Laikraštį leidžia Kalnėnų pagrindinės mokyklos Jaunieji literatai
Nr. 7, 2018-11-30

Lapkričio 19-23 dienomis mokykloje vyko gamtamokslinė - gamtosauginė veiksmo savaitė,
kurią inicijavo mokytojos J. Fridrikienė, S. Vitkevičienė, V. Riaukienė.
Visą savaitę mokiniai rengėsi skirtingų spalvų drabužiais: pirmadienį – geltonai (pagarba saulei),
antradienį – mėlynai (pagarba vandeniui ir orui), trečiadienį – raudonai ( pagarba kraujui ir
ugnelei), ketvirtadienį – žaliai ( pagarba augalijai).
Klasės valandėlių metu mokiniai vykdė gamtosauginę veiklą, per pertraukas turėjo atlikti įvairias
užduotis: piešti, kurti emblemas, herbą.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 5-7 klasių mokinius pakvietė sukurti eilėraščių apie
gamtą ir Tėvynę, geriausi tekstai eksponuojami II aukšo fojė, taip pat siūome juos paskaityti.
MŪSŲ KŪRYBA
Pušaitė

Lietuvos gamta

Einu aš palei mišką didį
Žiūriu į ošiančius medžius.
Bet jie tik girios masė –
Tik medžių visuma.

Man patinka Lietuvos gamta,
Stebiuosi ir gėriuosi ja.
Myliu aš jūrą ir žvaigždes,
Pušynus, pievas ir gėles.

Bet aš einu taku –
Atrodo – ko ieškot?
Ir štai randu vienintelę pušaitę
Ir nejučiom prisėdu šalia jos.

Kai išeinu į lauką naktį,
Matau aš daug žvaigždžių,
Matau ir augalų, ir medžių
Ir daros man ramu.

Mąstau – kodėl ji man tokia brangi?
Galbūt todėl, kad matė mane augant,
Kaip matė ir Tėvynė Lietuva.

O kai matau aš dieną saulę,
Svajoju ir džiaugiuos,
Taip noris apkabint pasaulį,
Dainuoti ir šypsotis.

Tada aš supratau, kodėl pušaitė man tokia brangi,
Kodėl gėlė, žvėris tokie man ypatingi,
Nes jie – tai mūs Tėvynė,
Nes jie – tai Lietuva.
Rokas Slančiauskas, 7b

Aleksandr Ganzijev, 6d
Rudens vaivorykštė graži
Lyg saulė žėrinti, puošni.
Ji puošia mus visus giliai
Kaip pievos, kloniai, ežerai.
Lapai krenta pamažu
Kvepia rudeniu tikru.
Smiltė Uščinaitė, 6d

Ruduo
Kai paskutinį saulės spindulėlį
Išlydėsime visi,
Ateis ruduo ir mes jį pasitiksim,
Kai lapai bus gelsvi.
Paliks Tėvynę paukščiai,
Gamta pakeis spalvas.
Ir dienos ims trumpėti.
Ir po truputį jausim,
Kai sniegas žengs
Pirmuosius žingsnelius.
Paslėps, kas buvo žalia,
Pavasario
Po patalu
baltu. pradžia
pievos,
Skaistė Žaliuoja
Svobutaitė,
6d
Žaliuoja medžiai,
Tirpsta upeliai po žiemos mi

Gamtos ženklai
Laimė, džiaugsmas, šiluma!
O visa tai yra gamta!
Tik paklausyk, ar negirdi,
Ką medžiai, gėlės nori pasakyt!
Žydėk, žydėk, gėlele mano,
Neliūdėk, tik džiaukis.
Kai matau, kad tau blogai,
Negaliu žiūrėt į tai.
Ei, medeli svyruonėli,
Ko blaškaisi tu?
Šakos linksta, lapai virpa,
Ar nesirgsi tu?
Emilija Butaitė 5d
Auga medžiai, auga gėlės,
Skraido gražios boružėlės.
Beržas, ąžuolas ir klevas
Tolumoj siūbuoja.
Tarp tų medžių ir gėlių
Augam mes visi kartu.
Jei ne medžiai ir gamta,
Mūs nebūtų niekada.
Kristupas Gabalis, 5b

Krenta lapai pamažu
Medžius piešia daug vaikų.
Jiems yra labai smagu,
Nes yra labai gražu.
Jau ne už kalnų ruduo,
Po lapus bėgioja šuo.
Jam yra labai smagu
Pamatyti tiek spalvų.
Jiems smagu šitai daryti
Kažką naujo išbandyti.
Arnas Batakis, Gustas Erminas, 6d

Pavasario pradžia
Žaliuoja pievos,
Žaliuoja medžiai,
Tirpsta upeliai po žiemos miegelio.
Parskrido paukščiai,
Pabunda žvėrys,
Ims jau žydėti pirmosios gėlės.
Šildo saulutė,
Apšviečia miškus,
Bunda gamta ir taip kas metus.
Darija Petrikaitė, 5d

Gamtos pasaulis
Kurmis rausia juodą žemę,
Voveraitė ieško grybų,
Pelės slepiasi po beržu,
Šaltinėlis štai išblyško...
Lapė bėga takeliu,
Vejasi ji zuikį,
Oi oi oi, kaip negražu,
Skriausti mažą Puikį..
Saulė šviečia, lietus lyja,
Šnabžda pievos ir laukai,
Šiam gamtos pasauly –
Tai gražiausi reiškiniai...
Robertas Borusevičius, 5c

Atgimsta
Rudens spalvos
Vos tik rugsėjis prasidėjo
Mano gimtadienis atėjo.
Ne vien dėl to jis man patinka,
Juk rudenį daug kas pakinta.
Štai medžių lapai nusidažė
Raudonai, žaliai, geltonai...
Man juos rinkt labai smagu,
Nesvarbu kokių spalvų...
Ir dėdė derlius jau atėjo,
Obuolių pilnus maišus pridėjo,
Jis riešutų ir grybų negailėjo
Savo lobiais mus žavėjo...

Medžiai siūbuoja, melodijas
niūniuoja,
Tyliai šnara tamsoje...
A T G I M S T A...
Su ryto aušra atgimsta gamta...
Saulei pievą nušvietus...
A T G I M S T A...
Raudonai, žaliai, geltonai...
Gėlėm pievos nuklotos...
A T G I M S T A...
Grožėtis šiuo kilimu gali,
Širdim pajauski, ne mintim...
A T G I M S T A...
Viltė Kristutytė, 5c klasė

Vis galvoju po truputį.
Kam gi keičias tie orai?
...tam, kad gruodis čia ateitų
Ir apglėbtų Žemę šią...
Mangirdas Stasys, 5c

Metų kaita
Rudenėlis jau atėjo,
Gelsta lapai pamažu....
Jau saulutė nebešildo,
Kaip pasiilgau tų dienų!..
Žiema už lango beldžias,
Paišo snaiges ant langų...
Žiema balta žiemužė
Sukausto žemę... baugu...
Vos saulutei iškilus,
Lauksime šiltų dienų...
Tik pavasariui atūžus
Lekiam bekepuriai mes...

Tėvynė
Lietuva – graži Tėvynė
Turi upių, turi medžių.
Net ir jūra šalia kopų
Muša Lietuvos krantus.
Lietuva garsi gamta
Savom giriom, ežerais.
Šimtą metų jau gyvuoja
Lietuva ir jos tauta.
Lietuva – maža valstybė,
Bet didinga šimtą metų.
Myliu Lietuvą be galo
Būk didinga visados.
Tajus Lukošius, 5b

Viltė Klanaitė, 5c klasė
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