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Kaip šalta, nejauku... 
Lauke jau bus smagu, 
Išėję mes kartu, 
Pažaisime abu. 
 
Nors oras ir žvarbokas, 
Bet nuotaika gera,  
Saulytė skaisčiai šviečia, 
Ji kviečia mus drauge. 
 
Išėję mes pažaisim, 
Sugrįšim vakarop, 
Bet mes jau nenuliūsim, 
Nes nuotaika gera. 
 

Ernestas Lukšys, 8a 

Aš myliu žiemą 
 

Aš myliu žiemą, 
Šaltą ir speiguotą, 
Gėles ant sniego  

Ir pusnis laukuos... 
 

Aš myliu žiemą: 
Kalėdų ankstų rytą, 

Šakelę žalią, papuoštą 
Gražiai... 

 
Aš myliu žiemą, 

Nes nutirpus sniegui, 
Ir vėl užgros pavasario šaukliai! 

 
Akvilė Ratkevičiūtė, 8b 

Žvarbi žiema 
  
Kiūto užledėjęs ežerėlis 
Žalio miško pakrašty. 
Taip žvarbu, taip šalta, 
Norisi namo jau grįžt. 
  
Krenta snaigės baltos, baltos, 
Pusto jos laukus, 
O kaip noriu aš jau grįžti 
Į savo šiltus namus. 
  
Tik aš ir užšalęs ąžuolėlis, 
Abu paklydę mes miške, 
Jaučiu jo šaltą sielą 
Ir sniegu pustytas šakeles. 
  
Aš jau noriu vasarėlės, 
Man čia šalta ir žvarbu, 
Tačiau niekad nepamiršiu 
Tų smagių žiemos naktų. 
 

Arnas Aguonis, 8c 

Žiemos būdas 
 
Pučia vėjas, 
Krenta sniegas, 
Siaučia pūgos 
Išprotėję. 
 
Kur tik žiūri, ten apklota 
Tviskančia žiemos skara. 
Stovi namas nudažytas 
Balta sausio nuotaika. 
 
Tupi namuose barsukai, 
Striuka jiems netgi išlįst. 
Tikisi, kad pūgą smarkią 
Jų namelis atlaikys. 
 
Domantas Navikas, 8c 
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Žiema 
 

Kai graži žiema balta 
Apkloja medžius savo  
Paltu, vaikai lauke 
Žaist užsimano. 
Tėvai juos aprengia, 
Kad nesušaltų. 
Nekantraujantys bėga ant kal-
no. 
Blizga, švyti rogutės nuvalytos, 
Slysta nuo kalno lyg 
Iš sviesto nulipdytos, 
Visus metus laukė 
Prekybos centrų sandėliuose, 
Kad nudžiugintų vaikų 
Širdeles. 
 
Valdonė Marija Šiugždaitė, 8a 

Žiema 
 
Žiema ateina nebyliai, 
Ir tamsūs virsta vakarai... 
Širdy ramu, lauke pūga... 
O gal ji mano galvoje? 
 

Užpustė Nemuno krantus, 
Toks baltas mano Alytus. 
Delnuose tau gležna gležna 
Pražydo rožė vargana. 
 

Mėja Marcinkevičiūtė, 8a 

Žiema  
 

Žiema – balta ir apsnigta, 
Saulėta, bet labai šalta. 
Vėjas ošia pro namelio langus, 
Jaučiuosi lyg užšalusi. 
 
Kviečiasi į lauką sniego rūtos, 
Bet prieš akis tik piktos pūgos.  
Pyrago kvapas jau atsklinda pas 
mane,  
O man likti noris namuose. 
 

Bernadeta Vaitkevičiūtė, 8a 

Žiema 
 
Žemelė miegui pasiruošus, 
Balta skara jau užsiklojus. 
Lapeliai jau seniai nukritę, 
Paukšteliai jau toli išskridę. 
O aš su šypsena einu 
Ant kalno aukšto ir didaus, 
Su rogėms tik skrendu į viršų 
Lyg baltas paukštis mėlyno  

dangaus. 
Širdis apsalo prisiminus, 
Kad tuoj Kalėdų Senelis 
Dalins mums mandarinus. 
Po mano papuošta egle 
Paliks jų mums pilnas rankas. 
 

