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ĮVADAS 

Temos motyvai ir kontekstas. Norint ugdyti gebėjimą domėtis savo gimtąja kalba, jos 

palikimu, rūpintis jos išlikimu ir išsaugojimu, Linkuvos gimnazijos mokiniai buvo pakviesti 

dalyvauti lietuvių kalbos savaitės renginiuose. Lietuvių kalbos savaitė – jau tradicija tapęs renginys, 

kuris primena, kad turime nuolat puoselėti gimtąją kalbą bei prisiminti, jog ji yra unikali mūsų 

tautos vertybė. Lietuvių kalba yra didţiausias turtas, būtinas visų susikalbėjimui bei literatūrai ir 

kultūrai plėtoti. Nors lietuvių kalba rašytiniai šaltiniai atsirado palyginti vėlai (XVI amţiaus 

vidury), tačiau ţodinė kalba išlaikė daugybę archajiškų ţodţių ir gramatinių formų, būdingų 

senesnę rašto tradiciją turinčioms indoeuropiečių kalboms, kilusioms iš vienos prokalbės. Galbūt 

savo skambumu jai nelengva būtų galynėtis su ispanų ir italų kalbomis, bet savo ţodynu, gramatinių 

formų įvairove, raiškos galimybėmis ji nė per nago juodymą nenusileidţia artimiausioms 

kaimynėms. Istorijos kryţkelėse ne vieną kartą lietuvių kalba stovėjo ant išnykimo slenksčio, bet 

garsūs rašytojai, poetai, savo kalbą gerbiantys ir puoselėjantys ţmonės sugebėjo ją išsaugoti bei 

padėjo suprasti tautos kūrybines galias, išsiaiškinti kilmės šaknis, sudarė galimybes gėrėtis 

tautosakos unikalumu, groţinės literatūros turtais.  

Lietuvių kalbos savaitės rengiamos daugelyje šalies mokyklų. Vienos jų nori priminti 

gimtosios kalbos svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, kitos – paminėti garsius rašytojus, poetus, dar 

kitos – atverti moksleiviams tautosakos lobyną, paskatinti jį paţinti ir puoselėti. Tad Linkuvos 

gimnazija taip pat nelieka abejinga ir jau tradiciškai kelerius metus iš eilės prisideda prie lietuvių 

kalbos savaitės tikslų ir uţdavinių įgyvendinimo. Norėdami pabrėţti lietuvių kalbos turtingumą ir 

archajiškumą bei tęsti tradiciją, pasirinkome atlikti kūrybinį darbą, kurį pavadinome „Maţa tauta su 

dideliu ţodynu“. Gruodţio pirmąją savaitę pradėjome savo renginių ciklą. Tiesą sakant, 

paruošiamieji darbai buvo pradėti gerokai anksčiau, dar spalio viduryje. 9–12 klasių mokiniams 

pasiūlėme pavartyti ţodynus ir suţinoti naujų, negirdėtų frazeologizmų, kurie yra nepamainoma 

kalbos turtinimo priemonė, sudaryti kuo ilgesnes sinonimų eiles, kad į mūsų aktyvųjį ţodyną 

atkeliautų kuo daugiau skambesnių, vaizdingesnių, gal be reikalo primirštų ţodţių. Jie papildytų, 

paįvairintų mūsų gana skurdţią bei nuobodţią kasdieninę šneką, jie leistų tiksliau, vaizdingiau 

išsakyti norimą mintį, gal ir paskatintų domėtis turimais kalbos turtais, gal primintų, kokia didelė 

vertybė yra turėti gimtąją kalbą. Neuţmiršome ir tautosakos, kurios dėka kiekvienas galime kur kas 

geriau paţinti save, savo tautą, jos kultūrą, pasitikrinti savo vertybes. Pripaţindami didelę 

tautosakos reikšmę praeityje, negalime nepastebėti, kad per vieną amţių – nuo XIX a. pabaigos iki 

XX a. pabaigos – jos gyvybingumas smarkiai sumaţėjo. Dabar daug tautosakos kūrinių gyvuoja tik 

senesnių ţmonių atmintyje, jaunesnieji jų nebemoka, todėl stengėmės nors kiek tai pakeisti. O kaip 

gi apsieisi be rašytojų, kurie kalbos turtingumą, skambumą ir vaizdingumą sugeba atskleisti savo 
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kūriniuose. Mes pasirinkome jauną XX a. vid. poetą Vytautą Mačernį, vieną iš naujosios lietuvių 

poezijos kūrėjų, net pradininkų, ryškiai suţibusiu savo talentu karo metais ir uţgesusiu kartu su 

besitraukiančia iš Lietuvos karo šmėkla. Paminėdami 95-ąsias jo gimimo metines, supaţindindami 

su jo biografija ir kūryba, norėjome parodyti mokiniams autoriaus estetinius ir etinius kūrybos 

kriterijus, jo poţiūrį į pasaulinę literatūrą, į nacionalines tradicijas, generacijų perimamumą, į 

meninio ţodţio vitališkumą ir jo tautines ištakas. Patikrinome ir mokinių gimtosios kalbos ţinias, 

tautinį sąmoningumą bei aiškinomės literatūros reikšmę jų kasdienybėje. Vykdydami projektą, 

norėjome parodyti, kad didţiuotis mūsų protėvių išsaugota ir per šimtmečius beveik nekitusia mūsų 

kalba yra privaloma kiekvienam lietuviui, o gimtoji kalba yra didţiulė vertybė.  

Projekto aktualumas ir nauda. Pasaulis, kuriame šiandien gyvename, yra labai dinamiškas, 

modernus, sparčiai besikeičiantis, bet kartu jame iškyla įvairios grėsmės įvairioms pasaulio 

valstybėms, kultūroms, papročiams, tradicijoms ir kalboms. Gimtosioms kalboms įtaką daro kitos 

kalbos, šiuolaikinės technologijos. Vis daţniau gimtąsias kalbas papildo anglicizmai, o šiuolaikinės 

technologijos skatina rastis „šveplai“ elektroninei kalbai. Lietuvių kalboje tai tampa ypač ryškiu ir 

gaju reiškiniu. Jaunimui supaprastintas kalbos uţrašymo būdas tampa išeitimi norint kuo greičiau 

raštu perduoti informaciją, trokštama, kad perdavimas prilygtų kalbėjimo greičiui. Dėl šios 

prieţasties daţnai atsiranda aiškus informacijos trūkumas arba jos iškraipymas, metamas iššūkis 

tradicinėms lietuvių kalbos rašymo normoms ir įgūdţiams. Tai neturi būti toleruojama. Mikalojaus 

Daukšos „Postilės“ „Prakalboje į malonųjį skaitytoją“, parašytoje XVI a. pabaigoje, išdėstytos 

mintys apie gimtosios kalbos vartojimą yra aktualios ir šiandien. Ypač turint omenyje, kad Lietuvai 

tuo laikotarpiu taip pat buvo iškilęs didţiulis svetimos kalbos įtakos, o savos išnykimo pavojus. 

Mikalojus Daukša „Prakalboje“ teigia, kad tauta privalo kalbėti gimtąja kalba. Tautos tik todėl ir 

lieka gyvos, nes vartoja savo gimtąją kalbą. „Sunaikink kalbą – sunaikinsi santaiką, vienybę ir 

dorybę. Sunaikink kalbą – sunaikinsi dangaus saulę, sujauksi pasaulio tvarką, atimsi gyvybę ir 

garbę“, – įspėja mus iš XVI a. pabaigos M. Daukša. Šiuos ţodţius ir turėtų išgirsti ir giliai širdin 

įsidėti kiekvienas, laikantis save savo tautos piliečiu. Nieko nėra svarbiau, nei būti suprastam ta 

kalba, kuri tau buvo perduota iš motinos lūpų. Gimtosios kalbos vartojimas yra sąmoningos tautos 

ţenklas. Pasak Mikalojaus Daukšos, tautą sudaro gimtoji kalba, tėvų ţemė ir papročiai. O tai 

reiškia, kad kiekvienas ţmogus, laikantis save piliečiu, turi mokėti priimti iš kartos į kartą 

keliaujančias tradicijas, papročius ir išmokti dalintis įgytu ţinojimu su kitais. Todėl ypač svarbu jau 

mokykloje ugdyti sąmoningą, pilietiškai atsakingą ir aktyvią asmenybę, kuri suprastų savosios 

tautos kultūrinio ir kalbinio paveldo svarbą. 

Projekto tikslas. Organizuoti lietuvių kalbos savaitę, ugdyti aktyvią, kūrybingą, turinčią 

veiklos gebėjimų bei besivadovaujančią bendraţmogiškomis vertybėmis asmenybę ir paminėti 

poeto Vytauto Mačernio 95-ąsias gimimo metines. 
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Projekto uţdaviniai: 

1. Per įvairias meninės raiškos priemones (menines kompozicijas ir interpretacijas, „gyvąją 

biblioteką“) skatinti platesnį savęs, kaip piliečio, suvokimą.  

2. Paskatinti mokinius domėtis savo kultūra, kalba bei jas puoselėjančiomis asmenybėmis. 

3.  Organizuoti mokykloje lietuvių kalbos savaitę, skirtą V. Mačernio 95-osioms gimimo 

metinėms paţymėti, įtraukti mokinius į rengiamas veiklas, turtinančias mūsų kalbą, ir aktyvinti 

kultūrinį gyvenimą gimnazijoje. 

Pasiruošiemieji darbai lietuvių kalbos savaitei: 

 jau spalio pradţioje pranešėme 1g–4g klasių mokiniams apie organizuojamą dieną poeto 

Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. Buvo išdalinti priminimo lapeliai 

klasėms, kaip jos turi padaryti knygelę (spausdintas variantas), kurioje būtų sudėti, jų manymu, 

graţiausi ir jausmingiausi poeto eilėraščiai, knygelę iliustruoti; 

 po rudens atostogų 1–4 klasių mokiniams pranešėme, kad sakmių popietei jie turi išsirinkti po 

vieną mokinį iš klasės, kuris turės pasekti arba paskaityti pačių pasirinktą sakmę; 

 5–8 klasių mokiniams parinkome sakmes. Jas turės suvaidinti. Mokiniai burtų keliu išsiaiškino, 

kurią sakmę vaidins; 

 besiruošdami lietuvių kalbos savaitės atidarymui sumanėme, kad įţangai tiktų muzikinis 

pasirodymas, paprašėme 3gb klasės mokinio Mindaugo Kazokaičio, kad jis pagrotų armonika, o 

Ieva Kulkytė su Toma Bučaite padainuotų lietuvių liaudies dainą; 

 graţiausias mintis apie kalbą mums padėjo išrinkti 5–7 klasių mokiniai. Jų paprašėme, kad 

mintis apie kalbą graţiai uţrašytų ant iš popieriaus iškirptų įvairių medţių lapų; 

  ruošdamiesi poeto Vytauto Mačernio asmenybės ir kūrybos pristatymui, darėme skaidres; 

  kalbos dienai ruošėme 1–4 klasių mokiniams kalbines uţduotis, o 5–8 klasių mokiniams 

uţduotis „Protų mūšiui“. Pradinukams klausimai ir uţduotys buvo atspausdinti, o „Protų 

mūšiui“ uţduotis pateikėme skaidrėse. 1–2 klasėms, kad būtų įdomiau atlikti uţduotis, 

padarėme paveikslėlių korteles su visa lietuvių kalbos abėcėle. Paveikslėliai buvo parinkti ne 

atsitiktinai, bet su ta raide, kuria prasideda kortelėje vaizduojamo daikto pavadinimas. Taip 

vaikai greičiau galėjo surasti reikiamą raidę; 

 1g–4g klasių mokiniams lapkričio mėnesį pranešėme, kad kalbai skirtą dieną keli (po 3 iš 

kiekvienos klasės) mokiniai  rašys rašinį, kam reikalinga gimtoji kalba. Visi turėjo laiko 

pasiruošti, tačiau su savimi juodraščio negalėjo atsinešti; 

 lietuvių kalbos savaitės uţdarymui sugalvojome atidaryti „gyvąją biblioteką“, todėl pakvietėme 

pakalbėti apie savo kelią į  knygų pasaulį ţmones (gimnazijos bibliotekininkę Virginiją 

