
2016 Sausis 
Numeris 5 

Šį mėnesį mokykloje kalbėjome apie LAISVĘ, minėjome 25-ąsias 

Sausio 13–osios – kruvinojo sekmadienio Lietuvoje –  metines. 

Dalyvavome akcijoje NEUŽMIRŠTUOLĖ.  Mes prisimename, kodėl 

jau 25 metus esame laisvi.  

SAUSIS  

Iš lėto pasisuko metų ratas, 

Ir jo pirmasis stipinas 

Mane iš nebūties iškėlė. 

Pirmoji mano ašara 

Ir pirmutinis šypsnys 

Sustingo tekančios to ryto saulės  

Blankioj šviesoj. 

Legenda sako, 

Jogei trys karaliai praėjo netoliese 

Nuo mano vargano lopšelio, 

Galbūt, kad jųjų dovanų 

Tą žvarbų sausio rytą 

Ir man keli krislai nukrito. 

Nes mano priešai ir draugai man sako, 

Kad vien tik gėlės klojasi 

Ant mano tako. 

     

Vincas Mykolaitis – Putinas 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 

Patys svarbiausi dalykai paprasti, dažniausiai apibūdinami vienu žodžiu: laisvė, 
teisingumas, garbė, pareiga, viltis, gailestingumas. (V. Čerčilis) 
 
Laisvės paslaptis yra drąsa. (Perklis) 
 
Tas, kas nemyli laisvės ir tiesos, gali tapti galingu žmogumi, bet didžiu netaps 
niekada. (Volteras) 
 
Laisvė – tai teisė nemeluoti. Tai teisinga tiek socialiniu, tiek moraliniu 
lygmeniu.  (A. Kamiu) 
 
Laisvė – tai teisė daryti viską, ką leidžia įstatymai. (Š. L. Monteskje) 
 
Laisvė nėra tironijos ar priespaudos nebuvimas. Laisvė nėra ir leidimas daryti, 
kas patinka. Laisvė yra skirta tiesai ir išsiskleidžia tada, kai žmonija ieško tiesos 
ir gyvena ta tiesa. (Jonas Paulius II)  
 
Išlaisvink žmogų, ir jis pradės kurti. (A. de Sent Egziuperi) 

GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS APIE LAISVĘ 



SENOLIŲ IŠMINTIS 

Kur trūksta laisvės, nėra ir gyvenimo. 

Laisvė su tvarka geruoju gyvena. 

Kur Laisvė eina, ten Laimė seka. 

Geriau laisvėj alkti, nei vergijoj lėbauti. 

Jei nori laisvės, mokėk jai tarnauti. 

Laisvė už viską brangesnė. 

Mūsų bakužėje augo, bujojo laisvės saulužė. 

  

Lietuvos respublikos ambasada, minėdama 25-ąsias Sausio 13–osios – kruvinojo 
sekmadienio Lietuvoje – metines, organizavo bėgimą/ėjimą Laisvės gynėjams 
pagerbti. 2016 metų sausio 10 dieną, 9 val. ryte, norintys dalyvauti rinkosi prie 
Kapitolijaus.  Buvo sudarytos 3,2 mylių ir 5,0 mylių trasos, nuo JAV Kapitolijaus iki 
Baltųjų Rūmų ir atgal.  
 
Nors sinoptikai prognozavo blogą orą, tačiau debesys išsisklaidė ir švietė saulė. Visi 
dalyviai prisiklijavo lipdukus, ant kurių buvo neužmirštuolėmis išdėliota data – 
91.01.13. Nubėgome gana greitai ir smagiai. Aš pirmą kartą dalyvavau tokiame 
maratone. Bėgdamas jaučiau, kad ir aš prisidedu prie Laisvės gynėjų atminimo 
išsaugojimo. Įveikę trasą, visi sugiedojome Lietuvos respublikos himną ant 
Kapitolijaus laiptų. 
 
Niekada nepamirškime, kad susivieniję kartu galime daug kuo padėti Lietuvai. 
Priminkime pasauliui, kad atmintis gyva.       
 

                                                                                                       Vaidas Valys, 9 klasė 

BĖGAME UŽ LIETUVĄ 
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MOKINIŲ MINTYS APIE LAISVĘ 

Žmogus visada kovoja už laisvę. Laisvė žmogui reiškia daugiau nei maistas, vanduo ar 

namas. Laisvė teikia dideles galimybes veiklai. Lietuva suprato, kad laisvė kalbėti ir rašyti 

savo nuomonę yra labai svarbi, todėl ir priešinosi Rusijai. 

          Tomas Sujeta, 9 klasė 

Laisvei reikia tarnauti, vadinasi, reikia jai atsiduoti, jos nešvaistyti. Reikia atlikti kažką 

svarbaus, ko be jos negalėtum padaryti. Savo laisvę reikia atpažinti ir suprasti, ką ji tau 

teikia, ką be jos tu prarastum. 

