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                                                                                Numerį puošia mažosios Klaipėdos skulptūros. 

               interviu su dailės mokytoja Žaneta 

 

Klaipėdai - 770 

Haiku mano gimtajam miestui – Klaipėdai 

 

 Haiku yra senas tradicijas turintis japonų lyrikos žanras, kurį 

pamėgo ir europiečiai. Mūsų mokyklos septintokai taip pat išbandė jėgas 

kurdami savo haiku. Siūlome paskaityti jų kūrybą, kurioje atsiskleidžia 

jaunų žmonių požiūris į jų gimtąjį miestą. 

 

Ošianti jūra                           Pučia vėjas,                                      Stiprios bangos, 

Vėlyvą vakarą.                     Ošia jūra.                                           Juodi debesys. 

Gaivus vėjas.                        Pakrantėje šalta.                              Ir tas kvapas prieš lietų... 

          Viltė D., 7g                          Viltė V., 7g                                             Akvilė, 7g 

 

  Didelės pėdos 
  Ant jūros kranto, 
  Nunešamos bangų. 
       Oresta, 7g 

 

                                                   Jūra ošia. 

                                                   Žuvėdros kalbasi 

                                                   Viena su kita. 

                                                               Eva, 7g 

 

   Pušys ošia, 
   Jūra vejasi laivus. 
   Žingsniai skamba tolumoj... 
                       Atėnė, 7g 

 



 

Vėjas ir jūra,                                        Baltijos jūra. 
Švyturys ir jūros vartai.                       Ji – Klaipėdos širdis. 
Gražusis mūsų uostas.                         Vanduo. Smėlis. Uostas. 
             Giedrius S., 7g                                        Tomas, 7g 

 

                            Klaipėdos pajūrio čeburėkų kvapas 
                            Užgožia saulės kaitrą. 
                            Gaiviai ošia jūra. 
                                          Mantvydas, 7b 

 

 

 

Numerio interviu 

Pokalbis su progimnazijos dailės mokytoja Žaneta Janulyte - Slankauskiene 
 

1. Kada Jūs supratote, kad norite būti dailės mokytoja? 

Baigusi Dailės akademiją, labai norėjau gilintis į savo specialybę, todėl dirbau dizainere. Viskas 

buvo puiku. Tačiau, bendraudama su kolegomis, negailėdavau jiems patarimų. Juokaudami jie 

sakydavo: „Eik dirbti mokytoja, kiek žmonių išmokysi“. Pagalvojau: „Kodėl gi ne?“ 

2. Ar Jums patinka dirbti su jaunimu? Kodėl? 

Mokykloje kiekviena diena vis kitokia. Jokios monotonijos. Esi priverstas nuolat mokytis, kad 

galėtum išmokyti kitus. Patinka bendrauti su įvairaus amžiaus žmonėmis, ypač su jaunimu. Šviežias 

požiūris ir energija padeda ilgiau išlikti jaunam. 

3. Koks piešimo stilius Jums labiausiai patinka? Kodėl? 

Tokio neturiu. Menas toks didis. Net kičas man turi vertę. Viskas, kas sukurta iš širdies, turi teisę 

vadintis menu. Todėl ir vertinti jį reikėtų tik širdimi. Nėra geriausio meno, yra tik geras. Žiūrėdama 

į meno kūrinį, kurio nesuprantu, pagalvoju: „Gal dar neatėjo laikas?“ Negražus yra tik 

pavaizduotas melas. 

4. Kiek laiko Jūs užtrunkate sugalvoti užduotis mokiniams? Ar sunku būna jas sukurti?  

Labai įvairiai. Kartais idėjos kyla naktį, kartais plaunant indus. Tada puolu kuo greičiau užsirašyti. 

Reikia numatyti atlikimo laiką, techniką, priemones. Visada nuogąstauju, ar užduotis sudomins 

mokinius, ar supras, ko iš jų reikalauju. Darbo ir atsakomybės užtenka. 

5. Ką Jums patinka veikti laisvalaikiu? 

Mėgstu dirbti sode ir darže, gaminti valgį, važinėti dviračiu, piešti, tapyti, fotografuoti, megzti. Kai 

kada patinka tiesiog paplepėti su draugais arba pasėdėti su arbatos puodeliu prie lango.  

