
Metai, mėnesiai, savaitės, dienos, 

valandos, minutės, sekundės... 

Einantis, tekantis, bėgantis 

Laikas – begalinė Laiko upė. 

Pabandykime paklausti: „Kas yra 

Laikas?“ –  truputį suglumsime ir 

suvoksime, kad Laikas yra 

didžiausia paslaptis. Nieko nėra 

paprastesnio už Laiką ir kartu 

nėra nieko už Jį mįslingesnio. O 

jeigu Laikas girdimas, tai kaipgi 

Jis skamba? Jis – skambučio 

aidas, klegesys, juokas, šurmulys, 

dalinantis valandą į 45 minutes 

rimties ir 10 minučių jaunatviško 

siautulio. O kuo Laikas kvepia? 

Kreidos dulkėmis, knygomis ir 

vadovėliais, laikrodžiais ir 

žmonėmis. Eikime dar toliau ir 

paklauskime, kaip Laikas atrodo? 
Jaunas, ryškiaspalvis, 

besišypsantis, veržlus... O kurgi 

Laiko vieta? Kur Jis gyvena ir 

būna? Gal laikrodyje? Tokia 

mintis man buvo kilusi vaikystėje. 

Išardžiau laikrodį, tikėdamasi ten 

rasti Laiką. Bet Jo ten nebuvo. 

Tik dantratėliai, ašelės ir kitokie 

niekniekiai. Tada supratau, kad 

Laikas gyvena kažkur kitur, tik 

ne laikrodyje. Jeigu netikite, 
pabandykite Jo ieškoti patys. 
 

(pagal R. Bredberio ir A. Šliogerio 

tekstus) 
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             E. Šidlausko nuotr. 
 

Nuoširdžiai –  
J o n a s ... 
 
 

Jonas Stankevičius: 
 

Muzikantas. 
Mokytojas. 
Laisvalaikiu –  
sportininkas (bėgikas). 
Linksmas ir įdomus 
pašnekovas. 
Kėdainių „Atžalyno“  
vid. m- kla; 65 – oji laida. 
 

     „Atžalyne“ mokiausi nuo pirmos iki dvyliktos klasės. Tiesa, jo nebaigiau, nes iki baigimo likus 

keliems mėnesiams išvažiavau į Kauno J. Gruodžio konservatoriją. Bet visuomet sakau, kad baigiau 

„Atžalyną“ ir laikau save tikru atžalyniečiu. Kitaip ir negali būt! Mano mokykla ir taškas.   

     Laikas mokykloje man giliai įstrigo ir užima svarbią vietą gyvenime (mūsų laida buvo paskutinė 

prieš mokyklai tampant gimnazija). Čia praleidau dvylika metų, todėl žmonės (draugai, mokytojai) ir 

daugybė situacijų (o buvo visko - nuo muštynių iki pirmos meilės) po kurio laiko tampa tavo istorija ir 

gyvenimo vertybe. 

     Kartais užeinu į „Atžalyną“. Jausmas – dvilypis: ,,kaip gerai, kad jau baigiau‘‘ ir ,,bl*mba, bet čia 

buvo smagu!‘‘. Mačiau renovuotą gimnazijos stadioną. Neseniai jame bėgiojau ir sukdamas ratus 

atmintyje filtravau senus vaizdus iš mokyklinio gyvenimo. Atsimenu šviesiai.                        Nukelta į 2 psl.  
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Atkelta iš 1 psl.  

     Džiaugiuosi, kad mokykloje buvo mokytojų vyrų: Abarius, Matulis, Apinis, Kaziukonis, Mackevičius, 

Bernotavičius... Nes bernams reta mokytoja galėjo būti autoritetu, o ir bendravimas su vyrais - žymiai 

betarpiškesnis. Gerai įsiminiau Abariaus balsą: kai bėgimo varžybose jis ramiai, tvirtai, paragindavo 

bėgti dar greičiau, tuos žodžius girdėdavau geriau, negu kitų garsiai rėkiančių trenerių.  

