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Lapkričio mėnesio pamokose kalbėjome apie lietuvių kalbos 

reikšmę, žodyno turtingumą, kalbos melodingumą. Rinkome 

gražiausius kalbos žodžius, maloniausiais žodeliais 

apibūdinome svarbiausius gyvenimo įvykius ir reiškinius. 

Kūrėme meninius tekstus. 

RUDENS ROŽĖ  

Už medžių parke slapstėsi ruduo. 

Bet rožė matė jį. Visa drebėjo. 

Mums tik atrodė, kad ji bėgo –  

Ji tyliai ėjo pasiduot. 

Ir tik todėl ji dar žydėjo. 

     -Justinas Marcinkevičius 

GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS APIE KALBĄ  

Kalba yra didis tautos statytas paminklas.  (J. Jablonskis) 

Kalba yra meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.  (M. 

Daukša) 

Kalba – tai miestas, kurio statybai kiekvienas žmogus, gyvendamas žemėje, atneša savo 

akmenį.  (R. V. Emersonas) 

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – 

istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.  (J. Jablonskis) 

Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti.  (J. Jablonskis) 

Kalba yra žmogaus dvasios organas, žmogaus minties ir jausmo išraiška, ja kalbančios 

genties visuomeninio ir privačiojo gyvenimo veidrodis, genties intelektualinių ir 

moralinių vertybių saugykla, ryšys, siejantis laiką ir erdvę, vienijantis visas kartas ir 

asmenybes, individus ir kartu – gyvas, tradicinis svarbiausių įvykių bei genčių tarpusavio 

santykių metraštis.  (A. Baranauskas) 

Nieko dvasingesnio nei širdingesnio už kalbą tauta neturi. Tad, jei tauta nenori prarasti 

to, per ką egzistuoja, turi nieko kito taip nežiūrėti, kaip kad nebūtų darkoma ir griaunama 

jos kalba.  (E. M. Arnstas) 

Jei kalbi – tai tavo žodžiai turi būti geresni už tylą.  (Indėnų patarlė) 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 



„Tu man dar esi berniukas, panašus į šimtą tūkstančių kitų berniukų. Ir tu man 
nereikalingas. Ir aš tau nereikalinga. Aš tau esu lapė, panaši į šimtą tūkstančių lapių. 
Bet jei tu mane prisijaukinsi, mudu būsime vienas kitam reikalingi. Tu man tada būsi 
vienintelis pasaulyje. Aš tau būsiu vienintelė pasaulyje… 
 
…tu pasidarai amžinai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji…Tu atsakingas už visa, 
kas vyksta aplink tave, kas gera ir bloga. Tu negali likti abejingas tam, kas dedasi 
pasaulyje; tegu tave jaudina visi žmonių džiaugsmai ir nelaimės, ir jeigu tau rodosi, kad 
blogio ir gėrio kova vyksta kur nors toli ir tavęs neliečia, žinok, kad tai netiesa, toji kova 
– ir tavo reikalas…” 

Antuanas de Sent - Egziuperi „Mažasis princas”  

 
 

SENOLIŲ IŠMINTIS 

Gimtoji kalba už visas gražiausia. 

Kalbininkas randa kalbą, darbininkas – darbą. 

Graži kalba žmogų puošia. 

Išmintinga galva – trumpa kalba. 

Kalba – minties motina, o ne tarnaitė. 

Moki žodį – žinai kelią. 

Tas gerai kalba, kas teisybę sako. 

Visa, ką kalbi apie kitą žmogų, charakterizuoja tave patį. 
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MOKYKLOS MAŽIESIEMS GRAŽIAUSIAS ŽODIS – DRAUGYSTĖ 



MOKYKLOS MAŽIESIEMS GRAŽIAUSIAS ŽODIS...  (TĘSINYS) 

Kiekvienam yra svarbu turėti draugų. 
Mūsų mažieji tai supranta nuo 
pirmųjų savo žingsnių… Draugystė – 
tai nepaprastas, kupinas atradimų 
patyrimas. Jis padeda mums augti, 
pažinti pasaulį, atsiskleisti. Draugais 
tampama todėl, kad gera kartu leisti 
laiką, galima pasidalinti paslaptimis, 
patirtimi, įgyvendinti įvairiausius 
sumanymus ir nuveikti daugybę kitų 
be galo puikių dalykų. 
 
Draugystė pradedama puoselėti nuo 
mažų dienų. Jos vertės suvokimas 
ankstyvoje vaikystėje keičiasi ypač 
greitai. Draugauti vaikus moko 

knygos, filmai ir, žinoma, tėvai. Kadangi ikimokyklinio amžiaus vaikučiai jau suvokia, kad 
turėti draugą ar draugę yra labai svarbu (nors tokiame amžiuje tik pradedama draugauti), 
būtent todėl ir nusprendėme padiskutuoti šia tema su mūsų mažaisiais Pelėdžiukais. 
 
