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PAVASARIS 
 

Pavasario saulė prašvito meiliai  
Ir juokiasi, širdį vilioja; 

Iškilo į dangų aukštai vieversiai,  
Čirena, sparneliais plasnoja. 

 
Išaušo! išaušo! Vėjelis laukų  

Bučiuoja, gaivina krūtinę; 
Pabiro, pasklido žiedai ant lankų -  

Vainikų eilė pirmutinė. 
 

Taip giedra ir linksma! Tiek šviečia vilties!  
Vien meilę norėtum dainuoti,  

Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,  
Su meile saldžiai pabučiuoti!  

-Maironis 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 

GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS 

Knygos nuskaidrina sielą, kelia ir stiprina žmogų, žadina jį 
tauriausiems siekiams, aštrina protą ir švelnina širdį. 

Viljamas Tekerėjus 
 
Išauklėti kultūringą žmogų padeda dvi jėgos: menas ir 
mokslas. Abi šios jėgos susijungia knygose. 

Maksimas Gorkis 
 
Knygos - mano ginklas, jomis užkariavau visą pasaulį. 

Volteras 
 
Knyga – geriausias išmintingo žmogaus draugas. 

Robin Sharma 

SENOLIŲ IŠMINTIS 

Kas skaito, rašo – duonos neprašo. 
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MOKINIŲ MINTYS 

Knyga padeda kurti ateitį. Ką žmogus per gyvenimą nuveikia, užrašo ir palieka 
kitiems. Kitos kartos iš tų knygų mokosi. Be knygų būtų skurdus pasaulis, nebūtų 
tokia stipri žmonija. 

Tomas, 9 klasė 
 
Knyga yra mokslo ir žinių šaltinis. Kai žmogus skaito, dirba jo smegenys, jis 
lavinasi. Žmonės iš knygų gali viską išmokti. Knyga gali būti labai sena, bet visada 
išmintinga, todėl mums ji visada svarbi, nes kentėjo taip, kaip ir žmogus. 

Vaidas, 9 klasė 
 
Man knyga yra gerai praleistas laikas ir kartais „vaistai“ prieš miegą. 

Nomeda, 6 klasė 
 
Knyga yra man tarsi filmas. Knygas reikia skaityti, kad suprastum istoriją.  

Kristupas, 6 klasė 
 
Knygos man įdomu. Ypač tos, pagal kurias pastatyti filmai. 

Benas, 6 klasė 
 
Knyga yra tekstas aplankale.  

Steponas, 6 klasė 
 
Knygą skaitai ir išmoksti. Įdomu skaityti ir sužinoti, kas buvo senais laikais. 

Jonas, 6 klasė 
 
Man svarbi kiekviena knyga, ir nesvarbu, ar ji didelė, ar maža, ar pilna istorinių 
faktų, ar paveikslėlių. Naujos knygos kvapas užburia kaip pavasario gėlės.  

Patricija, 3 klasė 
 
Knyga yra turtas, iš kurios galima daug išmokti. Knyga nuveda į nežinomas šalis, 
miestus ar planetas. Knyga moko apie meilę, gyvenimą, rūpestingumą, istoriją, 
gyvūnus apie visą pasaulį. 

Renata, 3 klasė  
 
Knyga – man fantazijos pasaulis.  

Sofija, 4 klasė 
 
Knyga – didelė vertybė.  

Ula, 1 klasė 
 
Skaitau ir nauja išmokstu. 

Eva, 1 klasė  
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Sofijos mįslės 

Širdis geležinė, batai guminiai, akys stiklinės, o jėgos arklinės.( Automobilis)                                                

Nukirsta, suspausta, primarginta ir mylima. (Knyga)                                                               

Jos būna baltos ir rudos, nekarpo nagų ir nešukuoja plaukų. Labai mėgsta 

saldumynus. ( Meška) 

Žemaitiškai 

Nagyvs gyvą velk. Kas? (Tinklas) 

Kas pri vėskuo tink?  (Vardas) 

Renatos mįslės                                                                                      

Maži taškeliai, raudona, žaliais lapeliais. (Braškė) 

Raudonas, geltonas, žalias. Kas? (Šviesoforas) 

MENU MENU MĮSLĘ 

Mįslių diena mokykloje. Kas ne tik žino daugiausia mįslių, bet ir moka jas įminti? 

