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Iliustravo Aušrinė Juozelytė, 11 m. 4 klasė
Vilkaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla
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Iliustravo Aušrinė Juozelytė, 11 m. 4 klasė
Vilskaviškio r. Paežerių pagrindinė mokykla
8

9

PUŠELĖ
Prie pat pušyno – pušelė. Puiki, puošni, pasistiebus. Pušelėje pūpsojo
pelėdžiukai. Pasipūtę, pokštininkai, pramuštgalviai. Palei pušelę praskrido pora
paukštukų. Pamatę puikuolę pušelę paukštukai pastriksėti pašėlo. Padarė penkis
pasisukimus poroje. Puikiai pokštavo, purkštavo,pakol pavakarys priėjo. Patamsėliui
prasidėjus paukščiukai plastelėjo pastogėn. Pabudo pelėda pamaiva. Pasipurtė,
pasikrapštė, pažadino pelėdžiukus. Pasikreipus paliepė
prasimanyti palesti.
Pelėdžiukai paplasnojo, pamojavo pušelei, pradingo pušyne.
Priešmokyklinės „ Pelėdžiukų“ grupės ugdytiniai
Šakių r. Kriūkų ikimokyklinio-priešmokyklinio ugdymo skyrius „Pušelė“
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EGLUTĖ
Elegantiškas eigulys Eimantas eina egzotišku eglynu. Eglyne – eglučių
eilės. Eglutėje – erelis. Eglyne esą ežiukų. Ežys, ežienė, ežiukas eina eilute epušynan.
Epušyne estieikliujų elnių eilinės eitynės. Eikliakojai elniai egoistiškai eikvoja
eglutes, epušes. Esti etapas – erkių epidemija. Erkės erzina eigulį Eimantą. Eigulys
eglišakėmis eglina erkes.
– Eglute, eglute, erzink erkutę,– eiliuodamas eilėraštį eina entuziastas
eigulys Eimantas. Eglyno erškėtyne – erškėtžvirblių erzelynė. Eglyne esą ežeras.
Ežere – eketės ertmė. Eketėje eiguliauja ešerys.
Eigulio Eimanto ekskursijos esmė eglyne – egzotiška.
Priešmokyklinio ugdymo grupės „Gytariukai“ ugdytiniai,
Šiaulių lopšelis darželis „Eglutė“.

Iliustravo Gabrielė Dapkutė, 6 m, Dianisa Bizinaitė, 7 m.
Šiaulių lopšelis darželis „Eglutė“
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BURATINO BATAS BERŽYNE
Buratinui beržyne bebėgiojant batas balon bumbtelėjo.
Batas baloje begulėdamas brigzte brizgo. Buratinas bato beliūdėdamas, baloje
besėdėdamas burbėjo:
– Batas bajoriškas buvo, beveik baltas.
Beržyne bobutė bidzeno beuogaudama. Buratiną burbantį, bato beliūdintį
berado.
– Buratine, bruknių burnonberki, batuką batsiuviui bugdenki.
Buratinas besišypsodamas batsiuviui batą benešė. Batsiuvys batą
betaisydamas bambėjo :
– Blogai beržynėly bėginėti, batukus balose brinkinti...
Bet Buratinas batsiuviui bačkutę bruknių brinktelėjo.
Beržynėlin, botais beavėdamas, balose bimbinėti bėgte bėgo...
Dominyka Bepirštytė 6m., Emilija Makut 7m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

Iliustravo Rapolas Vosylius, 7m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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Iliustravo Lėja Svobūnaitė, 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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Iliustravo Emilija Makut, 7m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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PONIAI PIEVOJE PRIE PUŠAIČIŲ
Prieš pusšimtį pavasarių pienių pievoje puikavosi puikios pušaitės. Po
pievą, prie pušaičių, pulkais prabėgdavo poniai. Poniukams ponavo ponas, praplikęs,
pilvotas, pakibusiu pagurkliu, pavarde Pakštas.
– Pažvelkit poniai, pavasaris pievoj, prigulkit pavėsy prie pievoj
pasilikusiųpušaičių, paklausykit pavasarinių paukščių, pailsėkit.
Poniai pašokinėjo, palakstė pievoje, prigulė. Pakštas pažiūrėjo, pasikasė
pakaušį, pagalvojo, pagalvojo, pratarė:
– Pieva prie pušaičių – poniams puikiausias poilsio parkas.
Kamilė Kasparaitytė, 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“

