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Pavasarėja 
 

Saulės spindulys paliečia galvą,  
Paglosto širdžiai artima šviesa. 
Šiandien vėl žiedlapiai krenta – 
Galbūt tai tik nauja pradžia?  
 

Mėja Marcinkevičiūtė, 8a 

Pavasari, mano pavasari 
 

Pavasari, mano pavasari, 
su viltim, su šviesa, su daina 
atskrieji tarytum pasaka, 
kvapų ir spalvų pririnkta. 
Žydrynę dangaus, 
gėlynų medaus, 
lengvumo gaivaus 
pakalnutės žiede suradau. 
Svaigina pavasaris mus 
ir kelia į aukštį jausmus, 
prabunda gamta ir tiesia šakas – 
to džiaugsmo visiems į valias. 
Dėkokime jam,  
pavasariui gražiam, 
už suteiktas dovanas mums. 
 

Agota Saulevičiūtė, 8c 

Jau pavasaris atėjo, 
Saulė jau aukštai. 
Medžiai sužydėjo, 
Parskrido gandrai. 
Paukščių klegesį girdžiu, 
Užmigti negaliu. 
Pro langą žiūriu, 
O širdy taip gera ir ramu. 
Aplinkui žalia ir gražu, 
Kasdien einant man taku. 
Atbudusios gamtos 
Garsus girdžiu ir širdį taip raminu. 
 

Matas Banevičius, 8c 

Pavasaris 
 
Pavasari margasis, 
Gražias gėles sugrąžinai 
Ir visus paukščius 
Iš šiltų kraštų pakvietei. 
 

Tavo šilti orai 
Padaro mane laimingą, 
O švieži gėlių žiedai 
Skleidžia kvapą skaistingą.  
 

Kaip tu taip gali?  
Vis dar nežinau.  
O kaip atsidėkoti, 
Net nesumąstau.  
 
Paulius Savostas, 8c 
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Pavasario gaiva 
 
Akyse sužibo laimė 
Atsikėlus ankstų rytą. 
Ir už lango pamačiau 
Daug prabudusios gamtos.  
 

Mėlyna užtemdė laukus. 
Žalia nušvietė girias. 
Geltona šildė mus visus 
Ir nuostabiu stebuklu nušvietė visus. 
 

Kaip gera vėl pajusti šilumą, 
Kaip gera vėl pajaust vėjelį. 
Gaivų, gaivų kaip šiandienos rytas. 
Kaip gera džiaugtis man viskuo! 
 

Tas subtilus ir mielas kvapas. 
Mane, tave ir mus visus 
Kasdien pabudina iš sapno 
Ir nukelia į svajones. 
 

Spalvotas, o gal bespalves? 
Ryškias, o gal blankias? 
Šiek tiek keistas, o gal... 
O gal tiesiog nesuprastas?! 
 

Gera džiaugtis šia diena, 
Gera mintis paversti nuostabias, 
Gera džiaugtis šia diena, 
Juk dabar tiesiog pavasaris! 
 

Kamilė Daugirdaitė, 8a 

Pavasarėlis 
 
Pakilo saulutė aukštai, 
Pražydo žibuoklės miške mėly-
nai. 
Čiurlena upeliai linksmai, 
Čirena paukšteliai miške nuosta-
biai. 
 

Pradėjo skleistis pumpurai, 
Pražydo ievos baltai. 
Laukuose skleidėsi pienės gelto-
nai, 
Pienių pūkeliai skrido aukštai. 
 

Sužydo visos gėlės, 
Prakvipo laukai. 
Lietutis nulijo, 
Ir vasarėlė jau eina pas mus. 
 

Kamilė Micutaitė, 8a 

Pavasario vakarą 
 
Pavasario vakarą einu, 
Nors atrodo dar taip nevėlu. 
Saulei pabūti ilgiau nebebaisu 
Ir saugot mane rausvu fonu. 
Lyg senas draugas 
Šiltas vėjas grįžo pas mane, 
Su lauko gaivumu jis kviečia 
laukan. 
Žaliuojančios gamtos sūkuryje 
Atgyja kvapas atmintyje, 
Kaip praėjusį pavasarį 
Žydėjo gėlės sode. 
Ak, mielas pavasari, 
Kaip gėlės žiedas apsupai tu 
mane 
Ir gegužės dainą 
Suoki man ausyse. 
 

