
 

 

 

 

 

 

 

Elektrėnų pradinės mokyklos 
Laikraštukas „Pradinukas“ 

2014 m. sausio mėnesio Nr. 1 

 

 

 

     Žiemužėlė   Kur ta žiema?  Žiema žiemužėlė 

 

     Pasibaigus vasarėlei,  Štai atėjo jau žiema,  Jau atėjo žiemužėlė, 

     Atskubėjo žiemužėlė.  Bet vis sniego dar nėra.  Krinta snaigės ant delnų. 

     Linksminas visi vaikai,  Jau ir sausio vidurys,  Ir visi vaikai sukritę, 

     Šaukia: Kaip gerai!  O žiemos vis nematyt.  Slidinėja nuo kalnų.  

 

     Sniegas baltas ir blizgus,  Kai iškris švelnus sniegelis, Stato jie besmegenius, 

     Kviečia jis visus vaikus:  Pasidengs juoda žemelė.  Čiuožinėja ant balų, 

     Vaikai, eikite čia,  Eisim žaisti su vaikais,  O sugrįžę į namus 

     Čiuožkite visi drauge!  Sniego karą, oi kaip gerai!  Lauks Kalėdų staigmenų. 

 

     Emilija Žilinskaitė, 1 a klasė                  Adas Stefanovič, 1 a klasė             Deimantė Jančiūnaitė, 2 d klasė 

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

Kur žiema? 
 

Žiema, žiema, Žaisiu, šoksiu Tuoj mes Užgavėnes      Tu dingai 

Kur gi tu?  Pas tave,  Švęsim,       Kaip vandenin,- 

Pas tave aš  Kai surasiu  Bet tavęs, gal       Vysiuos tave 

Ateinu!  Aš tave.  Net nerasim!       Įkandin! 

  
Austėja Norkūnaitė, 4 c klasė 

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

Žiema miške 
 

     Atėjo balta žiema. Laukus, pievas ir miškus apklojo sniegas. Upes ir ežerus sukaustė ledas. Viskas po    

sniegu tarsi miega amžinu miegu.  

     Paslaptinga ir gražu žiemą miške. Ten tylu, negirdėti net paukščių čiulbėjimo. Tik kartais sučirškia mažos 

zylutės ar sniegenos. Sniegenos lizdelius suka eglėse. Jos tokios gražios, raudonais pilvukais žiemą vaišinasi 

šermukšnių uogomis. Kažkur netoli girdisi genio tuksėjimas. Ant sniego galima pamatyti genio,    

kryžiasparnio ar voveraitės išlukštentų kabnkorėžių. Netoli ąžuolo šernai iškniso didelį plotą, tikriausiai 

ieškojo rudeninių gilių. Sniege matosi kiškio pėdsakai. Jie veda prie berželio, kur išalkęs žvėrelis lupo žievę.  

     Šalia miško upelio stirnos ar briedžio išmintas takelis. Prie upelio galima pamatyti audinę ar ūdrą. Jos 

mielai panyra į ledinį vandenį ir gaudo žuvis. Ežero pakrantėje gyvena bebras. Tai matyti iš prigraužtų 

medžių. Jo maisto atsargos sudėtos po ledu, todėl jis gali matintis ir per didžiausius šalčius. Miško gilumoje 

po apsnigtu medžiu lapės ar barsuko ola. Tai išduoda daugybė pėdsakų.  

     Nors žiemą šalta ir sniegas užkloja mišką, bet paukšteliai ir žvėreliai tam pasiruošę. Kad miškas būtų 

gražus visais metų laikais, jį reikia mylėti ir saugoti.  

 

Rokas Vasiliauskas, 4 d klas 



Ypatinga žiema 
 

Šita žiema kažkokia ypatinga.  O kaip aš pasiilgau pusnynų, kuo giliausių,  

Vis dar nešąla, tik lyja, o nesninga.  Vėl lėkt rogutėmis nuo kalno kuo aukščiausio. 

Kalėdos, Nauji metai taip bėgo, taip skubėjo, Čiuožt slidėm ar pačiūžom, lipdyti besmegenį 

Kad saugotų visus mus nuo darganų ir vėjų. Ir dūkti su vaikais kieme, kol lauke nesutemę.  

 

Gabija Saverinaitė, 2 b klasė 

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

 

       Žiema           Žiema  Senis Besmegenis 
 

Krinta baltos snaigės,  Sukas sniego kamuoliukai,  Sukame visi kartu 

Kaip gražu kieme.  Pučia vėjas neramus.  Rutulį didžiausią, 

Jau žiema atėjo  Lipdom senį besmegenį,  Mes susuksime ir antrą, 

Šventes nešdama.   Bet nenorim į namus.   Bet mažesnį gausim.  

 

Laukiame Kalėdų,  Šąla rankos, šlampa kojos,  Štai ir trečią ridenu, 

Laukiame Naujų  Vėjas kanda žandukus.  Nosį dar įdėsiu, 

Laukiam Senio Šalčio –   Mes vistiek namo nenorim, Ir tada visi kartu 

Dovanų gausių.   Juk žiema ilgai netruks!  Šoksim, šokinėsim. 

 

Eivintas Janovič, 1 c klasė  Justinas Deltuva, 4 c klasė  Monika Rimkutė, 3 d klasė 
 

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

 

Kūčių vakaras 
 

Štai linksmai žiema atėjo.           Statė pilį, lipdė senį.  Ten mamytė ir tėvelis. 

Liūdnas ruduo jau išėjo.           Gavosi jiems besmegenis. Eglė stove kambary. 

Štai vaikai visi subėgo,           O, kai vakaras atėjo,  Ten maža maža mergaitė 

Rado kiemą pilną sniego.            Namų link jie nuskubėjo. Sukas džiaugsmo sūkury. 
 

