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Mokinių 

  Turinys 

Lietuvos valstybės atkū-
rimo šimtmetis  

 1 psl. 

Minint 100-ąsias Lie-
tuvos nepriklauso-
mybės atkūrimo 
metines – 2 psl. 

Mokinių mintys ir  

kūryba - 3 psl. 

  

 Istorijos mokytoja 
apie Valstybės  

atkūrimo dieną - 4 psl. 

 

      Vasario 16-oji pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. 1918 
metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių valstybė, kurią turėjo 
valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, ir kartu simboliškai atgaivinta 
senojoje Lietuvoje (1253–1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingu-
mo tradicija. 

            2018 m. vasario 16 d. švęsime modernios Lietuvos gimimą. Ši 
data lyg tiltas sujungia 1253 m. liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 
1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be Vasario 16-osios 
nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. Modernios Lietuvos šimt-
metis – sėkmės istorija. Svarbiausi laimėjimai: Lietuvos valstybė tapo 
Europos ir pasaulio istorijos subjektu; susiformavo moderni piliečių 
visuomenė, suvokianti laisvės ir su laisve susijusios atsakomybės svar-
bą; Lietuvos valstybei ir visuomenei atvertos naujos veiklos erdvės. 

         Šiandienos herojus yra kiekvienas Lietuvos pilietis – aktyvus XXI 
amžiaus Lietuvos kūrėjas, suvokiantis, kad nuo jo kasdienių pastangų 
priklauso ne tik dabartis, bet ir būsimi Lietuvos valstybės ir tautos is-
torijos įvykiai. Šalia svarbiausio Šimtmečio simbolio – tautinės vėliavos 
– turime Vytį, svarbiausią mūsų valstybės simbolį, parodantį senosios ir 
moderniosios Lietuvos jungtį. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Edvinas Jakubianecas, 5b kl. 



Puslapis 2 Mokinių balsas 

      1. Šiais metais yra minimos šimtosios Lietuvos valsty-
bės atkūrimo metinės. Ką Jums asmeniškai reiškia ši 
svarbi mūsų tėvynei data? 

 Lietuvos valstybės atkūrimas 1918 m. – milžiniškas 
laimėjimas mūsų šalies istorijoje, kuriuo šiandien galime 
didžiuotis. Ši sukaktis – tai tarsi paskata susimąstyti, ką 
valstybei ir visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį, ko-
kius svarbiausius tikslus keliame sau artėjant naujam – 
antrajam Šimtmečiui. Per šį laikotarpį pasiekta daug svar-
bių laimėjimų. Lietuvos valstybei ir visuomenei atvertos 
naujos veiklos erdvės. Mūsų progimnazija – ne išimtis. Šiandien mes galime džiaugtis, jog esame mo-
derni, šiuolaikiška progimnazija. 

2. Kaip manote, ar prof. L. Mažylio surastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
originalas yra labai svarbus Lietuvai? Kodėl? 

    Be abejo, prof. L. Mažylio surastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto originalas 
yra pati geriausia ir prasmingiausia dovana Lietuvai valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Šis doku-
mentas - tai Lietuvos gimimo liudijimas, o jį turi turėti kiekvienas, kurio tapatybę tas dokumentas liu-
dija. Tikiu, kad Lietuva kada nors turės originalą, o kol kas ketinu nuvykti į Signatarų namus ir pasižiū-
rėti, kaip atrodo šis istorinis dokumentas, kurį, deja, Vokietija mums tik paskolino. 

3. Kaip vertinate Lietuvos valstybės atkūrimo metinėms skirtą Nyderlandų Karalystės ambasado-
riaus dovaną, kurios dalį gavo  ir Švenčionių rajonas? 

   Dovanas smagu gauti, o ypač tokias – „šimtmečio“, kurios skatina savanorystę, bendruomenišku-
mą ir pagalbą. Mūsų miesto bendruomenė parodė iniciatyvą puošti savo aplinką, o ambasada pasiūlė 
sprendimą kaip tai įgyvendinti ir padovanojo tulpių svogūnėlių. Pavasarį Švenčionys, kaip ir dar keli 
Lietuvos miestai , pasitiks atkurtos valstybės gimtadienį pasipuošę simboline dovana – žydinčiomis 
tulpėmis, kurios suformuos simbolnį „LT100“ užrašą. Kaip ir minėjau, tokios iniciatyvos skatina sava-

norystę, pritraukia daugiau žmonių, paska-
tina kurti naujas tradicijas bendruomenėse, 
kaimynystėse, kolektyvuose ar šeimose. 
Daugiau savanorių – daugiau dovanų Lietu-
vai, gražesnė mūsų valstybės šventė. 
4. O kaip mūsų progimnazijos bendruome-
nė ir jūs asmeniškai švenčiate ir švęsite 
šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo me-
tines? 
           Pasitinkant valstybės atkūrimo šimt-
metį, šalies gimtadienį švęsime ne pasyviu 
dalyvavimu, o kuriant iniciatyvas, organi-
zuojant veiklas ir taip pat dovanojant gerus 
darbus. Progimnazijoje sudarytas renginių, 
skirtų Lietuvos valstybės atkūrimo šimtme-
čiui paminėti,  planas, kuriame daugybė 
įvairių veiklų. 
 

