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Anglų kalba  “Aš ir tautinis kostiumas” 
 

Mokykla Vieta Vardas pavarde Tema  klasė 
NY Maironio mokykla  Eleonora Nemickas  “Tautinis kostiumas” 3 
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NY Maironio mokykla  Sofia Liogys  “Tautinis kostiumas” 3 

NY Maironio mokykla  Ernestas Benkunskij “Tautinis kostiumas” 3 

NY Maironio mokykla  Nicollete Kokkinos “Tautinis kostiumas” 3 

NY Maironio mokykla  Gabriele Avicolli “Tautinis kostiumas” 3 

 

Eleonora Nemickas, Maironio  lituanistinė mokykla, NY 

“Tautinis kostiumas” 

We wear traditional clothes when we do Lithuanian dancing. We do this because it is traditional Lithuanian. I 

feel very colorful, happy, and proud, when I wear these traditional clothes. I feel this way because I represent 

my country, and the clothes are bright. T, he traditional clothes are part of our homeland and culture, because it 

shows respect for our ancestors and the important people. We do not wear traditional clothes often. It depends 

on when we dance, sing or celebrate. There are not many times we wear traditional clothes, so we do not wear 

them often. 

AŠ MYLIU LIETUVĄ!!! 

 

 

 

2-3  klasė  “Aš ir tautinis kostiumas” 
 

Mokykla Vieta Vardas pavarde Tema  klasė 
Saulėtas krantas, Florida 1 Erika Goodman,  “Aš ir tautinis kostiumas” 

 
3  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

1 Skaiva Purvytė, 
 

“Aš ir tautinis kostiumas” 
 

2  

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

2 Rugilė 
Likatavičiūtė 

“Aš ir tautinis kostiumas” 
 

3  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

2 Ignas Juozas 
Žemaitaitis 

“Aš ir tautinis kostiumas” 
 

3  

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

3 Matas Stripeikis “Aš ir tautinis kostiumas” 
 

3 
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Saulėtas krantas, Florida  Adomas 
Matijošaitis 

„ Sportas, tai kalba...“ 3  

 

1 VIETA , Skaiva Purvytė, Čikagos  lituanistinė mokykla, IL 

“Aš ir tautinis kostiumas” 



Praeitą vasarą aš buvau Lietuvoje. Ten man mama nupirko tikrus lietuviškus tautinius rūbus. Man jie 

labai patinka. Man labai patinka ilgas pūstas sijonas, balti marškiniai, liemenė ir vainikas. Kai aš dėviu 

tautinius rūbus, jaučiuosi labai graži. 

Aš nešioju tautinius rūbus tris kartus per metus: rugsėjo mėnesį, Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją. Tai yra 

Lietuvos nepriklausomybės šventės. 

Tautiniai rūbai man – ypatingi, nes jie pasako, kokia sena ir ypatinga šalis yra Lietuva. Pavyzdžiui, 

Amerika neturi savo tautinių rūbų. Jie atskleidžia Lietuvos istoriją. Tautiniais drabužiais puošdavosi 

Lietuvos moterys. 

 

1 VIETA , Erika Goodman, Saulėto kranto lituanistinė mokykla, FL 

„ Prisiminimai... „ 

Vėjo varpeliai. Tai mano prisiminimai iš laiko praleisto su močiute. Taip dažnai, ryte ir vakare, sėdime 

su močiute verandoje, aidint užburtų švelnių varpelių skambesiui. 

Močiutė žino, kad aš atvažiuoju. Vos įvažiuojam į keliuką link močiutės namų , išsyk matau ją sėdinčią 

vėjo varpelių šešėlyje. Akys užmerktos, ji užburta vėjo varpelių muzikos. 

Aš bėgu pas močiutę. Ir jau laukiu momento, kai liksime dviese ir prieš einant miegoti žiūrėsime 

skubančius  pro šalį varpelių užsūpuotus varpelių garsus. 

Kartais netyčia išgirstu vėjo varpelių muziką, mano mintys nuskrenda pas močiutę. Mano močiutė, vėjo 

varpelių muzika ir praleistas laikas išliks mano prisiminimuose. 

 

 

2 VIETA , Rugilė Likatavičiūtė, Maironio lituanistinė mokykla, IL 

“Aš ir tautinis kostiumas” 

Aš esu LIETUVĖ. Šiandien yra labai svarbi diena – Kovo 11-oji. 

Šiandien eidama į Maironio lituanistinė mokyklą aš apsivilkau tautinius rūbus. Mūsų šeimai yra labai 

svarbūs tautiniai rūbai, nes mūsų močiutė juos pasiuvo senai, senai. Mes visad mokykloje pasipuošiame 

tautiniais rūbais per svarbias šventes. 

Seni tautiniai rūbai yra labai brangūs – jie primena šeimos ir Lietuvos istoriją. 

Gintarai yra tautinio kostiumo puošmena. Gintarai būna įvairių spalvų,  dydžių ir formų. Laimingas 

gintariukas yra , kai jame būna vabaliukas. 

Aš labai mėgstu segėti savo gintarinius karoliukus. Aš net kai einu anglišką mokyklą pasipuošiu jais. 

Vainikėlis arba karūna , taip pat yra svarbi kostiumo detalė. Man labai patinka šventinės karūnos su 

juostelėmis. Juostelės labai gražiai juda kai šoki. Aš šoku tautinius šokius ratelyje „Vyčiai“. 

Mano tautinio kostiumo liemenė išsiuvinėta gražiais raštais. Labiausiai man patinka mano sijonėlis. Kai 

aš šoku jis labai gražiais sukasi.. Namuose aš turiu ir klumpes, bet su jomis aš nešoku, nemoku. 

Aš labai myliu savo tautinį kostiumą. Gal aš turėsiu mažą dukrytę ir ji norės puoštis mano tautiniu 

kostiumu! 

 

2 VIETA , Ignas Žemaitaitis, Čikagos  lituanistinė mokykla, IL 

“Aš ir tautinis kostiumas” 



Lietuvoje yra penki regionai ir kiekvienas turi kitokį tautinį kostiumą. Tautinis kostiumas gali būti 

spalvotas, languotas, tamsus arba dryžuotas. Visos mergaitės nešioja marškinius, liemenę ir sijoną. Visi 

berniukai nešioja kelnes ir švarką. Berniukų rūbai gali būti skirtingi, kadangi ne visi nešioja juostas ir jų 

batai skirtingi, kadangi ne visos, nešioja prijuostes ir jos turi skirtingas karūnas. Tautinis kostiumas 

svarbus kadangi yra dalis tautos. Tauta yra grupė žmonių, kur turi bendra kalbą, istoriją, kraštą ir 

kultūrą. Yra labai daug tautų pasaulyje ir rūbai parodo kokioje tautoje mes esame. 

Kai aš užsidedu savo tautinį kostiumą, aš jaučiuosi lyg aš ką tik atvykau iš Lietuvos. Aš irgi atrodau kaip 

žmogus iš Lietuvos tik neturiu švarko. Mano tautinis kostiumas turi juostą, marškinius ir kelnes. Man 

patogu ir patinka nešioti tautinius drabužius.  

