
Respublikinis eilėraščių konkursas

„GINTI, SAUGOTI, 
MYLĖTI“

Organizatoriai: 

 Jurbarko Naujamiesčio progimnazija

 Jurbarko rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisija

 Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Jurbarko rajono policijos komisariatas



Pamokos, kurių mus moko vaikai yra kur kas svarbesnės ir
vertingesnės už pamokas, kurių mes mokome juos. Todėl
geriausia, ką galime padaryti, tai stengtis į pasaulį žiūrėti
savo vaiko akimis. Akimis, kurios nėra ciniškos ar
skeptiškos. Akimis, kurios nuoširdžiai gėrisi ir žavisi, viskuo
ką mato (Lestle Inner).



Lazdijų mokykla – darželis ,,Kregždutė‘‘
Mokytoja Rita Balytienė
Tajus Ivanovas, 1 klasė

Ginti, saugoti, mylėti

Ginti, saugoti, mylėti. 

Kely gyvenimo padėti

Laikyti ranką, kai sunku

Nubraukti ašarą kartu. 

Neleist bijoti ir kentėti,

Tik ginti, saugoti, mylėti.
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Lazdijų mokykla – darželis ,,Kregždutė‘‘
Mokytoja Rita Balytienė

Dorotėja Karpičiūtė, 1 klasė

Mes saugūs kelyje

Einu šaligatviu.

Žiūriu į vieną ir į kitą pusę.

Žiūriu, kad aš esu beveik ant kelio.

Atgal žingsnely aš žengiu

Ir vėl šaligatviu einu.

O priešaky bičiulis Amsis,

Kuris man primena: 

Sustok, apsidairyk, įsiklausyk.

Matau senelę sunkiai einančią per 
kelią.

Matau mašiną greitai lekiančią.

Skubu, lekiu padėt senelei

Ir saugiai pervest ją per kelią.

O priešaky bičiulis Amsis,

Kuris man šyptelna: 

Puiku, pagalbos ranką ištiesei laiku.

O man širdy taip gera

Esu laiminga aš ir ta senelė.

Laikykimės visi kelių taisyklių

Išvengsim įvairių baisybių. 

O priešaky bičiulis Amsis,

Kuriam sakau aš:

Ginti, saugoti, mylėti, 

Štai ką suaugę gali vaikams pažadėti.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Emilija Mockutė, 2d klasė

Aš myliu savo šeimą,

Nes ji mane apsaugo.

Šeima mane augina,

Policija mus gina

Gabrielė Urbonaitė, 2d klasė

Mama – kaip saulės spindulys,

Ji mano širdyje gyvena.

Visada padės ir saugos,

Glostys mano galvą.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Aironas Šuopys, 2d klasė

Policija saugo mane nuo visų,

Kad nemuštų, neskriaustų, apgintų laiku.

Mano mama myli mane,

Saugo ir padeda, gina.

Gytė Povilaitytė, 2d klasė

Aš myliu savo šeimą,

Mes mylim vienas kitą.

Policija mus saugo

Mane ir kažką kitą. 

Mama ir mano sesė

Man padeda kasdieną,

Mes saugom vienas kitą

Ir džiaugiamės šiandiena.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Karina Michailovaitė, 2d klasė

Su mama buvau prie jūros.

Myliu ją labai stipriai.

Ginti, saugoti, padėti –

Mūs tėvelių pareiga!

Aš esu tokia laiminga,

Nes turiu puikius namus.

Jeigu jų aš neturėčiau,

Būčiau aš labai liūdna.

Majus Geriksonas, 2d klasė

Aš labai myliu mamytę,

Nes ji padeda ir myli.

Aš labai myliu tėvus,

Saugo ir globoja mus.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Miglė Mockutė, 2d klasė

Policija mus saugo,

O aš ginu kitus.

Mane tėveliai myli,

O aš jiems padedu.

Rugilė Pakalniškytė, 2d klasė

Kai man liūdna,

Sesė pralinksmina.

Kai man sunku,

Mama paguodžia.

Aš labai myliu savo šeimą,

Ji mane myli, gina ir saugo.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Tajus Stanevičius, 2d klasė

Policija mus saugo,

Tėveliai mus mokina,

Aš myliu savo šeimą,

Šeima mane augina.

