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Birželis   
 
Iš kur tas ulbėjimas smuikų ir fleitų? 
Iš kur tas svaiginantis širdį andante? 
Kad tik nenutiltų, kad tik nepraeitų 
Taip greitai birželio simfonijos šventė! 
 
Tačiau ta naktis taip trumpa nematytai! 
Dar žvaigždės zenite sužibti nespėjo, 
O paukščiai jau brėkštantį sveikina rytą, 
Ir topolių lapai guviai sušnarėjo. 
 
O aš dar nenoriu nė saulės, nė ryto. 
Nenoriu, kad sutemų burtai praeitų. 
Nurimus širdis visą amžių klausytų 
Birželio simfonijos smuikų ir fleitų. 

 
Vincas Mykolaitis – Putinas 

 
Štai ir baigėsi mokslo metai. Juokiasi, krykštauja ir 
kvatoja vasara. Vaikus kviečia į parkus, prie upių, ežerų, 
vandenynų. Vasara žydi, kvepia, čiulba įvairiausiais 
paukščių balsais. Žaidžia, tviska saulės zuikučiai. 
Atostogos! Pats gerumas. Keliaukite, domėkitės, 
pažinkite savo šalį ir kitus kraštus – birželis, kaip ir visa 
vasara, skirtas pažinimui. Ruošdamiesi išvykai, 
neužmirškite pasiimti knygos. Iš jos ką nors nauja 
sužinosite, o sugrįžę į mokyklą, visiems papasakosite 
savo vasaros įspūdžius. Keliaukite laimingai. 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę mylėk!” 
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Sveika, linksma Vasara! 

 

Ar tau patinka dainuoti? Ar tu esi gėlių draugė? Ar tu turi 

draugių? 

Man patinka šokti ir dainuoti, maudytis jūroje. Mano 

draugės yra Renata ir Sofija. 

Vasara yra mano mėgstamiausias metų laikas. Aš skrisiu į 

Lietuvą ir į Belgiją. Eisiu į zoologijos sodą, daug miegosiu. 

Sutiksiu savo pusseserę Goją. 

Miela Vasara, būk juokinga, nuostabi ir spalvota. 

Patricija, 3 klasė 

 

 

 

Sveika, įdomi Vasara! 

 

Ar tau karšta? Ar tau patinka žaisti? Ar tau linksma? 

Aš labai  tavęs laukiau ir esu labai laiminga, nes skrisiu į Lietuvą. 

Pamatysiu savo močiutę, senelį ir draugus. Maudysiuosi jūroje, 

gaudysiu žuvį. Bus labai smagu. 

Močiutei reikės mano pagalbos, padėsiu jai. Parodysiu močiutei, 

kaip aš moku plaukti, kalbėsiu lietuviškai, rusiškai ir angliškai. 

Mamytės brolis Martynas ves ir aš eisiu į jo vestuves. 

Man bus labai įdomu  Lietuvoje. Valgysiu rožinę sriubą. Gaila, kad 

močiutė negalėjo atskristi pas mus į Ameriką, nes susirgo senelis. 

Būk linksma, Vasara! 

Sofija, 4 klasė 

 

Sveika, graži Vasara! 

 

Kaip tau sekasi? Ar tau smagu atkeliauti į žemę po 

pavasario? 

Aš labai laukiau tavęs, nes galėsiu žaisti lauke. Ar 

tau patinka draugauti su kitais? 

Mes galėsime važiuoti į Neringą. Aš matysiu saulę 

visą dieną.  

Aš turiu gražią šeimą. Gal susitiksiu su savo 

pussesere ir galėsiu maudytis jos baseine. 

Miela Vasara, linkiu tau būti linksmai. 