3 VIETA , Matas Stripeikis, Maironio lituanistinė mokykla, IL 

“Aš ir tautinis kostiumas” 

Aš turiu tautinį kostiumą ir juo vilkėdamas ateinu į mokyklą. Lietuvoje yra tradicija apsirengti tautiniais 

kostiumais per šventes. Mergaitės apsirengia margai ir juostuotai, o berniukai vilki baltais marškiniais ir 

šviesiomis kelnėmis, dar užsivelka liemenę.  

Aukštaitija, Žemaitija, Dzūkija, Suvalkija ir Mažoji Lietuva turi skirtingus tautiniu rūbus. Rūbus skiria 

spalvos. Aukštaičių rūbai turi daug baltos ir raudonos spalvos. Žemaičių rūbai daug raudonos ir pilkos. 

Dzūkai apsirengia žalia, geltona ir pilka spalvomis. Suvalkai dėvi raudona ir ruda spalva pasiūtus rūbus. 

Na , o Mažoji Lietuva – juoda ir mėlyna. Visi rūbai turi raudoną spalvą, tik Mažoji Lietuva ne.  Man 

labai patinka lietuviški tautiniai rūbai. 

 

 

4-5-6 klasė  

“Sportas, tai kalba…” 

“Gera, kai galiu pasipuošti tautiniu rūbu” 

Mokyklas 
 

Vieta Vardas 
pavarde 

Tema  klasė 

Los Angeles šv. Kazimieras  1 Emilia 
Venckutė  

“Gera, kai galiu pasipuošti 
tautiniu rūbu” 

5  

NY Maironio mokykla 1 Elžbieta 
Kungytė 

“Gera, kai galiu pasipuošti 
tautiniu rūbu” 

4  

Šv. Kazimiero mokykla,  
Los Angeles  

2 Gintarė 
Bartulis 

„ Sportas, tai kalba...“ 6  

Dr. V. Kudirkos lituanistinė 
mokykla 

2  Jonas 
Covalesky  

„ Sportas, tai kalba...“ 6  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

3 Martinas 
Petraitis  

„ Sportas, tai kalba...“ 6  

Indianapolio lituanistinė 
mokykla 

3 Adelė 
Beleckaitė 

„ Sportas, tai kalba...“ 4  

 Gedimino lituanistine mokykla, 
Mundelein, IL 

3 Greta 
Šerniūtė 

„ Sportas, tai kalba...“ 6  

PASKATINAMIEJI     

Indianapolio lituanistinė 
mokykla 

 Greta 
Čepaitė 

„ Sportas, tai kalba...“ 5 



Los Angeles šv. Kazimieras  Maya 
Danovitch 

„ Sportas, tai kalba...“ 5  

Los Angeles šv. Kazimieras  Aidas 
Jarašunas 

„ Sportas, tai kalba...“ 5  

San Francisko mokykla. Genys   Tomas 
Mažeika 

„ Sportas, tai kalba...“ 5  

Šv. Kazimiero mokykla,  
Los Angeles 

 Emma 
garbisch  

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

6  

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

 Meda 
Bražas 

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

5   
 

Dr. V. Kudirkos lituanistinė 
mokykla 

 Nia 
Petrauskaitė 

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

6  

Vašingtono  K. Donelaičio   Toriukas 
Rossing 

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

6  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

 Viktorija 
Šimkevičiūtė 

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

6  

NY Maironio mokykla  Elena 
Schmedlen 

“Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

4  

Los Angeles šv. Kazimieras  Emili Kedytė “Gera“Gera, kai galiu 
pasipuošti tautiniu rūbu” 

5 

 

 

1 VIETA , Emilia Venckutė, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles 

“Gera, kai galiu pasipuošti tautiniu rūbu” 

Kai aš matau, kad kas nors nešioja lietuviškus tautinius rūbus, aš jaučiu didžiulį ryšį su Lietuva. Mes 

visos su gražiais vainikėliais  ant galvų, atrodome kaip princesės. 

Labai svarbu, kad kraštas turėtų tautinių rūbus. Per juos gali parodyti kultūrą, tradicijas, gamtą , istorija. 

Gali pasakyti iš kur tu esi kilęs. 

Lietuvos tautinis kostiumas pilnas įvairumų. Daug ką sako raštai, spalvos, juostos , medžiagos. Visi šie 

dalykai skiria Lietuvos regionus: Aukštaitiją, Žemaitiją, Suvalkiją, Dzūkiją. Vilkint tautinį rūbą gali juo 

parodyti  iš kur tu  -  iš kaimo ar iš miesto. 

Aukštaitijos rūbų spalvos yra raudona, žalia, juoda ir violetinė. Aukštaitijos tautiniai  rūbai languoti, 

kelių spalvų, su balta prijuoste. Mergaičių galvas puošia kaspinų karūna, o moterų jau būna baltas 

nuometas.  

Dzūkų rūbuose naudojamos spalvos - tai žalia, geltona, pilka ir samanų spalva. Jų tautiniai rūbai išilgai  

dryžuoti, štampuoti ir languoti.. moterų galvas dengia spalvingos skaros ir baltos drobulės.  

Suvalkiečių rūbuose dominuoja – geltona, mėlyna, žalia, balta ir juoda spalvos. Rūbai yra su 

įvairiaspalviais dryžiais tamsiame fone. O galvas apdangalas , tai galionas, kepurėlės ir drobinės skaros.   

Gyvendami JAV mes puošiamės tautiniais rūbais, juos velkamės tik per lietuviškas šventes. Rūbai, 

mums simbolis- mes LIETUVIAI. Mergaitės nešioja čia ilgus sijonus, baltas palaidines su rastais, 

prijuostes ir vainikėlius. Berniukai apsivelka javo spalvos kelnes, baltus marškinius ir riši juostas.  

Man labai patinka vilkėti tautinius rūbus , nes man patinka kai visi mato kad aš lietuvė! 

1 VIETA , Elžbieta Kungytė, Niujorko Maironio lituanistinė mokykla 

“Gera, kai galiu pasipuošti tautiniu rūbu” 

Lietuvos tautiniai rūbai man yra gražūs ir elegantiški. Patinka , dėl to kad Lietuva turi daug jų 

visokiausių.  

Žemaičių rūbai išsiskiria iš kitų regionų, nes moteris dėvi skaras. Bet labiausiai patinka, kad jų sijonai 

yra audžiami iš penkių kontrastingų spalvų ir dominuojanti dažniausiai būna raudona.  Mažojoje 



Lietuvoje arba Klaipėdos krašte moterų rūbai labai išsiskiria iš kitų, nes moterų rūbuose stilingos 

kišenės, kurios vadinamos delmonu. Delmonai būna raštuoti ir lininiai, jie rišami prie juosmens. 

Suvalkijos tautinai rūbai, skyrėsi iš kitų savo raštų gausumą. Prijuostės turėjo visas spalvas nuo 

šviesiausios iki tamsiausios. Buvo ryškios. 

