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Laisvės troškimas
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 Šerėnas

Mano Lietuva
Tėvynę Lietuvą aš myliu,
Žemę, dangų, kvapą jos.
Tik palaukim, pamąstykim Juk galėjo nelikti jos...
Už laisvę mūsų Lietuvos žuvo žmonės,
Už jų auką visos kartos jiems dėkos.
Kai priešai puolė, jie nebėgo.
Jie stojo ginti Lietuvos!
Jei aš išvyksiu, visad grįšiu,
Būsiu patriotas visados.
Juk tik čia visi tave supranta, žino.
O žino dėl ko? Dėl to, kad aš pilietis Lietuvos.
Emilis Marčenkovas

Mano pasaulis
Aš laimingas, kai maža zylutė į pasaulį 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 Garunkštis
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Lietuva
Lietuva- tai miškai žali,
Upės, ežerai Lietuvos pakrašty.
Tai žydinčios gėlės pievose
Ir dainuojantys žmonės kiemuose.
Lietuva- tai takeliai, vedantys
namo,
Tai žolės rasa pievoj žalioj,
Ir paukščiai, skraidantys danguj,
Ir močiučių balsai tolumoj.
Mantas Valavičius

Lietuvėlėj aš užaugau,
Čia pirmus žingsnius žengiau,
Savo žodelius pirmuosius
Čia su meile aš tariau.

Lietuva
Tėvyne Lietuva,
Tu gimusi laisva,
Vieninga ir stipri,
Kovų užgrūdinta.

Ąžuolėliai čia siūbuoja
Ir siūbuos jie amžinai.
Čia žolytės, čia gėlelės
Amžinai žydės gražiai.

Mūsų laisvos šalies,
Te priešai nepalies.
Didvyriška širdis
Kol plaks, nepasiduos.

Lietuvėle tu mana,
Man gražiausia visada!

Mykolas Kirvela

Rusnė Giratavičiūtė

Linksma gyvent ir keliaut Lietuvoj,
Išdykaut su draugais Baltijos bangoj,
Eiti miškais ir palaukėm žaliom,
Trakuos stebėtis legendom gražiom.
Užlipti piliakalnin, aplankyti pilis,
Vaikščiot senamiesty su mintimi:
,,Aš myliu Lietuvą ir ją myli visi!”
Simas Justas Jasevičius

Tėvynė
Lietuva, tu mano Tėvynė,
Čia aš gimiau ir augu,
Čia aš gyvenu ir mokausi.
Lietuva, Tu man brangi!
Čia gyvena tėvai ir seneliai,
Čia ežerų ir upių kraštas,
Žalios lankos, gėlių jūros.
Lietuva, Tu labai graži!
Čia skamba puikios dainos
Ir juokas vaikiškai skardus,
Artojų šūksniai, kalbos...
Lietuva, Tave aš myliu! Pijus Samulis

Lietuva, gimtine mano, tu pati gražiausia.
Nebijoki priešo, nebijok pavojų.
Kai užaugsiu, pažadu, Tave aš ginsiu,
Priešai nebekels mums baimės.
Eimantas Gaivenis

Lietuva
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 Bivainytė
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Lietuva
Man patinka gyventi Lietuvoje, nes tai mano gimta
šalis, turinti ilgą ir įdomią istoriją, gražią gamtą.
Lietuvai jau daugiau nei tūkstantis metų. Pirmą kartą ji paminėta
1009m. XIV a. Lietuva buvo didžiausia valstybė Europoje, tęsėsi nuo Baltijos iki
Juodosios jūros! Visą laiką Lietuvai teko kovoti dėl savo nepriklausomybės.
Iki šių dienų yra išlikę daug senovinių pilių: Gedimino, Trakų, Kauno,
Klaipėdos. Daug pilių yra palei ilgiausią Lietuvos upę Nemuną, kuris įteka į Baltijos jūrą. Baltijos jūra į pakrantes išmeta gintarą, kuris vadinamas Lietuvos auksu.
Lietuvoje daugybė piliakalnių, upių, ežerų. Daugiausia jų yra rytų Lietuvoje. Zarasų rajonas vadinamas tūkstančio ežerų kraštu.
Su mokytoja ir bendraklasiais daug keliaujame. Lankėmės prie storiausio ir seniausio Stelmužės ąžuolo. Puntuko akmuo nustebino lakūnų Dariaus
ir Girėno, kurie perskrido Atlanto vandenyną, bareljefais.
Man labai patinka ilsėtis gamtoje, maudytis ežeruose. Baltijos jūros
paplūdimiai yra gražiausi.
Darija Kelpšaitė