Kamilė Barštanaitė, 8c 
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Paukščiai gieda, 
Blakės prilimpa, 
Drugeliai sklando, 
Vanduo laša iš latako. 
Graži diena, 
Čia aš liksiu. 
Maudydamasis saulėje, 
Pradedu niūniuoti. 
Dainos kūrimas 
Su pavasariu, paukščiais... 
Žolė prilimpa prie manęs. 
Mano akys pagavo pavasario grožį. 
Ir sustojau minutei, 
Supratau, kad gamta labai graži… 
 

Dangiras Blažauskas, 8a 
Ech, pavasari mano mielasis, 
Laukiu tavo baltų pakalnučių. 
Ar pirmiausia mane nusivesi 
Prisiskint mėlynakių žibučių? 
Greit suplėšiusi rytmečio rūką, 
Saulė skubins nešioti naujieną. 
O tu, greitai pagriebęs teptuką, 
Man nupieški geltoną purieną. 

 
Gabija Mikulevičiūtė 8a 

Pavasaris 
 
Duris užvėrusi žiema 
Užleido vietą savo broliui, 
Gamtoj prabudusi žalia audra 
Pradėjo ruoštis karščio šuoliui... 
 

Pražydus sodo obelis 
Žiedais bites vilioja 
Ir su perkūnija dar lis, 
Gaiva pavasario alsuo-
ja...  
 

Adris Jakubauskas, 8c 

Atgyja… 
 
Atgyja manieji medeliai, 
Atgijo skaisčioji liepužė, 
Užpustė savasis vėjelis, 
Nutapėm jaunystę pajutę. 
Menu dar prie upės sėdėjau, 
Jaučiau aš tą šiltą srovelę, 
Taip stipriai, stipriai sielvartas 
spaudė, 
Vertė į upę įmerkti kojelę. 
O, saule, taip tavęs laukiau, 
Noriu paliesti tave, 
Bet skausmas, iš vakaro kilęs, 
Neleidžia judėti upe. 
Padėjo ant nugaros ranką, 
Paglostė, prašau, neliūdėk, 
Ak, mielas švelnus tas vėjelis, 
Nupustė dulkes į gaires. 
 

Arnas Aguonis, 8c 
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Pavasaris 
 

Pasaulis jau pabunda, 
Gyvūnai kelias pamažu, 
Žiedai jau sprogsta, 
Metai sukasi ratu.  
 

Oras jau šiltėja, 
Paukšteliai grįžta pamažu, 
Noras tik didėja 
Ilsėtis kiek galiu.  
 

Bernadeta Vaitkevičiūtė, 8a 

Pavasaris 
 
Šyla oras, 
Žydi gėlės. 
Baigėsi žiemos speigai. 
Tyliai keliasi iš miego 
Barsukų šeimos nariai. 
 
Sučiulbėjo lakštingėlė, 
Tyliai sumiaukė katė. 
Tyko grobio katinėlis – 
Vakarienė prasidės. 
 

Domantas Navikas, 8c 

Pavasario pabudimas 
 
Geltoni saulės spinduliai 
Pradėjo šildyt žmones. 
Po miego atsibudęs miestas 
Nesuteikia malonės. 
 

Visi keliukai po žiemos 
Purvynu nutiesti, 
Visi nameliai po sezono 
Visiškai šlapi... 
 

Bet oras vis gerės kasdien 
Ir tai mus vers šypsotis. 
Pavasarėlio pabudimas 
Mus kvies kartu pašokti. 
 

Izabelė Midverytė, 8c 

Saulės zuikučiai 
 
Bėgu bėgu per laukus 
Ir vejuosi saulės spindulius. 
Pro krūmynus, pro javus, 
Kad pagaučiau juos visus. 
 

Ant kalnų, ant akmenų 
Jie visur, kur ir tu. 
Žaidžia, juokias jie visi – 
Ir maži, ir dideli. 
 

