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Išplėstinis lietuvių kalbos pamokos planas III klasei 

1. Klasė: III  

2. Dalykas: lietuvių kalba 

3. Mokytojų vardai, pavardės: Vitalija Juškevičiutė, metodininkė, Remigija Kalendienė, 

metodininkė, Nijolė Katauskienė, metodininkė, Ilona Samoškienė, metodininkė 

4. Data: 2017-10-27 

5. Pamokos tema: ,,…tas amžius man auksinis atrodo…“ (Teodoras Jevlašauskis), skirta 

Reformacijos 500 metų jubiliejui. 

6. Netradicinė mokymosi erdvė: Tauragės M. Mažvydo evangelikų liuteronų bažnyčia. 

7. Bendrosios kompetencijos: komunikavimo, mokėjimo mokytis , socialinė ir asmeninė. 

8. Tikslas: apibendrinti ir įtvirtinti žinias apie Renesanso epochą ir Reformaciją. 

9. Uždavinys: remdamiesi savo patirtimi bei pateikta medžiaga, mokiniai nusakys penkias 

Reformacijos idėjas, apibūdins dvi – tris asmenybes ir trimis teiginiais įvardys Reformacijos 

poveikį kultūrai, literatūrai. 

10. Mokymo(si) metodai: diskusija, aiškinimas, pasakojimas, aktyvusis klausymas, skaidrės, 

inscenizacija, raiškusis skaitymas, garsusis skaitymas, klausimai – atsakymai, giedojimas. 

11. Naudota literatūra ir šaltiniai:  

I. Kanišauskaitė, M. Mikalajūnas ir kt. Literatūros vadovėlis 11 klasei I dalis, Baltos lankos, 

2011 

Literatūra 11 klasei, chrestomatija, I dalis, Vilnius, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 

2012 

Roland H. Bainton. Čia aš stoviu. Martyno Liuterio gyvenimas, Kaunas, JUDEX, 2000 

Just. Marcinkevičius. Trilogija ir epilogas. Mindaugas. Mažvydas. Katedra. Daukantas, 

Vilnius, Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2005 

http://reformacija500.lt/kas-yra-reformacija/liuterio-95-tezes-teziu-tekstas/  

12. Situacijos įvertinimas: Lietuvos reformacijos istorijos ir kultūros draugijos bei Lietuvos 

evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupo Mindaugo Sabučio iniciatyva 2017-ieji paskelbti 

Reformacijos metais. Bažnyčios reformacijos pradžia laikomi 1517-ieji metai, kai Martynas 

Liuteris Vitenberge paskelbė 95 tezes, prikalęs jas prie bažnyčios durų. III klasės literatūros 

kursas pradedamas nuo Renesanso, o Lietuvoje tas laikotarpis sutampa su Reformacija. 

Mums, tauragiškiams, aktualu, kad Tauragės evangelikų liuteronų parapija mini 450 metų 

sukaktį. 

 

 



Pamokos eiga 

  

 Mokinių sudominimas, jų patirties išsiaiškinimas, pamokos uždavinio skelbimas. 

Mokytojo veikla Mokinių veikla 

Mokytoja N. Katauskienė klausia:  

Ką žinote apie Reformaciją, kokia asmenybė 

įkvėpė šį judėjimą? 

Kodėl kilo poreikis reformuoti Bažnyčios 

instituciją? 

Aiškinimas.  

Po diskusijos mokytoja papasakoja, kad 

teologijos daktaras Martynas Liuteris 1517 m. 

ant Vitenbergo pilies bažnyčios durų prikalė 95 

tezes prieš indulgencijas. Jo pradėtas skelbti 

reformuotas tikėjimas greitai plito ir Vokietijoje 

ir už jos ribų. Liuteris ragino studijuoti Bibliją ir 

būti tarsi pats sau kunigas. Bažnytinės apeigos 

turi būti atliekamos ne lotynų kalba, o vietine. 

Žmogų išgano vien tikėjimas. Liuteris pabrėžė 

sąžinės laisvę, atsakomybę už savo veiksmus, 

žmogaus pareigas žemėje. Taigi krikščionybė 

skilo į katalikybę ir protestantizmą. Religinis 

judėjimas turėjo įtakos ir dvasiniam Renesanso 

judėjimui. 

 

Pamokos uždavinio skelbimas.  

