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Apgavikas! 
Vasaros vardu žieduotu  

Prisidengęs. 
Šaltas, plikas 
Sniego pusny 
Susirangęs! 

 
Kaip be apmaudo galiu minėti 

Tavo vardą apgaulingą? 
Tu vasaris? ! 

Spaudžia speigas, siaučia pūgos, 
Dieną naktį sninga, sninga... 
Kurgi paukščiai, kurgi gėlės, 

Kur dienovidžiai ir žaros 
Šiltadienės vasarėlės? 

 
Tik pažvelk pro savo būsto 

Menką langą!  
Pažiūrėjau - stebuklinga: 
Niūrūs prietemos šešėliai 

Kažkur dingo. 
Tai šalta vasario saulė 
Lango stiklą palytėjo, 
Ir žiedai pasaulio kito 
Pražydėjo, suklestėjo. 

Spindi krištolo skaidrumo 
Lieknos palmės ir lelijos, 
Ir vijokliai, ir lapuočiai, 
Ir žiedai iš saulės rūmo 
Neregėtos augmenijos. 

 
Stebuklinga, stebuklinga! 

Už tų puokščių ir lelijų 
Baltos žvaigždės žemėn sninga. 

Tu vasari! Nuostabus stebukladari! 
Aš be apmaudo minėsiu 
Tavo vardą apgaulingą. 

     
Vincas Mykolaitis – Putinas 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 

Šis mėnuo mokykloje buvo skirtas atsakomybei ugdyti. Visi budėjome, 

kad atsakomybė nebūtų užmiršta už durų.  

VASARIS 



GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS APIE ATSAKOMYBĘ 

Bendruomeninis įsipareigojimo pobūdis nešalina ar nemažina kiekvieno asmens 
atsakomybės. (Popiežius Jonas Paulius II) 
 
Sąžinė yra laisvės potyris, per kurį žmogus įsisąmonina moralinę atsakomybę. Tu  
turi laisvą valią prisiimti atsakomybę. (Rašytoja Vanda Juknaitė) 
 
Labai dažnai užsisklendžiame savo aplinkoje, stengdamiesi sukurti tylų užutekį, 
nepastebėdami, kad tas užutekis labai greitai virsta pelke. Mes negalime nusimesti 
atsakomybės nuo savo pečių už tai, kas vyksta aplinkui. Ne mūsų reikalas smerkti 
pasaulį, nes mes už jį turime didžiulę atsakomybę, didesnę nei tie, kurie kuria 
neteisybę. (Metropolitas Antonijus iš Surožo) 
 
Asmenybė - tai atsakomybė. (Lituanistė Aldona Kruševičiūtė) 
 
Mes esame atsakingi ne vien už tai, ką darome, bet ir už tai, ko nedarome.  (Prancūzų 
dramaturgas Jean-Baptiste Molliere) 
 
Tu negali išvengti rytojaus atsakomybės, išsisukdamas nuo jos šiandien. (JAV  
prezidentas Abraham Lincoln) 
 
Laisvė reiškia atsakomybę. Štai kodėl dažnas jos bijo. (Airių rašytojas George 
Bernard Shaw) 

  

Doras žmogus yra geras, kuris atskiria gėrį nuo blogio. Toks žmogus supranta, kas yra 
teisinga, ir pats siekia teisingumo. Doras žmogus yra atsakingas už savo žodžius: jis 
pats pasirenka, ką kada sakyti. Toks žmogus prisiima atsakomybę už savo darbus: 
darbą pradėjęs jį pabaigia.    

Gertrūda 
 
Doras žmogus yra vertinamas labiau nei tinginys. Eidamas į karą už laisvę, tinginys 
gins save, doras žmogus gins tėvynę ir laisvę. Doras žmogus darys tai, kas yra gera, 
neieškos priežasties išsisukti.  

Tomas 
 
Doras žmogus yra atsakingas už savo žodžius ir darbus. Atsakingas žmogus yra 
gerbiamas – visi juo džiaugiasi. Visi suklystame, bet ką nors negera padarius, reikia 
prisipažinti ir gailėtis. Prisipažinus patiriamas malonumas už išreikštą drąsą, ir kiti gali 
džiaugtis tavimi, kad nesi bailys, atsiprašai ir nori pataisyti savo darbą. Visi būkime 
atsakingi už savo darbus ir žodžius, nes mes galime išmokti daryti gera.  

Vaidas 

DEVINTOKŲ MINTYS 

2 

SENOLIŲ IŠMINTIS SAKO: 

,,Septynios bėdos – viena atsakomybė.” 



