2 A klasės mokinių mintys apie laimę 
Aš jaučiu laimę kai mane apkabina draugai ir šeima, man nuperka ką aš labai ilgai norėjau, kai mane myli,
žaidžia, aš visus myliu. Man laimė kai tėvai nuperka kažką. Kai pagaunam žuvį.
Man laimė yra kai per rankinio varžybas laimiu.
Man laimė yra kai mano draugė atvažiuoja, kai šeima laiminga, kai aš važiuoju į baseiną.
Laimė – kai rieda laimės ašaros.
Man laimė turėti tėvus, kai gaunu dovanų, kai mama ir tėtis mane myli.
Man laimė kada mama man kažką nuperka.
Kai mano šeima yra laiminga tai ir aš esu laimingas. Ir kai būna svečių ir dar kai rieda laimės ašaros.
Man laimė yra kai mane apkabina tėvai ir paklausia kaip man sekėsi.
Laimė yra kai tavo šeima yra laimingi.
Laimė – kai pagaunu lydeką.
Laimė – kai mano visa šeima yra sveika. Kai visa šeima yra linksma.
Man laimė kai aš juokiuosi.
Man laimė yra kai atvažiuoja svečių. Man laimė yra kad turiu šeimą ir turiu rankas ir kojas, kai apsikabina.
Man laimė yra kai tėvai mane apsikabina, nuperka maisto, kai atvažiuoja svečių, kai mane pagiria.
Kai sekasi yra gera. Esu laiminga kad mane užaugino.
Man laimė kai aš apsikabinu.
Laimė yra kai mano šeima džiaugiasi. Kai būname parke. Aš esu laiminga tuomet, kai tėvai mane apkabina
ir kad aš turiu tėvus.
Mane kai apkabina tai yra mano laimė.
Mano laimė yra kad baigėsi pamokos ir kai ką nors laimiu.
Man laimė yra tada, kada mano šeima džiaugiasi.
Man laimė yra kai aš turiu šeimą, kai mane apkabina, kai atvažiuoja svečiai.

2 B klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė yra džiaugsmas, laukimas, meilė, kai visko turi, draugystė.
Laimė – malonus jausmas, gero įvykio jausmas.

Laimė kai sekasi ir tu būni laimingas ir labai džiaugiesi.
Laimė kai esi laimingas, mylintis, nuoširdus. Laimė tai džiaugsmas, juokas.
Laimė kai įvyksta kas nors svarbaus, tai galėtų būti tavo svajonės išsipildymas.
Laimė kai kažkas myli, glaudžia, balsuoja, kai tau liūdna – paguodžia ir padeda. Kai jis yra geros širdies.
Tokie mieli kaip tėvai.
Laimė kai žmogus turi šeimą, pinigų ir namą ir dar kai eina į mokyklą, kai turi valgyti. Laimė yra viską
mokėti.
Laimė kai man padeda.
Laimė kai tu esi laimingas ir kai būni geras.
Laimė kai esi laimingas, linksmas, kai tau pasiseka.
Laimė – linksmas žmogus, meilė, kai gera širdutėje.
Laimė kai žmogus išgyvena ir meilė.
Laimė kai žmonės džiaugiasi.
Laimė kai tu esi laisvas.
Laimė kai Dievas geras ir protingas.
Laimė yra džiaugsmas, kad Tau sekasi žaidimuose, varžybose ir tau niekada neliūdna.
Laimė kai visada sekasi, kai visada esi laimingas.
Laimė kai yra linksma, visada sekasi, laimė yra draugai ir mokytoja.
Laimė kai tave myli ir kai su tavimi gražiai elgiasi ir kai sako, kad esi graži.

2 C klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė tai šeima, gamta ir sveikata.
Laimė man yra šeima, giminė ir gamta.
Laimė man yra mano sveikata, šeima ir draugai.
Mano laimė yra šeima ir kompiuteris.
Laimė yra šeima.
Laimė yra būti su draugais.
Laimė yra gamta ir šeima.
Laimė yra mokymasis ir šeima.
Laimė yra kai esu lauke, kai šviečia saulė man į akis ir telefonas.
Laimė yra gyvenimas.

Laimė man yra šeima ir draugai.
Laimė man šeima ir telefonas.
Laimė man šeima ir draugai.
Laimė man yra mama, tėtis.
Laimė man yra šeima ir sveikata.