 

Nuomonės išsakymas 

Diskusija  

 

 

 

 



 Iš anksto pasirengęs mokinys Matas raiškiai skaito ištrauką iš M. Mažvydo 

,,Katekizmo“ ,,Knygelės pačios bylo... “ 

 

Mokytojo veikla Mokinių veikla  

Pranešimą, skirtą Reformacijos 500 metų 

jubiliejui, pristato kunigas Mindaugas Dikšaitis 

 

Aktyvusis klausymas 

Pastabų pasižymėjimas 

 

 

  



Šeši III klasės mokiniai pristato po tris M. Liuterio  tezes: 

 

6. Popiežius negali atleisti jokios kaltės, nebent gali tik paskelbti ir patvirtinti, kad ji atleista Dievo; 

o kai jis atleidžia sau pasilaikytais atvejais, tai, jeigu jo galia nepripažįstama, kaltė, žinoma, išlieka. 

21. Taigi klysta tie indulgencijų skelbėjai, kurie sako, kad popiežiaus indulgencijos atpalaiduoja ir 

išgelbsti žmogų nuo bet kokios bausmės. 

27. Per daug iškelia žmogų tie, kurie sako, kad siela kyla į dangų vos skambtelėjus į dėžutę įmestam 

pinigui. 

33. Ypač reikia saugotis tokių, kurie sako, kad tie popiežiaus atlaidai yra neįkainojama Dievo 

dovana, kuri sutaiko žmogų su Dievu. 

41. Reikia atsargiai skelbti apaštališkus atlaidus, kad žmonės klaidingai nesuprastų, jog jie iškeliami 

virš kitų gerų artimo meilės darbų. 

62. Tikrasis bažnyčios turtas yra šventoji Dievo šlovės ir gailestingumo evangelija. 

71. Kas kalba prieš apaštališkųjų atlaidų teisingumą, tas tebūnie atskirtas ir prakeiktas. 

72. O kas iš tikrųjų uoliai veikia prieš atlaidų skelbėjų žodžių palaidumą ir laisvumą, tebūnie 

pagirtas. 

73. Popiežius teisingai prakeikia tuos, kurie kenkia atlaidų darbui, regzdami visokias gudrybes. 

74. Juo labiau jis ketina prakeikti tuos, kurie, prisidengdami atlaidais, kenkia šventajai artimo meilei 

ir teisingumui. 

75. Manyti, jog popiežiaus atlaidai tokie galingi, kad galėtų atleisti žmogui, išniekinusiam – 

neįmanomas daiktas – Dievo motiną,- vadinasi, būti bepročiu. 

76. Mes sakome priešingai: popiežiaus atlaidai negali panaikinti net mažiausios nuodėmės, kiek ji 

yra kaltė. 

90. Nutildyti šiuos labai keblius pasauliečių įrodinėjimus –vien remiantis galia, o ne protingai juos 

išsprendžiant – vadinasi, bažnyčią ir popiežių išstatyti priešų pajuokai ir krikščionis padaryti 

nelaimėliais. 

91. Taigi, jei atlaidai būtų skelbiami pagal popiežiaus dvasią ir sumanymą, visi tie klausimai 

lengvai būtų išspręsti, nes jie nekiltų. 

94. Reikia raginti krikščionis, kad stengtųsi eiti paskui savo vadovą Kristų per bausmes, mirtį ir 

pragarą. 

95. Ir verčiau per daugelį kentėjimų tegu tikisi įžengti į dangų, o ne per nerūpestingą ramybę. 



 

 

 Iš anksto pasirengę mokiniai Vilius ir Domantas vaidina inscenizaciją – ištrauką iš 

Justino Marcinkevičiaus dramos ,,Mažvydas“ – Mažvydo ir Vilento dialogą apie pareigą. 

 

 

 

 



Mokytojo veikla Mokinių veikla 

Mokytoja R. Kalendienė kalba apie M. Liuterio 

asmenybę ir veiklą. 

 

Priedas Nr. 1. 

 

Aktyvusis klausymas 

Pastabų pasižymėjimas 

 

 „Versmės“ mokinės Augustė ir Virginija gieda giesmę ,,Tvirčiausia apsaugos pilis“, 

tapusią Reformacijos himnu. 

Mokytojo veikla Mokinių veikla 

Mokytoja I. Samoškienė pristato reformato 

Abraomo Kulviečio asmenybę ir veiklą. 

 

Abraomas Kulvietis laikomas vienu žymiausių 

lietuvių reformacijos veikėjų. Anot 

protestantizmo tyrinėtojos Dainoros Pociūtės, A. 