MŪSŲ MOKINIŲ SVAJONĖS 

Vaido svajonė 
 
Vaikystė – gražiausias gyvenimo laikotarpis. Daug ir įvairių svajonių susikuriame vaikystėje. 
Svajonė – tai tikėjimas gražia ateitimi. Planuojame, kuo būsime užaugę, kaip atrodysime. 
Susikuriame savo fantastinį pasaulį. Tik, aišku, ne visos  mūsų svajonės išsipildo. Kiekvienas 
žmogus turi teisę svajoti.  
 
Žmogus yra laimingas svajodamas ir po truputį siekdamas savo tikslo. Aš augu ir mano 
svajonės auga kartu su manimi. Neabejoju savimi ir ryžtingai, nors po truputį, siekiu 
užsibrėžto tikslo. Mano didžiausia svajonė – užaugus tapti biologu. Dar neapsisprendžiau, ką 
pasirinksiu, ar gydytojo, ar veterinaro profesiją. Didžiausia pareiga –  visada padėti žmogui ar 
gyvūnui, o svarbiausia – juos mylėti. Tai labai atsakingas darbas, reikalaujantis pasiryžimo, 
nuoseklumo, supratimo.  
 
Baigęs vidurinę mokyklą, planuoju stoti į universitetą. Tai pareikalaus daug kantrybės ir jėgų, 
bet aš pasiryžęs siekti savo tikslo. Užaugęs noriu dirbti mėgstamą darbą ligoninėje arba 
mokslinių tyrimų laboratorijoje. Būtinai sieksiu įgyti magistro išsilavinimą, parašysiu mokslinį 
darbą. 
 
Aš džiaugiuosi, kad turiu tėvus, kurie visada pataria, supranta ir padrąsina. Mokykloje 
bendrauju su puikiais mokytojais: jie pamoko, paaiškina, padeda suprasti sunkesnius dalykus. 
Man pasisekė, kad greta manęs yra geri žmonės.  Kiekvieno ateitis priklauso nuo jo paties. 
Svajodami išlaisviname savo mintis ir atsiduriame fantastiniame pasaulyje. Juk ne vien 
materialiniai dalykai džiugina žmogų. Svarbiausia atrasti savo pašaukimą ir atkakliai siekti 
tikslo. Išsipildo tos svajonės, kuriomis jau dabar gyvename. Reikia klausyti savo širdies balso.  
 

Vaidas Valys, 9 klasė 
 

Gertrūdos svajonė 
 

Aš lyg ir neturiu tokios milžiniškos ar labai 
aiškios svajonės. Man lengviau turėti idėją, pagal 
kurią galėčiau kurti ateities planus. Pavyzdžiui, 
norėčiau studijuoti animaciją, sukurti kokį filmą 
nacionaliniam konkursui, gal atidaryti studiją. 
Užsispyrimo netrūksta. Tiesa, iki galutinio 
rezultato dar labai daug laiko. Kas žino, gal dar 
spėsiu persigalvoti. Gal vėliau susidomėsiu 
psichologija ar net ekonomika. Belieka tik viltis, 
kad gal sugebėsiu įgyti animatorės profesiją. 
 
O kad tapčiau animatore, reikia ne tik svajoti 
apie šią profesiją, bet ir daug dirbti. Reikia 
neprarasti entuziazmo, daug laiko skirti dailei. 
Turiu stebėti veiksmą, suprasti, kaip priversti linijas judėti. Jau dabar ieškau universiteto, 
kuriame galėčiau studijuoti animaciją. Žinau, kad turbūt reikės vykti į Didžiąją Britaniją ar 
Kanadą mokytis. Svarbiausia neprarasti noro.  
 
Jei pasiseks, bus draugų, kurie kartu su manimi mokysis. Turėsiu, į ką atsiremti, kas galėtų 
padėti bei patarti, jei prireiks. Kai greta yra panašių interesų žmonės, manau, yra lengviau 
plėsti savo žinias, ką nors daugiau gali iš jų išmokti.  
 
Menas yra labai svarbus šiame pasaulyje, jei galėsiu bent kiek prisidėti prie jo kūrimo, būsiu 
pasiekusi savo svajonę. 

Gertrūda Granickaitė, 9 klasė 
 

  



ATSAKOMYBĖ – SVARBUS ŽMOGAUS BRUOŽAS 

Laisvė reiškia atsakomybę 

Kiekvienas žmogus ir kiekviena tauta nori būti laisvi. Laisvė – reiškia būti nevaržomam. 
Atsakomybė – tai pareiga atsakyti už save. Mes visi privalome jausti atsakomybę už savo 
mokslą, už šeimą, už Tėvynę. Dauguma žmonių gyvena pagal visuomenės nustatytas 
taisykles. Kiekvienas žmogus atsakingas už savo gyvenimą ir už savo veiksmus.  
 