2 V klasės mokinių mintys apie laimę 
Mano manymu laimė yra geri draugai, gera šeima.
Laimė yra šeima ir draugai ir dar meilė.
Laimė tai yra šeima, draugai, šiluma, meilė, gėris.
Mano manymu laimė yra šeima.
Laimė – šeima.
Laimė tai turėti gerą šeimą. Laimė tai draugai, laimė tai geros mokytojos. Laimė tai turėti gyvūnų. Laimė tai
turėti gerą namą ir didelį. Laimė turėti šeimą ir gerus draugus ir gerus tėvelius ir gyvūnus. Laimė tai gera
mokytoja ir geras pažymys. Laimė tai turėti talentą. Laimė tai kai tave myli. Laimė tai mylėti gerus žmones,
seses, mamą, tėtį, brolį ir pusbrolius, ir pusseseres, ir močiutes, ir senelius, ir prosenelius.
Mano laimė tai šeima – didelė šeima.
Laimė – jei turi mamą, tėtį, niekas iš Tavęs nesityčioja, visi tave myli.
Laimė yra kaip pirma meilė, džiaugsmas, turėti mamą ir tėtį.
Mano manymu laimė yra kad turiu mamą ir tėtį.
Laimė tai draugystė.
Laimė tai šeima, nesityčiojimas, geri draugai, geri pažymiai.
Laimė tai yra kai turi gerą šeimą, gerus draugus, kai tau padeda tėvai.
Laimė tai šeima, draugai, nesityčiojimas, geri pažymiai.
Aš noriu būti laisvas.
Laimė – kad turiu šeimą. Laimė – kad aš turiu draugus. Laimė – kad aš turiu šuniuką.
Laimė kai turi draugų, turi didelę ir laimingą šeimą.
Mano laimė yra kad aš turiu mamą ir tėtį, turiu gerų draugų, turiu šuniuką ir kačiuką.

3 A klasės mokinių mintys apie laimę 
Man laimė tai yra meilė.
Man laimė yra kalbėtis ir žaisti su savo BFF, būti mylima, šeima ir draugai.
Man laimė yra būti su šeima ir žaisti aktyvius žaidimus su šeima.
Laimę man teikia šeima, meilė, draugai.
Laimė yra mano mama.
Laimė yra draugai, šeima, mokykla, pamokos.
Laimė yra labai geras dalykas, nes mes laimę turime visi ir ją labai miela turėti, nes laimę yra geriausia
pasaulyje.
Man laimė yra kai turiu draugų, turiu gerą šeimą, nesimušam, o draugaujam ir kai turiu brolį.
Laimė tai šeima, meilė, dovanos, geras gyvenimas, laisvė ir geri žmonės.
Man laimė yra šeima, grožis, draugai. Laimė man labai vertinga.
Kai žaidžiu su telefonu, kurio nebeturiu, būnu labai laimingas ir kai su kompiuteriu žaidžiu, kurio irgi
nebeturiu, bet greit turėsiu, todėl laukiu penktadienio ir jau turėsiu kompiuterį ir vėl žaisiu tik kai mama
leis, o neleidžia kai būnu supykęs, todėl laukiu.
Man laimė kai kiti yra laimingi, kai gaunu dovanų arba kai susergu ir pasveikstu, dar kai pats laimingas ir
viskas.
Man laimė yra gyvenimas.
Laimė yra meilė, šeima, žaislai, na myliu viską ką turiu.
Laimė yra kai kažko palinki gero.
Mano laimė: gerai kad turiu draugų, turiu geriausią draugę, turiu mylimiausią savo sesę, štai tokia mano
laimė.
Man laimė yra kai gera diena.
Laimė kai gaunu prizą arba kai patogu.
Laimė tai džiaugsmas ir šypsena kuri sklinda iš vaiko širdies.
Man laimė yra kai gaunu mokykloje PUIKU arba mama nuperka naują žaidimą.

3 B klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė yra labai didelė sėkmė, kai žmogus labai džiaugiasi.
Laimė daro žmones linksmus, laimingus, drąsius, laimingus ir draugiškus.

