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Jūra 
 

Laiko ji niekad neskaičiuoja, 
Tik banguoja ir banguoja. 
Ji nestoja, nedejuoja, 
Tik saulelė laiką pamatuo-
ja... 
Vasarą ji kviečia ir tave 
Šokti į bangas drauge! 
Kai saulė nusileidžia, 
Jūra spindi kaip glazūra. 
Kartais ji rami, 
Kaip pušys ji standi! 
Plaukioju aš,  
O Juodkrantės krante 
Kaip ežero pliaže... 
Tai jūra,  
Baltijos tai jūra. 
Gal kažkas jos neramina? 
Nes šios bangos tik baugi-
na...  
 

Bernadeta Vaitkevičiūtė, 8a  

Vasaros nata 
 
Saulė leidžiasi į jūrą 
Ir nudažo dangų auksine spalva. 
Švelnus vakaro vėjelis 
Man kedena plaukus, 
Ir jūra ošdama palieka vasaros natas, 
Kurios lyg mamos ranka  
Glosto manas mintis. 
Einu tolyn, matau šviesą, 
Jaučiu gėlių saldžiausius aromatus. 
Jaučiu, kaip mano mintys tampa sal-
džios. 
O, vasara, prašau, dar pasilik! 
Prašau, nustebink dar viena diena… 
 

Kamilė Daugirdaitė, 8a 

O, mano vasara brangi... 
 

O, mano vasara brangi, 
Kur ošia jūra tokia gili, 
Kur kopose aušra tokia skaisti. 
Kur bėgi tu tokia brangi? 
 
Ir raganos didinga eglė miško 
glūdumoj  
Vis primena man vasaros 
džiaugsmus. 
Lyg pasaka žalia, įstrigusi į 
širdį, 
Vis prikelia šiltus jausmus. 
 
O, mano vasara saldi, 
Lyg vynuogė prisirpusi esi, 
Žaliuoji ir spalvas mums dova-
noji 
Ir ilgesio dainas dainuoji.  
 

 Agota Saulevičiūtė, 8c 

Vasara 
 
Atkeliavo vasara su 
džiaugsmu, 

Saulės spinduliai džiugina 
mane. 

Žali medžiai, žalios pievos 

Ir jūra tokia šilta. 

Vasara, o, mano vasara. 

 

Mija Kalinauskaitė, 8b Vasara jau pagaliau atėjo, 
Visos gėlės sužydėjo.  
Eikime visi kartu 
Pasidžiaugt geru oru. 
 

Justė Bozytė, 8b 

V
a
sa
ra

 



3 

Mano upelis 
  
Smagu praleisti vakarą 
Prie tekančio upelio, 
Skaudu stebėti ašarą 
Ant žydinčio veidelio. 
  
Manęs, močiut, nelauk, 
Aš šiandien nebegrįšiu, 
Užkursiu aš sau laužą 
Prie tekančio upelio. 
  
Ramina tas upelis 
Mano verkiančiąją sielą. 
Kodėl, močiut, neleidi 
Būti man prie jo kas dieną? 
  
Stebėsiu aš upelį, 
Kaip keisis tie laikai. 
Tekėk, tik nesustoki, 
Palauksiu aš tikrai. 
 

Arnas Aguonis, 8c 

Vasara  
 

Vasara atėjo jau 
Šviečianti, meili ir rūpestinga, 
Bučiuojanti man skruostus  
Šiltais savo spindulėlių bučiniais.  
Atgimsta su ja gamta, 
Nudažo viską gražia vasaros ga-
ma. 
Ji atgaivina šį niūrųjį pasaulį  
Savo didingąja galia.  
Vėliau, jai pasibaigus,  
Pakeičia niūrios rudens naktys. 
Ruduo negailestingai tranko  
Šiurkščiais vėjais ir audrom  
Visą grožį mūsų mylimos gamtos. 
 

Vakaris Aleksandravičius, 8a 

Vasara 
 
Vasara, vasara. Ji nejučia 

Ateina, išeina ir vėl jos nėra. 

