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   2016 m. kovo mėn. JAV LB Švietimo Taryba organizavo 
meno konkursą,  skirtą knygos metams. Buvo parinkta 
tema „Seku seku pasaką“, nes mes visi užaugome 
su pasakomis, kurias sekė mamos, močiutės, tėčiai, 
seneliai. Pasakos – tai kūriniai, kurie daro vaiką protingu, 
formuoja vaiko asmenybę, nes jis paprastai tapatinasi su 
pasakos veikėjais, sekdamas pasakos herojais, vaikas 
atranda savo tapatybę - kas jis yra ir kuo norėtų būti. 
Pasakų stebuklingoje šalyje ir vaikas, ir suaugęs randa 
džiaugsmą, optimizmą, poeziją. Pasakos yra puiki, 
maloni, nieko nekainuojanti pramoga, nuostabi galimybė 
patirti įvairių nuotykių ir daugybę įspūdžių. 

  Iš piešinių ir rašinių buvo matyti, kad mokiniams 
ši tema buvo įdomi ir labai patiko. Iš  26  lituanistinių 
mokyklų atkeliavo 830 piešinių ir 450 rašto darbų. 
Piešinių komisijos vadovei Ritai Clemens  (“Lietuvėlės” 
lituanistinė mokykla) su savo komanda Lina Gusti ir 
Greta Plokštyte buvo daug gražaus darbelio, kol iš visų 
piešinių atrinko gražiausius ir konkurso reikalavimus 
atitinkančius. Mokinių darbai buvo vertinami pagal temos 
tikslumą, atlikimo originalumą, piešinių kūrybiškumą ir 
meninę atlikimo kokybę.

   Rašinių vertinimo komisijos vadovė Gaila Narkevičienė  
(BLM direktorė, mokytoja lituanistė) surinko visą būrį 
padejėjų. Asta Balandytė (BLM mokytoja), Giedrė 
Budreckienė ("Taupa"), Lionė Kazlauskienė-Bradūnaitė, 
Daiva Navickienė (JAV LB švietimo tarybos narė) Dana 
Vainauskienė ("Neringos" direktorė, mokytoja lituanistė), 
Rita Lapšienė (BLM mokytoja lituanistė), Auksė Motto 
(konkurso koordinatorė). Pasiskirsčiusios  rašiniais visos 
kibo į darbą. Vertinimo komisijai tikrai buvo nelengva 
atrinkti geriausius, bet po 7 valandų darbas buvo baigtas.

   JAV LB Švietimo taryba nuoširdžiai dėkoja lituanistinių 
mokyklų vadovams, mokytojoms, mokiniams už puikų 
dalyvavimą meno konkurse. Amerikos lietuviai labai 
didžiuojasi, kad jie yra Lietuvos vaikai, todėl savo 
rašiniuose ir piešiniuose jie parodo kokia brangi ir miela 
jiems yra Lietuva, šiltai ir su meile išreiškia savo jausmus 
mene.

 Konkurso laimėtojai buvo apdovanoti piniginėmis 
premijomis ir pagyrimo raštais. Premijuotus piešinius/
rašinius  galima pamatyti  JAV LB Švietimo Tarybos 
puslapyje, FB, spaudoje. Meno konkursui ir knygos 
projektui  „Seku seku pasaką“ paramą skyrė JAV Lietuvių 
Fondas ir Lietuvos Švietimo Ministerijos Užsienio lietuvių 
skyrius.

  Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų paramą ir palaikymą, 
už Jūsų kilnumą ir dosnumą. Jūsų gera valia suteiks 
vaikams daug džiaugsmo, turėti knygelę su savo piešiniu 
ar rašiniu.

Auksė Motto
JAV LB Švietimo tarybos ko-pirmininkė

Seku, seku pasaką

Seku, seku pasaką...

Piešinių vertinimo komisija 
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rasos lituanistinė m-kla, iL

milvokio lituanistinė m-kla "Nauja karta", Wi

V. krėvės lituanistinė m-kla, Pa

Lituanistinė m-kla "Saulutė", FL Lino lituanistinė m-kla, Wa

Lituanistinė m-kla “Banginukas, Nantucket, Wa

Cincinnati Lituanistinė m-kla "aitvaras", oH
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1 vieta  Luka Marcinkevičiutė. Lituanistinė mokykla „Lietuvėlė”, Nj

Piešinių  konkurso nugalėtojai Darželio
klasė

Du gaideliai, du gaideliai baltus žirnius kúle
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2 vieta Ethan Austin 5 metai. 
atlantos lituanistinė m-kla “Saulė”, Ga

montessori lituanistinė m-kla “Žiburėlis”, iL

atlantos lituanistinė m-kla “Saulė”, Ga

3 vieta 
Aretas Boharevičius 5 metai. 
montessori lituanistinė m-kla 
“Žiburėlis”, iL
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Elena Arcila, 5 m. V. Krėvės lituanistinė m-kla, PA

Elenutė Birzis, 5 m. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ

Kamile Liepa, 4 m. Atlantos lituanistinė m-kla "Saulė", GARusnė Sakavickas, 4 m. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ

Ignas Giusti.  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

3 vieta 
Aretas Boharevičius 5 metai. 
montessori lituanistinė m-kla 
“Žiburėlis”, iL
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Aldona Paulter. Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Gabrielė Kungytė, 6 m. Maironio lituanistinė mokykla, NY

Evelina Strachan, 5 m. Gedimino lituanistinė m-kla, IL

Tomas Daukša, 5 m. Lituanistinė m-kla „Genys“, San Franciskas, CA

Armandas Venclovas, 4 m. Montessori lituanistinė mokykla “Žiburėlis”, IL

Martis Gabrielius, 5 m. Detroito "Žiburio" lituanistinė m-kla, MI
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Austėja Andrijauskaitė, 5 m. Montessori lituanistinė mokykla “Žiburėlis”, IL

Danielius Dranseika, 6 m. Montessori lituanistinė mokykla “Žiburėlis”, ILGreta Krapukaitis. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Aurelija Pabedinskas, 5 m. Gedimino lituanistinė m-kla, IL

Adomas Mascinskas, 6 m. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH

Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Cleveland,OH
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Greta Satkevičiūtė Lopez-Brea, 5 m. Detroito "Žiburio" Lit. m-kla, MI

Onutė Fagans. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Lukas Meldus, 5 m. Lituanistinė mokykla "Aitvaras", OH

Samanta Šopaitė, 5 m. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH



11

Greta Harmon, 5 m. Milvokio lituanistinė m-kla „ Nauja karta", WI

Evelina Harmon, 5m. Atlantos lituanistinė m-kla "Saulė", GA

Gagija Stankaitis, 5 m. Montessori lituanistinė mokykla “Žiburėlis”, IL

Marius Philippone, 8 m. E. Gervicko lituanistinė mokykla, NY Gabija Jankauskis, 6 m. E. Gervicko lituanistinė m-kla, NY
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Dvi višteles, dvi višteles i malúna veže.

