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Rausta, gelsta medžių lapai, 

Upės dengiasi ledu. 

Dreba lapės, dreba kiškiai, 

Uksi šernas dėl šalnų, 

O ežys: ,,Visai smagu”. 

   Anastasija Žuravliova (IIId) 

 

Mielas debesėli, ar mane matai? 

Ogi jis atsakė: taip, tave matau. 

Kur tu debesėli, bėgi amžinai? 

Yra čia iškloti visi dangaus keliai, o jeigu 

Tau kelius užstotų žmogaus pikta mintis? 

Opa… aš apeisiu visas kliūtis. 

Jis mane lydėjo  dar labia ilgai. 

Aš turėjau draugą, mes sutarėm gražiai. 

   Eva Potapkina (IIIb) 

 

Senas ąžuolas 

Ruduo man atnešė 

Laimės mažos dalelytę.  

Liūdną, gražų ąžuolo vaizdą, 

Bei sielą virpinančias istorijas. 

 

Juose tas ąžuolas žydėjo, 

O aš dar nebuvau gimusi. 

Jis matė viską, jis viską žino.  

 

Nors lapai glaudė jo šakas, nukrito gilės, 

Ąžuolas nebijo nieko. 

Belaukdamas lietaus jis papasakos 

Savo liūdniausias istorijas. 

   Anastasija Nazarova IVd 

 



Kada gi sulauksiu vidurnakčio? 

Kad galėčiau sutikti Naujuosius metus. 

Išgirdau jau Kalėdinio džiaugsmo varpus… 

Kada gi sulauksiu vidurnakčio? 

Svarbu nugalėti laukimą, 

Įžiebus laiku ryškiaspalvę eglutę. 

Kada gi sulauksiu vidurnakčio? 

Kad galėčiau sutikti Naujuosius metus. 

 

Kūčios, kūčiukai, aguonų pintinė, 

Dvylika šventinių patiekalų. 

Baigiasi pasnikas šiandien vakare. 

Kūčios, kūčiukai, aguonų pintinė, 

Švenčiam Kalėdas, šventas ir linksmas, 

Apsikeičiame dovanėlėmis. 

Kūčios, kūčiukai, aguonų pintinė, 

Dvylika šventinių patiekalų. 

 

Sveikinu žmones Naujųjų metų proga, 

Linkiu ramybės, sveikatos stiprios. 

Čiupkite laimę už vikrios uodegos. 

Sveikinu žmones Naujųjų metų proga. 

Nebaisu, kad metai keliamieji, 

Papildoma  -  laiminga diena. 

Sveikinu žmones Naujųjų metų proga, 

Linkiu laimės, ramybės, sveikatos stiprios. 

 Anastasija Koškina IVc klasė 

 

  



Kodėl taip greitai bėga laikas? 

Kodėl lauke ir vėl žiema? 

Aš neseniai buvau dar vaikas… 

Kodėl taip greitai bėga laikas? 

Už lango vėjas ir pūga, 

Ir krinta baltas šaltas sniegas… 

Kodėl taip greitai bėga laikas? 

Ir sustabdyt jo nevalia… 

Tačiau šiandien  - džiaugsmo valanda – 

Atėjo baltosios Kalėdos. 

German Isakov (IVc) 

 

Kūryba akrostichu 

 

Darbai visi jau nuveikti, 

Ir laukia mūsų šviesios šventės. 

Eglutė papuošta , ramu širdy – 

Nauja diena atneš mums laimės, 

Atneš vilties ir dovanų. 

German Isakov IVc 

 

Kalėdos artėja 

Apimti šventinės nuotaikos, 

Laimingi ir besišypsantys, 

Ėjome nešini eglute. 

Daug dovanų atneš Kalėdų senelis, 

O Naujus metus 

Sutiksime vilties kupinomis širdimis. 

Marija Mumm (IVb) 

 

  



Kai ant langų Senis Šaltis 

Apšerkšnotų piešė snaiges. 

Laimės kupinos ir  džiugios 

Ėjo pas visus Kalėdos. 

Dosnios bus jos skanių vaišių,  

O vaikučiams – pyragaičių. 

Sveikinu visus su gražia švente. 

Alina Žabaliūnaitė (IVa) 

 

Naujieji metai artėja į šį 

Ankštoką pasaulį mūsų. 

Kalėdas noriai švenčia 

Tylūs susirūpinę žmonės. 

Ir ateis pūga gražioji, 

Sniegą išbarstys kieme. 

Anastasija Nazarova (IVd) 

 

Stebuklų laikas 

Stebuklų laikas – tai Kalėdų laikas. 

Juokas, dovanos, ir snaigės. 

Ant medžių pūpsi baltas sniegas. 

Stebuklų laikas – tai Kalėdų laikas. 

Senelis ilga barzda. 

Ir linksmų vaikų gausa. 

Stebuklų laikas – tai Kalėdų laikas. 

Valerija Juškevič IVb 

 

  



 

Kalėdos 

Padovanok šiam miestui šventę.  

Baltu apsiaustu jį užklok. 

Medžius, takus, namus, gatves -  

Šaltuku šventiniu bučiuok. 

Advento žvakes greit užpūsim 

Ir sužibės žvaigždė danguj. 

Prie stalo šventinio visi kartu pabūsim 

Ir džiaugsmas liesis širdyje. 

Viktorija Matiušenko IIb 


