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Henrikas Radauskas 
 
   Žiemos pasaka 
 
   
Įspėk, kas kvepia? Neįspėjai.  
 
Lelijos? Liepos? Vėjai? Ne.  
 
Taip kvepia princai ir kirpėjai,  
 
Taip kvepia vakaras sapne. 
 
  
Žiūrėki: linija pro stiklą  
 
Praėjo posūkiu tyliu,  
 
Rami šviesa pro švelnią miglą  
 
Čiurlena pieno upeliu. 
 
  
Žiūrėki: sninga, sninga, sninga. 
 
Žiūrėki: baltas sodas minga.  
 
Nugrimzdo žemė praeity.  
 

Įspėk, kas eina? Neįspėjai: 
 
Ateina princai ir kirpėjai,  
 
Balti karaliai ir kepėjai,  
 
Ir šlama medžiai apsnigti. 

Kalendoriuje gruodis, o už lango    ne balta, bet  žalia... Žiema kažkur pasiklydo, ta-

čiau šventės vis tiek jau beldžiasi į duris.  

„BUMSAS“ visus sveikina su artėjančiomis didžiausiomis metų šventėmis - Šv. Ka-

lėdomis ir Naujaisiais  Metais.   

Tegul ateina laimė netikėta, geru jausmu sušildo, ir tai, ko laukta, kuo tikėta,  

tegul šiais metais išsipildo... 



KLAUSIMAI KLASEI 
 

Tęsiame klasių prisistatymus. Šiame numeryje apie savo klasę pasakoja šeštokai.  

 

Šeštokai   
 

1. Apibūdinkite vienu žodžiu savo klasę: aktyvi. 

 

2. Kas pasikeitė mokykloje šiais mokslo metais: 

atsirado darželis, pagaliau  baigta mokyklos renovacija, galime naudotis sporto sale ir persi-

rengimo kambariukais, atsirado naujų mokytojų. 

 

3. Išvardinkite 3 dalykus, kodėl gera/verta mokytis mūsų mokykloje:  

Geri mokytojai; 

Mokykloje jauku ir šilta; 

Išmokstame visokiausių naujų dalykų. 

 

4.  Įsimintiniausias  įvykis Jūsų klasėje: išėjo labai geras klasiokas,  pagerėjo mokytojai. 

 

5. Stilingiausias mokyklos mokinys (-ė): Lukas Staškevičius, 7 klasė. 

 

6. Mokykloje reikėtų daugiau: televizoriaus, Wi-Fi, poilsio kambario mokiniams. 

 

7. Įdomiausias mokyklos renginys (praėjusių metų, šių metų): Kalbų diena. 

 

8. Patraukliausia mokyklos vieta: valgykla, nes duoda skaniai valgyti, patogios kėdės. 

 

9. Skaniausias valgyklos patiekalas: karbonadas!!! 

 

10. Mūsų klasė geriausia, nes   mes pasitikime savimi, esame tolerantiški. 

 

Dėkojame už atsakymus ! 



„Sportas – tai sveikatos šaltinis! Sportuok ir būsi sveikas!“ Dažnai girdime 

šiuos šūkius. Ir tai tikra tiesa. Sportuoju ir aš, nes noriu būti sveika ir graži. Pradėjau 

dar būdama visai maža. O buvo taip… 

Viskas prasidėjo, kai man buvo penkeri metai. Tais metais pamačiau „Šokių 

šou“. Man labai patiko. Iš pradžių šokdavau tik namuose, kad niekas nematytų. Po 

kokių trejų metų mano sesuo supažindino su dviem mergaitėmis, kurios tapo mano 

geriausiomis draugėmis. Kai jos pamatė, kad man labai patinka šokti,  beveik kiek-

vieną kartą prašydavo „mano pasirodymo“. Po metų mane su kitomis mergaitėmis 

pakvietė šokti per Oninių šventę. Aš sutikau. Ir taip kiekvienais metais, kai pakvies-

davo kokioje šventėje šok- ti, visada sutikdavau. Šokis ta-

po didžiausiu pomėgiu.  