Nedas Šavdinis, 5b kl.                                                                             Ačiū už pokalbį.                                                 
                       
 

Jaunoji korespondentė Agnė Semėnaitė, 8c kl. mokinė,  

kalbino progimnazijos direktorių  Jurij Semaško: 
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         Lietuvos šimtmetis yra sėkmės istorija, kurią kūrė ir kuria visi mūsų valstybės pi-
liečiai – mūsų proseneliai, seneliai, tėveliai ir mes. Daug Lietuvoje gyvenančių žmonių 
nuolat prisimena mūsų valstybei ir jos nepriklausomybės atkūrimui nusipelniusius žmones.  

     Lietuvos valstybės sukūrimas prieš 100 metų – milžiniškas laimėjimas Lietuvos isto-
rijoje, kuriuo ir šiandien, ir po daug metų galėsime didžiuotis.  

                                                                 Renata, 6a kl. 

              Lietuva – labai graži šalis, štai kodėl aš ją labai myliu. Čia yra daug įdomių lankyti-
nų vietų: Gedimino pilis, Kryžių kalnas, Vilniaus televizijos bokštas . Nors mano tėvynė maža, 
bet labai vieninga. 1990 m. sausio 13 d. lietuviai kovojo už laisvę ir nepriklausomybę. Kai 
kuriems piliečiams Tėvynės laisvė kainavo gyvybę.                                                                            

                                                                           Kotryna, 7b kl. 

  Aš myliu Lietuvą, nes ji – mano Tėvynė. Čia gimė mano seneliai, tėvai, draugai ir aš. 
Norėčiau mylimai Tėvynei palinkėti gerų žmonių, ilgų egzistavimo metų, meilės ir pagarbos.                                   

                                                                       Deimantė, 7b kl.  

   Kodėl aš myliu Lietuvą? Matyt, todėl, kad šioje šalyje yra puikus kraštovaizdis: natū-
rali gamta, gausi augalų, gyvūnų įvairovė, gausybė ežerų. Be to, Lietuva turi nuostabią sosti-
nę – Vilnių. Jame yra daug įdomių ir patrauklių vietų, kuriose lankosi ne tik patys lietuviai, 
bet ir svečiai iš užsienio. Taip pat Lietuvą garsina žymūs sportininkai: Rūta Meilutytė, Ri-
čardas Berankis, Žydrūnas Savickas ir kt..  

 Man patinka Lietuva, džiaugiuosi, jog gimiau ir augu būtent čia.     

                                                                               Smiltė, 7b kl. 

Lietuva, Tu esi graži ir mylima. 
Tu esi laisva lyg  paukštis. 
Myliu  aš Tave, man Tu amžina. 
Būsi mano širdyje lyg saulės spindulėlis. 
                            Laimis, 7B kl.  

      Labai gražu šalelėj mano,  
Kur  augau aš nuo mažumės. 
Čia pievos, upės ir laukai man primena vaikystę, 
Kuomet bėgiodavau basa per minkštą žolę. 
Džiaugiuosi aš sava Tėvyne, 
Buvau ir būsiu Jai ištikima. 
Tave aš myliu, motina gimtine, 
Ir mano meilė bus Tau amžina. 
Tu visada išliksi man gera,  
Stosiu prieš pasaulį gindama Tave. 
                             Vilija, 7B kl. 
 
 

 
   Lietuva – brangi mano Tėvynė, aš ją labai myliu. Čia prabėgo mano laiminga vai-

kystė, čia turiu daug gerų ir ištikimų draugų. Man gera čia, nes aplinkui yra daug 
ežerų, miškų, pilių ir piliakalnių. 