Vakaris Vėgertas, 2d klasė

Mes esame geri,

Linksmi ir mylimi.

Visokie esame vaikai,

Bet mamos myli mus tikrai.

Policija apgins, padės

Ir vagiui antrankius uždės.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Aušra Pileckė

Vesta Bakanaitė, 2d klasė

Tėvai mane augina,

Man padeda labai.

Aš myliu savo šeimą,

Jie gina tik mane. 

Policija apsaugos

Visus mažus vaikus,

Kad nieko nenutiktų,

Padėtų, kai sunku.

•

Vitalis Kravčenka, 2d klasė

Myliu aš tave, mamyte,

Tu esi labai gera!

Ginti, saugoti, padėti

Ir mane labai mylėti.

Aš esu geriausias,

Mylimas, saugiausias!
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Rita Šulinskienė

Natas Lukša, 2b klasė

Mano klasė

Mano klasė antra “bė“

Tai ne tik graži raidė.

Čia mokinas Eglė, Urtė, Smiltė,

Paulius, Arnas, Brigita.

Mokytoja Rita mokina, 

Saugo, gina ir ramina.

Ji tarsi antra mama

Padeda mums visada.

Myli mus visi tikrai

Mamos, tėčiai ir draugai.

Būsime geri vaikai,

Kad užaugtų mums sparnai.

Kilsime labai aukštai, 

Bus laimingi mūs tėvai.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Rita Šulinskienė

Brigita Kėkštaitė, 2b klasė

Mano pasaulis

Aš nupiešiu saulę danguje,

Drugelį ir margas gėles.

Mano mažame delne

Pasauli, aš regiu tave.

Pagausiu snaigę pūgoje

mažytę, baltą aš lauke.

Laikysiu ją savam delne,

pasauli, aš regiu tave.
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Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Mokytoja Rosita Veikalienė

Sandra Petravičiūtė, 2 klasė

Mes mylime vaikus,

Jie yra mūsų širdis.

Juos reikia saugoti.

Rytis Vaitiekaitis, 2 klasė

Tėveliai, mylėkite vaikus

Ir gerbkite juos.

Jie mieli, smagūs, mylimi.

Jie užaugę padėkos Jums.
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Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Mokytoja Rosita Veikalienė

Diana Dulko, 3 klasė

Mes mylime vaikus.

Ir ginkime juos.

Jie yra mūsų širdis.

Juos reikia saugoti, mylėti, dar gerbti.

Justina Eidintaitė, 2 klasė

Saugoti vaikus,

Mylėti vaikus

Draugauti su vaikais,

Žaisti su vaikais.
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Kauno Žaliakalnio Progimnazija
Mokytojos Edita Ružinskienė, Elana Kačerginskienė

Bitė Kildaitė, 3 klasė

Kodėl?

Ar kada girdėjai apie vaikus?

Tokius mažyčius sutvėrimus.

Paaiškinti aš tau galiu,  kodėl 
vaikus

Ginti, saugoti, mylėti yra taip 
svarbu.

Jei pamatei, kad mažą vaiką

Muša dideli...

Prieik, apginti gi mažylį

Ir nuraminti dar gali.

Saugoti visus vertėtų

Ir mažus, ir didelius.

Nei mažam, nei dideliam 
vaikeliui

Neleiski  eit vienam į gatvę

Kur daug pavojų laukia jų.

Mylėti reikia būtinai,

Be meilės jie bus ne vaikai.

Apkabink jei kas nutiko

Pabučiuok vaikutį jei matai,

Kad jis liūdi jau labai labai.

Ar dabar jau supratai

Kodėl ginti,  saugoti, mylėti

Vaikus  reikia būtinai. 
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Kauno Žaliakalnio Progimnazija 
Mokytoja Edita Ružinskienė
Silvestras Pužas,  3 klasė

Meilė - Gyvenimas

Jai žinai blogų darbų-

Nedaryk tu jų.

Pagalvok kaip jausis vaikas

Verks ir blogai bus.

Nedaryk blogo kitam

Nes atgal sugrįš tai.

Būki tas kuris  užjaučia,

Apgina ir padeda.

