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Šio mėnesio pamokose kalbėjome apie žmogaus ryšį su kitu 

žmogum, su savo artimaisiais, su bendruomene, su pasauliu. 

Mes vieni kitiems labai reikalingi: mokomės vieni iš kitų, 

padedame vieni kitiems, esame labai skirtingi, bet kartu ir 

panašūs. Mylime vieni kitus ir kuriame jaukią aplinką, kad 

jaustumės laimingi.  

 „Dailiosios literatūros uždavinys: pažinti save, pažinti ir 

suprasti kitą žmogų, patenkinti mūsų sielos grožėjimosi 

troškimą ir tuo mus žmoninti, kelti ir auklėti.“ (Juozas Grušas) 

SPALIS 

Tavo paletėj visoki dažai. 

Liepas ir beržus prie kelio, 

Klevus ir kaštonus pakiemiais 

Geltonai, rudai ir raudonai paišai, 

O dangui nesigaili pilko 

Su mėlynom properšom 

Ir šitais lengvais debesėliais 

Iš balzgano šilko. 

Pro juos į pakalnės šešėlius antai 

Dar spindulius saulės 

Kur ne kur barstai. 

Dėkoju tau, spali, 

Už tuos stebuklingus dažus, 

Kad, baigiantis mano šių metų kelionei, 

Palydi mane į tamsą ir šaltį 

Šviesiai nusiteikęs 

Ir toks gražus! 

    -Vincas Mykolaitis – Putinas 
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Atžalynas 

“Auk, žydėk, 
klestėk ir savo 

Tėvynę 
mylėk!” 



Sveikas, dėde Rudenėli! 

Mes Tau norime padėkoti už šiltus orus. Maloni 
saulutė leidžia mums pažaisti kieme su draugais. Mes 
prisirinkome Tavo gražiai nuspalvintų lapų, 
atsinešėme juos į mokyklą ir papuošėme Tau, dėde 
Rudenėli, skrybėlę. Manome, jog ji Tau turėtų patikti. 
Klasėje sukūrėme daug figūrėlių iš gilių, konkorėžių, 
šakelių ir lapų. 

Dar tariame Tau ačiū už visas sodo, daržo ir miško 
gėrybes. Mes mėgstame valgyti daržoves ir vaisius. 
Norime būti sveiki ir stiprūs. 

Dar vienas smagus mūsų klasės darbelis – gražus 
paveikslas, sudėliotas iš įvairių vaisių. Tai -    
natiurmortas. 

Mes prašome Tavęs dar kiek ilgėliau pabūti su mumis. 
O kai jau iškeliausi, gerai pailsėk. Labai lauksime vėl Tavęs ateinančio. 

Pirmokai 

Pirmokų laiškas dėdei Rudenėliui, iliustruotas mokinių darbeliais iš gamtos gėrybių. Ruduo tokius laiškus moka 
skaityti. Kai vaikai Jį sutiks, tai ir perduos tą laišką. 

 
Milžinas Ruduo 

 
 Prabėgo vasara. O juk taip žaliavo gamta, žydėjo gėlės, siūbavo javų laukai, siautė miško gyvūnai, virš 
galvos mėlynavo skaistus dangus. Koks gražumas! Kaip buvo šilta ir nuostabu. Vieną dieną pastebėjau,  kad 
pasikeitė gamtos grožybės. Supratau - vasara baigėsi ir atkeliavo milžinas Ruduo. Iš kur jis atidundėjo? Gal vėjai 
atpūtė Rudenį?  

 Milžinas Ruduo savo didelėm rankom rinko iš sodo ir iš daržo visas gėrybes, saujom žėrė vasaros 
užaugintus, saulės prinokintus vaisius ir uogos. Jis būtų geras sodininkas, nes lėtais judesiais atsargiai krovė 
gėrybes į pintines, nenorėdamas jų pažeisti. 

 Ruduo, nuėmęs derlių, tampa grėsmingas: šaldo ir gąsdina gamtą primindamas, kad jau netoli žiema. Su 
džiaugsmu, o gal su įtūžiu purto medžių šakas, plėšia spalvingus lapus ir jais kaip patalu užkloja laukus. Kyla gausi 
lapų pūga. Milžinas Ruduo savo didelių rankų nerangiais judesiais sukelia vėją, kuris nešioja lapus po laukus. 
Rudens šaltukas priverčia paukščius ir žvėrelius ruoštis žiemai. Paukščiai skrenda į šiltuosius kraštus, vieni žvėreliai 
ruošiasi guolius, kiti - pasirūpina šiltesniu kailiu. Ištuštėja laukai ir girios. Kokia galia! Ir visa tai padarė milžinas 
Ruduo.  

