
2015 m.  

Kovas – balandis 

Nr. 3-4 
          Leidžia: Jaunųjų žurnalistų būrelis 

  Adresas: Panevėžio g.53, Pumpėnai 
     El.versija: pumpenu.pasvalys.lm.lt 

 

PAVASARIS BUNDA 

Mama, mama, pažiūrėk! 

Gėlės bunda, paukščiai grįžta. 

Žiema dingo, pasitraukė. 

Medžiai pumpurus augina. 

Nes pavasaris! 

Pavasarį gražu! 

Gabija Jareckaitė, 2 klasė 

Šiame pavasariniame  „Bumso“  numeryje pristatome mokinių 

kūrybą.  

 
Darbų autoriai: 6-os klasės mokinė Kotryna Prankaitė (mokytoja J.Bagdonienė), 

2-os klasės mokinė  Gabija Jareckaitė (mokytoja J.Marcinkonytė), 3-os klasės  

mokinė  Dagnė Augustinaitė (mokytoja S.Kisielienė),  4-os klasės mokiniai Julita 

Kanclerytė, Ugnė Ramanauskaitė ir Pijus Jovaiša (mokytoja G.Krušinskienė). 

 



Epistolinis rašinys „Parašyk laišką, kokiame pasaulyje nori užaugti“ 
 

Labas, miela drauge! 

 Svarstai, kodėl rašau tau šį laišką? Atsakymas paprastas – esu laiminga! Labai 

laiminga! Juk iš laimės žmogus gali padaryti beprotiškų dalykų! Žinoma, čia ne be-

protiškas. Čia tiesiog laiškas. Laiškas apie mano svajonę. Klausyk... 

 Aš norėčiau užaugti pasaulyje, kuriame augtų vien Laimės medžiai. Daugybė 

Laimės medžių! Visas sodas! O ar tu žinai, kas yra Laimės medžiai? Tikriausiai da-

bar pridėjai pirštą prie lūpų, suraukei antakius ir galvoji. Pabandysiu nupiešti tą nuo-

stabų vaizdą. Įsivaizduok... 

 Iš pirmo žvilgsnio jų neatskirsi nuo įprastų mūsų medžių: grakštus kamienas, 

svyrančios šakos, nuostabūs spalvoti žiedai, nepakartojamas kvapas, dieviško  sko-

nio vaisiai ir... raminantis šlamėjimas, gaivus pavėsis, rami užuovėja. Sakysi, kad tai 

– paprasti medžiai. O ne! Kiekvienas jų skirtingas. Turbūt kirba mintis, kodėl jie va-

dinami Laimės medžiais? Kas yra Laimė? Laimė – tai toks dalykas... Na, kiekvienas 

laimę supranta savaip: vieni laimingi, kai turi daug daiktų, kiti – kai yra sveiki, kai 

turi daug draugų, treti – kai visa šeima kartu... Laimė – tai tokia būsena, kai tave už-

valdo kažkoks vidinis džiugesys. O tie Laimės medžiai ir turėtų tokių galių! Vieni 

suteiktų žmonėms sveikatos, tik reikėtų jų žiedlapių arbatos išgerti. Kiti – ramybės, 

užtektų apsikabinti medžio kamieną, užsimerkti ir jau pajaustum tekantį ramumą. Ir 

išmoktum laukti, neskubėti. Jei žmogus skuba, tos galios neveikia. Treti išmokytų 

„KOKIAME PASAULYJE NORIU UŽAUGTI“ 
 

 Kotryna Prankaitė (6 kl.) dalyvavo Tarptautiniame jaunimo episto-

linio rašinio konkurse. Jau  44–ą kartą visame pasaulyje rengiamo 

konkurso šių metų tema – „Parašyk laišką, kokiame pasaulyje 

nori užaugti“. Kotrynos laiško formos rašinys rajone pripažintas 

vienu iš geriausių ir išsiųstas į respublikinį etapą! (Šiame konkur-

se ją dalyvauti paskatino ir konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja J.Bagdonienė).  

Sveikiname Kotryną ! 



susidraugauti. Užtektų pasikviesti ką pažaisti svyrančių šakų pavėsy, o gal atsirėmus 

į to medžio kamieną parašyti kam laišką. O susidraugauti ne taip paprasta. Pirmiau-

sia, žmogų reikia pažinti. Žingsnelis po žingsnelio, tarsi norint prisijaukinti. Pameni, 

kaip Mažasis princas prisijaukino lapę, o ši vėliau atskleidė jam savo paslaptį: „Štai 

mano paslaptis. Ji labai paprasta: matyti galima tik širdimi. Svarbiausi dalykai akims 

nematomi.“ Ir tada „ ... tampi amžinai atsakingas už tą, ką prisijaukinai...“ Dar kiti 

medžiai mokytų žmones mylėti. Užtektų pasiklausyti  medžio šlamesio. Tiksliau - 

šnabždesio. Ir viską suprastum be žodžių. Mylėti – tai pirmiausia rūpintis vieni ki-

tais. Rūpintis, kaip Mažasis princas rūpinosi savo rože: ją laistė, nuo skersvėjų den-

gė stikliniu gaubtu, nurankiojo vikšrus ir... kantriai klausydavosi, kaip ji gyrėsi, 

skundėsi, o kartais tiesiog tylėjo. Rožė jam tapo tokia brangi todėl, kad jai paaukojo 

tiek laiko. Ji tapo brangi, sava, vienintelė tokia.  

