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Mama, tu tokia graži, kaip saulės spindulėlis.  

Mama, tavo balsas toks gražus, kaip lakštingalos čiulbėjimas.  

Mama, tavo rankos tokios švelnios, kaip drugelio sparnai.  

Mama, tavo akys tokios gražios, kaip pelytės kailiukas.  

 

Mama, aš džiaugiuosi, kad gimiau šiam pasauly.  

Mama, kaip gera, kad tu mane augini.  

Mama, aš laimingas, kad tave turiu.  

Mama, nors tu mane bari, aš vistiek tave myliu! 

                                                

 

MOTINOS DIENA  

         Motinos diena švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. 
Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną 

motinas sveikina vaikai ir vyrai, tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos 
darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. 
Kaip ji išaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Taigi pavasarį, kai garbinama 
žemė, kad būtų derlinga, nepamirštamos ir motinos. 

 

Pasveikink savo mamą! 

Mama, geriausias žmogus pasauly, Mama, tai meilė stipri. Mama, tai švelniausias žodelis, kurį aš 
ištarti galiu.  

 

O buvo saulės, vėjo - buvo visko, svajonių laivas blaškės audrose. Ne kartą ašara žvaigžde 
sutvisko, ne kartą džiaugsmas degė akyse. Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo. O tu likai švelni, 
likai rami, nes tu skausmus ir negandas mokėjai paverst šypsniu, praskaidrint viltimi.  
       Nukelta į 2 p.  

                 Jaunieji korespondentai                     2010 m. gegužės mėn. 
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Mieloji mama, tu buvai ir liksi audringoj jūroj švyturiu mieliausiu. Kaskart sudrėkusiom akim 
vaikus sutiksi ir apie jų klaidas, džiaugsmus kas kartą klausi. Sugrįžti trokštame kur tu, kur 
senas beržas, kur gimtinė, ir prisiglaudus paklausyt, kaip šlama širdy tavojoj meilė begalinė.  

    Švelnumas delno, likusio ant mano skruosto... Sūrumas 
   ašaros akių giliajam žydrume... Tu ateini iš ilgesio  
   platybių krašto, apkloji liūdintį sušildančia skraiste; Ir 
   norisi, kad jie - nebylūs žodžiai, tūnoję mano viduje,  
                     pasiekt pasaulyje jautriausią širdį; Ir, kad išgirstum - aš 
                    myliu Tave.  

Tik pažvelki, Mama, mes seniai užaugom ir išskridom paukščiais iš Tavų namų. Tiktai Tu, mieloji, 
gimtą lizdą saugai, kad sugrįžt galėtum, kai mums neramu. Tau atrodo vakar dar maži bėgiojom, 
Tu glaudei kiekvieną prie savo širdies. Šiandien Tau gėlių mes puokštę dovanojam ir ilgiausių 
metų linkim iš visos širdies.  

 

 

Mes visuomet vaikai prie tavo kojų, MAMA, po tavo glostančia ranka 
mes vėl maži, delne Tu mūs kelius ir klystkelius neši, vedies atgal į erdvų, 
skambantį vaikystės namą. Mes visuomet vaikai prie tavo kelių, 
MAMA, ir kaip vaikai, mes žadam būt geri, o Tu žiūri, Tu taip šiltai 
žiūri, kaip mes apleidžiame vaikystės erdvų namą.  

Nuo žemės delno kyla žalias daigas, viršum galvos - padangių žydruma. Aš bėgu prie Tavęs, kaip 
mažas vaikas, Tave ir saulę šaukdamas "Mama". Tu man sakai, tu man kartoji, mama: Yra keliai, 
keleliai ir takai, kuriais į širdį, kaip į bendrą namą, ateina žmonės - dideli vaikai.  

Tu vėl liūdna, brangioji Mama, širdy Tau vėlei neramu. Galbūt ir vėl 
Tau širdį skauda dėl savo augančių vaikų. Neverk suprantame jau, 
Mama, ką reiškia žodis "nedaryk" ir kartais, kaip sunku bebūtų, Tu 
skausmo ašarą nuryk. Dėkojam Tau, brangioji Mama, už tai, kad Tu 
buvai griežta, kad viską mums seniai atleidai ir dar už tai, kad Tu - 
Mama.  

Už viską Tau dėkojam, Mama, Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis. Kai tu drauge, mums visad 
būna gera, ir niekad nebaisi jokia lemtis. Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios galvelę glostė, 
gynė nuo skriaudų, kaip duona liepsnojantis tavasis delnas mums šluostė ašaras nuo užverktų 
akių.                                    

      
 Sveikinimai, padėkos žodžiai Mamai, surinkti Jaunųjų korespondentų (5-8 klasių mokiniai) 
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  Mokinių kūryba 

 
  Mama 
Pasauly nėra 
Brangesnės už ją.                                 Mamyte 
Vaikai ją vadina                           Mamyte, tavo rankos  
Gerąja mama!                               Mano veidą liečia.                            Valdas Karčauskas 6 kl. 