6. Ar Jūs kada nors norėjote tapti profesionalia dailininke? 

Mano kredo: Eiti ten, kur veda gyvenimas. Manau, jei bus lemta, atsidėsiu kūrybai, o jeigu tai dar 

atneš pajamų... Profesionaliai kūrybai reikia susikaupimo ir laiko. Dabar kuriu per vasaros 

atostogas, stengiuosi palaikyti formą.☺ 

 

 

 



7. Kas Jums padėjo tapti tuo, kuo esate dabar? 

Gyvenime sutikau labai daug mokytojų, trenerių, dėstytojų. Jie man buvo labai dosnūs. Negailėjo 

nei savo laiko, nei patirties, nei šilumos. Manau, tai jie padėjo man tapti kažkuo. Jie visada mano 

širdyje. 

8. Koks Jūsų tikslas mokant vaikus dailės? 

Tikrai nesitikiu, kad visi mokiniai taps dailininkais, dizaineriais ar architektais. Tačiau mano tikslas, 

kad mano mokiniai lavintųsi estetinį skonį, vertintų grožį bei kitų žmonių kūrybą, pažintų pasaulio 

kultūrą, priimtų naujoviškas meno tendencijas. Siekiu, kad harmonijos pojūtis ir poreikis kurti  

lydėtų juos visą gyvenimą. Ir nesvarbu, ar jie po daugelio metų atidžiai rinksis spalvą savo kambario 

sienoms, ar priklijuos savo vaiko piešinį prie šaldytuvo, ar surengs personalinę dailės parodą, 

manysiu, kad savo tikslą pasiekiau. 

9. Kodėl pasirinkote dirbti mūsų mokykloje? 

Dirbdama Klaipėdos Vaikų laisvalaikio centre dailės būrelio vadove, turėjau šaunių mokinių iš 

„Smeltės“. Užsimezgė draugystė. Jie kviesdavo: „Vadove, ateikit pas mus dirbti dailės mokytoja“. 

Štai aš ir čia.  

10. Kiek laiko dirbate mokytoja? 

Netiksliai – 15 metų. 

11. Ar šiuolaikiniai vaikai yra kūrybiški? Kodėl? 

Negaliu pasakyti apie visus šiuolaikinius vaikus, tačiau mano sutikti yra būtent tokie. Poreikis 

išreikšti save yra žmogaus prigimtyje, tik reikia jį skatinti ir vertinti. Žaviuosi savo mokinių kūryba. 

12. Kaip manote, ar šiuolaikinės technologijos nenustelbė meno? 

Oi, visai taip nemanau! Tik padaugėjo meno kūrimo priemonių, galimybių. Atsirado ir daugiau 

platformų jį viešinti, susipažinti su paveldu bei šedevrais. Dabar viskas tapo įmanoma ir pasiekiama. 

Apie tai aš svajojau studijuodama dailę. Tačiau niekas nepakeis susitikimo su originaliu paveikslu, 

spektakliu ar gyvai atliekama muzika. Menas – tai magija. 

 

Dėkojame Jums už šiltus ir nuoširdžius atsakymus ir linkime sėkmės. 
Parengė Margarita iš 7b 

 

Kūrybos kampelis 

 Mūsų mokyklos septintokai haiku rašė ne tik Klaipėdai. Į savos 

kūrybos haiku vaikai sudėjo savo mintis, emocijas apie juos supantį  

pasaulį . Siūlome paskaityti. 

 

Perkūnas ir lietus.  

Su jais pradedu raudoti. 

Atgimimas... 

          Margarita, 7b 

 

                       Namuose karšta. 

                 Šuo guli kaip negyvas, 

                 Bet jis dar gyvas. 

                                               Nedas, 7g 



Skrenda paukštis                           Tamsus kambarys.                   Vėjas pučia. 

Vienui vienas,                                Kabo paveikslai.                       Prie nukritusių lapų 

Rėžia žydrą dangų.                        Prisiminimų pilna.                     Vaikai laksto. 

             Karina, 7g                                        Ruslana, 7b                              Brigita, 7b 

 

 

Laukai ir miškai                                  Žydi pienė.                               Raudonas vakaras 

Tampa gatvėmis, namais.                Lyja stiprus lietus.                    Kaip romantiškam filme 

Gamta nyksta.                                     Rieda lašas nuo lapo.               Apšviečia dangų. 

                  Dovydas, 7b                                        Giedrius B., 7g                                  Mia, 7g 

 

 

  Tipena katinas juodas. 

  Žmonės spokso. 

  Kažkas atsitiks... 

