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ŠIAME NUMERYJE: 
 Susitikimas su kariais 

 Parodos skaitykloje 

 ,,Ţvilgsnio“ mįslė intelektualams 

 Uţgavėnės 

 Rajoninė lietuvių k. olimpiada 

 Meninio skaitymo konkursas 

 Parama mokyklai 

 Chorų šventė 

 Pasijuokime  

          
         ,,Ţvilgsnio“ inf. 

 

MŪSŲ PIRMŪNAI 
Pasibaigus I 

pusmečiui galime 

pasidţiaugti 

pirmūnais! 

Puikiai mokosi 

dvi mokinės:  

Kamilė 

Ambrutaitytė (5b 

kl.) ir 

Meda Sakalauskaitė 

(6b kl.) 
Labai gerai mokosi  šie moksleiviai: Vaida Šlickytė (5a 

kl.), Malvina Baltrušaitytė (5b kl.), Gabija Butkutė (5b kl.), 

Sirvydas Griškus (5b kl.),  Viktoriya Brazhenko (5c kl.), Gintarė 

Gabrielė Gabšytė (5c kl.), Agnė Lazdauskaitė (5c kl.), 

Škudzinskas Ernestas (5c kl.), Kristina Daukintytė (6a kl.), 

Martyna Sakalauskaitė (6b kl.), Jonė Adomavičiūtė (6c kl.), 

Gytis Onusaitis (7b kl.), Ugnė  Samulevičiūtė (7b kl.), Viktorija 

Uksaitė (7b kl.), Inga Foktaitė (7d kl.), Greta Laurinaitytė (7d 

kl.), Auksė Virbauskaitė (7d kl.), Deimantė Mickutė (8a kl.), 

Gabrielė Grinaitė  (8a kl.), Ţilvinas Pranaitis (8b kl.), Eglė 

Gedgaudaitė (8d kl.), Julija Jokšaitė (8d kl.), Sandra Lopetaitytė 

(8d kl.), Eglė Baliukynaitė (9a kl.), Inga Laurinaitytė (9a kl.), 

Eglė Sutkutė (10b kl.), Ilona Brazauskaitė (10c kl.). 

Linkime, kad II pusmetis jums visiems būtų pats 

sėkmingiausias! 

Kitame laikraščio numeryje pateiksime 

išsamesnę I pusmečio rezultatų analizę 

 
Diena be mokslo – tuščiai praleista diena. Tiek daug 
yra ko mokytis ir tiek mažai turime tam laiko.  

(Albertas Einšteinas) 

                             
Miglė Venckutė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

MŪSŲ MOKINIŲ LAIMĖJIMAI 
Mokslo metams persiritus į antrąją pusę, pavasariop, jau 

galima pasidţiaugti mokinių rezultatais, pasiektais įvairiose 

olimpiadose, konkursuose. Sveikiname ir mokinius, ir jų 

mokytojus! 

Rajoninis V-VI kl. mokinių diktanto rašymo konkursas: 

Meda Šventoraitytė, 6b kl., I vieta; Viktoriya Brazhenko, 5c kl., 

II vieta; Dominyka Mandrijauskaitė, 6c kl., paskatinamoji vieta. 

Rajoninis konkursas ,,EKO kalėdinė kompozicija“ - 2c kl. 

mokiniai uţėmė III vietą. Informatikos ir IT konkursas 

,,Bebras“: Tomas Martišius, 4c kl., I vieta; Gabrielė 

Grabauskaitė, 4c kl., II vieta. Rajoninė matematikos 

olimpiada: Adomas Kulikauskas, 7b kl., I vieta; Ţilvinas 

Pranaitis, 8b kl., II vieta; Inga Laurinaitytė, 9a kl., III vieta; 

Julija Jokšaitė, 8d kl., III vieta. Rajoninė IX-XII klasių mokinių 

lietuvių kalbos (gimtosios) ir literatūros olimpiada: Ilona 

Brazauskaitė, 10c kl., II vieta; Inga Laurinaitytė, 9a kl., III vieta; 

Deimantė Stoškutė, 10a kl., paskatinamoji vieta. Rajoninis 

meninio skaitymo konkursas: Eligijus Jukna, 7c kl., II vieta; 

Kamilė Ambrutaitytė, 5b kl., III vieta. Rajoninė 7-8 kl. rusų k. 

olimpiada: Nikita Naujokas, 8b kl., I vieta; Ţilvinas Pranaitis, 8b 

kl., III vieta; Viktorija Uksaitė, 7b kl., paskatinamoji vieta. 

