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Kai išgirstu aš sakant ,,Lietuva“, 

Širdy suvirpa jaudulio styga. 

Kuomet prieš  26 –erius metus 

Nusimetei nelaisvės pančius Tu sunkius. 
 
O tapus Tau laisvai lyg paukštis, 
Rusenusią viltį pakeitė džiaugsmas. 

Mintis, kad viskas prasidės iš naujo... 

 

Ir štai dabar aš stoviu prie paminklo, 

Žuvusiems už laisvę atminti skirto. 

Ir virpulys gilus užlieja širdį. 

Juk Lietuva, tuomet, prieš 26 –erius metus, 
Nusimetei nelaisvės pančius Tu sunkius! 

  
                                                                                                                        

                                                                                                                                           Piešė Joana Maslauskaitė, 3 kl.                                                                                         

  Štai jau dvidešimt šešeri metai praėjo nuo tos dienos, kuomet Lietuva tapo nepriklausoma, laisva valstybe. 

Tačiau ar mūsų kaip lietuvių dvasia ir patriotizmas auga kartu su tais metais? Ar branginame savo šalį ir 

josios laisvę, kuri priklauso ir mums? Juk Lietuva mūsų gimtinė, čia mūsų šaknys yra ir bus visuomet. 

Nesistenkime jų išrauti. Juk Tėvynė – kaip motina. Jos nepasirinksi. Tačiau ji visuomet bus mums reikalinga, 

o mes jai. Šiais laikais dauguma žmonių siekia kuo greičiau išvykti, jie palieka ir išduoda gimtinę , už kurią 

laisvės gynėjai  patriotai liejo savo kraują ir ant šventos žemelės guldė galvas. Tad šiandieną švęsdami kovo 

11 –ąją susimąstykime apie tai – o ką aš padariau savo šaliai, kad joje būtų geriau? Kaip atsilyginau už savo 

ramų gyvenimą taikioje, nepriklausomoje Lietuvoje? 

 Taigi, Sveikiname visus su Kovo 11 –ąja – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena! Ir linkime, kad meilė 
Lietuvai niekuomet neišblėstų iš jūsų širdžių, o tik labiau degtų ir liepsnotų!                                                                                       

                                                                                                                       Edita Staniūnaitė (Ig kl.)                                                                                                                 

Jei manęs kas paklaustų  

Jei manęs kas paklaustų - 

Vaikeli, kas yra tėvynė, tavomis akimis? 

Atsakyčiau – tai beržas prie kelio, 

Rugių laukas ir upė srauni. 

Jei manęs kas paklaustų - 

Vaikeli, kaip tarnauti tėvynei gali? 

Atsakyčiau – kiekvienas mes galim, 

Nešti Lietuvą savo širdy. 

Kai per žygį vienybės mes nešėm, 

Mūs trispalvę keliais Lietuvos. 

Aš jaučiau, kad esu tiktai lašas, 

Jūroj meilės, Tėvynei skirtos. 

Kajus Vaitkevičius ( 2 kl.) su savo mama 

 

Piešė Kajus Vaitkevičius, 2 kl. 



 
Piešė Ieva Zdanavičiūtė, 3 kl 
 

Tikriausiai labai įdomu 

sužinoti,  ką apie Kovo 11 

–ąją mano mokiniai ... 

Net ir mūsų mažiausieji tikrai 

turi ką pasakyti Tėvynei. 

          

 
Lietuva,  gimtine mūsų, 
Tu pati mieliausia.  
Tavo kalba pati gražiausia,  
Tavo upės, miškai ir ežerai – 
Jie patys gražiausi. 
Tavo vaikai už laisvę žuvo. 
 Juk dabar tu esi laisva,  
Tu – mūsų Lietuva. 
 
(Aistė M., 5 kl.)     
 

