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Ką žinai apie Lietuvą?
Pasitikrink savo žinias. Tau pad÷s draugai ir mokytoja. Jei atsakysi į visus klausimus, vadinasi tu tikras
Lietuvos istorijos žinovas. S÷km÷s!

1. Kelintais metais pirmą kartą
pamin÷tas Lietuvos vardas?
• 1005 m.
• 1008 m.
• 1009 m.
2. Kas buvo Lietuvos karalius?
• Kęstutis
• Mindaugas
• Vytautas
3. Kada įvyko Žalgirio mūšis?
• 1410 m. birželio 8 d.
• 1410 m. liepos 15 d.
• 1410 m. liepos 25 d.
4. Kas prad÷jo leisti laikraštį
„Aušra“?

M.Valančius
S.Daukantas
• J.Basanavičius
5. Kas leido laikraštį „Varpas“ ?
• S.Daukantas
• J.Basanavičius
• V.Kudirka
6. Kas paraš÷ Lietuvos himną?
• Maironis
• V.Kudirka
• J.Basanavičius
7. Kas buvo pirmasis Lietuvos
prezidentas?
•
•

A.Smetona
A.Stulginskis
• K.Grinius
8. Kas šiuo metu yra Lietuvos prezidentas?
• D.Grybauskait÷
• A.M.Brazauskas
• V.Adamkus
•
•

Saul÷, 3 a

2011 m. SAUSIS—VASARIS

Laikraštuką rengia ir platina mokyklos žurnalistai ir jų vadov÷ mokytoja Audron÷

1918 metais vasario 16 dieną Lietuva buvo
paskelbta nepriklausoma valstyb÷. Ši diena ir yra
Lietuvos valstyb÷s atkūrimo diena.
Deja, ir po paskelbimo teko daug kraujo pralieti, daug iškent÷ti, kol Lietuva iš tikrųjų tapo nepriFaustina, 1a
klausoma. Meile ir pasiaukojimu ji augo, graž÷jo,
turt÷jo. Bet 1940 metais Lietuva v÷l buvo pavergta. Tik po 50 metų, 1990 metais
kovo 11 dieną, dar kartą paskelbta Lietuvos nepriklausomyb÷.
O KAIP TU MYLI SAVO TöVYNĘ?
Toji meil÷ nebūtinai turi reikštis dideliais darbais. Jei myli t÷vynę:
Tu saugai savo aplinką, kad ji būtų graži. Apsidairyk, ar tavo namo kieme visur
tvarka? Žinoma gerai, kad tu nelaužai suolelių, bet gal gali su draugais ar t÷te
sutaisyti sulaužytą?
Tu puoši T÷vynę, sodindamas medelius, augindamas g÷les, sudrausdamas
tuos, kurie paskui save šiukšles palieka.
Tu brangini gimtąją kalbą, neterši jos negražiais žodžiais, neprimaišai svetimų
žodžių, mokaisi kalb÷ti taisyklingai ir vaizdingai.
Tu gerbi ir kitų tautų kalbas, bet niekada nepamiršk, kad garb÷ daug kalbų mok÷ti, bet didel÷ g÷da savosios gerai nemok÷ti. O kad gerai išmoktum savo kalbą, mokykis skaityti ir skaityk daug daug
knygų, stenkis išmokti tau patikusius eil÷raščius, lietuvių liaudies dainas.
August÷ L., 1 b

Saul÷, 1 b
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Žiema
Jau žiemuž÷ atskub÷jo
Ir sniegutis krist prad÷jo.
Daug prisnigo ir pripust÷,
Ir visus takus užpust÷.
Tu žiemuže šaldai mus,
Ir visus visus kitus.
Gerda Š., 2 a

2c klas÷s mokiniai diskutavo tema: „Kuo man brangi Lietuva”.
Čia yra Stelmuž÷s ąžuolas, Baltijos jūra. Kokia graži vaivorykšt÷ ir
gražios melsvos žibut÷s. Kotryna B.
Lietuva – yra širdies formos. Visi
žmon÷s myli Lietuvą. Daug miškų,
upių, ežerų, žol÷s. Senov÷je nebuvo
telefonų, žmon÷s rašydavo laiškus, o
dabar - žinutes. Įdomu. Kamil÷ Č.
Čia mano gimtin÷, geriausia pasauly. Čia aš mokausi, užaugau. Čia
mano namai, draugai, mokykla, mokytoja. Čia ramu. Airidas K.
Graži v÷liava. Šilta saul÷ šviečia.
Norvil÷ J.

Dideli miškai, yra Puntuko ak-

muo. Graži sostin÷. Gražus herbas.
Geri ir gražūs žmon÷s. Aras N.
Lietuvoje yra Gedimino pilis. Kokia graži gamta. M÷gstu būti prie
Alaušo ežero. Myliu savo t÷velius,
močiutę, kuri gyvena kaime. Aš jai
padedu. Lietuvoje gražios žvaigžd÷s.
Greta Č.
Čia grynas oras. Dovydas G.
Gražūs miestai. Nuostabios švent÷s Velykos, šv.Kal÷dos. Gyvena
aukštaičiai. Valstyb÷s v÷liava pati
gražiausia. Laura A.
Yra gerų žmonių, kurie užjaučia,
nieko neslepia, neišduoda. Judr÷ V.

