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„Kojomis žmogus, 
tarsi medis, turi 

įaugti į savo 
Tėvynės žemę, bet 

jo akys tegu 
žvalgosi po visą 

pasaulį.“ 

Dž.Santajana



Žmonės, kaip lapai, 
vienas po kito krenta…



Net savo 
nuostabiausiomis 

svajonėmis žmogus 
negali sukurti nieko 
gražesnio nei medis



Medžiai, jie tarsi žmonės, 
Vieni seni, kiti jauni. Jie 
kaip ir mes – Kuproti, 
tiesūs ir kreivi Jie tarsi 

žmonės – Gražūs, 
bjaurūs, nepastebimi… Jie 
kaip ir mes – Vieni aukšti, 

kiti žemi…



Nors medis auga taip 
aukštai, krentantys 
lapai grįžta į šaknį



Svyruodama žalioji 
pušis,
Lenkia savo galva į 
dangų,
Mato tik, savo seseris,
Mato tik, savo brolius,
Kurie vis uždengia jai 
saulę.



Gamta — vienintelė 
knyga, kurios 

kiekvienas puslapis 
prasmingas



Medis – mano gyvybė



Medį reikia mylėti, tik
tada jis pasodintas

prigis, gražiai augs ir
papuoš tavo žemės

kampelį. Medis jaučia
žmogaus rankų šilumą.



Medis kaip žmogus -
turi širdį



Žmonės kaip medžiai –
vieni atlaiko 

stipriausias audras, o 
kiti nukrenta silpnam 

vėjeliui papūtus



Gyventa neilgai. Tiktai 
užaugo medžiai,

Pavasarinių liūčių 
prausiami,

Tik aibės negandų 
nuėjo skradžiai

Po tėviškės šviesiuoju 
dangumi.

Kazys Inčiūra



Nuolatinių pokyčių ir 
srautinių technologijų 
pasaulyje, paguodą 

randu miške, kur medis 
lieka medžiu. 



Kamiene jo slypi istorija 
Tėvynės,

O lapai, glostomi vėjo, 
supas lyg sūpynės.
Tai draugas visų –

mažų ir didelių,
Juk medis niekam 

neišduos net giliausių 
paslapčių.



Gamta negyvena nei 
praeitimi, nei ateitimi: 

ji – amžina dabartis.

V. Karalius



Medį reikia mylėti, jį 
gerbti ir ginti. 
Medis - tikras 

žmogaus ryšys su savo 
žeme



Medis mūsų draugas. 
Jis mums duoda 

energijos, mus laiko. 
Palieskim medį ir 
nepamirškim jo 

istorijos bei sukauptos 
energijos.



Be medžių nebūtų 
gamtos. Be gamtos 
nebūtų ir žmonių.

Medžių šaknys įleistos 
giliai į tėviškę, kaip ir 

mūsų.





Gamta negyvena nei
praeitimi, nei ateitimi: 

ji – amžina dabartis



Medis visada šalia 
manęs. Jis visada 

paguos ir nuramins



Aš tokio ąžuolo kaip 
gyvas nemačiau:
Jo šakos veržiasi, kaip 
paukščiai, vis aukščiau,

Ir saulė vakare į jį kaip 
jūron grimzta,
Ir spinduliai jame 
triukšmauja ir nerimsta,

Ir plaukia jis erdvėj, 
didingas ir platus,
Kaip senas burlaivis į 
tolimus kraštus.



Nėra gražesnio medžio, 
nei tas, 

kuris yra draugystėje 
su tavimi!



Pilietinėje iniciatyvoje ,,Gyvybės medis“ 
dalyvavo 7b ir 8a klasės mokiniai

Projektas ,,Mano Gyvybės medis“ skirtas lietuvių trėmimų į Sibirą 80-osioms 
metinėms

Mokytoja Vitalija Savickienė