Jei pagausiu kada nors 
Tuos gelsvus saulės zuikučius, 
Aš paklausiu jų visų, 
Kur jūs bėgat, ką jūs slepiat, 
 

Ar jūs matėte mane, 
Kaip aš bėgau per laukus, 
Gelsvus, spindinčius javus 
Ir stebėjau jus visus, kaip jūs bėgot 
per laukus? 
 

Naglis Linkevičius, 8c 
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Я не могу забыть тех дней,  
Дней, пропитанных насквозь слезами. 
Вырвали души детей, 
Когда с болью в глазах говорят слово "папа". 
 

Страх накрывает, 
Жизнь убивают. 
Тот самый "русский мир!" – кричали они, 
"Это не война", – говорили они. 
А то, что детей убивают, в жителей стреляют, 
Для них это ничего не значит. 
 

Боль невыносимая 
Что испытала она. Украина. 
Этот обычный запах весны, 
Это обычное слово "тюльпаны", 
Кто мог подумать, что такие вот вещи перестанут быть чем-то важным. 
 

А мне бы той нашей весны, которая пением птиц согревала, 
Тех утренних дней, которые с рассвета начинались 
И эти теплые вечера и всякие песни вокруг того костра. 
 

Наши воины стоят до конца и не знают, что значит "обратно"! 
Мы встретим весну в мире или в бое, 
Но этот момент будет лучшим! 
 
Diana Demyanchuk, 8a 

Aš negaliu pamiršti tų dienų,  
Dienų, kurios persmelktos ašarų.  
Išplėšė sielas vaikų,  
Kurie su skausmu akyse taria žodį „tėti“. 
 

Baimė apima, 
Gyvybė žudoma. 
Tas pats „rusų pasaulis!“ – šaukė jie, 
„Tai ne karas,“ – sakė jie. 
O tai, kad žudo vaikus, šaudo į gyventojus, 
Jiems nieko nereiškia. 
 

Skausmas nepakeliamas,  
Ką patyrė ji. Ukraina. 
Tas įprastas pavasario kvapas, 
Tas įprastas žodis „tulpės“,  
Kas galėjo pagalvoti, kad tokie dalykai nustos būti svarbūs. 
 

O aš taip norėčiau to mūsų pavasario, kuris šildė paukščių čiulbėjimu,  
Tų rytų, kurie saulėtekiu prasidėdavo 
Ir tų šiltų vakarų, ir įvairių dainų prie laužo. 
 

Mūsų kariai kovoja iki galo ir nežinome, ką reiškia „Atgal!“. 
Mes sutiksime pavasarį taikoje arba mūšyje,  
Bet ši akimirka bus geriausia! 
 

Diana Demyanchuk, 8a 
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Pavasaris 
 

Štai pavasaris atėjo 
Taip staiga, taip netikėtai, 
Atskubėjo jis pas mus 
Šaltos žiemos išvyti. 
 

Štai ir vėl atgimsta gamta 
Mus į lauką kviesdama. 
Dienos vis šiltėja, 
Kraštovaizdis gražėja.  
 

Medžių pumpurai jau sužydėjo, 
Saulė vėl mums šviest pradėjo, 
Dienos pailgėjo, 
Gėlės skleist savo žiedus pradėjo.  
 

Pavasarėli, kur tu taip skubi? 
Pasiliki, dar pabūkim,  
Pasigrožėkime tavo vaizdais, 
Šiais gražiais vaizdais kartu. 
 

Aistė Leonavičiūtė, 8a 

Svaigsta man galva 
 
Mano kiemas – tai gaiva, 
Man čia sukasi galva. 
Čia jaučiuosi aš laisva 
Lyg sūpynių supama. 
 

Saulė pagaliau išlindo, 
Vėjas pyktį nuramino. 
Pagaliau dabar ramu – 
Čia taip gera, taip smagu. 
 

Atsigulus aš ant pievos, 
Pienės skleidžia savo žiedus. 
Kvapas sklinda po laukus, 
Bunda žemė ir dangus. 
 

Meida Navickaitė, 8c 

Pavasaris 
 

Jau pavasaris atėjo, 
Paukščiai čiulba, žydi gėlės, 
Medžiai šlama lyg pašėlę, 
O vaikai lauke išėję. 
 