 Pamąstau, kam šis milžinas reikalingas? Kiek žalos padaro - sušaldo, sunaikina, išbaido...Bet kiek gali 
tęstis vasara? Kas  perspės apie žiemos grėsmę, jeigu netektume milžino Rudens. Netikėtai užklupęs stiprus šaltis ir 
sniegas pridarytų labai daug žalos. 

 Džiaugiuosi, kad turim Rudenėlį, kad jis mus nuteikia žiemai ir praturtina vasaros užaugintom gėrybėm. 
Visi nuostabūs metų laikai: vasara, ruduo, žiema, pavasaris, o  milžinas Ruduo ne toks ir baisus - jis rūpintojėlis.  

        Tomas Sujeta, 9 klasės mokinys 

SENOLIŲ IŠMINTIS 

Ką pasėsi – tą ir pjausi. 

Lenk medį, kol jaunas. 

Obuolys nuo obels netoli rieda. 

Ką jaunas išmoksi, senas neužmirši. 

Želmenį kelia žemė, žmogų – darbas. 

Ar didis, ar mažas darbuotis vis tiek turi. 
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RUDENĖLIS 



RUDENĖLIS (TĘSINYS) 

Man patinka ruduo. Aš galiu žaisti su lapais, kurie yra raudoni, geltoni ir rudi. Rudenį nėra daug paukščių. Oras 
gražus, saulėta ir šalta. Yra daug grybų ir obuolių. Man 
labai patinka raudoni obuoliai. Iš jų kepame pyragą. 

Lukui nepatinka šaltas oras. Mes su mama važiuojame 
dviračiais. Močiutė kepa sausainius. Man patinka jai padėti. 
Su tėveliu ruošiu įvairius valgius. Mano šeimai patinka 
rudenį būti kartu ir valgyti pyragus. 

   Patricija, 3 klasės mokinė 

 

Man patinka ruduo. Gražūs medžių lapai. Krenta nuo 
medžių šakų obuoliai. Kai kurios gėlės nuvysta, o kitos labai 
gražiai pražysta. Dienos trumpėja, o naktys ilgėja. Saulė 
teka vėliau, o leidžiasi anksčiau. Man patinka ruduo, kai 
žiūriu pro langą. 

Mūsų darže užaugo pomidorai, agurkai, pupelės ir 
saulėgrąžos. Mano šeimai užteks šių gėrybių iki pavasario.  

Oras keičiasi labai greitai. Spalvotas ruduo greitai jau pasitrauks. Atkeliaus šaltas sniegas. Mums reikia išsitraukti 
šiltesnius drabužius. Netrukus ateis Kalėdos. 

         Renata, 3 klasės mokinė  

 

 

 

 

 

 

 

Spalvingas ruduo – derliaus metas 

 Blogo metų laiko nebūna, visada galima rasti kažką gero. 

 Kai prasideda rugsėjis, aš pajuntu, kad jau atėjo ruduo. Gaila prabėgusios vasaros, bet ruduo atneša kitas 
linksmybes. Sugrįžtame į mokyklą, susitinkame seniai matytus draugus, pasidaliname vasaros atostogų įspūdžiais ir 
susikaupiame naujiems mokslo metams. Sieloje jaučiasi ramybė po vasaros linksmybių. 

 Ruduo – tamsesnis metų laikas. Naktys ilgėja, o dienos trumpėja. Rytais, kai atsikeliu eiti į mokyklą, dar 
būna tamsu. Vakare greičiau sutemsta, nes saulė leidžiasi anksčiau. Mažiau saulėtų dienų ir dažniau palyja. 

 Kai blogas oras, ne visada norisi išeiti pasivaikščioti. Kartais rytais pučia stiprus vėjas, ir atrodo, kad mane 
nupūs. Šaltukas priverčia šilčiau rengtis. Vėjas nešioja nukritusius lapus.  

