus penktokai! 

sienos, raudoni stogai ir labai daug langų. Apie 

mokyklą rašo laikraštyje. Prie įėjimo auga ą-

žuolas. Mokytoja minėjo, kad jį pasodino mūsų 

mokyklos mokiniai. (Nedas) 

Mano mokykla yra pasakiškame Kartenos 

miestelyje. Ji skiriasi nuo kitų mokyklų, nes 

turi muziejų. Mokyklą garsina geri mokiniai. 

Jie dalyvauja konkursuose, išvykose. Šioje 

mokykloje mokausi todėl, kad yra arčiausiai  

mano namų. Patinka dalyvauti konkursuose, 

išvykose ir garsinti savo mokyklą. (Gabrielė) 

Mano mokykla pati šauniausia! Tai trijų 

aukštų pastatas su raudonu stogu. Viduje ant 

sienų yra pakabinti gabių mokinių darbai. Prie  

mokyklos auga ąžuolas. Jis puikuojasi ir mo-

kyklos herbe kaip mokyklos simbolis.  

Mokykloje vyksta įvairūs konkursai. Mano  

mokykla puikiausia todėl, kad yra meilė moks-

lui, o kitose mokyklose taip yra ne visada. Mo-

kykla man lyg antrieji namai. (Deimantas) 

Čia mokausi pirmus metus. Šioje mokykloje  

tikrai radau draugų. Senojoje mokykloje nebu-

vo visi draugiški, o pikti. Mano mama tikrai  

puikią mokyklą man išrinko. Čia išmokau naujų 

dalykų ir turiu gerų draugų. (Matas) 

Mano mokykla ypatinga, nes yra draugiški 

mokiniai. Gerai, kad ji nėra didelė. Čia puiku 

mokytis pradinėse klasėse. Vėliau pereisiu į ki-

tą mokyklą Kretingoje. Man ši svajonė atrodo  

gera, nes pasiruošiu ateičiai. Todėl stengiuosi 

puikiai užbaigti ketvirtą klasę. (Benas)  



Deimantas. Todėl, kad pa- 

matytumėte, kokie mes  

šaunūs ketvirtokai! 

Augustas. Kad kiti mus  

prisimintų, kokie mes  

buvome ketvirtoje  

klasėje.  

 Ko palinkėtumėte  

mokytojams, mokiniams ir sau? 

Aušrinė. Sėkmės, nes mūsų mokytoja tiesiog 

nuostabi. 

Deimantas. Mokytojai laimės ir būti laimigai.  

P.S. Ir daugiau kečiupo ant picos!!! 

Augustas. Būsimiems pirmokams būti stip-

riems ir protingiems, džiaugtis metais, o moky-

tojai neliūdėti ir džiaugtis naujais mokiniais.  

Gabrielė. Mokytojai – būkit tvirta ir neabejo-

kit savo jėgomis, o pirmokams – vertinti tokią 

nuostabią mokytoją. 

Matas. Pirmokams – džiaugtis naująja mokyto-

ja, būti stipriems ir laimingiems 

KETVIRTOKAI, SĖKMĖS PERŽIANGIANT 

LABAI REIKŠMINGĄ SLENKSTĮ Į SUAU-

GUSIŲ PASAULĮ. 

MES JŪSŲ LAUKIAME!!!! 
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Gabrielė. Gerbti mokytojų ir mokinių nuo-

monę. 

Matas. Laikytis taisyklių ir suprasti savo 

klaidas. 

Augustas. Lengvos draugystės. 

Deimantas. Valgyti spagečius! Juokauju.... 

Būti geram ir gerbti vienas kitą. 

Nedas. Žaisti kvadratą. 

 Įsivaizduokime, kad aš esu burtininkė 

ir galiu išpildyti vieną jūsų troškimą. 

Koks jis būtų? 

Beatričė, Nedas, Gabrielė, Aušrinė ir  

Deimantas. Norim, kad mokytoja liktų mūsų 

auklėtoja ir toliau, visada mus mokytų ir nie-

kada nesiskirtų su mumis. 

Eva. Trokštu, kad pirmosios mokytojos meilė 

niekada neišblėstų. 

Augustas. Aš noriu visada būti laimingas ir 

prašau labai daug laimės.  

Matas. Noriu, kad vaikai ir mokytojai būtų 

stiprūs, kad mylėtų save tokius, kokie jie yra, 

ir vertintų tai, ką turi. 

