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LAISVĖS TROŠKIMAS

LIETUVA

Lietuva graži nuo seno,
Čia mūs protėviai gyveno.
Dirbo, triūsė kiek galėjo,
Lietuvą visi mylėjo.
Kai į Sovietų Sąjungą įstojom,
Mus engė, gąsdino, keiksnojo.
Mes neturėjom žodžio laisvės,
Reikėjo tik paklusti valdžiai.
Tačiau atėjo tie laikai,
Kai panorėjom būt laisvi:
Kalbėt, tikėt, mylėt, dainuoti,
Trispalve džiaugtis ir kovoti.
Iškėlę vėliavas į dangų,
Kovojo mūsų sesės, broliai.
Po tankais žuvo žmonės taikūs,
Mylėję Lietuvą tyra širdim.
Mes siekėm ateities gražios,
Šviesios mūs Lietuvai dienos...
Susikabinome už rankų
Apjuosę Lietuvą plačiai.
Įrodėme visam pasauliuiNuo šiol vėl esame laisvi!
Kajus, 4a

Lietuva graži tėvynė.
Lietuva skaisti gimtinė.
Kai užaugsiu, ją mylėsiu
Ir nuo priešų gint padėsiu.
Airidas, 1b

Lietuvos kalba gražioji
Skambiais žodžiais papuošta,
Pritaria širdis manoji:
Lietuva, tu būk laisva.
Kristijonas, 4b

LIETUVA
Didelės lankos,
Platūs gėlynai.
Saulė skaistuolė,
Mūsų Tėvynėj.
Gražūs vaikučiai
Po pievas bėgioja.
Bėga ir griūna –
Ir vėl atsistoja.
Džiaugias jie laisve,
Savo gimtinėj,
Kurią iškovojo
Mūsų didvyriai!

Rasa, 2b

Justina, 4b
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2a klasės mokiniai diskutavo tema ,,Kodėl gera gyventi Lietuvoje?“
<...> mes turim keturis metų
laikus, jūrą, daug upių ir
ežerų, kuriuose man patinka
maudytis.
Denas
<...> Lietuvoje gimiau, augu.
Esu aprūpintas viskuo, ko
reikia, tik trūksta savų namų
ir tėčio...
Donatas
<...> Lietuvoje labai gražūs
medžiai, gaivus oras. Tai
mano gimtinė... Kamilė
<...> graži gamta, daug gerų

žmonių...Čia gyvena mano
tėvai ir seneliai, čia turiu
daug draugų...
Toma
<...> graži šali, graži gamta
ir darbštūs žmonės...
Dominykas
<...> labai gražu, čia gyvena
močiutė ir diedukas... Beata
<...> gražūs miestai, mokyklos, ypač mūsų mokykla.
Geros mokytojos, gera direktorė...
Nėrūnas

<...> patinka Lietuva, nes
labai paprasta man ir mano
šeimai kalbėti lietuviškai
Smiltė
<...> Lietuvos trispalvė – labai graži...
Justinas
<...> graži gamta, graži
kalba, čia gimiau aš ir mano
šeima...
Aironas
<...> Lietuvoje įdomus gyvenimas...
Emilis

2b klasės mintys apie Lietuvą
LIETUVA - mano gimtinė, kurioje augau, gyvenu.
Dilija
- mūsų gimtinė. Ji kaip saulė
danguje, kaip lietus, kaip žaibai ir vaivorykštė graži. Austėja
-mano gyvenimas. Čia
užaugo mano seneliai, tėvai.
Aš viską atiduočiau, kad tik
visada gyvenčiau Lietuvoje.
Airidas
-mano gimtinė už kurią paaukočiau gyvybę.
Jovaidas

MANO PASAULIS
Aš laimingas, kai maža zylutė į pasaulį
Kamilė, 2b
beldžias.
Aš laimingas, kai snaigės sukasi kieme ratu.
Aš laimingas, kad takelis į mokyklą baltas veda.
Aš laimingas, kad mieste gražiausiame gyvenu.
Aš laimingas, kad nerūksta baisūs karo dūmai.
Aš laimingas, čia gyvena tik linksmi vaikai.
Aš laimingas, nes sodai, medžiai, miškas, krūmai
Sužaliuos pavasarį ir džiugins mus visus ilgai.
Karolis, 4b
Aš Lietuvoje gimiau ir ją begalo
myliu. Linkiu kiekvienam
aplankyti Lietuvos pilis, miškus,
upes ir kalnus. Lietuva maža šalis,
bet jos miestai dideli kaip lietuvių
širdys…

Nepaliksiu Tavęs, Lietuva, aš
gyvensiu tavyje visuomet. Tu
esi didelė ir tavo žmonės dideli.
Jie išmintingi, darbštūs, tvarkingi…
Urtė, 3a
Robertas, 4a

Gerdas, 3a
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Kielės, zylės ir žvirbliukai,
Lizdelius taip kruopščiai suka.
Kai vaikučius išperės
Visa Lietuva skambės!
Mūsų Lietuva Tėvynė,
Mūs širdelė mylima.
Mes čia gimėm ir užaugom
Ir gyvensim visados!