Gertrūda Granickaitė, 9 klasė 

Kad klestėtų laisvė, reikalinga tvarka. Be taisyklių, be politikos nebus laisvės. Reikia 

žmonių, kurie prižiūrėtų valstybę, kad vieni kitiems nedarytų blogo. Jeigu žmonės darytų, 

ką tik nori, tai nebūtų laisvė, tai būtų chaosas. Tvarkai palaikyti sukuriama sistema. 

Vaidas Valys, 9 klasė 

  

MOKINIŲ KŪRYBA 

Eidamas per metų laikus 
 

Jau žiema prasidėjo, 
Pirmą snaigę pastebėjau. 

Ji mano delne ištirpo 
Ir į mažą lašelį pavirto. 

 
Mano mintys pavasario link skubėjo. 

 
Jau diena vis ilgėjo.  

Pirmą pavasario žydinčią gėlę 
Ieškančios akys pastebėjo 

Pakelėje kaip laimės pasagėlę. 
 

Mano mintys vasaros link skubėjo. 
 

Vasaros saulė spindėjo. 
Žemė jos kaitrą kentėjo. 

Žmogui paukšteliai čiulbėjo 
Ir gyvenimo laimę žadėjo. 

 
Mano mintys rudens link skubėjo. 

 
Stiprūs gūsiai rudens vėjo 

Lenkė vienintelę gėlę. 
Džiaugsmas perėjo į gėlą, 
Bet mano kojos toliau ėjo. 

 
Mano mintys žiemos link skubėjo. 

 
Tomas Sujeta, 9 klasė 



BRANGIAUSIA KALĖDŲ DOVANA  

Mano mėgstamiausias metų laikas yra 

Kalėdos. Tai yra metas - duoti ir tikėti.  Visi 

vaikai laukia Kalėdų Senelio, kad jis 

išpildytų daug vaikų svajonių. Man 

brangiausia Kalėdų dovana yra tai, kai 

atvažiuoja mano sesė. Aš jos labai 

pasiilgstu, kai einu į mokyklą.  

Kalėdų rytą mes valgome didelius lietinius 

ir atidarome dovanas, kurios yra po eglute. 

Po to mes žaidžiame šeimos žaidimus, 

juokiamės ir klausome kalėdinių giesmių.  

Kalėdų vakarą visi kartu mes žiūrėjome 

šventinį filmą. Kitą rytą mes aplankėme nacionalinę kalėdinę eglutę Vašingtone. Mes 

turime šeimos tradiciją aplankyti eglutę Vašingtone kiekvienais metais, po to geriame 

karštą šokoladą. Šiais metais buvo labai šilta ir nebuvo sniego. Mums tai nebuvo bėda, nes 

visiems buvo labai brangios ir smagios Kalėdos. 

Tai buvo mano brangiausia Kalėdų dovana. 

Patricija Pupinė, 3 klasė 
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MANO KALĖDŲ DOVANOS 

Šiais metais Kalėdų Senelis man atnešė daug dovanų: audimo stakles, spalvotų pieštukų 
dėžę, lego lėktuvą ir nykštuką, kurį aš pastačiau ant lentynos. Mano mėgstamiausia dovana 
–  tai nykštukas, nes aš galiu su juo miegoti ir žaisti slėpynių. Aš labai norėjau lego lėktuvo, 
todėl jį sudėjau per vieną dieną. Kalėdos –  tai Jėzaus gimimo šventė –  ir tai didžiausia 
dovana pasauliui.  

Renata Sujeta, 3 klasė 

 

Šiais metais man reikėjo būti labai geram, kad Kalėdų Senelis atneštų daug dovanų. Aš ir 

buvau labai geras. 

Kalėdų Senelis man dovanojo gitarą ir natų knygą. Aš labai norėjau gitaros, nes man labai 

patinka groti. Gitara pradėjau groti mokykloje.  

Dar gavau iPod.  Aš jo norėjau, kad galėčiau žaisti ir klausytis muzikos, kai važiuojam 

automobiliu ar neturiu, ką veikti. 

Aš dėkoju Kalėdų Seneliui už viską, kad atėjo į mūsų namus ir dovanojo daug dovanų. 

Jonas Sujeta, 6 klasė 



RAŠINĖLIAI APIE ŽIEMĄ 

Senio besmegenio likimas 

Senis besmegenis viską girdi, viską mato. Kai 

jis žino, kad visi gatvės vaikai jau miega, jis 

pasirąžo, pajuda. Jaučia, kaip sniegas nuo jo 

judesių trupa. Jis savo plonomis, šakotomis 

rankomis bando išbristi iš jį gaubiančio 

sniego. Šakos linksta, traška. Pasirodo, sunku 

save taip paprastai pakelti. Senis pradeda 

krapštyti sniegą iš po savo kojų, gal išeis 

išlipti, kai prie žemės nebus priklijuotas. 

 

Kai pradeda snigti, besmegenis pažiūri į 

tamsų dangų. Mato jis dvi, tris, keturias 

žvaigždes. Mėnulis apšviečia spindintį sniegą. 

Dangus ne juodas, o tamsiai rudos spalvos. 

Gal gatvės šviesos neleidžia tamsai visiškai 

apgaubti miesto. Žibintai ryškiai apšviečia 

pilkas gatves. Gatvės katės perbėga per slidžią 

perėją. 

