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,,Vasario 16-oji – kaip pamoka, kaip įpareigojimas” 

 

Šiais žodžiais prezidentė Dalia Grybauskaitė sveikino Lietuvą Valstybės atkūrimo šimtmečio proga. Kaune, kaip ir kituose 

Lietuvos miestuose, skambėjo ,,Tautiška giesmė“, vyko įvairūs renginiai prie Karo muziejaus, o Prezidentūros sodelyje buvo 

pristatomos ledo skulptūros, galėjome išgirsti Nepriklausomybės akto signatarų (kuriuos įkūnijo aktoriai) kalbas.  

Šventė ir VDU „Rasos“ gimnazija. Į Lietuvos simbolika išpuoštą mokyklą vasario 15-ąją sugužėjo mokiniai. Gimnazijos 

langai buvo dekoruoti trispalviais tautiniais ornamentais (juos sukūrė mokytoja Eglė Reneckytė), nuo mokyklos stogo nuleista 

didžiulė Lietuvos vėliava, o fojė mokiniai buvo kviečiami pasirašyti Nepriklausomybės akto kopiją skambant džiugiai lietuviškai 

muzikai. Antros pamokos metu mokiniai giedojo Lietuvos himną, surašė palinkėjimus, skirtus ateities tėvynei, o vėliau dalijosi 

savo atsineštomis vaišėmis. Tuo metu „Lygaudės“ folkloro studija surengė pasirodymą aktų salėje „Šviesk ir tikėk Lietuva“, 

kuriame mokiniai atliko lietuvių liaudies dainas, pasidalijo signatarų istorijomis. 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimo kulminacija – susitikimas su VDU profesoriumi Liudiu Mažyliu. Liudas 

Mažylis, ne vien Nepriklausomybės aktą atradęs istorikas, bet ir „99 metai po įvykio“ knygos autorius, Gruodžio 11-osios 

deklaracijos atradėjas, televizijos laidų vedėjas. Profesorius papasakojo apie Vasario 16-ąją prieš šimtą metų. Jo pirma mintis, 

atradus Nepriklausomybės aktą, – „O kaip gražu!“ Liudas Mažylis taip pat paaiškino, kodėl pasirinko būtent istorijos mokslą – 

istorija supo jį nuo mažų dienų, šeima represuota nebuvo, todėl išliko daug knygų namų bibliotekoje, jo giminaičiai vaizdžiai  

pasakodavo tarpukario istorijos episodus.  

Profesoriaus Mažylio surastą Nepriklausomybės akto originalą galime pamatyti Signatarų rūmuose, tačiau paskaitoje buvo 

iškeltas klausimas – kurgi likę šeši Nepriklausomybės akto egzemplioriai? Apie tai Liudas Mažylis ir kalba savo knygoje „99 

metai po įvykio“, kuri, kaip perspėjo rašytojas, skirta tik skaitytojams nuo aštuoniolikos metų! 

Didžiuojamės būdami lietuviai ir linkime tėvynei tik geriausios ateities! Tegul mums ši šventė primena istorijos pamokas ir 

paragina įsipareigoti Lietuvai. 

Austėja Žukauskaitė, 3a 
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Kaip mes šventėme Vasario 16-ąją? 

 
Pakalbinome bendraamžius, kaip jie šventė Valstybės atkūrimo šimtmetį. Įspūdžius užrašė Austėja Žukauskaitė, 3a. 

,,Dainavau Sobore ir buvau Istorinėje Prezidentūroje ☺.“ – Gabrielė Jociūtė, 3a 

,,Vasario 16-osios rytą dalyvavau kasmetiniame chorų festivalyje „Vilties daina“. Vakare su šeima važiavome į senamiestį 

apžiūrėti šviesų festivalio objektų, stebėjome šventinį koncertą per televiziją.“ – Danielė Giedraitytė, 3a 

,,Ryte pažiūrėjome, kokias laidas per televizorių rodo apie Lietuvos istoriją ar kokių filmų yra bent jau lietuvių kūrėjų. 

