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Gegužis  
 

Gegužį dainavo ne vienas poetas 
Ir man čia belieka nedaug kas pridėti. 
Gal dainas dainuoti, daug kartų girdėtas? 
Alyvų paunksmėj svajot ir mylėti? 
 
Norėčiau aš vien į tą meilės idilę 
Įpilti nors vieną rūstesnę gaidą. 
Prabilkit, kas skurdot per žiemą nutilę! 
Pavasario audros te jūsų nebaido. 
 
Išeikit į laisvę, kai pirmas griaustinis 
Ir žaibas paskatins pavasario liūtį. 
Ir ryžto balsai nuaidės iš krūtinės, 
Kad gera šioj žemėj gyventi ir būti. 
 
Būk sveikas, geguži, pražydęs raudonai, 
Maištingom, viltingom dainom nuskardėjęs! 
Pakilo į saulę širdžių milijonai, 
Laisvų kaip tas drumstas pavasario vėjas. 
 
Jos šlovina laisvę, kur laisvė pražydo, 
Jos smerkia vergovę, kur slegia vergovė. 
Teskamba balsai, kur gegužy pragydo, 
Teskleidžias žiedai, kuriuos saulė sukrovė. 

 
Vincas Mykolaitis – Putinas 

 
Gegužės mėnuo mokykloje buvo skirtas ŠEIMAI. 
Pirmasis sekmadienis – MOTINOS diena. Šeima – 
mažiausia žmonijos bendruomenė, kurioje labai svarbus 
motinos vaidmuo. Pamokose iškėlėme motinos meilę 
vaikams, sakėme gražiausius žodžius brangiausioms 
mamytėms, skaitėme eiles, dainavome, vaikai su savo 
mamytėmis darė įvairius darbelius. Buvo gera visiems 
kartu pamokoje „Arbatėlė su mamyte“.  
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 
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GARSIŲ ŽMONIŲ MINTYS  

Aukščiausias šeimos tikslas – meilė. Šeima – tai meilės mokykla. (Rusų dvasinis 
mokytojas Dmitrijus Semenikas) 
 
Sėkmė šeimoje priklauso nuo prasmingų pokalbių su sutuoktiniais ir vaikais. 
Nutrauk šiuos pokalbius, ir šeimos nebeliks. (Gyvenimo mokytojas Robin Sharma) 

SENOLIŲ IŠMINTIS - PATARLĖS 

Kokius kas išaugina vaikus, su tokiais ir džiaugiasi. 
Kokia obelis, tokie ir obuoliai. 
Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turėtų eiti ir nuo kurio net pasenęs nenuklystų. 
Tėvo žodžiai brangesni už auksą. 
Kas tėvų neklauso – valgo duoną sausą. 

MOKINIAI RAŠO APIE ŠEIMĄ  

Šeima stipri savo darbais 
 
 Šeimą jungia ir vienija bendra veikla. Kiekviena šeima rūpinasi kalba, myli 
gamtą ir gali sportuoti. 
 Mes, lietuviai, gyvendami Amerikoje, stengiamės išsaugoti savo kalbą, todėl 
tėvai veda vaikus į lituanistines mokyklas ir namuose kalbame tik lietuviškai. 
 Šeimos rūpinasi gamta ir savo vaikus moko taip elgtis. Mes sodiname 
medžius, valome aplinką, niekur nemetame šiukšlių ir  slaugome sužeistus 
gyvūnus, jei randame sužalotus. 
 Tėvai gali auklėti ir ugdyti savo vaikus drauge sportuodami. Suaugę gali 
treniruoti ir mokyti įvairių komandinių žaidimų. Mes mėgstame žaisti krepšinį, 
futbolą. Žiemą galima kieme žaisti ledo ritulį. 
 Šeima privalo padėti valstybei savanoriaudama bet kokioje veikloje. Amerika 
– didelė šalis. Jeigu kiekvienas žmogus prisidėtų prie šalies gerovės, daug galėtų 
nuveikti.   
        

Tomas, 9 klasė  
 

Kas yra šeima? 
 
 Aš manau, kad šeima susidaro iš meilės, pasitikėjimo, dėkingumo ir 
pagalbos. Kiekvienas žmogus šeimoje turi mylėti, pasitikėti, būti dėkingas vienas 
kitam ir padėti vienas kitam. Tai yra svarbu, o jeigu to nėra, tai tada ta šeima turės 
daug problemų, teks spręsti daug konfliktų, ir po kurio laiko šeimos nebeliks. 

 
Steponas, 6 klasė 
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Mano šeima 

 

 Mano šeima dirba įdomius darbus, dalyvauja šventėse ir praleidžia daug laiko 

gamtoje. 