Saulė šviečia jau kas dieną, 
O laukai geltoni pienių, 
Žmonės skuba lyg bitelės  
Jau purent savos žemelės. 
 

Auga dirvose daigai,  
Stiebias lyg maži vaikai, 
Paukščiai peri vaikučius, 
Skruzdės tempia šapelius. 
 

Ach, pavasari, sustok,  
Nėr kada nei nusijuokt, 
Lauktas tu esi labai, 
Bet skubi, skubi dažnai... 
 

Viltė Ribinskaitė, 8c 
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Pavasari, tu manasis 
 
Kovas kaip svajonė, 
Šiltas ir sulauktas jis staiga. 
Lenda saulė iš kampelių, 
Nors ir snigo ką tik čia. 
 

Laukiu vasarėlės, 
Keliaujančios vis dar. 
Kad ir kaip bebūtų, 
Pavasarėli, myliu aš tave. 
 

Gal ir mokslai viską griauną, 
Tą nuostabią šypseną veide, 
Kurią čia kuria manyje 
Ką tik sugrįžęs pavasarėlis. 
 

Bėga dienos, bėga mėnesiai, žiūrėk. 
Suprantama kodėl, nes viskas dar tik yra pradžia. 
Nors ir pabaiga nėra laukiama štai čia, 
Ji ateis, ji ateis pati staiga. 
 
Bet gyvenkim mes čia ir dabar, 
Kol pavasaris vis dar čia. 
Laukiu ryto to gražaus, 
Kai pabusiu nuo šviesos lauke… 
 

Goda Biekšaitė, 8a  

 
Pavasariui ateinant 
 
Pavasaris ateina,  
Žiema atsitraukt tespėja.  
Auga, sprogsta pumpurai,  
Eibes krečia jau vaikai.  
 

Kyla audros ir žaibai,  
Šoka vėjas jau laisvai,  
Tik žaibai kažką paliečia – 
Nieko ten daugiau nelieka. 
  
Tiek daug džiaugsmo, 
Tiek juokų, 
Tiek gerų momentų 
Mes turime kartu. 
 

Ir pavasario galui vis artėjant, 
Saulei skęstant danguje, 
Pilnas gėrio ir šviesos 
Jis pripildo šilumos.  

 
Vakaris Aleksandravičius, 8a 

Tas puikus pavasaris 
 

Pavasaris – nuostabus metų laikas. Jis, 
kaip vasara, ruduo ar žiema, turi išskirtinio 
grožio. Pavasaris – kai tirpsta paskutinysis 
sniegas, kalasi ir auga žolė, bunda ir stebi 
saulę gėlių žiedai, medžiai vėl pasipuošia 
žaliaisiais lapais, džiaugdamiesi čiulba 
paukšteliai. Pavasarį atgimsta gamta: po 
žiemos miego keliasi vabaliukai ir gyvūnė-
liai, upeliai pralaužia ledus ir toliau teka 
savo vaga. Saulė ir vėl glosto mus šiltais 
spinduliais.  

Maloniai džiugina ežeras, šylantis oras ir 
gaivinantis pavasario vėjelis. Ežero vanduo 
pavasario pradžioje dar šaltas, bet linksma 
pabraidžioti šaltame vandenyje, tyliai pasik-
lausyti grįžusių paukščių čiulbėjimo. Smagu 
su brangiais žmonėmis gerai praleisti laiką.  

Šis metų laikas dar nuostabus tuo, kad 
ilgėja dienos, trumpėja naktys. Pavasarį ap-
lanko šilti jausmai, gimsta eilėraščiai. Pava-
saris – tikras stebuklas...  

 
Zenonas Smaidžiūnas, 8a 



P
a
va

sa
ris 

Pavasaris 
 
Pavasaris – nauja pradžia. 
Pavasarį bunda gamta: 
Gėlytės, medžiai, vabalai... 
Saulutė šypsosi dažnai! 
 

Bitutės dūzgia žieduose, 
Varlytės kurkia baloje, 
Gandrai kalena lizduose, 
Gegutė šūkauja miške.  
 

Saulutei šviečiant lyja pinigų lietus, 
Vaivorykštė nudžiugina mažus ir  

didelius, 
Senelis skuba į daržus 
Pasėt burokus, morkas, žirnelius. 
 

