
 

 

 

Švieski ir spindėki! 

Mons. J. Juodelis 
 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos laikraštis 

2016/2017 m. m. Nr. 3-4 

 

Sveikinimai Lietuvai 

Lietuva brangi, mano tėvyne, aš didžiuojuosi, būdama lietuvė, kalbėdama lietuviškai. Aš 

džiaugiuosi, kad esu Tavo dalis, kad ir kokia maža, bet svarbi Tavo dalis. 

Lietuva, kokia Tu nuostabi, kokia Tu graži, laisva šalele mano, gyvuok dar ilgai ilgai! 

Ugnė Baguškaitė, 6c kl. 

 

 

Lietuva, Tėvyne mūsų, 

Tu didvyrių žeme… 

Branginkime kiekvieną gimtosios žemės lopinėlį, saugokime ir puoselėkime gražiausias vertybes. 

Visi mokėkime surasti savo vietą Tėvynėje. Mokėkime vieni kitiems ir patys sau padėti, nepamiršti 

savo šaknų ir kad visi norėtų gyventi mūsų Lietuvoje. Tikėkime savimi ir savo Tėvynės ateitimi. 

Atraskime savo tikslus ir siekime jų. Lietuvos ateitis – kiekvieno iš mūsų rankose. 

Tautvydas Kuosas, 6b kl. 
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Sveikiname Austėją Zaveckaitę! 

Lietuvos Maironiečių draugijos renginyje, Jurginėse, kurios vyko balandžio 22 dieną Švenčionyse, 

(dalyvavo ir mūsų gimnazijos maironiečiai), paskelbta,  

kad šių metų respublikinio poezijos konkurso   „Pavasario balsai 2017“ laureate, profesorės 

Vandos Zaborskaitės premijos laimėtoja tapo mūsų gimnazijos  

IVc klasės mokinė, maironietė Austėja Zaveckaitė. 

 Ji buvo apdovanota Lietuvos Maironiečių draugijos ir Švenčionių rajono Savivaldybės 

administracijos kultūros, švietimo, jaunimo ir sporto skyriaus vedėjo Padėkos raštais ir 

atminimo dovana.  

. . . 

Sveikiname Austėją Zaveckaitę, IVc gimnazijos klasės mokinę, 

 49-ajame respublikiniame jaunųjų filologų konkurse pelniusią I-ąją vietą už poetinę kūrybą 

(mokytoja Lina Karazijienė). 

Linkime neblėstančio įkvėpimo ir negęstančios kūrybinės ugnelės! 
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Meras įteikė Petro Būtėno premiją 

 

 

 

 

 

 Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas įteikė 2017 m. Petro Būtėno premijas keturiems 

gimtosios kalbos puoselėtojams: J. Balčikonio gimnazijos mokiniui Andrėj Bukar ir mokytojai Ritai 

Miknevičienei, Kazimiero Paltaroko IVc gimnazijos klasės mokinei Austėjai Zaveckaitei ir 

lietuvių kalbos mokytojai Linai Karazijienei. „Dėkoju filologų konkurso laureatams už lietuvių 

kalbos puoselėjimą, pilietinių vertybių svarbos suvokimą bei puoselėjimą, sveikinu su laimėjimais ir 

linkiu tolesnės sėkmės. Ačiū ir mokytojams už įdėtą širdį ir puikius auklėtinių rezultatus“, – sakė 

meras Rytis Račkauskas. Petro Būtėno premiją Savivaldybė įsteigė siekdama įamžinti kalbininko, 

vadovėlių autoriaus, mokytojo, vertėjo, visuomenės veikėjo, kraštotyrininko nuopelnus Lietuvai, 

Panevėžio kraštui ir lietuvių kalbai“. 

 

Nuotraukoje iš kairės – lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Lina Karazijienė ir IVc klasės 

gimnazistė Austėja Zaveckaitė. 

 

 

 

. – Sekundė, Kultūra, 2017-05-09  

 

 

 

 



4 
 

Gimnazijos šviesuolių pagerbimo šventė 

 

 

 
 

Žemei pasipuošus vaiskia žaluma ir pražydus gražiausiems pavasario žiedams, mūsų gimnazijos 

bendruomenė susirinko į tradicinę šventę – pagerbti, pasveikinti šių mokslo metų Šviesuolius, 

mokinius – miesto ir respublikinių olimpiadų nugalėtojus, VGTU klasę baigusius mokinius. 