 Medžiai pasipuošia įvairiomis spalvomis, o žalia spalva tampa ne tokia ryški, lapai parausta, paruduoja, 
pagelsta, bet vis tiek labai smagu vaikščioti po parką ir grožėtis medžių liepsnojančiais vainikais. Galima rasti jau 
prinokusių ir nukritusių kaštonų, gilių, pamatyti ryškiai raudonų šermukšnių uogų. Jos kaip žvakės dega ant šakų ir 
vilioja likusius paukščiukus. Medžiai numeta lapus ir užmiega iki pavasario. Jie atrodo liūdni, nes lieka pliki ir tylūs. 
Iki pavasario suspėja susapnuoti daug sapnų apie skaisčią saulę, apie šiltą lietų, apie giedrą dieną.  

 Laukuose gražiai atrodo užaugę dideli oranžiniai moliūgai. Jie tarytum kamuoliai išmėtyti po lauką. Tupi 
tarsi „žąsinai Moliūgai“ iš „Senelės pasakos“. Gal jie ruošiasi skristi į šiltus kraštus?Pastebimai mažiau ir paukščiai 
gieda, nes daug jų išskrenda žiemoti kur šilčiau. Labai trūksta čiulbuonėlių balsų, nes per daug tylu. Visi žvėreliai ir 
paukšteliai ruošiasi žiemai. Voveraitės neša giles į savo dreves. Užmiega ežiai savo guoliuose. Žvėrelių kailis tampa 
tankesnis, kad žiemą nesušaltų. Žmonės taip pat rengiasi šiltesniais drabužiais, nes oras atvėsta. Jaučiamės sustingę 
ir nejudrūs, kai  daug prisirengę.  

 Ruduo – ypač svarbus metų laikas žemdirbiams, nes reikia nuimti derlių. Jie laimingi, jeigu užaugina daug 
daržovių ir vaisių. Rudenį žemdirbiai pavargsta nuo darbų, bet per žiemą pailsi. Laukai lieka tušti, vien tik suarta 
žemė. Kai pažvelgi į laukus, pajunti ramybę. Atrodo, jog žemė turi pailsėti nuo visų darbų, kad pavasarį vėl galėtų 
viską auginti. 

 Ruduo vieniems gražus, kitiems – liūdnas metų laikas. Reikia mokėti ieškoti gėrio ir pastebėti grožį bet 
kuriuo metų laiku.  

         Vaidas Valys, 9 klasės mokinys    3 

“Ruduo pačiame gražume: įsilingavo, įsigalėjo, aukso spalvomis 
sužydėjo. Negalime jo nepastebėti, visi jį juntame, juo gyvename, apie jį 

galvojame ir rašome.” 



Spalio 17-ą dieną mokykloje lankėsi “Atviro rato” aktorių grupė iš Vilniaus ir mums padovanojo spektaklį „Senelės 
pasaka”. Benita Vasauskaitė iš Šiaulių, Justas Tertelis iš Dr uskininkų, Vytautas Leistrumas iš  
Vilniaus, Ieva Stundžytė iš Kauno – keturi jauni aktoriai, susitikę Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje Vilniuje, 
jau dešimtus metus džiugina žiūrovus savo spektakliais.  

Lietuvių mokyklos Vašingtone mokiniai pakalbino aktorius ir jie pasidalino savo mintimis su jaunaisiais 
žurnalistais.  

Ar jūs esate tik aktoriai, ar patys ir režisuojate spektaklius? 

Justas: Aš ir  Ieva esam e aktoriai ir  režisieriai, Vytautas aktorius ir  kom pozitorius, Benita aktorė ir  
laisvalaikiu tapo akriliniais dažais.  

Ar Jūs anksčiau vieni kitus pažinojote? 

Ieva: Mes trise susitikom e Lietuvos m uzikos ir  teatro akadem ijoje 2002 -aisiais, o Justas prisijungė 2003
-iaisiais. Mes visi buvome vieno kurso studentai.  

Kas paskatino pasirinkti aktoriaus, režisieriaus profesiją? 

Justas: K lausiau  ne  tik  proto, bet ir  širdies balso. Mano  kelio  pradžia buvo visai kitokia. Aš 
studijavau transporto inžineriją, bet visą laiką domėjausi teatru. Vėliau ir įstojau į Lietuvos muzikos ir teatro 
akademiją. Teatras man labai patinka. Kurdamas, režisuodamas, repetuodamas užmirštu, kiek yra valandų. Tiesiog 
prarandu laiko nuojautą. Širdies balsas veda ten, kur reikia. Labai myliu šitą darbą.  