                  Deimantė, 7g 

 

 

                          Tamsos apsuptas kambarys, 

                    Šviesos spygliai kyšo 

                    Krištoliniame stikle. 

                                            Ruslana, 7b 

 

 

   Ketveri metai 

   Šnarančiuose lapuose... 

   Dar vis girdžiu tą balsą... 

                          Arnas, 7b 

 

 

Spindi žvaigždės juodumoj.             Laikas tiksi.                            Geltonai ir juodai 

Guli siela vidury laukų.                  Byra žiedų sniegas.                 Dryžuoti maži 

„Tikra tai ar ne?“ – galvoja ji.        Jau vasara.                               Tigriukai skraido. 

                       Atėnė, 7g                                           Denas, 7b                               Ruslana, 7b 

 

 

Ežero dugne                               Du žmonės susitiko,                           Keturios sienos, 

Ar rojaus viršuje,                       Užsidegė liepsnelė,                             Šviesos nėra. 

Tas jausmas vis širdyje.             Ir jie niekada nebeišsiskyrė.             Amžina tyla. 

                     Arnas, 7b                                               Viltė D., 7g                         Denas, 7b 

 

 

 



Lauke karšta.                         Atėjo laikas naujai dienai.               Tas jausmas gerklėje, 

Gėles laistydamas                Kyla ypatinga pavasario saulė       Skausmas pagalvėje. 

Lyja šltas lietus.                Ir šildo tavo odą.                              Atsiminimai Žemėje. 

               Viltė V., 7g                                   Akvilė, 7g                                                 Arnas, 7b 

 

 

Siauros gatvelės.  Ant suoliuko sėdi senis, 

Spalvotos mašinos.       Skaito knygą. 

Margi žmonės.  Žmonės eina. 

                 Viltė D., 7g                   Deimantė, 7g 

 

 

Sklinda aitrūs kvapai. 

Medžių papuošalai 

Skrieja vėju. 

       Ruslana, 7b 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavasaris yra toks metas, kai norisi judėti, 

kažkur lėkti, tampa sunku tvertis savame kailyje. Norisi ką nors nuveikti, kurti. Kūrybai 

atsidavė ir progimnazijos septintokai. Jie nedrąsiai bandė kurti savo pirmuosius esė, 

kuriuose išsakė savo požiūrį į įvairius dalykus. Apie ką mąstė septintokai, siūlome 

paskaityti. Nenusivilsite. 
 

Daug pinigų – ir gėris, ir prakeikimas 

Daug žmonių uždirba labai daug pinigų. Jie dirba ir vėl išleidžia. Žmonės renkasi 

darbą pagal atlyginimą. Kai kurie tampa net darboholikais, kad gautų kuo daugiau 

pinigų. Kai kurie iš viso nedirba ir negauna pinigų, bet jie būna laimingi. 

Girdžiu, kaip žmonės sako: ,,Už pinigus viską nusipirksi”. Aš taip nemanau. Už 

pinigus nenusipirksi jausmų ir emocijų. Nenusipirksi tikro draugo ar tikros meilės. 

Taip, už pinigus gali nusipirkti kelionę ar labai mėgstamą rūbą ir būsi laimingas, bet 

nemanau, kad ilgam būsi tikrai laimingas. 

 Kuo daugiau uždirbi, tuo labiau nori brangesnių daiktų. Tada nebeturi ribų. 

Nuvažiavai į brangią kelionę, grįžęs jau nori į kitą. Aš nemanau, kad tai yra blogai. Aš 

tik galvoju, kad reikia saikingai leisti savo pinigus, nes vieną dieną gali atsitikti taip, 



kad nebesugebėsi nuo Klaipėdos iki Palangos nuvažiuoti, ar nesugebėsi maisto 

nusipirkti. 

Žmonės, kurie turi daug pinigų, būna išdidūs ir bando parodyti, kad žmonės 

negali to turėti, ką turi jie. Turtingieji nebevertina mažų dalykų. Jie turi būti patys 

gražiausi, jiems reikia dovanoti didžiausias dovanas ir jie turi gauti, ko tik panorės. 

Aš manau, kad žmonės, kurie neturi daug pinigų, yra laimingesni, nuoširdesni, 

draugiškesni. Jie vertina kiekvieną dovanotą daiktą, 

kiekvieną atviruką, kiekvieną komplimentą. 