 O kodėl jūs norit išleisti savo laikraš-

tį? Kuo kiekvienam iš jūsų tai svarbu? 

Gabrielė. Kad kiti pamatytų, ką mes nuveikėm 

per visus tuos ketverius metus. 

Matas. Kad kiti žinotų, kokia nuostabi yra 

mūsų mokykla ir kad joje yra ką nuveikti. 

Arvydė Paulauskaitė, 7 klasė 

Į mokyklą atsinešiau droną. Visi su juo norėjo pažais-

ti, bet nemokėjo valdyti. Dronas vis atsitrenkdavo į sie-

nas, galiausiai atsidūrė ant spintos. Reikėjo mokytojos 

pagalbos. Tą dieną Nedas išmoko dronu padaryti kūlia-

verstį. Visiems labai patiko! (Augustas) 

Slėpynės. Žiemos rytais mėgdavome prieš pamokas 

pasilysti po suolais ir laukti mokytojos. Aš su Artu pasis-

lėpiau po mokytojos stalu. Tyliai lyg pelės po šluota lau-

kėme. Mokytoja supratusi nusijuokė ir visus surado, mus 

paskutinius. Smagiai prasidėjo pamoka. (Deimantas) 

Gėda gėdelė. Pirmoje klasėje po 

pamokų dienos centre mes su klasio-

ku žaidėme. Aš netyčia įdaužiau jam į 

nosį ir pradėjo bėgti kraujas. Jo vei-

das išbalo ir persikreipė. Aš iš bai-

Tai nutiko mokykloje.... 
Spalvoto   

paukščiuko  
kelionė į  

šiltuosius 
kraštus 
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Kai buvau mažas, visada piešdavau namus, žmo-

nes, gyvūnus. Mokykloje piešiau vis gražiau ir dai-

liau. Didžiausia mano svajonė yra lipdyti iš plastili-

no ir molio. Lankau keramikos būrelį, domiuosi kitų 

darbais internete ir pats iš jų mokausi. Mokytoja 

stebėjosi, kad iš viso pradinukų būrio būrelį belan-

kau vienas! Sieksiu svajonės ir būsiu reikšmingas 

kitiems, manimi didžiuosis tėvai. (Augustas)  

Noriu tapti policininku. Tai garbinga profesija. 

Tėtis pasakojo, kad policininkai saugo mus, gina 

nuo nusikaltėlių. Ir aš apginčiau savo gimtinę, pi-

liečius. Kai baigsiu mokyklą, stosiu į akademiją. 

Policininkai gauna gražias uniformas, važinėja tar-

nybiniu automobiliu. Mokosi kovos veiksmų ir gau-

na ginklą. Išmoksiu vairuoti. Sulaikysiu girtus vai-

ruotojus, kad nepadarytų avarijų ir nesužalotų 

žmonių. Padėčiau silpniems, kad jie būtų laimingi. 

Gyvensiu gimtojoje Lietuvoje. Gal net gausiu me-

dalį. Tai būtų mano laimingiausia diena. (Matas) 

Nuo vaikystės svajoju tapti gaisrininku. Užge-

sinčiau degančius namus, mašinas, išgelbėčiau 

Visų didžiųjų darbų pradžia – norėjimas ir 

mokėjimas svajoti. Ketvirtokų svajonės – bilie-

tas į ateitį… 

žmones. Prisimenu, mama pasakojo, kaip nuo 

krosnies užsidegė namas. Močiutė paskam-

bino į gaisrinę. Gaisrininkai greitai atskubė-

jo ir užgesino ugnį. Ugniagesio darbas rei-

kalauja drąsos, jėgos, greitos reakcijos ir 

pasiaukojimo. Stengiuosi puikiai mokytis, o 

svajonę išpildyti  man padės mylimiausieji 

mama ir tėtis. (Deimantas) 