Rajoninis anglų k. meninio vertimo konkursas – Ugnė 

Bajorinaitė, 9a kl., II vieta. 

Didţiuojamės mokiniais, kurie garsina mūsų mokyklos 

vardą ir pateikiame išskirtinį interviu su 6b klasės mokine 

Meda Šventoraityte, kuri 

laimėjo I vietą diktanto 

rašymo konkurse. 

Ar dţiaugiesi prizine I 

vieta, gal tai nėra 

vienintelis Tavo 

laimėjimas? 

Ţinoma, labai dţiaugiuosi. 

Dar esu anksčiau gavusi 

taip pat diktanto rašymo 

konkursuose trečią ir paskatinamąsias vietas. 

Kokia mėgstamiausia pamoka? 

Lietuvių kalba, nes viskas sekasi, viską suprantu. 

Ar patinka skaityti knygas, kokias knygas renkiesi? 

Taip, mėgstu skaityti, nes galima gauti daug informacijos. Ypač 

patinka romanai, pavyzdţiui, ,,Saulėlydis“. 

Turbūt laisvalaikiu tik knygas ir teskaitai? 

Taip, daug skaitau, bet ir mielai susitinku su draugais. 

Ačiū uţ atsakymus, sėkmės kituose konkursuose.  

 

      
     JURBARKO VYTAUTO DIDŽIOJO PAGRINDINĖS MOKYKLOS LAIKRAŠTIS 

  ŽVILGSNIS    
                 

 



                Jurbarko Vytauto Didţiojo pagrindinė mokykla, laikraštis „Ţvilgsnis“,  2013 m. VASARIO mėn., Nr. 5  (062), psl. 2 
 

 
         Lina Jakaitytė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė 

 

SUSITIKIMAS SU KARIAIS 
Vasario 7 dieną į mūsų mokyklą buvo atvaţiavę kariškiai: 

Karo prievolės Tauragės skyriaus viršininkas kapitonas 

A.Mickevičius bei 37 pėstininkų kuopos vadas kapitonas 

L.Jurkšaitis.   

Svečiai 9-10 klasių mokiniams pasakojo apie kariuomenę, 

kam ji reikalinga, kokie jos uţdaviniai, kokios galimybės tarnauti 

kariuomenėje. Pirmiausiai buvo pademonstruota filmuota 

medţiaga apie Krašto apsaugos savanorių pajėgas, jų misijas 

Balkanuose ir Afganistane, apie šaudymo ypatumus kalnuotose 

vietovėse (kariai uţsiminė net apie tai, kad kulkos skriejimo 

trajektorija skiriasi nuo jos skriejimo lygumose) bei apie 

ekstremalų vairavimą. Mokiniai taip pat suţinojo, kad 

kariuomenę sudaro sausumos, karinės oro bei laivyno ir 

specialiosios pajėgos. Parengtose skaidrėse buvo pristatyta visa 

kariuomenės technika, laivai, lėktuvai bei kariuomenės 

uniformos, ginklai, kurie, pasirodo, įsigyjami iš NATO šalių ir 

Lietuvoje visai negaminami. Be to, svečiai įdomiai pasakojo apie 

Karo akademiją, studijas 

joje, net supaţindino su 

eilinio kario atlyginimu ir 

kriterijais, uţ ką jis 

mokamas. Mokiniams 

įdomu buvo klausytis ir 

apie tarnybą savanorių 

pajėgose. Kaip ir tikėtasi, 

susirinkę vaikinai daug 

klausinėjo, jiems buvo 

įdomu suţinoti, kas yra 

jėgeriai, kokie keliami reikalavimai kandidatams, siekiantiems 

patekti į Profesinę karo tarnybą, kokios yra pasirinkimo 

galimybės, atlyginimų dydţiai.  

Svečiai atsakė į visus rūpimus klausimus ir pasiūlė tiems, 

kam dar įdomu, apsilankyti svetainėje www.karys.lt arba 

teirautis nemokamu telefonu 880012340. 