Kuo daugiau pinigų turi, kuo mažiau juos 

taupai, kuo labiau švaistai pinigus nereikšmingiems 

dalykams, tuo mažiau supranti, kas yra tikros 

emocijos. Kartais benamis, kuris neturi namų, negali 

normaliai pavalgyti, būna laimingesnis, nei žmogus, 

kuris turi viską. Dėl to aš ir manau, kad didžioji 

dauguma turtingųjų nežino, ką reiškia tikra laimė. 

Žmonės, kurie nenori leisti pinigų 

nereikalingiems dalykams, taupo pinigus. Gal jų 

kada nors prireiks? Gal iš sutaupytų pinigų galės 

pasistatyti didesnį namą ar nuvykti į išsvajotą 

kelionę? 

Aš manau, kad pinigų turėti yra gerai, bet reikia 

apgalvoti, kur juos leisti. Prieš perkant daiktą, reikia 

apmąstyti, ar tikrai to daikto labai reikia, ar galima 

tuos pinigus pataupyti svarbesniam daiktui.  

Viltė D., 7g 

 
Jeigu būčiau Dievas... 

Dievas...Tai galingas žmogus, būtybė ar paslaptis. Daug kas tiki juo, jį gerbia, jam 
meldžiasi, žmonės, tikėdami juo, tikisi, kad jis padės jiems, bet ar iš tikro? 

Tas vadinamasis ,, Dievas" yra žmonių sukurtas tikėjimas. Daug kas mano, kad jis yra 
valdovas, mūsų planetos ir žmonių kūrėjas. 

Aš, žinoma, juo netikiu, tik nepykite! Aš nesu prieš jį, gerbiu tuos, kurie gerbia jį. Ogi 
kodėl aš netikiu? Todėl, nes manau, kad viskas atsirado savaime, visa gyvybė pati atsirado, ją 
sukūrė ,,Motina gamta", bent aš jau taip manau. 

O kas, jeigu aš būčiau Dievas? Manau, būtų labai atsakingas darbas. Tik pagalvokite! 
Valdyti pasaulį, gamtą, žmonių populiaciją, žmonių išvaizdą, orą, naujas būtybes. Jei būčiau 
Dievas, padaryčiau taip, kad visi būtų laimingi, visi turėtų namus, turėtų maisto, būtų mylimi, 
nutraukčiau visų badą, duočiau visiems tiek maisto, kiek dar niekada nematė, nutraukčiau 
karus bei valstybių nesutarimus, norėčiau, kad visi būtų taikūs, dar suteikčiau žmonėms tokias 
galias, kad nereikėtų vargti darbe, pavyzdžiui, užsimanei naujo namo – tik pykšt ir turi naują  



namą  pagal savo fantaziją. Kaip ir sakiau, būtų nuostabu: niekam nieko nebereikėtų  bijoti ir 
sukti galvos. Viskas būtų mano rankose. 

Taigi, būti Dievu būtų gera. Bet jei duotų tokį pasiūlymą man, kai mano gyvenimo dienos 
pasibaigs, sakyčiau: ,,Ne". Kodėl? Tiesiog ne mano nervams, neiškęsčiau klausytis žmonių 
prašymų, kai jų yra milijardai. 

Ruslana, 7b 

 

Daug pinigų – ir gėris, ir prakeiksmas 

Pinigai – turbūt svarbiausias daiktas žmogui. Vieni pinigų turi, kiti ne. 

Štai važiuoja žmogus su nauja prabangia mašina, kalbasi telefonu, galbūt apie 

verslą. Bet jis neatrodo labai laimingas. Pinigai laimės nenuperka. O jeigu net ir 

nusipirkai kokią mašiną arba naują namą, laimė laikina. Gal jis ir turi daug draugų, bet 

ar jie tikri. Pavyzdžiui, mokykloje turtingas vaikas su naujausiu telefonu, brangiais 

rūbais tyčiojasi iš šiek tiek mažiau turtingos šeimos vaiko, kuris neturi naujausio 

telefono arba labai gerų rūbų. Bet ar tas vaikas yra laimingas, jei jis tyčiojasi iš kitų? 

Atsimenu, kai mačiau, kaip žaidė septynerių metų ar aštuonerių metų vaikai su 

kamuoliu, vartai buvo pastatyti iš keturių plytų. Jiems smagu. Atėjo du pasiturintys 

paaugliai, apsimetė, kad jie draugiški, ir pradėjo viską gadinti, plytas išmėtė, kamuolį 

pasiėmė ir pabėgo. 