Buvo suburtos dvi komandos: pirmoje dėl prizinės vietos kovojo pirmokai ir 

trečiokai, o antrojoje - šeštokai su devintokais. Sukom sukom galveles. Buvo ir 

juoko, ir ašarų ... Ne taip paprasta mįslių karaliumi tapti. Pirmoje klasėje daug 

mįslių žinojo Ula ir Jokūbas, trečioje - Renata, o ketvirtoje - Sofija. 

Daugiausia mįslių žinojo ir įminė Nomeda (6 kl.). Ji ir tapo mįslių karaliene. Žemai 

lenkiame galvas prieš mįslių karalienę, nuoširdžiai ją sveikiname bei dovanojame 

bilietą į kino teatrą.  

MOKINIŲ SUKURTOS MĮSLĖS 
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NUOMONĖ APIE PERSKAITYTAS KNYGAS  

Raudonkepuraitė 
Pasaulyje yra daug knygų, jose daug pasakų, istorijų, mitų ir trumpų aprašymų. 
Knygos yra skirtos vaikams, tėvams, mokytojams ir mokiniams. 
Pasakoje ,,Raudonkepuraitė” yra trys įdomūs veikėjai: drąsi, maža ir gudri 
mergaitė, didelis, alkanas, pilkas, apgaulingas ir žiaurus vilkas bei sena, gera ir 
serganti močiutė. Šioje pasakoje vyko daug keistų dalykų: vilkas kalbėjo žmogaus 
balsu, apgavo Raudonkepuraitę, prarijo močiutę. 
Man patiko skaityti šią pasaką. 

Renata, 3 klasė 
 
Mano šuo geresnis negu tavo 
Šioje knygelėje radau daug įdomių veikėjų: Jimmy, Abby ( šunį), Daisy, Irwin, 
mamą, tėtį ir kitus. Man patiko Ebby, nes ji yra šuo vampyras, kuris kovoja su 
nusikaltėliais.  
Man patiko ši knyga, nes čia daug fantazijos, paslaptingumo. Supratau, kad šunys 
gali padaryti žmogų laimingą, kad gali šuo tapti geriausiu žmogaus draugu. 

Sofija, 4 klasė 
 
ATKELIAVO PAVASARIS. Sužaliavo, sužydėjo gamta ir žmogui tapo linksmiau 
gyventi, norisi lėkti, šėlti ir svajoti...  
 
Pavasaris 
Man labai patinka pavasaris. Tai laikas, kai žydi gėlės, pradeda žaliuoti žolė, čiulba 
paukščiai ir saulė džiugina kiekvieną dieną. Jos šiluma sukelia žmonėms šypseną ir 

jie džiaugiasi pavasariu. 
Dažnai išgirstu sakant: 
-Valio! Pavasaris! 
Pavasarį paukščiai grįžta 
namo, gyvūnai atsikelia po 
žiemos miego, o aš pradedu 
planuoti išvykas į gamtą. Man 
patinka pasivaikščioti parke, 
miške, prie upės. Aš gyvenu 
prie Vašingtono, todėl 
kiekvieną pavasarį mano 
šeima važiuoja pažiūrėti 
vyšnių žiedų į sostinę. Ten 
susirenka daug žmonių, 
visiems smagu. Žiedai būna 
balti kaip sniegas. Man ir 

mano broliui patinka būti po vyšnių medžiu, žiūrėti į dangų ir svajoti. Žiedų 
negalima skinti – tik žiūrėti. 
Kartais aš piešiu, ką matau kelionėse, o kartais sukuriu dainą. Pavasaris yra mano 
mėgstamiausias metų laikas. 

