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Ar žinote, kad...

Artėja pats nuostabiausias metas– ATOSTOGOS.
Jaunieji žurnalistai
atsisveikina su savo
skaitytojais ir linki
patirti kuo daugiau
nuostabių akimirkų
bei nuoširdžiai kviečia dalintis jomis rudenį sugrįžus į mokyklą. Iki naujų

Nors už lango pliaupia lietus, o židinyje vis dar
spragsi ugnis, jau jaučiu Jūsų artėjimą. Girdžiu per balas šlepsint žingsnius ir įsivaizduoju, kaip netrukus tyliai girgžteli varteliai ir į mano kiemą nešinos pintine įlinguoja Atostogos. Aš,
kaip ir kiekvienas smalsus vaikas, sulaukęs svečio, pirmiausia
kyšteliu nosį pintinėlėn. Ką tikiuosi joje atrasti ? Pirmiausia,
pilną ąsotėlį saldaus rytinio miego, dubenį skaisčios vasaros saulės bei kibirėlį kuo šiltesnio gimtosios upės vandens. Žinoma, tikiuosi, kad Jūs, Atostogos, atnešit ne vieną knygą, nuo kurios
negalėsiu atsitraukti iki paryčių. Galbūt sulauksiu ir nuostabios
kelionės į kalnus ar prie jūros. Mintyse jau mėgaujuosi ilgais pasivaikščiojimais pajūriu, šiltu vasaros lietumi, prisirpusiomis
braškėmis ir pievų vėju… Žinau, atostogos kvepia pievų vėju…
Ir nors Jūsų žingsniai dar tik skamba mano ausyse, bet širdis
jau pasipuošusi, ją užplūdęs būsimo susitikimo džiaugsmas.
Mielosios, paskubėkit! Aš Jūsų taip pasiilgau .

Skambutis
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Atostogos neįmanomos be gėlių
kvapo, draugų juoko ir bemiegių
naktų... Austėja

Pasiilgau tų saulėtų ir karštų vasaros dienų, vėsiai švelnaus vėjelio dvelksmo, gaivinančio upės vandens, tos nuostabiai gyvybingos gamtos ir puikaus jausmo, kai net
nežinai, kokia šiandien savaitės diena, bet

Mielos atostogos, aš jūsų labai laukiu... laukiu maudynių, pasilinksminimų su draugais, įspūdingų nuotykių, pasivaikščiojimų

Atostogos, taip pasiilgau jūsų svaiginančio
gėlių kvapo, šiltų saulės spindulių, naktų,
nužarstytų akinančiomis žvaigždėmis. Bet
svarbiausia- jūs suteikiate galimybę pailsėti
nuo mokyklos, negalvoti apie mokslus ir namų darbus. Dovanojate šviežią oro gurkšnį ir
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Aš taip pasiilgau vasaros,
šėliojimo su draugais
ir ... jokių mokslų...

3 puslapis

Man atostogos- tai šiltas upių ir
ežerų vanduo, tai diena, kai temsta
tik dešimtą valandą vakaro, kiauros popietės, praleistos lauke su
draugais ir, aišku, kelionė prie

Mielos atostogos! Esate man pačios brangiausios. Dėl to aš Jums labai dėkingas!
Ačiū, kad dovanojate man saldų rytinį miegą, kaitrią saulutę ir nepamirštamas akimirkas, praleistas lauke su draugais !

Pačios nuostabiausios atostogos prabėga tik su šeima...

Norėčiau, kad vasarą

Aš tikiuosi iš atostogų šilto oro,
puikios nuotaikos, įdomių bei
neregėtų įspūdžių, linksmų draugų
bei geros kelionės į kitą šalį.

būtų daug nepamirštamų nuotykių. Neringa

Mielos atostogos, štai mes ir vėl susitikom. Aš iš Jūsų tikiuosi gražių saulėtų orų, puikios sveikatos ir kelionės
į tolimus, nuostabius kraštus.
Lukrecija

Vasara, tu tokia nuostabi, nes
galiu atsipūsti, pailsėti, patirti
įvairių nuotykių ir tiesiog links-
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