MIELA TĖVYNE,
Tu esi labai graži šalis. Aš Tave labai myliu
ir gerbiu. Didžiuojuosi, kad gimiau Lietuvoje.
Aš stengsiuosi geria mokytis, kad padėčiau
Tau savo darbais. Stengsiuosi saugoti tavo gamtą,
kad visuomet būtum švari ir graži.
Linkiu, kad būtum amžinai laisva, gerbiama
savo žmonių. Turtinga savo miškais, upėmis,
ežerais, istorija. Tėvyne, visada
žydėk.

Gabija, 4b

Martyna, 3b

Šalis, kurioje aš gimiau vadinasi
Evelina, 1b
Lietuva. Brangi Tėvyne, man čia
labai patinka gyventi. Čia Nemunas
teka, ant kalno stūkso Gedimino Kiekvienas žmogus turi savo Tėvynę, kurioje
pilis. Aš čia gimiau, augau ir visada gimė ir augo. Ją mylime, nes tai mūsų gimtoji žemė.
Brangi Tįvyne, rašau šį laišką, norėdama išreikšti
čia būsiu.
Augustė, 3b
savo meilę Tau. Mano maža širdelė pilna meilės ir
pagarbos Tau. Didžiuojuosi Tave turėdama. Tu liksi
visada mano širdyje.
Pažadu visada Tave mylėti, gerbti, saugoti.
Džiugu, kad Tave turiu.
Kamilija, 3b

LIETUVA
Kamilija, 3b

Lietuvos gamta labai graži. Lazdijuose gyvena
mano seneliai. Ten raktažolių laukai, ten karvės
pieno duoda, ten burzgia traktorių varikliai, loja
šunys, ten triušio namas, pirtis karšta karšta, bala
užšalus, verkia manęs vis laukiantis šuo Pifas, ten
vanagas karalius kariauja su pele, berželiuos lizdą
suka kėkštas…
Alija, 3a

Tu mano žemele brangioji,
Tu mano Tėvynė gimta.
Žemėlapį tu tik nykštukė,
Bet man Tu atrodai didi.
Brangesnė už motiną saulę,
Už seses žvaigždes.
Už tėvą mėnulį
Ir drauges planetas.
Ūla, 4b
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Pirmokų mintys ,,Jei aš būčiau prezidentas (-ė)…”
1a
Griežtas būčiau... Ugnius
Stiprus ...
Ernestas
Padėčiau žmonėms. Rokas
Anksčiau pareičiau namo,
padėčiau Lietuvai. Saulė
Būčiau griežta, bausčiau už
neatliktus darbus.
Vesta
Padaryčiau, kad nebūtų užteršta gamta.
Ieva
Paaukočiau gyvūnėliams.
Austėja
Elgčiausi pagarbiai ir gražiai.
Džiudita

1b
Išleisčiau įsakymą, kad visi
rūšiuotų šiukšles.
Mantė
Parduotuvėse prekių kainos
būtų mažesnės.
Domas
Visos šeimos augintų daugiau vaikų.
Viltė K.
Iškirstus miškus įsakyčiau
atsodinti.
Dovydas
Padėčiau vargšams žmonėms.
Aironas
Ginčiau Lietuvą, neleisčiau
šiukšlinti gamtoje. Gabrielis

LIETUVA
Čia saulutė skaisčiausia,
Čia lietutis šilčiausias,
Čia vėjelis švelniausias
Ir gėlytės gražiausios.
Bitutė darbštuolė,
Zuikutis šoklys,
Gegutė puikioji,
O kur dar svirplys?

1c
Padaryčiau, kad pamokos
mokyklose prasidėtų 9h.
Vaida
Mylėčiau visus žmones.
Tadas
Aplankyčiau Gedimino pilį.
Daina
Padėčiau seniems žmonėms.
Samanta K.
Padėčiau neturtingiems žmonėms ir saugočiau savo šalį.
Samanta
Duočiau žmonėms darbo, kad
nebūtų karo, kad visi laimingi
būtų.
Marija
Valdyčiau Lietuvą sąžiningai
ir garbingai, nekariaučiau su
kitomis tautomis.
Matas
Sėdėčiau seime ir saugočiau
Lietuvą nuo priešų puolimo.
Domantas

Robertas,4a
Rūta, 4a

LIETUVA

Tėveliai brangiausi,
Gamta nuostabiausia.
Duonelė skaniausiaIr žmonės geri.
Tas grožis –Tėvynė,
Brangi Lietuva!
Ir visa, tai mano Gimtinė maža...
Ūla Marija,4b

Čia mano gimtas, mielas miestas
Ir pirmas mano žingsnis žengtas.
Čia kvapnios pievos, upeliukai, ežerai,
Čia akį džiugina žali miškai.
Čia ir ruginės duonos kvapas,
Ir pas močiutę veda takas.
Čia trys brangiausios spalvos: geltona, žalia,
raudonaIr viskas, kas telpa žodyje LIETUVA!
Ema Adriana, 4a
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