 

   „Tai diena, kai peržvelgus mokinių, mokytojų, kitų bendruomenės narių mokslo, sporto bei kitus 

pasiekimus, laimėjimus, paskelbiami ir įvertinami geriausieji. Greitai salė pražys gėlėmis“, – kalbėjo 

dramos  studijos narės Justina ir Viltė. 

Paskelbti 2016/ 2017 mokslo metų gimnazijos šviesuolių nominantai ir nugalėtojai.  

 

Metų žiniuko titulą laimėjo pradinių klasių mokiniai: 

 

Evelina Žvirblytė, 4c klasės mokinė (mokslo pirmūnė, turi aukštų pasiekimų įvairių dalykų 

olimpiadose, dalyvauja konkursuose, dailės parodose, šoka tautinius šokius, vaidina dramos būrelyje).   

Vėjas Urbonas, 4b klasės mokinys (mokslo pirmūnas, dalyvavo ir prizines vietas laimėjo 

gimnazijos ir miesto matematikos, informatikos, gamtos olimpiadose, konkursuose, šachmatų 

varžybose, liaudies šokių kolektyvo  „Grandinėlė“ šokėjas, mokosi Vilniaus  „Gabiųjų vaikų 

akademijoje“ ir kt. 
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Metų mokine išrinkta 

Austėja Zaveckaitė, IVc 

klasės gimnazistė – už 

literatūrinius pasiekimus. 

(XIII tarptautinio festivalio     

„Literatūrinė žiema 2016“ 

metų laureatė – jaunoji 

kūrėja. Lietuvos Maironiečių  

poezijos konkurso                                                                                                                                                                                                                                                                „                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

„Pavasario balsai 2017“ 

laureatė, laimėjo Vandos 

Zaborskaitės premiją. 

Respublikinio jaunųjų 

filologų konkurso I vietos už poetinę kūrybą laimėtoja. Kalbininko Petro Būtėno premijos laureatė. Ji – 

būsimoji poetė. 

Metų išminčiumi tapo 

Rokas Urbonas, 6a klasės mokinys (5-8 klasių mokinių olimpiados II etapo I vietos 

nugalėtojas 6 klasių mokinių grupėje, Panevėžio krašto jaunųjų matematikų XXIII olimpiados I vietos 

laimėtojas 6 klasių mokinių grupėje, matematikos ,,Kengūros“ konkurse mieste užėmė I-ąją vietą, 

Lietuvoje -8 vietą). 

Metų Mokytoja išrinkta 

Vida Skemundrienė, anglų kalbos mokytoja, puiki specialistė ir pedagogė. Mokiniai ir kolegos 

vertina mokytoją už nuoširdų darbą, bendravimą, visapusišką pagalbą. 

Metų talento nominaciją laimėjo 

 Viltė Zaveckaitė, IIb gimnazijos klasės mokinė, teatro meno puoselėtoja, gimnazijos tradicinių 

renginių vedėja, kūrybinga, darbšti ir atsakinga mokinė. Panevėžio miesto Fotografijų konkurso  – 

„Panevėžys – mano miestas“ laureatė, Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados miesto etape laimėtoja, 

VDU respublikinio moksleivių skaitovų konkurso   „Man meilė bus galia išlikti“ laureatė, miesto ir 

respublikinių moksleivių dramos konkursų dalyvė. 

 

Metų sportininko titulą iškovojo gimnazijos plaukikų komanda: 

Domantas Labanauskas, 3c kl., Isaak Etxezarretta Arrizabalaga, 3c kl., Oskaras 

Palinauskas, Domantas Petraitis, Artonas Stankūnas, 4a kl. . 
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(Panevėžio miesto pradinių klasių mokinių plaukimo varžybose laimėjo I-ąją, Lietuvos mokyklų 

pradinių klasių plaukimo varžybose III vietą). 