Renata, 3 klasė 

MERGAIČIŲ LAIŠKAI VASARAI 
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MOKINIŲ ESĖ APIE KALBĄ  

Kalbos galimybės 
 
 „Viena kalba pastato jus gyvenimo koridoriuje. Dvi kalbos atidaro visas duris 
kelyje.“ – taip Frankas Smithas paaiškino, kodėl ne tik viena kalba yra reikalinga 
pažengti toliau gyvenime. Šiais laikais, kai beveik visi moka kalbėti dviem kalbomis, 
su viena toli nebepažengsi. Lietuvių kalba man yra gimtoji, šneku ja nuo dvejų-trejų 
metų amžiaus. Galiu ja rašyti ilgiausias istorijas, skaityti tekstus. Esu dėkinga, kad 

galiu šnekėti šia sena kalba, palaikyti 
individualumą greitai besikeičiančiais 
laikais. 
 Kalba yra reikalinga visais 
gyvenimo atvejais. Bet koks 
bendravimas tarp žmonių vyksta 
kalba. Tai gali būti verbaliu sakiniu, 
gestų kalba ar net Morzės abėcėle. 
Dabar naujame interneto ir greitos 
komunikacijos amžiuje iš visų 
išsilavinusių žmonių tikimasi, kad jie 
suprastų bent dvi kalbas. Tiesa, tos 
kalbos, kurios apibūdinamos, kaip 
„reikalingiausios“ yra anglų, ispanų ir 
rusų, nes šias kalbas vartoja daug 
žmonių.  
 Per pastaruosius metus iškilo 
nauja mada – individualumas. Vėl 
pradėjo rodytis savitumo gaidelės 
žiniasklaidoje, madoje, muzikoje. Tai 
ir skatina žmones domėtis savo tautos 
kultūra, iš naujo atrasti savo tėvynės 
grožį, mokytis kalbos bei tradicijų. 
Kartais kalbą mokaisi dėl įdomumo, o 
ne tik iš reikiamybės. Mano manymu, 
taip ir reikia mokytis kalbos. Nereikia 
tikros ir naudingos priežasties. Tokius 

dalykus reikia mokytis šiaip sau. Daryti tai, nes nori, ne todėl kad kažkas kitas 
nusprendė, jog tau to reikia. Aš lietuvių kalbą moku todėl, kad nuo kūdikystės 
norėjau suprasti, kas man sakoma, o skaityti išmokau, nes norėjau pati suprasti, 
kas parašyta lietuviškai. 
 Lietuvių kalba ilgą laiką buvo drausta, o tai ir daro ją tokią įdomią. Tiek ilgai 
mums neleido kalbėti sava kalba, tai dabar mes norim atsigriebti už prarastą kalbos 
laisvės laiką. Dėl šios kalbos buvo sukelta tiek skausmo, dabar džiaukimės – mes 
galime laisvai kalbėti, rašyti ir kurti savo gimtąja kalba. Šią galimybę aš ir ketinu 
išnaudoti iki galo. 
 Man lietuvių kalba yra svarbi. Ji mane atskiria nuo būtinų kalbų normos 
pasaulyje. Niekas man nesako, kad būtina mokėti savo gimtąją kalbą, bet niekas ir 
nestabdo manęs, kai nusprendžiu ją vartoti. 

Gertrūda, 9 klasė  
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MOKINIŲ ESĖ APIE KALBĄ (TĘSINYS) 

Kalba yra laisvė 
 

 Lietuvių kalba yra laisvė. Man laisvė – kai galiu kalbėti lietuviškai.  
Okupacija yra baisus dalykas, nes neleidžia kalbėti laisvai. Lietuva ne vieną kartą 

patyrė okupaciją. 1940–1991 m. Lietuva 
prarado savo valstybinę kalbą. Šiuo laiku 
Lietuva kovojo ne tik dėl laisvės, bet ir dėl 
kalbos. 1991 metų sausį Sovietų Sąjunga 
mėgino gąsdinti Lietuvą savo kariuomene, 
tankais. Bet lietuviai neišsigando tankų ir 
juos sustabdė. Tada žuvo 14 žmonių ir jie 
yra laikomi herojais. 1991 metais kovo 11 d.  
buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė. 
Šis paskelbimas parodė žmonių stiprybę, ir 
kad maža valstybė gali išsilaisvinti iš 
didelės imperijos. 
 Daug lietuvių po karo keliavo į JAV, 
kad galėtų kalbėti lietuviškai. Atvykę į 
Ameriką, žmonės kalbėjo lietuviškai ir 
žygiavo, kad Amerika paremtų Lietuvos 
laisvę. Aš esu pirma karta čia, Amerikoje. 
Gimęs Amerikoje vis tiek privalau būti 
lietuviu. Kai Lietuva nelaimėje, aš pats esu 
nelaimėje, nes mano tėvų gimtinė yra 
pavojuje. Man yra privaloma palaikyti 
Lietuvą. Lietuva yra maža ir negali kovoti 
su Rusija ar su kita didele šalimi 
naudodama kariuomenę, bet gali naudotis 
patriotizmu, kad nugalėtų kitas šalis.  