Sidorovą, 3gb klasės mokinę Emiliją Pukevičiūtę, daug skaitančius septintokus), kuriems 

knygos yra jų gyvenimo dalis; 
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 apdovanojimams spausdinome diplomus, padėkas, įsigijome ir pakavome saldţiuosius prizus; 

 lapkričio pradţioje 5–8 klasėms davėme po du ţodţius – vieną veiksmaţodį ir vieną 

daiktavardį, – iš kurių jie turėjo sudaryti kuo ilgesnes sinonimų eiles ir surašyti juos į skirtingus 

atsidarančius langelius, o kiekviena 1g–4g klasė turėjo padaryti po 5 langelius su jiems 

įdomiausiais frazeologizmais. Langeliai turėjo papuošti kalbos namą ir pasidalinti su mokiniais 

kalbos turtais; 

 namelį darėme patys, tai uţtruko daugiau nei savaitę. Pirmiausia išsimatavome mokyklos sieną, 

kad namelis ant jos neatrodytų per maţas. Tada prasidėjo namelio „statyba“: ant trijų tapetų 

juostų apvedţiojome plyteles, kad namas atrodytų tikroviškai, stogui uţteko dviejų tapeto 

juostų, imitavome čerpes. Viskam nuspalvinti prireikė nemaţai guašo, spalvos buvo maišomos, 

kad gautųsi kuo daugiau daţų. Nepamiršome ir kamino. Namelį su jau padarytais varstomais 

langeliais klijavome ant sienos paskutinį penktadienį prieš lietuvių kalbos savaitę. 
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1. LIAUDIES KULTŪROS ATSPINDŢIAI MOKSLEIVIŲ LŪPOMIS 

1.1. Meninė atidarymo kompozicija 

Pirmoji lietuvių kalbos savaitės diena prasidėjo atidarymo kompozicija. Ilgosios pertraukos 

metu mokinius ir mokytojus į fojė pakvietė 3gb klasės mokinio Mindaugo Kazokaičio armonika 

atliekamo „Vytuko valso“ garsai (1 pav.). Šiandien retai kur beišvysime ţmogų, ypač jaunuolį, 

grojantį liaudies muziką šiuo unikaliu instrumentu, tačiau kaip tikina etnomuzikologas Raimundas 

Garsonas: „Kiekvienam muzikantui yra svarbu, kad instrumentas gyventų. Jeigu jį turi, juo reikia 

groti, dalytis muzika su aplinkiniais ir nepamiršti liaudies kultūros, kurią puoselėjo mūsų tėvai ir 

seneliai“. Tokių jaunuolių kaip Mindaugas dėka mūsų tautos tradicijos, muzika suskamba nauja 

gaida, virpindamos sielą, nešdamos tautos dvasią jos atminties ir ateities keliais ir neleisdamos jai 

išnykti. 

 

1 pav. Mindaugas Kazokaitis 

Norėdami, kad projekto atidarymo šventė paliktų įspūdį, sudomintų moksleivius ir skatintų 

aktyviai dalyvauti tolesnėje veikloje, pristatėme renginio programą (1 priedas). Patikinome, kad 

visos lietuvių kalbos savaitės metu stengsimės padėti mokiniams atrasti kalbos turtus, praturtinti 

savo ţodyną, atrasti stebuklingą pasaulį, kuriame pelkių Pinčiukas erzina galingąjį Perkūną, kur 

Saulė ir Mėnulis pamilsta vienas kitą, kur Laumės iššaukia lietų, kur Aitvaras laimę neša. Norėjome 

atskleisti tai, kas jaudino lietuvį, kokių būdų buvo ieškota savo jausmams išreikšti ir kaip tai 

atsispindėjo lietuvių poezijoje. Kartu su įvairių klasių mokiniais siekėme pasinerti į neišsenkamus 

lietuvių kalbos vandenis ir atrasti prasmingą kelią gimtosios kalbos vertinimo link.  
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Ne tik liaudies instrumentai, bet ir lietuvių liaudies dainos primena mums protėvių 

kasdienybę, išgyvenimus, jausmus. Liaudies daina – tai tarsi gyvas pasakojimas, nuolat 

besikeičiantis ir vedantis mus į našlaičio vargelių, sunkių darbelių, švelnių mergelės ir bernelio 

jausmų pasaulį. Taigi Mindaugo armonikos garsus pakeičia 3gb klasės mokinių Ievos Kulkytės ir 

Tomos Bučaitės atliekama daina (2 pav.). Jos padainavo lietuvių liaudies darbo dainą „Kada noriu – 

verkiu“. Darbo dainos buvo dainuojamos dirbant kokį nors darbą, kad laikas greičiau prabėgtų, kad 

nuovargis bent kiek pasimirštų. Darbo dainų kilmė ir gyvavimas neatskiriamai susiję su gamtos 

ciklu ir fiziniu darbu. Jei darbas monotoniškas, ramus, jis suţadina platesnius gyvenimo 

apmąstymus. Jei darbas labai sunkus, tai ir atliekamos dainos buvo liūdnesnės, jautresnės. Pirmose 

gretose atliekant bet kurio ţanro dainas buvo jaunimas. Pasilikę vieni, dainuodavo apie tai, kas 

arčiausia širdies – tai meilė. Meilės dainose jie išreikšdavo pačius nuoširdţiausius, subtilius 

jausmus, todėl jos yra labai jausmingos ir graţios. Maţosios Lietuvos visuomenės veikėjas, 

lituanistas, teologas, tautosakininkas, Karaliaučiaus universiteto profesorius Liudvikas Rėza, 

išleidęs pirmąjį lietuvių liaudies dainų rinkinį, sakė: „Sukauptas skausmas, švelni melancholija 

gaubia šias dainas palaimingu liūdesio šydu. Meilė čia nėra nesuvaldoma aistra, bet tasai pakilus, 

šventas gamtos jausmas, kuris leidţia nesugadintam ţmogui nujausti, kad kaţkas aukštesnio ir 

dieviško glūdi šiame nuostabiame sielos polinkyje“. Tačiau dabartiniu metu liaudies daina gyvena 

gan sudėtingą gyvenimą. Kuo toliau, tuo maţiau lieka liaudies dainininkų, vis daugiau nueina 

uţmarštin ir jų mokamų dainų. Jaunoji karta liaudies dainas daugiausia jau paveldi ne kaip dvasinę 

vertybę tiesiogiai iš savo tėvų bei protėvių, o perima iš knygų, chorų, ansamblių repertuaro. Tad 

labai svarbu priminti šiuolaikiniam jaunimui, jog liaudies dainos yra etninio bei nacionalinio 

savitumo išraiška, viena iš priemonių telkti ţmones bendrauti, dvasiškai vienyti. Dainas būtina 

populiarinti, kelti iš uţmaršties ir ugdyti meilę joms, nes liaudies dainos yra mūsų tautos 

išskirtinumo bruoţas.  

 

2 pav. Toma Bučaitė ir Ieva Kulkytė 
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Atidarymo programoje neuţmiršta paminėti ir pačios lietuvių kalbos reikšmės. Dar lapkričio 

mėnesį 5–7 klasių mokiniams buvo išdalinti lapeliai su uţduotimi kiekvienai klasei parinkti po 

penkis posakius, apibūdinančius kalbą, ir uţrašyti juos ant skirtingų medţių lapų, padarytų iš 

spalvoto popieriaus. O posakių būta graţių! Nuo Mikalojaus Daukšos „Postilėje“ skatinimų 

saugoti savo kalbą iki Jono Jablonskio pamokymų, jog gimtosios kalbos nemokėti yra didelė gėda. 

Pagrindinis veiksnys, formuojantis lietuvių tautinį tapatumą, yra gimtoji kalba. Be jos mūsų tautos 

unikalumas ir greičiausiai pati tauta tiesiog išnyktų, kaip išnyko prūsų, jotvingių, sėlių, kuršių ir 

ţiemgalių gentys, kurios, praradusios savo kalbą, asimiliavosi su kitomis tautomis. Ne veltui 

amerikiečių kalbininkas Teodoras S. Trustonas rašė: „Lietuvių kalba, būdama labai sena, yra 

nuostabios sandaros, tobulesnė net uţ sanskritą ir senąją graikų kalbą, turtingesnė uţ lotynų ir kur 

kas subtilesnė uţ tas visas tris. Be to, lietuvių kalba yra daug artimiau su jomis susijusi negu kas 

kita, kas sukurta gamtos, ne tik ţodţių šaknimis, bet ir gramatinės struktūros formomis (…)“. 

Matant, jog ne tik mūsų kalbininkai, bet ir uţsienio mokslininkai lingvistai vertina lietuvių kalbą, 

mums patiems, lietuviams, būtų neprotinga gėdytis savo kalbos. Visada turime prisiminti, jog ne 

kartą galėjome ją prarasti, jog buvo laikas, kai mūsų protėviai, ypač bajorai, taip pat jos gėdijosi, 

niekino, nesirūpino jos ugdymu ir lenkėjo, nes manė, kad lietuvių kalba – tai prasčiokų, valstiečių, 

kaimiečių kalba. Tačiau būtent tų valstiečių dėka, būtent patriotiškų ir drąsių kalbininkų dėka 

šiandien mes turime savo kalbą. O kad jos svarbumą suprastų visos gimnazijos mokiniai, paprašėme 

5–7 klasių atstovų paskaityti išsirinktas graţiausias mintis apie kalbą (3 pav.). Tikimės, jog ne vieną 

jos privertė susimąstyti ir suprasti, jog tautai didţiausia vertybė yra gimtoji kalba. Kiekvienas, 

perskaitęs savo lapą klijavo jį ant fojė esančios kolonos ir kai visas besisukantis skaitančių mokinių 

ratas perdavė savo susiţavėjimą kalba ţiūrovams, kolona praţydo įvairiaspalviais lapais (4 pav.). 

Graţiausias mintis apie kalbą turėjo galimybę perskaityti ir tie, kurie per atidarymo šurmulį gal ir ne 

viską išgirdo ar nebuvo į jį uţklydę. Na, o skaitę mokiniai sustojo į dvi figūras. Ţiūrovų buvo 

paprašyta įspėti, ką jos vaizduoja. Spėjo, kad tai raidės, iš karto buvo aiški V raidė, dėl per maţos 

erdvės antroji, M raidė, nebuvo tokia aiški, bet ir ją iššifravo. Su antru klausimu – ką reiškia šios 

raidės? – ţiūrovams susidoroti nepavyko. Teko paaiškinti, kad tai poeto Vytauto Mačernio, kurio 

95-ąsias gimimo metines švenčiame šiais metais, inicialai. Jie neatsitiktinai čia atsirado. Ši kalbos 

savaitė skirta ir poeto jubiliejui paminėti. 
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3 pav. Vaikai skaito mintis apie kalbą 

 

4 pav. Įvairiaspalvių lapų kolona 

Galiausiai, atidarymas ėjo į pabaigą, todėl visi buvo pakviesti apţiūrėti sinonimų ir 

frazeologizmų namo. Lapkričio pradţioje 5–8 klasėms davėme po du ţodţius – vieną 

veiksmaţodį ir vieną daiktavardį, – iš kurių jie turėjo sudaryti sinonimų eilę ir surašyti juos į 

atskirus atsidarančius langelius, kuriuos prieš prasidedant kalbos savaitei suklijavome ant 

padaryto „Kalbos namo“. O 9–12 klasių mokiniams davėme uţduotį išsirinkti penkis jiems 

labiausiai patikusius negirdėtus frazeologizmus ir taip pat estetiškai juos įrašyti į skirtingus 

langelius. Šią uţduotį paskyrėme norėdami, kad jaunoji karta atkreiptų dėmesį į gimtosios kalbos 

turtus. O namas su langeliais turėjo patraukti mokinių dėmesį – juk įdomu prieiti, atsidaryti vieną 

kitą langelį ir perskaityti, kas jame parašyta (5 pav.). 
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5 pav. Mokinys apžiūri namelį 

Lietuvių kalba yra tokia unikali, kad mes kiekvienu momentu galime rasti ţodį, kuris savo 

skambumu, aiškumu, vidiniu turiniu būtų pats stipriausias, išraiškingiausias ir taikliausias. Ţodţiai, 

kuriuos mes vartojame savo kalboje, turi būti gerai parinkti – vaizdingi, įtaigūs. Ne visuomet 

uţtenka jais pranešti įvykio ar reiškinio turinį, jie turi paveikti klausytoją ar skaitytoją. Reikia 

atsiminti, kad ţodis ne vien tik turi aiškiai išreikšti tai, ką mes norime pasakyti, bet jis turi atitikti 

momento nuotaiką, ekspresiją, poţiūrį. Pats internetinio Sinonimų žodyno tinklalapio įkūrėjas Gajus 