                                                        Mamyte, tavo akys                                    Mamyte 
Laura Vereikytė 6 kl.                   Kaip žvaigždutės šviečia.                 Mamyte, brangiausia 

                                                                                        Mamyte, geriausia 
Viktorija Kinderytė 6 kl.              Aš tave myliu labiausiai                                                                                                                  

Tavo rankos man 
                                                                                                                       švelniausios.  
                                                                                                                      
                  
                                                                      . 
 
 

      
 Mamyte               
Mamyte, tu esi graži,  
maloni ir nuoširdi. 
Tu mane nuo kūdikystės užauginai,                     Mamai            
todėl tave mylėsiu amžinai.                             Mamyte, mano, 
                                                                         Džiaugiuosi tavimi. 
Dovydas Burneckis 6 kl.                                 Gyvenimas šviesėja, 
                                                                         Kai tu šalia esi. 
                                                                            
                                                                         Lukas Graisas 6 kl. 
 
                        Mama                             
                Mama, tu graži, 
                Gera ir nuoširdi. 
               Tu mane užauginai, guodei 
               ir niekad manęs nepalikai.                                 
                                                                                  
               Tu pati gražiausia,                                      
               geriausia, nuostabiausia.                            
               Tavo oda švelniausia.                                
               Tu man  graži ir brangiausia. 
                                                                                  
               Rokas Kinderis 6 kl.                                  
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Mokinių mintys ir žodžiai, skirti Mamai 
 

Mano Mama graži ir gera. 
Gabrielius B. 3 kl. 
 
Mane mama labai myli. 
Agnė L. 1 kl. 
 
Mano mama darbšti ir mylinti. 
Andrius 3 kl. 
 
Aš labai myliu savo mamą todėl, kad ji viską nuperka. 
Ieva 1 kl. 
 
Turiu labai gerą mamą, noriu, kad jai visada sektųsi. 
Dovilė 3 kl. 
 
Myliu mamą už tai, kad apkabina, pabučiuoja, sušukuoja. 
Viktorija 1 kl. 
 
Linkiu savo mamai džiaugsmo, sveikatos, meilės. 
Lukas 1 kl. 
 
Mano mama yra pati pati geriausia. 
Žygimantas 1 kl. 
 
Aš nebeturiu mamytės, bet vis tiek labai labai ją myliu... 
Deividas 3 kl. 
 
Mūsų mamos pačios nuostabiausios, labiausiai besirūpinančios savo vaikais, jaunos, kūrybingos, turinčios idėjų, 
sumanymų. 
1, 3 kl. mokytoja Vitalija 
 
Aš dėkinga mamai už tai, kad davė man gyvybę. 
G. Beresnevičiūtė 4 kl. 
 
Dėkoju mamai už rūpestį. 
L. Moncevičiūtė 4 kl. 
 
Dėkoju mamai, kad visur mus nuveža. 
A. Vereikytė 4 kl. 
 
Aš dėkingas mamai už tai, kad mane myli. 
A. Zubavičius 4 kl. 
 
Dėkoju mamai už skanią košę. 
G. Gergardaitė 4 kl. 
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Dėkoju mamai už gerumą. 
S. Nekrašas 2 kl. 
 
Dėkoju mamai už tai, kad ji man padeda dirbti. 
J. Kinderis 2 kl. 
 
Dėkoju mamai, kad nuperka ką nors. 
K. Sebeckaitė 2 kl. 
 
Dėkingas mamai, kad viskuo mus aprūpina. 
G. Beresnevičius 2 kl. 
 
Dėkoju mamai, kad davė mums namus. 
A. Ralys 2 kl. 
 
Dėkoju mamai, kad išmokė šnekėti. 
V. Ralytė 2 kl. 
 
Mano mamytė brangesnė už auksą. 
Armanda Ralytė 5 kl. 
 
Mano mama geriausia ir šauniausia visame pasaulyje. 
Jovita Ralytė 5 kl. 
 
Mama – tai visas mano gyvenimas. 
Mindaugas Vereikis 5 kl. 
 
Mano mama didžiausias brangakmenis. 
Andriejus Fetingis 5 kl. 
 
Noriu dovanoti tau, mama, piešinį gražiausią, bučinį į skruostą karščiausią ir žodžius meiliausius. 
Erikas Rimkus 5 kl. 
 
Mama – tai visas mano turtas. 
Danielius Strielkauskis 5 kl. 
 
Mama, aš tau dėkoju, kad manęs nepalikai sunkiausiomis akimirkomis. 
Lukas Graisas 6 kl. 
 
Mama, dėkoju už gerumą ir kantrybę. 
Virgis Balsys 6 kl. 
 
Ačiū tau mama, už viską, ką dėl manęs padarai. 
Mantas Samuilis 6 kl. 
 