Dzūkų rūbuose buvo labai gražios marškinių detalės su daugybe juostelių.. 

Aukštaitija , kaip didžiausias regionas , turi languotus sijonus ir sudėtingus rišamus nuometus. 

Mano mama iš Aukštaitijos, todėl mano tautiniai rūbai kuriuos aš dėviu yra aukštaitiški. Sijonas mano 

yra rodomas, žalias ir languotas. Liemenė raudona, ji vienos spalvos. Mano palaidinės rankovės 

išsiuvinėtos su raudonais siūlais, kaip ir apykaklė. Prie rūbo priderinta balta prijuostė, o juosta rišiu su 

visomis trejomis Lietuvos spalvomis- raudona, žalia ir geltona. 

Kai aš apsivelku tautinius rūbus , aš didžiuojuosi. Lietuva yra labai graži ir didi šalis, kuri yra patyrusi 

daug kančių, bet išlaikius savo kalbą, kultūrą.Todėl , kai juos vilkiu vasario šešioliktąją ir sausio tryliktą, 

aš jaučiuosi nepakartojamai graži, lietuviška ir išdidi. 

 

2 VIETA , Gintarė Bartulis, Šv. Kazimiero mokykla, Los Angeles 

„ Sportas, tai kalba...“ 

Turbūt iškart būsiu paklausta , koks sportas mano mėgstamiausias. Žmonės manęs visad to klausia. 

Kartais aš nežinau kaip atsakyti, aš esu šokėja. Man patinka šokis. Patinka šokti- smagu ir daug linksmų 

žmonių sutinku, draugų randu. 

Šokis yra sportas ar menas?  Kaip jus manote? Aš manau šokis yra ir sportas, ir menas. Šokis – menas, 

nes yra gražus akiai ir gracingas. Jis nėra toks grubus kaip kiti sportai, kur stumdosi ar kaip kitaip 

grumiasi. Šokimas yra sportas, aš manau kadangi turi daug treniruotis, kad būtum stiprus ir pasiektum 

norimą rezultatą. Šokėjai visada varžosi kuris geresnis. Todėl visi daug dirba, sunkiai dirba.Baletas..., 

atima daug fizinių jėgų , kad būtum geriausias. Vadinasi tai sportas. Besitreniruojant reikia daug kartų 

kartoti tą patų, bet vičviena smagu. Kartoji, kartoji, kartoji, kol atlieki kombinaciją, kokios nori. Mano 

mėgstamiausias baleto šokis  „ Spragtukas“. Visad džiaugiuosi jei šokame šokį iš „ Spragtuko“. Pernai 

aš buvau gavusi vaidinti Mašą, labai džiaugiausi, bet kartu ir bijojau.  

Balete turiu daug draugių. Mes su draugėmis visad viena kitai padedame- padedame visas baimes 

nugalėti, padedame treniruotis. Kai bijojau eiti į sceną draugės padrąsina ir po spektaklio sakė, aš labai 

gerai viską atlikau. Gera turėti draugų ir aš visad jai džiaugiuosi.. 

Yra daug gerų šokėjų, viena iš jų Eglė Žukauskaitė.. ji labai gerai šoka. Vieną dieną ir aš norėčiau šokti 

kaip ji.. Labai norėčiau pabandyti šokti šią vasarą Lietuvoje , kokioje nors lietuviškoje šokio studijoje.  

Šokis tai mano mėgstamiausias sportas. 

O ar jus turite mėgstama sportą.... 

 

2 VIETA , Jonas Covalesky, Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla 

„ Sportas, tai kalba...“ 

Krepšinis, tai populiariausias Lietuvos sportas. Žmonės žaidžia krepšinį per olimpines žaidynes ir 

Europos čempionatus.. 

Aš pradėjau krepšinį žaisti trečioje klasėje.  

Tai žaidimas labai greitas ir lietuviai yra vieni geriausių krepšininkų pasaulyje.Žaidimas žaidžiamas 

aikštėje su kamuoliu. Krepšinis yra tikrai viena iš mėgstamiausių sporto šakų pasaulyje. 

Krepšinio žaidimas turi penkias pozicijas. Pirmoji pozicija- įžaidėjas; antra – atakuotojas, gynėjas; trečia 

– lengvasis krašto puolėjas; ketvirta – sunkus iš krašto puolėjas ir penktoji- vidurio puolėjas. Yra keletas 

žmonių, kurie, man patinka kaip krepšininkai.Arvydas Sabonis žaidė Portland Trail Blazers, kitas Jonas 

Valančiūnas –jis žaidžia Toronto Raptors. O paskutinis tai Domantas Sabonis, kuris žaidžia OKC 

Thunder. Man visi šie krepšininkai labai patinka. 



Lietuviai pradėjo krepšinį žaisti apie 1920 metus. Jie laimėjo tris Europos čempionatus. Tai 1937, 1939 

ir 2003 metais. Lietuva žaidė su Rusijos Federacija. Krepšinis ypatingas , nes galima patikrinti savo 

jėgas žaidžiant su kitomis komandomis. Man patinka treniruotis su draugais mokykloje. 

Apibendrinant savo nuomonė, krepšinis yra labai naudingas ir įdomus sportas. Padeda tapti greitesniu ir 

stipresniu. Krepšinis yra pasaulinis sportas. Žmonės gali žaisti vieni prieš kitus ir būti linksmi. 

Krepšinį žaidžia įvairių šalių sportininkai. Jie dažnai negali susikalbėti, bet bendras žaidimas juos 

sujungia. Krepšinis yra bendra krepšininkų kalba.  

 

3 VIETA , Martinas Petraitis, Čikagos  lituanistinė mokykla, IL 

„ Sportas, tai kalba...“ 

 Dažnai sako, kad Lietuvoje krepšinis antroji religija.Būdamas lietuvis ir aš pamilau šį sportą. 

Aš esu aktyvus ir žaidžiu daug. Seku daugelio sporto komandų žaidimus. Tačiau krepšinis yra 

mėgstamiausias ir įdomiausias man. Nuo mažų dienų pamenu , kai visa šeima žiūrėdavome ir 

palaikydavome Lietuvos krepšinio rinktinę. Mes lietuviai visi turime po krepšinio kamuolį su kuriuo 

žaidžiame vos tik išmokę vaikščioti. Dabar aš žaidžiu mokyklos komandoje ir lankau lietuviškas 

„Lituanikos“ treniruotes. Labai mėgstu treniruotis ir žaisti „Lituanikoje“ , Lemonte. Tada jaučiuosi lyg 

mes stipriai susieti su Lietuva. Kai žaidžiu šioje komandoje jaučių didelę meilė ir stiprų ryšį su 

komandos draugais, manau kitur tokį ryšį sunku rasti.Tai vienybė, tai mūsų stipriausias ginklas. Turime 

būti vieningi. 

