
Projektas „Mano miestas“ 

Gegužės mėnesio užduotys 5-8 klasėms 

 

Išaušus pavasariui, pabunda gamta ir vis daugiau žmonių pasipila į gatves pasidžiaugti 

atgimstančiu savo miestu. Atgyja ne tik Kauno gatvės, bet ir miesto padangė. Ją smagiai raižo 

paukščių sparnai, o nuo jų neatsilieka ir „geležiniai paukščiai“. Ar kada susimąstėte, kad Lietuvos 

aviacijos ištakos yra mūsų mieste, kad čia gyveno ir kūrė ne vienas žymus aviatorius. Taigi lydimi 

paukščių šį mėnesį pamąstykime apie negęstantį žmogaus troškimą pakilti į dangų ir klajodami 

pražydusiomis miesto gatvėmis paieškokime jose aviacijos istorijos pėdsakų.  

1. Turbūt nerasime lietuvio, nieko nežinančio apie Atlanto nugalėtojus Steponą Darių ir Stasį 

Girėną bei jų „Lituanicą“. Šio žygdarbio  istorija labai susijusi su Kaunu. 1933 m. liepos 15 d. 

„Lituanica“ pakilo Niujorke. Liepos 16 d. vakare uždegti Kauno radijo stoties stiebų žibintai, ore 

patruliavo karo aviacijos lėktuvas, susirinkusi apie 25 000 žmonių minia Aleksoto oro uoste laukė 

pasirodant didvyrių. Į Kauną lėktuvas turėjo atskristi apie 2–3 valandą nakties. Liepos 17 d. 

„Lituanica“ nepasirodė, paryčiui žmonės pradėjo skirstytis. Toje vietoje, kur minia laukė tautos 

didvyrių, 2013 m. atidengtas memorialinis akmuo, žymintis lakūnų sutikimo vietą. Suraskite tą 

akmenį ir prie jo nusifotografuokite.  

2. 1933 m. viena miesto gatvė pavadinta S. Dariaus ir S. Girėno vardu. Nusifotografuokite 

šioje gatvėje.  

3. S. Dariaus ir S. Girėno vardu Kaune pavadinta gimnazija, aerodromas, stadionas (šiuo metu 

rekonstruojamas). Pasirinkite vieną iš šių vietų ir prie jos nusifotografuokite.  

4. Žymus Lietuvos karo aviacijos vadas, brigados generolas, aviakonstruktorius, 9 lėktuvų 

ANBO (Antanas Nori Būti Ore) projektų autorius. Suraskite vietą, kur 1923-1940 m. veikusiose 

dirbtuvėse vyko jo sukurtų lėktuvų „ANBO“ serijinė gamyba. Beje, ši vieta nėra labai lengvai 

surandama. Jeigu jums pavyks, būsite tikri istorijos detektyvai. O jei nerasite dirbtuvių, be didelio 

vargo nuvyksite į A. Gustaičio vardu pavadintą gatvę. Nusifotografuokite vienoje iš šių vietų.  

5. Ar žinote, kad Kaune yra namas, kuriame yra gyvenę net du žymūs aviatoriai? Tai lakūnas 

Steponas Darius ir minėtasis „ANBO“ konstruktorius. Suraskite šį pastatą ir nusifotografuokite prie 

paminklinės lentos.  

6. Žymus lakūnas, 1920 m. pirmasis Lietuvoje atlikęs mirties kilpą. Sukonstravo 3 lėktuvus 

„Dobi“, kuriuos pats ir išbandė. 1922 m. sukūrė ir sėkmingai išbandė pirmąjį lietuviškos 

konstrukcijos lėktuvą „Dobi-I“. Deja, žuvo labai jaunas, bandydamas savo sukonstruotą lėktuvą 

„Dobi-III“. Lakūno vardu yra pavadinta mokykla, esanti gražioje Kauno vietoje. Nusifotografuokite 

prie šios mokyklos.  

7. Šalia minėtos mokyklos yra „Dobi“ konstruktoriaus ir lakūno žūties vieta, joje yra 

pastatytas paminklinis akmuo. Nusifotografuokite prie šio akmens. Tačiau lankydamiesi ne darbo 

valandomis dėl uždarytų vartų tos vietos galite ir nepasiekti. Tada nusifotografuokite šio lakūno vardu 

pavadintoje gatvėje. 



 

8. Kaune yra dar viena vieta, susijusi su garsiuoju „Dobi“ kūrėju. Ant namo, kuriame jis 

gyveno, atidengta paminklinė lenta. Nusifotografuokite prie šio namo.  

9. Daugelio žymių lakūnų ir aviakonstruktorių atminimas įamžintas Lietuvos karo aviacijos 

memoriale. Aplankykite memorialą ir prie jo nusifotografuokite. 

10. Ar žinote, kad dar vienas drąsus lietuvis ryžosi pakartoti S. Dariaus ir S. Girėno žygį ir 

1935 m. rugsėjo 21–22 d. lėktuvu „Lituanica II“ perskrido Atlanto vandenyną? Išsiaiškinkite, kas šis 

drąsuolis, ir nusifotografuokite jo vardu pavadintoje gatvėje.  

 

Užduotis tėvams 

6, 7, 8 užduotyse minėtas lakūnas ir aviakonstruktorius, žuvęs labai jaunas, yra palaidotas 

Kaune. Suradę lakūno kapą, pagerbkite jo atminimą.  