Iliustravo Dominyka Pilkauskaitė, 7m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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KLEVAS
Kruopiškių kaime, Kurtinaičių kiemo kairiajame kampe, kerojo klevas.
Kreivame klevo kamiene knarkė kaimynų katinas Kostė. Kai kimiai knarktelėjo
kuosa, katinas krūptelėjo, keberiokštelėjo.
– Ko karksi, kuosa? – klausia katinas.
Kuosa, kruopščiai kedendama kuodą, kantriai kranksėdama klykavo:
–Katinekiurksoti, keliauk kitan kieman. Klevo kamienas –
kuosųkaralystė.

Pasaką kūrė ir iliustravo Miglė Litvaitytė 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

16

PUŠELĖS PALTELIS
Papūtė pušį pikta pūga. Pelėda pašiurpo pamačiusi pusnis. Pamėlo
pelėdos plunksnelės, pastarojipaprašė pušelės:
– Paskolink paltelį pasišildyti plunksnelėms.
Pušelė padavė pilką, pūkuotą paltelį. Pelėda pasidabinusi pratarė:
– Puikiai pasipuošiau, patogu pasistaipyti, pasikraipyti, pasimėgauti prieš
plikus paukščius.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gerda Bušauskaitė, 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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PETRIUKO PUŠIS
Petriukas pirko pušį. Pasodino pušį pakelėje, palaistė. Praėjus
penkiasdešimtmečiui panoro pjauti pušį. Pušis prakalbo:
– Pjovėjau, pjovėjau, pagailėk pušelės.
Pjovėjas Petriukas pamąstė, pamąstė, pasėdėjo, pagalvojo, pasakė:
– Pušele, pavirsi popieriumi, pradžiuginsi pirmokus.

Pasaką kūrė ir iliustravo Viltė Valaikaitė 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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ĄŽUOLAS
Augo aukštas ąžuolas. Aną antradienį, auštant, atskrido ant ąžuolo antis.
Atsitūpė antis, aiktelėjo:
– Ak, apžėlęs ąžuolėlis atžalomis.
Atsiduso ąžuolas. Atsargiai apkabino atžalėles, atsakė:
– Antyte, aš amžinai atkaklus: atlaikau audras, apglėbiu akimis aplinkui,
apžiūriu augančią augmeniją.

Pasaką kūrė ir iliustravo Austėja Grybauskaitė 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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PABAISOS PUŠIS
Pasaulio pakrašty ponaitis Petras prisodino pusšimtį pušų.
paaugus panoro pasivaikščioti po pačiam priklausantį pušyną. Paėjęs
priklydusią pabaisą.
– Ponuli Petrai, pagailėk pabaisos, padovanok pušį, pražūsiu...
Pagalvojo, pagalvojo ponaitis, pasikasė panosę... Pažiūrėjo,
pabijojęs:
– Prašau, pasaulis platus, pasirink pušį, pagyvenk, pastogė
patampa.

Pasaką kūrė ir iliustravo Mėja Virbickaitė, 6 m.;Joris Virbickas 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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Pušims
pamatė

pratarė
pastovi

PELĖDOS PUŠIS
Pasaulio pakrašty pelėda puošė pušį. Pelė, praeidama pro pelėdos
papuoštą pušį, pasakė:
– Puikiai papuošta pušis, puikiausia pušis pasaulyje.
Pelėda, pasigėrėdama pačiospovyza, pasikedeno plunksnas. Paskui
pažvelgė pirmyn,
pasimaivė, pasakė:
– Pati puošiau, pati puošiau, pati pasididžiuoju, pelyte...

Pasaką kūrė ir iliustravo Keila Šližytė,6 m.
Vilkaviškis, vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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BERŽO BAIMĖ
Beribiam beržyne, beveik brūzgyne, – baltas beržas. Bunda barsukai,
braidžioja briedžiai. Berže burkuoja balandžiai, byzgia bitės, brazdena boružės.
Bet beržas bijo. Brydėse bebras. Baugu... Beržas bijo bebro.