Nespėju nei džiaugtis, jau reikia 

liūdėt, 

Vasaros neliko, nespėjau pailsėt. 

 
Saulė kaitino, bet paslapčia, 

Ruduo užklupo pasaulį nakčia. 

Išskrido jau paukščiai, jau šaltas 
ruduo, 

Nebežydi gėlės, užšalo vanduo. 

 
Kol vasara buvo, nerūpėjo žiema, 

Nebuvo svarbu kas kur kada, 

Ir jokių rūpesčių tada neturėjom, 

Ak, kaip gaila, kad ji jau praėjo. 

 

Indrė Zdanavičiūtė, 8a 

Vidurvasario džiaugsmai 
 
Laužas dega,  
Saulė šviečia. 
Vasaros džiaugsmus 
Į mėnulį kviečia. 
Jūs surasit mus mažus, 
Jūs pamiršit mus jaunus. 
Vidurvasario džiaugsmai 
Buvo geriausi laikai. 
Ak, kad tu žinotum, 
Kaip tavęs ilgiuosi, 
Ši vasara man amžinai, 
Bus geriausia visa tai. 
 

Perla Mickevičiūtė, 8c 

Vasarai prasidedant 
 

Saulė į namus vėl ėmė skverbtis 
Ir gėlynai vėl už lango sužydės.  
O kojytės vaiko mažos 
Tuoj į lauką vasaros skubės! 
 

Pasimirš visi sunkumai, 
Mokslo metai bus baigti. 
Vasaros dienas mes švęsim, 
Tarsi baigtųsi ji ryt. 
 

Roberta Kubekaitė, 8c 

V
a
sa
ra
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Vasara 
 
Vasara sugriovė mitą 
Apie tamsą, šaltį laukuose… 
Malonumas gelia, nors sulytą, 
Šukos skiria jūros smėlį plaukuose. 
 
Padabino sesės veidą saulė 
Įdegiu rausvai rudu. 
Vasaros tikrai keista apgaulė, 
Gal dėl to aš ją myliu. 
 

 Adris  Jakubauskas, 8c 

 

Vasara 
 
Vasara - tai laikas, 

Tai laikas, kai naktį žiūri į žvaigždes,  
Žiūri į tas blizgančias ir spindinčias žvaigždes,  
Atrodo, norisi pirštu paliesti jas. 

 
Vasara - tai paprasčiausias metų laikas, 
Kuris priverčia grįžt atgal, 

Kuris priverčia pamąstyti: 
Ar verta taip gyvent toliau? 
 

Tai laikas, kuris parodo 
Nostalgiškus, trapius, 
(O gal kaip tik linksmus?) 

Vaikystės prisiminimus. 
 
Vasara - galbūt iliuzija, 

Iliuzija, kurios metu 
Visas pasaulis 
Šviečia begaliniu džiaugsmu. 
 

Gailė Cibulskaitė, 8b 

Mielajai Dusiai 
 

Dusele, ak Dusele, 
Kurgi tu dingai? 
Kad baigėsi ta vasara, 
Nereikia tau išeit. 
 
Tiek daug prisiminimų, 
Tiek daug gražių naktų, 
Tiek daug žvaigždžių skaičiuota, 
Tiek daug meilės dainų. 
 
Tavo gražume paskendom, 
Paukščiai skrido iš kraštų… 
Nebeliko to švelnumo, 
Keista, šalta ir žvarbu. 
 
Daug dienelių liko, 
Kol tave aš pamatysiu, 
Bet juk tu žinai, kad 
Niekad tavęs nepamiršiu. 
 

Arnas Aguonis, 8c 

V
a
sa
ra
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O mano vasara, žaliuojanti ir žydin-
ti, prisiminimų kupina. 

Spalvotos gėlės ir nenuoramos 
paukšteliai suteikia laimę palengva. 
Vasara, neišeiki, paliki mums lai-

mingas dienas! 
Vasara tarsi vaikystė, visų mylima 
ir gerbiama, bet pasibaigia nejučia. 

