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2013 m.  JAV LB Švietimo tarybos rašinių konkurso užduotys 
2-3 klasė Išrinkite 10-15 žodžių ir sudarykite "Mano gražiausių žodžių žodyną". 

4-5-6 klasė Išrinkite jums labiausiai patinkančius lietuviškus žodžius ir sudėkite juos į eilėraštį. 

7-8 klasė 

Ką reiškia lietuvių kalba Justino Marcinkevičiaus eilėraštyje "Gimtoji kalba"?  Su kuo 
palyginama lietuvių kalba eilėraštyje? 
 

Gimtoji kalba 
 
Gimtųjų žodžių apkabintas, 
Aš gyvas kalboje. 
Sakau: esi man, kaip žibintas 
Pasaulio tamsoje. 
Kas moka žodį - randa kelią 
Visur ir visada. 
Sakau: lietuviška knygelė- 
Kaip neregiui lazda. 
Kalba gimtoji - kasdieninė 
Tu- duona mums esi, 
Kai tariam: motina, gimtinė, 
Dangus - ir mes visi. 
  
Justinas Marcinkevičius 

9-10 klasė 

Ar sutinkate su šiais Mikalojaus Daukšos žodžiais? Kodėl jie tebėra aktualūs? 
"Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių 
tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri 
didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras meilės 
ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas."  

Mikalojus Daukša 
 



 
1-ma  vieta 

Markas Učkuronis 
Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla, 3 klasė 

 
MANO GRAŽIAUSIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS 

Ačiū - tai padėkos žodis. 
Brolis - tai yra mano šeima. 
Geras - tokiu reikia buti. 
Gražus - gražiai skamba. 
Lietuva - tai yra mano tėvynė. 
Lietuvis - aš esu toks. 
Mama - mama mane pagimdė. 
Myliu - tai pats gražiausias jausmas. 
Mokytoja - ji mane moko. 
Pinigai - pinigų reikia. 
Prašom - tai mandagumo žodis. 
Sesė - aš ją labai myliu. 
Svarbus - reiškia reikalingas. 
Tėtis - tai svarbus žmogus. 
Tėvynė - tai yra mano gimtinė. 
 
 

 

2-ra vieta 
Gintarė Bartulytė 

Los Angeles Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla , 2 klasė 

 
 
MANO GRAŽIAUSIŲ ŽODŽIŲ ŽODYNAS 

1. Arklys: gyvunas kur žmonės joja ant. Arklai valgo žole. Jie gyvena ant žemes. 
2. Dievo karvele: raudonas ir jodas vabalas kur skrenda ir veikšto. 
3. Gaublys: pavyzdys pasaulio. 
4. knyga: kažkas kur žmones skaito. 
5. Mamyte: moteris kur mane gimde. 
6. Saule: planetas kur šviečia. 
7. Širdis: meilės simbolis. 
8. plaukai: Kažkas kur auga ant galvos. 
9. pele: mažas gyvulėlis kur valgo surį. 
10. suris: maistas 
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3-čia vieta 

Amelia Calderon  
Gedimino lituanistinė mokykla , 3 klasė 

 
 
Gimtadienis. Šiandien yra mano gimtadienis. 
Arkliukas. Čia mano arkliukas. 
Mamytė. Aš myliu savo mamytę. 
Gėlytės. Mama augina gėlytes. 
Draugė. Tu esi mano draugė. 
Mokykla. Aš einu į mokyklą. 
Eglė. Miške auga eglė. 
Močiutė. Aš eisiu pas močiutę. 
Saulė. Saulė šviečia ir šildo. 
Sniegas. Krenta baltas sniegas. 
Zuikis. Ar čia tavo zuikis? 
Uoga. Močiutės darže prisiskyniau uogų. 
Akmuo. Žiūrėk koks didelis akmuo! 
Žvaigždė. Naktį danguje žiba žvaigždė. 
Kiemas. Aš žaidžiu kieme. 
 
 
 

1-ma vieta 
Rokas Burnos 

Lemonto Maironio lituanistinė mokykla, 6 klasė            

 
 
Pas mus jūs skridot per Atlantą 
Pas mus skubėjot iš toli 
Su Lituanika perskridot Atlantą 
Su ja jūs kilot vis aukštyn. 
 