Nusimetam striukes, sunkius batus, 
Su riedlente patikrinam takus, 
Pamėtom kamuolį lankan, 
Po pamokų ir vėl laukan.  
 

Danė Viltė Arlauskaitė, 8a 

Pavasaris 

Vos tik saulės spindulys 

Sniegą šlapią pamatys, 

Tuoj žibutės jau pražys 

Ir staiga prabus žaltys. 
 

Jau kregždutė čiulba girdis. 

Pūkinių paltų nebereiks išvis. 

Tėveliai padangas tuoj keis, 

Laukdami, kol vasara ateis. 

 

Simonas Keblikas,8c 

Štai baigės jau žiema, 
Pavasaris atėjo palengva.  
Išsibėgiojo jau ledai 
Upės pakrante lengvai. 
 

Paukščiai čiurlenti pradėjo, 
Vis anksčiau prikelti norėjo. 
Taip skaisčiai saulė šviesti galėjo 
Laukan kirminai lįst pradėjo. 
 

Lauke dažniau būna vaikai, 
Mėgaujasi saule nuoširdžiai. 
Mamos nerimauja labai: 
Kurgi dingo tie vaikai? 
 

Germantė Germanavičiūtė, 8a 

Pavasaris 
 
Kai pražysta augalai, 
Kai nusišviečia namai, 
Jau nereikia šalto vėjo,  
Juk pavasaris atėjo. 
 

Vabaliukai bunda, bus 
Vis ilgiau šviesus dangus. 
Ir kol saulė dar jame, 
Džiaugias visi šiluma. 
 

Mes pavasarį priimsim 
Ir kasmet susigrąžinsim, 
Kai šalta žiema praėjo, 
Pavasaris greit sužydėjo. 
 

Indrė Zdanavičiūtė, 8a 

9 
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Pražydę laukai 
 
Atsikėlus iš miego, 
Iš sapno saldaus, 
Pabudina mane 
Garsas saldus. 
 

Lyg lopšinė man 
Skamba paukščių balsai 
Ir su pavasariu atėję 
Pražydę laukai. 
 

Rusnė Lukoševičiūtė, 8c 

Žydė-
jimas 
 

Snaigių danguje jau čia nėra, 
Saulė pasitinka mus drauge, 
Mes išlėkę į kiemelį, 
Spoksom, grožimės gamta. 
 

Aplinkui vien tik gražios spalvos, 
Paukšteliai čiulba palengva, 
Ir mūsų nuotaikos gerėja, 
Gerėja su visa šeima. 
 

Žiedeliai jau nedrąsiai skleidžias,  
Bitutės keliasi greta, 
Medutį jos pradės jau rinkti, 
O čia ir prasidės mūsų diena!  
 

Pavasaris – tai toks gražus laikas, 
Kai mes pabūname drauge, 
Paukšteliai į tėvynę grįžta, 
Prisimena šiltus kraštus.. 
 

Ernestas Lukšys, 8a 

Eilėraštis apie pavasarį 
 

Pavasaris velka vainikus; 
Ir aš tikiu, kad kiekviena gėlė 
Mėgaujasi oru, kuriuo kvėpuoja. 
Oras vis šiltesnis ir šiltesnis... 
Mane supantys paukščiai šokinėja ir žaidžia, 
Jų minčių aš negaliu išmatuoti, 
Bet menkiausias jų judesys 
Atrodo kaip malonumas skambinti fleita! 
Dabar tyla! 
Paukščių džiaugsmas 
Dienas ir naktis, 
Lakštingala 
Skraido danguje 
Džiaugsminga ir linksma sutinka Pavasarį! 

 
Ignas Sušinskas, 8c 
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Pavasario ženklai 
 
Žvelgiu į takelį, siaurą, vingiuotą 
Ir kylantį kalno šlaitu. 
Čia basos mergelės po pievą rasotą 
Bėgioja lyg vaikas – smagu. 
 

Regiu ir pavasario pranašą aš, 
Jis gieda gražiausias giesmes. 
Ir švelnų kačiuką kiekvienas parneš, 
Ir miško melsvas žibutes. 
 