Linkiu, kad žmonės būtų Tau ištikimi, mylėtų ir saugotų Tave. 
                                                                  Renata, 7 b kl.                                               

Myliu Lietuvą, nes man čia gera gyventi, esu apsupta mandagių ir kultūringų žmonių. 
Grožiuosi nuostabia gamta: miškais, piliakalniais, gėlėtomis pievomis, žydrais e-

žerais. 
Linkiu, kad Lietuvoje viešpatautų darna, ramybė, taika, kad žmonės būtų draugiški, 

vieningi ir laimingi. 
Gabija, 7b kl.                                                                                                                             

  Dovydas Čepas, Dominykas Avinas, 7C kl. 
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         Laikas slenka pro mūsų akis, užversdamas atmintį senos, labai nuo mūsų nutolu-
sios praeities vaizdais, įsivaizduojamais kvapais ir garsu. Taip jau susiklostė, kad lietu-
vių istorinei sąmonei tolimoji karaliaus Mindaugo ar didžiojo kunigaikščio Gedimino 

praeitis regisi lyg ir artimesnė už Vasario 16-osios ir juo labiau Kovo 11-osios Lietuvos dienas. Man, 
kaip istorikei, svarbios visos Lietuvos praeities datos, įvykiai, bet 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nep-
riklausomos valstybės paskelbimo aktas sukūrė šiandieninę Lietuvą, kurioje mes visi gyvename ir nau-
dojamės demokratijos privalumais. 

        Neseniai prof. L. Mažylio surastas Vasario 16-osios Lietuvos Nepriklausomybės akto originalas 
yra labai svarbus dokumentas, įrodantis pasauliui, kad lietuvių tauta pati atkūrė kadaise turėtą valstybę. 
Ši valstybė buvo panaši į Vakarų Europos valstybes, į kurių šeimą ji tada įsiliejo. Vasario 16-osios Lie-
tuvos Nepriklausomybės akto originalas svarbus, kaip Lietuvos valstybės gimimo liudijimas. 

        Ypač maloniai nustebino ir nudžiugino Nyderlandų Karalystės ambasadoriaus dovana Lietuvos 
šimtmečiui – tulpių svogūnėliai ,,Gintarinė Lietuva“ . Malonu, kad Lietuvą pažįsta ir gerbia gerokai 
geografiškai nuo mūsų nutolusi Vakarų Europos valstybė. Mūsų rajono žmonėms  - tai didelis jų veik-
los įvertinimas ir atsakomybė kuo geriau prižiūrėti pasodintas tulpes, kad visi Švenčionių miesto sve-
čiai gėrėtųsi ir pavydėtų tulpėmis išrašytų žodžių ,,LT100“. 

      Mūsų mokyklos bendruomenė, kaip visa Lietuva turiningais renginiais minės Lietuvos valstybės 
šimtmetį. Vyks Lietuvos istorijos viktorinos 5-6 klasėms, iškilmingas minėjimas. Aš asmeniškai mėgs-
tu tą dieną žiūrėti per televiziją rodomus naujus dokumentinius filmus apie įvairius Lietuvos istorijos 

įvykius ir asmenybes. Visas naujienas po to pateikiu mokiniams. 

5a-laimėjo daug antrų vietų sporto varžybose. 

5b-buvo išvažiavę į daug ekskursijų, aktyviai dalyvavo bendruo-
menės dienoje, ruošė klasės valandėles, buvo Kernavėje,  labai 
aktyviai veikloje dalyvavo ir  mokinių tėveliai. 

5c - laimėjo linksmąjį bėgimą, pirmą vietą klasės puošime, su-
rengė vaidinimą. 

6a-prisidėjo prie Roko Petrovičiaus tapimo prezidentu, pirmauja 
projekte „Metų klasė“. 

6b - užėmė pirmą vietą krepšinio mergaičių ir berniukų komandų 
kovose, protų mūšiuose . 

6c-inicijavo ir viešino daug akcijų, dalyvavo visuose renginiuose, 
bibliotekai padovanojo daug knygų, dalyvavo filmavime,. 

7a – klasėje inicijavo Švaros akciją. Sukūrė šūkį "Gyvenk šva-
riau, mokykis geriau" ir ragino visus prisidėti, bendradarbiauda-
mi su 7b kūrė kalėdinius atvirukus, dovanėles ir gruodžio 18 d. 
važiavo sveikinti senelių Šventos globos namuose, lesino paukš-
telius.                                                                                                      

7b-lesino paukštelius, kūrė kalėdinius atvirukus.                                                                       
Kajus Cijūnelis, 5bkl. 

7c- daug mėnesių buvo pirmi projekte „Metų klasė“, buvo spor-
tiškiausia klasė, berniukai laimėjo 3 vietą krepšinio varžybose, Linas Dervinis pateko į antrą Konstitucijos egzamino 
konkurso etapą. 

8a-dalyvavo Linksmajame bėgime ir kitose rungtyse, prieš Kalėdas puošė klasę ir laimėjo antrąją vietą tarp aštun-
tokų. 

8b – berniukai laimėjo krepšinio 3x3 rungtyje 1 vietą, mergaitės — 3; su savo istorijos mokytoja kepė kugelį. 

8c - daug laimėjimų protmūšiuose ir varžybose. 

8r - dalyvavo įvairiuose renginiuose, laimėjo 1 vietą  konkurse apie AIDS tarp aštuntų klasių. 

 