Kulviečio veikla ir raštai pradėjo nepriklausomo 

žmogaus ir kritinės Lietuvos minties istoriją. A. 

Kulvietis laikytinas Martyno Mažvydo 

pirmtaku. Teigiama, kad Mažvydas naudojosi 

Kulviečio giesmių vertimais. A. Kulvietis – 

pirmasis lietuvių intelektualas, studijavęs 

Vakarų Europos universitetuose. Ypač vertino šį 

žmogų kunigaikščio Žygimanto Augusto motina 

Bona, kuri siekė būti Lietuvos kultūrintoja. 

Gyvendamas Vilniuje, pradėjo skelbti 

protestantų idėjas, todėl turėjo trauktis iš 

Lietuvos nuo persekiojimo. A. Kulvietis sukūrė 

pirmą Lietuvos reformacinį kūrinį, parašytą 

viešo lotyniško laiško karalienei Bonai Sforcai 

forma, pavadintą „Tikėjimo išpažinimas“. 

 

Aktyvusis klausymas 

Pastabų pasižymėjimas 

 

 

  



III klasės mokiniai paskaito ištraukas iš ,,Tikėjimo išpažinimo“. 

1. „Net budelis galėtų atjausti mano sielvartą, vien priešai negali pasisotinti mano nelaimėmis. Jie 

prikaišioja, jog dėl to taip kenčiu, jog nusikaltau erezija. Jiems taip atsakau. Prikaišioti ir neįstengti 

įrodyti yra grynas šmeižtas ir akiplėšiškumas. Liudininkas Dievas ir visi teisėjai, kad man patikėtus 

mokinius sąžiningai mokiau Dievo baimės ir drausmės. Tai patvirtins Jūsų Didenybei daugelis 

mano mokinių, tarp jų ir Pauliaus Naruševičiaus sūnus. O kad įsigytų Jūsų Didenybių pasitikėjimą 

ir nuteiktų prieš mane, jie klastingai apsimeta tai darą iš uolumo tikėjimo dalykuose. Bet iš tikrųjų 

ne uolumas, o nelabumas, šventasis pelnas, pilna kišenė, ne Kristus, yra priežastis, kad jie taip įtūžę 

šėlsta prieš mane.“ 

2. „Dievo vardu prašau, kad Jūsų didenybė ištirtų mano ginčą su priešais. Jeigu man bus leista, ko 

prašau, tikiuosi, Dievui padedant, aiškiai įrodyti jų suktybes, kuriomis jie Dievo garbę žemina ir 

valstybę slopina. Jeigu Jūsų Didenybė mane atiduoda jų jurisdikcijai, tai aš, kadangi jie, kaip 

priešingoji pusė, negali būti teisėju savo byloje, apeliuoju į artimiausią visuotinį Bažnyčios 

susirinkimą. Nuolankiai prašau Jūsų Didenybes, kad man tai leistų. Jeigu Jūsų Didenybės nekreips į 

tai dėmesio ir priešai gers mano kraują, bijausi, kad Dievas nepasiimtų manęs iš Jūsų rankų. Tačiau, 

kad Jūsų Šviesiausioji Didenybė galėtų spręsti apie mano tikėjimą daugiau iš mano paties rašto 

negu iš jų šmeižtų, manau būsiant pravartu pridėti savo tikėjimo išpažinimą.“ 

3. „Visų pirma, tikiu visomis tikėjimo tiesomis, kurios yra Apaštalų tikėjimo išpažinime. Taip pat 

tikiu, kad sakramentai yra įsteigti Evangelijoje ir kad jais Dievo įsakymu visi turi naudotis. Tikiu ir 

tuo, kad Evangelijos skelbimas, sakramentų teikimas, Bažnyčios raktai pirmiausiai priklauso Dievo 

tarnams, arba kunigams. Dėl šitų straipsnių su priešais sutinku. Su tolesniais straipsniais nesutinku. 

4. „Tikiu, kad esame išganomi vien Dievo gailestingumu, dėka Kristaus kančios, dovanai, be jokių 

mūsų nuopelnų. Reikia daryti gerus darbus, bet nereikia jais pasikliauti, nes jie yra menki ir 

negryni, kaip Izaijas sako: „suteršti skudurai“.  

