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Šiemet švenčiame savo tėvynės  

Lietuvos 100 - to metų jubiliejų! 
 

Švenčiame linksmai ir išradingai! 

Ar susimąstėme, kodėl? Ar suprantame, ką reiškia gyventi laisvoje, nepriklausomoje 

šalyje? Ar susimąstome, kiek žmonių dėl laisvės žuvo? 

Taip, mes visa tai žinome. Mes galime lankyti mokyklą, kalbėti savo gimtąja kalba, 

galime laikytis lietuviškų tradicijų! Visa tai įprasta ir net neįvertiname. 

Buvo laikas, kai zvimbė kulkos, kai reikėjo apginti savo valstybę. Daug žmonių kūrė, 

statė, mokė.  

Ir mes, savo mažais, bet svarbiais darbeliais, galime prisidėti prie Lietuvos ateities! 

Svarbiausia - mylėti savo žemę, gerbti kalbą, išsaugoti papročius ir tradicijas! 
Istorijos mokytoja 

Asta Girgždienė 

 
  

 

 

 

 

                      Nuspalvink 



 

 

Pavasario spalvos 

 

 Kartą spalvos - Mėlyna, Rožinė ir Geltona - susitiko prie upelio krantus jungiančio 

tilto. 

Vaikščiodamos pamatė Žalią spalvą. 

- Sveikutės, Mėlyna, Rožine ir Geltona! - sušuko Žalia. 

- Sveika, seniai matyta! 

- Visos susitikome, tai gal eime prie darželio? 

- Eime. 

Nuėjo prie darželio ir sušvito. Žalia pavirto žole, geltona - saule, rožinė - gėle, 

mėlyna - jūra. 

Kaip tik tuo metu atskrido balandis ir pamatė nuostabaus grožio paveikslą. Jis 

pradėjo burkuoti, kviesdamas visus pasigėrėti. 
 

                                                                      Urtė Kėblaitė 

                                                                                         4a klasė  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Piešė Edgaras Čivinskas  

                               2b klasė 

 

Lietuva 

 

Saulė čia skaisčiausiai šviečia, 

Čia balčiausias sniegas. 

Mus linksmai čia žaisti kviečia,  

Čia saldžiausias miegas.  

Čia gražiausios paukščių giesmės 

Ir bitučių spiečiai. 

Augam čia ir mes maži,  

Lietuvos piliečiai.  
 

       Neridija Vaitkutė 

                     2a klasė 

 

 

 

 

            Lietuva        
 

Graži mano Lietuva, 

Ją mylėsiu visada. 

Greit užaugsiu tikras vyras, 

Būsiu Lietuvos didvyris. 
 

       Kajus Virbašius 
                 2b klasė 
 
                                                               Piešė Iveta Kačinauskaitė  

                                                                                                                           3 klasė 



 

 

      

     Pavasarėlis 
 

Vieną rytą prabundu, 

O už lango jau be sniego. 

Ir varnėnai ant šakų 

Kalbasi ir gieda. 

 

Tuoj snieguolės sužydės – 

Pirmos lauko gėlės. 

Ir upeliai sugarmės, 

Jau pavasarėlis! 
 

       Rokas Mikutavičius 

                 3 klasė 

                                                          Piešė Aistė Rubavičiūtė 

                                                                    2a klasė 

 

Lietuvos miškai 
 

Lietuvos miškai senovėje buvo neįžengiami. Tai buvo puikios vietos senovės 

žmonėms įsikurti,  paukščiams sukti lizdus ir perėti, miško gyvūnams pasislėpti.  

Miškai valo orą, teikia naudą žmonėms, nes iš medienos gaminamas popierius, 

statomi namai, gaminami baldai, ruošiamas kuras. Kai kurie žmonės kerta medžius 

šiaip sau, pavyzdžiui, Kalėdoms egles. Sausuolius kirsti reikia, tačiau iškirtus, reikia 

atsodinti. Kirsti jaunus medelius, manau, yra blogai, nes miškas auga labai ilgai. 

Žmonės mėgsta ilsėtis miškuose: grybauti, uogauti, riešutauti, šiaip poilsiauti. 

Tačiau ne visi sutvarko poilsiavietes – išmėto stiklo tarą, popierių, kitas buitines 

atliekas, palieka neužgesintas laužavietes. Taip ir kyla miškų gaisrai. Aš žinau, kad 

taip daro žmonės, nesuprantantys, kad kenkia gamtai, gyvūnėliams, gadina 

kraštovaizdį. Prie mano namų auga miškas. Aš jį saugau. 

Justin Barkovskij 
4a klasė 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Piešė Mindaugas Rimkus                                         Piešė Meda Bankauskaitė  

                                                4a klasė                                                           3 klasė



 

 

  

Pavasaris Lietuvoje 
 

Anksti rytą atsikėlus 

Saulė žadina visus, 

Nes atėjo, atskubėjo 

Jau pavasaris pas mus. 

 

Medžių šakos pumpurėliais 

Pasipuošusios gražiai. 

Pamiškėj pražydo gėlės, 

Saulė džiaugias jų žiedais. 

 

Sučireno, suplazdėjo                                                             Piešė Gabija Ežerskytė  

Vyturėlis laukuose,                                                                                  4a klasė 

Ir sugrįžo baltas gandras 

Į namus Lietuvoje. 
       Augustas Bankauskas 

                      5 klasė  
 

       Lietuva 
 

Lietuva – mano šalis! 

Čia aš gyvenu. 

Ir čia aš gyvensiu. 

Ji man šventa, 

Tokia nuostabi ir viena! 

Mano – šalis – Lietuva! 
      Emilija Ežerskytė 

                  4b klasė 

 

 

  

                                                                                      Piešė Gintarė Gerybaitė  

                                                                                                       2a klasė 

 

 

 

 

       

 

       Piešė Karolis Rūdis  

                             4b klasė 
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