 

Kamilė Guogytė, 8b 

O, vasara!  
  
Žolė tokia žalia, 
Saulė tokia šilta. 
Gyvenimas atrodo kaip sapnas - 
Jokių rūpesčių nematyti.  
Įdegiai ir šiluma, 
Juokas ir palaima. 
Kiekviena akimirka praskrieja 
Net nepalaukus.  
Draugai ir šeima, 
Prisiminimai ir juokas… 
Ir visa tai kiekvieną vasarą 
Mums garantuota.  
Greitai nuvysta žolė, 
Pradeda kristi lapai. 
Mokykla pakeičia  
Vasaros nerūpestingumą, 
O aš visko pasiilgstu. 
 

Aidas Valentinavičius, 8b 

 

Vasaros nuotaika 
 

Danguj švietė saulė, 
Jūroje vanduo bangavo, 
Ir ramiai keliavęs 
Vėjas ąžuolus kedeno. 
 

Čirškė ir dainavo paukščiai, 
Ir vanduo teškėjo, 
O žalieji kloniai 
Driekėsi į tolį... 
 

Domantas Navikas, 8c 

Prisiminimas 
 

Smėlis tarp mano pirštų byra grei-
čiau nei paprastai, 
Dėl ko tai vyksta, atsakys tik 
tamsūs vakarai. 
Įdomu, kokie šią naktį bus mano 
sapnai 
Ir ar dar vis žiūrės mėnulis taip 
keistai. 
 

Mėja Marcinkevičiūtė, 8a 

Ach, vasara! 
 

Ach, vasara! 
Pasipuošusi margais gelių žie-

dais, 
Skambi paukštelių balsais, 

Saldi uogų skraitėse. 
 

Ach, vasara! 
Gaivi ryto rūkais, 
Jaukiais vakarais, 

Krištoline rasa pasipuošusi. 
 

Ach, vasara! 
Tu nuostabi kaip jūros banga. 

Gintaro gabalėli trapus, 
Niekada nesibaik! 

 

Ignas Sušinskas, 8a 

V
a
sa
ra
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Vanduo jau nurimo 
Bangelių nėra 

Nuo šiol tik ramybė 
Tvyro ore 

 

Nendrės tyliai šnabžda 
Paslaptis tikras 

Tau jos pasakyti nori 
Tik visas tiesas 

 

Taip gera ramybėj 
Mintis išlieti 

Tai metas svajoti 
Save vėl pajusti 

 

Tylą gali 
Pagaliau jau išgirst 
Triukšmo neliko 

Liko mintis 
 

Elzė Padegimaitė, 8c 

                
Vasara 

 
Vasara… 

Galbūt tai laikas, 
Perpildytas nenuosekliais, 

Kitokiais žodžiais 
Tariant, spontaniškais jausmais. 

Galbūt tai laikas, kuris priverčia pri-
siminti 

Tas tolimas praeities dienas, 
Kai ir maži dalykai suteikdavo 

Tau džiaugsmo į valias. 
O gal tai laikas, suteikiantis 
Visam pasauliui džiaugsmo, 

Priverčiantis planetą 
Nuskriet visai kita linkme? 

Ne, tai laikas, kai paneri giliai, 
Taip sakant, į minčių užpildytas marias. 

Išnert gali tiktai tada, kai pamatai - 
jau paskutinė vasaros diena.  

 

Gailė Cibulskaitė, 8b 

Vasara 
 

Vasara - tai laikas, 
Tai laikas, kai naktį žiūri į žvaigždes,  

Žiūri į tas blizgančias ir spindinčias žvaigždes,  
Atrodo, norisi pirštu paliesti jas. 

 

Vasara - tai paprasčiausias metų laikas, 
Kuris priverčia grįžt atgal, 
Kuris priverčia pamąstyti: 

Ar verta taip gyvent toliau? 
 

Tai laikas, kuris parodo 
Nostalgiškus, trapius, 

(O gal kaip tik linksmus?) 
Vaikystės prisiminimus. 

