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Šiandien jau viena ruksėjo,  

Mokslo metai prasidėjo.  

Aš einu į penkta klasė,   

Nežinau, ką ten surasiu: 

Gal lėlytę, gal mašiną,   

Gal kompjuterio žaidimą? 

O gal ten kabės lenta,  

Ir knyga bus atversta? 

Rasi ten gal aš pieštuką,  

sasvinį ir droštuką?  

Pasidrožęs aš pieštuką  

vėl rašysiu sakinuką  

apie vasarą džiauksminga,  

apie rudenį turtingas,  

apie žiemą tą vėjuota  

ir pavasaris spalvotą.  
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Šiandien jau viena rugsėjo, 

Naujieji metai prasidėjo.  

Septynias klases baigiau  

Į aštuonios atėjau. 

Vasara atėjo 

O ruduo praėjo. 

Vėliau žiema ateina 

Pavasaris ją pakeis. 

Vasara šalta  

O žiema karšta. 

Pavasaris gausus 

O ruduo kvapnus. 

Antonimų jau gana, 

Apsisuko nuo jų galva. 

Biški pailsėsiu 

Ir toliau judės –  

Pabėgusius kablelius   

Tarp žodžių sudės.  

Vėliau juos užrakins  

O raktą aukštai pakabins. 
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Šiandien jau viena rugsėjo, 

Naujieji metai prasidėjo. 

Aštuones klases baigiau 

Ir į devynios atėjau. 

Mokytojai ir tėvai 

Nori kad visi vaikai 

Ir skaitytu ir rašytu 

Ir skaičiuotu ir dainuotu 

Ir kazdien rimtai sportuotu. 

Mama tėti neskubėkit, 

Mokytis jus man padėki. 

Prisiminki, kaip seniai 

Jums padeda tėvai. 

Jeigu dirbo visi 

Rezultatai būs geri! 
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Šiandien jau viena rugsėjo  

Naujieji metai prasidėjo.  

Devynias klases baigiau  

Ir į dešimt atėjau. 

Ką čia veiksiu? Ne žinau 

Bet labai rimtai svarstau 

Kad reikėtu parašyti 

Laišką švietimo ministrui. 

Gal sutiktu jis pakeisti  

Darbo ir atostogos skaičių 

Dirbtume mes dvi dienas 

O poilsiautume penkias. 

Įspudžių daug prisirinktume 

Ir mokykloje dalintumės  

Taisiklinguose sakiniuose   

Įdomiose rašiniuose 

Apie skaitomas knygas  

Sporte užimtas vietas 

Apie nuotikius linksmus  

Apie sutiktus draugus. 
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5 klasei 

Šiandien jau viena ruksėjo,  

Mokslo metai prasidėjo.  

Aš einu į penkta klasė,   

Nežinau, ką ten surasiu: 

Gal lėlytę, gal mašiną,   

Gal kompjuterio žaidimą? 

O gal ten kabės lenta,  

Ir knyga bus atversta? 

Rasi ten gal aš pieštuką,  

sasvinį ir droštuką?  

Pasidrožęs aš pieštuką  

vėl rašysiu sakinuką  

apie vasarą džiauksminga,  

apie rudenį turtingas,  

apie žiemą tą vėjuota  

ir pavasaris spalvotą.  

 

5 klasei 

Šiandien jau pirma rugsėjo,  

Mokslo metai prasidėjo.  

Aš einu į penktą klasę,   

Nežinau, ką ten surasiu: 

Gal lėlytę, gal mašiną,   

Gal kompiuterio žaidimą? 

O gal ten kabės lenta,  

Ir knyga bus atversta? 

Rasiu ten gal aš pieštuką,  

sąsiuvinį ir drožtuką?  

Pasidrožęs aš pieštuką  

vėl rašysiu sakinuką  

apie vasarą džiaugsmingą,  

apie rudenį turtingą,  

apie žiemą tą vėjuotą  

ir pavasarį spalvotą.  

8 klasei 

Šiandien jau viena rugsėjo, 

Naujieji metai prasidėjo.  

Septynias klases baigiau  

Į aštuonios atėjau. 