Agota Saulevičiūtė ,8c 



 
Ant lango stiklo spindi paroda. 

Paveiksluose – tik žiemiški motyvai. 
Štai ten – nykštukas su barzda. 

Šalia – šerkšnu pražydusios alyvos.  
Pusnis. Trobelė. Dūmas kamine. 
Prie vartų ledo rogės pakinkytos. 

Bet kur važiuos nykštukas? Nežinia... 
Taip šalta. Toks sužvarbęs rytas... 
O speigas piešis potėpius naujus. 
Ant stiklo baltos snaigės krinta. 

 
Gabija Mikulevičiūtė, 8a 

Žiema kaip vasara 
 
Žiema ir vasara - 
Kaip nepanašios sesės, 
Viena – balta, kita – žalia 
Viena – šalta, kita – karšta. 
 

Abi jos laukiamos, 
Abi jos gražios. 
Sniegu, žiedais... 
Abi – vaikų juokais. 
 

Jų laukiam dėl atostogų,  
Dėl laisvo laiko, 
Buvimo su šeima kartu, 
Ilgų laimingų vakarų... 
 

Kaip rytas – vakaras, 
Taip ir žiema ir vasara, 
Kaskart viena, paskui kita 
Kartu ratu. 
 

Danė Viltė Arlauskaitė, 8a 

Žiemos pusnys 
 
Užklojo žemę baltas pūkas, 
Sukaustė ežerus šaltukas. 
Pripustė sniego sulig keliais – 
Nebėr kur eiti su bateliais... 
Eime greičiau ieškot pačiūžų, 
Palėpėj jas kažkur mačiau... 
Žū žū žū žū žū žū 
Čiuošime, kaip bus smagu! 
O mes vaikai – linksmi,  
  bebaimiai – 
Per pusnį skriesime smagiai, 
Ritinėsimės nuo kalno, 
Mūsų dienos–vakarai. 
 

Einaras Biekša,8c 

Ji ateina... 
 
Žiema. Ji visada ateina po 

rudens. Kai vėjas nupučia lapus, 
iškrenta snaigės. Sninga kartais 
labai smarkiai, tada kyla pūga. Bū-
na didelis vėjas, šalta. Būna daug 
sniego, o kartais net labai daug. 
Žiema balta, graži. Medžiai aps-
nigti, balti ir gražūs. 

 
Ignas Mametkulovas, 8b 
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Žiemužėle žiemužėle, 
Staiga tu atėjai. 
Žiemužėle žiemužėle, 
Baltai tu viską nudažei. 
 

Žiemužėle žiemužėle, 
Užšaldei tu kelius. 
Žiemužėle žiemužėle, 
Užpustei tu mus visus. 
 

Žiemužėle žiemužėle, 
Paslėpei tu saulę. 
Žiemužėle žiemužėle, 
Sušaldei tu žemelę. 
 

Žiemužėle žiemužėle, 
Kokia gi tu šalta. 
Žiemužėle žiemužėle, 
Kokia gi tu balta. 
 

Aistė Leonavičiūtė, 8a 
Žiema 
 

Ar gali būt kas nors gražiau 
Už tavo gilų ir prasmingą žvilgsnį 
Gūdžiausios girios vidury, 
Kai ant blakstienų snaigės tirpsta. 
 
Ar gali būt kas nors mieliau 
Už mūsų žingsnius paskutinius, 
Tuos, kur užpustė va šįryt 
Pūga vasario pirmutinė.  
 
Ar gali būt kas nors graudžiau, 
Už šaltą giesmę skersvėjo palėpėj, 
Kuri pilna atsiminimų, 
Jaunystės vėjo sujauktų. 
 