1 vieta Veronika Covalesky Dr. V. kudirkos lituanistinė mokykla, Nj

Piešinių  konkurso nugalėtojai 1 klasė
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Dvi višteles, dvi višteles i malúna veže.

2 vieta
Evita Jakubėnaitė 
Bostono lituanistinė 
mokykla, ma

3 vieta 
Darius Teel 

Lietuvių mokykla 
Vašingtone, Va
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Kinga Tamulis, 1 kl.  Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Andrius Harton, 1kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, Vašingtonas, DC

Matas Covalesky, 1 kl.  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Kotryna Vanagas, 1 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Mėta Budrytė, 1 kl. A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY
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Rasa Janušonytė, 1 kl. lituanistinė m-kla "Nauja Karta", WI

Vincentas Voveris, 1 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Kai Genender, 1 kl. A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY  Eva Balzekas, 1 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Aleksa Brazytė. 1kl. A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY   

Edvinas Valentukevičius, 1 kl. lituanistinė m-kla, "Banginukas", MA
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Julytė Gavrilenko, 1 kl. Detroito "Žiburio" lituanistinė m-kla, MI

Vanesa Barrow, 1 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Los Angeles, CA 

Audra Merkelis, 1 kl. Worcester lituanistinė m-kla, MA

Adrijana Sprangauskaitė, 1 kl.  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ 

Greta Coleman, 1 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, Vašingtonas, DC

Amelija Reigles, 1 kl. Indianapolio lituanistinė m-kla, IN
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Tessa Petrauskaitė, 1 kl. Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Katerina Vitkevičiūtė, 1 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Ieva Bendikas, 1 kl.  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Veitas Isla, 1 kl. Bostono lituanistinė m-kla, MA

Du gaideliai, du gaideliai,
Baltus žirnius kúle.
Dvi višteles, dvi višteles,
I malúna veže.

Ožys male, ožys male, 
Ožka pikliavojo.
O ši trecia ožkytele 
Miltus nusijojo.

Muse maiše, muse maiše, 
Uodas vandens neše.
Saule vire, saule vire,
Meneselis kepe.
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1 vieta Sofija Riabkov. 2 klasė, rasos lituanistinė mokykla, iL

Piešinių  konkurso nugalėtojai 2-3
klasė

Skrido uodas per giria
Kirto uodas lazdyna. 
Dirbo uodas naštelius, 
Neše uodas vandeni,

Trúko uodui sparnelis.
Skrido muses gydyti,
Dirbo muses lovele,
Iš ažuolo lapeliu .
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2 vieta Liucė Memenas 
3 klasė, Šv. kazimiero lituanistinė mokykla, Los angeles, Ca

3 vieta Jonas Risovas 
2 klasė, maironio lituanistinė mokykla, NY
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Livija Maščinskaitė, 3 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH 

Lynette Zuzindlak, 3 kl.  Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH 

Gabija Mieldažytė, 3 kl.  Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH Gabrielė Putvinskas, 3 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Matas Aleknavičius, 3 kl.  Dr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Arija Stančiauskas, 2 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL
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Simona Jasinskas, 2 kl. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJAndrius Pakuckas, 2 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA

Deivis Danovitch, 2 kl.  Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA

Greta Kavaliauskas, 2 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Arnas Pilipavičius, 2 kl. V. Krėvės lituanistinė m-kla, PA

Silvia Clemens, 2 kl. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ
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Greta Jonušas, 2 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Ramunė Philippone, 2 kl. E. Gervicko lituanistinė m-kla, NY

Olivia Žukauskas, 2 kl. Maironio lituanistinė m-kla, NY   Gabija Dauderis, 2 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Erika Dombroski, 2 kl.  V. Krėvės lituanistinė m-kla, PA
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Gabrielė Avicolli, 2 kl. Maironio lituanistinė m-kla, NY

Ayla Gedmintas, 2 kl. E. Gervicko lituanistinė m-kla, NY

Mantas Jankauskis, 3 kl. E. Gervicko lituanistinė m-kla, NY

Albertas Cicėnas, 3 kl. Gedimino lituanistinė mokykla, IL   Žara Philippone, 3 kl. E. Gervicko lituanistinė m-kla, NY
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Paula Martison, 2 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, Vašingtonas, DC

Emilia Sato, 2 kl. Lituanistinė m-kla, "Nauja Karta", WI     

Gabija Pakuckaitė, 2 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA

Amelia Degutis, 2kl. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ  Monika Aleksonytė, 2 kl. Čikagos lituanistinė m-kla, IL  
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Evija Plummer, 2 kl. lituanistinė m-kla „Genys“, San Franciskas, CA

Sandra Lavickaitė. Lino lituanistinė m-kla, Sietlas, WA

Tija Milburtas. lituanistinė m-kla, "Saulutė" , FL

Emerhi Grantas, 2 kl. Bostono lituanistinė m-kla, MA

Vesta Konstantinavičiūtė, 2 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA
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rašinių  konkurso nugalėtojai 4-5-6
klasė