Visa tauta tą dieną jūsų laukė 
Su nerimu ir viltimi. 
Gyvybę tartum dovaną atidavėt tėvynei 
Mažytės žemės vardą nešdami aukštyn. 
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2-tra vieta 

Aleksa Skiotytė 
Detroito Žiburio lituanistinė mokykla, 6 klasė 

 
 
PRIE EŽERO 
 
Štai ir ežeras didžiulis, 
ten toli melsva rūkai. 
Žmones vaikšto, maudos, guli 
Mėto sviedinį vaikai. 
 
Neša vejas debesėlį, 
Neša būrinius laivus 
Plauno kojas vandenėlis 
Melsvas, šiltas ir gaivus. 
 
Prie ežero labai smagu, 
Žurėk, vėžliukai plaukia! 
Bangelės ritas pamažu, 
Bet aš bėgu link namų, nes mamytė šaukia. 
 
 
 

3-čia vieta  
Agota Petrauskas 

Niujorko Maironio lituanistinė mokykla, 4 klasė 

 

MANO ŽUVYTĖ 

Mano žuvytė labai mažytė. 
Mano žuvytė labai graži. 
Mano mamytė labai ją myli, 
Mano žuvytė mano širdy. 
Mano žuvytė - balta kaip sniegas, 
Jos akys blizga kaip miesto šviesos. 
Jos uodega - ilga ir graži. 
Mano žuvytė - labai vikri, 
Jos lūpos oranžinės, 
Mano žuvytė - labai rimta 
Jos vardas - Sissy, ji - gražiausia pasaulyje! 
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1-ma vieta 

Karolis Blaževičius 
Detroito Žiburio lituanistinė mokykla, 8 klasė 

 
 
Visos kalbos yra svarbias savo tautai. be kalbos žmogus negalėtų išreikšti savo norų, minčių ir 

emocijų. Kiekviena tauta ir jos žmonės didžiuojasi savo gimta kalba. Lietuvių yra viena iš sunkiausių kalbų 
išmokti pasaulyje, ji ir viena iš seniausių kalbų pasaulyje. Visos tautos turi savo kalbą ir yra labai 
laimingos, kad yra žmonių kalbančių ta kalba. 

 
Man labai patiko Justino Marcinkevičiaus eilėraštis "Gimtoji kalba" jis labai gražus, jis kalba apie 

lietuvių kalbą, jos svarbą, grožį ir reikšmę. "Gimtųjų žodžių apkabintas", reiškia, kad visos kalbos turi savo 
žodžius, kurie susilieja į sakinius ir išreiškia gilią mintį. Žodžiais aš noriu ir galiu apkabinti kiekvieną, nes 
juos aš myliu ir branginu. Ir aš gyvas kalboje, nes jeigu nebūtų kalbos, tada nebūtų ir tautos, nebūtų 
mano tėvų, senelių. Aš jaučiuosi tikru lietuviu Amerikoje, nes kalbu lietuviškai namuose, nors esu labai 
toli nuo Lietuvos. Pasaulis būtų labai tamsus, niūrus, nuobodus jeigu nebūtų kalbos. "Kas moka žodį - 
randa kelią", man reiškia, kad jeigu tu nemoki kalbos, tai nerandi kelio gyvenime. 

 
Aš didžiuojuosi, kad aš moku lietuvių kalbą. mano visi amerikonai draugai labai nori išmokti 

lietuvių kalbą, bet tai labai sunku, nes ir man nelengva. Ir visos mano mokytojos negali ištarti mano 
pavardės ir kartais net mano vardo. Skamba juokingai, bet tai tiesa. 

 
"Lietuviška knygelė, kaip neregiui lazda", reiškia, kad lietuviui lietuviška knyga yra tokia pat 