Lietuvos krepšinio komandos yra didžiulis įkvėpimas ne tik man, bet ir visai šaliai būti 

vieningiems.Filmas „ Kita svajonių komanda“ parodo lietuvių meilė krepšiniui, o tuo pačiu meilei mūsų 

šaliai- Lietuvai.Šis filmas yra vienas iš mano mėgstamiausių filmų. Jame matome , kaip Lietuva kentėjo 

būdama Sovietų Sąjungoje ir kaip Lietuvos krepšinio komanda tapo Lietuvos laisvės simboliu.Dėl tokiu 

dalykų krepšinis yra giliai mano širdyje.  

 

3 VIETA , Adelė Beleckaitė, Indianapolio  lituanistinė mokykla, IN 

„ Sportas, tai kalba...“ 

Viena iš mano mėgstamiausių sporto šakų yra plaukimas. Aš esu lankius plaukimo užsiėmimus ir man 

būdavo labai smagu plaukti. Sportas yra labai reikalingas žmogui – jis padeda jaunam žmogui 

taisyklingai ir sveikai augti, grūdinti valią ir charakterį. 

Ar jūs žinote Rūtą Meilutytę ? Rūta Meilutytė  yra lietuviška „auksinė  žuvelė“. Ji būdama 15-16  metų 

laimėjo 2012 metais Londono Olimpiadoje pirmą vietą. Valio!  Rūtai priklauso daug Pasaulio, Europos 

ir Lietuvos rekordų. Rūta Meilutytė dalyvaudama įvairiose varžybose garsina Lietuvos vardą visame 

pasaulyje ir mes visi ja labai didžiuojamės. 

Rūta įkvėpia mane , ji gavo daug medalių ir moka labai gerai plaukti. Plaukimas yra sunki sporto šaka . 

Ji reikalauja daug jėgų , ištvermės ir valios. Reikia daug treniruotis, būti stipriai ir drąsiai. Aš norėčiau 

sutikti Rūtą, ji yra mano idealas, kaip žmogus ir sportininkas. Jei aš galėčiau su ja pakalbėti, aš 

paklausčiau tik vieno „Kad ir kodėl tu pradėjai plaukti ?“ 

Aš norėčiau būti gera plaukikė ir garsinti Lietuvos vardą visame pasaulyje.  

 

3 VIETA , Greta Šerniūtė, Gedimino lituanistinė mokykla, IL 

„ Sportas, tai kalba...“ 

Plaukimas yra mano mėgstamiausias sportas.Koks geras jausmas apima, kai karštą vasaros dieną su 

draugais įšoki į šaltą baseino vandenį. Vanduo sublizga ir tarsi visa salė nušvinta nuo džiaugsmo. 

Plaukimo komandos plaukikai yra mano draugai. Mes visi kaip viena šeima. 

Plaukiant dingsta visos blogos mintys. Po treniruotės visi mes jaučiame nuovargį, bet tai ir gerai, 

Vadinasi, visi mes sunkiai dirbome. Kai sunkai dirbi, tada per varžybas laimi. 



 Varžybos visad būna smagu. Visad gera matyt kad susirenka tavo sirgaliai. Kai jų daug aš greičiau 

plaukiu. Mūsų treneris visad pabrėžia , kaip svarbu viens kitą palaikyt, tai prideda jėgų. 

Plaukimas yra puiki priemonė gerinti sveikatą. Kai plauki stiprini raumenį, širdį ir plaučius, išmoksti 

sulaikyti orą, tampi ištvermingesniu. 

  Mano visa šeima mėgstą plaukimo sportą. Mano sesė Gabrielė mokosi ir plaukia Ilinojaus universitete. 

Aš norėčiau mokintis ir plaukti Mičigano arba Indianos universitetuose. 

Rūta Meilutytė yra žinomiausia lietuvė plaukikė. 2012 metais ji tapo olimpine čempione. 

 Plaukimas geriausias sportas pasaulyje. Plaukti smagu, nes turi daug draugų.. Aš norėčiau būti tokia 

gera plaukikė, kaip Rūta.Aš žinau , jei intensyviai treniruosiuosi , pasieksiu gerų rezultatų. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7-8 klasė  

“Kalba gimtoji – mano turtas” 

“Tautinio kostiumo paskirtis XXI amžiuje” 
 

Mokyklas 
 

Vieta Vardas pavarde Tema  klasė 

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

1 Monika Mikuckas “Tautinio kostiumo paskirtis 
XXI amžiuje” 

8  

Los Angeles šv. Kazimieras 2  Vaiva Puodžiūtė “Tautinio kostiumo paskirtis 
XXI amžiuje” 

7 

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

3 Simona Bilevičius “Kalba gimtoji – mano turtas” 7  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

3 Benas Mongirdas “Kalba gimtoji – mano turtas” 7  

     

     

PASKATINAMIEJI     

Los Angeles šv. Kazimieras  Gabrielius 
Gintukas 

“Tautinio kostiumo paskirtis 
XXI amžiuje” 

7 

Los Angeles šv. Kazimieras  Ema Rugieniūtė “Tautinio kostiumo paskirtis 8   



XXI amžiuje” 

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

 Kovas 
Neverauskas 

“Tautinio kostiumo paskirtis 
XXI amžiuje” 

8  

     

 

1 VIETA , Monika Mikuckas, Maironio lituanistinė mokykla, IL 

“Tautinio kostiumo paskirtis XXI amžiuje” 

Lietuviai turi daug ypatumų. Mes esame labai ypatinga tauta. Mūsų tauta pasižymi unikalumu, savo 

istorija ir poezija. Bet , reikia nepamiršti ir apie tautos spalvas..O tai lietuviški tautiniai rūbai- jie tokie 

spalvingi, languoti, dryžuoti.. Tokius rūbus tik ir tenešiojo visi lietuviai.. Patys vargdavo ausdami, 

siūdami sau rūbą.. Deja, šiais laikais lietuviai kasdien nenešioja tautinių rūbų. Juos velkamės dabar tik 

per lietuviškas šventes.Būtų smagu gatvėje pamatyti būrius žmonių vilkinčius tautinius rūbus sakykim 

vasario 16d. ar kovo 11d. ar sausio 13d. Vaikšto sau žmonės gatvėmis, oi būtų smagu.Ir aš tautinius 

rūbus vilkiu tik per lietuviškas šventes.. Bet kai mes juos nešiojame , visiems skelbiame kokie mes 

esame išskirtiniai, parodome kad turime savo savitumą. Tada dar stipresni lietuvybės jausmas spurda 

širdyje. Jei matytų mūsų protėviai, kurie kovojo už Lietuvos, mūsų laisvę jie didžiuotųsi mumis. Ne 

visos tautos tūri tokius gražius, spalvotus ir puošnius, kupinus istorijos tautinius rūbus. 

Tautiniai rūbai tai mūsų pasididžiavimas. Tad nešiokime juos kad tik yra proga, rodykime kokia mūsų 

Lietuva išskirtinė ir spalvinga. 