     Mokykloje atsimenu nuolat kalamą žodį – mokykis, mokykis... O aš gana piktybiškai nesimokiau (tai, 

kad buvau geras sportininkas ir muzikantas, man tikriausiai šiek tiek padėdavo). Greit bėgdavau ne tik 

stadione, bet ir iš pamokų. Per pamoką mieliau žiūrėdavau pro langą. Prisimenu, kaip Apinis sakydavo: 

,,mokytis niekada nevėlu‘‘. Aš ,,vėlavau‘‘, bet manau, kad spėjau susigaudyti ir tikrąja prasme mokytis 

pradėjau jau baigęs mokyklą, o geriausiu mokytoju vadinu gyvenimą.  

     Labai nemėgau mokytojų gąsdinimų. „Neišlaikysi egzaminų, niekur neįstosi, būsi išmestas iš 

mokyklos“ ir t.t. Nemėgau ir ,,štampų‘‘ , kai suprasti grožinės literatūros tekstą reikėdavo tik taip, kaip 

mokytojai atrodo. Man visuomet rodės, kad kiekvienas mokinys yra unikalus ir savitas, o ,,štampavimo‘‘ 

metodas tik žlugdo kūrybiškumą.  

     Mokiniams linkiu nebijoti svajoti, kad ir kokios keistos tos svajonės atrodytų kitiems. Būti kitokiems 

ir kūrybiškiems. Užsidegimo ir aistros, nes kada aistringai kažko sieki, neskaičiuoji laiko ir nekreipi 

dėmesio, kas ką sako. Atsiminkit, kad pažymys – ne viskas. Beje, kai mokytojai sako, kad išsiugdyti 

atsakomybės jausmą labai svarbu-  jie nemeluoja. Tai – tiesa. 

     Mokytojams linkiu nevartoti frazių ,,mano laikais to nebuvo‘‘ ar ,,na ir jaunimas šiais laikais‘‘... 

Vyresni žmonės jau daug amžių taip šneka, tačiau žmonija vis dėlto kiekvieną dieną juda į priekį. Linkiu 

mokytis kartu su mokiniais ir atminti, kad kartos labai greitai keičiasi, ir mums reikia vytis pačius 

vaikus. Kantrybės – dirbant ir laukiant grįžtamojo ryšio. Ir dar vienas dalykas, kurio jums visiems 

nepasakiau – AČIŪ. 
 

  
 

  
 

Vasario 10 d. minėdami Lietuvos valstybės 

atkūrimo dieną visi drauge giedojome Lietuvos 

himną ir leidome trispalvius balionus kartu su 

geriausiais linkėjimais LIETUVAI.  
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Julija NAPRYTĖ 
 

 

 

Labiausiai patinka siuvinėti gėles... 
 
 

Gruodžio mėn. Kėdainių M. Daukšos viešosios 

bibliotekos Šėtos filiale buvo surengta Ramintos 

Mažeikaitės (IV kl.) siuvinėjimo kryželiu darbų 

paroda. Apie tai – plačiau. 
 

 

 

Kelerių metų pradėjai siuvinėti? 

    Siuvinėti išmokau baigusi 2 – ąją klasę, per vasaros 

atostogas. Visada matydavau, kaip siuvinėja teta, 

todėl tai ir man pradėjo patikti, pasirodė gražu. Tada 

galvojau, kad siuvinėti – labai sudėtinga. 
 

 

Kiek laiko užtrunka išsiuvinėti vieną darbą? 

    Tai priklauso nuo darbo dydžio, detalių kiekio, nuo 

to, kiek spalvų yra paletėje. Yra darbų, kuriuos galiu 

išsiuvinėti per vakarą, o dideliam darbui prireikia 

prireikia savaitės ir dar daugiau. Kuo daugiau spalvų – 

tuo daugiau siūlų keitimo ir daugiau laiko. 
 