Visi privalome gerai mokytis, baigti universitetą, gauti  darbą. Studentams 
turi būti sudarytos geriausios sąlygos tobulėti. Daug energijos kartais iššvaistome veltui. 
Reikia viską apgalvoti, siekiant  tikslo. Svarbiausia išlikti savimi bet kokioje situacijoje.  
 
Labai svarbi atsakomybė už šeimą. Joje mes daug ko išmokstame 
ir įgyjame pagrindines žmogaus vertybes – laisvę ir atsakomybę. Tėvai turi pasitikėti savo 
vaikais ir vaikai pasitikėti tėvais. Vaikams visada atrodo, kad trūksta laisvės, nes tėvai 
mažai jais pasitiki. Svarbu tesėti duotą žodį, tada atsiranda tarpusavio pasitikėjimas. 
Jaunam žmogui reikalingas artimųjų  supratimas ir pasitikėjimas.  
 

Svarbi atsakomybė ir už tėvynę. Reikalui esant, visi privalome ginti savo šalį. Laisvę visada 
reikia išsikovoti. Niekas nenori gyventi vergijoje. Yra sakoma: ,,Elkis su kitais taip, 
kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi”. Tai laisvo žmogaus principas. Kai esame laisvi, 
galime rinktis, galime kurti, galime džiaugtis gyvenimu, saule – viskuo, ką turime. Laisvę 
ypač reikia branginti. 

 
Vaidas Valys, 9 klasė                                                                                             
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Du draugai VAIDAS ir TOMAS yra atsakingi už draugystę. 



ATSAKOMYBĖ – SVARBUS ŽMOGAUS BRUOŽAS (TĘSINYS) 

Laisvė yra atsakomybė 

 
Laisvė ir atsakomybė yra neišskiriamos. Nesvarbu, kokioje valstybėje ar kokiame žemyne 
mes gyvename, už laisvę turime būti visi atsakingi.   
 
Gyvūnai kaip ir žmonės nori būti sveiki ir saugūs savo aplinkoje. Žmonės, kurie nesirūpina 
gyvūnais, nesupranta, kad ir gyvūnai turi būti laisvi. Gyvūnai kaip žmonės siekia laisvės 
visokiais būdais, bet jie vadovaujasi instinktais ir neturi atsakomybės jausmo. Zoologijos 
sode gyvūnais pasirūpina darbuotojai, kitaip čia jie neišgyventų. Meškos ir įvairiausios 
plėšrios katės, aprūpintos zoologijos soduose, nežinotų, kaip laisvėje pasigauti zuikį, kad 
galėtų prasimaitinti ir išgyventi. Kai gyvūnai yra zoologijos sode, jie neturi rūpesčių ir 
atsakomybės už savo palikuonis, bet jie neturi ir laisvės.  
 
Augantis žmogus yra labai priklausomas nuo savo tėvų. Tėvai vaikus aprūpina viskuo: 
maistu, vaistais, apranga. Jie gyvena tėvų namuose, juos veža į mokyklas – tėvai yra labai 
atsakingi už savo vaikus. Tačiau vaikai – tik svečiai tėvų namuose, nes greitai išvyksta 
gyventi atskirai. Tada jie užaugę patys tampa atsakingi už savo vaikus.  
 
Valstybė yra atsakinga už visus šalies žmones, kad jų gyvenimas vis gerėtų, kad jie saugiai 
gyventų. Mes esame priklausomi nuo savo šalies valdžios sprendimų, bet privalome būti 
atsakingi ir gyventi pagal įstatymus.   
 
Žmogus kaip ir gyvūnas: nori būti laisvas, bet dažnai nenori būti atsakingas. Visi žmonės 
privalo spręsti savo problemas, atsakingai gyventi ir dirbti, padėti silpnesniems ir kurti 
gražesnę ateitį.  

Tomas Sujeta, 9 klasė  
 
Atsakomybės supratimas  
 
Visi kitaip supranta atsakomybę. Vieniems ji yra tiesiog pasaulio dalis, kitiems – tai atrodo 
kaip našta. Dar kiti tiki, kad atsakomybė sudaro žmogų. Viena tiesa apie atsakomybę tarp 
šių žmonių telieka, kad sunku prisiimti atsakomybę už dalyką, kuris tau nerūpi. Tada 
nesvarbu, koks tavo požiūris, tu tą atsakomybę atliksi nenoriai. Arba jos neatliksi. Viskas 
priklauso nuo žmogaus būdo toje situacijoje. 
 