Kuizinas yra pasakęs, kad mintis įkurti šį tinklalapį kilo dėl to, kad dar būdamas mokyklos suole, jis 

susierzinęs klausydavo bendraklasių nuobodţių darbų („moteris ėjo [..], eidama pastebėjo [..], 

nuėjusi suvokė, kad praėjo“). Jis teigia, kad „įdomi mintis neverta pusės to, kiek ta pati mintis 

išreikšta kūrybingu sakiniu. Praleisdavau tris ketvirtadalius viso rašinių laiko keisdamas vieną ţodį 

kitu, ieškodamas pusiausvyros sakiniuose, siekdamas sudominti skaitytoją netikėtai panaudotais 

ţodţiais“. Būtent todėl šiuolaikiniam jaunimui turi būti įdiegti kalbos įgūdţiai, kad ir sinonimų 

vartojimas tam, kad jie neštų savyje mūsų gimtosios kalbos skambumą, gyvumą, vaizdingumą, kad 

lūpose gaiviai, naujai ir nepakartojamai suskambėtų mūsų kalba. Gal net labiau nei sinonimai, 

frazeologizmai praturtina mūsų kalbą. Tai ir ekspresija, ir nuotaika, ir poţiūris, ir pagyrimas, ir 

pašaipa, ir pamokymas, ir nuostaba, ir pasipiktinimas. Ko tik neišgirsi posakyje iš vieno ar dviejų 

sakinių. Pasak lietuvių kalbininko, mokslinės lietuvių kalbos stilistikos pradininko ir specialisto 

Juozo Pikčilingio, frazeologizmai yra stiliaus aukso valiuta, jo ramsčių ramstis, tai, nuo ko 

priklauso išraiškos sodrumas, spalvingumas, emocinis poveikis. Frazeologizmai suteikia minčiai 

daugiau raiškumo, padeda sukurti įtampos, apvilto lūkesčio efektą ar ironiją. Tai tampa įmanoma 

dėl frazeologinių junginių daugiareikšmiškumo, vaizdingumo, transformacinių galimybių. Būtent 

dėl šių prieţasčių, dėl šių savitų frazeologizmų savybių buvo siekta, kad mokiniai ne tik būtų 

girdėję įvairius frazeologizmus, bet ir ţinotų jų reikšmę, galėtų juos vartoti ir savo kasdienybėje ir 

taip neleisti jiems nugrimzti uţmarštin. 
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Manome, ne veltui moksleivius pasiekė liaudies muzika, ne veltui buvo pasiūlyta jiems 

išsitraukti ţodynus ir suţinoti naujų sinonimų bei negirdėtų frazeologizmų, kurie mūsų kalbą darytų 

raiškią, sodrią, ekspresyvią, nuspalvintą įvairiais reikšmių pustoniais. O berinkdami ţymių ţmonių 

mintis apie kalbą gal ne vienas susimąstė, kokia didelė vertybė yra turėti gimtąją kalbą. Visa tai 

darėme tam, kad primintume, kokį didį kultūrinį palikimą mes turime ir tik prisidėdami prie jo 

puoselėjimo, išsaugosime ir savo kalbą. 

1.2. Atverkime sakmių kupiną skrynią 

Antrąją lietuvių kalbos savaitės dieną vyko sakmių popietė. Po keturių pamokų 1–4 klasių 

mokinius pasitikome aktų salėje. Pradinukai buvo linksmai nusiteikę, pasiruošę ne tik perskaityti, 

bet ir pasekti sakmes (6 pav.). Lapkričio mėnesį jie gavo uţduotį išsirinkti iš klasės po vieną 

mokinį, kuris paskaitytų arba pasektų jam patinkančią sakmę. Kokių tik sakmių mes 

neišgirdome! Ir apie mešką, ir apie katę, gegutę, kalakutą, asilą, ir apie aitvarą bei lelijas. Ne veltui 

skaitytojų ir pasakotojų bendraklasiai įdėmiai ir susidomėję klausėsi jų. Juk nuo seno ţinoma, kad 

ţmones patraukia tik įdomūs, intriguojantys, svarbūs, aktualūs ir su įtampa atskleidţiami dalykai. 

Daugelyje sakmių galima pastebėti gvildenamą teisingumo temą, čia vaizduojamas darbas ir 

prievarta, klasta ir nelygybė, mirtis ir gyvybė, rasti uţburti lobiai ar pirktas aitvaras, apgautas 

velnias ar maloningoji laumė. Galima teigti, jog sakmės yra ţmonių jausmų, sąţinės ir valios, ţinių 

ir tikėjimo, patyrimo ir ieškojimų, nuomonių ir įsitikinimų meninis įkūnijimas. Jose atsispindi 

tautos dvasios galia ir silpnybės, jos aiškina pasaulio ir gamtos reiškinių kilmę. Senovėje įvairūs 

gamtos reiškiniai ţmonėms buvo nesuprantami, paslaptingi, kėlė daugybę klausimų. Ţmonės 

ieškojo atsakymų, pasakodami apie tuos reiškinius kitiems. Pasakojimai ėjo iš lūpų į lūpas, vis 

labiau praplečiami, praturtinami naujais nuotykiais ar prasmėmis. Apskritai, mūsų visoje 

tautosakoje atsispindi daugelio ţmonių ilgus šimtmečius gludinta išmintis, pasaulėţiūra, papročiai ir 

gyvensenos ypatumai, poţiūris į įvairius socialinius reiškinius ir ţmonių tarpusavio santykius. Ji 

atspindi kolektyvinį mąstymą ir stereotipus. Tautosaka ne tik padėjo ţmonėms ţengti vingiuotu 

tikrovės meninio paţinimo keliu, bet ir sudarė sąlygas ugdyti jaunąsias kartas doros, tiesos ir groţio 

pagrindais. Kalbininkas, tautosakininkas, profesorius Leonardas Sauka yra pasakęs: „Tautosaka 

mus turėtų patraukti jau vien todėl, kad per ją kiekvienas galime kur kas geriau paţinti save, savo 

tautą, jos kultūrą, pagaliau ir pačią ţmoniją. Juk kiekviename ţmoguje slypi tūkstantmečių patirtis, 

įpročių, raiškos, suvokimo būdų klodai, iš dalies priklausantys ne nuo jo paties, o susiklostę per 

auklėjimą, bendravimą“. Kitaip tariant, tautosaka teikia ţinių ir padeda įgyti išminties. Štai kodėl 

buvo skatintas net ir pačių maţiausiųjų įsitraukimas į šį renginį. Mokiniai mūsų nenuvylė, 

atvirkščiai, parodė, kad vis dar domisi tautosaka, šauniai pasiruošė skaityti ir sekti sakmes, tad ir 

laikas drauge neprailgo. 
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6 pav. Nojus Jakubaitis 

Pradėjus nuo pačių maţiausių negalima pamiršti ir vyresniųjų. 5–8 klasių mokiniai taip pat 

buvo pakviesti po penkių pamokų į aktų salę dalyvauti sakmių popietėje. Jie taip pat prieš mėnesį 

gavo lapelius, kuriuose buvo nurodytos sakmės, tik jie turėjo jas suvaidinti. Iš pradţių uţduotis 

neatrodė labai lengva, tačiau vėliau, pasirodo, mokiniams ji labai patiko, kai kurie savo vaidinimus 

buvo paruošę net visa savaite anksčiau! Klasės gavo įvairių sakmių, tad norėdami, kad tiek 

vaidinantys, tiek ţiūrovai geriau suprastų sakmių pasaulį, veikėjų poelgius, įvairius draudimus, 

keistas aplinkybes pasikvietėme 1ga klases mokinę Gabiją Umbrasaitę, kuri supaţindino mokinius 

su etiologinėmis sakmėmis. Etiologinės sakmės – tai kūriniai, pasakojantys apie tam tikrų 

universalių dalykų – gamtos objektų, visuomenės reiškinių – kilmę, arba atsiradimą. Pasak 

tautosakininko L. Saukos, tai pramanyta gamtos istorija, kurią ţmogus sukūrė, aiškindamasis 

pirmapradės kilmės paslaptis. Šioms sakmėms daţnai būdingas religinis pobūdis, sąsajos su 

krikščionybe ar populiariais liaudies tikėjimais. Iš dalies etiologines sakmes galima laikyti 

kosmogoninių mitų atitikmenimis lietuvių liaudies tradicijoje. Daţniausiai lietuvių etiologinės 

sakmės neilgos, nesudėtingos struktūros, o jų kompozicijos schema tokia pati, kaip ir klasikinių kitų 

tautų kosmogoninių mitų: pradţioje vaizduojama situacija, kai pasaulis dar nebuvo įgavęs savo 

dabartinio pavidalo, o pabaigoje kaip herojų veiklos rezultatas atsiranda mums paţįstamas 

dabartinis pasaulis. Nors lietuvių etiologinės sakmės yra išsaugojusios tam tikrų senosios baltiškos 

pasaulėţiūros bei tikėjimo reliktų, sykiu jos yra smarkiai paveiktos krikščionybės, biblinių 

pasakojimų, populiarios religinės literatūros. Mitinės realijos bei religiniai motyvai jose daţnai 

savaip įprasminti, „subuitinti“, kartais – komiški. Dauguma lietuvių etiologinių sakmių uţrašyta 

XIX a. pabaigoje–XX a. pradţioje. Svarbiausi sakmių veikėjai yra dievas, velnias, personifikuoti 

dangaus kūnai (Saulė, Mėnuo ir Ţemė), Perkūnas, mitiškasis kalvis, milţinas Spjudas, pirmasis 

ţmogus Adomas, Nojus, dievo motina Marija, Kristus, šventieji, ir pagaliau paprastas ţmogus, 

gyvuliai ir ţvėrys, paukščiai ir augalai. Tačiau krikščioniškoji kultūra pakeitė lietuvių etiologinių 

sakmių pasaulėvaizdį. Įvairūs dangaus šviesuliai tapo krikščioniškųjų personalijų nuosavybe, 
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sakmėse, vietoj tradicinių personaţų apibūdinimų atsirado krikščioniškieji vardai, o gamtos, ypač 

medţių, ypatumų aiškinimas buvo prisodrintas biblinės tematikos. Naujoji religinė kultūra 

atsispindi populiariuose ir gausiai uţrašytuose etiologinių sakmių tipuose, pateikdama savitas 

kilmės interpretacijas apie dangaus šviesulių, gamtos reiškinių, pirmapradţių elementų atsiradimą ir 

papildydama ţinias apie atskirų gamtos pasaulio vienetų ypatumus. Dviejų kultūrų dermė vieno 

naratyvinio tautosakos ţanro – lietuvių etiologinių sakmių – rėmuose yra dėsningas procesas, 

reglamentuojamas istorinių aplinkybių. Archajinė kultūra susiliejo su krikščioniškąja, išsaugodama 

savitas mentalines struktūras ir priimdama krikščioniškųjų realijų įtaigą. Etnologas Norbertas 

Vėlius teigė, kad, „perskaičius etiologines sakmes, daugumas nuolat matomų daiktų ir reiškinių 

įgauna visai kitokią prasmę. […] mes susiduriame ne su racionaliais samprotavimais, tikslia, bet 

šalta ir bejausme logika, o su jaukiu, sau artimu pasauliu“. Tačiau ne vien etiologinės, bet ir 

mitologinės sakmės yra ypač svarbios ir populiarios mūsų tautosakoje. Nors jos tarpusavyje gana 

panašios, tačiau skirtumų taip pat galime įţvelgti. Mitologinės sakmės – tai tradiciniai siuţetiniai 

liaudies pasakojimai, vaizduojantys tam tikrą išskirtinę ţmogaus patirtį, daţniausiai interpretuojamą 

kaip susidūrimas su antgamtine sfera (mitinėmis būtybėmis, nepaaiškinamais, paslaptingais 

reiškiniais, maginiu kitų ţmonių poveikiu ar gebėjimais), pastebėtus pranašiškus ţenklus. 

Mitologinėse sakmėse labiausiai pabrėţiamas individualus išgyvenimas. Kasdieniškomis buitinėmis 

aplinkybėmis čia patiriami neįtikėtini dalykai. Tai ţmogaus ir nesuprantamo, mitinio, antgamtinio 

reiškinio tiesioginė akistata. Tokioje akistatoje įţvelgiame bendrą pasaulėjautos pagrindą, kurio 

kituose ţanruose taip ryškiai nejuntame. Kaip ţinome, pagrindinė sakmių funkcija yra informacinė. 