Pažiūrėję filmą ėjome į miestą. Stebėjome Laisvės alėjoje vykusias eitynes. Vakare nukeliavome į Vilnių, apžiūrėjome laužus 

miesto centre.“ – Aistė Dravininkaitė, 3a 

,,Vakare dalyvavau diskusijoje apie Lietuvos valstybės padėtį, esamą situaciją: kaip suprantamas patriotiškumas šiomis 

dienomis, ar mūsų tauta ugdoma kaip lietuviai, ar kaip kosmopolitai.“ – Simas Jochimavičius, 3g  

,,Tai viena svarbiausių valstybės švenčių, o ypač šiais metais. Šventėme su žirgyno kolektyvu: treniruotei žirgus papuošėme 

vėliavos spalvomis, o savąjį apklojau trispalve. Vakare ėjome į Kauno filharmoniją, kur vyko šimtmečiui dedikuotas koncertas. Po 

jo vaikščiojome žmonių kupinoje Laisvės alėjoje, senamiestyje ir džiaugėmės visame mieste juntama šventine nuotaika.“ – Daina 

Lukošiūnaitė, 3a 

,,Kasmet jaučiu pareigą paminėti didžiąsias Lietuvos šventes. Šeimos, draugų gimtadieniais džiaugiuosi, kodėl gi 

nepasidžiaugus savo tėvynės gimtadieniu? Todėl didįjį jubiliejų tikrai norėjau paminėti. Kartu su sese ir draugėmis stebėjome 

eisenos dalyvius Laisvės alėjoje. Apstulbau, kokia galybė žmonių susirinko! Kiek ten emocijų! Vieni susikaupę klausėsi, kiti 

pasakojo savo prisiminimus. Tačiau labiausiai įsiminė šalia stovėjęs garbaus amžiaus vyras, kuris vis nosinaite šluostėsi ašaras. 

Labiausiai nekantravau laukdama Lietuvos himno – tokią galią ir vienybę galima justi tik minioje giedant kartu. Visų energija ir 

džiaugsmas net gniaužė gerklę. Po tokio emociškai stipraus susibūrimo aplankėme LR prezidento Valdo Adamkaus muziejų, 

kuriame vyko VDU studentų kurto dokumentinio filmo ,,Karalių pasaka“ premjera. Įspūdį paliko skirtingi lietuvių, atsakančių į 

klausimus, požiūriai, pasaulėvoka, patirtys. Kalbėjo architektas, muziejininkas, visuomenės veikėjai, dvasininkas – skirtingos ir 

žavios asmenybės. Filme buvo kalbama apie požiūrį į Lietuvą, ką joje galima pakeisti, kas kuria aplinką – viskas pateikta labai 

subtiliai, metaforiškai. Labai norėčiau, jog tą filmą būtų galima išvysti kur nors internete arba parodyti mokykloje – juk gerais 

dalykais dalintis gera. Vakare nuvykome į istorinę LR prezidentūrą, kur vyko ledo skulptūrų paroda ir istoriniais faktais paremtas 

pasirodymas – renginį pradėjo A. Smetona, A. Stulginskiu ir K. Griniumi persirengę aktoriai, kurie pagal visas tradicijas 

pasveikino miestiečius ir paragino džiaugtis nepriklausomybe. Po to pasinaudojome galimybe nemokamai aplankyti prezidentūros 

muziejų, kuriame knibždėte knibždėjo įvairaus amžiaus žmonių. Įdomu buvo tai, jog atvykus į muziejų buvo galima gauti 

užduočių ir atsakius teisingai laimėti prizų. Jį pavyko laimėti, bet labiausiai džiaugiausi tokia natūraliai džiugia, šventiška ir jaukia 

atmosfera.“ – Sandra Karnilavičiūtė, 4c 
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Sveika gyva, Kalėdų viešnia! 
Gruodžio pradžioje mokykla pasipuošė neįtikėtino 