Paską kūrė ir iliustravo Gabija Aušrotaitė, 6m.
Vilkaviškio lopšelis- darželis „Buratinas“
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BUNDA BERŽYNAS
pasaka be galo

Beržyne bunda berželiai balti. Bunda balčiausias beržyno beržas.
Bunda balčiausio beržo bitutės, bitutės – birzzzgutės. Bunda boružės, boružės –
barrrbužės. Bunda beržyno briedė Bila, briedis Bilas, briedžiukai – bilukai. Bunda
balto beržyno bruknynuos barsukai –barrrzdukai.
Bunda beržynas: „Bizzz, birzzz, barrr, barzzz, burrr, burzzz, billl, bulll,
bukššt, buldikššt, buldukšššt, barrrbarrrbarrrr, barrrbarrrbarrrdarrrrdarrrrrr...“
Beržyne bunda berželiai balti. Bunda balčiausias beržyno beržas...
Luknė Kušlevičiūtė, 7m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“

Iliustravo Andrėja Kazlauskaitė, 6m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“
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ŽILVITIS
Žolynu žygiuoja žalias žiogelis Žiogaitis. Žiūri – žemėje žaliuoja žalias
žilvitis Žilvinaitis. Žilvičio žalumas žavėjo žiogelį. Žiogelio žvalumas žavėjo žilvitį.
– Žiogeli Žiogaiti, žadėjai žaidimą žaisti! –žioptelėjo žilvitis.
– Žilviti Žilvinaiti, žaiskim žaidimą „Žvaigždutės“ !
Žvaigždutės žėruoja –
Žilvitis žaliuoja.
Žvaigždutės žėruoja,
Žiogelis žingsniuoja
Žiū-žiū-žiū, žiū-žiū-žiū –
Žaidžiam, žiūrim žiūronu!
Samanta Mikulytė, 6 m.; Karolis Benekeraitis, 6 m.,
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“

Iliustravo Raminta Tubelytė, 6 m.
Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“
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KLEVO KERŠTAS
Krašte kiemo kerojo klevas. Katė Kima kopė į klevą. Klevelyje krapštėsi
karvelis. Katė kabinosi, kniaukė. Ketino karvelį kepštelėti. Klevas krūptelėjo. Kima
krito kūliais. Kiceno kitur. Klevas kikeno.

Pasaką kūrė ir iliustravo Pijus Bunikis, 8m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LIEPA
Laukymėje lingavo liepa. Lijo lietus, laužė lapus. Liepoje, lizde, lindėjo
lakštingala. Link liepos liuoksėjo lapė Lilė. Laputaitė lemeno lakštutei:
– Lipk lauk, laušiu liepą!
Lakštingala liūdėjo. Liepa lenkė lapus link lizdo, liepė
lakštingalėleilaikytis. Lietus liovėsi. Lakštingala lėkė laisvėn. Linkėjo liepai laimės.
Lapė Lilė liko liūdna ir liesa.

Pasaką kūrė ir iliustravo Ugnė Šukytė, 8 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LAZDYNE
Lepūnas Lokiukas Lukas leido laiką lazdyne. Landžiojo, lapavo. Laižė
letenas. Lokiukas laipiojo, laipiojo. Lazdynėlis lingavo, lingavo. Leinas lapuotis lūžo.
Lokiukas lupumšt! Liūdna.

Pasaką kūrė ir iliustravo Kristupas Dabravolskis, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
27

GLUOSNIO GERUOLIS
Gūdžioje girioje geruolis genys gluosny gyveno. Grybus, gervuoges, giles
giminėms giesmininkams gabeno. Giesmininkai gyrė genio gėrybes. Gluosnis geruolį
glaudė. Garbino girios gelbėtoją.

Pasaką kūrė ir iliustravo Simas Sankūnas, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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BERŽYNAS BUNDA
Baltame beržyne brėkšta. Brandus beržas braška. Betgi briedis brūžina
beržą! Bitės, boružės bunda berže. Balandžiai blaškosi, bebrai barasi. Beržynas
bunda.