1 VIETA. Emilija Džeržanauskas. 6 kl. Leonto Maironio LM, IL
Kaip atsirado Nemunas

Seniai seniai Lietuvoje nebuvo upių. Mažame kaimelyje gyveno 
kaimiečiai. Jie gyveno gražiai ir linksmai, bet dirbo sunkiai ir labai 
vargdavo. Tuo laiku ežerai ir jūra buvo labai sūrios, tai buvo labai 
sunku gauti vandens. Net kai lydavo, Dievo ašaros irgi buvo sūrios. 
Žmonės galėjo gauti vandens iš žemės, bet nedaug. Kiekvieną 
dieną kaimiečiai gaudavo po mažą kibirą vandens. Žmonės labai 
meldėsi, kad rytoj gautų daugiau vandens. Vieną rytą Dievas 
išgirdo kaimiečiu maldas, jis žiūrėjo į žmones ir galvojo, kaip gali 
padėti. Dievas buvo nusiminęs, jam pagailo žmonių ir pradėjo 
verkti. Tuo pačiu laiku Saulė žiūrėjo į savo nukirptas kasas ir irgi 
pradėjo verkti. Vėjas papūtė ir Dievo ir Saulės ašaros susimaišė. 
Niekas nepastebėjo, kad lijo, bet ta viena didelė ašara nukrito 
ant žemės ir susiformavo upė. Tą upę kaimiečiai pavadino 
Nemunu. Niekas nežino, kas tą rytą atsitiko, bet visi džiaugėsi ir 
dėkojo Viešpačiui Dievui. Ir taip atsirado Lietuvos didžiausia upė 
Nemunas.

2 VIETA. Greta Čepaitė 5 kl. Indianapolio LM
Saulė, Vėjas ir Žiema

Seniai seniai Saulė ir Vėjas buvo geri draugai. Bet vieną dieną 
Saulė buvo labai karšta ir Vėjui tai nepatiko. Tada atsirado Žiema. 
Vėjas paliko Saulę ir nuėjo pas Žiemą. 
Žiemai patiko žiūrėti, kaip vaikai žaidžia su sniegu. Vėjui patiko 
žiūrėti, kaip lapai skraido su vėjais. O Saulei patiko žiūrėti, kaip 
vaikai žaidžia lauke su draugais. 
Atėjo sausis ir buvo labai šalta Žiema. Saulė norėjo, kad būtų 
karšta. 
- Kodėl yra labai šalta? Reikia, kad būtų karšta, - Saulė skundėsi.
- Nes vaikams patinka žaisti sniege! – Žiema atsakė.
- Taip, kartais žmonėms nepatinka, kai yra labai karšta,- Vėjas 
porino.
- Nereikia, kad būtų labai karšta, tik reikia, kad būtų šilta. Žmonėms 
ne visą laiką patinka, kai yra labai šalta,- Saulė mąstė.
- Gal mes galim padaryti, kad būtų nelabai šalta ir nelabai karšta,- 
Vėjas pasakė.
- Kaip mes tai padarysim? – klausė susirūpinusi Žiema.
- Turi būti ruduo, nes aš noriu, kad ir vėjas būtų,- Vėjas pasiūlė.
- Gerai, - Žiema ir Saulė pasakė kartu.
Rudenį ir žiemą Saulė šviečia trumpai ir vos tešildo žemę. Vėjui 
tada būna linksma jis gali pūsti lapus ir sniegą. Žiema labai 
džiaugiasi, kad gali priberti daug balto sniego į žemę. O pailsėjusi 
po rudens vėjų ir šaltos žiemos Saulė džiugina visus savo šiluma. 
Taip Saulė, Vėjas ir Žiema gyvena draugiškai.

2 VIETA. Evanas Pilipavičius 5 kl. Lemonto Maironio LM, IL
Kodėl medžiai nekalba

Sakoma, kad seniau medžiai galėjo kalbėti. Jie netik kalbėdavo, 
bet ir dainuodavo. Sakoma, kad rytais prabudę, jie imdavo 
tarpusavy šnekėtis. Per lietų ir griaustinį jie garsiai dejuodavo. O 
išlindus vaivorykštei jie smagiai traukdavo dainas. Vakarui atėjus, 
medžiai tyliai šnibždėdavosi, kol užmigdavo. Daugiau niekas taip 
gražiai nebendravo, kaip medžiai. Tačiau kartą pasirodė žmonės 
ir viskas labai greitai pasikeitė. Žmonės sugalvojo statyti namus 
ir pradėjo kirsti medžius. Nors medžiai buvo didžiuliai, tačiau jie 
negalėjo pasipriešinti. Jie labai gražiai maldavo žmonių pasigailėti. 
Bet žmonės buvo pikti ir negailestingi, ir toliau kirto medžius. Visi 
medžiai verkė dieną ir naktį. Jie tol verkė, kol negalėjo išleisti nei 
garso. Nuo tada medžiai daugiau ir nekalba. 

Indraja Kirvelaitytė, 6 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, DC

3 VIETA. Dalija Januškis. 4 kl. Gedimino LM, IL
Kodėl beržas baltas

Seniai seniai gyveno žmogus, vardu Beržas. Jis buvo baisus 
tinginys. Vieną kartą, kai buvo beprasidedanti žiema, pas Beržą į 
svečius atėjo jo kaimynas gerasis Tonis. Atėjo ir sako: „Jau žiema 
ir visi su kailiniais vaikšto, o kur tavo kailiniai?“ klausė jis. „Ai! 
Patingėjau nusipirkt, gal rytoj?“ „Na jau“ pasakė Tonis ir išėjo. Ir 
liko Beržas, tinginys rudas, kiurksoti namie. Sėdėjo, sėdėjo vieną 
savaitę, išsėdėjo, išsėdėjo ir kitą. Ir nusprendė vieną kartą Beržas 
eiti pasivaikščioti. Ėjo, ėjo ir pradėjo balti nuo šalčio. Išsigando ir 
norėjo sukti namų link, bet namų nesimatė. Suprato Beržas, kad 
Tonis buvo teisus ir pravirko juodomis ašaromis. Ir liko jis styroti 
miške, baltas nuo šalčio Šaltynės miške. Todėl ir dabar Beržas yra 
baltas nuo gėdos ir šalčio.
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1 vieta Simon Trzepizur. 5 klasė, lituanistinė mokykla „Lietuvėlė”, Nj

Piešinių  konkurso nugalėtojai 4-5-6
klasė
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Gabia Odinas 5 kl. Lemonto Maironio LM, IL
Kaip atsirado Nemunas?