Mylėk žmogų kaip gyvenimą,

Mylėk gyvenimą kaip žmogų.

Nepamiršk mylėti viską

Kad nebūtum vienišas.
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Kauno Žaliakalnio Progimnazija 
Mokytoja Edita Ružinskienė
Gabija Leitanaitė,  3 klasė

Mylėkime visus

Ginsiu didelius, mažus.

Ir labiausiai sužeistus

Saugosiu aš brangius žmones

Močiutes ir senelius.

Mamą, tėtį ir broliuką

Viską ką turiu.

Myliu aš visus-

Ir sveikus, ir sergančius.

Mylėkite ir jūs kitus

Nesvarbu kokie jie bus.

2021-06-01



Kauno Žaliakalnio Progimnazija
Mokytojos Edita Ružinskienė, Elana Kačerginskienė

Augustė Mikėnaitė, 3 klasė

Mylinti šeima

Ginsiu, ginsiu aš visus

Ypač brolius, mamą, tėtį.

Švies saulytė man kasdien,

Tai visus mylėsiu.

Aš myliu tėvelį savo

Mamą ir draugus.

O, kad mane mylėtų

Man nereikia nieko.

Mane saugo angeliukai

Ne tik, dar ir broliukai.

Taip pat mamytė su tėčiu,

Gera močiutė su seneliu.
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Kelmės „Kražantės“ progimnazija
Mokytoja Asta Trijonienė

Markas Benediktas Abrutis 4b klasė

Reikia draugus ginti, mylėti ir tikėti

Reikia ginti savo draugus nuo patyčių,

Saugoti juos nuo kitų.

Tai geras darbas,

Ir paskui gyvenime turėsi draugų.

Reikia mylėti savo tėvus, draugus ir gimines.

Apginti juos nuo kitų.

Tai nuostabus jausmas,

Prisiglausti ir pabūti šalia jų. 

Reikia tikėti, mylėti ir būti,

Tiesiog pačiu savimi.

Tai nieko nekainuoja,

O tu tiesiog gyveni atvira širdimi.
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Panevėžio pradinė mokykla
Mokytoja Lina Seferoglu

Kornelija Ruočkaitė, 4 klasė

Vaiko kelias

Jis užaugs ir stiprus, ir gražus,

Bet reikės dar suprasti,

Kad tas kelias į pasaulį 
sunkus.

Apgaulės, sunkumų ten bus!

Buvom kažkada maži...

Ir užaugom dideli.

Rūpesčiai mums prasidėjo,

Į mokyklą eit pradėjom.

Bandome suprasti viską,

Kokį draugą susirast:

Gal kuris padės ir džiugins?

O gal tas, kuris išjuoks?

Daug patyčių ir apgaulių

Pasitaiko mus kely.

Ir ne vieną ašarėlę

Nubraukiam kartu visi.

Padėkime vaikams visiems:

Ir mažiems, ir dideliems.

Nes vaiko dar tyra širdis,

Kuri tikrai mus išklausys!

•

•
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ilona Mockaitienė
Austėja Veličkaitė, 4c klasė

Ginti, saugoti, mylėti

Ginti, saugoti, mylėti

Reikia labiausiai mus –
mažus.

Juk mažyčiams ir 
silpnučiams

Apsiginti dar sunku.

Mylėti visokį reikia –

Mažą kūdikį ar išdykusį 
paauglį,

Suaugusį ir dar negimusį.

Tėvai mus myli visokius!

Tėvai mus saugo,

Jie mus globoja.

Jie duoda gyvenimą.

Mes atsidėkodami

Savo meilę dovanojam.
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Kauno Žaliakalnio Progimnazija
Mokytojos Lina Kaminskienė, Elana Kačerginskienė

Vytenis Vervička, 4 klasė

Laiminga vaikystė

Rytas. Saulė neaukštai

Kvepia sodas ir didžiuliai beržai.

Pagiry aidi gervių trimitai

Čia tėvelio gimtieji namai.

Čia ir aš vasarą augu.

Nuo vaikystės save čia menu:

Kaip skraidau ant tėvelio rankų,

Prie mamytės ramiai užmiegu.

Vaikystė mano globėja,

Saugo, gina tėtis, mama.

