
                                                               Mano klasės draugų pavardės  

           Pavardė yra oficialus asmenvardis, rodantis priklausomybę šeimai. Asmenvardis pavarde tampa 

tada kai jį paveldi dvi ir daugiau tos pačios šeimos narių kartos. Įprastai lietuvis turi vardą (kartais 

daugiau vardų) ir po jo dokumentuose rašomą pavardę (ar pavardes). Tie, kurie domisi lietuvių 

pavardėmis, jas gali atrasti „Lietuvių pavardžių žodyne“, išleistame devintajame dešimtmetyje. 

Tačiau mokslo darbų, skirtų pavardžių raidai, kilmei ar darybai aptarti, Lietuvoje nėra daug: 

daugiausia vardyno tyrėjai yra skyrę dėmesio XVI-XVIII amžiaus dokumentų asmenvardžiams, iš 

kurių atsirado mūsų pavardės. Rašydamas darbą aš dar naudojausi etimologijos žodynu.                                                               

                 Mūsų klasėje yra 23 mokiniai ir visi jie turi skirtingas pavardes. Bandysiu paaiškinti bent 

dalies jų kilmę. Pradėsiu nuo savęs.  

            Aš - Arnas Valickas, mano pavardė yra atkeliavusi iš Lenkijos, ten ji rašoma kaip „Walicki”. 

Mano dažnas bendraklasis irgi turi iš užsienio atkeliavusias pavardes. Pavyzdžiui, mūsų klasės 

pavyzdingiausias mokinys Saidas Starkus. Jo pavardė atkeliavusi iš Latvijos ir reiškia gandrą. Mūsų 

mokyklos prezidentės pavardė yra Gvergždytė, kuri atsirado iš lietuviško žodžio „girgždėti”. Mes 

klasėje turim ir dvi aukšto lygio plaukikes: Gabrielę Andrijauskaitę ir Austę Backevičiūtę. Pirmosios 

pavardės kilmė yra Lenkija, rašoma „Andrejowski” ,o antrosios - Gudija „Бацьковіч”.  

         Mūsų klasės gerasis milžinas- Kristupas Paškevičius, kurio pavardės kilmė lenkiška 

„Paszkiewicz”. O klasės drovuolio, kuris su mumis tėra dar tik trejus metus - Georgijaus Jelinčuko, 

pavardė kilusi iš slavų kalbos.  

      Atskirai norėčiau pakalbėti apie dar vieną ,,toliausiai“ nuo mokyklos gyvenantį bendraklasį, kuris 

dėl ,,ilgo“ atstumo nuolat vėluoja į pirmąją pamoką. Beeinant į mokyklą jam tenka grumtis su tokiais 

iššūkiais, apie kokius jūs net nepagalvotumėte. Jam tenka leistis iš ketvirto aukšto, grumtis su 

technikos stebuklais - automobiliais, kad galėtų pereiti gatvę. Visa ši kelionė trunka neįtikėtinas 4 

minutes, dėl kurių jis nuolat vėluoja. O jo pavardė tokia pat įdomi, kaip ir jo žygis į mokyklą - 

Janulevičius, lenkiškai „Janulewicz”, lietuviškai Jonukas.  

          Norėčiau išskirti mūsų klasės lėtapėdį - Miką Latvėną. Jo pavardė yra lietuviška, ji kilusi iš 

žodžio “latvis” , pridėjus priesagą -ėn-. Dar viena asmenybė- tai  Gabrielius Gerulis. Puikus rusų 

kalbos žinovas, kuris atsitikus bėdai visada skuba į pagalbą. Pavardė irgi yra lietuviška, kilusi iš 

žodžio ,,geras”, o tai puikiai įrodo jo elgesys. Tai vienas iš tų retų atvejų, kada pavardė atskeidžia 

žmogaus esmę. 

        Emilija Kopūstaitė yra, nors  žemiausia, bet simpatiškiausia mergina mūsų klasėje. Pavardė 

kilusi iš suslavinto žodžio „kopūstas”. Dar viena bendraklasė -Marta Švenčianaitė- yra didžiausią 

progresą per pastaruosius metus padariusi mokinė. Jos pavardė kilusi nuo žodžio “šventas”. Beje, 

savo elgesiu ir išvaizda ji tikrai pateisina pavardę. 

        Deja, iš visų dvidešimt trijų mokinių tik vienintelė Rugilė Sadauskaitė turi pavardę, kuri įeina į 

„Top 50 populiariausių pavardžių Lietuvoje” ir užima 43 vietą sąraše. Šios pavardės šaknys 

atkeliavusios iš dviejų kaimyninių valstybių: Lenkijos „Sadowski” ir iš Gudijos „Cadoўcкi”.Gaila, 

visų pavardžių paaiškinti nepavyko, nes mūsų klasėje yra nemažai retų pavardžių, apie kurias tiesiog 

stinga informacijos.  

Arnas Valickas 8a kl. 

Iš viso: 470 ž. 