Svajoju tapti terapijos skyriaus gydyto-

ja. Galėsiu gydyti žmones, pildyti ligos isto-

rijas, lankyti ligonius. Studijuosiu mediciną 

Vilniaus universitete. O dabar pamažu ma-

žais žingsneliais siekiu svajonės. Stengiuosi 

Mano didžioji svajonė 

Berniukas ir mergaitė joja ant arklio 

Per kūno kultūros pamoką mokytoja vienam 

nekantriam klasiokui pasiūlė pažaisti kvadratą 

vienam prieš visus. Visi žaidėme kiekvienas už 

save ilgai ir labai linksmai. Bet yra toks posakis 

„Vienas už visus, visi už vieną“. Tas žaidėjas 

pralaimėjo. Aptarėme su mokytoja, kad vienam 

sunku, o būryje lengviau ir smagiau žaisti ir 

siekti pergalės. (Eva) 

Pirmoje klasėje mokytoja turėjo geltoną an-

čiuko kuprinę su paslaptimi. Per pertrauką 

Mantas vis norėdavo pažiūrėti kas ančiuko kup-

rinėje. Mokytoja vis primindavo, kad ančiukas 

stebi kaip mes žaidžiame, rašome, ar klausome 

mokytojos. Aš stengiausi būti gera ir labai 

laukdavau pamokų pabaigos. (Beatričė) 

mės atsiprašinėjau ir įkalbinėjau, kad šio įvy-

kio niekam nepasakotų, tik savo mamai. 

„Prašau, atleisk man. Aš tau rytoj atnešiu sal-

dainių.“ Galų gale jis man atleido. Aš vis tiek 

širdyje jaučiau didelį ir sunkų akmenį. Po kelių 

savaičių vyko Kalėdinė eglutė. Klasiokas viską 

išpliurpė. Maniau mirsiu iš gėdos ir baimės. 

(Jautri širdis) 

Tai nutiko po pamokų, kai buvau devynerių 

metų. Aš bėgau koridoriumi prie durų. Kitos 

klasės mokinys kaip akis išdegęs išlėkė pro du-

ris. Kliuvo man ir gulėjau ant grindų. Kaip to-

liau buvo nepamenu, atsibudau ne ant grindų, 

o dienos centre. Mane atnešė pusseserė. Prie 

antakio iššoko mėlynė, o skausmo nejaučiau. 

Nuo tada, jei skubu, bėgu toliau nuo durų. 

(Nedas) 



mokytis, padedu draugams, mokytojai. Neperseniausiai pa-

maniau, kad norėčiau dirbti mokytoja. Mokytojos darbas 

įdomus. Taiso sąsiuvinius, kviečia prie lentos, paaiškina už-

davinius, o kartais ir supyksta. Mama sako, ką išmoksi, ant 

pečių nenešiosi. Todėl turiu ir kitą svajonę būti mokytoja. 

Visada padėčiau, patarčiau kaip mokytis. Nenumočiau ran-

ka. Juk mokytojas tam ir skirtas. (Gabrielė) 

Mano svajonė yra tapti žymiu futbolo žaidėju. Ši svajo-

nė svarbi, dirbdamas būsiu laimingas ir gausiu gerą atlygini-

mą. O dabar turiu įdėti daug darbo, lankyti treniruotes ir 

sveikai maitintis. Ateityje išgarsinsiu Lietuvą. Stengsiuos 

žaisti kaip 2017 m. geriausias  Lietuvos futbolininkas Fiodor 

Chirnych. Policininkas  yra mano svajonių profesija. Žiūriu TV 

laidą „Farai“ ir man patinka kaip policininkai sugauna nusikaltė-

lius. Kartais reikia apsiginti nuo agresyvių, ginkluotų žmonių. 

Užaugsiu ir baigsiu universitetą. Tada apginsiu Lietuvą nuo nu-

sikaltėlių. (Nedas) 

Mano svajonė prasidėjo nuo knygelės, ku- 

rioje galėjau spalvinti, iškirpti ir suklijuoti  

rūbelius mergaitėms. Patinka piešti. Lan- 

kau Kretingos meno mokyklą. Per moky- 

tojų dieną sukausi kaip voverė. Net  

prakaitas išpylė klasiokus bemokant  

lankstyti gėles, piešti. Kai užaugsiu,  

sukursiu ir pasiūsiu daug drabužių.  

Visiems patiks mano rūbai. Atida- 

rysiu savo siuvyklą. Net bedarbius  

išmokysiu siūti. Tikiu, mano svajonės  

išsipildys! (Eva) 

Svajoju tapti garsiu Lietuvos žaidėju, nes man visada sekasi 

žaisti kvadratą. Ateityje Vilniuje pastatysiu didelę salę. Ten 

vyks futbolo, krepšinio, tinklinio treniruotės ir varžybos. Ateis 

vaikai,jiems būsiu treneriu. Arba būsiu ūkininku ir vairuosiu 

traktorių (Artas) 

Užaugęs svajoju būti 

programuotoju, nes galė-

čiau kurti kompiuteriu nau-

jas programas ir žaidimus. 