 

Vasara - galbūt iliuzija, 
Iliuzija, kurios metu 
Visas pasaulis 

Šviečia begaliniu džiaugsmu. 
 

Gailė Cibulskaitė, 8b 

V
a
sa
ra
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Vasara 
 
Pievoje spalvotos gėlės, 
Danguje daug debesų. 
Karštas oras, šiltas vėjas, 
Milijonas skambesių. 
 
Žmonės juokias, žmonės šoka, 
Išdykauja pajūriu, 
Be rimtų, sunkių minčių 
Džiaugiasi geru oru. 
 
Jei ir debesys užeina, 
Jiems pakanka tų dienų, 
Kai laimingi jie bėgiojo  
Pačiu šilčiausiu sezonu. 
 
O kelmai prižėlę kerpių, 
Ir gėlių pilni miškai, 
Nepabėgs nuo mūs taip greitai, 
Nepabėgs tikrai, tikrai. 
 

Izabelė Midverytė, 8c Vasarą šią 
karštą 

Aplankiau Lietuvos kraštą. 

Palangos gatves pramynus, 

Nebuvo gana dangaus žydrynės. 

Pasiilgęs vėsumos, 

Svečiavausi ir už ribų Lietuvos. 

Norvegijos kalnai svaigino, 

Vandenys žuvis ant meškerės kabino. 

Grįžus namo, jų pasiilgus, 

Galima pabūt ir šiek tiek aptingus, 

Nes vasara ne tokia ilga atrodo, 

Buvo net momentų, kada pabodo. 

Bet, grįžus į mokyklą čia, 

Kartais per pamokas prisnūdus paslapčia, 

Sugrįžti į vasarą norisi labai 

Ir miegoti toliau ilgai. 

 

Dangiras Blažauskas, 8a 

Lašai tiesiog į saują krinta 
Mažytėm ašarom lietaus. 

O man nuo jų be galo šilta. 
Tikra palaima iš dangaus. 

Pagirdys jie Dzūkijos smėlį, 
Nupraus gėlių beribę jūrą. 

Net pilkas kiemo akmenėlis 
Jiems kelia samanų kepurę. 
Ir tie lašai vis krinta, krinta, 

Gaivina vasarišką veidą, 
Kol pamažu daina pavirsta 
Į mano delnus nusileidę. 

 

Gabija Mikulevičiūtė, 8a 

V
a
sa
ra
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Vasara  
 

Ši vasara buvo maloni. 
Šilta, linksma ir lietinga. 
Daug draugų ir linksmų vakarų, 
Daug dienų, kurios buvo per karštos. 
 

Daug dienų, praleistų ežeruos, 
Daug naktų, praleistų lauke. 
Su draugais mes kartu visą naktį  
Kalbėjom ir žaidėm drauge. 
 

Dienos ar naktys - nesvarbu. 
Abi juk jos buvo nuostabios. 
Kartais lydavo per visą naktį, 
Vėtros staugdavo tamsia nakčia. 
 

Su šeima Lietuvos daug aplankėm, 
Senas gimines, senus namus. 
Atsirado veidų ir naujų, 
Ir jis - mano mažasis brolis. 
 

Joris Vitkauskas, 8b 
Vasaros gėris 
 
Mėlyna uogutė – 
Vasaros sagutė. 
Eidama mišku 
Ją rankoje turiu. 
 
Skonis, aromatas 
Pakeri mane. 
Oi, primynė batas 
Žemuogę darže. 
 
Va ir braškė – 
Vasaros uoga. 
Vaikai čia taškės 
Lyg gulbė ežere. 
 
Saulutė, uogos 
Ir pieva žalia, 
Lietutis, net uodas – 
Tai vasara šalia. 
 

Josvita Sujetaitė, 8c 

Vasara 
 
Vasara atėjo, augalai sužydėjo, 
Šiltėja ir šiltėja, 
Augalai vis žydi ir žydi, 
Ak vasara, kokia tu graži. 
 