Kita sporto šaka, ku- ri mane domina – tai futbolas. 

Kaip jis atsirado mano gy- venime? Labai paprastai. Vieną 

kartą nuėjome su seserimi pas buvusį klasioką Roką. Pa-

matėme, kaip jis su savo broliu žaidžia futbolą. Jie 

mums pasiūlė pažaisti. Berniukai pasikvietė savo pus-

seserę, o mes pasikvietėme savo draugę. Tai buvo žaidi-

mas! Aš dažniausiai stovė- davau vartuose, bet kartais iš-

bėgdavau ir kamuolio pa- varinėti. Daugiausiai įvarčių 

pelnydavo draugo brolis Faustas, jo komanda dažniausiai ir laimėdavo. Futbolą žais-

ti smagu, nes susiradau naujų draugų su kuriais smagiai leidžiame laiką. 

Be sporto savo gyvenimo neįsivaizduoju. Sportas suteikia naujų  jėgų, naujų 

draugų! 

 

AURELIJA JANULYTĖ, 7 klasė 

 

Mūsų gimnazijos septintos klasės mokiniai kartu su auklėtoja 

J.Bagdoniene dalyvauja projekte „Žalingiems įpročiams – NE! Sportui – 

TAIP!“ (projekto koordinatorė soc. pedagogė G.Kiaunienė).   Lapkričio 

26 dieną septintokai savo klasės tėvelius pakvietė į popietę „Sportuoti 

kartu linksmiau!“ Pirmiausia visi rinkosi į lietuvių kalbos pamoką: moki-

niai pristatė savo rašinius „Sportas mano gyvenime“, tėvelių ir vaikų gru-

pės kūrė ketureilius apie sportą. Kita pamoka – jau sporto salėje. Padeda-

mi kūno kultūros mokytojos E. Mickeliūnienės septintokai kartu su savo 

tėveliais ir kitais šeimos nariais smagiai sportavo!  

Pristatome septintokų rašinius. 

„SPORTAS MANO GYVENIME“ 



Sportas – tai puikus laisvalaikio praleidimas. Aš laisvalaikį dažnai leidžiu va-

žinėdamasi riedučiais. 

 Nusikelkime ketverius metus atgal. Į vasarą. Tai buvo pirmas kartas, kai 

Miglė, mano sesė, pakvietė  pasivažinėti riedučiais. Žinoma, aš atsisakiau, nes visiš-

kai nemokėjau važiuoti jais. Be to – bijojau. Pasakiau, kad riedučių neturiu, bet sesė 

manęs nė kiek neklausė ir surado savo labai senus riedučius. Man teko  juos apsiauti, 

nors jie buvo kiek didoki, apdulkėję. Miglė mane mokino, kaip reikia kojas dėlioti, 

kad važiuočiau į priekį, o ne nuolat griuvinėčiau ant jos. Kai pramokau, man pradėjo 

visai patikti ir aš pati galėjau jau važiuoti. Žinoma, tam reikėjo laiko ir kantrybės ne 

tik man, bet ir sesei. Ar jūs bent įsivaizduojate, koks džiaugsmas apima, kai pati sa-

varankiškai gali važiuoti riedučiais?  Tiesiog nuostabus! 

 Gal ne kiekvienam patinka riedučių sportas, juk ne visi tam turim įgūdžių, 

juos reikia lavinti. Aš prie riedučių tiesiog „prilipau“. Ir kiekvieną dieną laisvą va-

landą važiuodavau  pasivažinėti, atsipalaiduoti. Važinėjimas riedučiais –  malonus 

laisvalaikio praleidimas. 

 Po kelis metus trukusių treniruočių aš pradėjau žymiai greičiau, profesio-

naliau važiuoti riedučiais. Po kiek laiko į šį sportą įtraukiau ir savo tėvus. Visi nusi-

pirkom naujus riedučius! Kantriai laukiu tos dienos, kai vėl susibursime ir važiuosi-

me pasivažinėti! 