Pasaką kūrė ir iliustravo Martyna Maslauskaitė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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ŠERMUKŠNIO ŠNEKA
Šiandien šąla. Šermukšniui šalta. Šarka šneka šermukšnio šakai:
– Šalta, šermukšnėli?
Šermukšnis šnabžda:
– Šalta, šarkele! Šiandien šalta. Šaukiam šilumos?
– Šaukiam, šermukšnėli! – šnarina šarka.
Šermukšnis šlamino. Šarka šaukė, šurmuliavo. Šilo.

Pasaką kūrė ir iliustravo Emilija Roveršteinaitė, 8 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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PRIE PUŠIES
Povilas pirko pupą. Pavasarį pupą pasodino, palaistė. Pupelė paaugo,
pražydo, prinoko.
Pelytė pribėgo prie pupos. Panoro pagrobti pupą. Pušyje perėjo pelėda.
Pamatė pelę, pabandė pagaut. Pelė pasislėpė po pušimi. Pelėda pavargo. Pritūpė
pušyje pailsėt. Pelytė pabėgo.
Pagaliau Povilas prisirinko pupų. Puiku!
Jokūbas Bindokas, 8m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Augustė Paškauskaitė, 8m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LIEPOS LOPŠYS
Lietuvos laukuose linksmai linguoja liepa. Liepą linksmina lakštingalos,
liepsnelės. Lapais laipioja laumžirgiai. Lututė liepai lopšinę liūliuoja.
Linų lauku link liepos liuoksi laputė. Lygumose lepečkoja lokys. Liepos
lapijoje lūšis laižo lūšiukus. Lietus liečia lapelius, laisto liepužę.
Lapkritį lapeliai lėtai leidžiasi. Liepa lauks linksmesnių laikų.

Pasaką kūrė ir liustravo Emilija Venclovė, 8 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

32

POVILO PUŠIS
Pagaliau pavasaris. Povilas prie Petro pavėsinės pasodino pušį. Pušelė
paaugo. Povilas pakvietė Patriciją pasigrožėti pušimi. Pabėgiojo, pasigrožėjo, pailsėjo
po pušimi. Pavakary pašokinėjo, pažaidė. Paskui parbėgo namo pas pusbrolius,
pusseseres. Patricija pagyrė Povilo pušį.

Pasaką kūrė ir iliustravo Jokūbas Čėpla, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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BALTAS BERŽAS
Berže burkavo baltas balandis. Beržas baisiai bijojo. Balandis beržą bandė
begėdinti:
– Bičiuli, baik bambėti. Būk bebaimis.
Bet beržas blyško blyško. Bemat buvo baltas. Bolavo balsva bure.

Pasaką kūrė ir iliustravo Ignas Kocius, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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ŠERMUKŠNIS
Šiandien šermukšnio šakos šlama. Šermukšnio širdis šąla. Šermukšnėlis
šaukia šilumą. Šakos šaukia šarką. Šeimininkė šarka šypsos, šoka šakomis.
Šermukšniui šyla štai širdis.

Pasaką kūrė ir iliustravo Augustas Bieliūnas, 8 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LIEPA
Laukymėje lingavo liepa. Laimingi liepos lapeliai liūliavo linksmą
lopšinę. Liepa labinosi lietaus lapelius, linkėdama labai linksmai linguoti, leido laiką,
laukdama lekiojančių laumžirgių. Linksmi laumžirgiai laigė liepos lapijoje. Link
liepos liuoksėjo lekuodama lapė. Liepos lapais lašėjo lietaus lašai. Lėtai lašeno lietaus
lašiukai: „Laš, laš, laš, laš...“
Laiminga lapė lakė lietaus lašus. Link liepos lingavo ligotas lokys. Lokys
linguodamas lapšnojo lietaus lašus. Lapė leipo linksmumu. Lietuje lekiojo
lakštingalos.
Lai laimina lietus laimingąją liepą. Lai laimina Lietuvą!
PauliusKubilius, 10 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Gabija Ūsaitė, 4b klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
36