Vasara atėjo 

O ruduo praėjo. 

Vėliau žiema ateina 

Pavasaris ją pakeis. 

Vasara šalta  

O žiema karšta. 

Pavasaris gausus 

O ruduo kvapnus. 

Antonimų jau gana, 

Apsisuko nuo jų galva. 

Biški pailsėsiu 

Ir toliau judės –  

Pabėgusius kablelius   

Tarp žodžių sudės.  

Vėliau juos užrakins  

O raktą aukštai pakabins. 

 

8 klasei 

Šiandien jau pirma rugsėjo, 

Naujieji mokslo metai prasidėjo.  

Septynias klases baigiau,  

Į aštuntą atėjau. 

Vasara praėjo, 

O ruduo atėjo. 

Vėliau žiema ateis, 

Pavasaris ją pakeis. 

Vasara karšta,  

O žiema šalta. 

Pavasaris kvapnus, 

O ruduo gausus. 

Antonimų jau gana, 

Apsisuko nuo jų galva. 

Truputį pailsėsiu 

Ir toliau judėsiu –  

Pabėgusius kablelius   

Tarp žodžių sudėsiu.  

Vėliau juos užrakinsiu,  

O raktą aukštai pakabinsiu. 
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9 klasei 

Šiandien jau viena rugsėjo,  

Naujieji metai prasidėjo.  

Aštuones klases baigiau  

Ir į devynios atėjau. 

Mokytojai ir tėvai 

Nori kad visi vaikai 

Ir skaitytu ir rašytu 

Ir skaičiuotu ir dainuotu 

Ir kazdien rimtai sportuotu. 

Mama tėti neskubėkit, 

Mokytis jus man padėki. 

Prisiminki, kaip seniai 

Jums padeda tėvai. 

Jeigu dirbo visi 

Rezultatai būs geri! 

 

9 klasei 

Šiandien jau pirma rugsėjo,  

Naujieji mokslo metai prasidėjo.  

Aštuonias klases baigiau  

Ir į devintą atėjau. 

Mokytojai ir tėvai 

Nori, kad visi vaikai 

Ir skaitytų, ir rašytų, 

Ir skaičiuotų, ir dainuotų, 

Ir kasdien rimtai sportuotų. 

Mama, tėti, neskubėkit, 

Mokytis jūs man padėkit. 

Prisiminkit, kaip seniai  

Jums padėdavo tėvai. 

Jeigu dirbsime visi 

Rezultatai bus geri! 

10 klasei 

Šiandien jau viena rugsėjo  

Naujieji metai prasidėjo.  

Devynias klases baigiau  

Ir į dešimt atėjau. 

Ką čia veiksiu? Ne žinau 

Bet labai rimtai svarstau 

Kad reikėtu parašyti 

Laišką švietimo ministrui. 

Gal sutiktu jis pakeisti  

Darbo ir atostogos skaičių 

Dirbtume mes dvi dienas 

O poilsiautume penkias. 

Įspudžių daug prisirinktume 

Ir mokykloje dalintumės  

Taisiklinguose sakiniuose   

Įdomiose rašiniuose 

Apie skaitomas knygas  

Sporte užimtas vietas 

Apie nuotikius linksmus  

Apie sutiktus draugus. 

 

10 klasei 

Šiandien jau pirma rugsėjo,  

Naujieji mokslo metai prasidėjo.  

Devynias klases baigiau  

Ir į dešimtą atėjau. 

Ką čia veiksiu? Nežinau, 

Bet labai rimtai svarstau, 

Kad reikėtų parašyti 

Laišką švietimo ministrui. 

Gal sutiktų jis pakeisti  

Darbo ir atostogų skaičių: 

Dirbtume mes dvi dienas, 

O poilsiautume penkias. 

Įspūdžių daug prisirinktume 

Ir mokykloje dalintumės  

Taisyklinguose sakiniuose   

Įdomiuose rašiniuose 

Apie skaitomas knygas,  

Sporte užimtas vietas, 

Apie nuotykius linksmus,  

Apie sutiktus draugus. 

 