Seniai seniai Lietuvoje nebuvo upių. Bet buvo berniukas vardu 
Nemunas. Jis buvo labai laimingas berniukas, bet buvo išdykėlis. 
Kai tėvai sako gražiai šuniuką sušukuoti, Nemunas   suvelia 
šuniuką. 
Nemunas labai mėgsta eiti į mokyklą, nes susitinka su draugu 
Kaunas. Kai mokykla pasibaigė Nemunas parbėgo namo ir 
atsisėdo prie durų. „Labas“ – sakė Nemuno mama. „Labas“ 
– atsakė Nemunas. „Ateik, iškepiau blynų!“ – pasakė mama. 
Nemunas suvalgė daug blynų. Jis nuėjo į tualetą nusiplauti 
rankas. Rankas nusiplovė, padžiovino ir išėjo lauk iš tualeto. Daug 
valandų praėjo, o vanduo dar bėgo. Visi nuėjo miegoti, o vanduo 
dar bėgo ir bėgo. Vanduo iš namų keliavo į miestą ir toliau. Kai visi 
atsikėlė, pamatė upę pro langą. Kaimynai džiaugėsi, Nemunas 
džiaugėsi ir Kaunas džiaugėsi! Lietuvos pirma upė – Nemunas. 

Meda Brazas 4 kl. Lemonto Maironio LM, IL
Kaip atsirado Nemunas

Seniai seniai Lietuvoje nebuvo upių. Visur buvo sausa, niekas 
neaugo, žmonės neturėjo ką valgyti. Viename kaime gyveno jauna 
mergaitė, ji turėjo daug brolių ir seserų. Vieną dieną vyriausias 
brolis išėjo ieškoti maisto ir negrįžo. Mergaitė verkė tris dienas 
ir tris naktis, jos ašaros tekėjo ir tekėjo, kol pavirto į didelę upę. 
Brolis rado kelią atgal pagal upės tekėjimą. Broliui grįžus mergaitė 
nustojo verkti, bet upė neišdžiūvo, o tik dar platesnė pasidarė ir 
išsiplėtė į visas puses. Kadangi brolio vardas buvo Nemunas, tai 
upę pavadino jo vardu.

Gabrielė Finell 4 kl. San Francisko LM „Genys“
Kodėl medžiai nekalba

Sakoma, kad seniau medžiai galėjo kalbėti... Vieną dieną buvo 
mažylės Eglutės gimtadienis. Visi norėjo padainuoti Eglutei naują 
dainą. Jie ėjo pas Eglutės mama ir tėtį ir klausė: „Kokia daina 
Eglutei patiks?“ „Kažką apie ją“,- sako jos mama Eglė.
 „Taip“,- sako tėtis beržas. Tada visi išėjo į lauką ir pradėjo dainuoti: 
Eglute mažute,
Auki didutė,
Kai pasieksi saulę,
Pamatysi mūsų pasaulį.
Bet tada atėjo tokia pikta bobutė ir sako: „Viskas! Nuo šiol nei 
vienas medis neištars nė žodžio. Visi medžiai pradėjo žiūrėti į 
bobutę ir pamatė, kad čia ne bobutė, tik yra labai pikta ragana. 
Ir staiga ragana ištiesė ranką ir palietė vieną medį ir jis nustojo 
kalbėti. Visi medžiai pradėjo garsiai rėkti: „ Oi ne, oi ne, oi ne!“ Bet 
ragana bėgo per mišką, lietė visus medžius ir nė vienas medis 
nebegalėjo šnekėti. 

Monika Šermukšnytė 5 kl. Bostono LM, MA
Kaip Nemunas atsirado

Seniai seniai gyveno Lietuvoje berniukas Nemunas. Nemuno 
šeima buvo labai turtinga. Nemunas labai mėgo išdykauti ir 
jisai visada erzindavo visus vaikus, kad jie neturėjo tiek daug 
turto. Vieną dieną, kai Nemunas buvo namuose, stebuklingai 
atsirado burtininkas. Tas burtininkas jam pasakė: ,, Nemune, tu 
negali taip skriausti kitų vaikų. Jeigu tu nepradėsi elgtis geriau, 
kažkas tau labai blogo atsitiks. Aš tau duosiu septynias dienas 
padaryti septynis gerus darbus ir jeigu tu nepadarysi, tu žinai , 
kas atsitiks.“ Kai burtininkas išskrido, Nemunas nepaklausė jo. Jis 
išėjo į lauką ir  vėl pradėjo skriausti. Po septynių dienų Nemunas 
nebuvo padaręs jokių gerų darbų. Tada sugrįžo  burtininkas ir 
jis pasakė: ,,Tu nepadarei gerų darbų, tai aš paimsiu visus tavo 
turtus.“  Poof  ir viskas dingo. Nemunas buvo labai nuliūdęs. Jisai 
šaukė tą burtininką ir jis atskrido. Nemunas jam pasakė:,, ..negera 
taip gyventi, prašau padėk man.“ ,,Gerai, aš tau padėsiu“,- atsakė 
jis ir pavertė Nemuną į didžiulę upę. Todėl dabar Lietuvoje yra 
Nemunas ir prisiminkit, kad negalima  erzinti kitų vaikų arba ir jūs 
pavirsite į upę. 

Rokas Skripka 5 kl. K. Donelaičio LM ,Vašingtonas DC
Baltas Beržas

Seniai seniai gyveno žmogus vardu Beržas. Jis buvo mažas, bet 
stiprus. Jam labai patiko padėti tėvui kirsti medžius.
Kai Beržas užaugo, jis turėjo šeimą. Atėjo žiema ir reikia medžiais 
pašildyti namą. Beržas nuėjo į mišką. Kelios dienos praėjo, bet  
medžių nerado. Vieną dieną pradėjo truputį snigti. Beržas pamatė 
medį, bet  tas medis buvo toli. Beržas pradėjo eiti ir kiekviename 
žingsnyje sniego krito vis daugiau ir daugiau. Beržas vis tiek ėjo. 
Kai beveik nuėjo, jam pasidarė šalta. Buvo labai daug sniego. 
Jam klimpo batai į sniegą. Jis sušalo ir  pavirto į medį, kuris buvo 
baltas. Štai todėl beržas yra baltas.