 Ir vaikščiotų žmonės po Laimės sodą. Ir niekur neskubėtų. Ir nuolat nekartotų, 

kad neturi laiko, kad vėliau, kad ne dabar, paskui... Būtų sveiki, nes tikėtų medžių 

galia. Visi turėtų daug draugų. Draugai kalbėtųsi, žaistų, kartu lauktų saulėlydžio. 

Retkarčiais gal rašytų vieni kitiems gražius laiškus... Gal apie svajones, gal šiaip... Ir 

mylėtų žmonės vieni kitus, rūpintųsi, atjaustų, paguostų, padėtų. Būtų šalia. Visi lai-

mingi! Štai kokiame pasaulyje aš norėčiau užaugti! 

 Sakysi, kad tai neįmanoma? Sakysi, kad tai mano fantazija? Patikėk, svajonės 

pildosi! Sodas – tai mūsų pasaulis. Medžiai – tai patys svarbiausi ir brangiausi daly-

kai mūsų gyvenime. Ir tikrai ne tie, kurie nuperkami parduotuvėse, ne tie, kurie kai-

nuoja daug pinigų. O tie, kurie jaučiami širdimi. Tai mūsų vertybės. O mes, žmonės, 

esam tarsi sodininkai, kurie turime tuos medžius prižiūrėti. Nuo mūsų priklauso, ar 

prigis, ar augs, ar žaliuos, ar nepraras savo galių. Nuo mūsų priklauso, ar šlamės 

draugystės, meilės, sveikatos, ramybės ir daugybės kitų tikrų dalykų medžiai. Tikrų 

ir amžinų kaip mūsų draugystė. 

                                                                                        Iki. 

 

   Tavo draugė Kotryna  



 
 

Rasa 
 

Rasakila išauga, 

Maža raselė žydi 

Tik pagalvoki – įdomu! 

Kas bus, kai saulė patekės. 

 

Kur rasa keliauja 

Kai nuo žolės pakyla? 

Žiūrėk, kiek daug lašelių, 

Debesėly spindi. 

 

 

Kaip gaminti nieką 
 

Išgirdau žodelį niekas. 

Kas tas niekas? 

Pagaminti gal galiu? 

Paėmiau daug lapų popieriaus baltų. 

 

Pagalvoti reikia... 

Gal tyloj pabūti? 

Gal pasiūti ką? 

Pagalvojau – piešiu nieką tą! 

 

Tyla kampely spengia: 

Nupieši ir ištrinsi! 

Niekas yra niekas, 

Jo nepagaminsi. 

 
Dagnė Augustinaitė 

 



 
Mano gėlė 

 
Mano mėgstamiausia gėlė yra rožė. Rožės auga gėlių darželyje. 

Jas reikia laistyti ir prižiūrėti kiekvieną dieną. Jos labai mėgsta saulės 

šviesą. 

 Rožė turi labai gražų žiedą. Aš manau, kad žmonės vertina šią 

gėlę, dėl gražaus žiedo.  Ši gėlė gali žydėti: raudonai, geltonai, roži-

niai, baltai. Ši  gėlė dažniausiai turi ilgą kotą. Ji turi aštrius spyglius 

tarsi adatos. Ant rožės koto auga tvarkingai išsidėstę nedideli, žali la-

pai. 

 Man labiausiai patinka raudonos spalvos rožės. Šias gėles dova-

noju savo mamytei per Motinos dieną, nes noriu, kad ji gautų pačią 

gražiausią dovaną. 

Julita Kanclerytė 

 

Mano svajonė 

 
Mano svajonė yra užaugus būti milijonieriumi. Ji man 

svarbi tuo, kad turėčiau daug pinigų. 

 Savo svajonės  sieksiu dirbdamas astronomu.  Man reikės 

daug mokytis, išlaikyti egzaminus. Galbūt dirbsiu Amerikos 

observatorijoje, dalyvausiu misijose ir galbūt apsilankysiu  

Tarptautinėje kosminėje stotyje. 

 Dirbdamas geru astronomijos specialistu aš uždirbsiu 

daug pinigų, už juos galėsiu savo šeimai nupirkti tai, apie ką jie 

svajoja. Ir taip padaryčiau visus laimingus! 

 

Pijus Jovaiša  



Išvyka į Panevėžį 
 

Spalio 23 dieną susiruošėme keliauti į Panevėžį. Kelionės mes labai laukėme, 

todėl susiplanavome, ką lankysime. 

  Pirmiausia nuvykome į Gamtos mokyklą. Labiau-

siai visiems patiko krank- lys, nes jis mokėjo pasa-

kyti žodį ,,atia“. Apžiūrėję visus gyvūnus, keliavo-

me į kino teatrą. Ten žiūrė- jome filmą ,,Gustavo 

nuotykiai“. Filme buvo daug linksmybių ir isto-

rijų. Paskui vykome į pramogų areną ,,Pingvinukas“. Mes 

ten šokinėjome, laipiojom ir valgėm ledus. 

  Kelionė man labai pati- ko. Mes gerai praleidome 

dieną. 

 

Ugnė Ramanauskaitė 

 

Sausis 
 

Sniego senis pastatytas. 

Sniego pūgos suklaidintos. 

Baltos pusnys – lyg kalnai, 

Spindi pievų patalai. 

 

Snaigės sukasi ratu. 

Žiba visos jos  kartu. 

Kaip mažyčiai žiburiai,  

Snaigės sukasi gražiai. 

 

Šaltukas beldžias į duris,  

Sako krosnį užgesins. 

Baltos šerkšno šakos.  

Šaltos ledo šnekos. 

 

Dagnė Augustinaitė 