Vasaros mėnulis  
Kaip jūroje pasiklydęs švyturys, į kurį 
niekas nežiūri. 
Mėnuli, neliūdėk, 
Jie žvelgs į tave dar tūkstančius naktų. 
 

Kai vasaros diena ateis, 
Visi vaikai į lauką išeis. 
Nesvarbu, ar lyja, ar per karšta, 
Mes vis tiek surasim būdą, kaip mėgautis 
vasara. 
 

Benas Tribušinas, 8b 

V
a
sa
ra
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Liepa 
 
Metuose septinta esi, 
Man šienapjūtę tu neši 
Ir tą vaisių derėjimą. 
O tu užbaigi save 
Su rugiapjūtės pradžia. 
Liepą pievos 
Gražesnės nei bet kada! 
Puošia jas saulės apšviestųjų 
Žiedų spalvotoji skara. 
  

Kamilė Barštanaitė, 8c 

Gėlės  
 
Buvo linksma vasarėlė,  
Paupiuos žydėjo gėlės.  
Švietė saulė danguje,  
Plaukė valtys Nemune.  
 
Grėbėm šieną visą dieną  
Ir svajojome kiekvienas!  
Koks puikus šiandieną oras,  
Koks sultingas pomidoras.  
 
Kaip smagu visiems kartu  
Būryje linksmų draugų!  
Lauksim kitos vasarėlės  
Ir žydės mums vėlei gėlės!  
 

Kamilė Micutaitė, 8a  

Vasara 
 
Vasaros karščiai 
Visiems suteikia laimę, 
Taip pat šilti krantai 
Pripildyti žmonių.  
 
Šilta vasaros saulė 
Šildo jūros smėlį, 
Pučia stiprus vėjas, 
Kuria dideles bangas. 
 
Ošia bangos šiltos, 
Atsitrenkia į akmenis,  
Plaukia žuvys gražios 
Skaidriame vandenyje.  
 

Paulius Savostas, 8c 

Vasara 
 
Birželis prasidėjo, 
Visi vaikai skubėjo 
Sutikti nuostabias  
Atostogas lauktas. 
 
Ir liepa, ta gražuolė,  
Jau kviečia į svečius,  
Visus visus visus 
Sutikt gerus orus. 
 
Rugpjūtis, mielas, geras, 
Kaip mėnuo jis puikus, 
Jis sako: ,,Prisiminki  
Naujus mokslo metus.“ 
 

Titas Bernatavičius, 8a 

V
a
s
a
ra
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Vasara, šiltos naktys, 
Ilgos dienos, nenorinčios 
pasibaigti, 
Tyras dangus, bangų ošimas, 
Laisvės ir meilės jausmas. 
 

Lėja Dainauskaitė, 8b 

Vasara 
 

Mūsų vasara laukta atėjo 
Ir medeliai pražydėjo.  
Saulė kaitinti pradėjo, 
Į mokyklą vaikai nėjo, 
 

Leido laiką su draugais 
Ir mažais, ir dideliais. 
Mokytis jie nenorėjo, 
Nes juk vasara atėjo! 
 

Bet pabuvo ji trumpai 
Ir išėjo labai greit... 
Vasarėlė ši trumpa 
Ir tikrai labai gera. 
 

Martyna Sidaravičiūtė, 8c 

Saulei besileidžiant 
 
Leidžias saulė pajūry 
Ir dangus praranda spalvą. 
Žmonės bando pasislėpti, 
Bet aš lieku čia stovėti.  
 
Ir švelnusis jūros vėjas 
Verčia dar labiau pajusti, 
Kaip čia gera, kaip ramu. 
Aš išeiti negaliu. 
 

Meida Navickaitė, 8c 

Vasaros prisiminimai 
 
Aš prisimenu vasarą žalią, 
Gėlėmis nubarstytus laukus 
Ir tą dulkantį, tolstantį kelią, 
Kur mus vedė per pievas, miš-
kus. 
 
Aš prisimenu rudenio vėją, 
Kai visur karaliavo lietus. 
O ruduo, lyg mažytis berniu-
kas, 
Dažė, spalvino medžių lapus. 
 