Lapkričio 21 dieną mūsų klasės pamokėlių tema ir buvo „Draugystė”. Klausėme vaikų, kas 
yra draugas, kiek jų turime, kaip ir kur galime surasti draugų. Vaikučiai pasakė savo 
draugų vardus, paminėjo, kodėl jie yra draugai. 
 
Po diskusijų visi susėdę rateliu pasidarėme draugystės apyrankes. Kiekvienas vaikas gavo 
po maišelį tik vienos spalvos karoliukų. Jie turėjo pasidalinti juos su kitais, kad kiekvieno 
apyrankė būtų padaryta iš įvairių spalvų karoliukų. Vieniems sekėsi labai lengvai prašyti ir 
dalintis karoliukais, kitiems reikėjo mokytojų pagalbos. Apyrankės buvo labai gražios, 
margaspalvės ir visos skirtingos. Šis darbelis parodė, kad mes easme draugiški. Pasipuošę 
apyrankėmis, visi rateliu sudėjome savo rankytes ant didelio popieriaus lapo ir nupiešėme 
draugystės ratą. 
 
Vaikučiai noriai atliko visus darbelius. 
Kokia buvo puiki pamokėlė! Pasak 
autoriaus Visariono Belinskio: „Kur nėra 
visiško atvirumo, pasitikėjimo, ten nėra ir 
negali būti draugystės…” O kas gali būti 
atviresnis ir pasitikintis pasauliu, nei mūsų 
patys mažiausieji?! Todėl mes ne tik 
mokome vaikus suprasti, kokia svarbi 
gyvenime yra draugystė, bet ir patys 
mokomės iš Jų atvirumo, pasitikėjiimo ir 
draugiškumo… 

Mokytojos Eglė ir Aušra 
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MOKYKLOS DEVINTOKAI GRAŽIAUSIUS KALBOS ŽODŽIUS SIEJA 

SU JIEMS ĮSPŪDINGIAUSIAIS GAMTOS VAIZDAIS 

Vandens metamorfozės 
 
Sniegas ant kalno viršūnės, saulės pabučiuotas, pavirsta vandeniu ir čiurlena žemyn. 
Tekėdamas užgesina pražūtingą ugnį ir įsilieja į vandenyną. Bangos viena kitą gena, bet 
pražūsta krante. Jos pavirsta į baltas putas ir sudrėkina ištroškusį smėlį. Kai ateina žiema, 
užšąla vandens telkiniai ir jie tampa veidrodžiais dangui. Pavasaris pašildo ir ištirpdo ledą. 
Paukščiai maudosi balose ir upėse. Žmonės taškosi vandeniu. Vanduo pagirdo žemę ir 
augalus, kurie atsidėkoja žiedais. Vanduo – gyvybės šaltinis, malšinantis pasaulio troškulį. 
  

         Vaidas Valys 
 
Atsisveikindama su Rudeniu, apie jį meniškai mąsto Gertrūda. 
 
Ruduo 
 
Tai ateina, tai išeina. Neapsisprendžia, ko tiksliai nori. 
 
Staiga ir vėl žvarboka pasidaro, norisi išsitraukti megztinuką, gal net pirštines. Eiti į 
mokyklą ar darbą nebesinori. Namuose triniesi su vilnonėm kojinėm. Vėl pradedi laukti 
šilto oro. Kiek tai trunka? Savaitę, gal tik dvi dienas?..Tenka per pietus temptis striukes ir 
megztinius. Juk šilta, ką darysi? O Ruduo?  
 
Taigi Ruduo nežino, ką veikti. Jo vaikai irgi neapsisprendžia. Rugsėjis, į Lietuvą 
apsilankęs, neša lietų, dažo miestą ir virš jo esantį dangų pilkais atspalviais. Pradeda 
erzinti medžius, plėšti jų lapus ir šakas. 
 
Amerikoj kita istorija. Rytų Amerikoj Rugsėjis aptingsta, leidžia užsibūti vasaros 
karščiams. Spalis irgi ne ką geresnis, jau beveik praėjus jo laikui, nusprendžia ir jis į šį 
reikalą įsikišti: ryte kviečia Vėjus, prašo draugų Debesų slėpti Saulę, po pietų vėl aptingsta. 
Saulė šviečia, šilta. Kam gi ta striukė reikalinga? Bent jau rytų Amerikoj tikrai jos visą 
dieną nereikia, Lietuvoj jau ir pūkinius paltus galima iš spintos traukti. Lapkritis – 
darbštus veikėjas. Išlaiko šaltą orą, kviečia Lietų, šiurkščiai nupurto medžius. Pabaigia 
savo brolių darbus ir viską paruošia tetai Žiemai. 
 
