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HAPPY EASTER !



 

 

 

I wish that the bells and chants of joy that sound on Easter Day would 

give bright hopes, and bring harmony and kindness to your house. Let's 

all wake up, cleanse our souls. Let us be open only to love and 

happiness! Let's shake our hands, let's forget the pains!  

                      Happy Easter! 

 

Linkiu, kad šv. Velykų dieną skambantys varpai ir džiaugsmo giesmės 

suteiktų šviesių vilčių, o į jūsų namus atneštų santarvę ir gerumą. 

Pabuskime visi, prikelkim sielas. Vien meilei, laimei būkim atviri! 

Paspauskime rankas, užmirškim skausmus!  

                     Su šv. Velykom! 

 

                                     Silvija Tomaševskytė, IV f klasė 

 

 





                  Linksmų Velykų! Happy Easter! 

 Šv. Velykų proga norėčiau palinkėti daug laimės, kurios nuolat visiems trūksta, 

džiaugsmo, kurio niekad nebūna per daug, ir sveikatos, kuri taip visiems 

reikalinga! 

 

 On the occasion of Easter, I would like to wish you much happiness, which is 

constantly lacking for everyone, joy that is never too much, and health, which 

everyone so desperately needs! 

 

 Anlässlich des Osterfestes möchte ich Ihnen viel Glück wünschen, das ständig 

für alle fehlt, Freude, die nie zu viel ist, und Gesundheit, die jeder so dringend 

braucht! 

 

 По случаю Пасхи хочу пожелать вам большого счастья, которого каждому 

постоянно не хватает, радости, которой никогда не бывает много, и 

здоровья, в котором все так отчаянно нуждаются! 

                                                     Roberta Bakaitė, IV b klasė 

 







                      HAPPY EASTER !!! 

                The happy days have come,  

                 It is spring time. 

                 Let's go out 

                 and have some fun! 

                 May your Easter day be fun, 

                 memorable and happy!  

                May you find lots of Easter eggs  

                and enjoy the Easter egg hunt. 

               Wish you a very happy Easter! 

 

 

                                                                        Ramunė Gendvilė, IV b klasė 







     Happy Easter Day!!! 
     Dear Teachers and Students of VAEC, 

Springtime joy, sunshine and warmth for your home, 

new ideas and success for your works! 

 

       Gerbiami VSMC Mokytojai ir Moksleiviai! 

Pavasarinio džiaugsmo, saulės ir šilumos jūsų 

namams, naujų idėjų ir sekmės jūsų darbams!  

  Su Šventom Velykom!!! 
 

                                                   Agnė Marcinkevičiūtė, IV F klasė  

 









   Su Velykom! Happy Easter! 

 Bundančiai gamtai paskelbus šios gražios 

pavasario šventės atėjimą atgimkime 

tauresniems troškimams ir ketinimams, 

nepamirškime dalinti žmonėms gerumo, šypsenų 

ir meilės. Mūsų širdys lai prisipildys gaivaus 

pavasariško džiaugsmo ir vidinės darnos, o 

namus apgaubs ramybė ir viltis. Su Velykom! 

 

 Announced by the awakening nature, this 

beautiful spring festival has come to the more 

noble desires and intentions of the rebirth, let us 

not forget to share kindness, smiles and love 

with other people. May our hearts be filled with 

the joy and inner harmony of the fresh spring, 

and our homes be surrounded by peace and 

hope. Happy Easter! 
                                    Ingrida Gvergždienė, III F klasė 





                              

                             www.google.de/ostergrüße 

Velykų zuikelis ten žolėj, vizga 

uodegytė, pasipūtusi nosytė, su ilgom, 

rudom ausim. Pametė vieną Velykų 

kiaušinį! Aš matau jis guli tarp gėlių. 

Velykų zuikeli, ar galiu jį gauti? 

                       -Liaudies lobynas- 

                            IIa klasė,  Simona Samoilenko 







 

                                Happy Easter! 

Let‘s Easter fill us with hope, joy and warmth! I wish you to spend this holiday with your 
family,friends and relatives. I hope this holiday will give you and your relatives love and joy. 
Happy Easter, God bless you! 

 

                         Sveikiname su ŠV.Velykom! 

Velykos mus užpildo viltimi,džiaugsmu ir šiluma. Linkime šią šventę švęsti su šeima ir draugais. 

Tikiuosi, kad ši šventė pripildys Jus ir Jūsų šeimą meile ir džiaugsmu. Linksmų Šv.Velykų!  Lai, 

Dievas jus laimina ir suteikia ramybę! 

 

                  Поздравляем со светлым праздником Пасхи! 

Пасха наполняет нас надеждой, радостью и теплотой. Желаем вам встретить этот 

праздник в кругу семьи и друзей. Я надеюсь, что этот праздник наполнит вас и ваших 

родных любовью и радостью. Счастливой Пасхи, да благословит вас Господь! 

                                                                                                          Viktorija Brazevičienė, IV e klasė 