Gailė Cibulskaitė, 8b 

 
Ir žiema jau vėl atėjo, 
Visos snaigės pabyrėjo. 
Ten, kur šilta, kur jauku, 
Visad kvepia gerumu. 
 

Justė Bozytė,8b 

Žiema 
 
Lapkritis tik įpusėjo, 
Žemėj snigti jau pradėjo. 
Ši laukta žiema atėjo 
Ir šie šalčiai atskubėjo... 
 
Kol vaikystėj gyvenu, 
Čiuožti nuo kalnų skubu! 
Mama liepia grįžt namo, 
Bet smagu kaip niekados. 
 
Miega vasara giliai, 
Naujų metų ūžesiai... 
Į mokyklą eit sunku, 
O pareiti dar sunkiau... 
 
 
Paprašysiu aš žiemos, 
Vasaros ilgai lauktos, 
Kad nesnigtų ir nešaltų, 
Kad šie šalčiai atsitrauktų. 
 
 

Martyna Sidaravičiūtė, 8c 
Šaltis 

 
Snaigės krinta man ant 
nosies, 
medžiai ošia pasroviui. 
Aš matau šią gražią žiemą, 
pilną meilės tarp visų. 
 
Atsisėdau ant suoliuko 
ir pradėjau sau mąstyti. 
Kas nutiktų, jei neliktų, 
meilės tarp visų aplinkui? 
 
Meilė – vienintelis daly-
kas, 
šildantis mus žvarbią žie-
mą. 
O jei jos mums nebeliktų, 
šaltis Žemę užvaldytų. 
 

Meida Navickaitė, 8c 
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Tu atėjai 
 
Tą rudenėlį skaistų atėjai staiga 
Nors nelaukta, bet priimta, 
Nors nešalta, bet balta. 
Ir užpustė, ir užsnigo 
Mūsų vargšą kaimyną. 
Iš spintos kailinius jau traukia 
Boba vienaakė. 
Šaltukas užspaudė nejučia 
Ir šuo čia užkaukė nakčia. 
 

Germantė Germanavičiūtė, 8a 

Žiema ir tu  
 
Kai tada, praėjusią žiemą, 
Pamatei mane mieste, 
Tavo žvilgsnis sužavėtas 
Žiūrėjo tiesiai į mane. 
 

Ir šitos eilės galvoj mėtos, 
Dar vienos eilės dėl tavęs, 
Kad ir kaip tave mylėčiau, 
Nesinori šito tęst. 
 

Tokia ironiška ta meilė 
Ir ją su tavim patirt... 
Ji vienpusė ir man teko 
Sau tai tyliai pripažint. 
 

Dėl tavęs klydau labai, 
Tu mylėjai, bet savaip, 
Ir taip gaila, kad tada 
Aš galvojau, kad mane. 
 

Šitaip kvaila, kad kai myli, 
Kaip paleisti nežinai, 
Nes žiema juk pasiliko, 
O tu visgi išėjai. 
 

Indrė Zdanavičiūtė, 8a 

Žiema 
 
Ir vėl atėjo mūs žiemužė – 
Tokia balta, tokia tyra.  
Ir vėl už lango vėjas ūžia, 
Vėl šilumos lauke nėra. 
 
Vėl krenta baltos snaigės, 
Lyg kviesdamos į puotą. 
Jau rudenėlis baigės, 
Kepurė jau snieguota. 
 
Ir šviečia namai margai, 
Vėl laksto lauke vaikai. 
Užpustė pūgos taką, 
Mojuoju jiems pro langą. 
 

Oskaras Gavenonis, 8c 

Žiema 
 
Sniego pusnys baltos, baltos 
Auga su kiekviena minute. 
Tokios gražios ir žaismingos  
Kviečia vaikus žaisti sniego patale. 
 
Skruostai paraudę ir įkaitę, 
Nosis jau visai šalta... 
Mama kviečia vakarienės, 
Bet žaisti vis dar negana. 
 
Gniūžtės skraido... 
Besmegenių armija platėja. 
Bet vaikams vis maža laiko, 
O vakaras juk jau artėja! 
 