 

Kuris tavo darbas tau pačiai atrodo išskirtinis? 

    Įspūdingiausias - „Gyvenimo projektas“. Jį 

dovanojau savo mamai. Tai buvo labai didelis 

paveikslas. Jį siuvinėjau visą vasarą, kiekvieną dieną. 

Kadangi turėjau daug laisvo laiko, būtinai 

įsijungdavau savo mėgstamiausią filmą ir 

siuvinėdavau.  
 

 

Ar skaičiavai, kiek darbų esi išsiuvinėjusi? 

    Labai daug. Aš neskaičiuoju atvirukų ir mažų 

darbelių. Skaičiuoju tik paveikslus. Na, jų tikrai labai 

daug - namuose visos sienos nukabintos mano 

siuvinėtais paveikslais. 
 

 

Ar esi pardavusi savo darbų? 

    Labai daug darbų tiesiog dovanojau. Siuvinėdama 

galvodavau apie tą žmogų, kuriam jis bus skirtas. 

Retai kada sau pasilikdavau. Kelis darbus esu 

pardavusi. Paskutinį darbą pardaviau po parodos. Į jį 

tikrai daug darbo ir širdies įdėjau. 
 

 

Po parodos ketini ir toliau siuvinėti ar truputį 

pailsėsi? 

    Siuvinėjimas – mano hobis. Aš siuvinėju savo 

malonumui tai, kas man gražu. Man nepatinka 

siuvinėti, ką reikia, daug mielesnis tas darbas, kuris 

„krito į akį“. Aš turiu jausti trauką tam paveikslui. 

Jeigu darbas man patinka, apie jį galvoju ir naktimis.  
 

 

Kokios paveikslų temos tau mieliausios? 

    Labiausiai patinka siuvinėti gėles, nes jose nėra 

plačios spalvų paletės, formos gražios ir nesunkios.  
 

 

Prie kiekvieno darbo nurodytas siuvinėjimo laikas. 

Ar realu išsiuvinėti paveikslą per tą laiką? 

    Laikas atitinka ne visada. Mano atveju jis priklauso 

nuo to, ar man patinka siuvinėjamas darbas. 

Ko reikia pradedančiam siuvinėtojui? 

    Dienos šviesos (kad kuo geriau matytųsi siūlų 

atspalviai), kanvos, siuvinėjimo siūlų ir daug daug 

kantrybės ir kruopštumo. 
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Paskutinis žiemos 
savaitgalis... 

 
 

Paskutinįjį žiemos savaitgalį 

sostinėje šurmuliavo jau 17 - oji 

Vilniaus knygų mugė. Dalinamės 

tuo, ką pavyko pamatyti, sutikti, 

pajusti, pačiupinėti bei visaip kaip 

kitaip patirti . Įspūdžių – daug, 

pažadas – vienintelis: kitais metais 

vyksime ir vėl (atrodo, jog 

pajutome priklausomybę)...   
 

 

Viktorija: Tai – jau antroji mano aplankyta Knygų mugė. 
Šio renginio labai laukiau ir džiaugiuosi, kad galėjau ten 
nuvykti ir pamatyti gausybę įvairiausių knygų bei tokią 
daugybę žmonių, kurie jomis domisi. Buvo labai smagu 
pabendrauti ne tik su rašytojais, bet ir su pardavėjais, kurie 
suteikė labai daug informacijos apie savo leidyklų knygas. 
Pastebėjau, jog kiekvienais metais mugėje daugėja žmonių 
(nemačiau nė vieno pikto ar nuliūdusio) ir džiugina 
įvairėjanti programa – po ilgo vaikščiojimo labai smagu 
pasiklausyti koncerto ar apsilankyti susitikime su rašytoju. 
Kitais metais vyksiu ir vėl, nes nusižiūrėjau vieną knygą, 
kuriai jau nebeužteko pinigų.  
 