 

 

2 VIETA , Vaiva Puodžiūnaitė, Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles 

“Tautinio kostiumo paskirtis XXI amžiuje” 

Aš esu tikra lietuvaitė. Aš didžiuojuosi, kad galiu kalbėti keliomis kalbomis ir viena iš jų gimtoji- 

lietuvių kalba. Man labai patinka viso progos , kai galiu apsivilkti tautinius rūbus.Aš mielai juos 

nešioju.man patinka tautiniai rūbai –jie primena man mano močiutę. Močiutė man ir yra pasiuvus mano 

tautinius rūbus.  

Šiais laikais tautiniai rūbai turi daug paskirčių.Aš visad džiaugiuosi jei turiu proga juos apsivilkti ir 

visiems parodyti rūbų pagalba, kad aš esu lietuvė. Mes vilkim rūbus per šokių šventes, lietuvių dienas ir 

valstybines šventes. Bet aš manau kad būtų nuostabu jei tautinais rūbais vilkėtume per vestuves.Kita 

rūbų paskirtis tai rūbai simbolizuoja tautiškumą, vienybę. Mes vilkime tautinius rūbus parodydami , kad 

gerbiame savo šakinis, savo protėvius. 

Kai aš apsivelku tautinius rūbus , mano širdyje atsiranda daug jausmų. Kai jais apsivelku visiems rodau , 

kad esu lietuvė, kad manyje teka lietuviškas kraujas. Aš esu LIETUVĖ. 

Aš visomis išgalėmis visad stengiuos kitiems skelbti kaip lietuviai myli Lietuvą. 

 

 

3 VIETA , Simona Bilevičius, Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

“Kalba gimtoji – mano turtas” 

Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė ir kalbu lietuvių kalba. Ji yra viena iš seniausių kalbų. Lietuvių kalba 

yra labiausiai vartojama iš rytų baltų kalbų. Ir kad aš moku lietuvių kalba kalbėti, tai didelė garbė man. 

Lietuvių kalba šneka apie trys milijonai žmonių. Mes šeimoje kalbame tik lietuviškai. Aš su savo vaikais 

kalbėsiu tik lietuviškai. Mano vaikai kalbės su savo vaikais lietuviškai ir taip toliau ir taip toliau.... Aš 

lankau lietuvišką mokyklą kiekvieną šeštadienį ir mokausi šios gražios kalbos. Mūsų nuostabia kalba yra 

parašyta dainuojamoji ir kalbamoji tautosaka, poezija ir prozos kūriniai. Kalbant keliomis kalbomis 

laviname protus ir plečiame akiratį. Lietuvių kalbos gramatika yra sudėtinga, bet tai padaro ją tokią 

unikalią ir skirtingą. Visi lietuviai nori išlaikyti gimtą kalbą kuo ilgiau. „Kalba yra didis, tautos statytas 

paminklas“ – J. Jablonskis. Kalba gimtoji – mano turtas!!!!! 

 

3 VIETA , Benas Mongirdas, Čikagos lituanistinė mokykla, IL 



“Kalba gimtoji – mano turtas” 

Kalba yra svarbi kultūros dalis. Lietuvių kalba mums lietuviams gyvenantiems išeivijoje svarbi kaip 

kultūra, kaip istorija.tai mūsų tapatybė. Kalba tai mūsų bendravimo priemonė. Mokėk kiek nori kalbų, 

bet mieliausias bendravimas vyksta tik gimtąja kalba. Kalba tai vienybės simbolis. Kalba vienija tautas 

ir vienija vienos tautos žmones. Jei sunaikinsi tautos kalbą – tauta mirs, ji išnyks. Tad jei norime 

sunaikinti savo tautą nustokime kalbėti lietuviškai.Aš to nenoriu!!!!   

Mes jaunoji karta privalome ginti, puoselėti, mylėti ir nevartoti svetimybių savo kalboje. Jei mes 

nekalbėsi lietuvių kalba, kas gi kitas jąja kalbės. Tad mokinkimės, gerbkime ir didžiuokimės kad esame 

seniausio kalbos turėtojai, tai lietuvių kalba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 klasė  

“Neliks duonos su druska – liks Tėvynė” 

“Tautinio kostiumo paskirtis XXI amžiuje” 
 

Mokyklas 
 

Vieta Vardas pavarde Tema  klasė 

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

1 Ieva  Dubinskas “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10  

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

1  Kamilė Dirčys “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

9  

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

2 Jokūbas Gučius “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

9  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

2 Urtė 
Zakarauskaitė 

“Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

9  

Bostono lituanistinė mokykla 3 Ugnė Kurdeikaitė “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10  

     

PASKATINAMIEJI     

Maironio lituanistinė mokykla, 
Lemontas , IL 

 Benita 
Varanauskaitė  

“Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

 Aistis Sadauskas “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10   

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

 Gustas Gladstein “Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10  

Čikagos lituanistinė mokykla, 
Čikaga IL 

 Beatričė 
Janickaitė 

“Neliks duonos su druska – liks 
Tėvynė” 

10  



 

1 VIETA , Kamilė Dirčys, Maironio lituanistinė mokykla, IL 

„Neliks duonos su druska – liks Tėvynė“ (J. Marcinkevičius) 

Mažame namelyje, netoli Klaipėdos uosto, lietuviška šeima vakaroja drauge. 

Mažiausias broliukas žiūri televizorių, vidurinysis žaidžia su mama, o vyresnioji duktė ruošia namų 

darbus.  Tėvelis pažvelgęs į dukrytę Viliją pamato, ją sunerimus. 

- Kas nutiko, bitute?- klausia tėtis. 

- Nesuprantu, atsako ji. –Nesuprantu lietuvių kalbos literatūros. 

- Gal aš galiu padėti? 

Tada, Vilija, pasilenkia ir pasiima iį kuprinės sąsiuvinį ir parodo tėveliui. 

- Man reikia parašyti apie tėvynę, ką ji man ir kitiems reiškia. Kad pagelbėtų pamąstymui, 

mokytoja davė klausimus – tėvynė tai teritorija, ar tai kalba, ar tai žmonės. Aš nesuprantu. 

Tėtis pakviečia likusius šeimos narius ir sako: 

- Turiu idėja, kad padėti Vilijai su jos namų darbais. 

Tėtis susodina visu ratu Viliją, Joną ,Klevą ir mamą. 

- Pagalvokime visi kas yra tėvynė. 

Vidurinis brolis iškart sako: 

- Tėvynė-tai mūsų gimtasis kraštas,tėvynė tai mūsų Lietuva. 

- Ją reikia ginti ir mylėti , - sako mažasis. 

- Taip , tai mūsų gimtinė,bet pagalvokime labiau. Pamąstykime. - sako mama. 

Tada, tėtis apeina visus namus ir prirenka visokiausių daiktų- knygų, žaislų, įsimintinų dalykėlių, 

gaublį ir duonos.  

- Ką tu čia tėtis surinkai, - klausia mažiausias Klevas.  

- Čia įvairiausi daiktai, kuriais jus naudojatės kasdien, kad jūsų gyvenimai būtų geresni.ką jus 

manote kokia šių daiktų paskirtis. 

- Man reikia žaislų , kad aš būčiau laimingas, - sako Jonas. 

- Man reikia , knygų kad sužinočiau apie kitų gyvenimus ir kad išmokčiau naujų dalykų, - tarė 

Vilija. 