LIŪDNOJI LIEPA
Liūdnai lingavo liūdna liepa Lai Lietuvos laukuose. Liūliavo liūdesio
liūsmę liepos lapeliai.
Laimė liejosi laisvai, lyg laisvi laisvūnai. Laikas lėkė link liūdniškos
liepos Lai, linguodamas, laimingas, laisvas. Liepa liūdnavo. Lai lapijoje laigė
laumžirgis. Liepa linktelėjo link laumžirgio, link liūdėjimo. Laumžirgis labai liūdėjo.
Laikas lai lėks labiau! Liepa lingavo, lietus lijo. Laikėsi lietaus lobio laimės liūdna
liepa Lai. Lėtokas lūkestis lietaus lūšnelėje laiminguose lagaminuose laikė liepai lobį.
Lai lapinis lapas luktelės lingesingai.
Lange liečiu liepos lingavimą. Lietuva – liūdnos liepos Lai lapijoje.
Liepa, liūdna liepa Lai, lyg liečia leliją. Liesk liepa, leliją – Leliją Laimės.
Gabija Burbulytė, 10 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Julija Levulytė,4b klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LIEPA
Lapkričio laike liepos lapai lijo lyg lietaus lašai. Laužė, lamdė liūtys liepą.
Lakstė lapai lyg laiškai laukuose. Lakštutės lizdas liūdnai lingavo liepoje. Liepos
liemuo liaunas, liaunas. Lūžo liepa lyg lazda. Labai labai liūdna.
Julija Levulytė, 10 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Rugilė Gilaitytė, 4 b klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
38

LAISVA LIEPA
Lėtai lašėjo lašeliai lietaus. Lingavo liūdnai liepelė laukuos. Lašnojo
linksmai lengvabūdis lietus. Lai linguos linksmiau liepužėlė laukuos.
Lėkė laumė lauku. Lietė liepelės lipnius lapukus. Laumės laiminta, linguoja liepa
laisvus liepžiedžius.
Landus laumžirgis lankstė laisvos liepos lajoj. Laumžirgužis lepino
liepukus. Liovėsi lašnoti lipšnus lietus. Liūliuoja laiminga liepa Lietuvos laukuose.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gabija Zurbaitė, 10 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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BEBRYNĖS BERŽAS
Baisioj Bebrynės baloj bolavo baltas beržas. Bebrynėj buvo begalės
bebrų. Bebriaudami bebrai baksnojo beržą. Baisoka buvo beržui, bijojo bebrų.
Berželis bandė bailiai bartis:
– Būk bičiulis, begyvendamas branginsiu bebrus, broliu būsiu.
Bebras buvo broliškas, baigė baksnoti. Baltakamienis berželis
bujojaBebrynės baloje. Bičiuliai, broliai beesa bebrai, beržai.
Karolina Bulvičiūtė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Karolina Bulvičiūtė, 1c klasė; Dovydas Eimanavičius, 1c klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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PUŠIES PRIEGLOBSTIS
Prie parko pamačiau pušelę. Pušelėje pilka pelėda pūpso. Pušis patenkinta
pelėdos partneryste. Pelėda paperėjo penkis pelėdžiukus. Po pušimi pelėda pamatė
pelę. Pelėdžiukai panorėjo pelės. Pelytė pamėgino pasislėpti. Pačiupo pelėda pelytę,
pamaitino paalkusius pelėdžiukus. Paaugo pelėdžiukai, pradėjo po pušį paskraidyti.
Pušis pamilo puikius pelėdžiukus. Patiko pelėdžiukams pušies prieglobstis. Patapo
puikūs prieteliai – pušis, pelėda, pelėdžiukai.