grožio karpiniais languose, kuriuos sukūrė dailės mokytojos 

Birutė Zakarkienė ir Eglė Reneckytė. Elnių šeima, 

besigananti apsnigtoje pievoje – nauja, siužetinė dekoracijos 

idėja. Mokyklos puošimą organizavo, kaip ir kasmet, 

direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė. Technologijų 

mokytoja Staselė Andrulienė organizavo gimnazijos erdvių 

puošimą, kalėdinių puokščių parodą, kurios nugalėtoja tapo 

ne vienos Technologijų olimpiados dalyvė abiturientė 

Kornelija Kudrevičiūtė, pateikusi konkursui kompoziciją 

,,Rudens išausti raštai Kalėdų sūkury“. Klasės originaliai 

papuošė savo kabinetus. Pirmas vietas komisija paskyrė 1d 

(auklėtoja S. Andrulienė), 2a (auklėtoja G. Rakauskienė), 3h 

(auklėtoja D. Raipienė) ir 4b (auklėtoja A. Viliokaitienė) 

klasėms. Ačiū visiems už sukurtą kalėdinę nuotaiką! 

Karolina Pupiūtė, 3e 
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Šimtadienio aidai 
4a klasė (auklėtoja Almina Vitkauskienė, 

seniūnė Karolina Morkūnaitė): prieš ketverius 

metus pirmą kartą sutikome vieni kitus. Pirmieji 

susitikimai buvo gana nedrąsūs ir šiek tiek 

nejaukūs, tačiau tai greit pasikeitė: tapome 

vieninga šeima, gebančia užjausti, suprasti ir 

padėti. Auklėtoja išmokė, kad gyvenimas kaip 

sinusoidė – jis kyla ir leidžiasi. Tai įrodo ir 

gyvenimas mokykloje: laimėjome protmūšį, 

tačiau tortas išsitėškė ant grindų. Nepaisant 

gyvenimo išdaigų, visuomet su šypsena 

atliekame patikėtus darbus – stumdome suolus 

ar karpome emblemas. Per šiuos ketverius 

metus patyrėme daugybę liūdnų ir linksmų 

akimirkų, kurios mus suartino ir sustiprino mus 

siejantį ryšį. Supratome, kad dėl mokyklos mes 

sukūrėme stiprią, supratingą ir vieningą šeimą.   

4b klasė (auklėtoja Asta Viliokaitienė, seniūnė 

Egidija Kukarskytė): 4b – ypatinga klasė! Pasižymi 

išskirtiniais sportiniais sugebėjimais, vainikuotais 

pirmosiomis vietomis nuo galo jau ketverius metus 

iš eilės mokyklos sporto šventėse! Tačiau sužydi, 

norėdama laimėti tortą, kasmet puošdama kabinetą. 

Mokytojai dažnai šią klasę palydi abejotino 

pozityvumo komentarais: „Dar tokios klasės 

niekada neteko sutikti“, „Jūs gi – universitetinė 

klasė!“  ir „Jūsų klasė – įsimintiniausia!“ O be 

frazės „Mokytoja, gal pažiūrim filmą?“ pamoka 

tiesiog negali prasidėti. 

4c klasė (auklėtoja Laimutė Žukauskienė, 

seniūnė Sandra Karnilavičiūtė): nuo pirmųjų dienų 

buvome vadinami draugiškiausia klase. Tuo 

neabejotų ir mokytojai, išvydę klasės ovacijas ir 

aplodismentus po kiekvieno iš mūsų skaidrių 

prezentacijos ar atsakinėjimo prieš klasę. Mūsų 

klasė tarsi atskira visuomenė: turime 

seniūnę, neseniai baigusią gimnazistų 

prezidentės kadenciją, seniūnės pavaduotoją, 

pavaduotojo pavaduotoją ir dar vieną 

pavaduotoją. Dar norime priminti, jog 

čempionai, išgirdę žodį „protmūšis“, 

kaipmat laimės kovą. Nepaisant puikios 

išorės politikos, vidinė taip pat puiki – 

harmonija tarp menininkų, literatų ir medikų 

bei programuotojų užtikrina puikų klimatą 

klasėje. Be to, jei kur nors pamatysite 

pamestą teniso kamuoliuką – grąžinkite 

mums, per ketverius žaidimų metus liko tik 

vienas. 