svarbi, kaip ir nematančiam žmogui lazda, bet jos nė žingsnio į priekį. Ir kartu sako "Tu duona mums esi", 
tai reiškia, kad duona yra kaip kalba, ją mes valgome, branginame, mylime ir saugome. Man yra labai 
svarbi mano kalba, lietuvių kalba ir aš didžiuojuosi, kad aš žinau ją, galiu viską suprasti, skaityti, rašyti, 
kalbėti lietuviškai. Ir aš norėčiau važiuoti į Lietuvą ir aplankyti savo gimines ir pamatyti kokia graži mūsų 
Lietuva yra. Ir mano visi lietuviški raugai svajoja ir sakė, kad mes visi važiuosime š Lietuvą, kai mums bus 
18 metų. Tik dar reikia susitaupyti pinigų bilietui. Aš gimiau Lietuvoje, Vilniuje, bet nemačiau jau 9 metus 
Lietuvos. Aš labai pasiilgau Lietuvos, todėl ir toliau mokinsiuos lietuviškoje mokykloje, kad kuo geriau 
šnekėčiau lietuviškai. Jiegu aš nemokėsiu lietuvių kalbos, reiškia aš nebūsiu tikras lietuvis. Kalbėkime 
lietuviškai, mylėkime savo kalbą, dėkokime tėveliams ir seneliams, ir mokytojams, kad mums padeda 
išlaikyti lietuvybę Amerikoje, nes be kalbos neliks mūsų tautos. Aš myliu Lietuvą ir lietuvių kalbą, taip kaip 
Justinas Marcinkevičius perteikia savo eilėraštyje "Gimtoji kalba". 
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2-tra vieta 

Elytė Busuito 
Detroito Žiburio lituanistinė mokykla, 8 klasė 

 
 
Be kalbos negalėtume gyventi. Niekas negalėtų suprati ką kiti žmonės nori, mąsto, sako, arba 

jaučia. Mums reikia kalbos. Yra labai svarbu kalba, kultūra ir žmonės. Žmonės didžiuojasi savo kalba, nes 
tai yra tik jų kultūros ir šalies dalis. Lietuvių kalba yra labai brangi ir svarbi lietuviams, nes tai mūsų 
tautos pagrindas. 

 
Justinas Marcinkevičius labai myli lietuvišką kalbą. Tu gali tai girdėti ir jausti jo žodžiuose. jis irgi 

rašo, kokia svarbi lietuvių kalba yra. Lietuvos kalba ir kultūra išsigelbėjo nuo daug įsibrovėlių ir dviejų 
pasaulio karų. Lietuvių kalba išsigelbėjo, nes lietuviai neleido niekam jos sunaikinti. Žmonės žuvo dėl jos. 
Jie kalbėjo lietuviškai visada, kad ir kaip sunku buvo. jeigu tų žmonių nebūtų buvę tada ir manęs čia 
nebūtų, o gal aš šitą rašinį rašyčiau rusiškai. Man yra didelė garbė žinoti ir mokėti šitą kalbą, nes mano 
mama, seneliai ir proseneliai kalbėjo šita kalba - lietuvių kalba. Aš jaučiuosi sujungta ir man taip smagu, 
kad aš žinau jos kalbą, tai yra labai nuostabus jausmas mano lietuviškoje širdyje. 

 
Šitas eilėraštis pabrėžia lietuvių kalbos svarbumą. Jis sako, kad lietuvių kalba yra tokia svarbi 

žmonėms, kaip lazdos svarbumas yra aklui ir aklas negalėtų daryti nieko be lazdos. Jis rašo, kad kalba yra 
duona. Be duonos ir maisto žmogus negalėtų gyventi. Kalba maitina mūsų mintį. Jis sako, kad kalba yra 
kaip žibintas. mes negalėtume gyventi be šviesos. Kalba yra mūsų sielos šviesa. Jis sako, kad kas žino 
žodžius, tas randa kelią. Mums reikia mokėti kalbą, jeigu mes norime kalbėti apie mūsų gyvenimą ir gauti 
patarimus, išreikšti savo jausmus, mintis, norus ar nusivylimus. Aš kalbu ir lietuviškai ir angliškai, ir tai yra 
mano turtas. 

 
Aš myliu Lietuvą, nes aš esu Amerikos lietuvė. Jos kultūra ir kalba yra labai svarbi man. Aš labai 

labai didžiuojuosi, kad aš esu lietuvaitė. Šitas eilėraštis išreiškia, kaip man ir kitiems lietuviams svarbi 
lietuvių kalba. Kalba yra labai svarbi, nes be jos nėra tautos. Su lietuvių kalba yra gyva lietuvių tauta, jos 
kultūra, papročiai ir tradicijos. Tegul skamba lietuviškas žodis visur ir visada, Lietuvoje ir Amerikoje, ir 
kitose pasaulio šalyse. Tik su gyva gimta kalba, bus gyva lietuvių tauta. 
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3-čia vieta  

Marisa Sadauskaitė 
Maironio lituanistinė mokykla, 7 klasė 

 
 