Mitologinės sakmės neretai būna diskusinio pobūdţio: jas pasakojant siekiama patvirtinti arba 

paneigti kokį nors galiojantį paprotį arba liaudies tikėjimą. Išskirtinis mitologinių sakmių bruoţas – 

baimės jausmo klausytojams suţadinimas. Išgyventi šią baimę klausytojams būdavo savotiškai 

malonu, ji susijusi su ţavesiu, pasitenkinimu – su estetiniu pasigerėjimu. Mitologinės sakmės siekia 

supaţindinti klausytojus (skaitytojus) su neva egzistuojančiomis mitinėmis būtybėmis ir ţmonių 

išgyvenimais jas sutikus. Tos būtybės – tai laumės, vaiduokliai, velniai, kai kada raganos, vėlės, 

aitvarai, kaukai, miškų dvasios, perkūnas ir kt. Sakmių pasaulis bauginantis, grėsmingas, svetimas 

ţmogui. Veiksmo laikas – vėluma: vakaras, vidurnaktis, naktis. Gaidţiui uţgiedojus, visos šmėklos 

pranyksta, atsitolina. Mitinių veikėjų sutikimo vietos – ţmonių neapgyventos: paeţerė, paraistė, 

paupys, kapinės, klojimas, jauja, pirtis, kalnelis, ant kurio vaidensi. Sakmių vieta artima kaimo 

ţmogui, ne „uţ devynių upių“, kaip yra pasakose. Kai kada sakmėse minimas koks nors vietovės 

pavadinimas, būna įvardintas atsitikimo liudytojas, kad klausytojas patikėtų pasakojimo tikrumu 

(„Vienąkart susitarėm su Kairio Pranu joti nakties Pavykėn...“). Manoma, kad mitologinės sakmės – 

seniausi lietuvių epo paminklai. Jų turinys susijęs su pagoniškąja mitine pasaulėţiūra. Susipaţinę su 

pagrindinėmis sakmių savybėmis, mokiniai buvo pakviesti parodyti, ką jie yra paruošę. Buvo 
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pradėta nuo pačių maţiausių. 5a klasė suvaidino mitologinę sakmę „Prinešti lapai“, o 5b klasė, 

apsiginklavusi kadagio šakelėmis (apsauga nuo piktųjų dvasių) suţavėjo mitologine sakme „Per 

ţemos durys“. Maţieji, nesibaimindami gausių ţiūrovų, vaidino sakmes perteikdami ne tik siuţetą 

bet ir nuotaikas. Abi šeštos klasės pasiruošė pristatyti mitologines sakmes: 6a klasė paruošė sakmę 

„Laumių pyragai“, o 6b – „Pieno aitvaras“ (7 pav.). Šeštokai suvaidino ne tik apsirengę originaliais 

drabuţiais, bet ir pasigaminę sakmėse minimus daiktus. Vyresnieji, septintokai ir aštuntokai, įtraukė 

ir etiologines sakmes. 7a klasė šmaikščiai suvaidino mitologinę sakmę „Nupirkta karvė“, o 7b klasė 

atskleidė dievo ir velnio santykius, kai šie kūrė ţemę ir sumanė pasidalinti ką tik atsiradusį pasaulį. 

Taigi matėme etiologinę sakmę „Kaip atsirado ţemė“. Na, o aštuntokai popietę uţbaigė 

mitologinėmis sakmėmis – 8a parodė sakmę „Pienas iš apynasrių“, o 8b – „Skerdţius-kunigas“. Po 

kiekvienos klasės pasirodymo paklausėme vaidinančiųjų nuomonės apie pasiruošimą, pačią 

popietės idėją ir jų dalyvavimą joje. Likome maloniai nustebinti, nes mokiniai patikino, jog jie 

atsakingai ruošėsi vaidinti sakmes, ieškojo ir pasigamino tam tikrus drabuţius bei daiktus, repetavo. 

Visi teigė, jog renginys patiko ir jie mielai dalyvautų panašioje veikloje.  

Taigi, sakmių meninio pasaulio analizavimas ir siejimas su mitologija ugdo pagarbų ir 

kritišką santykį su senąja kultūra, padeda suvokti save kaip etnoso, pranokstančio laiko ribas, dalį. 

Tikimės, jog mokiniai nors šiek tiek pajautė senąją lietuvių kultūrą, geriau ją paţino, analizuodami 

sakmes suvokė tautosakos universalumą ir ilgaamţiškumą. 

 

7 pav. 6b klasė vaidina sakmę „Pieno aitvaras“ 

2. MINIME POETO VYTAUTO MAČERNIO 95-ĄSIAS GIMIMO METINES 

Trečioji diena buvo skirta poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms paminėti. 

Jau pačią pirmąją dieną bandėme suţinoti, ar mokiniai geba atpaţinti mūsų garsų poetą. Atidarymo 

programoje 5–7 klasių mokiniai, kaip jau minėjome, po perskaitytų minčių apie kalbą sustojo į dvi 

figūras. Jos simbolizavo poeto inicialus: viena figūra vaizdavo V raidę, o kita – M. Susirinkusiųjų 

buvo paprašyta bandyti atspėti, kas pavaizduota šiomis figūromis ir ką tai galėtų reikšti. Spėjimų 
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būta nemaţai ir beveik teisingų. Dalyviai iš karto suprato, jog vaizduojamos raidės, tačiau atspėjo 

tik vieną V raidę, todėl nieko nelaukdami atskleidėme figūrų reikšmę ir priţadėjome, jog po šios 

savaitės pamatę Vytauto Mačernio inicialus prisimins šį poetą. Taigi, gruodţio septintą dieną 

ilgosios pertraukos metu 9–12 klasių mokiniai buvo pakviesti dalyvauti poeto sukakties 

paminėjime. Svarbiausias mūsų tikslas buvo mokinius supaţindinti su Vytauto Mačernio biografija 

ir pagrindiniais kūrybos bruoţais, tad apie tai buvo paruoštas trumpas pristatymas (8 pav.), 

(2 priedas). 

 

8 pav. Poeto Vytauto Mačernio biografijos pristatymas 

Vytautas Mačernis – jauniausias mūsų literatūros klasikas, vienas iš naujosios lietuvių 

poezijos pradininkų, vienas pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Jis gimė 1921 m. pavasarį 

Šarnelėje, netoli Ţemaičių Kalvarijos. Ţemaitiškumas, šiaurietiškumas – ypatingas kodas, 

padedantis geriau suvokti Mačernio estetinius orientyrus: skurdus ir atšiaurus lietaus merkiamo 

gimtojo vienkiemio peizaţas, nepalankus metų ar paros laikas (daţnai vėlyvas ruduo, tamsus 

vidurnaktis) – magiškas jo poezijos scenovaizdis. Mačernis nebuvo atsiskyrėlis, kaip kartais 

linkstama jį vaizduoti, – jis mėgo bendrauti, susirašinėti su bendraamţiais. Mokydamasis Sedos 

progimnazijoje Mačernis aktyviai įsitraukė į jaunųjų ateitininkų veiklą, gebėjo ne tik pats kurti, bet 

ir kitus skatino kūrybai. Baigęs gimnaziją, 1939 m. pasirinko anglų kalbos ir literatūros studijas 

Vytauto Didţiojo universitete – jį itin traukė anglų kultūros konservatizmas, pagarba viskam, kas 

archajiška, patiko Edgaro Alano Po poezija. 1941 m. rudenį Mačernis persikėlė į Vilniaus 

universitetą studijuoti filosofijos, susipaţino su čia veikiančių studentiškų draugijų nariais, 

dalyvavo literatūros vakaruose, Vilniaus universiteto literatūrinėse popietėse, buvo ţemaičių 

rašytojų sambūrio narys ir pasinėrė į miesto, apie kurį tiek svajota vaikystėje, gatvių labirintus – 

Vilnių paţino taip gerai, kad net įsidarbino senamiesčio gidu. Kartu su poetu studijavusieji 

prisimena, kad Vytautas iš kitų išsiskyrė išdidumu, santūrumu, aristokratiška laikysena, romantiška 

poeto aureole. Rašytojas Paulius Jurkus priduria, kad, tapęs visų pripaţintu poetu, Mačernis ėmęs 
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„keltis į puikybę“ ir nebe taip gerai sutarti su savo draugais. 1943 m. vokiečiams uţdarius Vilniaus 

universitetą ir artėjant bolševikų armijai, V. Mačernis nusprendė trauktis į Vakarus, tačiau 24-erių 

tesulaukęs, ţuvo nuo sviedinio skeveldros Ţemaičių Kalvarijoj 1944 m. rudenį, palaidotas gimtojoje 

Šarnelėje. V. Mačernio kūryba – didelių vertybių, gyvenimo prasmės ieškančios, besikankinančios, 

abejojančios ir vėl nušvintančios sielos istorija. Jo poezija priklauso humanistinei filosofinei 

lietuvių literatūros tradicijai. V. Mačernio kūryba nėra gausi, telpanti į vieną knygą „Ţmogaus 

apnuoginta širdis“. Poetas pirmąjį eilėraštį išspausdino 1936 m., paskutinįjį – 1944 m. spalio mėn. 

Jis rašė vizijas, sonetus, trioletus, giesmes, trumpus aforistinius eilėraščius, ir palaipsniui jo lyrika 

nuo jausminės išpaţinties, smulkaus metaforiškumo slinko dramatizmo ir filosofiškumo link. 

Vytautas Mačernis – sudėtingas ir tragiškas poetas. Visame jo likime, jo poezijoje – tragiška 

pasaulėjauta. Bet ne pesimistinė, nes tada nebūtų buvę vis naujų poetinių pastangų skverbtis į 

ţmogaus būties suvokimo gelmes. Poetas lengvabūdiškai nebėga nuo gyvenimo prasmės ir mirties 

problemų. Visas jo mąstymas pasiţymi filosofiniu ţmogaus ir poeto didvyriškumu: kai 

nesitraukiama nuo problemos, o norima ją ligi galo suvokti. Tai iš dalies primena meninį Bethoveno 

didvyriškumą, kai metamas iššūkis likimui... Kas paneigs, jog Vytautas Mačernis buvo paprastas 

ţmogus. Tai asmenybė, kurios talentu, noru mokytis ir ryţtu „eilėraščiais aprašyti visą ţmogaus 

gyvenimą“ verta stebėtis, ţavėtis bei stengtis kaţko pasimokyti. Poeto kūryba uţburia savo 

prasmingumu, nuostabiu apipavidalinimu, dailiai nušlifuotu rimu ir pagaliau – nuoširdumu. 

V. Mačernis rašė, jog „gyvenimas – tai aukštosios akimirkos, kurių metu ţmogus išsiskleidţia 

visatos pilnatvėje. Jos vienos padaro ţmogaus gyvenimą tikrai vertingą. O mano didţiausias 

troškimas yra visus išmokyti geist tų aukštųjų akimirkų“. Savo nepamirštamais, širdies gelmes 

virpinančiais kūriniais V. Mačernis pasiekė išsvajotą tikslą – juk nerastume ţmogaus, kuriam poeto 

kūryba nesukeltų jokių jausmų, nepriverstų susimąstyti ar nepaliestų sielos gelmių. Šio talentingo 

ţmogaus dėka paprasti, ant pageltusio popieriaus lapo išraityti ţodţiai virsta magiškais 

burtaţodţiais, priverčiančiais net tamsius ţmones pajusti tas „aukštąsias akimirkas“. Poeto kūryba 

gimsta iš nerimo, bandymo įveikti savo neţinojimą, perţengti materialaus pasaulio ribas, taip 

priartėdama prie metafizinės lyrikos. „Vizijos“ – tai reikšmingiausias V. Mačernio eilėraščių ciklas. 