 Mano šeimoje yra penki asmenys. Tėvai yra 

Irena ir Juozas. Mama gimė ir užaugo Lenkijos 

lietuvių krašte prie Seinų. Mama turi du brolius ir 

keturias seseris. Ji yra vyriausia. Jai patinka 

spalvingos gėlės. Mano tėtė gimė Lazdijų rajone 

didelėje Sujetų šeimoje. Jam patinka groti 

akordeonu, pianinu ir dainuoti. Tėtei patinka 

klausytis lietuviškos muzikos. Mano vyresnis brolis 

Tomas yra devintokas ir groja akordeonu. Jis 

mėgsta krepšinį ir futbolą. Mano jaunesnė sesutė 

Renata yra devynerių metų. Jinai lanko baleto 

pamokas ir dainuoja. Renatai patinka arkliai ir 

avys. Mano sesutė šiais metais labai gerai mokosi. 

Aš esu vidurinis vaikas. Man patinka krepšinis ir 

futbolas. Aš grojau pianinu, o dabar mokausi 

skambinti gitara. Aš nemėgstu skaityti, bet man 

smagu žaisti elektroninius žaidimus, kai mama 

nemato.  

 Mano šeima yra geriausia pasaulyje. Man svarbu mylėti ir gerbti tėvus, brolį ir 

sesutę. Man būtų labai liūdna be savo šeimos. Aš visada rūpinsiuosi savo šeima. 

 

Jonas, 6 klasė 

 

Mano šeima 

 

 Aš esu laiminga, kad turiu tokią gerą, linksmą, gražią ir didelę šeimą. Aš esu viena iš 

penkių šeimos narių. Turiu mamą, tėtį, brolius Tomą ir Joną.  

 Tomas ir Jonas žaidžia krepšinį, o aš šoku baletą. Aš turiu 16 pusseserių ir 

pusbrolių Lietuvoje ir 6 Amerikoje. Man smagu bendrauti su giminaičiais. Kadangi kalbu 

lietuviškai, man nesunku žaisti ir bendrauti su vaikais Lietuvoje. Mes su šeima mielai 

važiuojame į Lietuvą. Ten labai smagu. 

 Mano šeima yra linksma, nes kartu žaidžiame, dainuojame, keliaujame, kalbamės ir 

mylime vienas kitą.  

 Aš džiaugiuosi, kad turiu tokią gerą šeimą. 

                                         Renata, 3 klasė 

MOKINIAI RAŠO APIE ŠEIMĄ (TĘSINYS) 
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MOKINIAI RAŠO APIE ŠEIMĄ (TĘSINYS) 

Šeima – ramybės uostas 
 
 Mano diena prasideda ramiu ir taikiu rytu. Aš paprastai pabundu apie 
aštuntą valandą nuo garsų, sklindančių iš virtuvės, nes tėtis gamina mums 
pusryčius, o kiti šeimos nariai dažniausiai kalbasi su seneliais iš Lietuvos. Kartais 
būna ir atvirkščiai - visi miega, o aš prabundu pirmas. Tada stengiuosi būti labai 
tyliai, kad artimieji galėtų dar pamiegoti.   
 Mano tėvai yra geriausi, jie man pagamina pusryčiams karštų sumuštinių su 
kumpeliu ir sūriu. Tada visi sėdame prie stalo ir pusryčiaujame. Po pusryčių 
bėgame į mokyklą ir tenai praleidžiame pusdienį. Penktadienis yra mano 
mėgstamiausia savaitės diena, nes žinau, kad tai paskutinė savaitės diena, kai reikia 
eiti į mokyklą. Kai aš grįžtu namo, paprastai būnu pavargęs ir be nuotaikos... Mudu 
su sese grįžtame labai tyliai, nes žinome, kad mažoji sesutė miega savo pietų 
miegelį, ir triukšmauti negalime. Kartais mano mama laukia mūsų jau prie durų, 
nes nori paklausti, kaip mums šiandien sekėsi? 
 Mes visada žinome, kai pareisime namo, valgysime šiltus ir skanius pietus. 
Mūsų mama tuo pasirūpina ir pagamina kažką skanaus. Mano tėtis, kai grįžta 

namo, visada būna laimingas ir pakelia 
mums visiems nuotaiką. O labiausiai mus 
visus džiugina ir dovanoja gerą nuotaiką 
mažoji sesutė, kuri visada linksma, šypsosi 
ir džiaugiasi kiekviena smulkmena. Per 
vakarienę stengiamės aptarti, kaip praėjo 
mūsų diena, visi pasidaliname savo 
įspūdžiais. Vakare, kai namų darbai atlikti, 
mes turime laisvo laiko, tada prasideda 
tikrosios linksmybės! Mes šokame, 
dainuojame, mažoji sesė krykštauja aplinkui 
iš džiaugsmo. Žodžiu, ramybe mūsų 
namuose net ,,nekvepia” - mes labai 
emocingai ir garsiai užbaigiame savo dieną.  
 Kai viskas padaryta, mes pavargę ir 
išsekę, bet ypač geros nuotaikos einame 
miegoti. Visi išsiskirstome į savo kambarius 
ir namas nutyla.  Tada man įdomu, kokios 
svajonės aplanko mano namiškius. Negaliu 
pasakyti, kad mano šeima -  ramybės uostas. 
Tai daugiau panašu į uostą, pilną įvairiausių 
laivelių, plūduriuojančių įvairiomis 
bangomis. 