4d klasė (auklėtojas Raimundas Skučas, 

seniūnė Agnė Martišiūtė): tai klasė, kurioje 

gausu visko – rankdarbių kūrėjų, 

organizatorių, sportininkų, muzikantų, 

šokėjų, oreivių, braižytojų, lingvistų, 

kulinarų. Visi skirtingi, bet savo srityje 

pripažinti. Jie laimi ne tik mokyklos, bet ir 

miesto olimpiadas, konkursus, protmūšius, 

gina mokyklos garbę visoje šalyje ir trejus 

metus iš eilės BEVEIK tampa metų klase. 

Be to, 4d, kitaip dar žinomos kaip 

„skučiukai“, dėka į mokyklą buvo 

sugrąžinta lagaminų mada, kuri išliks šios 

klasės simboliu. 
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4e klasė (auklėtoja Vitalija Marojan, seniūnė 

Kristina Baltrėnaitė): 4e – klasė, kuri yra kaip 

spalvotų pieštukų rinkinys: kiekvienas esame 

skirtinga spalva, bet mes visi piešiame bendrą piešinį. 

4e vaikinai – mūsų rinkinio šiltosios spalvos. Jie 

humoristai, nuolat palaikantys gerą nuotaiką klasėje, 

o merginos – šaltosios, suteikiančios klasei patį 

unikaliausią atspalvį gimnazijoje. Be jų mokykla 

neturėtų tiek daug žavių šokėjų, dailininkių ir 

dizainerių. Per šiuos ketverius metus mes atkakliai 

dirbome kartu ir galų gale sukūrėme ne vieną 

nuostabų piešinį, kupiną nepamirštamų prisiminimų 

ir draugysčių, kurios tęsis dar ilgai.   

4f klasė (auklėtoja Lina Jankauskaitė, seniūnė 

Ugnė Čapkauskaitė): kas yra 4f klasė? Tai 11 

berniukų ir 18 mergaičių junginys, kurie visada 

kovoja, kas geriau: G&G sindikatas ar 16hz? Bet, 

paklausus mokytojų, jie atsakytų kitaip. 

Geografijos mokytoja pasakytų, kad tai 

pasaulis, upės, kalnai ir visos įmanomos 

stichijos viename. Fizikos mokytojas 

didžiuotųsi, kad 4f – geriausia komanda 

žvaigždžių karuose, istorijos mokytoja 

sakytų, kad mes istorijos perkūrimo 

meistrai, kai rašome kontrolinius, bet 

lietuvių mokytoja pasakytų, jog tai 

klasė, kuri ilgų romanų nemėgsta, o 

renkasi konspektus... Mūsų auklėtoja, 

chemijos mokytoja, vis dar nustebusi, 

kad mes cheminiai elementai, kurie 

pasyviai reaguoja į sporto šventes, bet, 

kai bėgame iš pamokų, esame darni 

komanda.  

4g klasė sarkazmą ir ironiją mėgstanti, bet kartu 

draugiškai sutarianti (auklėtoja Daiva 

Roževičienė, seniūnas Dominykas Baršukaitis): 

Padės, kai reikia, patars, užjaus. 

Kiekvienas mūsų – apglėbs, paguos. 

Ir pykčių buvo, ir ašarų karčių.  

Daug nervų, daug nesutarimų. 

Bet argi pats gyvenimas toks lengvas ir puikus? 

Reik visko: laimės, meilės ir nesusipratimų.  

Todėl mes mylim, džiaugiamės, kvailiojam, 

Gyvenam taip, kad nepabostų! 