Aš manau, kad būti turtingam yra gerai dėl gyvenimo, kuriame nieko netrūksta, 

bet aš nemanau, kad labai turtingi žmonės pajus tikrą laimę, susiras daug tikrų draugų. 

Žinoma, visi nori turėti daug pinigų, bet aš nemanau, kad pinigai yra laimė. 

Karolis, 7b 

 
Esė apie mamą 

Ar mama svarbiausias žmogus mūsų gyvenime? Turbūt daugelis, net nedvejodami, 

atsakytų – taip, bet ar kada nors susimąstome, kodėl ji? Dėl ko mes atsakome „Taip“. Ar dėl to, 
nes tai mama, ar kur kas daugiau? 

Mane pagimdė žmogus, kaip ir visus kitus, bet kartais susimąstau, kodėl tik gimęs to 

žmogaus nepavadinau mama, bet tik dabar suprantu, kad reikėjo laiko, kol to žmogaus meilė 

pasiekė mano širdį, ir aš ištariau „Mama“. Dažnai atrodo, jog „Mama“ lygiai toks pat žodis kaip ir 

kiti, niekuo neišsiskiriantis iš kitų. Bet kai nusibrozdindavai kelį, tu ištardavai žodį „Mama“, ir tas 

žmogus – mama – pribėgdavo prie tavęs, papūsdavo žaizdą, nuvalydavo ašaras nuo skruostų ir 

pasakydavo, jog skausmas laikinas, nebijok, aš šalia. Mes daug kartų kritome ir atsistoti mums 

padėjo ta vienintelė mama! 

Todėl dabar atsakykime į klausimą, ar mama yra svarbiausias žmogus mūsų gyvenime? 

Jeigu ji atnešė tą meilę ir šilumą į jūsų širdį, ir jūs tai pajutote, tada tikrai taip, tai svarbiausias 

žmogus gyvenime. Visada atsiminkite, kad ir kokioj nevilty būtumėte, kad ir kaip jums būtų sunku, 

mama visada išties ranką ir padės jums dar kartą atsistoti.    Giedrius B., 7g 



Jeigu būčiau Dievas... 

Jei būčiau Dievas, norėčiau pakeisti visų gyvenimus į gerąją pusę – vargšams 

suteikti pagalbą, turtingus pralinksminti ir padėti pamatyti gerąją pusę, jog padėtų 

tiems, kam reikia pagalbos. Vaikams, kurie neturi tėvų, surasti geriausius jiems tėvus, 

taip pat ir vaikams, kurie turi tėvus, bet jie vaikais nesirūpina. Gyvūnams, kuriais 

niekas nesirūpina – surasti šiltus ir puikius namus. 

Bet ką dabar daryti su blogais žmonėmis? Juk jų žudyti negalima, nebent jie yra 

įkalinti mirties bausme. Blogiems žmonėms duočiau vieną šansą pasikeisti ir eiti takais 

link gerumo ir džiaugsmo. Noriu padėti visiems. Juk tai Dievo darbas – padėti visiems, 

kam reikia pagalbos, kam yra liūdna, kieno blogas gyvenimas, kas galvoja apie mirtį, 

savižudybę. 

Šiuolaikinis gyvenimas dabar beveik visai žmonijai yra blogas: patyčios, 

gyvenimas internete, vargas – visur ir viskas yra nuobodu. O mokykloje dar blogiau, kai 

tave apkaltina kažkoks vaikas ir dėl to iškviečia tavo tėvus, kurie po įvykio ant tavęs 

pyksta, yra nusivylę, tas pats ir dėl kitų dalykų, kuriais galima apkaltinti nekaltą 

žmogų. Kodėl visiems visada rūpi, kaip rengiesi, atrodai ir elgiesi? Išvaizda nėra esminis 

dalykas! Jei matome, jog žmogus viduje yra liūdnas, reikia jam pagalbos, reikia, kad 

kažkas su juo pasišnekėtų. Kuo daugiau bus pagalbos, kuo daugiau žmonių bus 

laimingesni, tuo labiau pasikeis žmonija. Net ir paprastas žmogus, kaip jūs, galite 

padėti!          Viltė V., 7g 

 

Daug pinigų – ir gėris, ir prakeiksmas 

Daug kas svajoja užsidirbti apvalią sumelę. 