Poetas jį rašė labai jaunas, vos aštuoniolikos–dvidešimt vienerių metų (1939–1942). Atkakliai 

ieškojo atsakymų į jaunystėje iškilusius klausimus: kodėl ţmogus ateina į šį pasaulį, kokia 

gyvenimo prasmė? „Vizijų“ turinį sudaro lyrinis pasakojimas apie išgyvenimus, kai lyrinio subjekto 

vizijas paţadina koks nors regimasis įspūdis. Regėjimuose daţnai matoma senolė, kuri lyrinį 

subjektą globoja, skatina kurti, ko nors siekti. Susitikimai su senosiomis gentimis ir senole sukelia 

ekstazę, ir autorius jaučiasi dalyvaujantis šventiniame ţemės garbinimo rituale. Populiaresni uţ 

„Vizijas“ yra Mačernio sonetai. Jis prirašė jų gana daug, apie aštuoniasdešimt. Ne visi jie vienodos 

vertės. Geresni tie, kurie kelia gyvenimo prasmės klausimus. Prie tikrai meniškų reiktų priskirti apie 
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dvidešimt sonetų, tarp kurių galėtų būti: „Don Juan“, „Toreador“, „Mykolo Angelo Dovydas“, 

„Šokėja ir asketas“, „Neatimki, Dieve, iš manęs klydimo teisės“, „Savo sielą, alkaną kaip ţvėrį“, 

„Būk, gyvenime, man neteisingas“, „Pasiilgau savo mylimos dukrytės“ ir kiti. Mačernis pasirinko 

klasikinę soneto formą turbūt dėl to, kad buvo nepatenkintas Nepriklausomos Lietuvos poetų gan 

sekloku pasaulėvaizdţiu ir kad jis pats savo filosofinėmis studijomis siekė gilumos. Sonetas kaip tik 

poetikoj yra ţinomas savo grieţta forma, rimtu, giliu turiniu, todėl jis ir buvo patrauklus poetui. 

Mačernio kūryba, jo dvasiniai ieškojimai, pasaulėţiūra, asmenybė ir netikėta mirtis sudaro vieningą 

poeto ir ţmogaus likimo paveikslą. Šis paveikslas davė impulsą romantinės poeto legendos 

susiformavimui, kurioje Mačernis iškyla kaip neeilinio talento kūrėjas, gyvenęs pilnesnį nei eiliniai 

mirtingieji dvasinį gyvenimą ir nepritapęs prie savosios aplinkos. Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas 

atsiminimuose jam suteikia romantinio genijaus bruoţų, pabrėţdamas jo asmenybės išskirtinumą, 

dvasios aristokratiškumą ir kūniškąją deformaciją, kurią atsveria dvasinis tobulumas. Jo poetinis 

sakinys buvo logiškas, arčiau prie įprastinių galvojimo schemų. Svarbu ir tai, kad jis palietė jautrius 

bendraţmogiškus klausimus: laimės, gyvenimo prasmės. Galimas dalykas, kad jis netgi išsakė savo 

gyvenamojo laiko dalies lietuvių inteligentų dvasinę būklę, kuri skyrėsi nuo ortodoksinių oficialių 

paţiūrų platesniu ir gilesniu humanizmu, savin įglaudusiu ieškantį, laisvės pasiilgusį ţmogų. 

Įvadiniame „Ţemės“ antologijos straipsnyje filosofas Juozas Girnius teigė, kad „Mačernis esąs 

savotiškas atskaitos taškas, parodantis naujosios poetų kartos estetinės raidos kryptis“. Poetą, kaip 

klasiką, įteisino 1990 m. Vilniuje išleista iki šiol pilniausia jo kūrybos rinktinė „Po ūkanotu 

neţinios dangum“. Mačernio kūryba ir šiandien kreipiasi į klausiančius ir ieškančius, kviečia 

apmąstyti ir suprasti būties stebuklą, patirti jį kaip viziją. 

Siekdami, kad mokiniai priartėtų prie Vytauto Mačernio kūrybos, 9–12 klasėms dar 

spalio mėnesį paskyrėme uţduotį – pasirinkti po 10 jiems graţiausių Vytauto Mačernio 

eilėraščių ir sudaryti iš jų knygelę bei ją iliustruoti. Po dviejų savaičių knygelės jau buvo 

sukurtos (9 pav.). Mūsų uţduotis buvo palyginti knygeles ir išrinkti vieną, daţniausiai pasikartojantį 

eilėraštį bei skirti prizines vietas. Uţduotis gana sudėtinga – knygelės graţios ir įdomios, todėl 

nutarėme pasikliauti ne tik savo supratimu, bet išklausyti ir mokytojų nuomonę. Dailės ir lietuvių 

kalbos mokytojos taip pat išsakė savo vertinimą bei padėjo paskirti prizines vietas, kurias mokiniai 

suţinojo paskutiniąją lietuvių kalbos savaitės dieną. Norėdami, kad ne tik mes, bet ir gimnazinių 

klasių mokiniai pamatytų knygeles, kad suprastų, kaip jos atsirado, po Vytauto Mačernio 

biografijos ir kūrybos pristatymo pakvietėme po vieną ar du klasės atstovus, kurie trumpai 

papasakojo apie knygelių gimimo procesą. Mokiniai sakė, jog ruošėsi atsakingai: skaitė daug 

sonetų, „Vizijas“, apgalvojo, kaip atrodys jų knygelės, eilėraščius rinkosi tuos, kurie jiems priminė 

artimus, ar pačių išgyventus jausmus, o iliustravo taip, kad atitiktų jų tematiką ar nuotaiką. Daugelis 

mokinių pasidţiaugė, kad ši knygelė paskatino jų klasę dirbti kartu, parodė, kokia vieninga ji gali 
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būti ir jie mielai atliktų panašios tematikos uţduotis. Galiausiai, renginį uţbaigė 1gb klasės mokinys 

Vakaris Balčiūnas padeklamavęs eilėraštį „Rudens ţodţiai“, kuris kartojosi beveik kiekviename 

rinkinyje. O su klasių sudarytais rinkinukais, t. y. paruoštomis knygelėmis, kiekvienas gali 

susipaţinti gimnazijos bibliotekoje esančiame stende. 

 

9 pav. Knygelės, skirtos poetui Vytautui Mačerniui 

Taigi, Vytauto Mačernio kūryba suprantama kaip ţenkli lietuvių lyrikos dalis, palikusi 

savosios tradicijos ţenklus. Svarbu, jog šiuolaikinis jaunimas mokėtų įţvelgti poeto paliktus 

pėdsakus lietuvių literatūroje ir juos vertintų. Manome, jog Linkuvos gimnazijos gimnazinių klasių 

mokinius Vytauto Mačernio kūryba palietė ir rado atgarsį jų dvasioje. 

3. SAUGOTI LIETUVIŲ KALBĄ SVARBU IR ŠIANDIEN 

3.1. Taisyklinga gimtoji kalba – vertybė 

Ketvirtadienis – diena, skirta kalbai. Iš pat ryto, per pirmą pamoką, buvo skubėta pas 3–4 

klasių mokinius. Mokiniai susirinko Linkuvos specialiosios mokyklos sporto salėje. Kiekviena 

klasė paskyrė po tris savo atstovus, iš kurių buvo sudarytos dvi a ir b klasių komandos. Joms buvo 

paruoštos kalbinės uţduotys (3 priedas). 

Kadangi šiais laikais jau nuo maţų dienų vaikai yra apsupti įvairiausių išmaniųjų 

technologijų, kyla grėsmė, kad pamaţu jie uţmirš, kaip reikia taisyklingai kalbėti ir rašyti. 

Daţniausiai rašant nėra vartojamos kai kurios lietuviškos raidės, nosinės visai pamirštamos dėl to, 

kad taip patogiau. Ieškodama suprastėjusio lietuvių raštingumo prieţasčių, Lietuvių kalbos instituto 

direktorė J. Zabarskaitė pirmiausia taip pat įvardija informacinių technologijų įtaką. Anot jos, mūsų 

komunikacija vis labiau keičiasi ir virsta vizualine. „Ţiūrėkit, kad ir mokslinės konferencijos – 

beveik nebūna vien kalbinių pranešimų, kur ţmogus vien tik pasakoja, dabar vis daugiau skaidrių, 

vaizdų, schemų“, – sako J. Zabarskaitė. Ji priduria, kad informacinės technologijos pirmiausia 

veikia jaunų ţmonių kalbą: „Aš taip pat turbūt drįsiu teigti, kad trumposios ţinutės, interneto kalba, 
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trumpiniai veikia ir moksleivių kalbą. Ir kad yra tokių vaikų, kurie nosinių neberašo, nes jų nerašo 

rašydami ţinutes mobiliaisiais telefonais“. Norėjome ir mes įsitikinti, ar yra taip blogai, kad vaikai 

iš tiesų nebevartoja nosinių raidţių, neskiria trumpųjų ir ilgųjų balsių ir yra pamiršę lietuvių kalbos 

rašybos taisykles. 

Norint išmokti taisyklingai rašyti pirmiausia reikėtų suprasti tris pagrindinius principus, 

kuriais grindţiama lietuvių kalbos rašyba: 

1. Fonetinis rašybos principas – rašoma taip, kaip tariama: rašoma raidė atitinka taisyklingai 

ištartą ir išgirstą garsą. 

2. Morfologinis rašybos principas – rašoma vieningai visuose giminiškuose ţodţiuose, jų 

formose ar ţodţių dalyse (pvz., priešdėliuose) net kai rašytina raidė nesutampa su tariamu ar 

girdimu garsu. Pvz.: Augalai aug[k]dami uţaug[k]s. 

3.  Tradicinis rašybos principas – rašoma taip, kaip tradiciškai susitarta ir įprasta dėl įvairių 

lietuvių kalbos istorijos ir praktikos prieţasčių, rašybą siejant su įsiminimu ir tradicinės 

rašybos taisyklėmis. Pvz.: Gęsta ugnis po aukštu ąţuolu. 

Šiais principais (vienu iš jų arba kelių deriniais) yra pagrįstos pagrindinės lietuvių kalbos 

rašybos taisyklės. Be abejo, norint taisyklingai rašyti svarbios yra visos lietuviškoje abėcėlėje 

esančios raidės. Turime didţiuotis ir taisyklingai rašyti ţodţius savo gimtosios kalbos rašmenimis. 

Juk ne veltui lotyniškoji abėcėlė Lietuvoje įsitvirtino jau nuo XVIII a. pabaigos, o dabartinę mūsų 

abėcėlę pirmasis pateikė Jonas Jablonskis „Lietuviškos kalbos gramatikoje“ 1901 m. 

Vaikai gana greitai susidorojo su jiems pateiktomis uţduotimis (10 pav.). Nors tvirtino, kad 

buvo nesunku, tačiau klaidų nebuvo išvengta. Pirmojoje uţduotyje buvo nurodyta skirtingomis 

spalvomis pabraukti tiesioginius, klausiamuosius ir šaukiamuosius sakinius, šioje dalyje nesukliuvo 

nei vienas mokinys. Kita uţduotis kai kuriems sukėlė daugiau problemų, reikėjo įrašyti praleistas i 

arba y raides. Šių trumpųjų ir ilgųjų balsių rašyba paprastuose kasdieniuose ţodţiuose atrodo 

nesudėtinga, tačiau vaikai daugiausia klydo rečiau vartojamuose ţodţiuose, pavyzdţiui: vyturys, 

korys, tyla, šaltinis. Nepaisant to, kad jie dar tik pradinukai ir daug ko išmoks aukštesnėse klasėse, 

vaikai gana neblogai atliko uţduotis. Uţduotims atlikti buvo skirta visa pamoka ir vaikai sugebėjo 

jas visas atlikti laiku. Komandinis darbas parodė, kad pasitardami vaikai gali priimti teisingą 

sprendimą, geba dirbti grupėje. 
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10 pav. 3–4 klasių mokiniai atlieka kalbines užduotis 

Penktosios pamokos metu Linkuvos gimnazijos aktų salėje savo įgūdţius tikrinosi 

maţiausieji, 1–2 klasių mokiniai. Tikslas buvo stiprinti maţiausiųjų mokinių gebėjimą 

bendradarbiaujant atlikti kalbines uţduotis (11 pav.), (4 priedas). Šeši pirmokėliai (jų tik viena 

klasė) persiskyrė į dvi komandas, o jiems į pagalbą skubėjo po tris antrokus iš abiejų klasių. Pirmoji 

jų uţduotis buvo visiems pasitarus sudėlioti atsakymus į pateiktus su kalba susijusius klausimus. 