Pasaką kūrė ir liustravo Urtė Meištaitė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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LAPĖS LIEPA
Lauke linguoja liekna liepa. Liauni liepos lapai linksta. Liepą labai lanko
laputė. Laputė linksmai liuoksi liepos link. Lėtai lipa linkusiu liepkočiu. Lietutis lyja.
Laisto liepą. Laputei liūdna lipti lietui lyjant. Lietutis liausis lijęs, lapei linksma liks.
Laputė liepą labiau lankys. Liepa laputės lauks.
Gabrielė Ulevičiūtė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Gabrielė Ulevičiūtė, 1c klasė; AronasMiesčionaitis, 1c klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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PUŠIS PAMIŠKĖJE
Pamiškėje pušelę pasodino Paulius. Paaugo pušis, pagražėjo. Pušelę
Paulius pastoviai prižiūrėjo. Pamėgo Pauliaus pušį paukščių pulkas. Pamatė Paulius
paukštelių pulką, palesino, paglostė, pamaitino. Paskui paukšteliai Pauliui pačiulbėjo,
palauke palydėjo. Patiko Pauliui palyda puiki. Pamilo pats pušelę, paukštelius.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gabija Ramonenkaitė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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EŽIUKAS EGLYNE
Eglyne eglių eilės. Eglutės elegantiškos. Ežiukas eglyne ežiauja. Eigulys
eiguliauja.
– Ei, ežiuk, eikš eiguliausim! Eikš eglutę egliniausim.
Eiguliauja eigulys, egliniauti ein ežys.
Emma Elzbieta Erbele, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Emma Elzbieta Erbele, 1c klasė; Airidas Narbutaitis, 1c klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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PELYTĖS PASTOGĖ PO PUŠIMI
Pilka pelytė po pušimi pasistatė pastogę. Pastogėje prigyveno penkis
pūstažandžius peliukus. Paūgėję peliukai palakstydavo po pušimi. Paskui peliukams
pritrūko patogumų. Panoro pasididinti plotą. Pušis paaugo – pelytėms padidėjo
plotas. Pasigerinusios padėtį, pelytės puikavosi pušies prieglobstyje penkiolika
pusmečių. Pušis pelyčių priskaičiavo pusšimtį. Pasidžiaugė pušis pelytėmis.
Ugnė Daugėlaitė, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Ugnė Daugėlaitė,1c klasė; Tomas Lenkas, 1c klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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POVILO PASAKOJIMAS
Povilas pasakoja pasakojimą, papasakotą prieš pusmilijonį parų.
– Pamiškėje pūpsojo penkios puikios pušys. Palinguodavo, pasiūbuodavo,
puikuodavosi. Po pietų pušys pamatė pjūklininką, panorusį pasigaminti pušinių
pagalių. Pabūgo pušys pjūklo. Panoro pagyventi. Pradėjo prašytis pasigailėjimo.
Pjūklininkas pasitaikė piktas. Pradėjo pirmą pušį pjauti. Pušis pabūgo, patvirtėjo,
pakietėjo. Pjūklas pagedo. Pjūklininkas papyko, pasiėmė pjūklą, pasišalino. Pušelės
pasidžiaugė pergale.
Eimas Stanaitis, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla

Iliustravo Eimas Stanaitis, 1c klasė; Arijus Gumauskas, 1c klasė
Vilkaviškio pradinė mokykla
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PALMIŲ PINAVIJOS
Priaugo palmių pelkynėje. Palmės pražydo puikiais puošiniais. Po
palmėmis pridygo puošniųjų pinavijų. Pinavijos patinka praeinantiems prošal.
Praeiviai pauosto puikias pinavijas, pauosto palmes puošnias. Pasidžiaugia praeiviai
puikiomis puošmenomis, padovanoja puokštes.

Pasaką kūrė ir iliustravo Benas Sukackas, 7 m.
Vilkaviškio pradinė mokykla
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ANTIS
Ąžuolyne augo aukštas ąžuolas. Ankstyvą antradienį ąžuolyną aplankė
Augustas. Atėjo, apsidairė, apžiūrėjo ąžuolą. Ąžuole ašarojo antis.
– Ak, – aimanavo antis.
– Antele, antele, apsidairyk aplinkui! Atsipeikėk! – Augustas atjautė antį.
Apsikabino abu, apsiverkė.
– Atia, antele, – atsisveikino Augustas.
– Atia, Augustai, – atsakė antis.