Oskaras Gavenonis, 8c 

Vasara 
 
Vasara graži, šilta 
Džiugina visus. 
Medžiai ošia, paukščiai čiulba 
Oras nuostabus. 
 
Žydi pievos, noksta uogos, 
Svirpia jau žiogai. 
Vasara gražioji mano, 
Pasilik čionai. 
 

Viltė Ribinskaitė, 8c 

V
a
sa
ra
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Puiki vasara 
 

Vasarą šią puikią  
Buvau lauke aš karštam, 
Daugų ežerą praplaukęs lyg jūrą 
Mačiau žydinčias gėles... 
Širdis tuksi lyg būtų glostoma. 
Gera, o kaip gera... 
Ir šį vasaros aitrų vakarą jaučiamės kaip 
drugeliai kokone 
Išsilaisvinę nuo visų bėdų 
Skrendam kaip paukščiai į tą gražų ežerėlį. 
 

Zenonas Smaidžiūnas, 8a 

Neišeik, dar pabūk, 
Mums taip gera, 
Kai saulė aukštai 
Ir vėjas plevena, 
 
Kai žydras dangus 
Ir lakštingalos giesmės. 
Kai naktys trumpėja, 
O dienos ilgėja 
 
Ir rasą lyg krištolą barsto 
Žiedais apsipylusios palaukės... 
Taip vasara bėga 
Ir verčia mus džiaugtis! 
 

Romas Klimavičius, 8b 

Kurgi tu dingai? 

 
Oi vasarėle, vasarėle, 
Kurgi tu dingai? 
Išėjai su mano meile 
Ir taip pat su mano laime. 
 
Nematysiu tavų saulėtų dienų, 
Viskas bus blanku, 
Nematysiu tavų gražiųjų gėlių 
Ir aš nebeturėsiu spalvų. 
 
Oi vasarėle, vasarėle, 
Grįžki pas mane. 
Sugrąžinki mano laimę, 
Taip pat ir mano meilę. 
 

Viktorija Jodaugaitė, 8b 

V
a
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O, mylimoji vasara! 
 
Kaip aš svajoju pabusti 
Pražydusioj gamtoj 
Tarp begalės pienių, 
Be minties galvoj. 
 
Kaip aš svajoju paskęsti 
Maloniuos spinduliuos 
Ir likti išbučiuota 
Tavo šilumos. 
 
O, mylimoji vasara, 
Išklausyki mane – 
Prašau nepabėki, 
Palauki manęs! 
 

Rusnė Lukoševičiūtė, 8c 

Švyturys 
 

Saulė kaitino pievas ir girias, 
Be perstojo žvirbliai čiulbėjo, 
Bangos skalavo dumblius ir marias, 
O naktį žiogai ramiai sau čirškėjo. 
 

Tik audringą vasaros naktį 
Nustoja žvėreliai dangstytis, 
Bet švyturiai išvien šviečia, 
Nors žaibai nesustoja svaidytis. 
 

Simonas Keblikas, 8c 

Vasara 
 
Šilta vasaros diena, 
O tu vis sėdi namuose. 
Graži vasaros diena, 
O tu sėdi užsidaręs savo kambaryje. 
Vaikai už lango žaidžia, juokiasi, 
Linksminasi drauge visi, 
O tu tik stebi ir liūdi, 
Kad su jais lauke pažaisti negali. 
 

Naglis Linkevičius, 8c 

V
a
sa
ra
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Oi, nepalik manęs, vasarėle, 
Dar tavęs nepajautėm visi, 
Tavo šiltų ir jaukių spindulių. 
Nieks nenori to nykaus rudens. 
Sugrįžk, miela vasarėle, sugrįžk. 
Oi, nepalik manęs, vasarėle,  
Nieks nenori tos šaltos žiemužės, 
Dar pašildyk mus savais spinduliais, 
Dar neišeik. 
 

Arnas Marčiulionis, 8a 

Vasara 
 
Vasarą ten šilta, 
Kartais net gražu. 
Vasara džiaugsminga 
Su draugų būriu. 
 
