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Trys Broliai
Gyveno kartą trys broliai – Joris,
Matas ir Danielius.
Danielius buvo kvailiausias, ką
bedarė – viskas nesisekė.
Tada Joris su Matu nusprendė ,kad
geriausia jam būtų surasti žmoną.
Kaip tarė, taip padarė: susidėjo
daiktus ir visi iškeliavo ieškoti
Danieliui žmonos.
Ėjo dieną, ėjo dvi ir štai
netikėtai prieš jų akis išdygo sena
moteris, kuri iš tikrųjų buvo ragana.
Šie papasakojo, kad nori gerą darbą
atlikti – rasti žmoną vargšui broliui
Danieliui.
Senė
ragana
atvedė
brolius prie kryžkelės ir tarė:
-Štai prieš jus du keliai : į kairę ir į
dešinę.
Jei eisi į kairę , laukia turtingas gyvenimas rastum nuostabią žmoną, o jei į
dešinę neturtingas gyvenimas ir turėtum seną žmoną , nelabai gerą. Matas
su Joriu privertė Danielių eiti į dešinį kelią, o patys nuėjo į kairįjį kelią.
Ragana buvo sumaišiusi rodykles, tai Danieliui kliuvo gera žmona ir
turtingas gyvenimas , o Matui ir Joriui bloga žmona ir neturtingas
gyvenimas.
Du broliai suprato, kad jie patys apsikvailino. Bet Danielius atleido
jiems ir priėmė gyventi pas save .

Evija Sakalauskyte 5B

Trys Broliai
Viena kartą gyveno trys broliai. Pirmojo brolio vardas buvo Kęstutis,antrojo brolio vardas
buvo: Benas, o trečiojo vardas buvo Gediminas. Kita dieną jie sugalvojo išeiti is namų su reikalais,
surasti sau gera gyvenviete.
Jie išejo iš namų ir nueje 3 kilometrus rado tris kelius, prie kurių stovėjo namelis su
kojomis ir iš lango išlindo ragana. Raganą sako: jeigu eisite 1 keliu būsi turtingas, jeigu eisite 2 keliu
busite kvailys, o jeigu eisite 3 keliu busite protingas, bet ne turtingas. Broliai pasitarė, ir nusprende,
kad Kęstutis eis turtingu keliu, Gediminas eis kvailio keliu, o Benas pasirinko protingą, bet ne turtingą
kelią. Visi nuejo savo keliais ir gavo ko norėjo, bet tas brolis kuris pasirinko turtingą kelia norejo grįšti
atgal, nes jam nepatiko, o kiti du broliai pasiliko ir nepasigedo viens kito.
Tas brolis kuris pasirinko turtinga kelia jisai suprato, kad jis buvo per daug savanaudis ir
jisai susirado abu brolius ir pasiėme jos namo, abieju atsiprasė, bet tiems dvejiems patiko, bet grįšti
atgal nenorėjo, nes jie pamate ragana kada pirmasis brolis jos pasijeme ir grįšti atgal jie nenorejo.
Jaunius Šliburis, 5b

Mažoji mergaitė ieško savo sesers

Kartą gyveno maža mergaitė vardu Jolita. Ji neturėjo nei sesės, nei
brolio. Vieną rytą išėjo Jolita pas kaimelio žiniuonę. Žiniuonė, pasinaudojusi
orakulu, pasakė, kad ji turi sesę vardu Samanta ir ji pasimetusi prieš daug daug
metų ir yra kitame miestelyje. Jolita
nusprendė eiti ieškoti savo sesers.
Bekeliaudama pamatė tris namus: pirmas buvo apaugęs rožėm, antras pastatytas iš aukso, o trečias buvo labai senas, padarytas iš šiaudų.
Jolitai besidairant į namus, netikėtai atėjo sena moteris.Ta moteris
pasakė, kad, jei ši pasirinks pirmą namą, sutiks princą, bet neras mažosios sesutės.
Jei į eis į antrąjį namą, turės labai daug pinigų,o jei į trečiąjį - turės atlikti į vairius
darbus , bet suras mažąją sesutę.
Jolita pasirinko namą iš šiaudų, nes nerūpėjo jai nei princas, nei turtai,
tik mažoji sesutė. Darbus, kuriuos jai teko atlikti, dirbo kruopščiai ir atsakingai.
Šėrė gyvulius, tvarkė kambarius, plovė indus, šlavė kiemą. Paskutinis darbas buvo
nueiti į mišką ir priskinti auksinių gėlių. Mergaitė visą parą ieškojo auksinių gėlių
ir galų gale rado – miško gilumoje švytinčiame gėlyne sėdėjo maža mergaitė.
MAŽOJI MERGAITĖ IR BUVO JOS MAŽOJI SESUTĖ.
Sandra Stasiukevič, 5b klasė

TRIJŲ PARŠIUKŲ NUOTYKIS
Kartą gyveno trys paršeliai. Juos vis puldavo piktas vilkas. Paršeliai turėjo tris
pasirinkimus. Pirmas pasirinkimas buvo išvykti gyventi iš kaimelio ir būti klajokliais, antras pasilikti kaimelyje ir tapti vilko pietumis, trečias – sugauti vilką.
Paršeliai pasirinko trečiąjį variantą - sugauti vilką. Pradėjo rengti gudrų planą.
Sugalvojo, kad reikia pasinaudoti gaudykle ir įvilioti vilką į duobę. Vienas paršelis stovės už duobės,
kad vilkas įkristų, o kitas kaip nors privilios vilką.
Kaip tarė, taip ir padarė. Paršiukas ėjo vilioti vilko, bet, pamatęs šį, išsigando ir
parvirto. Vilkas čiupo paršeliui už kojų ir nusitempė į mišką. Tada bėgo kitas paršiukas vilioti vilką.
Šį kartą, vilkas, begaudydamas paršelį, ėmė ir įkrito į duobę! Paršiukai apsidžiaugė, o vilkas negalėjo
išsigelbėti. Ir paršiukai ramiai sau gyveno be vilko.

Jonas Kulikauskas, 5b klasė