Daug sniego, daug lietaus, daug
paplūdimių. Daug gerų žmonių ir
mažai negerų žmonių. Laurynas P.
Čia leidžiami lietuviškai laikraščiai, žurnalai. Čia yra vasara, galiu
važin÷ti dviračiu. Paulina K.
Lietuva – laisva. Čia kalbama
lietuviškai. Karolis L.
Man brangi ši Žem÷. Ugn÷ M.
Džiaugiuosi, kad n÷ra uraganų.

Viktorija, 2 a

Žiema
Žiema
At÷jo žiema, žiemuž÷ šalta.
Nukrito snaig÷ ant delno balta.
Nubalo jau up÷s, miškai ir laukai.
Kvatoja ant didelio kalno vaikai.
Agn÷ L., 3 a

Domil÷, 2 b

Žiema

Daug snaigučių už langų –
Aš su rog÷mis lekiu.
Nuo kalnelio lig kalnelio,
Nuo takelio lig kelelio.

Krenta snaig÷s pamažu,
Man labai lauke gražu.
Žaidžiam su vaikais kieme,
Lipdom senį vakare.

Gera būti tarp pusnių
Stačia galva į jas neriu.
Benas Ž., 3 a

Arnas G.

Gabriel÷, 2 b

Lukas L., 3 a

Ketvirtokų
Ketvirtok kūryba
k ryba
Septynios raid÷s ąžuolo vainike

Kai pripusto žiemą sniego,
Meškinai urve užmiega.
Kieme krykštauja vaikai:
Žiema, kaip gerai, kad at÷jai!

Lietuva

Lietuva – gimtasis kraštas,
Į ąžuolo vainiką
Lietuva – laukai žali.
Aš įpyniau g÷les.
Lietuva – tai mūsų raštas
Įpyniau savo juoką,
Ir kalbel÷ mūsų nuostabi.
Savo eiles ir dainas.
Įpyniau vaikyst÷s svajones
Lietuva – vaikyst÷ mano
Ir gražiausias
Lietuva skrajoja mano mintyse.
Septynias raides:
Lietuva – gimtin÷ mano, tavo,
L raid÷ – tai laisv÷, laim÷, laikas ir lietaus
Lietuva yra mano širdyje.
lašai.
Justina L., 4 c
I – ieškojimas id÷jų.
E – tai Europa.
Lietuva
T – taika, tiesa ir tu.
Lietuva tai mano kraštas,
U – tai Utena.
Lietuva – gimtin÷.
V – volung÷, vaikai, viltis.
Čia einu aš į mokyklą,
A – tai ąžuolas, tai amžinai, ateitis ir aš.
Augu sau laimingai.
Kartu visos septynios
– tai LIETUVA TöVYNö.
Evita V., 4 c Lietuvoj man gera būti,
Čia turiu aš namą,
Mamą, t÷tį ir sesutę
Ir draugų būrelį.
Mano Lietuva
Čia t÷vyn÷ mano,
Čia miškų gausyb÷,
Su draugais einu žvejot,
Upių, ežerų netrūksta,
Švilpauju po pievą.
Vietų įžymių.
Gera man gyvent šalel÷j,
Aist÷ ,1 b
Kur taika ir g÷ris.
Lietuva maža šalel÷ –
Rolandas, 4 a
Tik trys milijonai čia gyvena...
Tu, buvai rusų užgrobta
Bet dabar tu v÷l laisva!
Airidas, 4 a

Ieva, 1 a

Mano Lietuva
Lietuvą labai myliu,
Nes joje aš gyvenu.
Čia gimiau ir čia aš augu –
Mano šaknys čia įaugę.

Liepa, 2 b

Lietuv÷lę mes myl÷sim,
Ginsim, puošim ir tausosim.
Ji visiems mums, kaip mama,
Štai tokia ta Lietuva!
Emilis, 4 a

Žiemos rojus
Apsidairyki — balta balta,
Laukan išeiki — šalta šalta.
Sidabro laukas atsišviečia,
Visus vaikus į lauką kviečia.
Varvekliai kabo ant namų stogų,
Lauke smagu smagu smagu.
Vaikučiai b÷ga per sniegą
Šaltą šaltą šaltą dieną.

Lietuva
Lietuv÷lę aš myliu,
Ir labai aš ją gerbiu.
V÷liav÷lę aš pakelsiu,
Ir knygų neišmesiu.
Myliu gamtą aš labai,
Nes g÷l÷s žydi čia gražiai.
Prisiskinsiu aš g÷lių
Ir sušuksiu:
– Lietuva, aš tave myliu!
Aivaras, 4 a

Žilvinas, 3 a

Sevastijana, 4 b

Ledas
Taip smagiai šį rytą šąla...
Išskaptuosiu ledo stalą!
Ledo k÷dę, ledo spintą,
Ledo sofą ir žibintą.
Gabija A., 3 a

Tik lekia rog÷s sniegu.
Lauke smagu smagu smagu.
Ant ledo jau yra šaltukas.
Vaikučiai sukas sukas sukas.
Justina L., 4 c

Žiema
Žiema jau čia!
Žiema jau čia!
Krinta snaig÷s palengva...
Visi laukai sniegu jau užkloti,
Balta antklod÷ graži.
Ir p÷dsakai išlieka įminti...
Langai šerkšnu jau išbraižyti,
Ir ledo žvak÷s kabo ant stogų.
Štai pažiūr÷kit kaip gražu!
Žiema jau čia!
Žiema jau čia!
Mūsų kiemuose!
Domant÷ D., 4 b