Vasara – kelionės gražios 
Lietuvos kaimuos, 
Ten, kur jūrų marios ošia 
Naktį žiburiuos. 
 
Ten, kur smėlį pusto 
Pajūrio krantuos, 
Ten stebėt spalvotą dangų 
Šeimos atvažiuos. 
 
Net ir mažas grybas 
Mato tas ryškias spalvas 
Ir saulės palydai 
Moja rankele. 
 

Girdisi karksėjimas 
Pajūrio kranklių: 
Prašo duonos ar bandelės – 
Išmaldos gardžios. 
 

Danė Viltė Arlauskaitė, 8a 

Vasarą... 
 
 
Vasarą  
Saulė skaisčiai šviečia 
Paukščiai garsiai čiulba  
Vėjas švelniai pučia 
Ežero vanduo toks šiltas  
Jame žvejai žuvis sau linksmai gaudo  
Vaikai išdykauja vandeny 
Saulė šviečia jiems padebesy 
Nusidažo gamta visokiausiomis spal-
vomis  
Kokių tik nerasi 
Garsų taip pat nestinga  
Tiek garsių tiek tylių 
Visur pilna visokių  
Jūra tyliai ošia  
Paukšteliai garsiai čiulba  
Varlės garsiai kurkia  
Ateik ir tu 
Pasiklausykime šių nuostabių garsų 
kartu 
 

Aistė Leonavičiūtė, 8a 

 Pasilik... 
 
 Vasara, tu tokia esi šilta, maloni. Nesinori, kad ateitų ru-
duo. Tavo saulės spinduliai nudegina man odą, o tavo švelnus vė-
jelis atvėsina mane. Kaip karšta... 
 Neišeik, vasarėle, pasilik. Tu tiek džiaugsmo ir meilės da-
vei žmonėms, neišeik. Pabūk, reikia deramai atsisveikinti su tavi-
mi. 
 

Valdonė Marija Šiugždaitė, 8a 

V
a
sa
ra
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Vasara 
 
Kai vasara ateina 
Skaisti, šilta, spalvota, 
Vaikai ją pasitinka 
Su šypsenom ir džiaugsmo akytėmis rasotom.  
 
Kasdien ji mus pakviečia 
Išbėgt į kiemą žaisti, 
Vaikytis vėją kloniuose, 
Ridenti saulę skaisčią.  
 
Klausytis paukščių giesmės 
Ir dūzgiančios bitės dainos. 
Taip gera būna ir širdies 
Palaimos jausmo nieks nepakartos. 
 
Kaip gaila, kad ji neilga, 
Gėlėta, spalvota, šilta. 
Kaip gaila, kad ne amžina. 
Vasara mano, tu man per trumpa! 
 

Ugnė Valatkaitė, 8a 

Vasara 
 

Vasara man net labai patinka,  
per ją žalumos tikrai nestinga,  
žydi gėlės, kvepia žiedai,  
ir nieko lyg nebūtų negerai. 
Klausaus, kaip paukščiai gieda, 
kaip čiulba ta lakštingala, 
kaip šviežia žole pakvimpa 
ir kaip geniai vikšrus prasikala, 
kaip žaidžia vaikai,  
atostogoms vos prasidėjus, 
kaip spardo kamuolį ant žolės,  
kuri ką tik užžėlusi. 
Nors kartais vasarą taip karšta,  
kad net baisu,  
jog saulės smūgį gausi kažkur iš pasalų. 
Vasarą taip pat labai smagu  
važiuoti dviračiu akmenimis grįstu taku,  
praleisti laiką su draugais tikrais  
ir mėgautis labai trumpais, 
bet ir linksmais vasaros tos vakarais. 
 

Simonas Kaminskas, 8a 

V
a
sa
ra

 

Dėkojame aštuntų klasių mokiniams, pasiryžusiems 
šiais mokslo metais dalyvauti projekte ,,Metai”. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

Roma Danisevičienė ir  Rasmutė Baliukonienė 