Justino Marcinkevičiaus eilėrašty, lietuvių kalba jam yra brangi. Čia yra jo gimtoji kalba. Visi turi 
gimtoji, bet žinoti kalba yra labai svarbu. Marcinkevičius palygina lietuvių kalbą su duoną, aklo žmogaus 
lazdą, ir žibintį. Čia visi yra reikalinga gyventi. Reikia duonos valgyt, reikia lazdos, jeigu esi aklas, ir reikia 
šviesos. Justinas parodo šioje eilėraštyje, kad lietuvių kalba, jo gimtoji kalba, jam yra reikalinga, ir svarbi. 

 
Man, lietuvių kalba daug reiškia. ji mane jungia su mano šeimos, ir mano tėvynę - Lietuva. Yra 

sunku kartais išlaikyti kalba, ir rašyti, bet kai moki yra taip brangi išlaikyti. Jeigu neturėčiau lietuvių 
kalbos, kaip galėčiau susikalbėti su seneliais, kur buvo ištepti į Sibirą. Arba kaip aš susikalbėčiau su šeimą 
kur taip myli savo gimtinę. Žmonės gali sakyti kad jų šeimoje jie yra kelitą protsentų vokiečiai, biškį 
prancūziški, ir lenkiškai. Bet jie nemoka kalbos, ar kultūrą. Lietuvos kalba leidžia man, kad jeigu aš 
kadanors ženosiu lietuvį, mūsų vaikai galės irgi išmokti apie jų prosenelius, senelius, kultūra, ir kalba. 
Lietuvos kalba mane jungia su visų lietuvių mylimą tėvynę - Lietuva. 
 

 

1-ma vieta 
Justas Klimavičius 

A. Kazickienės lituanistinė mokykla, 10 klasė 

 
 

Ką reiškia būti lietuviu? Mikalojus Daukša buvo sakęs kad, „Ne žemės derlumu, ne drabužių 
skirtingumu, ne šalies gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausia išlaikydamos ir 
vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko bendrumą, santaiką ir brolišką meilę. Kalba yra bendras 
meilės ryšys, vienybės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas.“ 

Aš nuoširdžiai sutinku su Daukšos žodžiais. Gyvenant toli nuo Lietuvos, man lietuvių kalba labai 
svarbi. Mane kalba sija su savo tėvyne. Aš dabar sėdžiu ir klausau, kaip mažesnioji klasė šoka ir dainuoja 
lietuviškai. Kas gi būtų, jeigu tie vaikai nežinuotų lietuvių kalbos. Aš dėl tos gražios kalbos su malonumu 
atiduodu savo šeštadienius. Mus lietuvius kalba sieje čia Amerikoje. Man kalba leidžia draugauti su kitus 
lietuviais ir vadinti juos broliais ir seserimis. Man kalba leidžia kalbėti ir suprasti, ką mano seneliai ir 
tėveliai sako. Nesvarbu kaip toli nuo Lietuvos aš gyvenu, bet svarbu kiek aš suprantu lietuvių kalbą. 
Žinant, kad aš kitur gimęs, kad aš kitoks, kad aš lietuvis, tas sudaro mano asmenybę. Gale dienos, aš 
žinau, kad aš galiu nuskristi į Lietuva ir susikalbėti su kitais lietuviais. Ta mintis primena man, kad aš 
tikrai esu lietuvis. Užtat, Mikalojus Daukšos žodžiais tebėra aktualūs. 
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2-tra vieta 

Ugnė Jurgaitytė 
Čikagos lituanistinė mokykla, 10 klasė 

 
 
Kadangi esu lyg ir Lietuvos „išeivė“ aš nuoširdžiai tikiu kad net ir po daugelio šimtmečių šie žodžiai 

