KOKS TURĖTŲ BŪTI LIETUVOS ATEITIES ŠIMTMETIS?
Mes nežinome, kas bus rytoj, tuo labiau mes neįsivaizduojame, kas bus po 100 metų. Kur bus mūsų Lietuva,
ar ji iš vis dar bus? Ar bus mūsų vaikai ir vaikų vaikai? Kas mus žlugdys, o kas mus skatins tėvynę dar
labiau pamilti? O kas skatino šį šimtmetį pajusti? Širdis ir jausmai ar tik pasakytas žodžių junginys? Mūsų
daug, tiek daug, kad net negalime pasakyti, kaip mes kartu mylime Lietuvą... Nes vienas dėl jos atiduotų
save, o kitas galbūt neišdrįstų to padaryti ir nenoriu sumeluoti teigdama, kad mes visi ją taip pat mylime ir
viską dėl jos padarytume... Bet aš tikiu visa savo širdimi ir visu savo kūnu, kad dauguma šios nuostabios
valstybės gyventojų ją be lietaus ir be saulės mylės, globos ir bus kartu su ja, kai jai to labiausiai reikės. Aš
tik galiu tikėti, kad kito šimtmečio žmonės nepamirš, kad jokios kliūtys nesutrukdys pasakyti: „Ačiū, tėvyne,
už tavo laisvę ir širdį!“.
Beata Beatričė Šiuikaitė, 8 a
Valstybės atkūrimo šimtmetis – didinga šventė, verčianti susimąstyti apie praeitį, jos reikšmę dabarčiai.
Tikriausiai ne vienam kyla klausimas „Ką valstybei, visuomenei pavyko nuveikti per šimtmetį? Kokie
svarbiausi tikslai keliami kitam šimtmečiui?“
Pasitikdami kitą Valstybės šimtmetį, manau, dar labiau turėtume didinti Lietuvos žinomumą užsienyje,
skatinti užsienyje gyvenančius mūsų tautiečius prisijungti prie Lietuvos vardo garsinimo. Svarbiausias
šimtmečio simbolis – Vėliava. Man norėtųsi, jog Ji tikrai būtų gerbiama, o ne kabinama bet kur ir ant bet
ko. Man keistai atrodo, kai mūsų Trispalve nusidažo blynai, sausainiai, mėsainiai... Negi mes verti
Vėliavą suvalgyti, o ne ja didžiuotis ?! Bent aš taip galvoju…
Norėtųsi, jog daugiau būtų renginių, kviečiančių pažinti savo šalį, jos istoriją. Lietuvos istorija tikrai
įdomi!
Tikiu, jog per artimiausią šimtmetį Lietuvos „valdžia“ tikrai atkreips daugiau dėmesio į paprastą Lietuvos
pilietį, neužimantį jokių „aukštų postų“, nes jis yra ne tik dabartinės, bet ir būsimos Lietuvos kūrėjas.
Lietuva – tai mūsų namai, šeima, draugai. Kad ir kur mes bebūtume, tik čia, Lietuvoje, būsime savimi!
Gintaras Mileris, 8 a
Bandant atsakyti į šį klausimą pirmiausiai reikia suprasti, ką tais laikais reikš sąvokos „tauta“, „tėvynė“,
„pilietiškumas“. Ką tada vadinsim patriotizmu? Svarbu, kokia bus Lietuva? Kokia bus žmonija? Negaliu
atsakyti į šiuos klausimus, bet iš visų jėgų stengsiuosi būti lietuviu. Garsinsiu Lietuvą. Ginsiu mūsų krašto
garbę, už kurią taip kovojo kunigaikščiai, partizanai, knygnešiai... Dabar už Lietuvos ateitį atsakingas ir
aš.