Ir seneliai manęs neapleidžia

Visiems rūpi gerovė mana.

Rytas. Sėdžiu ir galvoju,

O kas gina ir saugo visus?

Tai tėvynė, Lietuva gražioji, 

Kuri buvo, yra ir bus.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ingrida Naujokaitienė

Urtė Majauskytė ir Urtė Marenholcaitė, 4a klasė

Mūsų policija

Kas ten švyti?

Mirga? Marga?

Kas ten šūkauja laisvai?

Tai nelaimė atsitiko,

Tai labai labai blogai.

Kur policija? Štai čia!

Atskubėjo į pagalbą, 

Mums visiems pagelbėt čia.

Ji apsaugo mus visus, 

Nuo nelaimių net vaikus.

Kur muziejuj dingo kriauklė?

Ir šis deimantas blizgus?

Nieko tokio, bus gerai.

Šią kriauklytę, deimančiuką.

Mūs policija suseks

Ir muziejuje paliks.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ingrida Naujokaitienė

Raigardas Meškauskas, 4a klasė

Policija

Policija gina,

Policija saugo,

Policija padeda,

Kai tu paskambini 112

Policija pradeda

Savo darbą.

Sirenos kaukia

Visu garsu.

Visi jas girdi, 

O plėšikui baugu.

Policija važiuoja į pagalbą, 

O plėšikui galva prakalta....
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ingrida Naujokaitienė

Andrėja Baliūnaitė ir Gabija Sutkutė, 4a klasė

Policija

Policija padeda,

Policija saugo,

Policija gina.

Pareigūnų numeris yra

Vienas vienas du.

Kai reikia, 

Atvažiuoja jie laiku.

Policininkai skuba, lekia,

O sirenos kaukia, šaukia.

Miegokit visi ramiai –

Jus saugo puikūs sargai.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ingrida Naujokaitienė

Kristupas Povilaitis, Eimantas Samuilis, Simas Sabaliauskas, Augustas Lendraitis, 
Markas Kavaliauskas , 4a klasė

Ginti, saugoti, padėti

Policininkai, geri Lietuvos sargai.

Atvažiuoja, kai kažkas yra blogai.

Padeda ir saugo labai gerai.

Viską dirba apgalvotai ir atsargiai.

Uniforma spindi jų.

Slepias vagys, nes baugu.

Kai vagis pamato juos, 

Neša kojas per laukus.

Ginti mokat puikiai Jūs.

Saugot dieną naktį mus.

Dirbat savo darbą nuostabiai,

Tad ačiū Jums už visą tai.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Ingrida Naujokaitienė

Urtė Jokūbaitytė, Lėja Vasiulytė, Žemyna Grumuldytė, Meda Šauklytė, 4a klasė

Policijos pareiga

Ginsim Lietuvą visi

Nuo visų blogybių.

Mes padėsim Lietuvai

Ir turėsime vienybę.

Mūsų darbas juk padėti, 

Tiems, kuriems pagalbos 
reikia. 

Jei mes dirbsime gražius 
darbus, 

Bus pasaulis nuostabus.

Saugosim visus visus,

Didelius ir mažiukus.

Jums padėsim visada,

Nes tai mūsų pareiga.
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Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Mokytoja Rosita Veikalienė

Akvilė Burnytė, 4 klasė

Mylėk juos, padėk jiems,

Gerbk, saugok juos.

Parenk, pamokyk juos.
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Jurbarko rajono Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazija
Mokytoja Svetlana Mickuvienė
Danielė Naunčikaitė, 5 klasė

Padėka

Likimas davė šeimą man.

Jis davė šilumą, jaukumą.

Joje yra mama ir tėtis,

Ir sesės, brolis mažas.

Be jų tiesios nebegaliu,

Jie su manim-

Širdis džiaugsmu užlieja.

Myliu gyvenimą už   tai, 

Kad davė meilę artimųjų.
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Šakių „Varpo“ mokykla
Mokytoja Inta Sakienė

Gabrielė Bertašiūtė, 5 klasė

Gamtos vaikas

Kažkada dar debesuos skraidžiau...

Baltus angelus kasdien mačiau.

Saulė skruostus man kuteno,

Vėjas lopšines dainavo.