Vienų toks gyvenimo tikslas – būti turtingam. Bet ar 

tikrai tai yra, ko žmogui gyvenime labiausiai 

reikia?Taip, turint daug pinigų, nebus rūpesčių dėl 

pragyvenimo, galėsi turėti, ko tik panorėsi, bet ar 

gyvenimo gale turėsi ką prisiminti, kai jis visas tik ir 

buvo skirtas pinigams bei šlovei? Juk gulint giltinei 

prie kojų, pinigai neišgelbės ir būsi nepatenkintas, 

nes nespėjai nieko nuveikti, tik kaupti tuos nelemtus 

pinigus. O jei gyvensi darydamas širdžiai malonius 

darbus, veiksi tai, kas labiausiai patinka, tai ir 

mirties patale būsi kupinas džiaugsmo. Tiesa, 

turėdamas daugiau pinigų gali daug kur nukeliauti ir 

nemažai pamatyti, bet, iš kitos pusės, gali keliauti ir 

tik su trupučiu žvangančių kišenėje. Galų gale pėsčiomis, juk buvo tokių drąsuolių. 



Yra toks posakis: ,,Pinigai laimės neatneš”.Taip, jei tu juos tik kaupsi, nes nori būti 

milijonierius, jokio džiaugsmo nejausi, bet jei pinigus leisi prasmingai, manau, ta laimė 

gali virsti begaline. Mano supratimu, pinigų turėtum turėti tiek, kad pragyventum. 

Prasmės juos kaupti nėra, nes gyvenimo gale nebus, kur jų dėti, na, nebent perduoti kitai 

kartai. O jie ir toliau kaups ir kiš į seifus? 

Gali pasisekti, jog iškart gimsi turtingoje šeimoje. Kaip čia pasakius, ,,pasisekti”... 

Taip, vėlgi turėsi viską, ko tik širdis geis, bet jei tėvai tik pinigais meilę rodys, irgi nebus 

kelias rožėm klotas. Kažkuri dainininkė (nepamenu kuri), nors ir labai turtinga, gyvena 

kaip paprastas žmogus ir vaikas taip pat, nes sakosi pragyvenusi laikotarpį tuščiomis ir 

žino, kas tai yra. Manau, taip daryti gerai, nes ir vaikas neišpuiks, ir gyvenimas suksis ne 

apie turtus, o apie žmones ir bendravimą su jais. 

Dažniausiai patys turtingiausi iš šio 

pasaulio išeina nelaimingi, paveikti gilios 

depresijos, nes visuomet gyvenimas sukosi apie 

turtus ir prabangą, o patys skurdžiausi išeina su 

džiaugsmu, nes jie gyvenime, nors ir be turtų, 

prabangos, bet praleido laiką su artimaisiais, 

pažino pasaulį ir darė maloniausius dalykus. 

Manau, tikrasis gyvenimas, kai ,,išspaudžiamos 

visos jo sultys”. 

Taigi, pinigai dažnai yra prakeiksmas, bet 

teisingai juos naudojant jie gali būti ir laimė. 

Atėnė, 7g 

 

Jeigu būčiau Dievas 

,,O kas, jeigu būčiau Dievas?“ – klausimas, 

kurio kartais paklausiame savęs. Kas, jeigu turėčiau 

tą galimybę, o ką aš pakeisčiau? Žmogui daug dalykų yra įdomu, nes žmogus yra tokia 

būtybė, kurią natūraliai visada viskas domina ir visada nori kažką išmokti. 

Kai savęs paklausiu šio klausimo, negaliu iškart pasakyti, ką aš daryčiau kitaip 

visatoje, nei dabar jau yra. Įsivaizduokite, kai prarandame artimą žmogų, mes sakome: 

,,Kodėl Dievas taip su manimi elgiasi?“ arba ,,Dieve, kodėl jis turėjo išeiti?“ Daugeliui 

žmonių mirties konceptas nesuprantamas, kai netenka artimo žmogaus, ir jie iš tos nevilties 

klausia tokių klausimų.  

Bet pagalvokite štai apie ką. O kas, jeigu aš gyvenčiau amžinai? Panaudokime dabar 

savo fantaziją. Tarkim, jūs turite galią gyventi amžinai. Iš pradžių viskas bus puiku, bet 

daugelis nepagalvoja apie tai, kad nors jūs gyvensite amžinai, jūsų kūnas taip nebeveiks ir, 



einant metams, galiausiai, kaip šiais laikais žmonės pasakytų, tiesiog tapsite daržove. 