Paskatinamieji Rašiniai

Nikolas Giniotas, 5 kl.  Bostono lituanistinė m-kla, MA
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2 vieta  Nicholas Devoe. 4 klasė, a. kazickienės lituanistinė mokykla, NY

3 vieta Austė Sabonis. 4 klasė, maironio lituanistinė mokykla, Lemont, iL
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Ona Kriaučiūnas, 5 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Melanija Žukaitė, 5 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Los Angeles, CA   

Emilius Lesniauskas, 4 kl. Detroito "Žiburio" lituanistinė m-kla, MI     

Evelina Čiuteikytė, 5 kl. Čikagos lituanistinė mokykla, IL  

Monika Papartytė, 5 kl. Čikagos lituanistinė mokykla, IL 
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Joris Vasiliauskas 6 kl. Lemonto Maironio LM, IL
Kodėl medžiai nekalba

Sakoma, kad seniau medžiai galėjo kalbėti. Kai tik Deivė Gamta 
sukūrė žemę, medžių nebuvo tiek daug. Jie draugiškai augo, 
patardavo vienas kitam į kurią pusę sukti šaknis, kad gautų 
daugiau vandens, aptardavo orus ir naujai išdygusius medelius. 
Pamažu medžių vis daugėjo ir daugėjo. Miškuose pradėjo 
medžiams trukti vietos. Seni medžiai jauniems užstodavo šviesą. 
Jauni – keldavo galvą vis aukštyn. Pykdavo ant senųjų, garsiai 
skųsdavosi. Seniesiems medžiams jaunieji atrodė akiplėšos, 
negerbiantys garbingo amžiaus ir jų patirties. Jauniesiems 
senoliai atrodė visai atsilikę, nuobodūs ir kvaili. Vis dažniau jie 
bardavosi ir miške kildavo baisus triukšmas. Senieji medžiai, 
ginčams išspręsti, į pagalbą pasikvietė pačią motiną Gamtą. 
Atėjusi motina Gamta paklausė medžių, kas atsitiko. Senieji ir 
jaunieji pradėjo pasakoti savo nuoskaudas. Miške kilo baisus 
triukšmas net žvėrys užsikimšo ausis. Supykusi motina Gamta 
atėmė iš medžių kalbos dovaną. Staiga miške tapo tylu ir gera. 
Nuo to laiko miškas yra ramybės vieta. Tu gali girdėti paukščius 
ir vėjo šlamesį. 

Dominykas Gonta 6kl. Gedimino LM, IL
Kodėl medžiai nekalba

Sakoma, kad anksčiau medžiai galėjo kalbėti. Tais laikais žmonių 
nebuvo ir pasaulį valdė motulė Gamta. Gamta labai mylėjo visus 
savo vaikučius – gyvus padarus. Motulė Gamta leido visiems 
gyvūnams ir augalams kalbėti su viena sąlyga: niekas negalės 
išduoti, kur ji gyvena. Motulė Gamta gyveno ąžuolo drevėje. 
Vieną dieną ant ąžuolo nutūpė genys ir gegutė. Genys pradėjo 
tuksenti ąžuolą. Ąžuolas prašė genio sustoti, bet genys neklausė. 
Tada ąžuolas supykęs išdavė, kad jo drevėje gyvena Gamta 
ir genys gali ją prižadinti. Gegutė išgirdo ir iškūkavo visiems 
paslaptį. Taip visas pasaulis sužinojo, kur gyvena gamta. Motulė 
Gamta supyko ir padarė taip, kad medžiai nebekalbėtų. Todėl iki 
šios dienos medžiai nekalba.

Elena Pranevičiūtė 6kl. Maironio LM, NY

Kodėl medžiai nekalba
Sakoma, kad seniai medžiai galėjo kalbėti. Gana keista ar ne? O 
iš kur aš sužinojau? Man tėtis pasakė, o jam pasakė jo tėtis, o jam 
pasakė jo tėtis, o jam pasakė jo tėtis, o jam pasakė jo tėtis, o jam 
pasakė jo tėtis, o jis pats matė. Viskas prasideda šitaip:
Mano proproproproproprosenelis, Tomas, gyveno miške,  jis buvo 
labai mandagus, todėl ir medžiai jį mylėjo. Tomas gyveno ilgai ir 
laimingai iki tol, kol medžių vadas jam pasakė:
Tu žinai labai daug apie šitą mišką, žinai kiekvieną žolytę, todėl 
mes norim, kad tu nueitum į patį miško vidurį ir atsistotum ant 
kairės kojos...

Ona Pranevičiūtė, 6 kl. Maironio lituanistinė mokykla, NY   

Laura Tribulauskaitė, 5 kl.  Bostono lituanistinė m-kla, MA

Isabella Kovas, 4 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL
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Karolina Lickūnas, 4 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, DC

Julija Vizbaras, 6 kl. Maironio lituanistinė mokykla, NY   

Emili Kedytė, 4 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Los Angeles, CA  

Mantas Ševeris, 6 kl. V. Krėvės lituanistinė m-kla, PA    Kristina Alves, 9m. lituanistinė m-kla, "Saulutė", FL
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Aistis Miškinis, 6 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, OH  

Haroldas Giedraitis, 6 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, Los Angeles, CA   

Monika Morkūnas, 6 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Tomas Henriksen, 6 kl. Gedimino lituanistinė m-kla, IL Ieva Diliūnaitė, 5 kl. Čikagos lituanistinė mokykla, IL 

Elizabeth Žukauskas, 6 kl. Maironio lituanistinė mokykla, NY   
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Adelė Beleckaitė, 4 kl. Indianapolio lituanistinė m-kla, IN