Sūpavo dideliam lopšy mama.

Taip greit prabėgdavo diena.

Išmokau vaikšioti, ropoti,

Šypseną visiems padovanoti.

Žvaigždės saugojo manus sapnus,

O liūdesį nešiojo po laukus.

Mokė mane medžiai šokti

Ir dangus padėdavo svajoti.

Žaibai išmokė nebijoti.

Jie sakė niekados nepasiduoti.

Apgindavo mane gandrai

Ir pasakų žinojo nemažai.

Lietus išprausdavo blogus žodžius

Ir palikdavo tik tai gerus.

Gėlės grožio negailėjo

Orumu visus žavėjo.

Išmokė jie mane daug visko,

Bet vis tiek mane paliko.

Nors ilgiuosi jų jau seniai –

Liks man jie draugai amžinai.

•
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Vilma Masaitienė

6a klasė

Tu – mano gyvenimo meilė

Atėjai į šį pasaulį mylimas ir lauktas,

Akis atmerkęs apžvelgei visus.

Platus ir didelis atrodė šis pasaulis,

O mintyse tarei: „Sveiki, aš atėjau pas jus“.

Buvai tėvams viltis tikėjimas, stiprybė,

Didžiausia dovana gyvenime buvai.

Globojo, saugojo tave, vadino 

Pačiais gražiausiais pasaulyje vardais.

Tu augai ir galvojai: „Ach, kaip gera,

Gyvenimas tikrai gražus!“. Bet niekas

Nepasakė, kad jis ne visada toks bus.

Toks – geras ir gražus.

Bus visko: skausmo, nerimo ir baimės,

Bus ašarų ir liūdesio, ir pykčio bus.

Juk viso labo šiam pasauly

Esi tiktai žmogus...

----------------------------------------------

Tu nebijok, mano Angele baltas,

Aš mylėsiu ir ginsiu tave.

Tu – mano gyvenimo meilė,

O aš – tavo MAMA
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Vilma Masaitienė

6a klasė

Kodėl, likime?

Stoji – skauda, judėti sunku.

Kodėl, likime, kartais taip skaudu?

Sakai: „Pabūk dar“, bet niekas nesupranta,

Tau sako, kad myliu, bet negirdi.

Kodėl, likime, aš, o ne kiti?

Norėčiau rėkt, bet neišeina,

Kažkas sustoja gerklėje.

Tai skausmas, nerimas ir baimė,

Kas bus toliau, likime, su manim?

Kas mus tokius apgins ir saugos,

Kas mums gyvenime padės?

Kas nuo patyčių mus apsaugos,

Kas gerą žodį pasakys?

Dabar mama globoja, tėtis saugo,

O kas toliau, kas pasakys?

Kodėl, likime, kartais šitaip gelia

Mano vaikiška širdis?
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Saulena Lukšienė

Milana Plėšikaitytė, 6a klasė

Kodėl?

Kodėl žemė apvali kaip obuolys?

Ar negali nusirist kaip kamuolys?

Kodėl saulė kabo taip aukštai?

Tik užvertęs galvą pamatai.

Kodėl naktį pakeičia diena? 

Kai dar miego noris, o jau pamoka.

Kodėl lietus lyja?

Ar rasos lašai

Šlapios basos kojos, šalta man labai.

Kas priglaus, paguos ir nuramins?

Kai širdelė spurda kaip drugys.

Kodėl tėtis ir mama,

Kalba tyliai apie mane?

Kodėl brolis su sese nuolat erzina mane?

Kodėl klasėje draugai

Juokias, kai patart bandai?

Tai kodėl, kodėl, kodėl?...

Pasėdėjom, palingavom ir atsakymus 
suradom.

Šiam pasaulyje tikrai 

Vaikšto Žeme Angelai.

Juk svarbiausias esi tu, 

Vaikas  mylinčių širdžių.

Tad atminki visada:

Saulė šviečia ten aukštai, 

Žemė sukas, kaip matai,

Naktį pakeičia diena,

Lietus lyja ir rasos lašai 

Jie priklauso, Tau, žinai?!