 

Metų altruistu išrinkta Asta Sabaliauskaitė, IIIc klasės gimnazistė (aktyviai ir atsakingai 

dalyvauja mokinių parlamento renginiuose, organizuoja gimnazijos renginius, dalyvauja konkursuose).  

Metų proto titulą iškovojo 

Mikas Palujanskas, IId klasės gimnazistas (laimėjęs miesto olimpiadose: geografijos I vietą, 

chemijos ir informatikos III vietas). 

Rusnė Šipelytė, Ic klasės gimnazistė, (Panevėžio miesto fizikos, biologijos, chemijos, 

matematikos, geografijos olimpiadose, laimėjusi prizines vietas, 9 klasių informatikos ir informacinio 

mąstymo konkurse  „Bebras“ I vietą ir kt.). 

Metų rėmėjo titulą laimėjo IIa gimnazijos klasės tėveliai 

Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė sveikino gimnazijos šviesuolius, įteikė jiems angelų 

skulptūrėles, o visi nominantai buvo apdovanoti padėkos raštais ir gėlėmis. Direktorė džiaugėsi 

gimnazijos mokinių pasiekimais, laimėjimais: „Šiemet mūsų mokiniai iškovojo daug prizinių vietų 

miesto ir respublikinėse olimpiadose, konkursuose. Juos apdovanosime piniginėmis premijomis. 

Šiemet iš 2 procentų fondo skyrėme 1300 eurų“. 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė įteikė premijas pradinių klasių mokiniams – 

prizinių vietų laimėtojams, o Rimutė Kazakevičienė ir Violeta Dumbrienė – apdovanojo 5-IV 

gimnazijos klasių mokinius. 

Šviesuolius ir kitus moksliukus sveikino gimnazijos mažieji tautinių šokių atlikėjai, choristai, 

dainininkai. Renginį vedė anglų kalbos mokytoja Edita Daugelavičienė. 

Šiais metais mūsų gimnazijos VGTU klasės mokiniai baigė dviejų metų kursą. Vilniaus Gedimino 

Technikos Universiteto docentas, dr. Jurijus Tretjakovas dėkojo gimnazijos vadovams už sėkmingą 

bendradarbiavimą. Kartu su VGTU klasės kuratore Rimute Kazakevičiene įteikė VGTU klasės 

baigimo pažymėjimus dvidešimt dviems II-ų gimnazijos klasių mokiniams, palinkėjo sėkmės renkantis 

specialybę, pakvietė studijuoti VGTU. 

Regina Stumbrienė 

 

 

Stasio Skrebio nuotraukose – 1-oje - 2016/2017 mokslo metų gimnazijos šviesuoliai, 

2-oje – gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė įteikia apdovanojimą IVc klasės gimnazistei Austėjai 

Zaveckaitei, dešinėje – renginio vedėja, mokytoja Edita Daugelavičienė. 
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MŪSŲ LITERATŪRINIS PUSLAPIS 

 
Maironietės, IV c gimnazijos klasės abiturientės 

Austėjos Zaveckaitės eilėraščiai 

 

Tavyje tiek daug gyvenimo  

Kad net vabzdžiai negelia. 

Jei ir gelia 

Tai iškart nudvesia. 

 

Visada sakiau tau, kad 

Atsargiau su tuo gyvenimu. 

Ar paklausei? 

 

Visą laiką nešiojaisi jį šalia 

Vidinėj kišenėj 

Nepalikdavai  namie 

Garbinai jį lyg bekūnį Dievą 

Kuris toks trapus 

Kad nepasitikėjai niekuo 

Kas drebančiais pirštais tiesė 

Į jį rankas. 

 

Neprižadink 

Sakydavai 

Kai patyliukais norėdavau priartėti 

Sūpuodavai kaip kūdikį 

Dažydavai sau lūpas ir bučiuodavai 

Kad bent tokį pėdsaką paliktum ant jo veido.  

Gabalėlį. 

Negaila tau? 

Tau lyg ir nebereikia. 

 

Mirties dieną atskridau 

Įgėlusi. 

Išsinešiau tavęs 

... 