Laimė yra kai galima žaisti kompiuterinius žaidimus, kai neužduoda namų darbų, žiūrėti filmus.
Man laimė yra turėti šeimą, ištikimus draugus ir patirti sėkmę.
Laimė yra kai nesipyksti su šeima ir draugais, kai tu padedi kitiems, o jie tau padėkoja.
Mano laimė kad turiu šeimą, maistą, namą, turiu pilna nuotykių ir siurprizų.
Laimė yra kai su tavim elgiasi gražiai, kai draugauja, kai padeda, kai gražiai kalba.
Man laimė yra džiaugsmas, kad turiu gerą šeimą.
Laimė yra šeima, džiaugsmas, draugai, gyvenimas, mokykla, būreliai.
Man laimė, kai mes visi kartu su šeima važiuojam į kelionę.
Laimė yra mano šeima. Be jos nebūčiau gimęs.
Laimė tai yra dalykas kada tau pasiseka ir tu dėl to džiaugiesi.
Laimė yra kai žmogus yra laimingas ir kai turi šeimą.
Laimė yra šeima, gyvybė, linksmybės.
Man laimė yra mano broliukas, nes jis visada mane pralinksmina.
Laimė yra sėkmė, draugystė, pagalba, gyvenimas, gauti viską, draugų gerumas.
Laimė kai man neužduoda namų darbų ir kai leidžia ar mama, ar mokytoja ilgiau pažaisti su kompiuteriu ir
didžiausia laimė yra šeima.
Mano laimė yra mano šeima ir mano gyvenimo daiktai.
Man laimė yra futbolas, šeima ir mokykla.
Man laimė yra būti laisvam ir turėti gerą šeimą.
Laimė yra kai sekasi gyvenime ir meilė, draugystė.
Laimė yra geras jausmas.
Man laimė yra mano gyvenimas, nes jis nėra nuobodus.

3 C klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė yra meilė , klasė, šeima.
Laimė yra žaidimas su broliu, tėčiu.
Laimė būti su šeima, tėčiu, kažkur važiuoti, kai nereikia eiti į mokyklą, kai nėra namų darbų, kai yra
šeštadienis, kai yra atostogos, kai yra žiema, vasara.
Laimė yra kai tu darai ką nori. Laimė tai emocija. Laimė kai tu mylimas/mylima. Laimė tai tavo noras, laimė
tai tavo šeima.
Mano manymu, laimė tai kai tu turi antrą pusę ir jus su ja praleidžiat daug laiko. Dar praleisti laiką su šeima
ir artimaisiais.

Laimė yra tai, ką tu myli, ir dar laimė yra tai ką Tu jauti širdy, laimė dar yra būti su šeima, mylėti save.
Laimė tai yra buvimas su šeima, meilė, draugai. Matymas kai kiti šypsosi ir džiaugiasi.
Laimė yra meilė, draugai, šeima.
Laimė yra važiuoti į varžybas, žaisti su draugais.
Laimė yra mano draugai, brolis ir visa giminė.
Laimė yra draugai, šeima.
Laimė yra šeima, draugai, sesė, brolis.

3 D klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė yra turėti nuostabias močiutes.
Laimė yra turėti ištikimus draugus.
Laimė yra mylėti šeima.
Laimė yra turėti tėvus.
Laimė yra geri jausmai.
Laimė yra daryti gera kitam.
Laimė yra stebuklas.
Laimė yra būti su šeima.
Laimė yra gerbti Lietuvą.
Laimė yra turėti tėvus.
Laimė yra šeima.
Laimė yra gyvenimas.
Laimė yra laimėti.
Laimė yra geras įvykis.
Laimė yra turėti tėvus.
Laimė yra turėti ištikimus draugus.
Laimė yra turėti gerus draugus.
Laimė yra sėkmė.
Laimė yra džiaugsmingos akimirkos.
Laimė turėti gerą brolį.
Laimė yra mylėti.
Laimė yra turėti labai gerus draugus.