Raminta: Mano 
išvyka į šį 
renginį nebuvo 

pirmoji, ir tikiu, kad nepaskutinioji. Mūsų mokykla aplankė šeštadieninę 
–„Nekasdienių pasimatymų“ - dalį. Vykstančiųjų būrys nebuvo gausus, 
tačiau įspūdžiai - nepakartojami. Kiekvienas vykome su savais tikslais: 
renginius aplankyti, mėgstamų knygų pigiau nusipirkti, su mylimais 
rašytojais susimatyti, gyvos muzikos išgirsti... Mano tikslas (kaip ir 
visuomet) - pamatyti Beatą Nicholson, kuri yra mano įkvėpimo šaltinis ir 
virtuvėje, ir gyvenime. Kaskart abi apsikeičiame dovanomis: aš vežu savo 
kepinius, o ji dovanoja kažką iš savo knygų. Šįkart rūpestingai supakuoti 
keliavo ypatingieji, įnoringieji macaroons. Vėliau susitikau su keliais 
kulinarinių knygų autoriais. Grįžau su pačiais geriausiai įspūdžiais ir pilnu 
dideliu krepšiu knygų ir suvenyrų: pirkau labai sparčiai populiarėjančią 
Agnės Jagelavičiūtės knygą, kelis pirkinius nučiupau knygų gausa kaskart 
nustebinančiame Bukinistų pasaže; labai džiaugiuosi gausiu atvirlaiškių lobiu - pavyko rasti tikrai gražių, 
nematytų ir už prieinamą kainą. Na, vienos norimos knygos gauti nepavyko... Gaila, kad neaplankiau nė vieno 
renginio ar koncerto, nes laikas ten tiesiog ištirpsta... 

 

                                   Nukelta į 5 psl. 
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Atkelta iš 4 psl.                   Miglė: Nors nesu labai uoli 
skaitytoja ir tik kartais pasimėgauju 
skaitymo malonumais, Knygų mugė 
- vienas laukiamiausių metų 
renginių. Skaitytojams tai ne tik 
gera proga atrasti naują įdomią 
knygą, bet ir patirti daug gerų 
emocijų. Galiu tik patvirtinti, kad 
mugėje sutikti laimingi žmonės ir 
išgirstos istorijos ilgam išliks 
atmintyje ir sukels šypseną. Šįmet 
apsilankiau ir literatūrinėje 
vaistinėje, kur gavau receptą 
vaistams (knygai), skatinantiems 
norą skaityti, ir, nors praėjo tik 
diena, jau jaučiu, kaip jie veikia! 

 
 

Greta: Vasario 27-oji buvo ypatinga, nes pirmą, bet tikrai ne paskutinį kartą lankiausi Knygų 
mugėje. Aplinkui tvyrojo vien tik pozityvios ir geros emocijos, žmonės aplink - draugiški, 
besišypsantys, o visų svarbiausia - mylintys knygą! Buvo nuostabu vaikščioti, įsilieti į minią, 
žvalgytis ir rinktis iš daugybės daugybės knygų... Mane sužavėjo knygų pristatymai, atlikėjų 
koncertai, net trumpučiai spektakliai! Nemeluodama pasakysiu, kad apsilankymas Knygų 
mugėje - pakilios ir džiaugsmingos nuotaikos užtaisas ne vienai dienai. 
 

 

 

Giedrė ( iš susitikimo su rašytoju S. Parulskiu): „Knyga 

„Nutylėtų lelijų miestas“ – juokingiausia ir kartu liūdniausia 

mano knyga. Ją rašiau savo 50 – mečiui. Jei ji nusisekė – bus 

man vainikas, jei ne – tada antkapis.“ 

„Kalba – labai asmeniškas, kūniškas dalykas. Ji negali būti 

abstrakti, glazūruota... Tavo kalba negali būti barjeras tarp 

tavęs ir tavo minčių.‘ 

„Kurdamas stengiuosi, kad atrasčiau kuo mažesnį disonansą 

tarp to, ką parašau ir to, ką paskui perskaitau. Jei rezultatu nesu 

patenkintas, tašau tašau, drožiu drožiu – pirštai kruvini... 