- Gaublys mums primena , kur randamės mes ir kur gyvena kiti.jis mums padeda sužinoti 

geografiją. Duona , reikalinga žmogui išgyventi, -paaiškina mama.  

- - Bet pagalvokite , jei neliktų visų šių daiktų- nebūtų žaislų, knygų ir duonos. 

Vilija greit pasako: 

- Na nieko nenutiktų. 

- Ne , nutiktų, -tyliai taria tėtis. 

- Liktų tik tėvynę, Tėvynė yra vienintelis dalykas , kuris niekad nepasikeis ir neišnyks. Ji buvo 

mūsų-tavo , jo ir jos. Vakar , šiandien ir rytoj. Ji reiškia amžina žinomybė. Va kas yra , Vilija, 

TĖVYNĖ. Ji nekinta, ją turime kiekvienas, ji mūsų – kurios niekas nepakeis, neatims ir ji mums 

duota amžiams, - patęsė tėtis. 

 

1 VIETA , Ieva Dubinskas, Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

„Neliks duonos su druska – liks Tėvynė“ (J. Marcinkevičius) 

Kas tai yra tėvynė?  

Jei pamąstai, tai yra žmogaus gimtasis kraštas.  

Tėvynė gali būti širdyje?  

Tėvynė žmogaus širdyje yra ryškiausios spalvos blyksnis, kuris niekada neišnyksta. Kai paprastas ar 

pats žinomiausias žmogus pasaulyje pagalvoja apie tėvynę, tada jis prisimena pačius gražiausius dalykus 



apie ją, net jei ji būtų apsupta sprogimų, karų. Jis primintų paukštelį, čiulbantį medyje, ir gražią 

pavasario dieną. Tokios smulkmenos dega, gyvena žmogaus širdyje ir smegenyse. Mylėti tėvynę – tai 

kvėpuoti tuo oru, kur daugelį metų žmonės kentėjo ir klestėjo. Tai dirbti žemę, kuri buvo sukruvinta, kad 

būtų palikta laisva. Tai mylėti medžius, kurie buvo peršauti, sužeisti per gynybą ir susišaudymus. O 

lietuvių kalba, išlikusi tiek daug tūkstančių metų, kinta. Tas jausmas širdyje – ilgėjimosi, gryno oro, tų 

medžių , kurie kentėjo, bet vis tiek augo, tos žemės pagirdytos krauju. Šis jausmas yra skaudus. Jis 

žingsniuoja patyliukais į žmogaus širdį ir priverčia galvoti apie paukščiuką ar apie tą žalią obuoliuką su 

kirmeliuku viduje. Tą verkiantį gintarėlį. Tuos banguojančius ežerus, ieškančius krantų ir žmonių 

linksmybių. Gaila mąstyti apie smulkmenas tačiau jos yra gryniausia tėvynė žmogaus širdyje. 

Kas tai yra tėvynė? Tai yra žmogaus gimtasis kraštas.  

Tėvynė gali būti širdyje?  

2 VIETA , Jokūbas Gucius, Maironio lituanistinė mokykla, IL 

„Neliks duonos su druska – liks Tėvynė“ (J. Marcinkevičius) 

Kas tai yra Tėvynė? Tai klausimas , kuris karts nuo karto priverčia mąstyti. 

Tėvynė, tai ne dalykas, ne prabangos dalykas, ji yra būtinybė. Žmogus be tėvynės, kaip medis be lapų, 

ar karys be kardo. Tėvynė tai ne mintis galvoje, tėvynė mūsų dalis širdies. 

Tėvynė – mūsų kraujas, mūsų širdis, proseneliai, mūsų šalis , kalba ir tradicijos. 

Aš esu lietuvis. Man tėvynė diktuoja visą mano gyvenimą, ji su manimi nuo ryto iki vakaro. 

Tėvynė yra sureguliavusi visų mūsų gyvenimus- kultūra, gyvenimo būdas , mintys ir dar kai kas 

daugiau. Tradicijas taip pat  padiktavusi tėvynė. 

Meilė tėvynei, tai dvasinis suraitymas gyvenime. Be tėvynės nėra nei vieno žmogaus, visi mes turime 

šaknis. Visa visuma yra kintanti. Bet tėvynė ne. Neliks duonos su druska – liks Tėvynė, ji bus gyva ir 

išliks visados. 

3 VIETA , Urtė Zakarauskaitė, Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

„Neliks duonos su druska – liks Tėvynė“ (J. Marcinkevičius) 

Remiantis enciklopedijos vadovėliais, tėvynė – tai žmogaus gimtoji vieta. Bet iš tikrųjų ji yra daug 

daugiau, negu tai. Kai žmogus sako kitiems, kad jo tėvynė yra Lietuva, Amerika ar bet kuri kita šalis, jis 

yra laimingas. Tai parodo, kad jis nori būti tos šalies narys ir jam svarbi yra toji šalis. Kiek aš žinau, taip 

nutinka dažniausiai. Yra ir tokių žmonių, kurie visiškai nemyli savo tėvynės. Tie, kurie myli savo 

tėvynę, turbūt galėtų pasakyti, kad tėvynė tikrai reiškia daug daugiau, nei teritorija. Tėvynė asocijuojasi 

su žmogaus gimtąja kalba, kultūra. Tėvynė, yra ta vieta, kurioje žmogus gimė ar myli ją giliai širdyje. 

Kalbos, kuriomis žmonės kalba. Jos identifikuoja tėvynės narius. Įvairūs dalykai suformuoja šalies narį: 

žinios apie geografiją, istoriją, valgius ir kitus dalykus. Žmogaus tėvynė ne visuomet sutampa su jo 

gyvenamąja vieta. Tėvynė susijusi su meile tam tikrai vietai, ten gyvenančių žmonių mąstymu, 

kultūriniais savitumais, kalba. Taip formuojasi specifiniai šalies nariai. Žmogus yra dalis pasaulio – yra 

ten gerai, kur jis jaučiais laimingas, saugus ir patogus. 

Mylėkime savo TĖVYNĘ. Tik turėdamas tėvynę žmogus jaučiasi saugus ir laimingas. 

 



3 VIETA , Ugnė Kurdeikaitė, Bostono lituanistinė mokykla,  

„Neliks duonos su druska – liks Tėvynė“ (J. Marcinkevičius) 

Daugelis žmonių turi skirtingą nuomonė apie tai, kas yra tėvynė. Sąvoka tėvynė, kiekvienam iš mūsų yra 

suprantama savaip. Vieniems tai šalis , kurioje gimei, o kitiems – emocinis prisirišimas.Asmeniškai man 

tėvynė reiškia fizinį ir emocinį prisirišimą, kultūrą, kalbą, žmones, netgi vieta, kurioje gimei. Tai visa ir 

paverčia i ypatingą ir nuostabią tėvynę. 