3 V klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė tai džiaugsmas, kai gauni naują šuniuką kai gauni dovaną.
Laimė tai džiaugsmas.
Laimė tai mylėjimas ir džiaugsmas.
Laimė tai meilė ir džiaugsmas.
Laimė kai esi laimingas. Laimė yra kai kažkas gero nutinka. Laimė kai turi draugų, kai kažkas pasiseka.
Laimė yra kai žmogus gauna sėkmę. Ir tai padaro linksmybės, džiaugsmas ir kita.
Laimė yra kai tu esi laimingas ir kai tau būna gera diena arba smagi diena, kai tau sekasi puikiai.
Laimė tai yra džiaugsmas kai tau yra linksma.
Laimė yra kai padedi kitam. Laimė tai žmogaus būsena, kai žmogus pasižymi džiaugsmu.
Laimė tai džiaugsmas, kai atsiranda nauja gyvybė.
Laimė yra džiaugsmas.
Laimė tai džiaugsmas. Laimė tai kai kažkas gero nutinka.
Laimė tai yra džiaugsmas.
Laimė yra sveikata.
Laimė yra džiaugsmas kai tu būni sveikas ir laimingas.
Laimė tai jausmas, kuris yra labai malonus ir džiaugsmingas.
Laimė tai yra džiaugsmas kai tau yra linksma.
Laimė tai yra kai tu esi linksmas labai laimingas žmogus.

4 A klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė yra tiesiog džiaugsmas, kurį atpažįsti, kai gauni kažką, ko tu labai norėjai, kai laimi pirmą, antrą
trečią vietą, bet didžiausia laimė – šeima.
Man laimė yra kai gaunu gerą pažymį ar kai mano tėvai yra laimingi, tai ir aš esu – kai mane pagiria. Arba
kai draugė yra laiminga tai ir aš esu, ir esu laiminga kai tėvai mane myli.
Laimė yra emocija, kuri pasirodo kai žmogus yra laimingas. Ji pasirodo, kai kažką laimi, gauni, kai esi su
šeima.
Laimė kai sutinki artimą žmogų ir jo esi senai nematęs.
Laimė yra draugauti, būti laisvam, mylėti, kai esi geras, būti prižiūrimam, laimėti, išmokti važiuoti.
Laimė yra kai tau atsitinka kas gero.

Laimė tai džiaugsmas. Buvimas su artimaisiais, džiaugsmas, kai gauni kažką ko tu norėjai. Aš esu laiminga
kai gaunu PUIKIAI per testą arba diktantą. Aš esu laiminga, kai esu su tėvais arba kalbuosi su mama. Dar
kai laimiu konkursą ar varžybas.
Laimė tai kai kažkas suteikia džiaugsmo. Laimė kai tau sekasi. Laimėjai tai laimė. Gauni pirmą vietą –
laimė. Gauni dovaną – laimė. Gauni gerą pažymį – laimė. Laimės gausi kur tik panorėsi, tik kai džiaugiesi
irgi laimė, kai myli – laimė.
Laimė yra džiaugsmas, sveikata, kada žmogui sekasi be pagalbos, kada įvyksta tavo vestuvės, tada tu esi
laimingas.
Laimė tai yra džiaugsmas, kai kažkam padarai kažką gero ar laimi. Bet didžiausia laimė yra tėvai ir
artimiausi žmonės.
Laimė yra kai tu jautiesi laimingas pvz.: kai tave apkabina ir paguodžia. Kai iš futbolo laimi pirmą vietą, aš
laimingas kai širdyje pajaučiu šilumą.
Laimė tai būti su savo šeima, kai tave pagiria arba kai įvykdai savo svajonę ir labai džiaugiesi.
Laimė yra kai tu laimi arba atsitinka dar kažkas gero, pvz.: kai laimi pirmą vietą, ar gauni gerą pažymį.
Laimė tai yra džiaugsmas, kurį suteikia mama ir tėtis, kai padovanoja man dovaną arba padaro siurprizą.
Laimė man reiškia džiaugsmą būti su tėvais. Laimėti, būti su draugais, švęsti gimtadienį.
Laimė yra jei tavo artimieji grįžta iš tolimos Kelionės. Kai gauni tai ko nori. Kai gauni labai gerą pažymį. Kai
tave nustebina tu jautiesi laiminga.
Laimė tai yra kai padeda, džiaugiesi, esi linksmas. Pirmoji vieta, gera dovana, padaro gera, padeda, kai
grįžti linksmas, kai tave myli, esi pagiriamas.
Laimė tai džiaugsmo jausmas, kurį sukuria koks daiktas ar artimas žmogus.
Laimė tai džiaugsmas kurio turi niekada negali nusipirkti.
Aš suprantu laimę kai mama mumis pagimdė ir suteikė gyvenimą, laimė reiškia kai žmogus ar vaikas yra
linksmas ir kai žmogus pajaučia kad laimėjo, laimė yra linksmas žmogus.
Laimė man yra kai kažkas pasisekė ar džiaugiesi, kad laimėjai, noro išpildymas, dovana.