Kasdienės metamorfozės 

 

Jeigu 

 

Jeigu būčiau drakonas 

Gyvenčiau ne už  

Septynių jūrų, marių ir karalysčių 

O prieš 

Jeigu būčiau drakonas 

Išleisčiau savo princesę iš bokšto nueiti į grožio 

Mergina iš Ipanemos 

 
Vaikščioju tavo  

Išsišokusiomis venomis 

O tu šypsaisi 

Sakai 

Kutena 

 

Pamiršau tavo vardą 

Tačiau šliaužau 

Kartu su tavo vidiniu vaiku 

Labiausiai mums patinka 

Sujungti taškus 

Ir spėlioti, 

Ką Dievas slepia už nugaros 

Vaikystės žiogus delniukuose ar gyvenimo 

baigimo atestatą? 

... 

Lis? 
 

Nusipirkau asmeninį lietų 

Aišku 

Buvo akcija 

Kainavo devynis pienių pūkus 

Ir keturiasdešimt septynis sapnus 

Ilgai teko taupyti 

 

Tačiau jis labai kompaktiškas: 

Susilanksčius 

Telpa į švarko kišenę 

Išlanksčius užpildo visą kambarį 

Gatves 

Koridorius 

Kuriuose vaikštau 

Suoliukus 

Stoteles 

Kuriose sėdžiu ir skaičiuoju baltas mašinas 

Arba jų oro gaiviklius 

Teatro sales 

Bažnyčias 

Išgulėtas vietas pievose 

 

Tačiau turi vieną trūkumą 
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saloną 

Parką 

Ar parduotuvę 

Nes drakonams  

Niekas nepaskolins nuolaidų kortelės prie kasos 

Jeigu būčiau drakonas  

Nesvilinčiau savo liepsnomis kvailų riterių šarvų 

Išleisčiau kulinarinę knygą  

 „1000 lengvų receptų, kaip paruošti riterį" 

Gesinčiau ugnikalnius, 

Pinčiau mažoms mergaitėms kasas, 

Įsukčiau visas lemputes, 

Sutaisyčiau visus varvančius čiaupus, 

Apmokėčiau žmonių sąskaitas, 

Grąžinčiau paskolas, 

Išpirkčiau kaltes 

 

Mane prikalė prie kryžiaus  

O aš norėjau tik nuolaidų kortelės 

    ... 

Sėdžiu balkone 

Skaičiuoju vazonus 

Indelius nuo majonezo 

Tapusius pupelių ir svogūnų prieglaudomis 

Sustatau juos pagal spalvą 

Vėliau išrikiuoju pagal dydį 

Fikusas išaugo iš vazono 

Pelargonija nuvyto 

 

Sėdžiu vazone 

Skaičiuoju balkonus 

Indeliuose nuo pupelių ir svogūnų 

Auga majonezas 

Mane išrikiuoja pagal spalvą 

Vėliau sustato pagal dydį 

 

Išaugau iš vazono 

Nuvytau 

Čia manęs per daug 

 

 ... 

 

Šešėlis atbėga ir prašosi glostomas 

Jis pakreipia galvą, žiūri į mane gailiu beakiu 

veidu 

Vėliau skaičiuoja pirštus 

mano rankos 

Žvelgiu į jį ir laukiu kol jis įkąs 

 

Bet jis ieško saulės zuikučio 

Kad jį pavedžiotų 

Gamyklinį broką 

Asmeninis lietus 

Neturi 

Asmeninės saulės 

... 
Dvi varnalėšos ir aš 
 

Virš manęs 

Septynios jūros 

Po manim septyniasdešimt 

marių 

Iš kairės stadionas 

Dešinėj automobilių aikštelė 

 

Atsistoju 

 

Žviegia ir klykia akmenukai 

Po kojom 

Kaip iš Munko paveikslo 

 

Sutrypiu 

ir įspraudžiu juos  

Gilyn į žemę 

 

Jie protestuoja 

Su ryškiais plakatais 

Provokatyviais užrašais 

Kovoja 

Už akmenukų teises 

Lygybę 

 

Paspyriau 

Vienas įkrito į akį 

Nebematau 

Kiti du įsitaisė batuose 

... 