Keistas tas Ruduo. Negalima jo nemėgti, bet ir patinka jis ne visiems. Vis dėlto yra svarbus 
metų eigai. Tai ką padarysi? Pasirinkimas yra. Gali džiaugtis gyvenimu, rašyti apie Rudens 
svarbą, gerti karštą kavą kada tik patinka, dainuoti, kurti… 
Niekam netruko tas Ruduo, todėl nereikia jame ieškoti problemų. 
 

Gertrūda Granickaitė 
 
Erelio laisvas skrydis 
 
Milžinas erelis išskleidžia sparnus ir pakyla į visiškai tyrą, mėlyną dangų. Jo laisvas 
skrydis. Nuo kylančio vėjo erelis svyra tai į vieną, tai į kitą pusę. Galingas paukštis, 
skrisdamas prieš vėją, smarkiai suplasnoja sparnais. Skrydis nėra lengvas, bet paukštis gali 
mėgautis laisve. Kaip laivas vandenyne, taip erelis dangaus žydrynėje. Aukštai pakyla virš 
spalvingo, tarsi degančio rudeninio miško.  

        Tomas Sujeta   4 



LIETUVIŠKA KOPLYČIA VAŠINGTONE  

Šeštadienį buvo gražus, rudeniškas oras. Visi susirinkome mokykloje ir laukėme 
autobuso. Jis vežė mus į Nacionalinę Baziliką, kurioje yra  lietuviška Šiluvos koplyčia. Ten 
pamoką pravedė kunigas Rolandas Makrickas ir papasakojo koplyčios istoriją. Šv.M. 
Marijos Nekalto Prasidėjimo Bazilika yra pagrindinė visų JAV katalikų šventovė. Įėjus į 
vidų, iš karto pajuntama dvasios ramybė ir šventovės didybė. Tai labai didelė bažnyčia, 
kurioje telpa 6000 žmonių. Joje yra 70 koplyčių, viena iš jų - lietuvių koplyčia, pašvęsta 
Šiluvos Motinos garbei. Jos statybą rėmė visos Amerikos lietuvių bendruomenės ir 1966 
metais koplyčia buvo pašventinta.  

Šventovės rūsyje yra 
eksponuojamos parodos, stovi 
trijų Popiežių sostai, kuriuose 
jie sėdėjo Vašingtone mišių 
metu, ant sienų iškaltos rėmėjų 
pavardės. Graži žemutinė 
bazilikos kripta.  
 
Šiluvos koplyčioje yra 
pagrindinė Mergelės Marijos 
su kūdikiu ant rankų 
skulptūra. Ją sukūrė 
skulptorius Vytautas Kašuba. 
Aplink skulptūrą yra auksinės 
spalvos mozaika, kuri pereina į 
mėlyną spalvą. Mėlyna - tai 
dangus. Dvylika žvaigždžių - tai 
dvylika apaštalų, dvylika 

mėnesių. Kryžiai, nupiešti apatinėje altoriaus dalyje, simbolizuoja Kryžių kalną. Ant šonų 
eglės šakelės su konkorėžiais 
simbolizuoja šilą(Šiluva). Stovi du 
dideli, aukso spalvos kryžiai su 
lietuvškais ornamentais, kuriuos 
sukūrė amerikietis architektas. 
Ant lubų Šventosios Dievo 
Motinos atvaizdai: Vilniaus 
Aušros Vartų, Trakų, Žemaitijos 
Kalvarijų, Pažaislio. Šoninių sienų 
mozaikos atspindi lietuvių 
krikščionybės istoriją nuo pat 
krikšto. Kairėje sienos pusėje 
pavaizduotos lietuviškos kultūros 
tradicijos: Sibiro tremtiniai, 
moteris verpianti vilnas, religijos 
pamokos, Mišios ir Jėzus. 
Dešinėje sienos pusėje matoma 
Onos bažnyčia, Vilniaus katedra 
su varpine, Petro ir Povilo bažnyčia, Vytis, kunigaikščio Gedimino Krikštas, šv. Kazimieras.  