Tavo tėtis ir mama,

Brolis, sesė, visa šeima

Buvo, bus, yra šalia

Tarsi viena planeta.
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Telšių “Germanto” progimnazija
Mokytoja Daiva Liutkutė

Agnė Kaveckaitė, 6b klasė

„Vaikystės šalis”

Vaikyste, tu lyg žiedas gėlės,

Kuris saulėn atsisukęs šypsos.

Vaikyste, tu lyg sniegas baltas,

Karštų spindulių sušildytas.

Vaikyste, tu lyg žydras dangus,

Linksmų debesų padabintas.

Vaikyste, tu lyg žvaigždėta naktis,

Spindinti mėnulio pilnatimis.

Vaikyste, tu pasaka paslaptinga,

Princesėmis ir riteriais apipinta.

Vaikyste, tu tėviškės kiemas platus,

Kur statome savo smėlio namus…

Tu vasarų ir žiemų margumynė,

Žalių pavasarių ir turtingo rundens
visuma.

Vaikyste, juk tu gyvenime vienintelė -

Tokia sava, šviesi, brangi, 
nerūpestinga…

Vaikystė - tai svajonių kupinas
pasaulis, 

O visos dienos saulėtos ir džiugios!

Vaikystės kelias - ieškojimai nauji, 

Artimųjų meilės ir dėmesio lydimi.

Tai gražiausias gyvenimo laikas,

Kada laimingas nori būti VAIKAS….

Vaikyste, te VAIKAMS Tave saugo ir
gina

Kiekvieno žmogaus širdies šiluma!
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Mažeikių rajonas, Užliekės pagrindinė mokykla
Mokytoja Nijolė Achrem

Arvydas Kučikas, 7 klasė

Ei, meilės vaisius aš esu

Ei, skelbiuosi oriai,

Aš esu, aš atėjau.

Dievo siųstas angelas esu, 

Svečias į Jūsų dorovės namus.

Ei, pasitikite ir priimkite mane,

Kaip Dievas tėvas mokė.

Tave motule vadinsiu,

Tėvužėliais šauksiu Jus.

Ei, mokykit mane džiaugsmų,

Mano teisių, pareigų.

Auklėkit mane garbingai

Supkit meile išmintingai.

Ei, mano jausmai ir mintys,

Išjausti ir išklausyti.

Mokykit mane tiesos,

Tiesa man svarbi!

Ei, suteikit man saugumo,

Atjautos ir didingumo.

Saugokit nuo skausmo, smurto,

Te aplanko vien džiaugsmai.

Ei, aš klysti ir klupti galiu,

Bet klysta visi – net dideli!

Noriu žaist ir dalintis gėriu,

Turiu tikslą – išmokyt kitus.

Ei, aš galiu tyrinėti, stebėti, 

pažinti

Gera būt suprastam, mylimam,

Gera džiaugtis, mylėti kitus.

Džiugint margą pasaulį gėriu.

Ei, aš esu sotus, aprūpintas, 
žvalus

Dėkingumas veržias per kraštus.

Gera būti kartu su draugais

Pramogauti kartu.

Ei, bet mane aplanko liūdesys,

Skauda širdį giliai.

Kas paguos, nuramins?

Tuo tikėsiu amžinai.
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Jurbarko Naujamiesčio progimnazija
Mokytoja Daiva Malskytė

Rugilė Kazinevičiūtė, 7b klasė

Mėnulio paukštė

Kai pasaulis saldžiai miega,

Kai nušvinta mėnesiena,

Kai sapnų gėlė pražysta,

Svajų paukštė vėl pragysta.

Skrenda į namus ramius,

Kuria pasakų sapnus

Apie melo karalystę,

Apie skaudžią tiesos rykštę.

Neša ant sparnų per klonius

Džiaugsmo ežerus, dejones

Į vaizduotės upę sraunią,

Kur drąsa su baime kaunas.

Vos tik rytmetis ateina,

Paukštė baigia savo dainą,

Sapnuose gėlė nuvysta,

Trapus paukštis vėl pranyksta...
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Šiaulių rajono Gruzdžių gimnazija
Mokytoja Rosita Veikalienė

Gabrielė Norkevičiūtė, 7 klasė

Mylėkite savo vaikus,

Gerbkite juos, padėkite jiems.