Kristupas, 6 klasė 
 
 
 
Mūsų šeima yra lanksti, energinga, nepaprasta, unikali, nuostabi ir galinga. Mes 
visi mylime vienas kitą. Aš esu labai laiminga, kad turiu labai ypatingą šeimą. 

 
Sofija, 4 klasė  
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MOKINIAI RAŠO APIE ŠEIMĄ (TĘSINYS) 

Tėvai geriausiai supranta savo vaikus 
 

Kartą, kai buvau visai mažas, laikiau fortepijono egzaminą. Tai buvo viena 
baisiausių akimirkų mano gyvenime. Aš labai jaudinausi, kad net rankos sušalo. 
Prasidėjus egzaminui, aš sustingau – negalėjau taikliai klavišų paspausti. Praėjus 
kiek laiko, visiškai užmiršau savo kūrinį. Egzaminui pasibaigus, supratau, kad jo 
neišlaikiau, ir pradėjau verkti. Tada mane pasitiko mano tėtis. Jis paklausė, kas 
man atsitiko. Kai aš viską papasakojau, galvojau, kad jis pyks, bet tėtis šypsojosi ir 
pasakė: „Tu vienintelis kažką iš šio egzamino išmokai.“ 

 
Herkus, 9 klasė 

PIRMAS GEGUŽĖS SEKMADIENIS – MOTINOS DIENA 

Pirmokų dėmesys mamytėms 
 

 Dėkoju mieloms mamytėms, pasibuvusioms su savo atžalomis pamokėlėje 
„Arbatėlė su mamyte“ ir atlikusioms bendrą  kūrybinį darbelį - rėmelių dekoravimą 
kriauklėmis. 
 Su mokiniais skaitėme ir aptarėme E. Mieželaičio eilėraštį „Rankos“, 
kalbėjomės apie motinas, stengėmės išmokti daug gražių žodžių apie motinos 
rankas: motinos rankos myluoja, maitina, pakelia, neša, nušluosto ašarą... 
 Kalbėjome apie gyvenimą, aptarėme piešinėlius „Austėjos gyvenimo 
kelias“.  Vėliau berniukai (Darius, Jokūbas ir Matas) piešiniuose pavaizdavo  savo 
gyvenimo kelią. 
 Mamytės ir tėveliai namuose kartu su savo dukromis ir sūnumis skaitė 
tekstą „Angelas, vardu Mama“. Sulaukiau įvairiausių piešinių ir pasakojimų apie 
šeimos šventę – Motinos dieną. Gražu, kad vaikai nustebino, pradžiugino savo 
mylimas mamytes. 
 Ir štai kitą šeštadienį sužinojau, kad vaikai puikiai atliko namų darbus – 
gražiai sveikino mamytes. Džiaugiuosi Dariaus, Gretos, Viktorijos ir Ulos gražiais 
piešiniais ir pasakojimais apie tai, kaip jie šventė Motinos dieną. 

        
Mokytoja Aldona Shapiro  
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MANO PIRMOJI KOMUNIJA  

 Gegužes 29 dieną, sekmadienį, buvo mano Pirmos Komunijos šventė 
Vašingtono Trijų Karalių bažnyčioje. Kunigas, monsinjoras Rolandas Makrickas 
aukojo šventas mišias. 
 Aš pasipuošiau balta suknele kaip ir kitos mergaitės. Iš viso mūsų buvo 12 
vaikų: 6 mergaitės ir 6 berniukai. Prieš mišias vaikai paprašė tėvų palaimos. Tėtė ir 
mama mane palaimino. Kunigas visiems aiškino, kad nuo šiandien mes privalome 
aktyviai dalyvauti mišiose, nes priimsime komuniją. Per aukojimą mes giedojome 
labai gražią giesmę „Laimink, o Marija“. Aš Pirmąją Komuniją priėmiau su 
džiaugsmu, tai buvo jaudinantis momentas, nes viskas vyko pirmą kartą.  
 Ši diena man buvo džiaugsmingiausia. Po mišių mane sveikino ir teikė 
dovanas. 
 

Renata, 3 klasė 



LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE 

 

543 Beulah RD NE 
Vienna, VA 22180 

 
Tlf.: (202) 679-2800 

post@lithuanianschool.org 