Šnervėse pelėsis ir samanos 

Sėdžiu po medžiu – 

Abrikosas 

 

Papurtau 

Nukrenta  

Atsikandu 

Numetu į šalį – 

Neprinokęs 

 

Mane papurto 

Nukrentu 

Manęs atsikanda – 

Numeta į šalį 
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Duotų valgyti iš dubenėlio su jo vardu 

Neįleistų vidun kai lyja 

Šešėlis baigia skaičiuoti 

 

–795, – taria  

Ištirpsta man neįkandęs 

Išsitraukiu iš kišenės veidrodėlį 

Nukreipiu į saulę 

... 

Stovėjome ir laukėme nuotraukos 

Kvailiai ir protingi,  

Su tapatybėm ir be 

Sveiki ir ligoti 

Luoši, įsimylėję 

Skirtingų lyčių 

Veido 

Netikri 

Skolintais veidais 

Su nevienodų mirksnių sąskaita ir neaiškia 

galiojimo data 

 

–Pasiruoškite. Vienas, du, tryyys! 

Rodome dantis 

Gyvenimo pasiekimus 

Perliptų galvų statistikas 

Pergalių trofėjus 

Tobulus vyrus ir žmonas 

Vaikų pasiekimus 

Jaukius namus 

Nepriekaištingą gyvenimą 

 

Nesėkmių nėra 

nelaimės neegzistuoja 

Artimųjų mirtys, karai, katastrofos jaudina tik 

naivius 

Kadrai pavykę 

 

–Baigta. Mokėsite tik vėliau 

–Kitas 
 

... 

 

 

Vilties labdara 

 

 

Būna dienų, kurios tavęs visai nemyli 

Būna dienų, kurios tavęs atsikanda iš 

nuobodulio 

Ir su pasišlykštėjimu išspjauna 

Būna dienų, kurios vagia iš prabangių 

kavinių dantų krapštukus 

Kad galėtų tave išsikrapštyti iš tarpdančių 

Būna dienų, kurios pasiūlo tave kitiems  

ir piktdžiugiškai laukia kol tavęs atsikąs 

ir susirauks iš šleikštulio 

būna dienų, kurios išpila tave į tualetą 

arba sudeda tave į stiklainį nuo raugintų  

agurkų padeda ant konteinerio 

Žiūrėk, turėk vilties 

Būna dienų, kurios tave 

Išmeta 

Tačiau 

Ir toliau būna dienų  

 

 

Ainė Lašaitytė, maironietė, 8a klasės mokinė 

 

Mano mėgstamiausia vieta, į kurią aš sugrįžtu? Tai namai. Tačiau man namai – ne vieta, o žmogus. 

Visada man jaukiausia ten, kur Mama. Visada Ji manęs laukia, visada mane myli. Mama man davė 

viską: gyvybę ir šiltus, jaukius namus. Aš niekada Jai nesugebėsiu atsilyginti, tačiau Mamai, regis, tai 

nėra svarbu. Ji tenori apgaubti mane meile ir rūpesčiu. Už tai aš esu ir būsiu visą gyvenimą dėkinga. 

 



10 
 

Jaunoji žurnalistė Justina Cicilionytė, IIb klasės gimnazistė 

Kokius žodžius mums paliko Maironis? 

Visų tautų poetai, rašytojai savo kūrybą skiria savo gimtajam kraštui, jos žmonėms. Poetas, kunigas Jonas 

Mačiulis – Maironis gyveno ir kūrė sunkiu Lietuvai carizmo priespaudos laikotarpiu, kai tautai buvo ypač 

reikalinga dvasinė parama. 