 
Tai labai įspūdinga koplyčia. Mes džiaugiamės ir didžiuojamės, kad ją turime. Verti 

pagarbos visi, kurie prisidėjo prie jos atsiradimo. 
9 klasės mokinys Vaidas Valys  
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PADĖKA KELIAUJA PER PASAULĮ  

Dėkoti yra labai svarbu. Mes dėkojame Dievui, tėvams, kaimynams už mažus ir didelius 
darbus, paslaugas, dovanas ir draugus. Mes dėkojame už tai, kad mums sekasi, kad esame 
sveiki, kad saulėta ir graži diena.  
 
Amerikoje nuo senų laikų lapkričio paskutinį ketvirtadienį švenčiama Padėkos diena. 
Svarbiausia šios šventės tradicija – padėkoti Dievui už gerą derlių. Vakarienės metu ant 
stalo patiekiamas keptas kalakutas. Šventės ištakos prasideda 1621 metų vėlų rudenį, kai 
anglų piligrimai atplaukė į Ameriką ir tiesiog neturėjo, ką valgyti. Vietiniai gyventojai, 
indėnai, jiems patarė maitintis laukiniais kalakutais ir žieminėmis bulvėmis. Tuo metu dar 
nebuvo oficialiai nustatyta konkreti šventės data. 1860 – 1865 metais vyko pilietinis karas. 
1863 metais Abraomas Linkolnas paskelbė paliaubas ir organizavo šventę, kad suvienytų 
Amerikos piliečius. Ta diena ir tapo oficiali Padėkos šventė.  
 
Lietuvoje nėra Padėkos dienos, bet yra Žolinės. Žolinės švenčiamos rugpjūčio 15 dieną, kai 
dėkojame Dievui už gerą derlių. Tą dieną į bažnyčią žmonės nešasi savo darželiuose 
nuskintas gėles ir javų varpų puokštes pašventinti. Tos puokštės saugo namus nuo 
nelaimių.  
 
Kai ateina Padėkos diena, mes ruošiamės šventinei vakarienei: kepame kalakutą, 
kukurūzų duoną, gaminame spanguolių padažą, bulvių košę, žirnių salotas, pripjaustom 
raugintų agurkų, tetos iškepa moliūgų tortą. Šventinę vakarienę valgome močiutės 
namuose. Per visą kambarį ištiesiame ilgą stalą, nes turi susėsti apie 40 žmonių. Sočiai 
pavalgę, mes turime galimybę pabendrauti, juk ne taip dažnai visi susitinkame. Po 
malonaus vakaro tenka visiems skubėti namo.  
 
Dėkojimas yra svarbu, dėkoti reikia visiems ir už viską. Dėkui ir ačiū – tai du stebuklingi 
žodžiai, kurių niekad nereikia užmiršti. 

    9 klasės mokinys Tomas Sujeta 
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PRISTATOME JAUNĄ MOKYKLOS MENININKĄ  K. VOROBJOVĄ 

Skaitytojams pristatome jauną mokyklos menininką Kristupą Vorobjovą. Štai ką jis 
pats pasakoja apie savo pomėgį piešti.  

Aš pradėjau piešti, kai buvau dvejų, ir nuo tada negaliu sustoti. 

Tikriausiai pirmą kartą pradėjau piešti markeriu, kurį radau ant stalo. Aš su sese sėdėjau 
ir žiūrėjau televizorių, o mama skalbė. Man pasidarė nuobodu, aš tada pasiėmiau nuo stalo 
markerį, atidengiau jį, nuėjau prie židinio ir pradėjau piešti. Nežinau, kas mano galvoje 
darėsi, bet tai nebuvo gera idėja. Nupiešiau mažą mergaitę su suknyte ir rankinuku. Dar ir 
auskariukus pripiešiau. Kai mama pamatė, truputį pyktelėjo, bet šio piešinuko niekada 
nenuplovė ir vėliau netgi juo džiaugėsi. 

 Dar vėliau aš jį nuspalvinau. Ir tada supratau, kad piešti man labai patinka ir negaliu 
paaiškinti, kodėl. Man šis procesas tiesiog patinka. Aš piešiu klasėje, namie, kartais net 
įlendu į spintą ir, naktine lempute pasišviesdamas, vis piešiu. 

Tai toks jausmas, kai apie nieką negalvoji, tiesiog iš inercijos pieši, kas atėjo į galvą tuo 
momentu. Tai man kaip meditacija, atsipalaidavimo būdas. Visa tai ateina iš vidaus, iš 
širdies. Ir manau, kad piešiu tol, kol bus gaminami pieštukai ir popierius. 

6 klasės mokinys Kristupas Vorobjovas  

(Kristupo piešiniai kitame puslapyje) 
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KRISTUPO VOROBJOVO PIEŠINIAI 

LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE 

 

543 Beulah RD NE 
Vienna, VA 22180 

 
Tlf.: (202) 679-2800 

post@lithuanianschool.org 