Patricija, 3 klasė 
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MANO SVAJONĖ 

Kiekvienas žmogus turi svajonių. Svajonė - tai pirminė mintis apie būsimą ateitį. 
Mano svajonė - tapti architektu. 
Kad tapčiau architektu, turiu įgyti meno suvokimo ir matematinį išsilavinimą. Aš 
mėgstu meną ir man sekasi matematika. Pagal savo sugebėjimus sprendžiu, kad 
architektūra bus tinkamas ir geras mano pasirinkimas. Aš nesu tikras, kad būsiu 
architektu, nes ne visos ir ne visiems svajonės išsipildo. Aš galiu svajoti apie daug 
ką, bet, kas gali žinoti, kuo aš tapsiu. Kunigu? Rašytoju? Jau dabar aš žinau, kad 
man nepatinka rašyti, todėl manau, jog rašytoju nebūsiu. Kol kas vis svajoju. 
Man gera svajoti, nes turiu galimybę siekti užsibrėžto tikslo, kai mane palaiko 
artimieji. Mano mokytojai moko, kad aš siekčiau to, apie ką svajoju. Mano tėvai 
tvirtina mano mintis, kad aš galiu būti tuo, kuo noriu. Mano brolis ir sesuo džiugina 
mane, kai aš būnu nuliūdęs. Mano draugai padeda man, kai reikia. 
Aš gebu įveikti sunkumus ir pasiekti savo svajonę, nes mano aukšti matematikos 
žinių ir gebėjimų rezultatai ir stiprus noras kurti projektus. Mano devintos klasės 
projektas - sukurti planą pastatui, kuriame bus suteikta pagalba veteranams. Tai 
architektūros projektas. Kitais metais planuoju dalyvauti meno projekte. Mano 
projektuose įgyta patirtis ateinančiais metais padės apsispręsti, ar architektūra man 
tinka? 
Ne visos svajonės išsipildo, kartais jos būna per daug nerealios. Svajoja visi, bet tie, 
kurie stengiasi pasiekti tikslą, dažniausiai ir sulaukia rezultatų.  

Tomas, 9 klasė 

INTERVIU SU AKTORIAIS 

L. Žutautės knygelę ,,Kakė Makė ir Netvarkos Nykštukas" mokyklėlėje pristatė 
aktoriai iš Lietuvos. Dėkojame aktoriams Marijai Barauskaitei, Justinui 

Narvydui ir režisieriui Gediminui Rudžiui už žaismingą, smagų 
spektakliuką ,,Kakė Makė susipažįsta su Netvarkos nykštuku". Šeštosios klasės 

mokiniai kalbėjosi su aktoriais po spektaklio ir parašė interviu. 
 

Nomeda: K iek K akei Makei m etų?  
Kakė Makė: K akei Makei šešer i m etai.  
Gediminas: Toks jauno žm ogaus am žius ir  K akė Makė sim bolizuoja tą 
jauną žmogų. Mes švenčiame Kakės Makės gimtadienį, bet mes neakcentuojame, 
kiek jai metų. 
Benas: K iek  m etų vaidinate?  
Gediminas: Vaidinam e jau dvejus m etus?  
Jonas: K odėl jūs vaidinate?  
Kakė Makė: Visų pirm a m um s labai patinka K akė Makė. Susipažinau su 
Gediminu, jis ieškojo, kas gali būti Kakė Makė. Pati knygelė labai sužavėjo, norėjosi 
padaryti tos knygelės pristatymą ne tik žodžiu, bet ir vaizdu. 
Nykštukas: Aš vaidinu todėl, kad turiu  barzdą.  
Stepas: Ar  pirm ą kartą esate Am erikoje?  
Kakė Makė: Taip, K akei Makei, Netvarkos Nykštukui pats pirm iausias 
kartas. 
Nykštukas:  Visiškai pirm iausias pirm utinis kartas.  
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INTERVIU SU AKTORIAIS 

Kristupas: K as jūsų, kaip aktorių, 
mokytojas? 
Kakė Makė: Aš dabar  studijuoju 
Briuselyje tokioje mokykloje, ji vadinasi 
Ecole Internationale Theatre Lassaad, ir 
mano mokytojas yra Saidi Lassaad. Tai 
yra tokios neutralios kaukės, klaunados 
stiliaus teatras. 
Nomeda: K ur dar  Am erikoje 
vaidinsite? 
Kakė Makė: Skrisim  į Čikagą, 
Niujorką. 
Gediminas: Na, m es skrisim  iš 
Čikagos į Niujorko oro uostą ir iš ten 
važiuosime į Long Ilend. Ten yra 
Kazickų mokykla, o po to į Niu Džersį V. 
Kudirkos mokyklą. 
Skirmantė: Ar  skir iasi Lietuvos  ir  
Amerikos publika? 