 
    

           
 
 

 
 
 

Prie Nemuno mano tėvynė, 
Dainų ir artojų tai šalis. 
Žali pušynai ir beržynai,  
Ir kalvos šneka Lietuvoj. 
Tėvynė – kur mes augam,    
kur mes gimėm, 
Ir akmenėlis, ir gėlė Tėvynė. 
Ir kurie kadaise ją apgynė, 
Ir aš, ir tu - Tėvynė. 
 
(Ruslanas P., 5 kl.) 
 
 

                    
 
 

 
 

                                     

Lietuva, tu kovoji dėl mūsų 

nepriklausomybės, tu mus myli, tu 

mus saugai, tu mus globoji. Mes 

gėlės, o tu saulė, šiluma, vanduo, 

mėnulis. Tu mums padedi augti ir 

išskleisti pumpurus.                      

(Kajus Blaževičius 2kl.) 

 

                
 

Lietuva, tegul tavęs niekas 

nepuola. Lietuva - geriausia mūsų 

valstybė!!!                                         

(Joana Maslauskaitė 2kl.)   

 

Aš tau, Lietuva, linkiu, kad visada 

būtum nepriklausoma, kad tavęs 

niekada nepultų priešai.          

(Kajus Vaitkevičius 2kl.) 

 

                         

 

                        
 

Lietuva – mana gimtinė, 

Kurioje aš visados ir liksiu. 

Lietuva – mano namai, 

Kurių aš niekada nepaliksiu. 

Brangus man šis kraštas, 

Gražus man lietuviškas raštas. 

                              Rūta B., 5 kl. 

Mano šalis 

Prie Baltijos mano šalis. 
Prie Nemuno mano tėvynė. 
Graži ir žalia Lietuva 
Myliu ją - nes ji mano gimtinė! 
                                 Mykolas M.,5 kl. 

Lietuvos šalelėj 
 

 Lietuvos šalelėj taip gražu 
ir miela. Volungės čiulba ulba, vėjas 
žaidžia su laukais. Skruzdės darbininkės 
statosi sau namus, o mažos mergelės 
krykštauja iš tolo. 
 Lietuvos šalelėj taip gera 
gyventi, kai ryte pamatai, kaip saulė 
keliasi, kai dangaus žydrynėje plevena 
drugeliai. Jie tokie spalvingi, kad net 
akys raibsta. 
 Labai gražu mūs šalelėj! 
                                                                                                                            
                  Indrė V., 5 kl. 
 

 



O štai ir mūsų mielų mokytojų mintys ir kūryba... 

 

Ką Jums reiškia Vasario 16 –oji? 

       Manau, kad tai viena svarbiausių mūsų švenčių, nubrėžusi aiškų  kelią tautos istorijoje, įkvėpusi 

mūsų senelius, tėvus kovoti už laisvę, suteikusią mums galimybę gyventi oriai, laisvai. Man tai 

galimybė realizuoti save gyvenime, laisvai gyventi nepriklausomoje valstybėje, didžiuotis savo 

valstybės praeitimi, ieškoti įkvėpiančių pavyzdžių ir jais vadovautis savo gyvenime. Prisiminti savo 

abu senelius – Nepriklausomybės kovų savanorius, jais didžiuotis. 

 

Kokius jausmus Jums sukelia Kovo 11 –osios šventė?                                           

      Man Kovo 11 –oji – šventė, primenanti mūsų Tėvynei iškovotą Nepriklausomybę ir suteiktą šviesią 

ateitį būsimoms Lietuvos kartoms, galimybę būti Laisvos tautos sūnumis ir dukromis. 

                                                                  
Ką jums reiškia žodis LIETUVA? 

     Tėvynė, gimtinė, šeima, namai, himnas, vėliava, žmonės, mokiniai ir visa širdis už Lietuvą!!! 

           
 

Ką jums reiškia gyventi nepriklausomoje Lietuvoje? 

      Tai laisvė reikšti savo nuomonę, keliauti, svajoti. Tai pagarba žmonėms, iškovojusiems 

nepriklausomybę. Tai pareiga saugoti savo gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas. Tai didesnės galimybės 

mano vaikams.                                                

Koks jūsų požiūris į laisvą Lietuvą?                                         

      Labai gerai, kad Lietuva iškovojo laisvę. Žmonės tapo artimesni naujovėms, gali įgyvendinti savo 

idėjas. 