Šlapi batai ir kojinės, 
Šalta darosi lauke... 
Bėkime visi namo, 
Susitiksime ryte! 
 

Paulina Puodžiūnaitė, 8c 
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Žiema 
 

Kad žiema jau atėjo, suprasti galiu, 
Tik pažiūri pro langą 
Ir kaip ant debesų 
Užklota žemėsniegu. 
 

Tik nori išbėgti į kiemą greičiau 
Ir pirmą kartą  
Pajusti tą sniego purumą  
Ant savo delnų. 
 

Kristi į pusnį, 
Bėgioti po kiemą 
Ir baltų angelų  
Antspaudus palikti ant sniego. 
 

Kad žiema jau atėjo, džiaugiasi širdis, 
Nes kiekvieną rytą pravėrus akis 
Švies baltieji laukai 
Tartum pasaka graži. 
 

Kamilė Barštanaitė, 8c 

Žiema 
 

Atėjo ilgai ilgai laukta balta žiema. 
Užklojo antklode šilta laukus, miškus, takus. 
Visus dosniai apdovanojo: 
Vieniems ji davė šiltą skrandą, 
Kitiems raudonus žandelius. 
Kai kam žemčiūgais nubarstytą saulės taką, 
Kitiems neišbrendamus takus. 
Eglutėms kepures uždėjo,  
Beržų nubalino šakas. 

Vaikus linksmybėmis apdovanojo –  
Tik skriek rogutėmis su vėjeliu. 
O vakarais su pasakų herojais sėdėt prie 
Židinio oi kaip gerai! 
 

Paulius Bugenis, 8b 

Žiema  
 

Dideli kalnai sniego 
Aplinkui supa mane. 
Nei mažo paukštelio 
Negirdėti kieme.  
 

Pučia žvarbus vėjas 
Ir šaldo rankų pirštus. 
Vos girdžiu, kaip šaukia 
Mama į namus.  
 

Takelis užpustytas, 
Per pusnis bristi sunku. 
Ar nebūsiu nuklydus, 
Per toli nuo namų?  
 

Židinio ugnelė 
Šviečia iš toli, 
Ji mane sušildys 
Šios žvarbios žiemos nakty. 
 

Ugnė Valatkaitė, 8a 
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Žiema 
 

Žiema... 
Tokia žvarbi, negailestinga, 
Su stingdančiu šalčiu 
Viską ji užlieja. 
Kyla pūgos ir šiaurinis vėjas, 
Vaikai žaidžia jos džiaugsmuose, 
Ir, visi susitikę, 
Švenčia jau Naujus metus! 
Aplink tik blizga sniego pusnys – 
Šaltų pūgų darbas čia tikrai. 
Bet, pavasariui artėjant, 
Miškai vėl sumėlynėja. 
Pavasaris atėjo  
Po tiek šalčio ir bjaurių orų, 
Saulė šviesti jau pradėjo 
Iš kosmoso gilių gelmių. 
 

Vakaris Aleksandravičius, 8a  

Žiema 
 
Visi medžių lapai jau nukritę,  
Pasislėpę po sniegu. 
Paukščiai seniai išskridę 
Link šiltų kraštų.  
 
Sniegas krenta, nesustoja,  
Papuošia žemę baltais patalais.  
Iš to sniego lipdoma 
Sniego senių šeima.  
 
Šalta žiema tuojau pasibaigs,  
Ir pradės šviesti šilta saulė.  
Visi prisiminimai ištirps su 
sniegu, 
Ir pradės švytėti pavasaris. 
 

Paulius Savostas, 8c 

Žiema 
 
Krenta snaigės ratu, 
Žiema ne už kalnų, 
Stovi medžiai liūdni, 
Apšarmoję visi. 
 
Kalnai ir laukai balti 
Lyg skara apgaubti. 

Šalta, žvarbu, bet mums nebaisu – 
Einam visi mes ant kalnų. 
 