 Džiaugiuosi, kad išmokau važiuoti riedučiais. Juk jei ne sesė, turbūt ir da-

bar tokio sporto ar tiesiog tokio smagaus laisvalaikio praleidimo būdo nebūtų buvę 

mano gyvenime. 

 

KOTRYNA PRANKAITĖ, 7 klasė 

Sportas mano gyvenime reikalingas tam, kad išlikčiau sportiškas ir būčiau 

sveikas. Sportas  –  tai mūšis, kova su karčiais pralaimėjimais ir saldžiomis pergalė-

mis. 

 Man patinka krepšinis. Šią sporto šaką aš lankau. Pirmoji treniruotė buvo 

baisiausia mano gyvenime. Bijojau, kad padarysiu ką ne taip ar perduosiu kamuolį 

ne ten. Bet viskas buvo taip, kaip norėjau. Viską, ką dariau, atlikau gerai. Treniruo-

juosi toliau ir tobulėju. Treneris kartais duoda pastabų, bet bandau pasitaisyti. 

 Pirmoji pergalė buvo pasiekta mokykloje: žaidėme krepšinį, laimėjome, 

nors niekas to nesitikėjo. O žaidėme prieš pirmokus gimnazistus! Pergalės džiaugs-

mas  – tai toks pat džiaugsmas kaip būna per gimtadienį! Pralaimėjimų irgi buvo, na, 

patys žinot, kaip tai nesmagu. Pergalę kartais sunku iškovoti, reikia kautis iš paskuti-

niųjų, kovoti iki galo ir nepasiduoti. Tai lyg dirbti sunkų darbą.   Sportas mus moko 

būti ištvermingais. 

 Nori sportiškas būti --– reikia didelio noro sportuoti. Sakoma, kad judėji-

mas – tai gyvenimas. Gyventi sportuojant – daug smagiau! 

 

ERNESTAS VEDLUGA, 7 klasė 



Ne visiems sportas atrodo vienodai svarbus. Vie-

niems jis kaip žaidimas, pramoga, kitiems – tai 

profesija, tretiems – savęs tobulinimas ir išbandy-

mas. O man –  tai lyg viskas viename. 

Anksčiau aš taip stipriai nesportuodavau. Kiek pa-

bėgiodavau aikštelėje, pažaisdavau futbolą, krepši-

nį. Ir jau nuo penktos klasės svajojau nueiti į bokso 

treniruotę. Bet taip ir nepavyko prisiversti tai pada-

ryti. Septintos klasės pradžioje du draugai pasiūlė nuvažiuoti į rankinio treniruotę. 

Atsiklausęs mamos „Ar galiu?“ ir sulaukęs teigiamo atsakymo, aš nudūmiau į Pa-

svalio sporto mokyklą. Taip pradėjau lankyti rankinį, bet po dviejų treniruočių mama 

nebeleido, nes... prikrėčiau išdaigų , ir mama ant manęs pyko.  Praėjo kelios dienos 

be rankinio.  Draugas pasakė, kad atvažiuos treneris į namus. Taip ir buvo, bet tuo 

metu, kai treneris buvo atvykęs, aš žaidžiau  lauke su draugais. Grįžęs sužinojau, 

kad ir vėl galiu lankyti rankinį! Į treniruotę nuėjau plačiai šypsodamasis! Dariau 

įvairius pratimus, labai pavargau, bet džiaugiausi, kad sugrįžau. Džiaugėsi ir trene-

ris. 

 Dabar rankinį lankau jau visą mėnesį. Per šį laiką susipažinau su keliais 

bendraamžiais, važiavau į pirmąsias varžybas, kurias pralaimėjome. Visi buvo labai 

nepatenkinti, išskyrus mane. Aš neėmiau  į galvą, nes tai tik pradžia. 

 Taigi jei jau aš pardėjau sportuoti, tai gali  visi. Tik reikia noro ir užsispy-

rimo. 

 

FLORENTINAS VAINICKAS, 7 klasė 

Sportuoti gali visi: ir maži, ir dideli. Vieniems sportas – tai didelė kančia, ki-

tiems – pramoga, o aš sportą noriu susieti su tolimesniu savo gyvenimu. 