Mano tėvynė, tai šalis Lietuva.Aš esu gimusi Lietuvoje, ten gyvena mano seneliai, tetos , dėdės, 

pusbroliai ir pusseserės. Mano šeima laikosi lietuviškų tradicijų, mes švenčiame visas lietuviškas 

šventes- Užgavėnes, Šv. Kalėdas, Jonines, Velykas.Namuose taip pat kalbame tik lietuviškai, tai būtina, 

kad nepamirštum iš kur tu esi. 

 Tėvynė – tai ilgesys, trauka, sugrįžti pas savus i savo gimtą šalį. Man tėvynė tai mano namai Lietuvoje, 

kuriuos aš visad prisimenu.Lietuva , tai šalis kurioje aš gimiau ir augau. Tai tėvynė , kurios niekas iš 

manęs neatims. 

Nuo seno vis žmonės gina savo tėvynę. Gera žinoti, kad nuo seniausių laikų visi gynė Lietuva, taip ji ir 

išliko garbinga ir didi. Daug žmonių atidavę savo gyvybes dėl Lietuvos laisvės, dėl mylimo tėvynės 

žemės. Tai ir yra tėvynė, kuri išliks nenugalima, didi Lietuva. 

 

 

 

 

 

Štai keletas vaikų minčių, kurių rašiniai nepateko į nugalėtojų gretas. Nuostabus jausmas, kai skaitai ir 

supranti , kokia graži ir turtinga kalba- lietuvių kalba. Pasidžiaukite ir Jus skaitydami mokinių 

darbeliuose rastas nuostabias  mokinių mintis-pamąstymus 

 

"Kai aš turėsiu vaikus, aš nupirksiu tautinius rūbus jiems. Aš vesiu juos į programas ir šventes, kad jie 

galėtų šokti kaip ir aš šoku, dabar per šventes. Aš pinsiu savo dukrai plaukus taip, kaip ir mano mama 

pina man. Mano vaikai taip pat turės gerus jausmus, kai jie nešios tautinius rūbus, taip kaip ir aš jaučiuos 

dabar." 

Laura Van Der Slvys 

Šv. Kazimiero mokykla, Los Angeles 

 

"Tėvynė yra vieta, kuri yra labai arti tavo širdies. Savo tėvynei jauti patriotizmą,tą valstybę myli. Tau 

nereikia žinoti kalbos, ar valgyti tautišką maistą, tau net nereikia ten gyventi. Bet jeigu tu domiesi tos 

valstybės istorija, kultūra ir tau nėra nuobodu, nori apie ją mokintis, tai ta valstybė yra tavo tėvynė." 

Aurika Jakelis 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

„Labai mėgstu puoštis savo tautiniu kostiumu. Jis juk toks gražus, įdomus ir spalvingas. Prieš kelias 

dienas buvau juo apsivilkus Amerikietiškoje  mokykloje, Lietuvos pristatymo metu. Visi labai gyrė tokį 

puikų mano kostiumą. Labai juo didžiavausi.“ 

Karina Mongirdaitė 

Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

 

"Nors aš negimus Lietuvoje, Lietuva vis tiek yra mano tėvynė. Gyvenu kiekvieną dieną kalbant 

lietuviškai, valgant lietuvišką maistą, ir būnant dėkinga už lietuvišką istoriją kuri išlaisvino mano šeimą 

ir mylimuosius draugus." 

Ariana Chiapetta 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 



"Tėvynė yra mano močiutės kelias į Ameriką, kur susipažino su mano seneliu ir įsimylėjo nes jie abu 

kalbėjo lietuviškai, nes jie abu turėjo tą pačią kultūrą, nes jie prisiminė jų mylimą žemę - Lietuvą, nes jie 

buvo abu laisvi, nes jie abu turėjo nesulaužomą meilę Lietuvai." 

Rasa Siniakovas 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Mes nešiojame tautinius rūbus į mokyklą, jie yra labai brangūs. Aš nekalbu vien tiktai apie pinigus, 

mes juos saugome ir perduodama kitiems." 

Neda Krukauskaitė 

Gedimino lituanistinė mokykla, IL 

 

"Man šis rūbas labai nuostabus, nes man atrodo kad yra labai nuostabu, kad nuo senų laikų, žmonės vis 

užsideda šį tautinį rūbą. Gal ateityje, visi lietuviai kasdien nešios šį rūbą!" 

Sofija Tunkevicius 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Lietuviams tautiniai rūbai dabar labai svarbūs, bet kažkodėl žmonės jų nenešioja. Žmonės gėdijasi 

apsivilkti tautinius rūbus. Čia yra ypatingas, šventas rūbas. Jis simbolizuoja Lietuvos laisvę, vargą ir 

lietuvių pasiaukojimą Lietuvai. Jei lietuviai tikrai myli Lietuvą, reikia didžiuotis ir tautiniais rūbais. 

Reikia jį dėvėti ir būti laimingu, kad mes gavome šansą juos turėti." 

Ema Maizesius 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Pirmą kartą užsivilkau tautinį rūbą, kai man buvo aštuoneri. Man visur graužė ir sijonas buvo toks 

sunkus, kad atrodė tartum jis nukris. Tėvai sakė, kad aš atrodau labai gražiai, bet žiūrėdama į veidrodį 

atrodžiau labai didelė. Po pirmo renginio su tautiniu rūbu, pradėjau galvoti 'kaip mano protėviai galėjo 

šiuos drabužius kiekvieną dieną ir visą dieną dėvėti?!'" 

Elena Pranevičiūtė 

Maironio mokykla, NY 

 

"Su tautiniais rūbais aš galiu jaustis patriotiškai. Aš jaučiuosi kaip visi lietuviai aplink pasaulį yra kartu 

su manimi, nes mes visi esame lietuviai, viena didelė šeima. Aš esu lietuvis." 

Aleksas Udrys 

Šv. Kazimiero mokykla, Los Angeles 

 

„ Man labai patinka pasipuošti tautiniais rūbais. Su jais man gera šokti ir dainuoti. Su jasi aš tikra 

Lietuvė!“ 

Gabija Bičkus 

Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

 

 

"Aš manau kad visada išliks tautiniai rūbai nes lietuviai nuo senų laikų yra dideli patriotai." 

Karina Shtogryn 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"XXI a. lietuviai nešioja tautinius rūbus nes jie pašildo jų širdis. Prieš užsidedant drabužius, jie 

pagalvoja apie Lietuvos istoriją ir pasidžiaugia, kad jie yra lietuviai." 

Urtė Povilaitis 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Labai smagu rengtis tautiniais rūbais, nes nedaug žmonių žino kas jie yra. Yra įdomu gauti klausimus 

apie Lietuvą ir tautinius rūbus. Aš gerai jaučiuos, kai žmonės nori žinoti daugiau apie mano kultūrą." 

Paulina Ulinskas 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 



"Daug mano šeimos gyvena Lietuvoje. Kai apsirengiu tautiniais rųbais, man atrodo kad aš būčiau 

Lietuvoje. Jaučiuosi unikaliai." 