4h klasė (auklėtojas Jonas Misevičius, seniūnė Joana Masaitytė): 

paskutinioji pagal raidę, tačiau tikrai ne prasčiausia ir pirmauja daugelyje 

sričių: sporto šventėse, nepateisintų pamokų skaičiumi, ir, kas be ko, 

galime didžiuotis draugiškiausių ir šilčiausių žmonių kolektyvu. H raidė 

simbolizuoja Herojų klasę, kurią prisimins ilgai dar ne vienas mokytojas. 

Atėję su trenksmu, išgarsėję kaip patys nedrausmingiausi ir 

nepareigingiausi mokykloje, išeisime iš jos kaip patys santūriausi, 

mandagiausi, lietuvių mokytojos išmokyti kalbos kultūros ir gramatikos 

pradmenų, ir, žinoma, kaip prasmingus gyvenimo tikslus turintys 

abiturientai. Taip pat mūsų klasėje mokosi pačios gražiausios merginos ir 

patys stipriausi vaikinai, niekuomet neatsisakantys padėti paruošti sales 

egzaminams bei įvairiems renginiams, nešioti stalus ar kitus sunkius 

daiktus, auklėtojo Misevičiaus įkvėpti ir išmokyti atlaikyti ,,smūgį“. Tai 

pati įdomiausia ir daugiausiai nuotykių patyrusi klasė, kurioje per 

ketverius metus tapome kaip vienas kumštis. 

surinko Sandra Karnilavičiūtė, 4c 
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Mokytojo Jono Misevičiaus sveikinimas abiturientams 
Šimtas dienų – akimirksnis gyvenime, bet labai daug, jei gyveni savo protu. Viena diena 

rimtam apmąstymui, šimtas sprendimų per gyvenimą. 

Ankstesnių  laikų  žmogui, baigusiam gimnaziją ar universitetą, nebuvo jokio reikalo rodyti  

pažymėjimo ar diplomo. Jį ir taip nesunkiai atpažindavo tarp kitų. Iš kalbėjimo manieros, iš 

pokalbio stiliaus, iš mandagaus  ir kuklaus elgesio, iš akivaizdaus išprusimo ir erudicijos, iš noro 

tarnauti Tėvynei, žmogui, iš IDEALŲ ir pagarbos kitiems. 

Gimnazija ar universitetas tais laikais palikdavo neišdildomą žymę jį baigusio žmogaus 

veide ir laikysenoje. Nemokytų aplinkoje jis skyrėsi kaip balta varna tarp viščiukų. Ir buvo tas 

pavyzdys, kuriuo paprastesni žmonės norėjo sekti. Jie norėjo mėgdžioti stilių, kalbėseną, 

laikyseną – bet tai nebuvo lengva tam, kuris neturėjo laimės kelis metus praleisti gimnazijoje ar 

auditorijose su mokytojais, šviesiausiais šalies protais ar labiausiai išmanančiais krašto 

žmonėmis. 

Įdomiai visgi pasisuko istorijos ratas: senelio laikais gimnazistui ar universiteto absolventui net diplomo nereikėjo rodyti, nes 

jį ir taip iš veido atpažindavo. O nūnai, kai kurie, ne visi, žinoma, tais diplomais kaip Kalėdų eglutės apsikarsto, bet vis vien visi 

mato iš elgsenos ir moralės, sąžinės ir principų nebuvimo, iš noro parsiduoti bet kam, iš antiidealų, iš Tėvynės ir žmogaus 

niekinimo, kad to, kas vadinama tikruoju gimnaziniu ar aukštuoju išsilavinimu, tam žmogui, deja, gauti taip ir nepavyko... Ant 

kaktos, ant veidelio aiškiai parašyta – taigi, budulis. Paprasčiausias budulis. Nesvarbu, jo statusas ar pareigos. 