Mattias Tali, 4 kl. Lituanistinė m-kla „Genys“, CA

Tomas Lapeika, 6 kl. V. Krėvės lituanistinė m-kla, PA  

Viktorija Šimkevičiūtė, 5 kl. Čikagos lituanistinė mokykla, IL Gabrielė Keegan, 5 kl. Bostono lituanistinė m-kla, MA
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Gabrielė Leščinskaitė, 5 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Paula Capskaja, 4 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Luisa Belau, 5 kl. Detroito "Žiburio" lituanistinė m-kla, MI   

Rokas Skirpa, 5 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, Vašingtonas, DC Teresa Matulis, 6 kl.  Rasos lituanistinė m-kla, IL



36      

1 VIETA. Saulė Kairytė 7 kl. Bostono LM , MA

Pasakų miestas

Labai seniai, pilyje ant kalno, gyveno pasakų karalius ir karalienė. 
Jiedu turėjo dukrą.
Mieste gyveno pasakos. Kiekviena pasaka turėjo nuosavą namelį, 
kuriame gyveno jos veikėjai. Pasakų mieste buvo statomi nauji 
nameliai. Vėliau juose apsigyvendavo naujos pasakos. Nameliai 
buvo skirtingo dydžio ir išvaizdos. Vieni nameliai buvo pilys, kiti 
turėjo didelius sodus, o dar kiti buvo nedideli namukai. 
Mieste galėjo gyventi tik draugiški pasakų veikėjai, o blogieji 
pasakų veikėjai gyveno ant kito kalno. Juos valdė blogoji pykčio 
karalienė. Blogosios pasakos troško persikelti į gerąjį kalną, bet 
piktoji karalienė jų neleido. Ji turėjo didelį, piktą drakoną, kuris 
saugojo, kad jokia pasaka nepabėgtų.
Vieną dieną blogoji karalienė liepė savo drakonui, kad šis 
nuskristų ir užimtų gerąjį kalną. Piktasis drakonas nenorėjo, bet 
neturėjo kito pasirinkimo. Kai jis nuskrido, jis pamatė koks gražus 
yra gerasis kalnas. 
Gerojo karaliaus sargybiniai pastebėjo drakoną ir labai nustebo, 
kad jis atrodė draugiškai nusiteikęs. Jie nulėkė pas karalių. Kara-
lius, karalienė ir jų dukra klausėsi naujos pasakos. Ši pasaka va-
kar buvo atsikrausčiusi į mietelį. Karalius džiaugėsi, nes rytoj bus 
didysis pasakų sekimo konkursas.  Konkursas vykdavo didžiojoje 
miesto aikštėje. Karalius nustebo, kai sargybiniai pasakė, kad 
jie pastebėjo drakoną. Jis įsakė paklausti, ko šiam drakonui čia 
reikia. Karalius dar labiau nustebo išgirdęs, kad drakonas ne-
nori su jais kautis,ir  blogosios pasakos nori persikelti į jų miestą. 
Blogieji veikėjai nori gyventi čia, jie nori būti geri ir  jiems nepat-
inka blogoji karalienė. Karalius pasakė, kad drakonas gali atnešti 
visus gyventojus čia. Drakonas taip ir padarė. 
Kitą dieną per konkursą karalius papasakojo naują pasaką pava-
dinimu „Pasakų miestas“, kuri tapo legenda.

2 VIETA. Lukas Baumilas 7 kl. A. Kazickienės LM, NY

Kelionė į kalną

 Seniai seniai gyveno lietuvių kalbos mokytoja. Ji mokino savo mo-
kinius apie Čiurlionį. Bet vaikams labai nusibodo. Tomas paklausė: 
„Kodėl mum reikia mokintis apie šitą senelį, visai neįdomu.“ Moky-
toja atsakė, kad Čiurlionis buvo vienas iš žinomiausių lietuvių 
menininkų. Tomui tai tikrai taip neatrodė. 
Taip jam nusibodo, kad užmigo. Girdi, kad mokytoja jam sako, 
kad Tomas įstrigo M.K. Čiurlionio paveiksle „Pilies pasaka.“ Moky-

rašinių  konkurso nugalėtojai 7-8
klasė

toja berniukui pasakė, kad vienintelis būdas išeiti iš paveikslo, tai 
yra pasiekti pačią aukščiausią kalno dalį. Bet mokytoja perspėjo 
jį, kad kalno viršūnę saugoja slibinas. Jeigu Tomas tą slibiną 
nugalės ir pasieks kalno viršūnę, tai jis grįš atgal į mokyklą. To-
mas labai norėjo grįžti namo, tai pradėjo keliauti. Tomas ilgai lipo 
kol pasiekė vartus. Jis suprato, kad kažkada čia tikriausiai gyveno 
daug žmonių, bet dabar jų nesimatė, visur tuščia. Dar po valan-
dos Tomas pasiekė antrus vartus. Ir jis pamatė mažą apleistą 
miestą. Kai pasiekė miestą, Tomas pastebėjo, kad tai labai senas 
miestas. Berniukas pagalvojo, kad reikia rasti kalvį. Jeigu reikės 
nugalėti slibiną, tai reikės ginklų. Tomui labai pasisekė, nes jis 
rado kardą ir arbaletą. Paskui vėl  lipo ir lipo iki pilies vartų pačioj 
kalno viršūnėje. 
Pagaliau Tomas rado laiptus ir užlipo į patį aukščiausią aukštą. 
Iš viršaus berniukas pastebėjo, kad kalnas net aukštesnis negu 
jis galvojo. Bet kai Tomas atsisuko jo širdis vos nesustojo. Tomas 
žiūrėjo tiesiai į slibiną. Kaip jis bėgo! Greičiau už liūtą. Slibinas 
buvo didesnis net už du lėktuvus. Tomas pagalvojo, kad tikrai 
nenugalės slibino. Tomas išsitraukė savo arbaletą. Visai netyčia, 
kol traukė jį iš savo maišo, iššovė strėlė. Strėlė pataikė tiesiai į 
slibino akį. 
Tomas juto, kad labai greitai kyla į dangų. Kalno dabar jau visai 
nebesimatė, tik debesys. Staiga jis pradėjo kristi žemyn ir išgirdo 
mokytojos  balsą:
-Tomai, ar tau vis tiek atrodo nuobodu? Tikiuosi, kad ne.
Tomas apsidairė ir pamatė, kad jis sėdi klasėje ir jam jau neatrodė 
nuobodi Čiurlionio kūryba.