Karolina Polikarpovas 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Kai aš buvau maža, aš nešiojau mano mamos tautinius rūbus. Dabar, nes aš vyresnė, aš nešioju mano 

močiutės senus, žalius tautinius rūbus. Aš didžiuojuosi, kad šitie rūbai yra mano šeimoje ir tikiuosi, kad 

dar jie bus ilgai. Aš labai didžiuojuosi, kad aš esu lietuvė." 

Gabija Staniškytė 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Iš močiutės skrynios dabar ant sienos yra pakabinta sena senelio dujokaukė...Kai nuskrisiu į Lietuvą 

galėsiu paklausti senelio klausimus apie dujokaukę." 

Markas Uikuronis 

Vašingtono K. Donelaičio lituanistinė mokykla 

 

"Aš nežinau šachmatų žaidėjų, bet mano tėtė ir seneliai gerai žaidžia. Šachmatų sporto nauda yra 

smegenimis nes reikia labai daug galvoti, tai yra strategiškas žaidimas." 

Lukas Jaskunas 

Vašingtono K. Donelaičio lituanistinė mokykla 

 

"Jeigu labai pasistengsiu, galėsiu dalyvauti Olimpiadoje." 

Karina Konstantinavičiūtė 

Šv. Kazimiero mokykla, Los Angeles 

 

"Nors mes visi iš to pačio miesto, lietuvybė mus visus jungia ir mes nešiojame tautinius rūbus." 

Melanija Žukaitė 

Šv. Kazimiero mokykla, Los Angeles 

 

"Kai aš dėviu tautinius drabužius, aš jaučiuosi labai graži." 

Emma Milončius 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Aš šiandien papasakosiu koks jaunas kai spirti kamuolį į vartus ir pataikyti. Pirmiausia, kodėl man 

patinka įspirti į vartus? Nes tada treneris didžiuojasi tavimi. Antras dalykas, nes tu gali patekti į  

aukštesnįžaidėjų lygį. Trečias, nes gali patapti geriausiu žaidėju komandoje." 

Justinas Dainys 

Maironio lituanistinė mokykla, IL 

 

"Sportas - tai kalba, jungianti visų tautybių žmones. Ypatingai smagu dalyvauti rungtynėse, kurios 

vyksta kituose šalyse ir palaikyti savus." 

Greta Siernos 

Dr. V. Kudirkos lituanistinė mokykla  

 

"Aš galvoju, kad per sportą pasaulis sužino apie Lietuvą. Vieną dieną aš norėčiau būti stipriausias vaikas 

pasaulyje. Pasaulis sužinos, kad aš lietuvis!" 

Grantas Perevičius 

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles 

 

"Mano tautiniai rūbai visada turės vietą mano širdyje." 

Ema Rugieniūtė 

Šv. Kazimiero lituanistinė mokykla, Los Angeles 

 



Piešiniai 

2017 metai Lietuvoje paskelbti Tautinio kostiumo metais. Lituanistinėse mokyklose mokiniai 

supažindinti su tautinio kostiumo įvairove, raštų ir spalvų ypatumais. 

“Iš močiutės skrynios” temos atspindi penkis Lietuvos etnografinius regionus. Piešinių konkurso 

koordinatorė Rita Clemens (Lietuvėlė, LM) parinko šias temas: 

 

Darželis, 1-2 klasė - Delmono aplikacija/piešinys 

3-4 klasė - Tautinio kostiumo aplikacija 

5-6 klasė - Aukštaičių, Dzūkų arba Suvalkų tautinis kostiumas 

7-8 klasė - Žemaičių arba Klaipėdos krašto tautinis kostiumas 

9-10 klasė - Tautinis kostiumas pagal pasirinktą etnografinį regioną 

 

Piešinių konkurso  nugalėtojai: 

Darželis 

1 vieta: Edward Stackevičius (A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY) 

2 vieta: Armandas Venclovas (lituanistinė m-kla “Žiburėlis”, IL) 

3 vieta: Adelė Zaukas (lituanistinė m-kla “Žiburėlis”, IL) 

 

1 -2 klasė 

1 vieta: Elenutė Birzis (1 klasė, lituanistinė m-kla „Lietuvėlė”, NJ) 

2 vieta: Eva Balzekas (2 klasė, Rasos lituanistinė m-kla, IL) 

3 vieta: Brigita Kupstyte (1 klasė, Rasos lituanistinė m-kla, IL) 

 

3-4 klasė 

1 vieta: Ula Gedgaudas (4 klasė, Maironio lituanistinė m-kla, Lemont IL) 

2 vieta: Lukas Rahbari (A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY) 

3 vieta: Silvia Clemens (3 klasė,  lituanistinė m-kla „Lietuvėlė”, NJ) 

3 vieta: Simona Jasinskas (3 klasė,  lituanistinė m-kla „Lietuvėlė”, NJ) 

 

5-6 klasė 

1 vieta: Ieva Tarasevičius (A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY) 

2 vieta: Simon Trepizur (6 klasė, lituanistinė m-kla „Lietuvėlė”, NJ) 

3 vieta: Greta Šerniūtė (6 klasė, Gedimino lituanistinė m-kla, IL) 

3 vieta: Julija Taraška (5 klasė, Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Cleveland, OH) 

 

7-8 klasė 

1 vieta: Tomas Matulis (7 klasė, Rasos lituanistinė m-kla, IL) 

2 vieta: Laura Klimas (8 klasė, K. Donelaičio lituanistinė m-kla, Washington DC) 

3 vieta: Emilė Dicevičius (8 klasė, Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Cleveland, OH) 

 

9-10 klasė 

1 vieta: Ema Vilčinskaitė (9 klasė A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY) 

2 vieta: Ema Kaunas (9 klasė, Maironio lituanistinė m-kla, Lemont IL) 

3 vieta: Ugnė Kurdeikaitė (10 klasė, Bostono lituanistinė m-kla, MA) 

 



Piešinių konkurse dalyvavo 23 lituanistinės mokyklos. Buvo labai sudėtinga vertinti, nes sulaukėme 

daug nuostabių darbelių, viso net 535. Kaip visada, jaunieji menininkai nustebino savo kūrybingumu ir 

išradingumu. Vertinimo komisija: Rita Clemens, Lina Giusti, Auksė Motto, Rasa Lukošienė, Ona 

Stučkienė, Onytė Žukauskienė. Komisija piešinius vertino pagal konkurso reikalavimus: temos 

atitikimą, kūribiškumą, atlikimo kokybę ir išbaigtumą. 

 

Didžiuojamės visais mokinukais, dalyvavusiais konkurse, ačiū už nuoširdžius darbelius, šaunuoliai! 

Tegul nors mažytė dalelė “Iš močiutės skrynios” visada primins iš kur esate kilę. 

 

Nuoširdžiai dėkojame Lietuvių Fondui už paramą, nugalėtojai buvo apdovanoti piniginėmis premijomis,pagirimo 

raštais ir rugsėjo mėn. bus apdovanoti meno knygelėmis, kuriose pamatys savo piešinius ir rašinius. 

 Ačiū Lietuvių Fondui ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriui, kad galėjome išleisti 

meno knygelę " Iš močiutės skrynios". 
. 

 

  

 