Vilius Frančiakas, 8 a
Atsakymo į šį klausimą man ilgai nereikėjo galvoti. Apie tai mąsčiau jau anksčiau. Manau, kad bus
prisimenamas šis šimtmetis ir visi nersis iš kailio, kad 2118 m. vasario 16 - ąją būtų daug geresnis. Su
grįžusiais emigrantais tą šimtmetį švęs jau ne 2,7mln. žmonių, bet gal jau 4 mln. su vis didėjančiais ir
nekrentančiais skaičiais. Hologramomis su Lietuvos vėliava švęs visi didieji Lietuvos miestai.
Didžiosiose aikštėse bus skaitomi per šimtą metų sukurti kūriniai Lietuvai ir, savaime suprantama,
minėjimų vietose bus dalinamos skrajutės, kur vienoje pusėje bus pavaizduoti 20 signatarų, o kitoje Vasario 16 - osios nepriklausomybės aktas. Bus viešai kaldinamos skulptūros, kurios vaizduos signatarus,
ir lyg malda tą dieną kiekvienam lietuviui skambės himnas.
Vytautas Macijauskas, 8 a
Ateinantis Lietuvos šimtmetis turėtų būti dar smagesnis ir dar didesnis nei pirmas. Visi lietuviai turėtų
kartu švęsti, pramogauti, dainuoti, šokti ir žygiuoti aplink Lietuvą, pagerbdami žuvusiuosius už Lietuvą,
savanorius ir politikus, kurie kūrė laisvą Lietuvą. Visi turėtų būti didžiausi patriotai, neštis vėliavas, iš
visos širdies giedoti himną ir mylėti savo šalį. Kitos valstybės turėtų girdėti, kaip lietuviai švenčia ir
džiaugiasi dar vienu savo laisvės šimtmečiu.

Titas Žievys, 8 c
Aš įsivaizduoju, kad Lietuva po 100 metų bus graži, valdžioje bus daug jaunimo ir protingų žmonių.
Žmonės trokš ne pinigų, o laimės ir gerovės. Stengsis kurti, o ne naikinti. Aš taip pat, kiek galėsiu, tiek
prisidėsiu prie Lietuvos gerovės kūrimo. Manau, Lietuva sparčiais žingsniais keliaus pirmyn.
Augustė Bataitytė, 6 b
Šiais metais Vasario 16 - oji Lietuvai ypač reikšminga šventė. Tai Lietuvos šimtmetis, kurio istoriją kūrė
visi Lietuvos žmonės. Šią dieną prisimename visus mūsų tautos herojus, kurie per šimtą metų įvairiai
garsino, puoselėjo ir saugojo mūsų šalį. Šį Lietuvos šimtmetį šventėme labai patriotiškai, iškėlėme
Trispalves, organizavome renginius, kuriuose pabrėžėme skaičių 100.
Ateities šimtmetis turėtų būti dar šaunesnis. Kokia bus Lietuva, priklauso nuo mūsų visų. Per šią šventę
kiekvienas turime rasti savo ryšį su Lietuva, asmeninę istoriją, savo šventės emociją ir tradiciją.
Airidas Šnipas, 8 c
Mano manymu, praėjęs šimtmetis buvo labai įvairus, nors labai mažai jame gyvenau. Aš ateinantį
šimtmetį įsivaizduoju labai įdomų ir naujovišką. Tikiuosi, jis bus mūsų vaikams daug lengvesnis ir
įspūdingesnis. Manau, kad daugelis emigravusių iš Lietuvos žmonių sugrįš į savo gimtinę ir joje pasiliks
visam laikui. Ten uždirbtus pinigus investuos į geresnę savo ir kitų žmonių ateitį. Noriu, kad sukurtų daug
naujų darbo vietų ir mes visi tobulinsime savo ateitį. Aš norėčiau, kad daugiau dėmesio būtų skiriama
ekologiniam maistui, vaistams. Tikiuosi, mūsų naujieji mokslininkai sukurtų tokias technologijas, kurios
kuo mažiau kenks mūsų aplinkai ir žmonėms. Norėčiau, kad mes gyventume saugioje, didelės
perspektyvos šalyje. Aš noriu, kad ateinantis 100 - metis būtų daug geresnis.
Karolis Petrulevičius, 8 c