 Man yra svarbu suprasti, kad kai Lietuva laisva, kalba taip pat laisva, bet kai 
gresia pavojus, yra visai kitaip. Kiekvienos šalies kalba yra svarbi. Jeigu prarandi 
kalbą, tai prarandi valstybę. Žmonių pasirinkimas mokytis lietuvių kalbos tęsia ir 
kultūrą, ir istoriją. Lietuva bus laisva, jeigu kalba išgyvens. 

Tomas, 9 klasė 
 
 Šie mokslo metai praėjo greitai. Visi mano mokytojai daug mane išmokė. 
Labai daug rašiau, skaičiau ir klausiau. Reikėdavo atlikti daug namų darbų, aš viską 
darydavau, kiek įmanoma, geriau, todėl dabar esu daug protingesnis ir 
išmintingesnis. Šie mokslo metai man buvo labai reikšmingi, dabar aš esu 
pasiruošęs dešimtai klasei. 

        Vaidas, 9 klasė 
  

 Lietuvių kalba labai svarbi tėvynei Lietuvai ir lietuviams. Baigdamas devintą 
klasę noriu padėkoti savo mokytojams ir tėvams už galimybę mokintis lietuvių 
kalbą. Aš suvokiu lietuvių kalbos svarbą savo gyvenime, todėl džiaugiuosi, kad 
žmonės padėjo tęsti mokymąsi. 

        Tomas, 9 klasė 
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MOKINIŲ ESĖ APIE KALBĄ (TĘSINYS) 

Lietuvių kalba – stebuklas  
 

 Lietuvių kalba yra vienas iš dalykų, kurie mus daro lietuviais. Mokėdami 
kitas kalbas ir išvykdami į svetimas šalis, mes vis tiek kalbame lietuviškai, nes tai 
yra mūsų gimtoji kalba. Tai kalba, kuria mes pasakome savo pirmuosius žodžius. 
Mūsų kalba yra viena iš sunkiausiai išmokstamų. Ji egzistavo daugelį amžių ir 
tobulėjo kartu su lietuviais. 
 Nors lietuvių kalba yra mūsų gimtoji, ją labai paprasta užmiršti. Nustoję 
mokytis ir kalbėti su kitais, net nebepastebime, kaip nebegalime prisiminti 
konkrečių žodžių. Tai reiškia, kad turime nuolatos mokytis, negalime tiesiog jos 
padėti į seifą kaip brangenybės. Ištikus tragedijai, lietuvių kalba gali išlikti 
vienintelis dalykas, išlaikantis Lietuvą mumyse. Kas būtų, jei užmirštume seifo 
kodą? 
 Lietuvių kalba yra kažkas neapčiuopiama, bet labai galinga. Ir tokią galingą 
vertybę taip lengva prarasti. Bet kas skiria lietuvius, kalbančius lietuviškai, nuo 
užsieniečių, kalbančių irgi lietuvių kalba? Joks užsienietis nepasiektų tokio mūsų 
kalbos lygio kaip mes. Šia kalba juk kalbame nuo pat savo pirmųjų žodžių. Mes 
netgi atsisveikiname su gyvenimu kalbėdami lietuviškai. Mes sapnuojame 
lietuviškai gyvendami kitose šalyse. Šie dalykai daro mus lietuviais.  
 Lietuvių kalba – kažkas stebuklinga. Sulig kiekvieno žmogaus mirtimi miršta 
dalis lietuvių kalbos, nes mes visi nešiojame savo kalbą. Ne visi lietuviai kalba taip 
pat, būtent tai ir daro mūsų kalbą stebuklingą ir vertingą. Kas daro mūsų kalbą dar 
vertingesnę? Tai, kad su kiekvienu pirmu žodžiu gimsta nauja lietuvių kalba. Tai ir 
yra tas stebuklas – stebuklas, darantis mus lietuviais. 