4 B klasės mokinių mintys apie laimę 
Man laimė yra kai mane kažkas pralinksmina arba padovanoja kažkokį daiktą.
Laimė tai atostogos ir varžybos.
Mano laimė yra draugai ir dovanos.
Mano laimė yra kai kas nors mane nustebina.

Man laimė yra džiaugsmas ir turtas.
Laimė – futbolas ir laiminga šeima.
Man laimė yra džiaugsmas ir kai esi laimingas.
Laimė yra tada, kai su šeima būname visi kartu.
Laimė – kai esu su tėvais, kad esu sveika.
Laimė – turėti žmogų, kuris visada būtų šalia manęs.
Laimė tai sniegas. Ir kai gauni gerą pažymį.
Mano laimė yra žaisti futbolą.
Mano laimė yra draugystė.
Laimė yra buvimas su šeima ir artimaisiais, arba kai padarai gerą darbą, o kitas žmogus šypsosi.
Aš būnu labai laimingas, kai mane pagiria tėvai.
Laimė yra džiaugsmas ir gera nuojauta.
Traktoriai mano laimė.
Mano laimė yra mano mama, nes ji man viską padeda.
Mano laimė yra tai, kad turiu pačią geriausią šeimą ir tokius gerus draugus kaip iš 4B klasės. Taip pat ir
mokytoja.
Laimė kai esi puikios nuotaikos, esu laiminga, viskas sekasi.
Laimė yra – šeima, meilė, mano gyvenimas, mano tėvai ir sesė.
Laimė tai šeima, pinigai, kompiuteriniai žaidimai ir draugai.
Laimė tai kai vienas žmogus nudžiugina kitą žmogų, jį nustebina.
Mano laimė mano mama, draugai, mokykla ir mano gyvenimas.
Laimė tai kai tau sekasi.
Laimė tai džiaugsmas širdyje.
Laimė yra pinigai.
Laimė yra šeima, giminė ir draugai.
Laimė yra sveikata ir šeima.
Laimė yra pinigai, meilė, kvadratas, draugystė.
Laimė tai kai turi šeimą ir pinigus.
Laime yra draugai.
Laimė yra tiesa, laisvė, džiaugsmas ir gerumas.
Laimė yra mano šeima.
Laimė tai šeima, draugai sveikata.

Man laimė yra Roblox, šeima, diena be matematikos, maistas.
Laimė yra kai gauni tai ko nori.
Laimė tai mano šeima, džiaugiuosi kad turiu savo draugus.
Laimė gali būti šeima, meilė, draugystė ir džiaugsmas.

4 V klasės mokinių mintys apie laimę 
Laimė tai savijauta, džiaugsmas, kai tu jautiesi laimingas, kai džiaugiesi, kai būni atsipalaidavęs, kai niekas
tavęs nevaržo. Kai patinka sąlygos kai pavyzdžiui žaidi.
Laimė tai džiaugsmas, kai džiaugiesi gera akimirka ir ja daliniesi su kitais. Laimė tai meilė, rūpestis,
laimingas gyvenimas, laimė – kai tavo svajonė išsipildo.
Laimė tai džiaugsmas, kurį patiriame padarę ką nors gero arba gauname savo mėgstamiausią daiktą.
Man laimė yra sveikata. Aš kiekvieną dieną džiaugiuosi, kad esu sveikas.
Laimė tai kai tau nusišypso pasaulis.
Laimė tai yra kai žmogui sekasi, pavyzdžiui, sekasi skaityti, rašyti.
Laimė yra kai žmonės džiaugiasi dėl kažko.
Laimė yra džiaugsmas
Laimė – kai žmogus džiaugiasi, šypsosi tikra šypsena.
Laimė tai laisvas džiaugsmas kai tau sekasi.
Laimė yra laimė.
Laimė tai kai tu kažką gauni ir džiaugiesi.
Laimė tai yra momentas, kai Tau pasiseka.
Laimė tai džiaugsmas kuri patiri su šeima, su savo draugais.
Laimė tai džiaugsmas kai Tau kažkas sekasi.
Laimė – kai tau viskas sekasi.
Laimė yra džiaugsmas.
Laimė tai jausmas, kai jautiesi džiaugsmingas, linksmas.