 Atsimenu, kaip tėvai nuvedė mane į pirmąją krepšinio treniruotę. Tai buvo 

meilė iš pirmo žvilgsnio! Šią sporto šaką lankau jau šešerius metus, nuo pat antros 

klasės. Pirmosios treniruotės buvo labai sudėtingos ir sunkios, tačiau po kiek laiko 

pradėjau suprasti metimo metodus, gynėjo ir puolėjo pozicijas. Ir štai dabar man se-

kasi išties gerai. 

 Sportininkas privalo itin atsakingai rūpintis savo sveikata ir saugumu, nes 

kūnas jam reikalingas kaip darbo įrankis. Taigi rūkymas ir sportas – visiškai nesude-

rinami dalykai. Rūkyti priprantama labai greitai, o atprasti sugeba toli gražu ne visi. 

Tad aš tikrai nerūkysiu! 

 Vienoje knygoje skaičiau: „Visa, kas gyva, juda, kruta. Pavyzdžiui, šuo 

lyg ir neturi kokių reikalų: nei į darbą jam reikia, nei į mokyklą, o vis tiek nenu-

stygsta vietoje. Regis negali atsidžiaugti gavęs pabėgioti, o atsikėlęs iš miego daro  

įvairius tempimo pratimus – rąžosi... Taip ir žmogui derėtų nuolat judėti“. 

 Nėra tokių žmonių, kuriems visai nepatiktų sportas, tik gal dar nėra jo at-

radę. Neatradę  SAVO sporto šakos. Atraskite, sportuokite, pamilkite. Būkite sveiki! 

 

LUKAS STAŠKEVIČIUS, 7 klasė 



Sportas gyvenime yra labai svarbu. Jis mums padeda išlikti sveikiems. Spor-

tuojant galima labai įdomiai praleisti laiką. Sportas  gali būti įdomiausias pomėgis!  

Jeigu mes sportuosime, būsime stiprūs, gražūs ir, be abejo, sveiki! Aš ir mano 

visi draugai labai mėgstame sportuoti. Bet sportas tai ne vien tik sveikata. Sportuo-

jant galima labai smagiai praleisti laiką. Pavyzdžiui, aš su draugais žaidžiu krepšinį, 

dalyvaujame varžybose.  Smagu užsiimti ir kita veikla, pavyzdžiui, futbolu, žaisti 

šachmatais ar tiesiog bėgioti su šuneliu... Aš kokio vieno sportinio pomėgio neturiu. 

Man patinka viskas. Na, gal kiek labiau krepšinis, kvadratas. 

O jei nepatiks žaisti, tai yra atsarginis „planas“. Jūs galite tiesiog pasimankš-

tinti: padaryti atsilenkimų, atsispaudimų, pritūpimų ar keletą kartų „prisitraukti“. 

Taigi sportas – tai sveikata, įdomiai praleistas laikas ar tiesiog pomėgis. 

 

DEIVIDAS FRANKA, 7 klasė 

 

Aš mėgstu sportuoti, bet viską dar labiau pakeitė mažas šuniukas.  

Vieną vasaros dieną, kai aš su tėčiu ir draugėmis buvome seniūnijų festivaly-

je, mama parvežė broliui Sauliui dovaną – šuniuką. Tik mes u tėčiu to nežinojome. 

Kai vėlai grįžom namo, pamatėme mažutį Auksiaspalvį labradoro retriverį. Tėtis bu-

vo labai nepatenkintas, kad mama nepasitarusi nupirko šunį. 

Ryte mane pažadino šunelio lojimas. Nueinu į virtuvę ir matau, kaip tėtis žai-

džia su mažuoju augintiniu. Pamatęs mane, mažylis pribėgo ir aplaižė rankas. Tada 

rinkom jam vardą. Tėtis pavadino jį Lapsiumi dėl nuleipusių ausų.  