Herkus, 9 klasė 



  

MOKINIŲ ESĖ APIE KALBĄ (TĘSINYS) 

Ką man reiškia lietuvių kalba? 
  
 Lietuvių kalba – viena seniausių indoeuropiečių šeimos kalbų. Ji priklauso 
baltų kalbų grupei. Baltų kalbos, kaip ir slavų, germanų, romanų, priklauso 
indoeuropiečių šeimai. Gyvos baltų kalbos – tai lietuvių ir latvių, o mirusios – tai 
kuršių, žiemgalių, prūsų, sėlių, jotvingių. Lietuvių kalba, atsiskyrusi nuo kitų baltų 
kalbų, ėmė skilti į tarmes. Pagrindinės tarmės yra aukštaičių ir žemaičių. Lietuvių 
kalba susijusi su latvių ir prūsų kalbomis. Įdomu, kad pirmoji latvių knyga 
išspausdinta Vilniuje.                      
 Pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“ – išleista 1547 m. 
Karaliaučiuje. 1595 m. Vilniuje M. Daukša iš lenkų kalbos išvertė „Katekizmą“. Jis 
kovojo dėl Lietuvos valstybinio savarankiškumo po Liublino unijos pasirašymo. 
1653 m. išleista pirmoji lietuvių kalbos gramatika lotynų kalba. Jos autorius 

Danielius Kleinas. Knygoje 
pirmą kartą aprašyta 
lietuvių kalbos gramatinė 
sandara. 
  1795 m. įvyko  
trečiasis Lietuvos ir 
Lenkijos valstybės 
pasidalijimas. Lietuva 
atiteko Rusijos imperijai. 
1864–1904 metai – tai 
spaudos draudimo 
laikotarpis. Buvo uždrausta 
spausdinti knygas 
lietuviškomis raidėmis. 
Caro valdžia draudė 
kalbėti, rašyti, skaityti 

lietuviškai. Negalima buvo įvežti lietuviškų knygų. Tada ir atsirado knygnešių era. 
1883–1886 metais leistas pirmasis lietuviškas laikraštis „Aušra“. Jis skatino 
visuomenę pasipriešinti nacionalinei priespaudai. 
 1918 m. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, lietuvių kalba tampa valstybine 
kalba. Pradėjo dirbti žymūs kalbininkai. Kazimieras Būga pradėjo rašyti „Lietuvių 
kalbos žodyną“, Jonas Jablonskis parašė „Lietuviškos kalbos gramatiką“, sukūrė 
apie 600 naujų žodžių, kurie vartojami iki šiol. Juozas Balčikonis buvo „Lietuvių 
kalbos žodyno“ redaktorius, rūpinosi žodžių rinkimu.                                 
 Dabar lietuvių kalba yra saugoma Valstybinės kalbos inspekcijos ir 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos. Kiekvienas Lietuvos pilietis privalo mokėti 
lietuvių kalbą.  
 Lietuvių kalba labai turtinga. Turime daug sinonimų, frazeologizmų. Galime 
pasakyti raitėsi iš džiaugsmo arba juokėsi. Lietuvių kalboje yra išskiriami penki 
kalbos stiliai. Administracinis stilius vartojamas dokumentų kalbai. Buitinis stilius 
– šeimoje, kalbantis namuose. Meninis stilius – tai grožinės literatūros kalba. 
Mokslinį stilių vartoja atskiros mokslo šakos. Žurnalistai vartoja publicistinį stilių, 
tai žiniasklaidos stilius.  
  Aš džiaugiuosi, kad galiu kalbėti, rašyti ir skaityti lietuviškai. Tai mano 
senelių, mano tėvų gimtoji kalba. Didžiausias turtas – kalba. Mes patys privalome 
saugoti ir puoselėti savo kalbą, nes ją išsaugojo mūsų protėviai. Tauta gyva, kol 
gyva kalba.          