Ieva: Aš norėjau studijuoti politikos mokslus. Tais metais A.Giniotis rinko grupę „Keistuolių” teatrui. Aš labai 
mėgau būtent šį teatrą. Užaugau su jų spektakliais: „Kitą kartą” ir „Aukštyn kojom”, nors šiaip teatro nemėgau. 
Galiu teigti, kad mane paskatino tapti aktore „Keistuolių” teatras ir azartas. 

Benita: Mano tvirtas apsisprendimas tapti aktore buvo ne tada, kai aš nusprendžiau nuvykti į stojamuosius 
egzaminus. Tai buvo virtinė atsitiktinumų, kurie atvedė mane į tuos egzaminus ir man pasisekė įstoti. Bet pats 
suvokimas, kas yra aktorystė ir kad aktorystė yra mano kelias, mane aplankė trečiaisiais studijų metais, kai 
sąmoningai supratu, kas yra apskritai aktoriaus profesija. Mane pasirinko pati profesija. 

Vytautas: Sm alsum as. Aš grojau M. K . Čiurlionio  m enų gim nazijoje violončele ir  ruošiausi tapti 
violončelistu. Man groti labai patiko. Tik štai bėda, kai aš buvau 17 metų, man operavo ranką. Po operacijos 
negalėjau groti. Teko palikti M. K. Čiurlionio gimnaziją ir  baigti vidurinę mokyklą. Svarsčiau, ką studijuoti. Daug 
mano artimų žmonių dirbo kine. Aš pažinojau režisierių Šarūną Bartą. Jis man daug pasakojo apie kiną. Panorau ir 
aš tuo užsiimti, bet neturėjau jokios patirties, jokio supratimo apie šią sritį. Tapo aišku, kad dar reikia augti, todėl 
įstojau į aktorinį, nes nusprendžiau pažvelgti į vaidmenį iš kitos pusės, nei kad režisierius žiūri. Man labai patiko 
vaidinti. Pasveiko ir mano ranka, vėl įsigijau violončelę ir pradėjau groti. Ieva vieną kartą pasiūlė parašyti muziką 
spektakliui, nes mes jau turėjom grupę, pradėjau kurti dainas, išmokau groti gitara. Ir nuo to laiko pradėjau reikštis 
kaip kompozitorius teatre, bet man vaidinti labai patinka. 

„ATVIRO RATO“ TEATRO AKTORIŲ VIEŠNAGĖ  LIETUVIŲ MOKYKLOJE VAŠINGTONE 
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„ATVIRO RATO“ TEATRO AKTORIŲ VIEŠNAGĖ (TĘSINYS) 

Ar galite suskaičiuoti, kiek sukūrėte vaidmenų? 

Vytautas: Pernai skaičiavau, tai buvo 19 vaidmenų.  

Benita: Aš pildžiau savo darbo patirties aprašymą interneto tinklalapyje ir suskaičiavau 20 vaidmenų. 

Vytautas: Yra daug spektaklių, kuriuose a tliekam e po kelis vaidm enis, todėl nėra taip paprasta 
suskaičiuoti. Štai, kad ir šis spektaklis „Senelės pasaka”, kuriame kiekvienas turime po kelis vaidmenis.  

Kuriais metais pastatytas spektaklis „Senelės pasaka”? 

Ieva: 2006 gruodžio 15 dieną buvo prem jera. Esam e vaidinę šį spektaklį gal 200 kartų. K itais m etais 
švęsime dešimtmetį.  

Ar kinta „Senelės pasaka”?  

Benita: Taip. K iekvienas spektaklis vis kitoks. Vaidini tą patį, bet žm ogus kiekvieną dieną vis kitoks 
ir žiūrovai skirtingi. Spektaklis pasikeitė ir mes patys suaugom. Daugiau įgijome patirties. Spektakliai vis gerėja. Jų 
sėkmė priklauso nuo vaikų, nes žiūrovai irgi dalyvauja spektaklyje. Šiandien buvo labai gera publika, mums patiems 
buvo labai malonu, todėl norėjosi dar ilgiau tą džiaugsmą pratęsti. Jūsų vaikų juokas buvo užkrečiantis.  

Kuo skiriasi vaikų, jaunimo spektakliai nuo suaugusių? Ar smagu vaidinti vaikams? 

Benita: Priklauso nuo  spektaklio  pobūdžio. Skiriasi tem os, išeities pozicija. Ieškom e būdų, kaip 
prisijaukinti žiūrovą, kad neišsigąstų, nesupyktų. Didesnė atsakomybė vaidinti jaunimui, reikia labiau ruoštis, reikia 
daugiau pastangų, bet, žinoma, labai smagu vaidinti vaikams. 