Kai Lapsius paūgėjo, aš pradėjau su juo sportuoti. Iki dabar einam pasivaikš-

čioti ir žaisti, lenktyniauti. Aišku, jis visada laimi. Bet labiausiai mes mėgstame va-

sarą plaukioti ežere. Jis labiau nori ne plaukioti, bet mane gelbėti. Kas mėnesį aš jį 

išmokau naujų triukų. 

Taigi Lapsis mane labai išjudino. Kartu mes nuolat dūkstame. Šėlstame, bė-

giojame. O tai juk sportas! 

 

SILVIJA KRASAUSKAITĖ,7 klasė 



Sportuojantys žmonės yra labai aktyvūs, ištvermingesni, atsparesni ligoms, 

tvirtesni. Man  tai svarbu ir aš sportuoju. 

Mokykloje vyko krepšinio varžybos. Žaidėme prie 1g klasę ir... mes laimėjo-

me! Bet po kelių dienų buvo kitos varžybos ir ...deja, mes pralaimėjome. Nors po 

ligos gydytoja neleido sportuoti, aš vis tiek žaidžiau už savo klasę. Mes kovojom iki 

galo. 

Tą pačią dieną  su mama nusprendėme nuvažiuoti aplankyti močiutės. Ji labai 

norėjo, kad pasilikčiau, bet pasakiau, kad man rytoj į mokyklą. Kai pasakiau, kad 

laimėjome žaisdami prieš vyresnius mokinius, ji  mane pasveikino ir labai džiaugėsi. 

O kitą dieną manęs laukė nauja treniruotė... 

Sportuoti man smagu! Laimėti dar smagiau! Džiaugiuosi aš, džiaugiasi ir ma-

no artimieji.  

OSVALDAS KUBILIUS, 7 klasė 

Sportas man patinka jau nuo vaikystės, nes mano šeima gana sportiška. 

 Visi laisvalaikį leidžiame aktyviai. Aš su vyresne seserimi kartais bėgioju. Ji 

mane paskatino tai daryti. Mano sesuo lankė lengvąją atletiką. Mes abi aktyvios, 

sportiškos.  

Man patinka krepšinis, futbolas, tenisas. Bet labiausiai žaviuosi plaukimu. Vi-

si esame girdėję apie plaukikę, pasaulio čempionę Rūtą Meilutytę... Stebiu jos plau-

kimus per televizorių. Man  taip pat patinka vasarą plaukioti  upėje. Smagumėlis! 

 

 Sportas man -  gera savijauta ir puiki nuotaika! 

 

LIGITA ZALUPAITĖ, 7 klasė 

Sportas – tai gyvenimo būdas, padedantis nuo visokių ligų, tai sveikata! Spor-

tas reikalingas tam, kad jaustumėmės stiprūs ir žvalūs. Aš mėgstu krepšinį, futbolą, 

tenisą, bet labai patinka ir proto mankšta! 

 Labiausiai žaviuosi šachmatais ir šaškėmis. Kai buvau dešimties metų, 

šachmatais mane išmokė žaisti brolis. Iš pradžių jis mane visada nugalėdavo. Kai jo 

nebūdavo namuose, aš kalbindavau tėtį ir mamą, kad mane patreniruotų. Naktimis 

sapnuodavau, kad laimiu... Deja, prieš brolį nesu laimėjęs. Gal kokį kartą, kai jis ne-

norėdavo žaisti, tada „nesąmones“ darydavo, o aš labai džiaugdavausi savo pergale!  

 O šaškėmis pamokė žaisti mama, kai man buvo vienuolika metų. Šachma-

tais sunkiau žaisti negu šaškėmis. Prieš mamą esu laimėjęs daug kartų, nes ji nėra 

stipri priešininkė. O prieš tėtį nesu laimėjęs, nes jis tikrai gerai žaidžia. 

 O kai nusibosta šaškės ir šachmatai, bėgu į kiemą su draugais žaisti krepši-

nio! 

PAULIUS BARTUSEVIČIUS, 7 klasė 

Dėkojame septintokams ir jų auklėtojai,  lietuvių kalbos mokytojai Jurgai Bagdonienei. 