Čia beržas raudoja skaidriu lašeliu 
Ir gandras vis suka ratu. 
Žengiu aš vingiuotu, siauru takeliu, 
Koks grožis aplinkui – smagu. 
 

Dangaus mėlynėj saulutė dažnesnė 
Negaili šiltų spindulių, 
Net mano pievutė man yra  
gražesnė –  
Kaip gera prie savo namų! 
 

Josvita Sujetaitė, 8c  

 

Pavasaris  
 
Žiedų jūros vaizdai, 
Paukščių giesmių aidai, 
Nesibaigiantys ir baugūs 
Jūros netvirti krantai... 
 

Tai tikras stebuklas, 
Kai sodas pražysta,  
Žibutės nevysta 
Po šaltos šaltos žiemos. 
 

Mokslai iš galvos išeina, 
Nes pavasaris ateina. 
Draugai eit į lauką kviečia, 
Aplink namą bėgti kviečia. 
 

Po šaltos šaltos žiemos 
Miško vidury jie šoks... 
Draugas, draugė ir teta 
Švęs pavasarį drauge. 

 
Martyna Sidaravičiūtė, 8c 

Pavasario sniegas 
Noriu ryto rasos 

Ant žiedų obelies, 
Noriu saulės šviesios 

Šį pavasarį mielą, 
Noriu baltų, baltų 
Obelies tų žiedų, 
Jie kaip tikras... 

Pavasario sniegas. 
Jie užkloja mane 

Lyg lengviausia dalia, 
Nė pakilti jau nebenoriu. 

Noriu baltų, baltų 
Obelies tų žiedų, 
Jie kaip tikras... 

Pavasario sniegas. 
 

Žygimantas Balčiūnas, 8c 

Pavasario saulė  
 

Pavasario saulė atnešė žalumą, 
Su tuo žalumu ir žmonių gerumą! 
Šypsenos spindi, pasitinka mus... 
Ir iš tolimų kraštų sugrįžtančius paukš-
čius. 
 

Pražydo gėlytės, žvelgia jos į mus... 
Nuskinki, vaikeli, tuos pirmus žiedus, 
Puokštelė mėlynuoja, žibučių ji pilna! 
Pavasarį mums primena Motinos diena!  
 

Vaikų juokas aidi, laksto per laukus, 
Pavasario saulė pažadino visus! 
Mamos plačiai šypsos, juokiasi kartu, 
Pavasario saulė suartina visus! 
 

Paulina Puodžiūnaitė, 8c 



Pavasaris 
 
Jau pavasaris atėjo 
Ir saulutė pastebėjo, 
Kad vaikučiai jau bėgioja 
Kiekvieną rytą, vakarą. 
 

Kovas jau atėjo 
Ir gėleles suspindėjo. 
Taip kiekvieną 
Gražią dieną. 
 

Balandis, 
Jau diena ilgėja. 
Rytas giedras 
Ir naktelės jau šviesėja. 
 

Geguže jau atbėgo, 
Medeliai puošiasi, 
Gėlytės sprogsta. 
Pavasaris šoka. 
 

Titas Bernatavičius, 8a 

Dėkojame aštuntų klasių  
mokiniams, pasiryžusiems šiais 
mokslo metais dalyvauti projek-

te ,,Metai”. 
 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 
Roma Danisevičienė ir   
Rasmutė Baliukonienė 

Pavasaris 
 
Kai sukukuos miške gegutė, 
Berželiai skleist pradės lapus, 
Aš, prisiskynusi žibučių, 
Su puokšte bėgsiu į namus. 
 
Vaivorykštės spalvom dažyti 
Drugeliai, vabalai skraidys. 
Labai norės jie pamatyti, 
Kaip pievoje gėlytės išsiskleis. 
 
Atskris į pievą ir lakštutė 
Pasveikinti pavasario gaivaus. 
Pabus miške maži zuikučiai, 
Žolė ir medžiai lauks lietaus. 
 
Bus gera vėl ir sieloj, ir širdy, 
Bus gera, gera kaip kadais. 
Visi: maži ir dideli, 
Saulutės spinduliuose žais.  
 

Ugnė Valatkaitė, 8a 

P
a
va

sa
ri
s 

12 