Reikšmingiausia Maironio kūryboje – eilėraščių rinkinys  „Pavasario balsai“. Kokius gi žodžius mums 

paliko Maironis? Jis skatino patriotiškumą. , „Maironis tikėjo, kad poetas turi būti kovotojas dėl savo tautos 

teisių“, –  rašė L. Gineitis. Eilėraščiuose  „Viltis“,  „Nebeužtvenksi upės bėgimo“ poetas stiprino lietuvių tautos 

tikėjimą ateitimi. Jis diegė mintį, kad vieną dieną priešų pančiai nukris ir Lietuva bus laisva, lietuviai gali 

iškovoti laisvę tik jos siekdami kartu. Tai atsispindi eilėraščio  „Nedaugel mūsų“ pirmoje strofoje: /Nors mūsų, 

broliai, nedaugel yra, /Tačiau mes tvirti, jei riš vienybė; / Į darbą stokim vyras į vyrą; /Sujungtos rankos suteiks 

vienybę./ 

 „Su istorija reikėjo tokio poetinio santykio, kuris aktyvintų dabarties žmogų spręsti dabarties problemas“,– 

knygoje  „Maironis“ rašė profesorė Vanda Zaborskaitė. Maironis, apdainuodamas garsiąją Trakų pilį, 

išaukštindamas senovės Lietuvos valdovus, eilėraštyje  „Milžinų kapai“ pavaizduodamas, kaip narsiai lietuviai 

kovojo su kryžiuočiais, kėlė tautos dvasią, stiprino tikėjimą ateitimi: jeigu lietuviai senovėje buvo tokie stiprūs, 

galingi, tai ir dabar turi nepasiduoti carinei priespaudai, būti vieningi ir išsaugoti savo gimtąją kalbą. Eilėraštyje  

„Užtrauksim naują giesmę“ poetas tvirtai tiki Lietuvos ateitimi, jos laisve: /Aušra naujos gadynės teka: /Nušvis 

ir saulės spinduliai: /Juk nujautimas širdžiai šneka /Taip aiškiai, linksmai ir saldžiai. /Drąsiai, aukštai/ Pakils 

balsai: /Išauš nauja gadynė! /Užgims darbai, Prašvis laikai, /Pakils nauja tėvynė! /Šios eilutės aktualios ir dabar. 

Juk tik žmogus, turintis žodžio laisvę ir nebijantis ja pasinaudoti, bus išgirstas.   

Maironio posmai kilo iš didelės meilės Lietuvai. Eilėraštyje  „Vilnius” poetas retoriškai klausia: /Kame tas 

garsas, kuriuo skambėjai? /Kame galybė ir pranokėjai? /Kur tavo, Vilniau, tie spinduliai, /Kuriuos skleidei 

Lietuvai, mūsų tėvynei? /Poetas tiki tėvynės ateitimi, jos laisve. Tai atskleidžia ir metaforomis: / Žiūrėk, rytuose 

aušra jau teka, / Pabudę paukščiai pagiriais šneka, /Laikai juk mainos: slėgė pikti,– / Nušvis kiti/ Lietuvai, mūsų 

tėvynei./  

 „Maironio kalba – tai aukštosios dramos kalba, kur jausmo išraiška pakylėta nuo kasdienių šnekamųjų 

intonacijų, sutaurinta, taupiai naudojamas žodis”, – rašo prof. Vanda Zaborskaitė. 

Eilėraštis  „Kur bėga Šešupė” tapo daina ir lietuviai mėgsta ją dainuoti. Čia panaudoti tautosakiniai motyvai: 

rūtos žaliuoja, sesutės dabina kasas, raiboji gegutė kukuoja, rausta žemčiūgai. Poetas atskleidžia Lietuvos 

gamtos grožį, primena didingą ir garbingą praeitį ir išreiškia didelę meilę savo tėvynei: /Ar laiminga, ar 

varguose, visados tu miela, /Atminimais taip turtinga ir brangi kaip siela. /Čia mūsų tėvynė ir buvo, ir bus./ 

Poetas prašo Aukščiausiąjį apsaugoti mylimą šalį. Eilėraštyje  „Šatrijos kalnas” pavaizduota Žemaitija, gražus ir 

garsus legendomis Šatrijos kalnas. 

 „Maironio kalba tokia tobula, kad mes jos jau nebepastebime – ji nekrinta į akis, – rašė prof. Vanda 

Zaborskaitė. 

