
 Turbūt nerastume Lietuvoje šeimos, kurioje kuris nors iš artimųjų nemokėtų 

eilėraščio ,,Trakų pilis”ar nebūtų dainavęs dainų, sukurtų pagal didžiojo lietuvių dainiaus eiles. 

Šiemet pažymime 150-ąsias Maironio gimimo metines. Mūsų mokykla šia proga suorganizavo 

daug renginių: moksleiviai lankė muziejus, vyko įdomi veikla mokykloje, daugiau kaip 130 

mokinių kartu su mokytojais vyko į Maironio gimtinę, ten kūrė žemės meną, skaitė poeto eiles. 

 Vyresnioji karta vienareikšmiškai vertina Maironio keltas idėjas, kūrybą. Tai mūsų 

amžinasis dvasinis palikimas, nesenstantis ir visada aktualus. O ką apie poetą mano 

moksleiviai? 

Kiekvienai tautai reikia autoriteto - to iš 

minios išsiskiriančio žmogaus, kuris 

mąsto giliau, nei visi kiti. Jo akys 

neužtemdytos savo paties asmeninių 

interesų. Tai žmogus, pasirengęs aukotis 

dėl tikslo. Tai žmogus, turintis viziją. 

Palaiminta Lietuva,turinti ne vieną tokią 

asmenybę. Tarp jų ir Jonas Mačiulis - 

Maironis,kone tapęs visos Lietuvos 

kultūros simboliu. 

Geriausias didžiulės 

jo įtakos lietuviams 

įrodymas - tai 

išlaikytas laiko 

testas:net ir po 

daugybės metų poeto 

darbai vis dar 

aktualūs. 

L i e t u v a  š v e n č i a  M a i r o n į    

Mintys apie Maironį iš moksleivių rašinių 
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Dvylika laiptelių 

Lapkritis  

Šiomis dienomis taip trūksta to patriotizmo, kurį savo 

darbuose išreiškė Maironis. Kai emigracijos problema tokia 

opi, skaitant poeto eiles, sugrįžta tėvynės meilė. 1895 metais 

Maironis rašė: „Išnyksiu kaip dūmas, neblaškomas vėjo/Ir 

niekas manęs neminės”. Ir vis dėlto jis tapo vienu garsiausių 

literatūros klasikų. „Užmirš mano giesmes“, bet prabėgus 

dešimtmečiams mes jį cituojame, kuriame dainas pagal jo 

eiles. Maironis - tai išskirtinis talentas, tai žvaigždė, kuriai 

lemta ryškiai žibėti per amžius. 
Giedrė Marozaitė, 

Reda Stundžytė 11a 

Lietuviai jau vis dažniau pamiršta savo 

tautines vertybes, savo meną, tačiau yra 

žmonių, kurių kūryba primena apie lietuvių 

tautos savitumą. Vienas iš tų žmonių – 

Jonas Mačiulis - Maironis. Žinoma, kai 

kuriems, visiškai nesidomintiems savo 

tautos istorija, net ir toks žmogus negali 

padėti, paskatinti domėtis, išlaikyti ir 

puoselėti savąją kultūrą. Tačiau yra žmonių, 

kurie semiasi išminties iš šio didžio Žmogaus 

patirties, išgyvenimų bei kūrinių. Maironio kūryba 

įkvėpė praeities kartas ir, manau, kels lietuvių dvasią 

dar ne vieną šimtmetį. 

Visa Lietuva švenčia 

Maironio 150-ąsias 

gimimo metines. Mes didžiuojamės jo kūriniais, 

juose išreikštomis idėjomis. Maironis rašė apie 

praeitį ir apie savo laikus. Kiek daug minčių kyla 

paskaičius poeto eilėraščius. Kai kurie iš jų 

atrodo labia aktualūs ir šiomis dienomis, kartais 

atrodo, jog poetas matė 

Lietuvos ateitį su visomis 

jos problemomis. Jis žinojo 

užtikrintą būdą, kaip jas 

visas išspręsti. Svarbiausia - 

mylėti savo šalį. 

Jeigu tokių poetų kaip 

Maironis būtų buvę 

daugiau, tai mūsų tauta 

b ū tų  ga r s i  v i same 

pasaulyje.  Lietuva gali didžiuotis poetu Maironiu, kuris 

savo kūriniuose aprašė garbingą Lietuvos 

praeitį, kėlė lietuvių patriotiškumą. To 

patriotiškumo taip trūksta dabar, gal todėl, kad 

nebėra tokių poetų kaip Maironis.  