Lietuva
Lietuva- mano Tėvynė. Lietuva mano namai, nes aš čia gyvenu nuo mažens. Mūsų Tėvynės didžiausias ir gražiausias miestas yra
Vilnius. Vilnius yra ne tik sostinė, bet ir pramogų miestas. Labai patiko
lankytis Vilniaus televizijos bokšte.
Man patinka gyventi savo Tėvynėj!
Netas Vedrickas
Lietuva
Lietuva - mano gimtinė. Lietuvoje gera gyventi, gera čia sugrįžti iš
tolimų kraštų. Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis!
Nors Lietuva mažytė valstybė, bet joje gausu protingų žmonių. Didžiuotis galima Lietuvos mokslininkais.
Lietuvą aš myliu, ji yra mano ir kitų lietuvių Tėvynė!
Deividas Pelakauskas
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Lietuva – gimtinė mano.
Čia gyventi, mokytis man gera.
Lietuva, šalis graži esi!
Tėvynėle, Tu galinga ir stipri!
Robertas Barkus

Lietuva – brangi žemelė,
Auga rūtos kaip seselės
Ir broleliai jazminai.
Čia čiurlena man brangus
upelis,
Apsuptas gražių gėlių, medelių.
Tad gyvuoki, Lietuvėle,
Nes esi kaip motinėlė.
Rūta Žemaitytė

LIETUVA
Čia mano Tėvynė,
Gimtieji namai.
Čia mano seneliai,
Brangiausi tėvai.
Čia girios ir kalvos,
Ir paukščiai, ir žvėrys.
Čia žaliosios lankos
Ir mėlynos bangos.
Myliu šią šalelę,
Myliu jos žemelę.
Tai mano Tėvynė Brangi Lietuva!
Greta Kairytė

Lietuva, Tėvyne mūsų,
Tu žemele mylima,
Tu esi viena tik mūsų,
Mylime visi Tave!
Smiltė Stasiškytė

Lietuva mano gimtoji,
Tu Tėvynės žeme.
Aš kasdien Tave matau
Kaip savo tėvelį.
Lietuvą aš myliu
Kaip savo mamytę.
Ji nuostabi, graži, nereali,
Nes Ji – mano gimtinė.
Rokas Jukna

Lietuva- mano žemė vaikystės,
Lietuva- tai šviesi ateitis.
Lietuvoj mano protėviai gimė,
Lietuva pasiliks mano širdy!
Nedas Kavoliūnas

Lietuva – mano namai
Lietuva – mano gimtinė. Čia gimė
mano seneliai, mano tėvai ir aš. Man patinka
klausytis senelių pasakojimų apie jų tikrus
išgyvenimus ir nuotykius. Aš susižavėjus
klausydavausi jų, kaip jie būdami vaikai
troško mokytis, kiek daug pastangų įdėjo,
kad galėtų lankyti norimą mokyklą. Tais laikais ne visi galėjo mokyklą lankyti, bet mano seneliams labai pasisekė.
Jau ketverius metus ir aš esu mokinė,
stengiuosi mokytis kuo geriau. Mano senelis visada man kartoja, kad negalima nuleisti
rankų, reikia mokytis ir nebijoti gyventi, nes
Lietuva – mūsų namai. Ir jis tą siaubingą
sausio tryliktosios naktį buvo Vilniuje ir
gynė mūsų namus – Lietuvą. Jis tikėjo, kad
mes visi galime gyventi nepriklausomoje
Lietuvoje, kuri visados buvo ir liks mūsų namais...
Domilė Skebaitė
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