Maironio poezijos kalba sklandi, aiški, gyva.  „Maironis tobulai įvaldė silabinį – toninį eiliavimą, dėl to jo 

eilės ano meto poezijos fone skamba nuostabiai lengvai, nenuobodžiai,” –Vanda Zaborskaitė. Eilėraštyje  „Už 

Raseinių, prie Dubysos” – gražus ryšys su tautosaka. Apdainuojamos lietuvaitės gelsvomis kasomis, minimos 

žalios rūtos, panaudoti pakartojimai, deminutyvai: /Akys meilios, gelsvos kasos…/ Bet kodėl jos žalią rūtą / 

Laistydamos liūsta?/ /Kad nedžiūtų, kad nežūtų /Tiek jaunų bernelių!/ Kad be laiko tiek nebūtų /Be vilties 

našlelių. /Šis eilėraštis savo tema siejasi su karinėmis – istorinėmis dainomis. Poetas, būdamas Šveicarijoje, 

parašė eilėraštį   „Vakaras ant ežero keturių kantonų” . Būdamas toli nuo tėvynės, grožisi nuostabia šio krašto 

gamta, bet mintimis grįžta į savo brangią tėvynę Lietuvą, /Ten, kur palangėmis stiepias sužiurę /Žemčiūgų 

žiedai, /Kur raudonmargę kreipia kepurę  /Jurginų pulkai, /Ten, kus sesutės rūta dabina kasas nuo mažens, /Kur 

juodbėrėlį brolis augina /Balnot ant rudens. /Žemčiūgai – Raseinių krašto žodis, gražūs liaudies dainų atšvaitai. 

Tautosakiniai motyvai panaudoti ir baladėje ,,Jūratė ir Kastytis”. 

Maironio poezijoje randame gražių senovinių žodžių. Eilėraštyje  „Uosis ir žmogus”  –  „per žvainąsias 

naktis”, eilėrašty  „Augo putinas’ - / siurpo uogos kaip kraujo lašai/. Eilėrašty , „Mergaitė” – /Sučilbo – pragydo 

tarp girių saldžiai/ Paukštelių byla įvairi/. Eil. ,,Smuikui griežiant” – /pagundintos stygos, mikliai užlinguotos/ Ir 

ašari dvi nenoromis išriedėjo;  / ,,Marijos giesmėje” – /taip esmi vargais suspaustas iš jaunų dienų! /Giesmėje 

,,Marija, Marija” –/Silpni, nusiminę/ Tavęsp paskutinę/Tematome viltį tiktai; /Eilėrašty  „Šalin dūsavimai” –

/Mylėsme ir gerbsme, ką protėviai gynė!/ Eilėraštyje  „Draugo ilgesy“ gražiai pavartota dviskaita: /Į dvi šali 
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mus nubloškė žiaurus likimas, /O vis dėlto, kad ramios, žvainos naktys šviečia? Eilėrašty  „Nebeužtvenksi upės 

bėgimo“ – / Laimina Dievas sėjamą grūdą,/ Laimina vaisių; gema šimtai./ Šios senovinės formos suteikia kalbai 

vaizdingumo. 

Iš Maironio poezijos kalbos grožio, skambumo, žodžio tikslumo ir taupumo, meilės tėvynei mokėsi 

jaunesnės kartos poetai.  

Maironis, kaip poetas ir kunigas, irgi troško pripažinimo. Tačiau nebuvo tinkamai įvertintas. Tą nusivylimą 

ir kančią sudėjo į eilėraštį  „Liūdesys“. Bet nuoširdžiausią meilę tėvynei išsako eilėraštyje  „Taip niekas tavęs 

nemylės“ : /Jau niekas tavęs taip giliai nemylės,/ kaip tavo nuliūdęs poeta!/ Ar kas ir kančių tiek pakelti galės/ 

Tiktai dėl tavęs, numylėta?/ Poetams kitiems numylėta ranka / Iš laurų vainiką nupynė,/ Tu jį nors atmint ar 

atminsi kada?/ tu, jo numylėta tėvyne!/ 

Ir dabar, dvidešimt pirmajame amžiuje, kai daugybė jaunų žmonių iš Lietuvos išvyksta gyventi į užsienio 

šalis, kai didelę dalį jaunimo užvaldė ne knyga, o informacinės technologijos, Maironio poezija skamba 

ypatingai gražiai, ji tampa gimtosios kalbos mokykla. Žavimės jos gražia kalba, nuoširdžia meile tėvynei.  