Kodėl, Jūsų nuomone, reikia didžiuotis nepriklausoma Lietuva?  

       Nes tik joje, Nepriklausomoje Lietuvoje, galime nevaržomi puoselėti mūsų senąsias tradicijas, 

švęsti katalikiškas ir valstybės šventes. Turime didžiuotis vien todėl, kad esame unikali tauta, turinti 

įspūdingą tautinį paveldą. 

       Didžiuotis Nepriklausoma Lietuva turime ir dėl iškilių mūsų asmenybių – J. Basanavičiaus, 

V.Kudirkos, A.Smetonos, A.Stulginskio ir kt. Būtent dėl šių dalykų ir reikia didžiuotis Lietuva.  

Kokia Jūsų nuomonė apie Lietuvos laisvės gynėjus?     

       Labai vertinu Lietuvos savanorius, kovotojus už nepriklausomybę 1918 – 1920m. Didelę pagarbą 

jaučiu Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos kovų dalyviams. Pokario laisvės gynėjai, kuriais 

žaviuosi,  yra A. Ramanauskas - Vanagas ir J.Lukša - Daumantas. Tai - mūsų kovotojų švyturiai. 
 

Ar ryžtumėtės  stoti ginti Lietuvos laisvę, jei iškiltų grėsmė jos netekti? 

       Taip. Skaitydamas Lietuvos istoriją visada žavėjausi ir žaviuosi Lietuvos savanoriais ir partizanais. 

Tai žmonės, kurie visada turėjo viltį. Tėvynės laisvė neleidžia netekti jos vilčių. Bet viltį kaip ir laisvę 

reikia saugoti, o esant reikalui ginti.                        

 



      Ji laukia tų, kurie išvyko.           

      Ir glaudžia tuos, kurie šalia, 

     Pripildo širdį virpulio ir džiaugsmo, 

     Nes ji – kaip motina. Ji – mūsų Lietuva.            

  

 

      

          

 Čia LIEjas LIEtūs  

LIEpžiedžiams sužydus. 

PaLIEčiu  medį – LIEka ilgesys. 

  Ne LIEtaus – LIEtuvos... 

    

   Idėja mokytojos R.Turčinavičienės 

Lietuva, 

Kalbėki pilkapiais, miškais ir dangumi, 

Dainuok žaliom kalvom ir vasarojum, 

Žydėk rugiagėlių žiedais melsvais, 

Tikėk širdim, nebijančia pavojų. 

 

P a k i l k i,  L i e t u v a,  i š  k a s d i e n y b ė s  p e l e n ų 

                    I r   b ū k   g y v a  n e  ž o d ž i a i s,  o  d a r b a i s.                

  P a m i n k i   m e l ą,  k l a s t ą,  i š d a v y s t ę   

      I r  v e s k   s a v u s   v a i k u s   d o r o s  k e l i a i s...     

 

Truputis naujienų iš mokyklos gyvenimo...               

Kovo 2 dieną rajone vyko smiginio varžybos ,,Taiklioji ranka“. Dvi mūsų mokinės grįžo ne 

tuščiomis. Jos užėmė 2 –ąją vietą. Tai Virginta Bračiulytė ir Viktorija Ulerytė. (7a klasė) 

Kovo 4 dieną mokykloje šurmuliavo Kaziuko mugė, kurioje buvo galima nusipirkti pačių įvairiausių 

gaminių. Tą pačią dieną vyko visuotinis tėvelių susirinkimas. Jame dalyvavo 32 tėveliai. Labai 

džiugu, kad šiais metais jų sulaukėme daugiau negu pernai. 

Laikraštį parengė: Nerijus Staniūnas, Edita Staniūnaitė, Erika Valeikaitė, talkino pradinių klasių 

mokytojos. Vadovavo mokytoja Kazimiera Gegužienė. 