Nieko nelaukdami antrokai, paglobodami pirmokėlius, ėmėsi iniciatyvos, visi draugiškai skaitė 

klausimus ir apsitarė atsakymus. Buvo devyni klausimai, pavyzdţiui, kaip vadinasi ţodţių 

junginiai, kuriais kalbame? Greitai pagalvoję ir pasitarę atsakymą sudėliojo iš jiems duotų kortelių 

su raidėmis. Kad jiems būtų smagiau dėlioti raides, ant kortelių su kiekviena abėcėlės raide buvo 

uţklijuotas atitinkamas paveikslėlis – daiktas, kurio pavadinimas prasideda ta raide. Taip sudėlioję 

atsakymus juos uţrašė uţduočių lapuose. Kita uţduotis – sudaryti naujus ţodţius pagal duotą 

pavyzdį. Daugumai tai nesukėlė problemų, tačiau neatidumas kai kuriems pakišo koją, nes pradėjo 

visus ţodţius rašyti pagal pirmąjį pavyzdį, tačiau tai pastebėję komandos draugai padėjo pasitaisyti. 

Tai rodo vaikų gebėjimą dirbti grupelėmis bei jų norą bendradarbiauti. Dirbant grupėmis gerėja 

mokinių tarpusavio santykiai, kuriama pasitikėjimo ir paramos atmosfera, asmeninio indėlio 

svarbos suvokimas stiprina savivertę ir įsitraukimą į veiklą. Mokiniai turi galimybę ugdytis 

kūrybingumą, specifinius dalyko ir komunikavimo bei socialinius gebėjimus. Tyrimai rodo, kad 

geresnių akademinių ir socialinių rezultatų pasiekiama, kai mokiniai mokosi mišriose pagal 

gebėjimus ir lytį grupėse. Darbas grupėse netgi laikomas būtina bendradarbiavimo sąlyga.  
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11 pav. 1–4 klasių mokiniai atlieka kalbines užduotis 

Taip pat pastebėjome, kad atlikdami uţduotis vaikai labai skubėjo, nes troško aplenkti kitą 

grupelę ir laimėti. Būtent dėl to buvo apdovanoti visi dalyviai, kad nebūtų jokio nusivylimo, nes 

šios viktorinos tikslas – skatinti tarpusavio bendradarbiavimą, o ne konkurenciją. Vaikai į 

konkurencinius santykius yra įtraukiami jau nuo darţelio. Pavyzdţiui, jei vienam darţelinukui yra 

sakoma, kad jo piešinys – pats graţiausias, tai kitiems tenka suprasti, kad jų piešiniai yra nieko 

verti. Viena vertus, konkurencija skatina vaikus tobulėti: vaikas lygiuojasi su kitais, siekia būti toks, 

kaip kiti arba dar geresnis tam tikroje srityje. Tačiau kartu vaikas praranda galimybę būti savimi, 

nebegali laisvai reikšti ir atskleisti savo gebėjimų. Jis siekia eiti koja kojon su kitu, varţytis, bet ne 

būti savimi. Vaikams atlikus uţduotis buvo įsitikinta, kad jie turi ţinių, nes gerai atsakė į klausimus 

apie rašybą, skyrybą ir lietuvių kalbą ir stengiasi dirbti komandoje tardamiesi ir padėdami vieni 

kitiems. 

Šiais laikais yra be galo svarbus gimtosios kalbos reikšmės suvokimas. Visų noras paţinti 

svetimas kultūras, tradicijas, siekis bendrauti su kitų tautų ţmonėmis veda prie savo gimtosios 

kalbos atsisakymo ar netgi išnykimo. Dabar labai madinga kalbant vartoti kuo daugiau svetimų 

kalbų ţodţių, dainuoti angliškai, daugelis pop grupių puikuojasi nesuprantamais pavadinimais, 

jaunimas kuria ar dainuoja dainas anglų kalba – tai vis uţsienio kalbų ir kultūros, kuri ilgą laiką 

buvo visiems neprieinama, garbinimo pasekmės. Tarpukario filosofas Stasys Šalkauskis teigė, kad 

„svetimų kultūrinių gėrybių pasisavinimas yra naudingas tik tada, kai tauta sugeba pasisavinti jas 

kūrybiškai, pagal savo individualų stilių. Pasyviai vergiškas svetimos kultūros pasisavinimas 

nustelbia tautos individualybę“. Daugelio tautų šviesuoliai – filologai, kurie daţniausiai buvo ir 

filosofai, – ne vieną šimtmetį nagrinėjo ir suprato gimtosios kalbos reikšmę asmenybei ir tautai. Jų 

įţvalgas patvirtino XX a. suklestėjusios psicholingvistikos atstovai, pasitelkdami įvairius 

eksperimentus. Visi prieina prie tų pačių išvadų: gimtoji kalba esanti ne vien bendravimo priemonė, 

ji būtina vaiko ir suaugusiojo asmenybės vystymosi sąlyga ir turi didţiausią reikšmę paţinimo 
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plėtrai. Daug kalbama apie gimtosios kalbos reikšmę asmenybės pasaulėţiūrai, dvasingumui ir 

moralei. Šiais laikais jau visai pamiršta gimtosios kalbos reikšmė asmenybei ir tautai. Kalbų 

tyrinėtojai visada teigė, kad vaiką reikia auginti gimtojoje kalboje, kad reikia vengti svetimų kalbų 

konkurencijos, kol gimtoji kalba nesutvirtėjusi, nes per gimtąją kalbą ir etninę kultūrą vaikas perima 

tautoje sukauptą dvasinį turtą, moralines nuostatas. Kiekviena kalba įkūnija savitą pasaulėţiūrą ir 

nulemia atskiro ţmogaus mąstymą, elgseną, charakterį, pasaulio suvokimą, saugo tautą nuo 

išnykimo ir dvasinio skurdo. XVI–XVII a. gyvenęs kunigas Mikalojus Daukša – lietuvių raštijos 

pradininkas – iš lenkų kalbos išvertė dvasininko J. Ledesmos katekizmą („Katechizmas, arba 

Mokslas, kiekvienam krikščioniui privalus“, 1598), o vėliau ir lenkų dvasininko J. Wujeko „Maţąją 

postilę“ (1599), kurios lenkiškai parašytoje pratarmėje aukštino gimtąją kalbą, pabrėţė jos vaidmenį 

tautos gyvenime, pageidavo, kad lietuvių kalba taptų viešosios vartosenos ir rašto kalba. Vertimai 

tikslūs, kūrybiški: jo kalbai būdingas ţodingumas, vaizdumas, sakinių sklandumas. Jo atvaizdas 

iškaltas ant Marijampolėje pastatyto paminklo tautai ir kalbai, o po juo – ţodţiai: „Kalba – bendras 

meilės ryšys, tėvynės motina, pilietiškumo tėvas, valstybės sargas“. Filosofas Vilius Storosta rašė: 

„Kur maišomos kalbos, ten silpsta dora“. Ir tai tiesa, nes neperimamas nei vienos kalbos dvasinis 

turtas. Dar XX a. pabaigoje filosofas Jokūbas Minkevičius taikliai pastebėjo kalbos ryšį su vidine 

ţmogaus kultūra ir morale: „Kalbos pagedimas, švelniai tariant, pasidarė masiniu, jei ne universaliu 

reiškiniu“.  

Šio principo vedini ir skelbėme konkursą, kurio tikslas buvo išdėstyti savo mintis 

rašinyje, kuriame būtų svarstoma, kam reikalinga gimtoji kalba. Rašinį panoro rašyti trylika 

1g–3g klasių mokinių (12 pav.). Visi galėjo pasiruošti namuose, tačiau su savimi jokių uţrašų 

negalėjo turėti. Sulaukėme daug įvairiausių minčių apie gimtosios kalbos svarbą mums ir mūsų 

tautai. Visi rašiniai atitiko temą, daug minčių sutapo, tačiau išskyrėme mūsų ir lietuvių kalbos 

mokytojų manymu brandţiausius ir labiausiai įtikinančius rašinius. Paaiškėjo, kad III vieta atiteko 

2gb klasės mokinei Aušrai Balčiūnaitei. Rašinyje minimi aspektai, kuo gimtoji kalba yra savita ir 

kam ji reikalinga. Gimtoji kalba atskiria vienas tautas nuo kitų, pabrėţia kiekvienos tautos savitumą, 

papročius. Rašinyje remtasi K. Donelaičio poema „Metai“, kurioje lietuvninkų gyvavimo pagrindas 

ir išlikimo garantas yra gimtoji kalba, savos kultūros puoselėjimas. II vieta atiteko 3ga klasės 

mokiniui Jogailai Jarašiūnui. Remdamasis M. Daukšos „Postilės“ prakalba jis puikiai dėstė mintis, 

kodėl yra svarbi gimtoji kalba. Mūsų vartojamos svetimybės teršia gimtąją kalbą, o praradę ją mes 

prarastume viską, ką per ilgus amţius sukaupė mūsų protėviai. I vieta atiteko 3gb klasės mokinei 

Ievai Kulkytei. Rašinyje nuo pat pirmų sakinių atsiveria gimtosios kalbos groţis ir reikšmė. „Kalba 

kiekvieną iš mūsų lydi nuo pat lopšio. Nors kūdikio lūpos dar neprisijaukinę ţodţių, gimtoji kalba 

skamba tylioje motinos lopšinėje, medţių ošime, sraunios upės čiurlenime“, – rašė Ieva. O kaip 
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įdomiai ir savitai suskamba mūsų tarmės. Jų pamiršti, jų išsiţadėti taip pat nevalia. Beje, rašinio 

tema skambėjo išties poetiškai – tai poetės Janinos Degutytės eilėraščio „Gimtoji kalba“ eilutės: 

Iš duonos kvapo ir miškų giesmės 

Kalba gimtoji lūposna įdėta 

Toks pavadinimas leido ir kūrybiškiau, poetiškiau paţvelgti į gimtosios kalbos reikšmingumą, 

deja, tokių rašinių nesulaukėm. Mokiniai samprotavo, svarstė, aiškinosi, ką gi iš tikrųjų ţmogui 

duoda gimtoji kalba, kodėl ją reikia branginti ir puoselėti. Tuo pačiu metu aktų salėje vyko „Protų 

mūšis“, kuriame dalyvavo 5–8 klasės. Komandą sudarė 5 mokiniai: 4 sirgaliai ir į „mūšio“ komandą 

įeinantis mokinys. Dvi „Protų mūšio“ komandas sudarė po vieną mokinį iš visų dalyvavusių a ir b 

klasių (13 pav.). „Protų mūšio“ uţduotis sudarė kalbiniai-loginiai klausimai, kurie dalyviams buvo 

sunkiai įkandami (5 priedas). Geriau sekėsi išaiškinti frazeologizmų reikšmes, čia komandos klydo 

maţiau. Komandos greitai įveikė ţaibo turnyro klausimus, viena komanda puikiai atsakė, kurie 

ţodţiai reiškia laukinius gyvūnus, o kita neatsiliko su medţių pavadinimais. Uţtat ţodţių 

grandinėles sudaryti keičiant po vieną priebalsį arba balsį bei sudėlioti skyrybos ţenklus 3 ţodţių 

sakiniuose ir paaiškinti jų prasmę sekėsi sunkiai. Sirgaliai taškais prisidėjo spręsdami uţduotis, 

aiškindami frazeologizmus. Darbas komandoje skatino tarpusavio bendradarbiavimą ir ragino 

kiekvieną stengtis, kad komanda laimėtų. Manome, kad sprendţiant paskutiniąsias tris uţduotis 

mokiniams pritrūko įţvalgumo, sugebėjimo gerai įsiskaityti į uţduotį. Jie liko patenkinti pateikę po 

kelis ţodţius, neįţvelgė, kad ţodţių grandinė gali labai ilga susidaryti. O skyrybos ţenklus 

tepripaţino tik sakinio viduryje, o kad sakinio gale esantys ţenklai (. ? !) taip pat priklauso skyrybos 

ţenklams, nesusiprotėjo nė viena komanda. Surinkti taškai parodė, kad „A-kų“ ir „B-kų“ komandų 

ţinios buvo labai panašios. 

 

12 pav. 9–12 klasių mokiniai rašo rašinį apie kalbą 
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13 pav. „A-kų“ komanda 

3.2 Savaitės renginių uţbaigimo popietė 

Gruodţio 9 d., penktadienį, aktų salėje po 6 pamokų vyko lietuvių kalbos savaitės „Maţa 

tauta su dideliu ţodynu“ uţdarymas. Visi buvo pakviesti atsiimti apdovanojimų, pasiklausyti 

„gyvosios bibliotekos“ bei aptarti savaitės darbų. Mus visus pasitiko ir pasveikino 3gb klasės 

mokinė Judita Šumnauskaitė, kuri pritardama gitara atliko Virgio Stakėno dainą „Akacijų alėja“. 