Konsultavo jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė Regina Stumbrienė 

Šis Justinos Cicilionytės rašinys buvo išspausdintas Lietuvos Maironiečių draugijos laikraštyje  „Sandrava“, 

2017-04 Nr.1 (67). 

 

Viltė Zaveckaitė, IIb  klasės gimnazistė 

 

Konservėliai 

 

Netrukus pakilsime 

Prekybos centro laiptais  

Ką sako piniginė? 

Ne                               

ne                                                                              

ne                                                                              

ne        

Piniginė sako ne 

Piniginė visad sako ne 

Ir aš pasuku prie kukurūzų dribsnių                        

Ne bet kokių                                                             

Optimos linijos                                                       

dribsnių   

Optimos linijos                                                                                                                          

Paprašo asmens tapatybės kortelės                         

Paprašo parašyti dar motyvacinį laišką                   

Paprašo atestato                                                        

Paprašo pateikti sveikatos pažymėjimą                   

Ir tada uždaro                                                          

Duris iš kito galo                                                     

Štai žuvų skyrius                                                     

Įsilaipinu į konservų skardinę.                                 

Ten gana erdvu                                                        

Dar liko vietos                                                         

Ne                                                                           

Nebijok                                                                   

Tilpsi ir tu       

 

Mažųjų kūryba 

4c klasė, mokytoja Gražina Bataitienė (piešinėliai tekstų autorių) 

 

Evelina Žvirblytė, 4c kl. 

 

Juodas kaip anglis varnėnas                                  

Jo geriausias draugas vėjas,                                   

Savo krašto jis ilgėjos.                                           

Juodas kaip anglis varnėnas                                   

Ant šakų prišokinėjęs,                                           

Juodas kaip anglis varnėnas                               

Prilesęs mėgiamųjų kirminėlių,                          

Juodas kaip anglis varnėnas                                

Kamilė Glušokaitė, 4c kl.  

 

 

Visiems viena varlė 

 

Ilgaliežuvė, maža, žalia varlė,                                 

Ruošiasi pabusti po žiemos.                                    

Ilgaliežuvė, maža, žalia varlė,                                 

Dairosi nuo lapo lelijos.                                          
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Išskrido išsvajoton Lietuvėlėn.                            

Juodas kaip anglis varnėnas                                

Žaliausiais Lietuvos laukais grožėjos,                 

Ir tada juodas kaip anglis varnėnas                     

Suprato, kad įsimylėjo...                                       

Savo brangią, gimtą Lietuvėlę. 

... 

                    

Augustė Kilkutė, 4c kl.  

 

Bitė darbininkė 

Dryžuota bitelė darbšti                                        

Pavasarį kėlės anksti,                                          

Dryžuota bitelė darbšti                                         

Išskrido į pievą guvi.                     

Dryžuota bitelė darbšti                                        

Aplankė gausybę gėlių,                                       

Dryžuota bitelė darbšti                                        

Surinko nektarą iš jų,                                           

Dryžuota bitelė darbšti                                         

Be poilsio dirbo ilgai,                                          

Dryžuota bitelė darbšti                                        

Pavargo, pailso labai.                                          

Dryžuota bitelė darbšti                                         

Ji dirba dėl mūsų visų, 

Dryžuota bitelė darbšti                                         

Palaima ir džiaugsmas akims. 

 
 

 

  

Ilgaliežuvė, maža, žalia varlė,                                 

Slepiasi nuo pikto gandro snapo.                             

Ilgaliežuvė, maža, žalia varlė,                                 

Žalia žalia ant lapo žalio.      

 

 
 

 

Liepa Urbonaitė, 4c kl. 

 

Meškis lepeškis 

 
Meškis lepeškis                                                       

švelnesnis už ežį 

Meškis lepeškis                                                      

stipresnis už liūtą                                           

Meškis lepeškis                                                       

greitesnis už sraigę                                                  

Meškis lepeškis                                                       

didesnis už arklį.                                                      

Meškis lepeškis                                                       

gudresnis už vilką                                                  

Meškis lepeškis                                                        

man patinka                                                             

ne juokais .      

                      

Meški lepeški, 

būkim draugais. 
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