Tikiuosi, kad  jūsų vaikams teks mokytis esant tokiai švietimo sistemai, kurioje švietimas tą ir reikš – Šviesą. Kur bus mokoma 

apie tikrąją Šviesą, visų Šviesų Šaltinį, apie Tą, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, kad turėtumėte Gyvenimą ir apsčiai jo 

turėtumėte. Nes, jeigu žmogaus viduje yra ne Šviesa, o tamsa, tai kokia baisi ši tamsa. Jos nepašalins nei žvakė, nei lempa,  nei 

pati saulė. Tamsos „žmonės“ jau du kartus Pasaulį „apšvietė“ bombomis. Gali ir ateitį apšviesti  atominiais grybukais. Sako, jie 

geriau šviečia už saulę. Daug ryškiau. Tik po to gali nieko nelikti. Kai širdy nelieka Meilės, o galvoj Šviesos, taip nutinka. Taip 

buvo. Tai istorinė tiesa. Na, nebent japonai meluoja. Žinios neturi niekam kelti skausmo, nevilties  ar tapti vergove.  Atpildas 

pasiekia ir anapus. Krašto likimas priklauso nuo jo žmonių Dvasinės būklės. Kokie būsite JŪS – toks ir visų likimas. Jūsų likimas 

– Lietuvos likimas. Švieskitės ir švieskit. Žmogaus gyvybė yra tikroji, brangiausia valiuta. Mylėti – sunkiausias mokslas 

Žemėje. Dėl to čia atsiradome, su tuo ir sveikinu visus.  

Ši žemelė – kančių Lietuvėlė, Kūrėjo ir mūsų nuosavybė. Ir tik nuo mūsų, ir ypač nuo JŪSŲ, JAUNŲ, priklauso – klestės ji 

ateityje ar ne. Bėda atėjo į mūsų namus. Lietuvaičiai ėmė mylėti Lietuvą iš tolo, per atstumą ėmė mylėti. Pripažįsta, kad Lietuva 

nuostabus, gražus ir ,,superinis‘‘ kraštas, bet turi vieną didelį minusą – čia vis dar gyvena lietuviai. Anksčiau to okupantai troško. 

Dabar lietuviai patys tai daro. Nors nuojauta kažkodėl sako, kad užsispyrus Lietuva ir šįkart gali neišnykti. Tai būtų juoko. 

Lietuva ėmė ir ,,nenumiro“. Gal švęsim ne tik šimtmetį, bet ir tūkstantmetį. 

Pabaigsiu vieno protingo žmogaus žodžiais,  kuriuos išgirdęs mokiausi Lietuvą mylėti naujai – iš arti, iš vidaus, kas bebūtų  su 

Tėvyne. Jis pasakė: „Stok čia, kur stovi, ir tvirtai stovėk, nepalenkiamas jokių vilionių. Pakelk akis, atmerk širdį Dangui tiesiai 

virš savo galvos ir suprasi, kad stovi pačiame Pasaulio vidury. Švenčiausioje Dievo žemėje, už kurią nėra ir niekad nebuvo 

Šventesnės ir kad gimti čia yra aukščiausia Laimė, kurią tau reikėtų savo darbu pasiekti. Gimei ten, kur esi labiausiai reikalingas.“ 

Jūs labiausiai esate reikalingi čia. Labai. 

Šiandien dera padėkoti mokytojams. Šiandien dera padėkoti tėvams. Tėvai yra pirmieji jūsų mokytojai. Be tėvų nė vieno mūsų 

čia nebūtų. Šiandien pati tinkamiausia diena  dėkoti. 

Visos VDU „Rasos“ gimnazijos bendruomenės, auklėtojų ir visų mokytojų vardu dėkoju jums už bendradarbiavimą. Mums 

buvo didelė garbė su jumis dirbti – ačiū jums, ir Laimės Didelės. 

Jie garsina mokyklą 
Kiekvienais metais vykstančiame Labdaros vakare 

pasirodo gabiausi mokiniai. Šiais metais nepraleido 

progos dalyvauti šokėjai iš gatvės šokių studijos RED 

(Justas Irčinovas, 1b, Gabija Bugaitė, 3b, Greta 

Pukenytė, 3e). Atrinkti geriausi komandos nariai 

džiaugėsi galimybe šokti ir prisidėti prie nuostabaus 

renginio programos bei atskleisti gatvės šokių kultūrą 

garsiai ir energingai.  