5. „Aš manau, kad Švenčiausiąjį Eucharistijos Sakramentą pasauliečiams reikia teikti dviem 

pavidalais, kaip Kristus įsteigė ir kaip buvo daroma apaštalų bei senosios Bažnyčios. Sakramento 

teikimas antruoju pavidalu ne taip jau seniai yra uždraustas.“ 

6. „Aš tvirtinu, kad kunigams, kurie negali susilaikyti, reikia vesti. Jokios vertės neturi jų 

argumentas, kad santuoka suteršianti šventąjį luomą. Jeigu santuoka yra Dievo įsteigta, ji negali 

suteršti šventojo luomo.“ 

7. „Tvirtinu, kad bažnytinis turtas bažnyčios rektorių gėdingai eikvojamas, užrūstinant Dievą ir 

darant didžiulių nuostolių valstybei. Turtai bažnyčioms tam yra dovanoti, kad visų pirma iš jų 

santūriai ir taupiai gyventų Bažnyčios tarnai, paskui, kad būtų teikiama pagalba valstybei.“ 

 



 

Mokytojo veikla Mokinių veikla 

Apibendrinimas. Refleksija  

 

Mokytoja V. Juškevičiutė kviečia kalbėti 

mokinius, pateikusi klausimus ir užduotis. 

1. Užbaikite teiginį – Reformacija – tai kelias į... 

2. Kiekvieno srauto mokiniai pasako po vieną  

teiginį, susijusį su Reformacija Lietuvoje. 

3. Apibūdina asmenybių – M. Liuterio, A. 

Kulviečio, S. Rapolionio veiklą. 

4. Reformacijos asmenybių įkvėpti, ką jūs 

norėtumėte pasakyti savo draugams.  

 

Diskusija  

Kurianti mokinė skaito kreipimąsi į 

bendraamžius, kaip išsaugoti gimtąją kalbą. 

Priedas Nr. 2 

 

 

 



 



Priedas Nr. 1 

Žymiausio Bažnyčios reformatoriaus dr. Martyno Liuterio gyvenimas ir veikla 

Mokytojos Remigijos Kalendienės pranešimas 

 Martynas Liuteris (1483–1546 m.) – Vokietijos teologas, Bažnyčios reformatorius. Jo 

idėjos įžiebė Reformaciją, padarė didelę įtaką protestantizmo mokymui, suformavo naujas 

krikščionybės tradicijas. Žymiausio reformatoriaus gyvenimas, veikla ir idėjos domina įvairius 

tyrinėtojus, teologus, istorikus, tikinčiuosius ir netikinčius. 

 Kadangi man teko dirbti prie knygos apie M. Liuterio gyvenimą ir veiklą „Čia aš 

stoviu“ leidimo, šiandien noriu pakalbėti, kokį įspūdį man paliko M. Liuteris, koks mano asmeninis 

santykis su šiuo didžiuoju reformatoriumi. 

 Pirmiausia man M. Liuteris buvo įdomus kaip žmogus, asmenybė. Nors jam ir 

nepavyko reformuoti visos krikščionijos, vis dėlto pavyko įsteigti kunigišką šeimą – pasitvirtino 

vienas iš jo skelbtų principų: jis vedė. Jis nieko panašaus daryti negalvojo, kai, dar bebūnant 

Vartburge, vienuoliai ir vienuolės pradėjo tuoktis, tada Liuteris sušuko: „O dangau! Man jie žmonos 

neįsiūlys.“ Būdamas jau vedęs, jis prisipažino, kad jeigu anksčiau kas nors jam būtų pasakęs, jog 

taip atsitiks, jis tuo žmogumi būtų nieku gyvu nepatikėjęs. 

 Liuteris tuokėsi, kad paliudytų savo tikėjimą ir mokymą. Iš tikrųjų jis kaip niekas kitas 

padėjo pagrindus vokiškos šeimos ir vokiečių namų santykiuose net keturiems šimtams metų į 

priekį. Jo nuostata santuokos atžvilgiu buvo persmelkta patriarchališkumo. Pagal Liuterį, vyras esąs 

žmonos galva, nes jis buvo sukurtas pirmas. Žmona privalo rodyti jam ne tik meilę, bet ir pagarbą 

bei klusnumą. Jis jai turi vadovauti švelniai, tačiau turi vadovauti. Ji turi savo veiklos sritį, ir ji 

vaikams gali daugiau padaryti vienu pirštu negu jis dviem kumščiais, bet ji turi apsiriboti ir 

tenkintis savo veiklos sfera. Moterys buvo sutvertos stambiomis šlaunimis tam, kad laikytųsi namie 

ir ant tų šlaunų sėdėtų. Vaikai yra duoti tėvams, ir ypač tėvui, kuris namų ūkyje turi tą pačią valdžią 

kaip valdytojas valstybėje. Nepagarba tėvams – tai Dešimties Įsakymų peržengimas. Vieną kartą 

