
Rašinių konkursas 

2023 metai 

2023 metų sukaktis - Vilniaus miestui 700 metų, nes Lietuvos Didžiojo 

kunigaikščio Gedimino laiškuose paminėtas Vilnius 1323 m. sausio 25 d. 

Rašinių konkurso reikalavimai:  

• Rašiniai rašomi kovo mėn. 4-5 dienomis. 

• Mokytojas klasėje supažindina mokinius su tema, aptaria rašinio planą. Patartina, 

kiekvienam mokiniui pasidaryti individualų planą.  

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

vardą, pavardę, klasę ir mokyklą (tai turi padaryti mokytojas, parašyti spausdintomis ir 

didžiosiomis raidėmis). 

• 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.  

• Visi darbų originalai siunčiami paštu, nebus priimti pavieniai darbai. Taip pat nebus 

priimami darbai išsiųsti elektroniniu paštu. Ačiū. 

Sėkmės!  

 

Paskutinė data pašto spaudui 2023 m. kovo 13 d.  

 

Atrinktus mokinių rašinius reikia sugrupuoti pagal klases ir siųsti adresu:  

Rašinio konkursui 

11125 Valerio St. 

Sun Valley, CA 91352 

 



Rašinių konkurso temos: 

 

Klasė 

 

Tema 
 

 

 

 

 

1. Mano gražiausių žodžių žodynas 

Reikia pasirinkti labiausiai patinkančių 10-20 žodžių ir sudaryti 

žodynėlį. 
 

2. Kas aš esu? 

Reikia pasirinkti 10-20 žodžių ir sukurti eilėraštuką apie save. 
 

4–5–6 

 

1. Vilnius – Lietuvos sostinė 

Reikia pasirinkti labiausiai patinkančių 20-40 lietuviškų žodžių, 

apibūdinančių Vilnių, jo grožį ar istoriją, ir juos sudėti į 

eilėraštį. 
 

2. Mano šeima 
 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 

 

7–8 

 

1. Lietuva – mano antrieji namai 
 

2. Kodėl yra svarbu išlaikyti lietuvių kalbą? 
 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 

 

9–10 

 

1. Kokias svarbias vertybes lituanistinė mokykla įskiepijo 

mano ateičiai ir lietuvybei? 
 

2. Kodėl reikalingas menas mano gyvenime? 
 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 
 
 
 

Anglų 

kalba 
 
 
 

 

1. Kuo yra įdomi Lietuva? 
 

2. Kaip savarankiškumas padeda man augti? 
 

(1-2 ranka rašyti puslapiai) 

 

Atrinktus mokinių rašinius reikia sugrupuoti pagal klases ir siųsti adresu: 
Rašinio konkursui 
11125 Valerio St. 

Sun Valley, CA 91352 