 
         I.Andriukaitytė, E.Masaitytė, ,,Ţvilgsnio“ koresp. 

 

PARODOS SKAITYKLOJE  
Vasario mėnesį mokyklos skaitykloje buvo galima aplankyti 

dvi įdomias parodas.  

Pirmoji skirta 

poeto, dramaturgo, 

kritiko, vertėjo, 

eseisto Sigito 

Gedos 70 metų 

jubiliejui. Paroda 

neatsitiktinai 

vadinosi „Giedama 

giesmė gyvybei“, 

nes viena 

svarbiausių S. 

Gedos kūrybos 

temų yra pasaulio 

gyvastingumas, gaivalingumas, nuolatinis atsinaujinimas ir 

nuostaba tokio pasaulio akivaizdoje. Daţnas poeto eilėraštis 

tampa pradţios, ištakų (viso pasaulio, tautos, kalbos ar kokio 

nors daikto), netikėtų tarpusavio ryšių ieškojimu. S. Gedai 

apskritai svarbu etimologija, kilmė, jis mėgina rasti arba 

mistifikuoti (sukurti ir pateikti kaip tikrą) atskiro ţodţio, 

gramatinės formos atsiradimo kelią. Neretai tarsi siekiama atkurti 

pirmykštį kalbos gausmą, ţaidţiama kalbos garsais, net 

derinamas ţodis ir piešinys.  

Vasario mėnuo yra ypatingas, nes švenčiama Lietuvos 

Valstybės atkūrimo diena. Taigi kita paroda „Tėvyne, tu 

graţiausias pasaulyje altorius“ skirta šiai datai paminėti. 

Apsilankiusieji skaitykloje galėjo ţvelgdami į fotografijas 

prisiminti istorines asmenybes, kurių veikla lėmė mūsų šalies 

ateitį – tai Nepriklausomybės akto signatarai. Pateikiame visą 

dokumentą -  

Lietuvos nepriklausomybės akto tekstas:  
Lietuvos Taryba savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu 

balsu nutarė kreiptis: į Rusijos, Vokietijos ir kitų valstybių 

vyriausybės šiuo pareiškimu: 

Lietuvos Taryba, kaip vienintelė lietuvių tautos atstovybė, 

remdamos pripažintąja tautų apsisprendimo teise ir lietuvių 

Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 

metais, skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais 

pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą 

valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su 

kitomis tautomis. 

Drauge Lietuvos Taryba pareiškia, kad Lietuvos valstybės 

pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai 

nustatyti kiek galima greičiau sušauktas steigiamasis seimas, 

demokratiniu būdu visų jos gyventojų išrinktas. 

Lietuvos Taryba pranešdama apie tai vyriausybei, prašo 

pripažinti nepriklausomą Lietuvos valstybę. 

 
         ,,Ţvilgsnio“ mįslė intelektualams 

 

MĮSLĖ 
Vasario ir kovo mėnesiai Lietuvos istorijai itin svarbūs: 

Vasario 

16-oji - 

Lietuvos 

Valstybės 

atkūrimo 

diena, o 

Kovo 11-  

oji – 

Lietuvos 

nepriklau

somybės 

atkūrimo 

diena. Taigi, apie kokį ţmogų čia kalbama: 
Gimė 1930 m. kovo 10 d.  Kovo 11 d. akto signataras. 

Mirė 2011 m. vasario 16 d.   

(Atsakymas pasitikrinimui pateikiamas 4 psl.) 

 

http://www.karys.lt/
http://lt.wikipedia.org/wiki/1930
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_10
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kovo_11_d._aktas
http://lt.wikipedia.org/wiki/2011
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vasario_16
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       Alvita Zabliauskaitė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė  

 

UŢGAVĖNĖS 
Vasario 12 d., antradienį, kai pradinių ir penktų klasių 

mokiniai atostogavo, mokykloje nudundėjo Uţgavėnių šventė. 

 Su etnokultūros specialistu Arvydu Griškumi ir mokinių 

taryba buvo sumanyta smagiai išvyti visiems jau įkyrėjusių 

ţiemą. Per 1-4 pamokas į  kabinetus trumpam uţsukę Uţgavėnių 

veikėjai priminė senosios lietuvių šventės papročius, linksmino 

tiek mokytojus, tiek mokinius – niekas negalėjo atsispirti 

čigonių, paršelio, vokiečio ir kitų persirengėlių ţavesiui, 

krečiamiems juokams.  