Algimantė Truncytė, 4 b klasė 
 

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

 

Žiemos linksmybės 
 

Kai už lango krenta snaigės, Štai jau sniego dideli kalnai, Tuoj lipdysim sniego senį, 

Snaudžia kiemuose šaltukas. Žaidžia jau visi vaikai.  Sniego senį besmegenį, 

Skraido zylės už langų.  Gniūžtės skraido – viens, du trys, Kad apsaugotų namely, 

Čiuožiame visi kartu.   Bėk nuo jų kiek tik gali.   Duosim šluotą visagalią.  

 

Karolina Petkevičiūtė, 4 b klasė 
 

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

Išdykėlių Kalėdos 
 

Sutrepsėjo štai žiema-  O vaikučiai išdykučiai         O Kalėdų ankstų rytą 

Sniego senis jau kieme!  Rašo laiškus paslapčia…         Bus daug džiaugsmo, dovanų 

Ir nykštukai tie maži  Prašo jie Kalėdų senio,         Nes senelis kaip kas metai 

Laksto po namus linksmi.   Kad greičiau atrūktų čia.          Aplankys visus vaikus! 
 

 

Jonas Sendzikas, 2 e klasė 
 

 



ACHROSTIKAI… 
 

Aš į zoologijos parką važiavau   Aš nemėgstu pamokų 

Usurinį šunį mačiau.    Ir per jas man nuobodu. 

Šuniukas man labai patiko   Vis dar laukiu tų atostogų. 

Rideno jis kamuoliuką.    Ai kaip gera ir smagu 

Ilgai aš ten stovėjau    Rasiu aš po egle dovanų. 

Nes buvo įdomu žiūrėti,    Ai kaip gera ir smagu 

Ėmiau aš juo žavėtis.    Su Šventom Kalėdom aš jus sveikinu. 

   
     Aušrinė Juodytė, 4 d klasė     Aivaras Klimas, 4 d klasė 
 

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

Kačiukas miega sau saldžiai 

Atneš jam dovanų ežiai. 

Ryte nubudęs išsigąs, 

Oho, Kalėdas švęsim mes. 

Laiminga bus visa šeima 

Ir tėtis, broils ir mama. 

Su šventėm Jus. Ir pabaiga 

 
Karolis Žilinskas, 4 d klasė 

 

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

Jau atėjo žiema.     Mano sesė yra Agnė.            

Užpustyti laukai.     Agnė auga pamažu,            

Ledas kausto upes     Nuo labai mažų dienų.            

Ir jomis laksto vaikai.     Tėtis myli ją labai.  

Užšerkšniję langai.     Auga, auga gi jinai,  

Spindi žiemos vaizdai.      Su kiekviena diena gražiai.  

      

       Julius Dalibagas, 4 d klasė     Mantas Kilčiauskas, 4 d klasė 

Nenoriu praustis, dantų valytis. 

Eisiu geriau aš prasiblaškyti. 

Imu kuprinę ir piniginę, eisiu geriau aš į kavinę. 

Ragauju kavą ir sumuštinį… 

Ateina padavėja paprašo pinigų. 

Ištraukiu piniginę, o aš jų neturiu. 
 

Neira Ščetinaitė, 4 d klasė 



 

Žiema    Smagu vaikams žiemą 
 

Žiemą balta, žiemą šalta.    Atkeliavo jau žiema, 

Reiks nupirkti naują paltą.    Baltą sniegą berdama. 

Senas paltas jau suplyšo,    Tai bent džiaugsmo vaikams bus! 

Pirštai per skyles jau kyšo.    Mums juk šaltis nebaisus.  

 

Samanta Puljanauskaitė, 3 a klasė   Šąlą nosis vis stipriau, 

     Šaltis spudžia vis labiau.  

     Šaukia jau namo mama: 

- Užplikyta arbata! 

    

Kamila Šumskaitė, 3 a klasė 
 

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

 

Žiema, žiemužė 
 

Atkeliauja žiema, žiemužė, 

Sniegu veidą nusiprausus, 

Kas tik jos nepaklausys, 

Žnaibo nosį ir akis. 

 

Miega snaigės žiemos naktį, 

O zuikučiai linksmai straksi, 

Žiemelė sustingusi miega, 

Jau skamba varpai ir pūgos ateina! 

 

Tegul snaigės tirpsta ant delno, 

Sniego gėlės praųysta ant lango. 

Snaigės šoka kieme baltą tango, 

Laiko angelas žvaigždę ant delno. 

 

Žiemą krenta baltos snaigės, 

Baltos, baltos kaip kepuraitės. 

Te tyliai šlama snieguotos pušaitės, 

Ir džiaugiasi skarotos eglaitės. 

 

Dominykas Monkevič, 4 d klasė 
 

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

 

Žiema 
 

 

Už lango tyliai krenta snaigės, Regis tai žiema atėjo!  Gruodis, sausis, vasaris. 

Tokios baltos, tyros, lengvos. Mūsų metų laikas nuostabus… Tai žiemos vaikai. 

Paliečia jos žemę šaltą,  Statysim senius besmegenius, Džiaugiamės kartu su jais, 

Ir užkloja kilimą baltą.  Ir kvailiosime kartu.   Kol pavasaris ateis.  

 

Orinta Puč, 1 a klasė 
 

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

Laikraštuką kepuraitėmis iliustravo 4 c klasės, pilimis – 2 e klasės, eglutėmis – 3 a klasių mokiniai. Ačiū 

jiems už nuostabius darbelius. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Laikraštį leido: Elektrėnų pradinės mokyklos mokiniai 

Laikraštuko adresas: Taikos g. 15, Elektrėnai 