Gatvės šokiai apima daug žanrų, peržengia šokių 

studijos ribas. Dažnai šie šokiai yra improvizacija, 

nevaržoma taisyklių. Šiuose šokiuose galima išskirti 

pagrindinius į juos įeinančius stilius: hip hop, house, 

locking, breakdance, popping, funk, krump, 

waacking/vogue. Choreografė, trenerė, daugelio 

tarptautinių ir Lietuvos čempionatų dalyvė bei nugalėtoja 

Rugilė Dailidaitė 2008 m. įkūrė studija RED, kad 

suvienytų visus, mylinčius šokį, aktyvų laisvalaikį, sveiką gyvenseną bei norinčius gerai praleisti laiką su bendraminčiais. 

Studijoje šokėjai dažniausiai šoka ir mokosi hip hop – iš Amerikos kilusio šokio stiliaus, itin paplitusio visame pasaulyje. Tai 

maištaujančios jaunystės, interpretacijos kupinas šokis, kuris kiekvieno žmogaus atliekamas originaliai. Šokėjas privalo parodyti 

ne tik savo fizinį meistriškumą, bet ir sukauptas žinias, atskleisti jas šokdamas. Studijos RED šokėjai yra įvairių čempionatų 

nugalėtojai ir prizininkai. Mums šokis tapęs ne tik pramoga, bet ir darbu, dažnai pasirodome renginiuose, vykstančiuose Kauno 

Žalgirio arenoje bei kituose Lietuvos miestuose. Šokėjai dirba tam, kad pasiektų aukščiausių rezultatų, aplankytų kuo daugiau 

užsienio šalių ir, svarbiausia, tobulintų ne tik šokius, bet ir asmenybę.  
Greta Pukenytė, 3e 
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16-asis Labdaros vakaras 

 
Gruodžio 8-ą dieną vyko tradicinis Labdaros vakaras, skirtas gabių vaikų rėmimui. Vakaro svečiai: ilgametis gabių vaikų 

rėmėjas Arimantas Dumčius, Seimo narys Gediminas Vasiliauskas bei Seimo narės Aušros Papirtienės padėjėja Rita Kybartienė, 

Palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas Dainius Lukonaitis bei diakonas Emilis Vasiliauskas. Vakarą pradėjo 

talentingiausių gimnazistų koncertas: griežė styginiais instrumentais Justinas Runevičius (3g) ir Matas Jagelavičius (2b); gitara 

skambino Matas Bašinskas (4d), saksofonu grojo Jonas Žurkevičius (1d), solo birbyne – Regina Urbonaitė (2g), pianinu – Andrius 

Jagminas (4c) ir Emilis Raginis (3d) bei talentingasis Justinas Vinciūnas (3b), kanklėmis skambino Ieva Dambrauskaitė (4c). 

Gatvės šokiu stebino Rokas Rinkevičius (3f), pasirodė baleto šokėjos Smiltė Meškytė ir Brigita Pivoriūnaitė (1c). Dainavo solistės 

Ingrida Gudauskaitė (3e) ir Dorotėja Rožinskaitė (1c). Šoko 1b ir 1g šokėjai, gimnazijos šokų grupė ,,Rasa” (vadovė Džineta 

Šablauskienė); dainavo mokyklos vokalinis ansamblis ,,Gaja” (vadovai Danutė Šiaučiūnienė ir Mindaugas Šikšnius). Vakaro 

vedėjai – Jogailė Markevičiūtė (4a) ir Laurynas Muraveckas (3b). Po koncerto direktoriaus pavaduotoja Teresė Janulevičienė 

paskelbė finansinę ,,Vizijos“ klubo ataskaitą, kurioje buvo pranešta, kokie gabiausi mokiniai pernai buvo apdovanoti 

stipendijomis už aukščiausius akademinius pasiekimus, dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose. Mokinių darbų aukcioną vedė 

gimnazijos dramos studijos vadovas Arūnas Žemaitaitis. Brangiausiai aukcione parduoti darbai: Kristinos Ladavičiūtės (1f) 

kalėdiniai sausainiai (65€), Eglės Aštrauskaitės (1d) iš alpakos vilnos megztas šalikas (45€), Austėjos Blandytės (3c) dubenėlis 

(45€) ir Kornelijos Kudrevičiūtės (4d) dėžutė arbatai ,,Kalėdinė mandala“ (40€). 