O po 4 pamokų, per ilgąją pertrauką, aikštėje prie mokyklos 

sulaukėme svečių iš Jurbarko kultūros centro, kurie dainomis ir 

šokiais taip pat 

ragino kuo greičiau 

iš kiemo išvyti 

ţiemą. Į 

linksmybes 

įsitraukė ir 

mokiniai sniego 

gniūţtėmis 

atakuodami Morę, 

kuri nedelsiant ir 

supleškėjo 

patvirtindama, kad ţiema išvyta, kad netrukus sulauksime 

pavasario ir šilumos.  

Linksma buvo dalyvauti ţiemos palydose! 

 
       Jonė Adomavičiūtė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentė  

 

LIETUVIŲ KALBOS OLIMPIADA 
Vasario 8 d. mūsų mokykloje vyko rajoninė 9-12 klasių 

mokinių lietuvių kalbos (gimtosios) ir literatūros olimpiada. 

Susirinkusius iš rajono 

mokyklų mokinius 

pasveikino direktorius 

Viljamas Bakšys. 6c klasės 

mokinys Mantas Stumbrys  

paskaitė nuotaikingą 

dzūkišką skaičiuotę, lietuvių 

kalbos ţinovams dainą 

skyrė šeštokės Jonė 

Adomavičiūtė ir Monika 

Račaitė. Po trumpos, 

nuteikiančios rimtam darbui 

įţangos dalyviai skubėjo į 

klases.   

 Ţinoma, uţduotys kaip 

visada buvo sunkios, reikalaujančios susikaupimo ir ilgo darbo: 

mokiniai turėjo parašyti esė ir atlikti testą. Uţduotims atlikti 

buvo skirtos net 4 valandos! Bet jos praėjo ne veltui – jau ţinome 

olimpiados rezultatus: Ilona Brazauskaitė,10c kl. mok., uţėmė II 

vietą (mokytoja Loreta Songailienė), Inga Laurinaitytė, 9b kl. 

mok., – III vietą (mokytoja Nijolė Laurinaitienė), Deimantė 

Stoškutė, 10a kl. mok.,  – paskatinamoji vieta (mokytoja Violeta 

Greičiūnienė). Įdomu tai, kad I vietą laimėjo buvęs mūsų 

mokyklos mokinys, dabar gimnazistas Tadas Karanauskas 

(mokytoja Nijolė Laurinaitienė), jis dalyvaus respublikiniame 

ture. 

 Sveikiname olimpiados dalyvius ir juos ruošusius 

mokytojus! 

 
     V.Grybaitė, G.Glinskaitė, ,,Ţvilgsnio“ korespondentės 
 

MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
Vasario 5 dieną mūsų mokyklos skaitykloje vyko meninio 

skaitymo konkursas. Tai tradicinis renginys, kasmet virstantis 

tikra raiškiojo ţodţio švente, šįkart skirta rašytojui Vincui 

Mykolaičiui-Putinui atminti.   

Mokyklos skaitykloje susirinko 12 skaitovų iš 5-8 klasių. 

Mokiniai varţėsi dėl patekimo į rajoninį turą, o į jį patenka tik I 

ir II vietų laimėtojai. Taigi skaitovams teko ne maţai paplušėti, 

kad pasirodytų kuo geriau. Pirmąkart mokyklos istorijoje 

dalyvius galėjo vertinti ir ţiūrovai, ir patys skaitovai – jiems 

buvo paruošti specialūs balsavimo biuleteniai. Tačiau galutinį 

sprendimą priėmė autoritetinga vertinimo komisija, kuri didelį 

dėmesį skyrė tekstų aktualumui, atitikimui skaitovo amţiui, ypač 

svarbu, kad 

tinkamai būtų 

perteikiama 

kūrinio mintis, 

įtaigiai bei 

aiškiai 

skaitoma, taip 

pat buvo 

kreipiamas 

dėmesys į 

skaitančiojo 

sceninę 

laikyseną. Visa 

tai įvertinusi lietuvių kalbos mokytojų komisija, vadovaujama 

neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjo S.Ambrazaičio, paskelbė 

prizinių vietų laimėtojus: I vieta - Eglė Radvilaitė, 8a kl., bei 

Eligijus Jukna, 7c kl., II vieta - Kamilė Ambrutaitytė, 5b kl., III 

vieta - Vaida Šlickytė, 5a kl., bei Jonė Adomavičiūtė, 6c kl. Taigi 

paskelbti tokie rezultatai ir į rajoninį turą pateko Eglė Radvilaitė, 

Kamilė Ambrutaitytė bei Eligijus Jukna.  