Ką galima šiais laikais pasakyti apie Maironį? Daugelis gerbia jį kaip 

tautos išminčių, bet yra ir tokių, kurie apsimeta, kad nežino, kas jis toks. 

Ar mums, dabartinei kartai, reikia Maironio? XX amžiaus pradžioje šis poetas buvo didžiai gerbiamas 

asmuo, dvasingumo simbolis, auklėjimo pavyzdys. Mūsų tėvai moka ne vieną jo eilėraštį mintinai, o ką 

mes? Dabar tauta yra silpna, be moralės, nedvasinga. Be Maironio kultūros nebėra mūsų jaunimo 

patriotiškumo. Džiaukimės, kad turime tokį įžymų poetą, nes tauta be idealų - ne tauta.  

Lietuva turi kuo didžiuotis. 

Pavyzdžiui, tokiu poetu kaip 

Maironis, kurio kūriniai ir 

dabar yra žinomi ir 

vertinami. Gaila, kad naujoji 

karta to dažnai neįvertina, 

bet gal dar ateis laikas, kai 

jaunimui poeto eilės bus 

v e r t y b ė ,  g y v e n i m o 

pavyzdys.  

Maironio idėjos turi gyvuoti visą laiką. Šiuo metu ne visi 

lietuviai myli savo šalį, tik piktinasi, „kariauja“ tarpusavyje. 

Jeigu Maironio idėjų neliks, nebebus ir tėvynės meilės.  

Maironis-tai poetas, kuris 

paliko Lietuvai didžiulį 

turtą. Šis turtas - tai ne 

pinigai ar brangakmeniai. 

Tai eileraščiai, dainos, 

kurias lietuviai dainavo ir 

dainuos. Ir dabar jaunimas 

mintinai mokosi poeto 

eilėraščius, jo dainos 

šiuolaikiškai dainuojamos 

įvairiuose konkursuose ir 

skamba kaip modernūs 

kūriniai. Manau, kad 

labiausiai Maironio neleis 

pamiršti mūsų mokytojai.  

Manau, mes, Lietuvos piliečiai, turė-

tume stengtis gyventi taip, kaip mokė 

Maironis, tik tada Lietuva išliks.  



gyvenimą. Projektas vykdomas tris savaites. 

 Spalio pabaigoje prasidėjo pirmoji projekto savaitė. 

Atrankos metu į šį projektą pateko dvi mūsų mokyklos moki-

nės: aš, Gabija Tautkutė, iš 11 b ir Rita Staniulytė iš 12 a 

klasės. 

 Projekto metu įgijome ne vien akademinio, tačiau ir studen-

tiško gyvenimo žinių, įgavom patirties dalyvaudamos paskai-

tose, popaskaitinėje veikloje, susipažinom su dėstytojais, kurie 

įdomūs, moka sudominti, pajuokauti. Taip pat buvo ir tokių 

dėstytojų, kurių monotoniška kalbėsena paskaitose „merkia 

akis“ ir tiesiog „traukia prie žemės“. O dar pamatėme, jog uni-

versitete niekas taip „nesicackina“ su besimokančiaisiais kaip 

mokykloje. 

Kad ir kokiose paskaitose buvome, su 

kokiais dėstytojais bendravome, įspūdžiai 

patys geriausi. Kas dar nedalyvavote šiame 

projekte, būtinai tai padarykite kitais 

metais. 

 