3 VIETA. Greta Ačaitė 7kl. Čikagos LM, IL

Pilies pasaka

Kartą, prieš daugelį metų, tolimoje karalystėje gyveno sena raga-
na. Ji nuolatos stengėsi pagražinti gyvenimą, kad jis nebūtų toks 
liūdnas ir niūrus. Kasdieną ji ryškiomis spalvomis nudažydavo 
gėles bei dangų. Žaismingai ji išpurtydavom nešvarius debesis, 
kad jie balti ir purūs giedrintų jos dangų. Taip ji gyveno, kol jos 
pasaulio neatrado elfai. Pikti ir niūrūs elfai erzino raganaitę. “Tavo 
visos gėlės išmėtytos laukuose, mūsų guoliai netvarkyti gražiau 
atrodo!“ “Ta saulė, tokia šviesi ne nuostabu, kad tu akla!” Vieną 
dieną raganaitei pabodo klausyti elfų peštynių. Ji pamojo savo 
stebuklingąja lazdele ir išnyko. Ji sunaikino šviesią saulę ir pu-
riuosius debesis. O elfus ji paliko krūvoje ir tamsoje. Bet ragana 
buvo geros širdies ir karts nuo karto ji paleisdavo laimingąsias 
šviesas, skaidriuosius debesis. Tuo parodydama, kad ji atleidžia 
elfams už įžūlumą ir piktas užgaidas. 
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1 vieta Bernard Vyja. 7 klasė, Bostono lituanistinė mokykla, ma

Piešinių  konkurso nugalėtojai 7-8
klasė

Bostono lituanistinė mokykla, ma
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2 vieta Monika Mikuleviciute 7 klasė, Detroito “Žiburio” lituanistinė m-kla, mi

3 vieta Saulė Kairytė 7 klasė, Bostono lituanistinė mokykla, ma
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Petras Wikler, 7 kl. Lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ

Abigailė Mileika. Bostono lituanistinė m-kla, MA

Neda Stankevičiūtė, 7 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL 

Sofija Juodaitytė. Bostono lituanistinė m-kla, MA

Juka Custardo, 8 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL
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Greta Diržytė, 8 kl. A. Kazickienės lituanistinė m-kla, NY

Laura Klimas, 7 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, DC

Rokas Stančiauskas, 7 kl. lituanistinė m-kla „ Lietuvėlė", NJ

Danielė Baranauskaitė, 7 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Agnė Rudokaitė, 7 kl. Čikagos lituanistinė mokykla, IL 
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Atlanta Jurkiewicz, 7 kl. Detroito "Žiburio" lituanistinė m-kla, MI  Sigita Puskorius, 7 kl. K. Donelaičio lituanistinė m-kla, DC

Gedimino lituanistinė m-kla, IL

K. Donelaičio lituanistinė m-kla, DC
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rašinių  konkurso nugalėtojai 9-10
klasė

1 VIETA. Herkus Krisčiūnas 9 kl. 
Lietuvių mokykla, Vašingtonas, DC

Amžinoji ugnis
Kartą gyveno kunigaikštis, vardu Jonas. Jis valdė vieną iš 
didžiausių kunigaikštysčių Lietuvoje. Ši vieta buvo apsupta 
aukščiausių kalnų, didžiausių ąžuolų ir kvapiausių gėlių.
Vieną dieną Jonas nusprendė ieškoti laimės. Dieną ir naktį 
kunigaikštis ieškojo savo laimės. Po ilgos kelionės Jonas priėjo 
seną ąžuolą. Tai nebuvo paprastas medis. Tai buvo senasis 
Perkūno simbolis. Žmogus paklaustas nepasakytų šio medžio 
amžiaus, tad  kunigaikštis nusprendė permiegoti prie šio ąžuolo.
Kitą rytą ąžuolo nebuvo, vietoj jo stovėjo neišpasakyto grožio 
mergelė. Tai buvo ugnies deivė Gabija. Ji pasisveikino su  Jonu ir 
pradingo liepsnose. Jonas stovėjo kaip pabučiuotas, nesupratęs, 
kas čia atsitiko. Apstulbęs jis sugrižo į savo miestą. Kunigaikštis 
jautė skausmą savo širdy, lyg kžkas jį šauktų grįžti atgal. Po 
kelių dienų Jonas vėl iškeliavo ieškoti Gabijos. Apsistojęs toje 
pačioje vietoje jis vėl sutiko Gabiją. Jie kalbėjosi ilgai, kol deivė 
vėl pranyko liepsnose.
Trečią dieną kunigaikštis vėl sugrižo ieškoti deivės. Šį kartą jis 
ją rado. Bet ji nebeatrodė linksma, ji verkė. Staiga žaibas trenkė 
Jonui per galvą ir šis nualpo. Atsikėlęs kunigaikštis neatpažino 
šios vietos, jis buvo viduryje tamsios girios. Šalia jo stovėjo 
Gabija, o priešais juos buvo sumažintas miestelis. Kunigaikštis 
atpžino savo kunigaikštystę. Staiga miestelis aptemo, jį apsupo 
tamsūs debesys, besisvaidantys žaibais. Iš mažų namelių pradėjo 
bėgti mažyčiai žmogeliukai. Iš žemės pradėji veržtis ugnis, 
namai griuvo. Netrukus visa kunigaikštystė degė liepsnose. Tik 
dabar kunigaikštis suprato, ką jis padarė dėl savo meilės. Taip 
kunigaikštis visą savo gyvenimą gyveno matydamas, kaip jo 
miestas dega amžina ugnimi ir skausmu.