Liuteris net tris dienas nesutiko dovanoti savo sūnui, nors berniukas maldavo atleidimo, o žmona ir 

kiti tarpininkavo dėl to. Mat berniukas, nepaklusęs tėvui, buvo įžeidęs Dievo didybę. Jeigu Liuteris 

nors retkarčiais būtų užmiršęs Dievą, tai gal ir būtų buvęs atlaidesnis, tačiau Jis jam buvo pirmoje 

vietoje. Reikia pasakyti, kad jo drausmės sistema buvo tokia: obuolys ir rykštė gulėjo šalia (už gerą 

– geru, už blogą – blogu). Ar šiandien mums toks mąstymas priimtinas? 

 Pasak Liuterio, poras rinkti turi šeima, ir kaip tėvai neturi versti vaikų per jėgą 

sudaryti nepageidaujamos sąjungos, taip ir vaikai turi klausyti vyresniųjų protingų patarimų, o ne 

pulti tuoktis kaip pametę galvas. Šeiminis gyvenimas iš žmogaus reikalauja daug. Namų galvą visą 

gyvenimą privalo rūpintis kasdiene duona. Žmona turi gimdyti vaikus. Vaikų auklėjimas yra tikras 



išbandymas tėvams. Vienam iš savo jaunesniųjų vaikų Liuteris yra sakęs: „Vaike, ką tu nuveikei 

tokio ypatingo, kad aš turiu tave taip mylėti?“ Tarp sutuoktinių, aišku, būna ir barnių. „Gerasis 

Dieve,- sušunka Liuteris,- kiek ta santuoka atneša rūpesčių! Adomas sujaukė mūsų prigimtį. Reikia 

pagalvoti, kiek rietenų Adomas su Ieva turėjo turėti per bendrus devynis šimtus gyvenimo metų.“ 

 „Didžiausia mano gyvenimo dovana yra kantrumas,- sakė Liuteris.- Man reikia 

kantrybės su popiežiumi, su eretikais, su savo šeima ir su Keiti (žmona).“ Negalime galvoti, kad 

Liuteris atskyrė meilę nuo santuokos. Liuteris sakė, kad krikščionis, be abejonės, privalo mylėti 

savo žmoną. Jis yra įpareigotas mylėti savo artimą kaip save patį. O jo žmona yra pats artimiausias 

artimas. Todėl ji turi būti jam brangiausiu draugu: „Didžiausia Dievo malonė, jeigu meilė išlieka 

santuokoje... Mano brangioji, padaryk taip, kad tavo vyrui vakare būtų miela peržengti savo 

slenkstį.“ 

 Liuteris nuoširdžiai mėgavosi savo namais. Jų šeimoje buvo 6 vaikai. Be vaikų, 

namuose buvo dar visi tie, kuriuos Liuteris priėmė: keturi našlaičiai vaikai iš giminių, ligoniai, 

studentai nuomininkai. Studentai visada naudojosi galimybe tęsti savo švietimąsi ir valgant prie 

stalo sėsdavosi su užrašais. Taip atsirado vadinamieji „Užstalės pokalbiai“. Studentai užrašydavo 

kiekvieną grynuolį ar išminties perlą iš iškalbingos Liuterio burnos. Pacituosiu keletą jų. 

 Vienuoliai yra blusos Visagalio Dievo kailiniuose. 

 Dievas panaudoja geidulingumą, kad priverstų žmogų tuoktis; ambicingumą, kad 

priverstų imtis veiklos; gobšumą, kad triūstų ir užsidirbtų pragyvenimui, o baimę, kad tikėtų. 

 Vienintelė žmogaus anatomijos dalis, kurios popiežius dar nekontroliuoja,- tai 

užpakalis. 

 Knygų spausdinimas yra paskutinis geriausias Dievo darbas, padedantis skleisti tikrąją 

religiją po visą pasaulį. 

 Aš esu popiežiaus kolona. Kad manęs nebeliks, jam bus sunku. 