Kartais nudrožiu beveik iki nieko...“ 
 

 

                    Valdos Kairiūnienės, Giedrės Kaziukonienės, Ramintos Mažeikaitės nuotr. 
 

 
 



Sveiki visi, šį kartą pristatysiu būrelį „Kino kūrybinės dirbtuvės“, kurį veda 
mokytojas Valdas Kaziukonis. Šiuo metu būrelį lanko 7 mokiniai. Susirinkę 
įdomiai ir prasmingai leidžia laisvalaikį – užfiksuotą (filmuotą) gimnazijos 
dabartį skaitmenina ir montuoja trumpus filmukus bendruomenei bei 
svečiams. Tai ugdo kritinį mąstymą, įgūdžius dirbant su įvairiomis 
technologijomis, pilietišką požiūrį į savo gimnaziją. Visi kartu dažnai ieško 
naujų idėjų, norėdami sukurti ką nors įdomaus ir gražaus.  

„Kino kūrybinės dirbtuvės“ kartu su „Atžalyno“ gimnazija pasirašė kūrybinio bendradarbiavimo sutartis 
su J. Monkutės – Marks galerija ir Kėdainių muzikos mokykla. Atžalyniečių darbas „Juoda šviesa – 2“ 
keliavo į JAV ir buvo labai palankiai įvertintas. Filmas „Šviesos poezija“ sužavėjo parodos autorių stiklo 
menininką Remigijų Kriuką. Naujausias „Kino kūrybinių dirbtuvių“ projektas – kartu su muzikos 
mokyklos mokytojais kuriamas filmas apie kėdainietį kompozitorių, 2 Auksinių scenos kryžių laimėtoją 
Antaną Jasenką. Nuo 2014 m. sukurtus darbus rasite čia:  
https://www.youtube.com/channel/UC4USqXXwsGZIbydgoLLv88w   
Mokytojas Valdas maloniai kviečia visus, norinčius prisidėti prie kūrybinio proceso, ketvirtadieniais po 6 
-7 pamokų į 221 kab. Bendraudami labai šiltai visi pasibuvom, pajuokavom ir praskaidrinom nuotaiką, 
tad čia praleistas laikas tikrai atitinka mokytojo trimis žodžiais apibūdintą būrelį – jaukumas, santykis, 
nuoširdumas.  
P.S. Užsiėmimų metu visi vaišinami mėtų iš mokytojo daržo arbata. 
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P O   P A M O K Ų...             Miglė GALVANAUSKAITĖ 
 

 

 KĖDAINIŲ „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tadas JANKŪNAS 

” A Š     V I S     P R I S I M E N U ...” 

