
Steponas Darius ir Stasys Girėnas 
"Lituanica" 

 

 

Pagalvokite ir atsakykite į klausimus. 

1. Ar kada nors skridote lėktuvu? 

2. Kaip jautėtes skrisdami lėktuvu? Buvo įdomu? Truputį baisu?  

3. Ar pasiryžtumėte atlikti kokį ypatingą žygį dėl Lietuvos? 

4. Kokius žinai žmones, kurie garsina Lietuvą pasaulyje? 

5. Kaip manote, kuo nusipelnė šie du žmonės Lietuvai? 

ŽODYNAS: 

pasirinkti - ieškoti tinkamo (to choose) 

laikin-as, -oji - ne visada esantis 

(temporary) 

garsinti - skelbti apie ką nors (to make 

kown) 

parašiutas - prietaisas, panašus į skėtį, 
kuris padeda nusileisti (parachute) 

kursas - judėjimo kryptis (route) 

mįslė - kas nesuprantama (riddle)



Perskaitykite tekstą. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medžiaga parengta pagal Lietuvos istorijos vadovėlį 5 klasei "Kelias" ir internetinį puslapį www.plienosparnai.lt  

 

Įrašykite praleistus žodžius tinkama forma. 

 

 

1. Mano brolis baigė mokyklą ir _______________________________ gydytojo specialybę Vilniaus 

universitete. 

2. Lietuvos krepšininkai _______________________________ Lietuvą visame pasaulyje. 

3. Prieš Kalėdas Janina susirado _______________________________ darbą drabužių parduotuvėje. 

4. Niekada negalvojau, kad mano pusseserė bus tokia drąsi ir ryšis nusileisti 

_______________________________. 

5. Vis dar yra _______________________________, kodėl Tomas taip staiga išbėgo iš klasės.  

 

 

1933 metų liepos 15 dieną iš Niujorko oro uosto pakilo oranžinė "Lituanica". Šiuo lėktuvu 

išskrido lietuviai lakūnai - Steponas Darius ir Stasys Girėnas. Lėktuvas buvo mažas, dviejų vietų. Tuo 

metu Jungtinėse Amerikos Valstijose buvo gaminama daug lėktuvų, todėl lakūnai turėjo iš ko 

pasirinkti. Pinigų jie daug neturėjo, bet "Lituanica" tikrai nebuvo pigiausias ir prasčiausias lėktuvas. 

Dariaus ir Girėno tikslas - perskristi Atlanto vandenyną ir nusileisti Kaune, kuris tuo metu buvo 

Lietuvos laikinoji sostinė. "Lituanicos" skrydis turėjo išgarsinti Lietuvą. 

Lėktuvas buvo pasiruošęs įveikti beveik 8 tūkstančius kilometrų be nusileidimo. Jame nebuvo 

radijo ryšio, parašiutų. Oras irgi buvo blogas. Apie artėjančią audrą virš Vokietijos lakūnai jau žinojo, 

bet jie tvirtai laikėsi nustatyto kurso. Jų  laukė visa Lietuva, tačiau ... Lakūnų kelionė baigėsi tragiškai. 

Po kelių dienų liepos 17 dieną buvo pranešta, kad Vokietijoje, netoli Soldino (dabar Lenkija) buvo 

surastas sudužęs oranžinės spalvos lėktuvas. Ant jo buvo užrašas "Lituanica".  

Iki šiol neaišku, kodėl sudužo "Lituanica". Gal tai buvo audra, o gal lakūnai buvo pavargę. 

Spėjama, kad ir vokiečių kariuomenė galėjo numušti lietuvių lėktuvą.  Mįslė dar neįminta. 

Per 37valandas ir 11 minučių Darius ir Girėnas nuskrido 6411 kilometrų.  Tai pirma vieta  

pasaulyje pagal to meto tikslumą bei antra vieta pagal nuskristą nuotolį be nusileidimo. 

 

mįslė  laikinas  parašiutas  pasirinkti  garsinti 



TEKSTO SUVOKIMAS: 

Vienas žodis kiekviename sakinyje yra neteisingas. Suraskite tą žodį ir išbraukite. Įrašykite 
teisingą žodį. 

1. Oranžinė „Lituanica“ pakilo iš Vašingtono oro uosto. 

2. Steponas Darius ir Stasys Girėnas buvo amerikiečiai. 

3. „Lituanica“ buvo mažas keturvietis lėktuvas. 

4. Dariaus ir Girėno tikslas buvo perplaukti Ramųjį vandenyną. 

5. Lakūnai turėjo nuskristi 18 tūkstančių kilometrų. 

6. Lėktuve buvo radijo ryšys ir parašiutai. 

7. Lietuvių lėktuvas sudužo Lietuvoje. 

8. Pagal nuskristą nuotolį be nusileidimo Dariaus ir Girėno skrydis užėmė pirmą vietą. 

 

Kuri informacija yra tekste? Kurios informacijos nėra tekste? Pabraukite neteisingus 
teiginius. 

1. Darius ir Girėnas 

a) nusipirko lėktuvą už 10 dolerių. 

b) išskrido iš Niujorko. 

c) pavadino savo lėktuvą „Lituanica“. 

2. Lakūnai norėjo  

a) perskristi Atlanto vandenyną. 

b) nusileisti Kaune. 

c) nudžiuginti savo šeimas. 

3. Lėktuvas „Lituanica“ 

a) buvo dviejų vietų 

b) buvo labai nepatogus. 

c) neturėjo radijo ryšio. 

4. Lakūnai žinojo apie audrą,  

a) bet laikėsi nustatyto kurso. 



b) tačiau nežinojo, ką daryti. 

c) bet nesijaudino. 

5. Kelionė baigėsi tragiškai, nes 

a) lakūnai greičiausiai nežinojo, kur skrenda. 

b) tuo metu turbūt buvo blogas oras. 

c) vokiečių kariuomenė galėjo numušti lėktuvą. 

 

RAŠYMO UŽDUOTIS: 

Dariaus ir Girėno skrydis išgarsino Lietuvą visame pasaulyje.  Kaip jūs galėtumėte garsinti Lietuvą? 
Parašykite 5-10 sakinių. 
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