Gabija Tautkutė 11 b 

„Moksleivi, pabūk studentu“ - tai 

antrą kartą startavęs Vytauto 

Didžiojo Universiteto (VDU) ir 

Studentų atstovybės organizuoja-

mas projektas, kuriame 

moksleiviai kviečiami savaitę 

tapti VDU studentais ir taip 

geriau susipažinti su studijų programomis, uni-

versitetu bei studentišku gyvenimu. Tai puiki 

galimybė moksleiviams iš visos Lietuvos 

pamatyti  aukštąjį mokslą „iš arčiau“. Projekto 

trukmė vienam asmeniui – viena savaitė, kurios 

metu moksleiviai lanko paskaitas kartu su stu-

dentais, turi galimybę įvertinti studijų kokybę, 

bendrabučius  (iš kitų   miestų atvykusieji apgy-

vendinami bendrabučiuose), susipažinti su uni-

versitetu, jo istorija. Moksleiviai turi savo mento-

rius – žmones, kurie padeda nepasiklysti univer-

siteto erdvėje, atsako į kilusius klausimus bei 

labai draugiškai mus priima į savo studentišką 

Moksleivi, pabūk studentu 

yra kilusi garsi rašytoja Astrida Lindgren. Tuomet skaidrėje 

pamatėme Islandiją. Joje gausu geizerių. Kartą net buvo 

išsiveržęs ugnikalnis. Islandijos sostinė – Reikjavikas. Pagrindi-

nis islandų patiekalas – žuvis. Dar matėme Daniją. Danijai prik-

lauso didžiausia pasaulyje sala – Grenlandija. Danijos sostinė – 

Kopenhaga. Vienas garsiausių danų rašytojų yra H.K. Ander-

senas. 

 Matėme ir Grenlandiją. Ji yra didesnė už Lietuvą trisdešimt 

tris kartus. Jos sostinė – Nukas. O paskui rodė skaidrės apie  

Fererų salas. Didžiausia Fererų sala yra šimtą septyniasdešimt 

kartų mažesnė už Lietuvą. 

 Kai baigė rodyti skaidres, mums papasakojo apie įvairiausias 

literatūrines premijas. Buvo labai įdomu. 

 Pasibaigus šiam puikiam renginiui, neskubėjome iškart 

išlėkti. Pasižiūrėjome K. Kasparavičiaus knygų, kurios buvo 

išdėliotos stende. Apžiūrėjome, paskaitėme knygų aprašus ir 

smagios nubėgome į pamoką. 

Karolina Čiulkovaitė ir Diana Juškevičiūtė 6a 

Mes, dvi šeštokės, daly-

vavome įdomiame renginyje 

– Šiaurės šalių knygų 

pristatyme. Renginys vyko 

informaciniame centre. At-

sisėdome į patį galą, kad netrukdytume antro-

kams, nes jiems paskaitą apie Skandinavijos šalis 

ir jų rašytojus skaitė trys vienoliktokai ir du   

septintokai, o vėliau penktokai sekė pasaką. Bet 

apie viską nuo pradžių. 

 Susėdome į vietas. Pradėjo rodyti skaidres. 

Pirmoji skaidrė buvo apie Suomiją, parodė daug 

įdomių dalykų apie ją. Kita skaidrė buvo apie 

Norvegiją, sužinojau, kad jos vingiuota pakrantė 

galėtų apjuosti pusę žemės rutulio. Po to skaidrė 

buvo apie Švediją, ji yra septynis kartus didesnė 

už Lietuvą. Jos sostinė – Stokholmas. Iš Švedijos 

Šiaurės šalių knygų savaitė  



Augu sveikas  

maisto mugę ragauti skanių patiekalų. Komisija mūsų vaisių salotas ir 

juodųjų bei raudonųjų serbentų gėrimą su medumi įvertino labai gerai. 

Po komisijos įvertinimo visi mokiniai bei mokytojai taip pat ragavo 

mūsų bei kitų mokinių patiekalus bei gėrimus.O jų buvo galybė, visi 

skanūs, išradingai patiekti, keliantys apetitą, bet svarbiausia - sveiki. 

 Po mugės niekas neliko alkanas. Visi pasisotinę ėjo žiūrėti 

draugiškų futbolo varžybų. 

 Galime sakyti, kad sveikatingumo diena praėjo puikiai. Ragavome 

skanių patiekalų ir sužinojome daug apie žalingus įpročius ir jų žalą. 

Gabija Skapčiūtė, Lina Obelevičiūtė, Gabrielė Jakaitytė 7b 

 Mūsų  mokykloje vyko sveikatingumo diena ,,Augu 

sveikas”. Iš pat ryto mes, septintokai, susirinkome į 

informacinį centrą. Ten klausėmės paskaitos apie žalin-

gus įpročius, apie jų žalą. Dar pasakojo apie įvairius su 

tuo susijusius mitus. Paskaita truko visą vąlandą,bet 

niekam nenusibodo. Pabaigoje komisaras iš policijos 

pasakojo apie narkotikų laikymo ir jų platinimo baus-

mes. Klasės berniukai aktyviai klausinėjo įvairių da-

lykų,ypač apie rūkymą. Kaip gerai, kad nė vienas mūsų 

klasės berniukas nerūko. 