Gediminas: Publika tokia pati, tiesiog patiem s buvo labai įdomu, kaip 
mus priims. Vaikai visur panašūs. 
Nykštukas: Iš tikrųjų, tai vyresnieji buvo drąsesni nei Lietuvoj. Atėjo į 
sceną, dalyvavo, žaidė. Šaunuoliai, aš nesitikėjau. Kai atėjau, pamačiau jus, tai 
pagalvojau, kad taip gale ir prasėdėsit ant 
žemės. 
Skirmantė: Buvau įsitikinusi, kad 
Stepo Kišenės tvarkingos, tai nustebau 
truputį... 
Kakė Makė: Gal tau sugedo tie  
aparatai?.. 
Nykštukas: Gal sugedo mano 
prietaisai per skrydį, reikia pažiūrėti...  
Skirmantė: Spektaklis visiškai 
skiriasi nuo knygelės turinio, daug 
improvizuojat, nėra dekoracijų, įtraukiate 
vaikus. Vaikai veržiasi į sceną, nori kartu 
vaidinti. 
Kakė Makė: Tai toks ir  buvo m ūsų 
tikslas, tuo ir skiriamės. Svarbiausia 
mums interaktyvus santykis su vaiku, 
patikrinti, kas vaikui tą akimirką yra 
įdomiausia. 
Skirmantė: Ar  kiti spektakliai irgi pastatyti tokiu pačiu principu?  
Gediminas: Žinojom e, kad nepažįstate šitų  personažų, tai norėjosi, kad 
būtų gyvas bendravimas. Bet rudenį išeis nauja knygutė apie dantis, apie jų 
priežiūrą, tai jos pristatymui bus ruošiamas, taip vadinkim, tikras spektaklis su 
scenografija... 
Nykštukas: Daug dekoracijų, aktorių...  
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INTERVIU SU AKTORIAIS (TĘSINYS) 

Gediminas: O šiandien buvo toks betarpiškas bendravim as čia ir  dabar, 
kur aktoriai turi daugiau improvizuoti. 
Nomeda: K iek  iš viso yra spektaklių, sukurtų pagal K akės Makės 
knygeles? 
Gediminas: Du, jų  režisierė Virginija K urklytė, ir  dabar  bus trečias.  
Kakė Makė: Ar  m es dabar  galim  jūsų paklausti? Ar  buvot skaitę knygas 
apie Kakę Makę? 
Nomeda: Taip, knygyne Lietuvoj varčiau.  
Kakė Makė: O ar  buvot girdėję apie Netvarkos Nykštuką, kuris surenka 
netvarkingai padėtus daiktus? 
Visi: ne... 
Skirmantė: Nykštuk, ar  grąžini vaikam s paskui jų  daiktus?  
Nykštukas: Taip, kai susitvarko ir  atkeliauja pas m ane į Mėnu lį, kai 
padaro daug gerų darbų, tai tada atiduodu, nes Mėnulis jau lūžta nuo tų daiktų, 
nebetelpa. Reikia atidavinėti. 
Kakė Makė: Duoda visokių užduočių įveikti.  
Nykštukas: Paskui kiek m an pačiam  tvarkytis reikia, jūs 
neįsivaizduojate!!! 
Gediminas: Yra tokia taisyklė gerų ir  nelabai gerų darbų. Jei nori 
išpirkti negerą darbą, tai turi atlikti 5 gerus darbus. Nykštukas taip ir skaičiuoja, jei 
mato, kad kažkas nesusitvarkė, laukia, kol 5 kartus sutvarkys namus arba atliks 5 
gerus darbus, ir tada grąžina. 
 
Aktorius kalbino šeštos klasės mokiniai: Nomeda, Benas, Jonas, Kristupas, 
Steponas ir jų mokytoja Skirmantė.  



LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE 

 

543 Beulah RD NE 
Vienna, VA 22180 

 
Tlf.: (202) 679-2800 

post@lithuanianschool.org 


