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šeimos diena 

 
Šeima yra pirmosios meilės 
vieta.  

Šeima yra pirmojo 
auklėjimo vieta. 

    Šeima taip pat yra vieta, kur gerbiama kiekvieno laisvė. 



    Svarbu, kad šeimos dažnai savęs klaustų, ar jos 

gyvena iš meilės, dėl meilės ir meilėje. Konkrečiai tai 

reiškia aukojimąsi, atleidimą, kantrybę, savitarpio pagalbą, 

pagarbą. Kaip pagerėtų šeimų gyvenimas, jei kiekvieną 

dieną būtų sakomi trys paprasti žodžiai: ,,prašau“, ,,ačiū“, 

,,atsiprašau“. 
                                                                    Popiežius Pranciškus 



Greta L. 

     Vaikai – tai kūdikio alsavimas į ausį, pirmoji šypsena vidurnaktį 

atpažinus mamą, ant kelių parklupęs tėtis, pasiruošęs apsaugoti 

pirmus žingsnius žengiančią dukrelę.  



Vasarė R. 

  Šeima vaiką išmoko švelnumo, meilumo ir leidžia jam jaustis 

mylimam bei labai svarbiam. 



Vaikai – kasdienis rūpestis ir džiaugsmas. 

Mykolas N. 



Solveiga V. 

          Vaikai – tai mes. Gerbiu save, vadinasi, gerbiu ir 

vaikus. Jei myliu save, tai myliu ir vaikus. Jei pati esu 

atsakinga, tai atsakingi ir vaikai... 



Emilija U. 

Vaikai – tai patys tikriausi tėvų atspindžiai! 



Matas V. 

Vaikai – tai gyvenimas! Be jų nebūtų gyvenimo prasmės! 



Mėta I. 

     Vaikai – tai šeimos židinys, saugantis, globojantis, 

tausojantis, suteikiantis šeimai pilnatvės jausmą ir šilumą. 



Evelina K. 

    Vaikai – tai stebuklas, kuris džiugina akis, sukelia šypseną ir 

juoką veide, pripildo širdį begalinės laimės. 



Brigita B. 

          Būnant su vaikais sustoja laikas, ir pats nejučia šypsaisi...     

 Ir džiugina įvairios mažos smulkmenos. 



Benas S. 

          Vaikai – tai mūsų gyvenimas, mūsų viltis, tikėjimas ir 

stiprybė. 



Barbora G. 

  Vaikai -  tai iki ašarų mieli žodžiai „myliu tave“, ilgi pokalbiai prieš 

miegą, gyvenimo prasmės suvokimas... 



Matas Š. 

     Vaikai – tai maži stebuklai, mūsų širdyje užimantys daugiausiai 

vietos. Pasiklydę, išdykę, gražūs, jie verti ne tik mūsų rūpesčio, bet ir 

pastangų juos pažinti. 



Vytautė V. 

    Vaikai – tai gyvenimo gėlės, kurios auga taip, kaip jas 

prižiūri! 



Iveta S. 

     Vaikai – tai didžiausias turtas, kurį gyvenime turime, 

brangesnis už auksą ir visus kitus turtus. Tai pats mieliausias, 

nuostabiausias gyvenimo spinduliukas. 



Toma G. 

                           Šeima – tai meilės mokykla 



Evelina K.    

          
         Vaikai – tai didžiausia  gyvenimo dovana.               
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      Kartenos mokykla- daugiafunkcis centras 