yra ir liks aktualūs man, visiems lietuviams, ir emigrantams iš kitų šalių. Tobula tauta – neegzistuoja, ir 
yra daugelis priežaščių kodėl tautiečiai išvažiuoja gyventi į svetimas šalis – gal pabėgėliai, gal politiniai 
nešvarumai, gal nepajėgimas išsilaikyti savoje gimtoje šalyje. Daukša žodžiais išreiškia visus 
komplikuotus, užspaustus, aitrius jausmus visų mūsų „iškeliavusių“ mintyse.  Man skaudu matyti savo 
šeimą Lietuvoje dažnai klausinėjant manęs ar aš pasiliksiu Amerikoje, ar tapsiu „Amerikonė“, ir, nors 
suprantu, kad tai tik banalus šaipymasis iš mano situacijos, man netgi pyktis kyla. Jugi nei aš kalbu vien 
tik angliškai,  nei aš planuoju gyventi Amerikoje visą gyvenimą. Daukšos žodžiai puikiai išlieja visas mano 
nuomones apie gyvenimą svetimoje šalyje. Nesvarbu, kad aš kita kalba mokausi, nesvarbu, kad dėviu 
kitokius rūbus. Svarbu kad aš kalbu tarpusavyje ir su šeima tik lietuviškai, ir kad einu į lietuvišką mokyklą, 
kurioje draugauju su nuostabiais lietuviais toje pačioje padėtyje kaip ir aš. Svarbu kad mano kraujas – dar 
gyvas. Aš esu patriotė. Ir Lietuva mano – visur kur aš bekeliaučiau, ar į Angliją, ar Prancūziją, ar atgal į 
mano kraštą – Klaipėdą. Lietuva – ne tik žemės plotas prie Baltijos jūros, bet ir savyje. Kur aš beeičiau, 
ten iš paskos žingsniuos dalelė Lietuvos. Klabėdama savo gimtąja kalba aš saugau savo tėvynę tiek pat 
kaip ir žmogus Lietuvoje. Mes tiek metų išsilaikėm su bendra kalba. Tie kurie nenori palikti savo tautos – 
nepaliks. Ir niekas jos negalės iš jo atimti. 

 
 
 
 

3-čia vieta 
Darius Shubert 

Bostono lituanistinė mokykla, 10 klasė. 

 

Lietuvių kalba – tai mano gimtoji kalba. Ji man ir mano šeimai tebėra širdyje svarbi ir taip pat 
reikalinga kasdieniniui gyvenimui. Mes visada bandome kalbėti lietuviškai namuose ir kai anglų kalba 
nėra reikalinga. Bet kodėl taip stengiamės? Aš manau, kad kalba yra pati svarbiausia dalis bet kokios 
tautos ir kultūros. Žinoti ir naudoti savo kalbą įrodo tavo norą išlaikyti ir mylėti tėvynę. Betkas gali 
skelbti, kad yra lietuvis, bet tikras lietuvis klabės tautos kalba. Kalba jungia žmones bendruomenėje ir net 
dainoje su žodžiais ir mintis. Ji išlaiko vienybę tarp lietuvių šeimas ir ragina meile valstybei. Aš sutinku su 
Mikalojaus Daukšos žodžiais , nes manau kad jis tikrai įvertina kalbos svarbumą tautai. Visa tauta 
pastatyta ant kalbos pagrindų. Aš kiekviena šeštadienį lankau lituanistinę mokykla, nes man pačiam yra 
noras geriau kalbėti lietuviškai. Aš didžiuojuosi lietuvybe ir nenoriu apleisti mano pareigos išlaikyti gyvą 
kalbą. Kalba supina žmones į vienybę su glaudus ryšiais. Aš visada stengsiuosi išsaugoti mano tėvynę ir 
jos kalbą, ir niekada neužmiršti jos svarbumo. 
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Skatinamoji premija rašantiems anglų kalba 

Matas Leveckis 
Bostono lituanistinė mokykla, 9 klasė 

 

I agree with Mikalojus Daukša and his citation on the meaning of Lithuanian language. Countries 
aren’t based on the differences in clothes or the fertility of the soil. It’s not even based on the strength of 
the castles, but the language. Countries are special because they have different languages. There are 
different ways to preserve and use each language and each country does it differently. With language, 
people talk and get ideas. With ideas people want freedom and language is what inspires them. While 
The USSR was controlling Lithuania, they didn’t want to hear the language. They thought that if they 
could wipe out the language, they could get rid of the Lithuanian patriotism. People noticed and the love 
for the country got people to fight for the language. 

Although the citation was written in the 16th century, it is still true. There are some similarities in 
life 300 years ago and today. Almost every country has its own language. People notice Lithuanian when 
they hear it because it sounds old and every sound means something. Overall, I agree with Mikalojus in 
the fact that a language makes a country what it is and even though it was written almost 300 years 
ago, it is still true. 
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