O Jūs patys, ar turite vaikų? Ar jie domisi Jūsų teatru, Jūsų veikla? 

Justas: Mano sūnus m ažas, jam  dar tik vieneri m etai ir  septyni m ėnesiai. Jis m atė gal du 
spektaklius, bet nežinau, ar jau galėjo suprasti, kad tai spektaklis. Jis dar per mažas. 

Vytautas: Mano sūnui dveji m etai ir  penki m ėnesiai. Jis vis prašo, kad padainuočiau ir  daro  žąsino 
Moliūgo mankštą. Jam muzika patinka. 

Kurie spektakliai jums labiau prie širdies? 

Benita: Visi. Mano m očiutė turėjo 5 vaikus. K ai jos paklaus ė, kuris mylimiausias, ji atsakė, kad ranka turi 
penkis pirštus, kurį pjautum – vienodai skaudėtų. Spektakliai kaip mūsų vaikai – mes juos visus labai mylime, nors 
jie labai skirtingi.  

Justas: Bet m an labiausiai patinka „Senelės pasaka”. 

Kadangi jau daug metų dirbate teatre, tai prieš spektaklį nesijaudinate? 

Benita: Jaudinam ės visada. K ai spektaklį rodom e pirm ą kartą, jaudulys būna  didesnis. Prieš 
kiekvieną spektaklį juntame didelę atsakomybę. Reikia susitikti su žmogum, bendrauti su žiūrovu akis į akį, todėl 
mums labai rūpi, ar patiks spektaklis žiūrovui.  

Vytautas: Nesvarbu, kiek žm onių sa lėje žiūrės spektaklį, ar  500, ar  8, vis tiek jaudinam ės. 

Kaip atsirado „Atviras ratas”? 

Justas: Mes m okėm ės ketverius m etus ir įgijome bakalauro laipsnį, dar dvejus metus studijavome magistro 
studijas. Mes su Ieva dar dvejus metus studijavome meno licenziato studijas. 2006-aisiais rugsėjo 22 dieną įkūrėme 
teatrą „Atviras ratas”. Jame dirba 11 aktorių, režisierius Aidas Giniotis. Pasirašėme įstatus, notaras patvirtino, ir 
mes tapome komanda. Baigėm studijas, likom visi kartu ir mums pavyko tapti gerais aktoriais. Mūsų teatras ant 
ratų. Turime autobusiuką, kurį vadiname Stepu. Juo vykstame į gastroles ne tik po Lietuvą, bet ir po Europą. 
Vilniuje vaidiname  „Menų spaustuvėje” , atviroje aikštelėje. Savo scenos neturime, turime tik repeticijų salę. Mes 
dirbame ir „Keistuolių” teatre, bet tai jau kitas teatras. 

Kaip Jūs keliavote į spektaklius, kai tik pradėjote „Atviro rato“ veiklą? 

Ieva: Veiklos pradžioje m ūsų repertuare buvo tik vienas spektaklis  („ Atviras ratas“ . „Autobiografinės 
improvizacijos“), todėl galėjome važinėti lengvaisiais automobiliais, nebuvo daug dekoracijų. Antras spektaklis 
„Senelės pasaka“. Pradėjom gastroliuoti daugiau, mus sužinojo žiūrovai. Vėliau sukūrėme daugiau spektaklių, 
daugiau gastroliavome, atsirado ir autobusiukas. 

Ar pirmą kartą esate JAV? 

Benita: Tokio lygio  turas JAV yra pirm ą kartą, bet m es visi keturi 2009 m etais buvom e Vašingtone 
„EuroKids“ teatro festivalyje, kur atstovavome Lietuvą ir vaidinome „Senelės pasaką“ anglų kalba. Eilėraštį vertėme 
patys, tai irgi buvo nauja patirtis. 

Kur dabar vyksite? Ką rodysite Čikagoje? 

Ieva: Šios kelionės tikslas – aplankyti Čikagą ir Vašingtoną. Mes čia atvykom iš Čikagos. Gastrolėse esam su 
trim spektakliais: „ Senelės pasaka“, „Sparnuotuoju Matu“ ir „Lietaus žeme“. Dar vyksime į Čikagą ir vaidinsime 
„Lietaus žemę“  bei „Sparnuotąjį Matą“. Vykti reikia tuojpat, nes jau mūsų laukia. 