Po kelių dienų Naujamiesčio pagrindinėje mokykloje 

vykusiame rajoniniame ture Eligijus Jukna uţėmė antrąją vietą, 

o Kamilė Ambrutaitytė - trečiąją vietą. Mokinius ruošė 

mokytojai Saulius Ambrazaitis ir Algimanta Norkaitienė. 

Sveikiname skaitovus, dţiaugiamės jų sėkme! 

 

PARAMA MOKYKLAI 
Gerb. tėveliai, buvę mokyklos moksleiviai ir visi, kurie 

norėtų paremti mūsų mokyklą ar mokyklos labdaros ir paramos 

fondą! 

Pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 34 str. 3 dalies 

nuostatas yra įtvirtinta nauja nuolatinio Lietuvos gyventojo teisė 

nuo per mokestinį laikotarpį gautų pajamų išskaičiuota 

(mokėtina) pajamų mokesčio dalimi iki 2% paremti pasirinktą 

ūkio subjektą. 

 Kviečiame šiais metais iki 2% savo pajamų mokesčio skirti 

mokyklai ar mokyklos labdaros ir paramos fondui. 

Jums nutarus šiais metais iki 2% savo pajamų mokesčio 

skirti mokyklai ar mokyklos labdaros ir paramos fondui, reikėtų 

uţpildyti specialią FR 0512 formą ir pateikti ją nustatyta tvarka. 

Uţ Gyventojo pajamų mokesčio paramą, kuri buvo suteikta 

mokyklai 2012 m., mokykloje buvo rengiami konkursai, 

konkursų dalyviams perkami apdovanojimai, organizuojamos 

edukacinės išvykos.  

Dėkojame Jums uţ 2% gyventojų pajamų mokesčio 

pervedimą 2012 m. ir kitą finansinę paramą bei norą siekti kartu 

bendrų tikslų! 
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        M.Matukevičiūtė, J.Ţičkutė, ,,Ţvilgsnio“ koresp. 

 

CHORŲ ŠVENTĖ 
Vasario 7 d. mūsų mokyklą aplankė ,,Linksmasis 

dainų traukinukas“, skirtas visiems maţiesiems 

choristams. Ši šventė organizuojama kiekvienais metais, 

joje dalyvauja įvairūs Jurbarko rajono chorai: šįkart 

atvyko vaikai iš Veliuonos, Girdţių, Skirsnemunės, 

Rotulių, Šimkaičių bei Smalininkų. Tai puiki proga 

pradinukams pasidţiaugti nepamokine veikla - dainavimu, 

ţaidimais, šokiais ir kitais linksmais, su muzika 

susijusiais uţsiėmimais.  

Per pirmąsias tris pamokas vaikai buvo klasėse: kartu 

su mokytojais 

dainavo, rengė 

„Muzikinės kaukės“ 

konkursus, piešė 

pasirinktas draugams 

padovanoti dainas. 

Lygiai 12 valandą 

visi suguţėjo į 

mokyklos aktų salę ir 

tęsė šventę. 

Kiekvienas choras atliko savo  pasirinktą ir išmoktą dainą 

(ţinoma, jie turėjo ir bendrą dainą, kurią dainuodami 

keisdavo savo sėdėjimo vietą po kiekvienos choro atliktos 

dainos). Iš vaikų veidų spinduliavo begalinis dţiaugsmas 

ne dėl to, jog pasibaigus koncertui jų laukė ilgai lauktos 

atostogos, o dėl patirtų įspūdţių, puikiai kartu praleisto 

laiko.  