Nepaisant to, kad jūs gyvensite amžinai, kiti negyvens, ir jūs matysite vėl ir vėl, kaip jums 

artimi žmonės miršta. Po kiek laiko, matydami, kaip visi miršta, prarasite jausmus ir tapsite 

bejausmiu padaru. Tada ateis pasaulio pabaiga. Ar sprogs Saulė, ar pati Žemė sprogs, gal 

Mėnulis atsitrenks į žemę, faktas tas, kad kada nors bus pasaulio pabaiga. O jūs gyvenate 

amžinai. Tai tiesiog amžiams skraidysite kosmose su savo mintimis. 

Tad, jeigu būčiau Dievas, nieko nekeisčiau, nes viskas ir taip yra, kaip turi būti. 

Arnas, 7b 

 

Mama- pats svarbiausias žmogus visą gyvenimą 

Žodis Mama. Paprastas žodis, iš dviejų raidžių, tik jos pakartojamos du kartus. 

Bet šis paprastas žodis mums daug ką reiškia. 

Mama kaip debesis, o tu kaip vandens garai. Tu pakyli ir debesis tave pasiima, 

priglaudžia pas save. Paskui tu užaugi į lašą. Mama kaip medis, o tu žiedas, išaugintas 

to medžio, ir tu žinai, kad bus tau su tuo medžiu gerai. 

Mama tau geriausia draugė. Priglaus tave, sušildys, 

paguos, pralinksmins. Gal tu su mama susipyksi, bet ji 

visada atleis ir mylės tave amžinai. Draugai gal keičiasi, 

bet geriausi išlieka, taip pat ir mama. Ji visada lieka šalia 

tavęs. 

Sakoma, gyvenime nėra nieko amžino. Aš manau, jog 

yra. Tai mama ir mamos meilė. Kodėl? Kodėl mamos meilė 

amžina? Mamos meilė yra amžina, nes ji visada bus, 

niekada nepaliks tavęs. O paskui tu pati tapsi mama. Tave 

mylės tavo vaikai, bet tu visada mylėsi ir savo mamą, o ji 

mylės tave. Kodėl mama yra amžina? Mama bus amžina, 

nes visi visas mamas mylės. Pavyzdžiui, mano šeima 

aplanko prosenelės kapą, ji irgi mama. Kai užaugsiu, jeigu 

rodysiu vaikams, kad čia yra prosenelės kapas ir jį reikia 

aplankyti, jie, kai užaugs, lankys jį, ir prosenelė bus neužmiršta. Kol prisiminsime, 

lankysime kauburėlį kapinėse, kalbėsime su vaikais, tol visos mamos amžinai bus su 

mumis. Mama ir jos meilė amžinai yra su vaiku. 

Gustė, 7g 

 

Amerika - svajonių šalis 

Amerika. Ar ji tikrai yra svajonių šalis? To pasakyti mes negalime ir 

tikslaus atsakymo nežinome. Yra daug šalių, kurios turi gražesnius papročius, 

kurios yra gražesnės bei pigesnės. Amerikoje viskas yra labai brangu, net ligoninių 

sąskaitos gali viršyti tūkstančius! 



Amerikos politika yra labai sudėtinga, ir Amerikos piliečius yra gana 

sudėtinga suprasti. Dažnai vyksta protestai bei riaušės. Amerikoje kai kuriems 

žmonėms labai sunku gyventi dėl gaujų užpuolimų, dažnų apiplėšimų ir vagysčių. 

Amerikoje yra didelės problemos dėl teroristų bei ginklų, per metus Amerikoje 

įvyksta daugiau kaip 30 šaudymų mokyklose! 

Mano nuomone, Amerika nėra svajonių šalis: ji brangi, pavojinga ir žiauri. 

Amerika jau daug metų kariauja prieš kitas šalis, amerikiečiai praranda daug karių 

bei karinės įrangos, bet taip nieko ir nelaimi. Yra daug saugesnių šalių, kurias 

tu galėtum aplankyti, ten net pigiau ir gal net draugiškiau. Pavyzdžiui, Islandija, 

Suomija ar net Kanada. Gal ten nėra tokių naujovių, bet ten bus saugiau gyventi 

tau ir tavo šeimai. 

Aironas, 7g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štai ir viskas, mieli skaitytojai. Linkime jums įsimintinos vasaros, 

puikių įspūdžių, smagių nuotykių! 
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