 Šuo yra pats ištikimiausias gyvulys ir bus vertinamas tuo labiau, kuo mažiau bus 

paplitęs. 

 Liuteris susimąstęs pasakė negalįs galvoti apie tai, ką reikės veikti Danguje. „Jokio 

pasikeitimo, jokio darbo, jokio valgymo, jokio gėrimo, jokio veikimo. Aš manau, jog ten bus 

gausybė žiūrėjimo.“ 

 Nojaus laivas buvo 300 uolekčių ilgio, 50 uolekčių pločio ir 30 uolekčių aukščio. Jei 

tai nebūtų parašyta Šventraštyje, aš tuo nepatikėčiau. Jei aš būčiau buvęs jame, tai būčiau numiręs. 

Jis buvo tamsus, tris kartus didesnis už mano namus ir pilnas gyvulių. 

 Jie stengiasi mane padaryti žvaigžde, kuri visada spindi danguje. O aš esu kintanti 

planeta. 



 Čia galima tarti žodį ir apie Liuterio gėrimą. Jis išgerdavo ir iš dalies didžiavosi savo 

pajėgumu. Turėjo bokalą, apjuostą trimis žiedais. Kaip jis yra sakęs, pirmasis žymėjo Dešimt Dievo 

Įsakymų, antrasis – Apaštalų Tikėjimo Išpažinimą, trečiasis – Mūsų Viešpaties Maldą. Liuteris 

buvo labai pamalonintas, kai sugebėjo ištuštinti vyno kiekį iki trečio žiedo, tuo tarpu jo draugas – 

tik iki aukščiau pirmo žiedo. Bet niekur nėra minima, kad Liuteris būtų viršijęs leistinas linksmumo 

ribas. 

 Dažnai mes didžius žmones linkę idealizuoti, manome juos esant tobulus. Ir nors 

Liuteris buvo didis žmogus, jis turėjo ir žmogiškųjų silpnybių, jis buvo tik Žmogus. Norint nustatyti 

šio žmogaus vertę, savaime peršasi trys sritys, kurias reikia įvertinti. Pirmoji – tai jo gimtoji 

Vokietija. Jis pats save yra vadinęs Vokietijos pranašu sakydamas, jog prieš popiežininkų asilus jam 

tenka pasivadinti tokiu įžūliu titulu, todėl jis taip save pristato numylėtiems vokiečiams. Dažnai yra 

teigiama, jog joks kitas žmogus nenuveikė tiek daug, formuodamas vokiečių tautos charakterį. 

Antroji sritis – Bažnyčia. Liuterio įtaka čia išplito toli už jo šalies ribų – liuteronybė įsigalėjo 

plačiai, o Reformacija davė didžiulį impulsą Katalikų bažnyčios reformoms. Trečioji sritis – 

religinė sfera. Jai Liuteris labiausiai pasišventė. Liuterio Dievas buvo gyvenantis ant audros debesų, 

skrendantis vėjo sparnais, nuo Jo linktelėjimo virpa žemė, o tautos yra nelyginant lašelis, užsilikęs 

kibire. Jis yra didybės ir visagalybės Dievas, nesuvokiamas, gąsdinantis, sukrečiantis ir 

sunaikinantis. Jis yra ir gailestingiausias. Todėl Liuteris drąsiai galėjo pareikšti: „Čia aš stoviu. 

Negaliu kitaip. Dieve, padėk man. Amen.“ 



Priedas Nr. 2 

Gabrielė Aputytė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos III c klasės mokinė 

 

Mielieji Lietuvos vaikai, 

Tariu lietuvišką Jums žodį. 

Atverkit širdis ir mintis, 

Išgirskite kalbos Jūs grožį. 

 

Pamilkit, kas senolių būta, 

Šnekėkite sava kalba, 

Mylėkit, saugokit šį turtą, 

Nes Lietuva yra viena! 

 

Sukluskite žemaičiai, dzūkai, 

Aukštaičiai ir Suvalkija! 

Jei mokat duonos užsidirbti, 

Mokėkit ir šnekėt kalba sava.  

 

Atminkit Lietuvos didybę, 

Karaliaus Mindaugo laikus, 

Gerbkit protėvių stiprybę, 

Mūšio lauke žuvusius karius.  

 

Kas kitas, jei ne tu, lietuvi, 

Mūs šalį mylimą apgins? 

Už laisvą Lietuvą, už žodį gyvą 

Visa tauta kaipmat sukils! 

 

 

 

 