Pasaką kūrė ir iliustravo Augustas Grumblys, 10m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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APYNIAI, ĄŽUOLAS
Aukštą ąžuolą apsivijo apyniai. Atbėgo aukštaūgė antilopė Azamba.
Apsižiūrėjo, apuostė apynius. Atliuoksėjo aukštakojis arklys Aras. Arklys Aras
aplaižė apsiraizgiusį apynį. Atskrido apuokas Agis. Ant ąžuolo apsigyveno. Antilopė
Azamba, arklys Aras, apuokas Agas apsidžiaugė apyniais.

Pasaką kūrė ir iliustravo Dovilė Pūstelninkaitė, 10m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLIUKAS AIMIS
Ąžuolyne augo aukšti ąžuoliukai, ąžuolai. Artūras atėjo ąžuolynan.
Ąžuoliukas Aimis aiktelėjo. Artūras atnešė akmenį, atidavė ąžuoliukui. Agnė atėmė
akmenį. Ąžuoliukas Aimis apsiverkė. Agnė atidavė akmenį atgal ąžuoliukui.
Ąžuoliukas Aimis apsidžiaugė.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gustė Volteraitytė,9 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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AŽUOLAS
Andrius atsikėlė anksti. Apsiprausė, apsirengė. Atėjo Agnė. Abu atbėgo
ant Aukštakalnio. Aukštai augo ąžuolas.
– Apsidairyk, Agne, ant ąžuolo auga alyviniai apelsinai.
Agnė apsidairė aplink, apsiverkė.
– Agne, aš atsiprašau, apsimelavau, – apkabino Andrius.
Apsišluostė Agnė ašaras, apsidairė aplink. Arimuose augo ąžuoliukai,
alyvos, aguonos. Abu apkeliavo aplink ąžuolą, aplankė apuoką, arkliuką, asiliuką.
Atsisveikino abu.

Pasaką kūrė ir iliustravo Karolina Zinkevičiūtė, 9 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ATBRIAUTAS1ĄŽUOLIUKAS
Ąžuolvietės atokaitoje augo aukštas, aplapojęs ąžuolis2, a3 apačioje
ąžuolio – atbriautas ąžuoliukas. Augdamas augalotas aukštasis ąžuolis apdraskė,
apibrozdino, apibrėznojo4 ąžuoliuką. Ans5 aibę6 apturėjo, apturėjo, aža7 apipūti,
aptrešėti, apibręsti apėmė.
Apibrėškus ąžuoliukas apgalvojo antsiturėti8, apibrengti9ąžuolį. Apačioje
augdamas, ambrina aukštajam ąžuoliui:
– Agird, augalotasai, apsibrydai10.Abašiek11atadvėlotlapiją, Aš atsigauti,
atblusti12apsisprendžiau.
Ansanei13atisuko, ava14 atbrazdėjo ąžuolvertis. Ans apgenėjo, apkapojo
aukštąjį ąžuolį. Atsigavo ąžuoliukas, ataugo15až16ąžuolį aukštesnis, augolatesnis.

1

atstumtas
ąžuolas
3
o
4
aplaužė
5
jis
6
žalą
7
net, jog, kad
8
apsiginti
9
apibarti, aprėkti
10
įkyrėjai, įgrisai, atsibodai
11
nedaug
12
atsigauti
13
nei, nė
14
štai, va, ana
15
išaugo
16
už
2
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Pasaką kūrė ir iliustravo Danielis Divalis, 8 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLAS
Augalotas ąžuolas augo ąžuolyne. Ąžuolą apsivijo apynys. Ąžuolas
audringai atsiduso. Aplink ąžuolą atsirado ąžuoliukų. Atokiau augo avietės,
aksombaravykiai.
Ąžuolynan atskrido antys, alksninukai, avocetės, akmenės. Aukštoje
augmenijoje atsirado alksnių. Aukščiausiame ąžuole apsigyveno apuokas.
Ąžuolynan atvažiavo atostogauti Algis, Agnė, Aurimas, Aurelija,
Antanas. Aldona atvežė ąžuolėlį. Ąžuolėlis augs ąžuolyne.