Nuoširdžiai dėkojame aktoriams už pokalbiui skirtą laiką, už ypatingą dovaną – puikų spektaklį.  Aktorius kalbino Nomeda ir 
Gertrūda Granickaitės ir Vaidas Valys. 
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„Man labai patiko klasikinė muzika, kurią jie atliko. Šita muzika labai jausminga.  Labiausiai man patiko „Smuikas”. 
Ačiū jiems už koncertą.” 
         

Benas Kvietkus, 6 klasės mokinys 
 

 
„Man labiausiai patiko klausytis A.Šenderovo kūrinio „Šokis ir giesmė”, kuris skambėjo labai garsiai, tada tyliai ir 
vėl labai garsiai. Po koncerto mums teko pasikalbėti su menininkais.  Man buvo smagu būti šių muzikantų būryje. 
Aš dėkoju, kad jie atvyko į mūsų mokyklą.”  
             

Jonas Sujeta, 6 klasės mokinys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Štai tokie mūsų mokyklos mokinių įspūdžiai po koncerto, kuris vyko mūsų mokykloje. Mums grojo muzikantų trio 

iš Lietuvos: pianistas Gintaras Januševičius, smuikininkė Dalia Dėdinskaitė ir violončelininkas Gleb Pyšniak.  

Šeštokams didžiausią įspūdį paliko kompozitoriaus Anatolijaus Šenderovo kūrinys „Šokis ir giesmė”. Tuo labiausiai 

nudžiugino pianistą Gintarą, kuris, pasirodo, ir pasiūlė įtraukti šį kūrinį į mūsų koncertą. Mes tą šeštadienį ne tik 

klausėmės muzikos, bet ir turėjom galimybę pakalbinti muzikantus.  

Sužinojome, kad visi trys, iš tiesų, norėjo groti visai ne tais instrumentais, kuriais groja dabar: Glebas svajojo apie 

smuiką,  Dalia - apie pianiną, o Gintaras – apie violončelę. Muzikantai ir mūsų klausinėjo, domėjosi,  kuris iš 

šeštokų galvoja būti muzikantu. Pasirodo, Jonas mokosi groti pianinu ir akordeonu,  o Stepas, apskritai, vos ne visas 

instrumentų rūšis yra išbandęs. Tuo tarpu Benui Gintaras patarė pabandyti mušti būgną, mano, kad pagal 

charakterį tiktų. „Ką galvoji, Benai? Ryšies?” Vėliau pokalbis nukrypo  apie nuobodulį, kuris apima koncerto metu ir 

kad nuobodu kartais būna net ir muzikantams, pavyzdžiui, grojant jiems patiems neįdomų kūrinį.  Dar kalbėjomės 

apie savo gyvenimo kelio paieškas, kad dažnas užtrunka, kol jį randa.  Ir baigėm pašnekesį apie lietuvių kalbą. Trio 

smuikininkė Dalia pasakė tokią mintį, kad mūsų lietuvių kalba galėtų mums būti slapta arba paslapčių kalba, juk 

Lietuva yra maža, pačių lietuvių mažai, tad ir suprantančių bei galinčių lietuvių kalba kalbėti nėra daug. Ačiū 

muzikantams už puikų koncertą, šiltą pokalbį bei draugiškus patarimus. Tikiuosi, kad mūsų keliai dar ne kartą 

susikirs. 

      Mokytoja Skirmantė Granickienė 
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RAŠINĖLIS 

Mano vardas Steponas. Aš gyvenu JAV, Virdžinijos valstijoje. Aš turiu brolį, vardu Kostas, jam šešeri metai. Mūsų 
šeimoje dar gyvena Reksas, baltas labradoras, jam vieneri metai. Jis labai draugiškas ir mėgsta eiti pasivaikščioti.  

 

Kiekvienais metais aš skrendu į Lietuvą aplankyti senelių. Man patinka lietuviškas maistas ir gamta. Aš sutikau 
labai daug įdomių žmonių Lietuvoje. O dabar mes žiūrime Europos krepšinio čempionatą. Labai tikimės, kad 
Lietuvos komanda laimės. 

 

Steponas Sabukevičius, 6 klasės mokinys 

LIETUVIŲ MOKYKLA VAŠINGTONE 

 

543 Beulah RD NE 
Vienna, VA 22180 

 
Tlf.: (202) 679-2800 

post@lithuanianschool.org 

Piešinio KREPŠININKAS autorė Gertrūda Granickaitė, 

9 klasės mokinė 