2 VIETA. Ema Vilčinskaitė 9 kl. A.Kazickienės LM, NY
Lietuvos sukūrimas

Kai Lietuvos dar nebuvo, gyveno karalius ir karalienė, kurie valdė 
visą pasaulį. Tai buvo ramus laikas, be kančių, karų, ligų ir skurdo.
Visi žmonės mylėjo vieni kitus, padėjo vienas kitam, ir dienos 
pabaigoje žinojo, kad turi vienas kitą.
Bet vieną dieną atsitiko nepaprasti dalykai. Karalienė dingo 
ir karalius išėjo jos ieškoti. Jis vaikščiojo karalienės takais, kol 
pamatė kažką blizgantį. Tai buvo karalienės gintarinis žiedas. 
Po ilgų klaidžiojimų, jis priėjo seną namą. Rūsyje karalienė buvo 
surakinta grandinėmis. Karalius sutraukė grandines, paėmė ją ant 
rankų ir išnešė per duris. Karalienė buvo labai laiminga, bet žynė 
pasakė, kad jie greičiau eitų iš tos vietos, nes labai pavojinga. 
Karalius nežinojo ką daryti, tai žynė pasiūlė jiems sukurti naują šalį, 
kurioje galėtų gyventi laimingai, ir valdytų tą šalį ilgai, išmintingai 
ir garbingai. Žynė sukūrė šviesos rutulį ir paklausė kaip karalius 

nori pavadinti savo šalį. Karalius ir karalienė pasitarė ir nusprendė 
savo šalį pavadinti „Lietuva“ kai tik jie pasakė, šviesos rutulys 
dingo ir jie atsidurė pačioje gražiausioje šalyje. Didžiulės žalios 
eglės, didingos ąžuolų girios,švariausios upės, skaidriausi ežerai, 
vaidilutės, dainiai. Tai buvo jų svajonių šalis – Lietuva.

 
3 VIETA. Arija Simonaitytė 9 kl. Indianapolio LM

Gintarinis sapnas
Vieną dieną prieš daug metų gyveno karalius Auštaras ir karalienė 
Gabija. Jie buvo labai turtingi ir gudrūs. Auštaras turėjo ilgą 
barzdą, o karalienė ilgus ir be galo gražius plaukus.
Vieną naktį karalius Auštaras atsibudo nepažįstamame miške. Jis 
nesuprato, kas atsitiko. Aplink jį buvo tik medžiai ir tyla.
....Staiga jis pamatė ką ir jo karalienė matė...spindinčius žiburiukus.
ir ne du ar trys, bet daugybę, milijonus spindinčių žiburiukų.
_ Kaip čia gražu,- pastebėjo karalius Auštaras. Karalius žiūrėjo į 
dangų neatsistebėdamas taip ilgai, kad jis beveik nepastebėjo, 
kai viena žvaigždė pradėjo kristi ...tiesiai į jį.
Jis norėjo pasitraukti, bėgti nuo žvaigždės, bet pastebėjo, kad ta 
žvaigždė ypatingai keistai spindi ant žemės.
...Karalienė Gabija atsargiai pakėlė tą žvaigždę. Ji laikė ją savo 
rankose ir pastebėjo kažką labai artimo ir pažįstamo. Staiga jie 
suvokė, kad čia yra jų gintaro karalystė. Jie abu nustebę žiūrėjo į 
žvaigždėje esantį mažytį miestelį.
- Bet kaip mes atsiradome miške ir kad mūsų karalystė yra 
žvaigždėje? Gabija susimąsčiusi žiūrėjo į žvaigždę ir ji suprato, 
kad čia yra tik sapnas.

ANGLų KALBA

1 VIETA. Veronika Dilbaitė, Bostono LM, MA
2 VIETA. Dominykas Knueppel, "Žiburio" LM, Detroitas, MI
3 VIETA. Patrikas Knueppel, "Žiburio" LM, Detroitas, MI

Paskatinamasis
Jonas Lukoševičius 9 kl. NY Maironio LM

Pienės pūke - visa Lietuva
Vieną gražią pavasario dieną plačiuose laukuose pasiklydo mažas 
vaikas. Jis bėgo per pievą, ir užlipo ant kalno. Mažas vaikas 
pamatė didžiulį ir labai gražų pienės pūką. Šis buvo didesnis net 
už patį vaiką. Nieko gražesnio mažylis nebuvo regėjęs ir jis norėjo 
nuskinti pienės pūką ir nunešti parodyti savo tėveliams.
Staiga visas dangus virš vaiko galvos užtemo ir didelis juodas 
paukštis taikėsi pagriebti pienės pūką.
Jis pastvėrė savo snapu ir nešėsi tolyn. Bet mažas vaikelis vijosi jį 
per pievą, kol paukštis paleido pienės pūką iš snapo.
Vaikas suprato, kad reikia saugoti tai kas gražu,....nes pienės 
pūke telpa vis Lietuva.
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1 vieta Ema Vilčinskaitė 9 klasė, a.kazickienės lituanistinė mokykla, NY

Piešinių  konkurso nugalėtojai 9-10
klasė

a.kazickienės lituanistinė mokykla, NY
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2 vieta Gertrūda Granickaitė 9 klasė, Lietuvių mokykla Vašingtone, Va

3 vieta  Gintaras Baipšys  9 kl. Šv. kazimiero lituanistinė m-kla, Los angeles, Ca
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Emilia Kėdainis, 10 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Andželika Kudžmaitė, 10 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL

Kristina Sutterlin, 9 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Leticija Pavilionytė, 9 kl. Rasos lituanistinė m-kla, IL  

Brigita Jagėlaitė, 10 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL
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Aleksas Lapšys, 9 kl.  Bostono lituanistinė m-kla, MA

Lelija Kazlauskaitė, 9 kl.  Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA      

Simona Snapkauskaitė, 17m. Lino litunistinė m-kla, Sietlas, WA   

Julija Kuslytė, 9 kl. lituanistinė m-kla, "Banginukas", MA

Monika Klovaitė, 10 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Veronika Alinskaitė, 9 kl. Bostono lituanistinė m-kla, MA
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Viktorija Freitakaitė, 9 kl. Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, ILBrigita Gedgaudaitė, 9 kl. Šv. Kazimiero lituanistinė m-kla, CA 

Čikagos lituanistinė m-kla, IL



Maironio lituanistinė m-kla, Lemont, IL

Lituanistinė m-kla, "Lietuvėlė", NJDr. V. Kudirkos lituanistinė m-kla, NJ

Lituanistinė m-kla, "Genys", CA