Pasaką kūrė ir iliustravo Estrėja Janušaitytė, 8 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLAS, APUOKAS IR ASILAS
Aukštai aukštai, ant akmeninės atbrailos, augo ąžuolas. Atokaiton
atsipūsti atėjo asilas. Atskrido alkanas apuokas. Apsidairė, atsitūpė ąžuolan.
– Ak, ąžuole, ąžuolėli, – apsiašarojo apuokas,– aš atstumtas asilo. Anądien
asilas aprėkė, avinu apšaukė, apipešiotu apsirijėliu apvadino. Aš atsikandau asilo
atnešto agurko, apdrabsčiau atsineštas avietes, apmėčiau asiląagrastais.
Asilas apsimetė apkurtusiu.
– Ak, atleisk, asilėli, aš apgailestauju. Atsiprašau!
– Aišku atleidžiu, apuokėli, – atsakė asilas.
Abu apsikabino, atsisėdo ant akmens aukšto ąžuolo atokaitoj, atsipalaidavo.

Pasaką kūrė ir iliustravo Gintarė Vincevičiūtė, 8 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLAS
Aukštame ąžuole apsigyveno apuokas Apis. Aukštai apsistojęs Apis
apžiūrinėjo apylinkes. Apuokas apstulbo – anapus ąžuolo augo aukštesnis ąžuolas.
Aname ąžuole aptiko aštuonis apuokėlius. Apis aplankė apleistus atsiskyrėlius.
Apuokėliai apsidžiaugė.

Pasaką kūrė ir iliustravo Haroldas Rakauskas, 9 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLAS
Aname amžiuje auksu auksintoje aikštėje augo ąžuolas. Aukštis– akis
aklina, apimtis – aštuonių apkabinimų. Ant ąžuolo atšakos, ankštoje angoje,
apsigyvenęs apuokas Antanas. Anas apsimiegojęs atkildavo anksti aušroje.
Atbudindamas aikštėje, apačioje ąžuolo, apsigyvenusią avį Aleksandrą. Aleksandra
aprėkdavo apuoką aiškindama:
– Antanai Antanai, anie apsimiegoję, ar akis anam angis aušroje atplėšė?
Apuokas Antanas atsakė Aleksandrai:
– Atsiprašau, aš apsimiegojau. Antai ąžuolas atsikėlė, akis atmerkė,
atsigręžė aušron, atsigėrė ašarų. Atkilau aš apsimiegojęs, atkėliau aikštę, atsiprašau,
Aleksandra!
Avis Aleksandra atsiduso atsakydama:
– Atleidžiu, apuoke, atleidžiu, ąžuole.

I

Pasaką kūrė ir iliustravo Jokūbas Žukas, 8 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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ĄŽUOLO APSAUGA
Ant aukščiausios aukštumos antrokai atrado augantį apsamanojusį ąžuolą.
Ąžuolas augo aštuoniasdešimt aštuonis amžius. Ąžuole apsigyveno apuokas
Algimantas. Apuokas atsikėlė anksti, atmerkė akis, apsidairė. Ąžuolas atsikėlė
anksčiau, atsigręžęs apklausė apuoką:
– Apuoke, ar aš amžinai augsiu?
– Augsi, augsi, – atsakė apuokas, – arba ateis avis Adelė, apgrauš apatines
atžalas. Ana, apskritai, abejinga ąžuolams.
– Antrokai apsaugos ąžuolo atžalas, arši avis atsitrauks.
– Auk, ąžuolėli!

Pasaką kūrė ir iliustravo Kotryna Kriaučeliūnaitė, 8 m.
Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazija
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KARKLYNAS
Kartą karklyne kvarksėjo kvarklės.
– Kva, kva, kva, – kartojo kvarklės.
– Kas kerta kaip kardas?
– Kas karklyne kartais krypuoja?
Ketvirtadienį kvarklės kvietė krypuonėles kvarkti kartu. Kūrė koncertą
karklyne. Kvietė klausytis kreivasnapį, kukutį, kirmėlytę. Koncertas karklyne krutėjo,
kol kvarklės, krypuonėlės kvarksėjo. Koncertuojantiems katutės kartojos. Karklyno
koncertas ketvirtadienį kaitino kaimynus.
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyriaus 1–3 klasės
mokiniai

Iliustravo Rugilė Klimavičiūtė, 3 klasė
Vilkaviškio r. Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinės mokyklos Daržininkų skyrius
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