Atsakomybė yra svarbus dalykas. Be jos žmogus apsileistų, pavirstų  tuščiu žmogaus 
lukštu. Nesvarbu, kokia maža bebūtų ta atsakomybė. Ji ir padaro žmogų tuo, kas jis yra. 
Kartais prieisi prie to, kad motyvacijos nėra net pajudėti, ką dar kalbėti apie atsakomybių 
atlikimą. Žmogaus būdas ir pasireiškia, kai net tokioje situacijoje jis nepasiduoda, pajuda, 
atlieka tai, ko iš jo tikimasi.  
 
Jei tau duota atsakomybė nerūpi, tai rimtai jos ir neatliksi. Tempsi laiką. Lauksi 
motyvacijos. Galiausiai tai padarysi, bet nenoriai.  
 
Tai nėra svarbiausia, reikia prisiminti, kad sąžinė vis dėlto privertė tave tai padaryti. Atlikti 
dar vieną atsakomybę. Žmogaus sąžinė ir atlieka viską, ko iš jo prašoma, atsakomybę 
sąžinė ir išjudina. 

Gertrūda Granickaitė, 9 klasė                                                                                          
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PELĖDŽIUKAI MYLI LIETUVĄ 

Vasario 20-tos dienos pamokėlė su pelėdžiukais buvo tikrai įsimintina. Tai buvo pamokėlė 
apie tėvynę Lietuvą, mūsų trispalvę vėliavą.  
 
Kai paklausiau vaikučių, kokių spalvų yra mūsų vėliava, Kaja ir Talia sušuko: ,, Geltona, 
žalia, raudona! ”.  Garsiai pakartoję mūsų vėliavos spalvas, mažieji iš geltonų, žalių ir 
raudonų popieriaus kvadratėlių suklijavo trispalvę ant paruošto Lietuvos žemėlapio 
kontūrų. Visi dirbo be atokvėpio, stropiai ir su didžiuliu noru. Pažiūrėjome kelias skaidres 
apie mūsų Tėvynę: kur ją rasti žemėlapyje, kiek žmonių gyvena Lietuvoje, kokie yra mūsų 
tautiniai rūbai, skaniausi valgiai ir mėgstamiausia sporto šaka. Tikrai šauniai 
padiskutavome su mažaisiais. Ant popieriaus lapo vaikučiams buvo nubrėžti Lietuvos 
kontūrai, ant kurių jie priklijavo daug geltonų, žalių ir raudonų širdučių. Štai taip mes 
mylim savo Tėvynę!!! 
 
Praėjo dar vienas šeštadienis, pilnas žaidimų, darbelių ir įdomių žinių. Pasistiprinę ir 
pažaidę vėl kibome į darbą: susipažinome su raidele ,,R r”, visi sėkmingai  rašėme ir 
išrinkome ją iš kitų abėcėlės raidžių. Dar vienas džiaugsmas pelėdžiukų klasėje – Talios 
gimtadienis. Jai sukako penkeri metai. Visi sveikinome Talią, įteikėme dėžutę su trim 
gintarėliais ir atviruką, kurį patys pagaminome, papuošėme ją karūna.  
 
Gražiai ir stropiai mokosi, sparčiai auga mažieji pelėdžiukai. 

Mokytoja Aušra Kauffman 
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SU GIMTADIENIU, LIETUVA! 

Labas, Lietuva! Tu esi graži šalis. Aš myliu tave, tavo upes, pievas ir miestus, medžius ir 
gėlytes, tavo vėliavos spalvas. Su tavo diena! 

Patricija, 3 klasė 
 
Aš myliu Lietuvos žemę ir pasaulį! 

                                                                  Renata, 3 klasė 
 
Sveikinu Lietuvą su nepriklausomybės diena! 
Myliu tą gražią ir mažą šalį, jos gamtą ir jos dainas, ir dainų gražius žodžius. 

                                                                     Sofija, 4 klasė 
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543 Beulah RD NE                  Tlf.: (202) 679-2800 
Vienna, VA 22180                   post@lithuanianschool.org 

LIETUVIAMS SVARBUS VASARIO MĖNUO, NES ŠVENČIAME LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĘ. MŪSŲ MOKINIAMS NEUŽMIRŠTAMA VASARIO 16 – 
OJI. 