LINKSMI ĮVYKIAI IR NUOTYKIAI, 

NUTIKĘ MOKYTOJAMS DARBE  

Zita Želnienė: maironiečių būrelio 

vaikai  
labai laukdavo rudenį ir pavasarį 
rengiamų išvykų. Tąkart ruošėmės į tradicinį žygį, norėjome pasiekti 
Lietuvos geografinį centrą autobusu, o grįžti – pėsčiomis. Todėl klasėje mokiniai paliko sunkiąją naštą – 
knygų prikrautas kuprines, nes keliavo penktadienį po pamokų. Žygis pavyko. Džiugino šilta, saulėta 
pavasario diena, vaikų klegesys. O prie upės, 
slėnyje, su draugais ir žaidimai buvo smagesni, ir 
sumuštiniai skanesni... Tik vėlai pavakary grįžome į 
mokyklą.  
Bet žygeivių kojos dar ,,nešė‘‘, energijos ir nuotaikos 
netrūko. Tada juokaudamas kažkas pasakė, kad taip 
smagu būry kartu, kad net nesinorėtų skirstytis namo. O aš taip pat juokaudama atsakiau, kad galime daryti 
pratęsimą – likti vakaroti ir nakvoti mokykloje. Pasipylė klausimai ir galimų variantų aptarimas. Fantazijos 
netrūko. Aš, be abejo,  žaismingai kursčiau vilties ugnelę ir rimtu, ir entuziastingu, kartais net susirūpinusiu 
veidu: ,,Gerai‘‘, ,,Pagalvosiu‘‘, ,,Rasiu išeitį‘‘. Taip ,,stengiausi‘‘, kad vaikai nuoširdžiai patikėjo, jog gausiu 
leidimą nakvoti mokykloje (paskambinsiu Direktoriui), vakarienė bus (susidėsim pinigėlius ir ,,Maximoj‘‘ 
nusipirksim kefyro ir bandelių), miegmaišiai bus (sporto salytėje rasime čiužinius), tėvų leidimus gausim 
(vaikai paskambins, aš patvirtinsiu). Jie žaibiškai pradėjo skirstytis veiklas, jau rengėsi skambinti 

tėvams... Pasitraukiau atokiau ir stebėjau. Tvenkėsi juoko 
pliūpsnis, sunkiai tvardžiausi... Akimirką rankomis užsidengiau 
veidą, bet nepadėjo – prapliupau juoktis! O vaikai? Vaikai jau taip 
pat leipo juokais, kad RIMTAI patikėjo! Buvo daug skanaus juoko... 
Tik kraudamiesi daiktus ir rimtai, ir juokais patiklieji bendraminčiai 
vis burbėjo: ,,N-e-e-e-norim namo, n-o-o-o-rim nakvoti mokykloj...‘‘ 
Supratau, kad gimė idėja, kurią iš tiesų galima įgyvendinti. 
Pasakiau. Jie vėl ,,užsidegė‘‘:  
 

                         ,,Vis tiek kada nors nakvosime mokykloje!‘‘ 
 

https://www.youtube.com/channel/UC4USqXXwsGZIbydgoLLv88w
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S E K U   S E K U   P A S A K Ą ...   (arba šimtadienio įspūdžiai) 
 

Šiemetinio šimtadienio tema sugrąžino viena koja savarankiško gyvenimo kelyje jau 

stovinčius abiturientus į vaikystės pasaką. Nuotaikingame vakare netrūko nei elfų, nei 

princesių... O aiškiariagė ragana stebuklingame rutulyje įžvelgė ketvirtokų lemtį – 

EGZAMINAI...  
 

     Nei už devynių jūrų, nei už devynių marių – 

pačioje svarbiausioje Kėdainių miesto vietoje (šalia 

autobusų stoties ir didžiosios Maximos) stūksojo XX 

a. vidurį menanti garsioji 

„Atžalyno“ pilis. Ją jau dvi 

dešimtis metų valdė 

išmintingas valdovas 

Gintaras. Valdė ne vienas – 

jam savo patarimais 

padėdavo rotacijos būdu 

besikeičianti Ministrų 

taryba. Šiais mokslo metais 

(o laikas šioje pilyje būtent 

taip ir būdavo matuojamas) 

tarybą sudarė 7 ministrai. 
 

 

     Kartą ministrė Dalia įpareigojo savo pavaldinę 

Raudonkepuraitę nukeliauti į gretimą karalystę (tą, kur už 

Gegučių parkelio) sergančios senelės aplankyti. 