Vaidas, 9 klasė 
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TRUMPOS ISTORIJOS  

Istorija pagal filmuką „Dovana” 
 
Mane nupirko. Man labai patinka mano naujas namas - dėžė. Bet maisto dar 
negavau, tai nežinau, ar skanus. Opa, duris atidarė....  O kas čia?! Berniukas 
pažiūrėjo ir numetė. Gal čia koks nors žaidimas? Pamačiau kamuolį, labai noriu jį 
paimti. Gerai, nunešiu kamuoliuką berniukui. Jis paėmė kamuoliuką ir nuėjo į 
lauką su manim pažaisti. 

Steponas, 6 klasė 
 

Dvi istorijos pagal filmuką „Antras batas“ 
 

Aš mačiau filmą apie berniuką. Jis buvo purvinas, avėjo šlepetes. Viena šlepetė 
suplyšo, berniukas bandė pataisyti, susegti, bet skylė buvo per didelė, o ta saga 
buvo per maža. Jis smarkiai supyko ir vos nepravirko. Staiga pamatė kažką naujais 
juodais batais. Ilgai spoksojo į tuos juodus švarius batus. Berniukas, kuris avėjo tais 
batais, valė ir valė juos nesustodamas. 

Kristupas, 6 klasė 
 

Apie filmą 
 
Aš mačiau filmą. Šis filmas buvo apie vaiką be namų. Jis pamatė berniuką naujais 
gražiais batais. Buvo dvylikta valanda, berniukas naujais batais skuba į traukinį, 
lipdamas pameta batą. Benamis vaikas nori jam paduoti pamestą batą, bet nespėja. 
Tada berniukas, kuris buvo traukinyje, nusiauna ir meta tą kitą batą jam.   
      

Jonas, 6 klasė 
 

Jonas 
Steponas Kristupas 
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PIRMOJI KOMUNIJA  

 Visus metus 12 vaikų laukė 
šitos šventės, jie laukė savo Pirmosios 
Komunijos. Aš buvau viena tų vaikų. 
Visi vaikai su tėvais atėjo į bažnyčią 
12 valandą ruoštis. Tėvai išdėliojo 
maistą, vaikai spoksojo į saldumynus. 
Kada tėvai baigė ruošti vaišes, ėjome 
fotografuotis. Po to buvo laikas 
pasikartoti, kaip pradėsim 
ceremoniją.  
 Pagaliau prasidėjo mišios, 
mišių eiga buvo tokia pati kaip  ir 
anksčiau. Prieš pasibaigiant mišioms 
kunigas kiekvienam vaikui, 
priėjusiam prie Pirmos Komunijos, 
davė sertifikatą, mažą vokelį, kuriame 
buvo popiežiaus Pranciškaus 
nuotrauka  ir rožančius. Visi vaikai 
norėjo eiti į apačią valgyti torto, bet 
mes turėjom padaryti grupės 
nuotrauką be tėvų, o paskui su tėvais. 
Atrodė, kad ta dalis buvo pati 
ilgiausia.  
 Pagaliau mes buvom paleisti ir 
mes nusileidome į apačią, kur buvo 
paruoštas visas stalas vaikams, kurie 
priėjo prie Pirmos Komunijos. Ant 
stalo buvo visokių vaišių ir po 
krepšelį kiekvienam vaikui, kuriame 
buvo saldainis ir pakabukas.  

Šventė buvo nuostabi, bet kažko trūko, ir  tas žmogus buvo mokytoja Laisvė, kuri 
mus visus metus ruošė šiai šventei. Linkim tau pasveikti ir ačiū visiems žmonėms, 
kurie padarė šią dieną stebuklinga.  

Nomeda, 6 klasė 
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MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ 
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MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ 
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MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ 



MOKSLO METŲ BAIGIMO ŠVENTĖ 



LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE 

 

543 Beulah RD NE 
Vienna, VA 22180 

 
Tlf.: (202) 679-2800 

post@lithuanianschool.org 

IKI PASIMATYMO RUGSĖJĮ! 


