
 

Rašinių konkursas  
2021m.     

 

Rašinių konkurso, skirto JAV Lietuvių Bendruomenės 70 -mečiui paminėti, 

reikalavimai: 
Minint Lietuvių Bendruomenės 70 -metį rašinius kviečiame rašyti visai šeimai kartu. 

 
• Rašiniai rašomi kovo mėn. 19-20-21 dienomis 

• Rašinys rašomas namuose individualiai arba su šeima. Mokytojas klasėje arba per nuotolinę 

pamoką supažindina mokinius su tema, aptaria rašinio planą. Patartina, kiekvienam 

mokiniui pasidaryti individualų planą.  

• Parašius rašinėlį, kitoje lapo pusėje  - aiškiai ir įskaitomai, parašyti mokinio vardą, pavardę, 

klasę ir mokyklą, bei pridėti individualią arba bendrą rašinį rašiusiųjų nuotrauką. 

• Visi darbų originalai paštu siunčiami arba pristatomi mokytojui į mokyklą.  

• Mokytojai atrenka rašinius ir siunčia tik tuos, kurie jų manymu tinka konkursui.  

• Mokytojas nusprendžia, kurie mokiniai rašys lietuvių kalba, o kurie rašys anglų kalba. 

• Vertinama tema, ne rašybos klaidos. 

• Mokykla konkurso organizatoriams išsiunčia originalus ir bendrą dalyvių sąrašą, sau 

pasilieka kopijas. 

 

Paskutinė data pašto spaudui 2021 m. Kovo 30 d. . 

Sėkmės! 

Atrinktus mokinių rašinius sugrupuoti pagal klases ir siųsti adresu: 

 

Rašinio konkursui 

Maironis Lithuanian School  

14911 127th St Lemont, IL 60439 

arba 

llagunaviciene@maironis.org 

 

 

 

mailto:llagunaviciene@maironis.org


 

Rašinių konkurso temos: 

Klasė Tema 
 

2–3 

„Rudnosiuko Sapnas“. 

 

Perskaitykite Bernardo Brazdžionio eiliuotą pasaką „Meškiukas Rudnosiukas“. 

Paskatinkite vaikus fantazuoti, kur sapnai ant savo sparnų galėjo nunešti Meškiuką 

Rudnosiuką. Pasaką pratęsti galite eiliuotai arba neeiliuotai. 

http://www.ltvirtove.lt/pasakos.php?lt=meskiukas_rudnosiukas, 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bernardas_Brazdžionis.  

„...  
Vakare, kai tėtis miega,  

Kai visa šeima namuos,  

Eina gult ir Rudnosiukas –  

Ir šiltoj, minkštoj lovelėj  

Klauso pasakų mamos.  

 

Klauso pasakų ausytės,  

Mato akys pro miegus:  

Skrenda skrenda angelėliai,  

Nešdami vaikams sapnus...“ 
 

 

4–5–6 

“Amžių glūdumoj...“. 

 

Pasikalbėti apie gilią Lietuvos senovę, pagonybės laikus. Kaip žmonės gyveno tais 

laikais, apie jų papročius, baltų gentis, mitologiją... 

Sukurti legendą apie jau esamą arba jūsų sugalvotą dievišką būtybę.... 

Tema skirta įžymiai mokslininkei, archeologei, antropologei, archeomitologijos 

pradininkei  Marija Gimbutienei prisiminti. 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutienė.  

( Senovės lietuvių dievai ir deivės: Perkūnas – vyriausiasis pagonių dievas, 

atmosferos ir gamtos valdytojas, baudžiantis „dievo rykšte“ – žaibais. Saulė ir 

Mėnulis – Žemės tėvai. Žemyna – žemės ir vaisingumo deivė. Medeina – miškų ir 

medžioklės deivė. Milda – meilės ir laisvės deivė. Laima – likimo lėmėja, likimo 

deivė. Gabija – namų židinio deivė. Lada – dangaus ir žemės, lietaus davėja, žemės 

globėja, harmonijos, meilės ir grožio deivė....) 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 

 

7–8 

“Apginta Laisvė” 

 

2021 m. Lietuva mini 30-ąsiais Sausio 13-osios metines.  

Kodėl mums svarbi Sausio 13-ta diena? Kokie tėvelių ar senelių prisiminimai apie 

1991m. sausio 13 dieną? 
(1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas Sovietų 

Sąjungos vadovybei jėga paimti į savo rankas Vilniaus televizijos bokštą.) 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisvės_gynėjų_diena.  

 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 

http://www.ltvirtove.lt/pasakos.php?lt=meskiukas_rudnosiukas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Bernardas_Brazdžionis
https://lt.wikipedia.org/wiki/Marija_Gimbutienė
https://lt.wikipedia.org/wiki/Sausio_%C4%AFvykiai_(1991_m.)
https://lt.wikipedia.org/wiki/SSRS
https://lt.wikipedia.org/wiki/SSRS
https://lt.wikipedia.org/wiki/Vilniaus_televizijos_bok%C5%A1tas
https://lt.wikipedia.org/wiki/Laisvės_gynėjų_diena


 

 

9–10 

 

„Daug rankų didžią naštą pakelia.“ 

Tema skirta JAV Lietuvių Bendruomenės 70 -mečiui paminėti. 

 

Tinka rašyti apie organizacijas:(skautų, ateitininkų, šokių grupes, įvairius fondus...); 

dalyvavimą sporto, dainų šventėse; asmenis, dirbusius Lietuvių bendruomenėje, 

lituanistinėse mokyklose. Gal jie buvo tavo tėveliai, seneliai, tetos ar dėdės, o gal 

brolis ar sesutė? 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Amerikos...  

 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 
 

 

 

 
 
 

Anglų 

kalba 
 
 
 
 
 

 

„Daug rankų didžią naštą pakelia.“ 

Tema skirta JAV Lietuvių Bendruomenės 70 -mečiui paminėti. 

 

Tinka rašyti apie organizacijas:(skautų, ateitininkų, šokių grupes, įvairius fondus...); 

dalyvavimą sporto, dainų šventėse; asmenis, dirbusius Lietuvių bendruomenėje, 

lituanistinėse mokyklose. Gal jie buvo tavo tėveliai, seneliai, tetos ar dėdės, o gal 

brolis ar sesutė? O jei dar nespėjote niekur dalyvauti, tai aprašykite savo ateities 

viziją kaip Jūs įsivaizduojate Lietuvių Bendruomenės veiklą, gal turite idėjų 

stovyklai, ar mokyklai... 
https://lt.wikipedia.org/wiki/Kategorija:Amerikos...  

 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 
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