Visą savaitę kalbėjome apie kalbą, jos svarbą, tačiau, kur tai mus veda? Juk nuo kalbos 

einame tiesiai prie knygos, o ji mus veda į biblioteką. Pasaulyje kasdien išrandama naujų ir kartais 

sunkiai įsivaizduojamų dalykų. Vieni šių išradimų tampa neatsiejama mūsų gyvenimo dalimi, 

būtinybe, kiti gi išnyksta nesulaukę didesnio susidomėjimo. Tikriausiai daugelis pritars, kad raštas 

yra vienas reikšmingiausių išradimų ţmonijos istorijoje. Ankstyvaisiais viduramţiais Europoje 

knygos daugiausia kauptos vienuolynuose, vienuoliai jas ir perrašinėdavo. Atsiradus raštui, imtos 

rašyti ir knygos, šiandien įprastą formą įgavusios po Johano Gutenbergo sensacijos – spausdinimo 

preso išradimo. Atsiradus raštui, atsirado ir būtinybė saugoti tai, kas uţrašyta, taigi pradėjo rastis ir 

bibliotekos. Ţmogus į biblioteką pirmą kartą įţengė dar senovės civilizacijose. Pirmosios 

bibliotekos datuojamos dar 2600 m. pr. Kr. šumerų, saugojusių išrašytas molio lenteles, 

civilizacijoje. Dabartinė modernioji biblioteka paprastai apibrėţiama kaip įstaiga, komplektuojanti, 

tirianti, propaguojanti ir teikianti skaitytojams knygas ir kitus literatūrinius dokumentus. Taigi 

biblioteka suteikia tiek fizinę, tiek skaitmeninę prieigą prie savo turimų išteklių. O jų yra 

įvairiausių: knygos, periodiniai leidiniai, laikraščiai, rankraščiai, ţemėlapiai, dokumentai, 

kompaktiniai diskai, kasetės, vaizdajuostės, elektroninės ir garso knygos, duomenų bazės. 

Šiuolaikinės bibliotekos skirstomos į kelis tipus: 

 Nacionalinės – tarnauja kaip nacionalinė informacijos saugykla, reikalaujanti iš leidėjų 

bibliotekai pristatyti kiekvieno savo leidinio vieną privalomą kopiją. 

 Mokslinės – orientuotos į plačius nuodugnius rinkinius medţiagos viena ar kita tema. 
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 Informacinės – neskolinančios savo išteklių, kurie gali būti unikalūs ir istoriniai, ir daugiausia 

skirtos tyrimams. 

 Viešosios, akademinės, vaikų ir specialiosios – priklausančios įvairioms viešosioms 

organizacijoms, valdţios institucijoms ar agentūroms. 

Biblioteka yra svarbi ne tik kultūrai, bet ir ţmogui. Jos dėka nereikia mokėti uţ dţiaugsmą, 

laimę, skausmą ir kitus jausmus, kuriuos patiriame skaitydami knygas. Taip pat bibliotekoje galime 

rasti ir tokių knygų, kurių jau seniai ne tik nėra prekyboje, bet ir kurios sunkiai randamos. Trumpai 

tariant, biblioteka atlieka didţiulį vaidmenį mūsų gyvenime. Mūsų „gyvąją biblioteką“ atidarė 

septintos klasės mokiniai, kurie improvizuoto pokalbio metu dalinosi savo mintimis apie skaitomas 

knygas (14 pav.). Vaikai diskutavo, kokias knygas jie labiausiai mėgsta skaityti ir ko iš jų semiasi. 

Mergaitės dalinosi mintimis apie įvairias knygas, jų naudą, sakė, kad ţanras visai nesvarbus, kad 

joms patinka įvairumas: pasakos, detektyvai, nuotykų, romantinė literatūra, komedija ar net 

fantastika. Jų manymu, knygos labai praturtina ţodyną, padeda formuotis poţiūriui į gyvenimą, 

skatina atsirinkti vertybes, padeda lengviau pasinerti į vaizduotės pasaulį. Knygos padeda ne tik 

atsipalaiduoti, bet iš jų galima daug ko suţinoti, praplėsti savo ţinių lauk, leidţia vaizduotės 

pagalba atsidurti tokiame pasaulio kampelyje, kurio galbūt nepavyks pasiekti realybėje. Andrius 

šiuos samprotavimus apvertė aukštyn kojomis ir numojo ranka į mergaičių pasakojimą apie įvairių 

knygų skaitymo naudą. Jis teigė, kad tokių knygų skaitymas neduoda jokios naudos, tai tik laiko 

švaistymas, geriau skaityti enciklopedijas, tokias knygas, kurios ko nors išmoko, kuriose pateikti 

tikri faktai, kur kalbama apie realiai gyvenusius garsius ţmones, jų nuveiktus darbus ir nespėtus 

įgyvendinti siekius. Ar jis teisus? Šioje vietoje ir yra paliekama teisė mums patiems rinktis, ką 

norime skaityti, nes visos knygos, kaip ir minėjome, mus daug ko moko. Skaitantis ţmogus yra 

gyvas ţmogus, kuris mąsto, lavinasi ir neturi laiko nuobodţiauti. Kol ţmonės skaitys knygas – 

visuomenė eis teisingu keliu. Anglų filosofas Francis Bekonas pasakė labai vaizdingai ir tiksliai: 

„Knygos – minties laivai, plaukiojantys laiko bangomis ir rūpestingai gabenantys savo brangų 

krovinį iš kartos į kartą“. Priimkime šį krovinį su meile ir pagarba, ir saugokime jį ateities kartoms“. 

 

14 pav. Septintokų improvizacija 
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Savo, skaitytojos, keliu su mumis sutiko pasidalinti ir 3gb klasės mokinė Emilija Pukevičiūtė, 

kuri be galo mėgaujasi knygų skaitymu ir yra jose tarsi paskendusi (15 pav.). Ji bibliotekos duris 

atvėrė jau pradinėse klasėse, tada ir suprato, kad tai labai viliojantis pasaulis, o vėliau suvokė, jog 

knygos – dvasios tobulėjimo šaltinis. Ji lengvai krimto knygą po knygos, augo ji – „augo“ ir jos 

knygos (sunkėjo, didėjo, o jų raidės maţėjo), sudėtingėjo jų turinys. Perskaitytų knygų dabar ji net 

nebesuskaičiuotų, ţinoma, sukauptos išminties ir ţinių taip pat. Emilija atsivedė į biblioteką ir savo 

maţąjį broliuką supaţindinti su bibliotekos gyvenimu bei knyga. Vaikų knygos yra mūsų pirmasis 

kontaktas su literatūra – bekraščiu pasauliu, besitęsiančiu visą gyvenimą. Todėl gyvybiškai svarbu, 

kad pirmasis kontaktas padėtų pamilti knygą, atskleistų gerąsias jos puses. Kuo daugiau vaikai 

skaito, tuo labiau ugdo šį gebėjimą. Tai labai paprasta. Kuo daugiau malonumo teikia skaitymas, 

tuo labiau vaikai jo sieks ir ugdysis gebėjimą skaityti. Skaitymas turėtų būti vertinamas kaip 

malonumą teikianti veikla, kaip linksmų istorijų ir naudingos bei įdomios faktinės informacijos 

šaltinis. Skaitymas balsu supaţindina vaikus su taisyklinga kalba, patraukia intonacijų įvairove, 

nuotaikų kaita. Tai ugdo vaikų kalbėjimo įgūdţius, gebėjimą ţodţiu išreikšti savo būseną, nuotaiką, 

nuomonę. Emilijos mylimiausia knyga „Maţasis princas“, kurią parašė Prancūzijos rašytojas 

Antuano de Sent Egziuperi 1943 m., kurią savo piešiniais pats ir iliustravo. „Maţasis princas“ 

priskiriama vaikų literatūros klasikai, tačiau adresatas nėra visiškai aiškus – ji tinka ir maţam 

vaikui, ir paaugliui, ir brandaus amţiaus ţmogui, kiekvienas joje ras sau svarbių ir aktualių minčių. 

Knygoje filosofiškai pasakojama apie ţmogaus likimą, gyvenimo prasmę, kritikuojama visuomenė, 

paviršutiniškas suaugusiųjų gyvenimas. Taigi aiškiai suprantama, kad Emilijos pasirinkimas – 

įvairios knygos, patraukiančios ne tik siuţetu, bet ir atveriančios ţmogaus būties gelmę vertybių 

klodus ir sudėtingus ţmogiškojo pasirinkimo klausimus. O knygų skaitymas pačią Emiliją skatina 

kurti – ne vieną jos eilėraštį ar dainą esame mokykloje girdėję. 

 

15 pav. Emilija Pukevičiūtė 
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Ţinoma, buvo pakviestas ir svarbiausias bibliotekos ţmogus, kuris nuoširdţiai ir su meile 

dirba savo darbą, kuriam teikia dţiaugsmą tai, kad gali padėti kiekvienam, uţsukusiam į biblioteką, 

kurio didţiausias rūpestis, kad lankytojas neišeitų iš bibliotekos tuščiomis ar nusivylęs. Tas 

ţmogus – mūsų gimnazijos bibliotekininkė Virginija Sidorova. Ji sutiko pasidalinti savo įţvalgomis 

apie bibliotekos lankytojus, didelius ir maţus skaitytojus (16 pav.). Bibliotekininkei šie metai 

bibliotekoje dar tik pirmieji, tačiau nuo pat pirmos dienos ji su šypsena priima visus skaitytojus, 

bendrauja su jais, draugauja su vaikais. Bibliotekininkė mums šmaikščiai papasakojo trumpas 

istorijas apie bibliotekos lankytojus, kuriose daugelis galėjo atpaţinti save. Labiausiai jai įsiminė 

patį pirmą rugsėjo mėnesį atkeliavę į biblioteką maţieji pirmokėliai. Keli berniukai daţnai čia 

uţsukdavo pasiimti knygų, nors nė vienas dar nemokėjo skaityti, bet juk svarbiausia pirmasis 

susiţavėjimas jomis, šypsosi bibliotekininkė. Daţnai klaidingai manoma, kad bibliotekininko 

profesija paprasta ir rami. Sėdi sau jaukioje patalpoje prie stalo, priima arba išduoda knygas. Tačiau 

bibliotekininkų darbas tuo neapsiriboja. Biblioteka, kaip socialinė institucija, vykdo savitą, tik jai 

būdingą funkciją – tenkina vartotojų informacinius, kultūros, švietimo poreikius. Bibliotekos yra 

šiandien tos institucijos, kurios ne tik suteikia prieigą prie interneto, bet ir gali padėti surasti 

reikiamą informaciją, ją įvertinti, atrinkti ir susisteminti taip, kaip reikalinga vartotojui. Šiuolaikinė 

biblioteka yra atvira, novatoriška ir draugiška skaitytojui, atlieka ne tik dokumentų kaupimo, 

saugojimo, informacijos sklaidos funkcijas, bet teikia kokybišką informacinį aptarnavimą ir 

paprastą ţmogišką bendravimą. Be galo svarbu nuoširdus bendravimas su lankytojais, tokių atvirų ir 

bendraujančių bibliotekos darbuotojų reikia kuo daugiau. Tai gali net nulemti skaitytojų norą 

lankytis bibliotekoje, kai jie gauna patarimų, kai juos visada sutinka ir palydi su šypsena. 

 

16 pav. Virginija Sidorova 

Visą savaitę trukęs renginys ėjo į pabaigą todėl norėjome padėkoti ir bent simboliškai 

atsidėkoti mokiniam, aktyviai dalyvavusiems įvairiose veiklose. Ţinoma, norėjome paskatinti ir 

toliau aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose. Pradinukai uţ perskaitytas sakmes bei kalbinių 
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uţduočių atlikimą buvo apdovanoti iš karto, nes negalėjo dalyvauti lietuvių kalbos savaitės 

uţdaryme. Diplomai buvo įteikti 5–8 klasėms uţ suvaidintas sakmes (17 pav.). Buvo itin nelengva 

išskirti pačius geriausius pasirodymus, nes pasiruošimas ir sakmių perteikimas visų klasių buvo 

labai šaunus, todėl buvo nuspręsta kiekvieną pasirodţiusįjį įvertinti kaip laimėtoją.  