 Pasibaigus paskaitai visi skubėjome į sveiko    



 Ruduo - tai metų lai-

kas, kai keičiasi gamta ir 

aš. Ruduo - tai naujų 

mokslo metų pradžia. Tai 

metas, kai gamta duoda 

užaugintą derlių, ruošiasi 

pailsėti, o aš imu kaupti 

žinių atsargas. 

 Man labai patinka 

spalvoti medžių lapai. 

Gražu žiūrėti į krintan-

čius įvairiaspalvius 

lapus, kai vėjo gūsiai neša 

juos tolyn, tolyn...  Ir   

rudeniniai lietūs nesiliauja, 

medžiai atrodo pavargę 

nuo drėgmės ir vėjo. 

 Bet man  vis   tiek  

patinka ruduo, nes kiekvi-

enas metų laikas kažkuo 

ypatingas, kažką gražaus 

mums dovanoja. 

Mantas Kuliešius 6a 

ruda, rudeninės puokštės, 

nešamos į mokyklos parodą. 

 Mėgstu sultingus obuolius, 

kriaušes. Smagu žiūrėti, kaip 

mažyliai  vienoje   rankoje  

suspaudę didžiulį raudoną 

obuolį stengiasi jį įveikti, o 

kitoje laiko spalvotų lapų 

puokštę. Sakykit, ką norit, bet 

ruduo lygiai toks pat nuostabus, 

kaip ir kiti metų laikai. 

Gabija Valauskytė 6a 

 Po karštos vasaros 

visada ateina ruduo - šal-

tas, šlapias, bet vis tiek jis 

man patinka. Gal dėl to, 

kad aš esu rudens vaikas, 

gimiau  rudenį.  Man  

patinka grybauti, rinkti 

lapus, kaštonus. Patinka 

žiūrėti pro langą ir svajoti, 

stebėti lietų. Tos gražios 

spalvos: raudona, geltona, 

Ruduo ir aš Kodėl man patinka ruduo  

 Antradienis. Devinta valanda ryto. Visi 6a klasės mokiniai renkasi pas savo auklėtojas, važiuosime į Vilnių. Vilniuje 

aplankysime Seimą, planetariumą, deimantų muziejų.Taigi,pirmyn! Važiavome dvi valandas, bet jos  neprailgo, aš su savo 

kelionės drauge šmaikščiai juokavau… 

 Štai ir Vilnius. Autobusas sustojo prie Seimo, mes pasiėmėme mokinio pažymėjimus ir keliavome į vidų. Įėję į Seimą nė 

kiek nenustebome pamatę, jog reikės pereiti metalo detektorių. Kai visus patikrino, prasidėjo ekskursija. Tiesą sakant, man 

nepatinka politikai, bet buvo įdomu pamatyti, kur jie lemia Lietuvos likimą. Kiek vėliau mums parodė vykstančią konferen-

ciją. Pamatėme daug seimūnų,kurie,atrodo,rimtai dirbo. 

 Išėję iš Seimo žingsniavome į Vilniaus rotušės aikštę. Kai ją priėjome, pasigrožėjome rotuše ir suskubome įeiti į vidų. 

Įėję pamatėme jos didybę.Šis statinys gražus ir iš išorės, ir iš vidaus. 

 Kitas lankomas objektas- planetariumas. Buvo labai įdomu, jautėmės lyg gulėdamos ant žolės ir žiūrėdamos į giedrą va-

saros naktinį dangų. Buvo taip pat įdomu stebėti rodomas planetas, sužinojome labai daug mus nustebinusių dalykų.  

 Apžiūrėję planetariumą pasukome deimantų muziejaus link. Tik įėję vidun pamatėme įspūdingą deimantą, jis buvo labai 

skaidrus ir didelis! Po to matėme dar daugiau įvairių dydžių ir rūšių deimantų, taip pat matėme deimanto apdirbimo eigą. 

Buvo labai įdomu! 

 Išėję iš deimantų muziejaus nutarėme „pasiskaninti“ savo kelionę. Gavę auklėtojos leidimą, nuėjome į šaldytų jogurtų 

“Yo yo” parduotuvę. Paskanavę jogurtų, patraukėmeį Kauną. 

 Šioje kelionėje patyrėme tikrai daug nuotykių, pamatėme įdomių dalykų, sutikome daug garsių seimo narių. Mums ši 

kelionė tikrai labai patiko, ji yra viena iš geriausių! 

Diana Juškevičiūtė, Karolina Čiulkovaitė 6a 

Kelionė į Vilnių 


