Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Pavadinimo ironija.

Marija nesirinko būti ekskursante, ir jos kelionės toli gražu neprimena mokyklinių ekskursijų.
Živilė
Ekskursantas yra žmogus, kuris keliauja, domisi naujomis aplankytomis vietomis. Šiuo atveju
Marijos „ekskursija“ nebuvo savo noru, mergaitė turėjo daug kentėti, kad išgyventų ir pasiektų
savo namus.
Eva
Žodis EKSKURSANTĖ reiškia keliautoją, kelionės dalyvę ir visada toks žmogus kažkur keliauja
tik savo noru. Marija keliavo namo iš Sibiro, ir jos kelionė buvo pilna skausmo, baimės, rizikos.
Jos kelionė nebuvo maloni.
Kamilė

Ar tautybė gali charakterizuoti žmogų?
Ne, niekas negali nusakyti žmogaus asmenybės pagal jo tautybę. Kartais manome, kad Rusijos
piliečiai yra patys žiauriausi, tačiau jie sugebėjo ištiesti pagalbos ranką.
Eva
Manau, kad tautybė galbūt ir negali pakeisti žmogaus charakterio bruožų, bet kažką savito
įgyjame būdami tos pačios kilmės žmonių apsauptyje.
Živilė
Esame įpratę manyti, kad visi rusai tuo metu buvo žiaurūs, negailestingi, bet pasirodo, kad ne
visi. Vieni parodė savo humanišką pusę, o kiti – gyvuliškus instinktus. Pats žmogus pasirenka,
koks nori būti, nepriklausomai nuo tautybės.
Kamilė

Nustebau:
Nustebau pamačiusi, kiek informacijos reikėjo tuo metu slėpti ir kaip žmonės rizikuodavo savo
turtu, gyvybe dėl kito nepažįstamo žmogaus.
Daina

Nustebau išvydusi šitokį žmonių godumą, žiaurumą ir jautrumo stoką.
Živilė
Tai yra gražu:
Tai yra gražu, kad atsirado žmonių, kurie Marijai padėjo. Kai kurie nežinojo jos padėties, o kurie
žinojo, padėjo ir neišdavė.
Aistė
Kad buvo daug žmonių, Marijai padedančių. Ypač patiko, kai ji susidraugavo su neįgalia
mergaite.
Greta
Gražu yra visų žmonių doras elgesys ir noras padėti Marijai. Dar gražu yra Marijos didelis noras
grįžti atgal į Lietuvą. Tai sukelia patriotizmo jausmą. Marijos pažintis su kiekvienu žmogumi jai
leido greičiau pažinti pasaulį, visą jo gėrį bei blogį.
Kamilė
Tai yra gražu, kad ir tokiais sunkiais laikais yra daug gerų žmonių, kurie padeda nepažįstamiems
išsigelbėti.
Gabija
Gražu yra kai kurių žmonių gerumas, pasiaukojimas, šiluma ir meilė svetimam, pagalba ir
palaikymas.
Živilė
Tai yra gražu, kad žmonės, suprasdami, jog mergaitė yra tremtinė, neišsigando, o ištiesė
pagalbos ranką, nepaisydami to, kas gali nutikti ateityje.
Eva

Kodėl šį filmą žiūrime ir aptariame Kovo 11-osios proga?
Tai filmas, paremtas tikrais faktais. Tokius filmus žiūrime tam, kad žinotume, ką žmonės kentė,
kokį sunkų kelią turėjo pereiti. Kad žinotume, kodėl reikėjo siekti Lietuvos nepriklausomybės.
Daina
Manau, tokius filmus reikėtų išvysti, suprasti, įsiminti ir perduoti. Jie padeda pajusti laisvę. Jie
parodo, kaip gerai gyvenam ir kokie turėtume būti dėkingi laisvę iškovojusiems. Ši istorija verčia
mane didžiuotis, jog esu lietuvė.
Živilė

Reikia prisiminti, ką žmonės išgyveno, nes prisiminimai gyvi tol, kol jie keliauja iš lūpų į lūpas,
aprašomi ar vaizduojami filmuose.
Aistė
Kovo 11-ąją, prieš 31 metus, Lietuva išsivadavo iš sovietų priespaudos. Filme pateikiama, ką
teko mūsų šalies piliečiams iškentėti gyvenant okupacijos metais.
Eva
Filmas apie tai, kaip Lietuva gyveno okupuota sovietų. Tada suvokiame, kaip gerai mes dabar
gyvename.
Greta
Šį filmą žiūrime ir aptariame Kovo 11-osios proga todėl, kad pamatytume, kaip atrodė Stalino
režimas. Mums, lietuviams, yra aktuali mūsų šalies istorija. Reikia žinoti, kad žmonės
nepasidavė, neprarado meilės savo tėvynei, priešinosi sovietų valdžiai.
Kamilė
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