Raudonkepuraitė – klusni mergaitė. Pakeliui užsuko į ministrei 

Neringai priklausančią kepyklėlę ir nupirko senelei lauktuvių 

Pagranduką. Ten pat sutiko ir kaimynų berniuką Buratiną 

(ministrės Vidos pažįstamų sūnų). Buratinas (nors ir medinis), 

bet labai nuoširdus jaunuolis – pasisiūlė Raudonkepuraitę 

palydėti. Juk eiti reikės per gūdų Gegučių parkelį! Šildė maloni 

artėjančio pavasario saulutė, tad jaunuoliai, beklaidžiodami 

parko takeliais, prisėdo ant suoliuko „pachatinti“.  

     O dabar kuriam laikui juos ten palikime ir trumpam 

grįžkime į „Atžalyno“ pilį. Čia, eilinio Ministrų tarybos 

posėdžio metu, buvo gvildenami labai svarbūs karalystės 

jaunuolių ateities klausimai. Ministrė Violeta, burdama 

jaunuolių ateitį, netyčia paspaudė ne tą mygtuką, ir visas 

karalystės merginas pavertė miegančiomis gražuolėmis, 

o vaikinus – broliais, juodvarniais lakstančiais. Vargšė 

Raudonkepuraitė... Lyg koks eksponatas gulėjo Gegučių 

parkelyje ant suoliuko, o Buratinas, virtęs juodvarniu, tik 

nerimastingai plasnojo sparnais, lyg norėdamas išvaikyti 

būrius selfius besidarančių turistų... Vargšės ministrės 

Violeta ir Vera!  Jos taip sielojosi...                         Nukelta į 8 psl. 
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Atkelta iš 7 psl.  
     Vėliau veiksmas vyko 

greitai lyg pasakoje. Iš 

kažkur atsirado 3 narsūs 

paršiukai ir Ožkelė su 7 

vilkais (na, taip rašoma 

oficialiose įvykių 

suvestinėse, tačiau 

manau, jog tuos 

gelbėtojus suorganizavo 

ne kas kitas, o ministras Žydrūnas ir jo kolegė Daiva). Visi 

sėkmingai atliko savus vaidmenis: kas Miegančią gražuolę 

bučiavo, kas juodvarniams dilgėlinius marškinius mezgė... Ir 

pagaliau viskas vėl stojo į savas vietas.  

     Ir šį kartą pasaka pasibaigė laimingai. O valdovas Gintaras ta džiaugsminga proga išrėžė kalbą, 

kurioje išreiškė viltį, jog ta laiminga pasakos pabaiga tęsis ne 100 dienų, o tol, kol karalystės jaunuoliai 

sėkmingai išlaikys brandos egzaminus, tuo padėdami tvirtus pamatus ne tik savo, bet ir visos karalystės    

ateičiai.                   (pasaką sekė Giedrė KAZIUKONIENĖ) 

 

 

Parengė Julija NAPRYTĖ 
 

Meilė – šeima, draugai. Namų jaukumas, kuris gali sušildyti 
tave ne tik iš išorės, bet ir iš vidaus. Meilė - turėti artimą 
žmogų, kuris priverčia tave jaustis ypatingu. (Faustė, 4d)  
 

Meilė - tai neapsakomas jausmas, kurį nori patirti visi! 
(Andrius, 2e) 
 

Aš manau, kad meilė - tai rūpestis, pasitikėjimas vienas kitu, 
atsakomybė už artimą žmogų. Meilė yra ne tik žodis ar 
būsena, ją reikia jausti ir suprasti, kaip gera su ja ir liūdna be 
jos. Kiekvienam žmogui svarbu mylėti, o dar svarbiau jaustis 
mylimam. „Gyvenkim, kad mylėtume. Mylėkim, kad 
gyventume“. (Vikenta, 1c)  
 

Meilė - dovana, kurios niekur nenusipirksi, nes patys 
brangiausi dalykai gyvenime yra sukuriami, o ne 
perkami. (Julija, 3c) 
 

Meilė - pats nuostabiausias jausmas, kurį 
žmogus jaučia. (Karolina, 2f)  
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