Dabar lankau programavimo 

būrelį. Vyresnėse klasėse 

aš mokysiuos programavimo 

kalbos. Kursiu programas, 

kurios palengvins žmonių 

gyvenimą. (Benas) 

Aš svajoju būti mokytoja. 

Noriu būti panaši į savo moky-

toją. Ji suteikia pagalbą, pade-

da išmokti matematikos, lietu-

vių kalbos. Aš savo svajonės 

sieksiu, gerai mokysiuos. Padė-

siu mažiems vaikams, kuriems 

reikia pagalbos. (Beatričė) 

Ne per seniausiai buvau pas 

gyvūnėlių gydytoją. Ten mačiau 

nemažai sergančių ir sužeistų 

gyvūnėlių. Toji gydytoja išgydė 

mano kalytę. Todėl ir aš norė-

čiau būti gyvūnėlių gydytoja. 

Juk tas darbas labai smagus! 

Gydysiu gyvūnus, juos maitin-

siu, pagirdysiu, pažaisiu. Gyvū-

nai turi jausmus. Su jais nega-

lima blogai elgtis. (Aušrinė) 

Žalioji 
papūgėlė 
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Nėra ir negali būti normalaus, kokybiško, 

žmogiško gyvenimo be knygų. Be jų – tik niū-

ri, liūdna, slegianti kasdienybė, tik tunelis, 

kurio pabaigoj šviesos nė kvapo. Ketvirtokai 

skaitė ir toliau skaitys, nes jie ugdomi  

kokybiškam gyvenimui.... 

Pirmoji mano knyga buvo V. Nemu- 

nėlio „Mikė Pūkuotukas“. Joje daug  

smagių Pūkuotuko ir paršelio linksmų  

nuotykių ir pamokančių istorijų.  

Siūlau ją visiems perskaityti.  

(Benas) 

Pirmoji mėgstama pasaka buvo „Senelis ir 

senelė“. Ją kas vakarą sekdavo mama prieš 

miegą. Patarčiau ją paskaityti mažiems ir di-

deliems. (Beatričė) 

Įsimintina vaikystės knyga, kurią pats pers-

kaičiau iki galo buvo Linkoln Peirce „Didysis 

Neitas: nepaprasta sėkmė“ Tai istorija apie 

berniuką ir jo nepaprastus nuotykius. (Artas) 

Mylimiausia vaikystės knyga buvo močiutės 

dovanotos lietuvių liaudies pasakos. Jas  man 

sekė mama ir tėtis. Patiko „365 istorijos“, ku-

rioje siūlomos trumpos pasakaitės kiekvienai 

dienai, kad vaikams nepabostų ilgai skaityti. 

(Aušrinė) 

Mėgstama vaikystės knyga „Kiškiai piškiai 

nekvaili“ apie drąsius ir gudrius kiškius. Kiškius 

mama mokė išsisukti iš keblios padėties. Knyga 

įsiminė, nes ją mažas skaitydavau. Patarčiau 

knygą perskaityti mažiesiems, pasimokys būti 

stipriais ir protingais. (Nedas) 

Mano vaikystės knyga 

Įdomiausia vaikystės knyga K. Kubilinsko 

„Bebenčiukas ir kvailutė“. Prieš miegą ją skai-

tydavo mama. Tai pamokančių ir graudinančių 

pasakų knyga. Prieš miegą visada laukdavau pa-

sakos apie Bebenčiuką ir Kvailutę. Knygą siūlau 

perskaityti visiems berniukams ir mergaitėms, 

nes moko kaip padėti draugams ir artimiesiems. 

(Gabrielė) 

Vaikystėje labiausiai įsiminė knyga „Katino 

pyragas“. Katinas kepė pyragą, o peliukas virė 

sriubą. Susipyko ir pyragas žemėn nukrito! 