 

17 pav. Diplomų įteikimas už suvaidintas sakmes 

Ţinoma, apdovanojome ir poeto Vytauto Mačernio 95-osioms gimimo metinėms paminėti 

sukurtų knygelių autorius (18 pav.). Visos klasės uţduotį atliko puikiai, bet vyriausieji, dvyliktokai, 

nesugebėjo knygelės atlikti laiku, tad konkurse dalyvauti nebegalėjo. Pasitariant su dailės bei 

lietuvių kalbos mokytojomis buvo nuspręsta, kuri knygelė verčiausia nugalėtojos vardo. Pagal 

estetinį vaizdą, iliustracijas, knygelės pristatymą, nuspręsta, kad pirmoji vieta atitenka 3gb klasės 

knygelei. Antroji vieta atiteko 2gb ir trečioji 2ga klasėms. Padėkos raštais apdovanotos ir likusių 

klasių knygelės. Apdovanotos buvo ir „Protų mūšio“ komandos bei jų sirgaliai. Kadangi komandų 

rezultatai buvo beveik lygūs, buvo apdovanotos abi komandos. Rašinių, skirtų kalbai, autoriai, 

pirmų trijų vietų laimėtojai apdovanoti diplomais, o likę dalyviai gavo padėkas uţ dalyvavimą (19 

pav.). Dvyliktokų langai „Kalbos namui“ pasiekė mus pavėlavę 2 savaites, V. Mačernio eilėraščių 

knygutė – 3 savaites, rašinio apie gimtąją kalbą rašyti neatėjo nė vienas. Nutarėm, kad toks 

neveiklumas nedovanotinas. Tad jiems buvo įteikta šluota, šis prizas – ne pajuokos ar pasmerkimo 

ţenklas, o rūpestis jais (20 pav.). Tegu ši šluota primins, kad reikia išsišluoti iš savo kasdienybės, iš 

savo gyvenimo, iš savo širdies tingulį, apatiją, amţiną vėlavimą. Baisu, kad nepadarę tvarkos savo 

kieme, sieloje, jie nepavėluotų į nudundantį prasmingos ateities traukinį. Įteikę šį prizą, kaip 

paskatinimą padirbėti iš peties, tikimės, kad bus kuo maţiau neaktyvių klasių ir pačių mokinių 

iniciatyva veikti padidės. 
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18 pav. Apdovanojimai už sukurtas knygeles 

 

19 pav. Padėkos raštų įteikimas už rašinio rašymą 

 

20 pav. Šluotos įteikimas dvyliktokams
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IŠVADOS 

1. Mokykloje vienas pagrindinių būdų, skatinančių paţinti lietuvių kultūrą, tradicijas ir kalbą yra 

lietuvių kalbos savaitė. 

2. Dalyvavimas rengiamose lietuvių kalbos savaitės veiklose prisideda prie mokinių kūrybiško 

mąstymo, tarpusavio bendradarbiavimo ir mokymosi skatinimo. 

3. Veikiama įvairių šiuolaikinių veiksnių, kalba keičiasi, o keičiantis kalbai keičiasi ir piliečių 

supratimas apie savastį, vertybes, kalbą, kultūrą, istoriją. Vykstančią kaitą reikia mokėti 

deramai priimti, o rengiamos lietuvių kalbos savaitės mokyklose gali tapti puikia priemone 

stiprinti besikeičiančią lietuviškąją tapatybę. 

4. Vyresniųjų klasių mokinių nenoras dalyvauti mokyklos veiklose ir abejingumas atskleidė, kad 

šiuolaikinio pasaulio dinamiškumas ir šiuolaikinių technologijų prieinamumas daro įtaką 

aktyviam moksleivių įsitraukimui į įvairias kultūrines veiklas.  

5. Įtraukti mokinius į kultūrinę veiklą, nesusijusią su populiariąja kultūra, – įsitikinome – nėra 

lengva, todėl savaitės renginiai, vargu, ar būtų pavykę be lietuvių kalbos mokytojų ir klasės 

auklėtojų pagalbos. 

6. Šio kūrybinio darbo metu daug išmokome patys: reikia labai kruopščiai detaliai apgalvoti 

veiklą, kai norima įtraukti visų klasių mokinius; įsitikinome, kad priminti apie turimus atlikti 

darbus reikia nuolat, neuţtenka pasakymo, susitarimo; supratome, kad mokiniai visai neskaito 

skelbimų; daţniausiai laukiama, kol klasės auklėtoja ims lipti ant kulnų ir pati skatins pradėti 

darbus, retas kas rodo savo iniciatyvą; labai sunku derinti laiką ir rasti tuo metu tuščias, kad ir 

neilgam renginukui, erdves. Taigi patys organizacinės patirties tikrai pasisėmėme. 

7.  Be pavaduotojos Violetos, be pradinių klasių mokytojų, be klasių vadovų pagalbos tikrai 

nebūtume išsivertę. Nuoširdţiai visiems dėkojame uţ pagalbą. 
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PRIEDAI



1 priedas 

36 

LIETUVIŲ KALBOS SAVAITĖ 

„Maža tauta su dideliu žodynu“ 

PROGRAMA 

Pirmadienis 

Lietuvių kalbos savaitės atidarymas antro aukšto fojė. Laukiami visų klasių mokiniai (po 3 pamokų). 

Antradienis 

Sakmių popietė. 1–4 klasių mokiniai skaito sakmes (po 4 pamokų), 5–8 klasių mokiniai vaidina sakmes 

(po 5 pamokų). Popietė vyks aktų salėje. 

Trečiadienis 

Diena, poeto Vytauto Mačernio 95-osioms metinėms paminėti. 9–12 klasių mokiniai laukiami aktų salėje 

po 3 pamokų. 

Ketvirtadienis 

Diena, skirta kalbai. 1–4 klasių mokinių laukia kalbinės uţduotys (3–4 klaėms per 1 pamoką Specialiosios 

mokyklos sporto slėje, 1–2 klasėms po 4 pamokų gimnazijos aktų salėje), 5–8 klasių mokiniams vyks „Protų 

mūšis“ (po 5 pamokų aktų salėje), o 9–12 klasių mokiniai (po 5 pamokų mokytojos B. Deveikienės kabinete) 

rašys rašinį „Kam reikalinga gimtoji kalba?“. 

Penktadienis 

Lietuvių kalbos savaitės uţdarymas, gyvoji biblioteka, apdovanojimai (po 5 pamokų aktų salėje). 



2 priedas 
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Skaidrės, skirtos pristatyti poeto Vytauto Mačernio biografijai 
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3 priedas 
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Uţduotys 3–4 klasėms 

1. Tiesioginius sakinius pabrauk ţalia spalva, 

klausiamuosius – mėlyna, šaukiamuosius – geltona. 

Mėlynė 

Kodėl šias maţas uogeles vadiname mėlynėmis? Ar 

todėl, kad jos pačios mėlynos, ar gal todėl, kad jos rankas, 

lūpas ir dantis nudaţo mėlynai? Turbūt todėl, kad jos daţo. 

Juk mėlynų uogų yra ir daugiau, bet jų miške pavalgęs, 

negrįši namo mėlyna burna.  

Ak, kokios gardţios mėlynės! Kokia aromatinga 

mėlynių uogienė! 

2. Įrašyk praleistas raides i arba y. 

B _ tutė, sl _ va, l _ zdas, arkl _ s, av _ s, r _ d _ kas, vievers _ s,  

v _ tur _ s, kor _ s, p _ p _ ras, gen _ s, kūj_ s, š _ las, g _ ra, 

kirv _ s, grėbl _ s, t _ la, g _ ria, k _ la, rug _s, šalt _ n_ s, eţ _ s, 

kar _ s, b _ tė, mok _ kla, k _ škis, būr _ s, g _ lės, gr _ bas, 

 m _ škas, ţ _ gis, v _ ras, raš _ n _ s, maš _ na. 
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3. Surink „išsibarsčiusius“ ţodţius. 

 
Ū    S     J 

...................... 

Ū   S   I   A  

.................... 

D   Ū   A   D  

...................... 

P   Ū   A   G  

........................ 

T    R   Ū   A 

.................... 

L   Ū  S   P   O  

....................... 

 

4. Įrašyk praleistas raides. 

... ţuolas, ači ..., ... sotis, ţ ... sis, ... sa, š ... ndien, dėku ..., man...s, 

K ... stutis, tav ... s, kr ... ušė, sav ... s. 

 

5. Pabrauk ţodţius, kurie atsako į klausimą kas? 

DARBŠTUOLĖS 

Skruzdėlyne gyvenimas verda. Darbštuolės skruzdės 

valo mišką, triūsia visą dieną. Jos velka šapelį, didesnį uţ 

save. Ten, kur yra daug skruzdėlynų, miškas švarus. 

Skruzdės darbininkės tvarko, vėdina skruzdėlyną. Motinėlė 

deda kiaušinėlius. Auklės globoja, rūpinasi palikuonimis. 

Jos išneša lėliukes į gryną orą prieš saulutę pasišildyti. 

Skruzdės karės kovoja su uţpuolikais. Skruzdėlyne visi turi 

savo pareigas ir puikiai jas atlieka. 
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6. Nuspalvink minkštumo ţenklą.  

Dar puoselėjau graţią vaikystės svajonę. Ţinok, Mariuk, kad 

aš turiu seną ir išmintingą senelę. Kur tik ji nėra plaukiojusi. O kai 

paseno, tai sėdi namie ir visokias istorijas savo vaikaičiams 

pasakoja – juo senyn, juo nepaprastesnes. Pati nuostabiausia buvo 

apie silkių karalienę, neapsakomo groţio karūnuotą ţuvį. 

 

7. Parašyk atsakymus į klausimus.  

Kaimynė (ką veikė?) morkas. 

Per mišką (ką veikia?)              alkanas 

vilkas.  

Vakare senelis (ką veiks?)                     pasakėlę. 

Tolimoje kelionėje (ką veiksime?)                                 ir šaltį, ir 

karštį. 

Ţiemą (ką veikdavau?)                                  rogutes ir švilpdavau 

sau nuo kalnų.  

Iš palėpės (ką veiksiu?)                                    dviratį.  

Ţiemą (ką veikdavome?)                                           senį 

besmegenį. Mes (ką veikiame?)                                   nuostabius 

sapnus. 

Mama (ką veikė?)                                      kaimišką sūrį ir (ką 

veikė?)                                  ant stalo. 

Vakarais berniukas (ką veikdavo?)                                         . 
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8. Netinkamą ţodį nubrauk. 

Ramunės rytas 

Sučirškė ţadintuvas. Tuojau (pramerkiau, atidariau) akis ir 

išlipau iš lovos. (Uţsidėjau, įsispyriau į) šlepetes ir nubėgau į 

vonią. (Atidariau, atsukau) vandens čiaupą ir ėmiau (plautis, 

praustis) veidą. Pavalgiusi pusryčius ėmiau rengtis: (uţsidėjau, 

uţsimoviau) kojines, (uţsidėjau, apsivilkau) ilgas kelnes, 

(uţsidėjau, uţsijuosiau) naują dirţą ir išėjau į mokyklą. 



 4 priedas 
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Uţduotys 1–2 klasėms 

Klausimai: 

 Kaip vadinasi ţodţių junginiai, kuriais 

kalbame?  

 Iš ko susideda ţodis?  

 Koks skyrybos ţenklas dedamas sakinio 

gale, kai norime paklausti?  

 Koks skyrybos ţenklas dedamas sakinio 

gale? 

 Raidė, kurią rašome gale, kai ţodis atsako į 

klausimą KĄ. 

 Kas sudaro sakinį? 

 Kokia mūsų gimtoji kalba?  

 Raidė, kuria pradedame rašyti sakinius, 

vardus, miestų pavadinimus. 

 Koks yra stebuklingas mandagumo ţodis?
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Sudaryk naujus ţodţius pagal duotą pavyzdį. 

Ąţuolas – ąţuolynas 

Pušis – _____________________ 

Eglė – _____________________ 

Knyga – _____________________ 

Arklys – arklidė 

Karvė – _____________________ 

Avis – _____________________ 

Ligonis – ligoninė 

Stiklas – _____________________  

Vaistas – _____________________ 

Vilnius – vilnietis 

Kaunas – _____________________ 

Ukmergė – _____________________ 
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Išspręsk labirintą 

 



5 priedas 
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„Protų mūšio“ skaidrės su uţduotimis 
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