Saugokite savo vaikus.
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Kelmės „Kražantės“ progimnazija 
Mokytoja Asta Stulpinienė
Augustė Gečaitė, 7b klasė

Lietuva

Mano Lietuvoj skaidriai šviesu,
Rytai žavi ramumu. 
Jautriai žalia,  tiek spalvų, 
Iki skausmo man brangių. 

Net ir mažas vabalėlis 
Tarsi aukso trupinėlis, 
Tėviškėle nuostabi, 
Man širdužėje esi.

O kai vakarais tamsu, 
Čia prie Nemuno krantų
Tampa nuostabiai tylu. 
Aš ramybę pajuntu... 

Gamtos muzika

Pievoj ir miške žvalu,
Girdim begalę garsų, 
Liejas paukščių muzika tranki!
Išdainuoti tu jos negali. 

Tvyranti harmonija, 
Nesibaigianti simfonija, 
Groja motina gamta, 
Tai  gyvybės visuma. 
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Kelmės „Kražantės“ progimnazija 
Mokytoja Asta Stulpinienė
Augustė Gečaitė, 7b klasė

Kelmė

Kelmė švyti baltumu, 
Tik ryte kartais niūru. 
Žalia, linksma ir skaidru
Tėvų žemė – žemė mylimų žmonių. 

Gurgena Kražantė, kai saulės šviesa
Zuikučiais paviršium bėgioja.
O mūsų kelmiškiai aikštelėj šalia, 
Mankštinasi, žaidžia, sportuoja. 

Per upelę tęsiasi tiltas,
Kražantės akmenėliais šlapiais apipiltas, 
Vandenėlis srauniai krinta, 
Kražantė gražuolė šviesos padabinta!

Draugystė

Apie draugus svajojame visi, 

Tokius, kurie visad arti, 

Tokius, kur lieka atminty,

Kurie ištiesia ranką nevilty.

Kai mūsų nebebus,

Kai grįžti negalėsim, 

Mes angelais pavirsim,
Bet  draugo nepamiršim. 

Draugystė stipresnė už meilę, 
Šiltesnė už saulę, karšta.
Jauki lyg saulės spindulys šviesus, 
Gyvuos, kol draugas gyvas bus...
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Kelmės „Kražantės“ progimnazija 
Mokytoja Asta Stulpinienė
Augustė Gečaitė, 7b klasė

Gimtinė

Man patinka miško peizažas, 
Sutręšę miško kelmai, 
Tolyn vingiuoja kelelis, 
Kur laukia gimtieji namai.

Ant kalno mieliausias  namelis,

Spalvoti mažylės sapnai,
Ten mano vaikystės kaimelis, 
Gimtinė širdy amžinai.

Gimtasis kraštas

Čia mano gimtasis 
kraštas: 
Geltoni pienių 
laukai,
Žali beržai žaliuoja,
Tykūs raudoni 
vakarai.

Dėl mano mielo 
krašto
Prieš amžių daug, 
seniai,
Upeliais kraują liejo
Seneliai, mamos ir 
tėvai.

Mano brangi 
gimtinė,
Mieloji Lietuva,
Tu mano ilgas kelias 
Ir saulė danguje.

Mano namai 
gimtieji, 
Upės  rami banga,
Pro Kelmės langus 
žiūri
Manoji Lietuva.
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Kelmės ‚Kražantės“ progimnazija
Mokytoja Asta Trijonienė
Augustė Gečaitė, 7 klasė

Vaikai draugai

Vaikus reikia ginti, saugot ir mylėti.

Nes vaikų draugystė – tai ne kvailystė.

Ji gyva, nes tikra,

Ji jausminga, kol vaikai šalia. 

Neužmirštama – nes ji tvirta.

Šiltesnė net už saulę,

Artimesnė, nei saulės spindulys šviesus.

Tol, kol vaikas gyvas bus,

Draugystė nepražus.

Apie vaikus svajojame visi.

Kurie visada šalia mūsų arti.

Kurie ištiesia ranką nevilty,

Ir nuliūdę atsiremia suaugusio petin.

Kai mūsų nebebus,

Angelais mes virst turėsim.

Ten draugystę naują kursim,

Ir senus jausmus pajusim.
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