 Matas Banevičius, 8c  
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Atpūtė žiemužė sniegą 
Šiandien nuotaikos vėl nėra 
Šerkšnas žaidžia šakose 
O tavęs šalia nėra 
 
Mezginių namuos kalnai 
Ant kalnų vaikų pulkai 
Mėto sniegą išdykauja 
Su rogutėm jie keliauja 
 

Elzė Padegimaitė, 8c 

Ramuma 
 
Ant kalnų nusileido žiema, 
Tokia ramuma ramuma... 
Brendu per pusnis aš viena, 
Aplink nė gyvos dvasios nėra. 
 
Akyse man spindi lyg šilkas 
Nuklota balto sniego pluta, 
Džiaugsmas užlieja man širdį 
Tokia ramuma ramuma... 
 

Rusnė Lukoševičiūtė, 8c 

Ežiukai 
 
Žiemą šalta ir gražu, 
Snaigės krenta pamažu. 
Sniego patalą užklos – 
Tai ir ežiukai išmiegos. 
Medžiai puošiasi šerkšnu, 
Upės kaustosi ledu. 
Balta, šalta, nuostabu! 
Pūgos, audros ir speigai 
Langus paišo piešiniais. 
Pažiūrėkit, kaip gražu, 
Šalta, balta – nuostabu! 
Sniego senį nulipdysim, 
Ledo rūmus pastatysim. 
Džiaugsimės žiema, kol ji dar čia, 
Štai ir baigiasi mūsų diena. 
 

Viktorija Jodaugaitė, 8b 
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Žiemos linksmybės 
 
Štai ir vėl žiema atėjo. 
Krenta snaigės iš dangaus. 
Skruostai raudoni nuo šalčio 
Ir varveklis panosy…  
 
Baltos pusnys, sniego kamuoliai 
Ir vaikų pilni kiemai. 
Nuo kalniuko su rogutėm 
Leidžiasi visi smagiai. 
 
Krenta sniego gniūžtės 
Iš visų kampų. 
Sniego karas prasidėjo 
Tarp visų vaikų! 
 
Suridenti sniego kamuoliukai. 
Vienas, du ir trys. 
Štai ir senis besmegenis 
Džiugina visus! 
 
Žiemos šventės jau atėjo. 
Iš miško eglė parnešta 
Nušvinta žiemos spalvomis. 
Ir ramybė apgaubia visus namus... 
 
Neišeiki dar, žiemuže! 
Pasiliki dar minutę 
Ir nustebink tu mane, 
Dar viena linksma diena. 
 

Kamilė Daugirdaitė, 8a 

Blizgantys sidabrinio ledo ežerai 
sveikina čiuožėjus. 
Kalvos, puoštos balta spalva, 
žiūri į naktį rogutėmis čiuožiančius vaikus. 
Skaisčioje nesugadintoje šviesoje 
sniego paukščiai aukštuose medžiuose pakyla 
pučiant šiaurės vėjams. 
Žiemos šokis yra puikus pasirodymas, 
ledo pabučiuota, akinanti, stebuklinga vieta, 
pakeista šalto žiemos glėbio! 
 

Dangiras Blažauskas, 8a 

Žiema 
 
Žiema, žiema, graži žiema, 
Ir snaigės apgaubia mane, 
Jaučiuosi lyg senam kine, 
Kai sniegas visur, aplink, šalia… 
 
Nukritusios snaigės man gniaužia kvapą, 
Nukloja jos siaurėjantį taką, 
Žmonės aplinkui tarpusavy šneka, 
O aš žinau – greit baigsis ši pasaka. 
 
Sniegas, vėjas ir ramybė, 
Žiema tokia garsi, nors tyli, 
Kai tu sakai, kad mane myli, 
Man įdomu, ką dar nutyli. 
 
Tu man padėjai pamatyti, 
Kodėl žiema tokia ledinė, 
Kodėl taip šalta net kavinėj – 
Mano širdis juk ne medinė. 
 

Goda Biekšaitė, 8a 
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Dėkojame aštuntų klasių mokiniams, pasiryžusiems 
šiais mokslo metais dalyvauti projekte ,,Metai”. 
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