Baigiantis šventei „Linksmasis dainų traukinukas“ 

chorams buvo 

įteikti saldainių 

pilni maišai, o 

vadovėms 

padėkos raštai 

uţ atvykimą ir 

dalyvavimą 

mūsų 

kasmetinėje 

šventėje. Uţ šį 

nuostabų 

renginį labiausiai turime dėkoti mokytojai Monikai 

Buitkuvienei, kuri atsakingai kiekvienais metais su meile 

organizuoja tokią nuostabią šventę. Labai smagu, kad mus 

aplankė ir Jurbarko savivaldybės švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė Zita Tytmonienė, kuri ir išdalino 

padėkas bei palinkėjo jauniesiems moksleiviams graţių 

atostogų. Tikimės, kad ši nuostabi mūsų mokyklos 

tradicija neišblės ir išliks dar ilgai!      

 
        ,,Ţvilgsnio“ mįslės intelektualams atsakymas 

 

Just. Marcinkevičius - 

Lietuvos poetas, dramaturgas, 

vertėjas, visuomenės veikėjas. 

Sąjūdţio iniciatyvinės grupės 

narys. Lietuvos MA tikrasis 

narys. 

Pagrindinės Just. 

Marcinkevičiaus kūrybos temos - 

Lietuva, jos istorija, dabartis, 

gamta ir kultūra, ţmogus 

Tėvynėje ir pasaulyje, ţmogaus 

egzistencinė problematika: laimė, kančia, ištikimybė, pareiga, dora. 

Justinas Marcinkevičius dalies lietuvių visuomenės dar sovietmečiu 

buvo suvokiamas kaip Tautos poetas. Savo kūryba jis gaivino ir gynė 

lietuvių tautos kultūrinę savimonę, sugrąţino į lietuvių literatūrą 

humanistinę ţmogaus idėją, teigė estetinius literatūros vertės kriterijus.  
Ţymūs apdovanojimai: 

1957, 1969 m. LTSR valstybinė premija 

2001 m. Nacionalinė kultūros ir meno premija 

2003 m. Vytauto Didţiojo ordino Didysis kryţius 

2008 m. Nacionalinė paţangos premija 

 

 
       PASIJUOKIME 

 

MOKINIAI LINKSMINA MOKYTOJUS 
Pateikiame linksmas, be galo originalias 

mokinių rašto darbų ištraukas, manydami, kad 

juokas – sveikata.   

Iš įvairių dalykų pamokų 
☺Boruţės ant augalų slepiasi, o bitės, kai 

ginasi, išskiria medų. 

☺Boruţėlė yra plėšrūnė, dar viena, panaši į 

bitę, ji gamina medų bei gali skaudţiai įgelti 

ţmogui. 

☺Karvė - tai didelis gyvūnas, kuris savo 

kampuose turi kojas. 

☺Fosolija (t.b.fosilija) - organizmai, kai 

miršta, susilieja su akmeniu. 

☺Klimatas sausės – bus sudţiūvusios medţio 

šakos, pakeitę lapai spalvą, ir jis gali greit numirt. 

☺Ozonio sluoksnio ultra violetiniai spinduliai galėjo lengvai 

pasislėpti po debesimis. 

☺Į klausimą ,,Kuris ţemynas laikomas ţmonijos lopšiu ir 

kodėl?“ atsakyta: Šiaurės Amerika, nes ten lengvesnis gyvenimas, 

daug pramogų, geras darbo uţmokestis. Tai pats stipriausias ţemynas 

iš visų. 

☺Jis buvo pasiturintis ūkininkas: turėjo kiaulę, arklį ir ţmoną. 

☺Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės. 

Iš rašinių  apie Tėvynę 

☺Gimtąją šalį gynė protėviai baltai, jie buvo knygnešiai, bėgo 

nuo ţandarų. 

☺Tėvynėje daug įţymių ţmonių: Čiurlionis, Maironis, 

Martynas Maţvydas, Kristijonas Donelaitis, Rytis Cicinas... 

☺Ir tik mūsų šalis viena Sausio 13-ąją nepabūgo šalčio ir atvyko 

iš visų Lietuvos kampelių į Vilnių prie radijo, prie televizijos bokšto, 

Seimo. 

☺Tėvynė graţi televizijos bokštu, Puntuku, nepriklausomybe, 

stipria kalba – nosinėm. 

☺Reikia branginti savo šalį, nes tai kiekvieno lietuvio namai, ją 

reikia tausoti, saugoti, išlaikyti tradicijas, nešiukšlinti gimtosios 

kalbos. 
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