 

O besmegenis žiūri į kates graudžiu žvilgsniu. 

Jis gi negali taip bėgioti… Žaisti… Jam lemta 

dieną nejudėti, naktį likti toje pačioje vietoje, 

kad ryte vėl vaikai aplink jį žaistų. 

Pradeda besmegenis draskytis. Siausti. Negali 

jis šaukti, juk iš akmenukų sudėliota burna 

sutrupėjo. O jį kankina pyktis, liūdesys…  

 

Po truputį jame sudėliotas sniegas krenta ant žemės. Jo akys, sagos, išjudina sniegą galvoj. 

Morkinė nosis vos laikosi. Jo skrybėlė jau seniai nupūsta vėjo, katės nunešta. Jo rankos, 

šakos, bejudėdamos išjudina sniegą jo pečiuose bei krūtinėje. Jo kūnas trupa. Jo figūra 

nyksta. Po vieną iškrenta jo juodos sagutės – akys... 

Ryte vaikai, išėję į kiemą, nuliūdę spokso į sutrupėjusio sniego krūvą. Šalia guli du šakaliai, 

kažkur dar dvi juodos sagos… 

                                                                                                       Gertrūda Granickaitė, 9 klasė  
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 Talios Koubayati pagamintas atviruk as  



RAŠINĖLIAI APIE ŽIEMĄ (TĘSINYS) 

Man patinka žiema 

Man patinka žiema, nes aš galiu lipdyti sniego senį besmegenį, kasti tunelius ir  su broliais 

žaisti sniego karą. 

Man smagiausia lipdyti didelį senį besmegenį, tik turiu palaukti iki rytojaus, nes šiandien 

labai sninga ir pusto. Kai atsikelsiu, bėgsiu ridenti tris sniego kamuolius. O kad būtų 

greičiau, tai jau šiandien susidėsiu seniui besmegeniui kepurę, šaliką, 12 akmenėlių, morką 

ir dvi šakas. 

Aš su broliais statau ir kasu ilgą tunelį, kai sniegas sušlampa ir pasidaro lipnus. Mes 

iškasame langus ir vietą sniego kamuoliukams. Jau tunelis paruoštas karui. 

Žaidžiame! Slepiamės už medžio, bėgam už namo ar įlendame į tunelį. Mėtome sniego 

kamuoliukus vienas į kitą. Man smagu pataikyti broliui į nugarą. O tada reikia slėptis, kad 

man nepataikytų į veidą. Kai sušąlame, bėgame į vidų. 

Smagu žaisti žiemą, nes tik žiemą yra sniego, mokyklos uždarytos ir turim daug laisvo 

laiko. Visur balta, sniegas žiba saulėje. Smagu nusilaužti nuo pastogės kabančius 

varveklius. Jie labai šalti ir greitai tirpsta mano rankose. Nors lauke ir šalta, bet labai 

smagu! 

Renata Sujeta, 3 klasė 
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RAŠINĖLIAI APIE ŽIEMĄ (TĘSINYS) 

Žiemą miške 

Miške yra daug eglių, medžių, padengtų 

sniegu. Lapės, vilkai, meškos, voveraitės 

ir kiškiai žiemą miške valgo ir miega 

savo namuose. Sunku pamatyti kelią, 

kur eiti, nes yra daug sniego. 

Sninga ir žydi daug raudonų uogų, 

kurias norėčiau paragauti. Mama sakė, 

kad tų uogų negalima valgyti. Įdomu, ar 

jas valgo gyvūnai? 

Vėjas pučia, man šalta ir upės 

užšalusios. Kai upės užšąla, antys turi 

rasti namus krante, o žuvys gyvena po 

ledu. Žiemą miške nėra gėlyčių, 

gyvūnams sunku rasti maisto. Svarbu, 

kad žiemą žmonės pasirūpintų gyvūnais. Paukščiukai taip pat ieško maisto, todėl man rūpi 

jiems pastatyti lesyklėles ir palikti trupinių.   

Patricija Pupinė, 3 klasė 
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Jei prisnigtų… 

Vieną dieną, jeigu prisnigtų iki mano kaklo, tai aš statyčiau tunelius kaip skruzdėlyne, 

tvirtovę kaip Trakų pilis, senius besmegenius mano ūgio. Taip pat čiuožinėčiau nuo 

kalniuko su rogutėm. Gal sužaisčiau sniego kamuoliukų karą. Pastatyčiau sniego karalystę 

su lediniais rūmais, daryčiau sniego angelus, lipčiau į didžiulę snieguotą sieną ir 

šokinėčiau į pusnis. Čia viskas, ką aš norėčiau daryti, jei prisnigtų laaabai daug. 

Prisnigo!!! Jau einu… 

                                                                                                    Sofija Vorobjovaitė, 4 klasė 



ŠEIMOS GRAŽIAUSIA NUOTRAUKA ŽIEMĄ 
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543 Beulah RD NE                  Tlf.: (202) 679-2800 
Vienna, VA 22180                   post@lithuanianschool.org 

ŠEIMOS GRAŽIAUSIA NUOTRAUKA ŽIEMĄ (TĘSINYS) 