Klausė patarimo pas pelėdą Vidą. Išmokau ją 

skaityti 6 metų. Siūlau paskaityti visiems. Ma-

žus pamokys skaityti, didelius nesipykti ir susi-

taikyti su draugais. (Deimantas) 

„Vai tai buvo tai nutiko“ – mano pirmoji vai-

kystės knyga. Skaitydamas pasakas „Trys par-

šiukai“, „Raudonkepuraitė“, „Pelenė“ išmokau 

gerai skaityti. (Augustas) 

Meškiukas sėdi ant musės 

Vaikai – gražiausios pasaulio gėlės. Namai be vaikų, sodas  

be gėlių – geriau nereikia tokių niūrių vaizdų... O ką patys vaikai  

kalba apie gėles?.... 

Labiausiai man patinka snieguolės. Baltas žiedelis lyg sniegas auga  

šaltyje. Ši gėlė man suteikia daug džiaugsmo. Snieguolių baltumą  galima  

palyginti su  ką tik iškritusio sniego baltumu. (Benas) 

Mėgstamiausia gėlė 



Man patinka geltoni narcizai. Jie dar žydi baltai, su 

ryškiais kraštais ir vidurėliais. Mama sodina narcizus 

rudenį, o pavasarį gėlynas pražysta geltonais žiedais. 

Senovės graikų mitologijoje pasakojama apie labai gra-

žų jaunuolį vardu Narcizas. Jis taip save mylėjo, kad 
aplinkui nieko nepastebėdavo ir vis žiūrėdavo į savo atvaizdą 

vandenyje. Dievas jį nubaudė ir pavertė į šią gėlę. (Nedas) 

Mėgstamos mano gėlės yra kardeliai. Jie ypatingi, nes ant 

stiebo turi labai daug žiedų, kartais net purėtų! Ši gėlė yra pui-

ki dovana mokytojams rugsėjo pirmosios ir mokytojo dienos 

proga. Mama pasodina kardelius pavasarį. Jie mėgsta purią, 

derlingą, silpnai rūgščią dirvą ir nepakenčia užmirkimo. Karde-

lius kasmet reikia sodinti į kitą vietą. Į tą pačią vietą galima 

sugrįžti tik po keturių penkių metų. Kardeliai yra  mūsų gėlyno 

puošmena. (Gabrielė) 
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Dailininkai ketvir tokai 

Rožės labiausiai patinka dėl spalvos ir pumpuro grožio. Pasauly-

je yra virš šimto rūšių rožių. Būna įvairiausių spalvų: raudonų, mė-

lynų, geltonų, rožinių, oranžinių, net juodų! Ši gėlė man ypatinga, 

nes ji yra meilės simbolis. Rožes labai vertinu, jas dovanoju per 

šventes mamai, brangiausiam žmogui. (Augustas) 

Mano mėgstama gėlė – žibuoklė. Pamiškėje radau žibučių su 

penkiais mėlynais lapeliais ir trumpais koteliais. Noriu  

dovanoti jas mamai. (Artas) 

Man gražiausios tulpės, vaikystėje turėjau antklodę su  

šiomis gėlėmis. Mūsų kaime tulpės auga kiekviename kieme.  

Žydi geltonai kaip saulutės, raudonai kaip liepsnelės. Tulpes  

dovanoja brangiems žmonėms. Jos žybsi akyse ir perteikia  

meilę žmonėms. (Aušrinė) Man gražiausia gėlė yra medetka. 

Medetkos žiedas oranžinės arba švie-

siai geltonos spalvos ir skaniai kvepia. 

Žydi nuo birželio iki vėlyvo rudens. In-

dijoje medetkos laikomos šventais au-

galais, o Kinijoje – ilgaamžiškumo sim-

boliu. Gydo sunkiai gyjančias žaizdas, 

išbėrimus, nudegimus. Aš jas dovanoju 

savo mamai, nes medetkos gydo dau-

gelį ligų. (Deimantas) 

Rožės yra labai gražios gėlės. Ber-

niukai rožes dovanoja mamoms, močiu-

tėms, mokytojoms, mergaitėms. Aš 

prižiūriu rožę. Mano močiutė jas vadi-

na raudonkepuraitėmis. Palaistau jas. 

Rožes vadinu mūsų širdies gėlėmis ar-

ba mūsų džiaugsmo gėlėmis. Jos duoda 

pasitikėjimo savimi. Rožės negaliu pa-

lyginti nei su viena gėle pasaulyje. Ši 

gėlė yra mano mamos džiaugsmas. 

(Matas) 