Mama man brangiausias žmogus pasaulyje. 
Samanta Kazlauskaitė 7 kl. 
 
Mama man yra brangiausia, nes ji mane auklėja. 
Valentinas Mileikis 7 kl. 
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Mama – tai mano geriausia draugė. 
Airidas Ralys 7 kl. 
 
Mama – tai brangiausias ir mylimiausias žmogus. 
Karina Baltrušaitytė 7 kl. 
 
Mama – tai labiausiai mylintis žmogus. 
Laura Čerbinaitė 7 kl. 
 
Mama – tai žmogus, kuris mane pagimdė ir užaugino. 
Agnė Mackevičiūtė 7 kl. 
 
Dėkoju mamai už jos meilę. 
Roberta Šaltmerytė 7 kl. 
 
Mama – tai žmogus, kuris mane augina. 
Audrius Ralys 7 kl. 
 
Aš savo mamą labai myliu už jos kantrybę ir meilę. 
Vigita Kazlauskaitė 8 kl. 
 
Mama – tai vienintelis žmogus, kuris mane taip myli ir saugo nuo blogio. 
Mantas Ališauskas 8 kl. 
 
Mama – tai viskas, ko man reikia pasaulyje, ji mane paguodžia, kai man būna blogai. 
Tomas Jocius 8 kl. 
 
Mama – tai tas žmogus, kuris man suteikė gyvybę. 
Justina Gaupšaitė 8 kl. 
 
Mama – tai visada padedantis ir suprantantis žmogus. 
Ingrida Vičiūnaitė 8 kl. 
 
Mama – tai nesenstančios širdies žmogus. 
Jolanta Šerkšnaitė 8 kl. 
 
Mama – tai visada nuoširdi, mylinti ir man padedanti. 
Kristinas Trepenskis 8 kl. 
 
Dėkoju, tau mama, ką esi dėl manęs padariusi, linkiu tau laimės, meilės ir gražiausių pavasario žiedų. 
Kristupas Burneckis 9 kl. 
 
Linkiu tau, mama, kad tavo gyvenimas būtų kupinas kupinas laimės, džiaugsmo ir viso ko geriausio. 
Viktoras Samuilis 9 kl. 
 
Brangioji mama, Motinos dienos proga linkiu Tau daug laimės, meilės, džiaugsmo ir sveikatos. 
Audrius Navickis 9 kl. 
 
Mama, aš linkiu Tau daug laimės, sveikatos, meilės ir pinigų. 
Deividas Lapinskas 9 kl. 
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Mieloji mama, linkiu Tau kuo gražiausių saulėtų dienų, kiekvieną dieną švytėk kaip saulė. 
Modestas Balsys 9 kl. 
 
Mama, noriu palinkėti Tau daug gerų emocijų, sveikatos, laimės. Būk laiminga, brangioji mama! 
Laimonas Jocius 9 kl. 
 

 
 
 
 
 
 
Mieloji mama, linkiu Tau daug laimės ir meilės. 
Irena Ralytė 9 kl. 
 
Mamyte, linkiu Tau šviesių dienų, sveikatos, laimės ir kad būtum pati laimingiausia mama pasaulyje. 
Aurika Balsytė 9 kl. 
 
Mama, Motinos dienos proga linkiu Tau daug daug sveikatos ir visokeriopos sėkmės, kuri  visada tave lydėtų. 
Vytautas Vyšniauskas 9 kl. 
 
Brangioji mama, linkiu tau laimės, sveikatos, daug pinigų. 
Vida Fetingaitė 9 kl. 
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Juoko kambarys  

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

  
Jaunieji korespondentai (5-8 klasių mokiniai) 

-Šiandien mokykloje tėvų 

susirinkimas išrinktiesiems, - 

sako Petriukas tėčiui. 

- O kas jame dalyvaus? 

- Direktorius, auklėtoja ir 

tu, tėveli. 

Mokytoja klausia 

Petriuko: 

- Kur tavo pažymių 

knygelė? 

- Nuo tada, kai gavau 

dešimtuką, tėtis visiems 

kaimynams rodo ir namo 

neparneša! 

- Karoli, kiek bus šeši plius 

keturi? – klausia mokytoja. 

- Dvylika. 

- Ne! 

- Trylika. 

- Ne. Dešimt. 

- Dešimt? Oi, ne, mokytoja, 

aš puikiai prisimenu, kad 

dešimt būna, kai prie penkių 

pridedi penkis! 

 

Pingvinas skundžiasi zebrui: 

- Visų gyvūnų nuotraukos būna 

spalvotos, o mūsų – tik juodai 

baltos. 

Miglė skundžiasi mamai pilvo skausmais. 

- Taip yra todėl, kad jis tuščias. Jei kas 

nors pilve būtų, jo neskaudėtų. 

- A, - sako Miglė, - dabar suprantu, 

kodėl tetai Bronei visada skauda galvą. 

 