Jogailė Markevičiūtė, 4a 

 

 

Jaunieji kūrėjai 

 
Paulina Šlentnerytė (4g) laimėjo Tarptautinį mokinių piešinių konkursą ,,Tėvynės labui“ (mokytoja Birutė Zakarkienė). 

Paulina apie save: ,,Kas man yra piešimas? Piešimas – tai būdas išlaisvinti mintis ir jausmus. Dažnai žodžiais būna sunku 

apsakyti, ką jaučiu, galvoju arba kaip suvokiu tam tikrus įvykius. Dailės kalba artimesnė. Nuo vaikystės mėgau piešti, stengiausi 

kuo geriau perteikti tai, kas atsirasdavo vaizduotėje. Pamėgau derinti spalvas, žaisti linijomis, figūromis, bandyti sukurti ką nors 

dar nematyta. Nei dailės mokyklos, nei dailės būrelio nelankiau – visko išmokau pati arba padedama draugų. Savo ateities taip pat 

neplanuoju sieti su daile: piešimas man labiau tik mėgstamas laisvalaikio užsiėmimas, kuris padeda pasijausti laisvai ir laimingai.“ 

 

 

 

 

 

Joana Masaitytė (4h) ,,Ruduo Žemaitijoje“ (40€) Deimantė Burlėgaitė (3c) ,,Mano svajonių kalnai“ (40€) 

,,Karys“ 

,,Angelas“ 

,,Kavos puodelis“ 
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,,Perpetuum mobile“ nominacija 
Gruodžio mėnesį gimnazijoje vyko draugiškiausio gimnazisto 

rinkimai. Draugiškiausiais išrinkti: Indrė Bulovaitė (1c), Patricija 

Ambrazevičiūtė (1g), Ugnė Frejūtė (2a), Tautvydas Stašys (2e), 

Danielė Giedraitytė (3a), Austėja Zavistauskaitė (3b), Jogailė 

Markevičiūtė (4a) bei Justinas Brazaitis (4f).  Kai kuriuos pavyko 

pakalbinti. 

1. Ką manote apie draugiškiausių 

gimnazistų rinkimus?  

Patricija: Draugiškiausių gimnazistų 

rinkimai yra super idėja! 

Danielė: Tai puiki iniciatyva, kuri 

paskatins gimnazistus atkreipti dėmesį į 

savo bendravimą. 

Austėja: Puikus būdas surasti 

draugiškiausius gimnazistus, su jais 

susipažinti, suprasti, jog bet kada gali į 

juos kreiptis, žinodamas, kad iš jų visada 

sulauksi pagalbos. 

Jogailė: Draugiškiausių rinkimai yra graži 

akcija. Ji parodo draugystės svarbą kasdienybėje. 

Justinas: Žmonės, išrenkami draugiškiausiais, supranta, jog jų 

geraširdiškumas yra pastebimas ir įvertinamas, tad jie stengiasi sukurti 

dar patrauklesnę atmosferą mokykloje. 

2. Ar tikėjotės atsidurti draugiškiausių 

moksleivių sąraše?   

Patricija: Kadangi esu pirmokė, tai visi 

esame neseniai susipažinę, pati esu drąsi ir 

draugiška, todėl bendrauti nėra sunku ar 

nedrąsu. Galbūt todėl bendraklasiai 

vienbalsiai ir išrinko mane draugiškiausia, 

nors nesitikėjau! 

Danielė: Nesvarsčiau, ar mane išrinks, bet, 

manau, kad stengiuosi su visais būti 

draugiška. 

Austėja: Kasdien stengiuosi pabendrauti su 

kuo daugiau žmonių, pasidomėti, kaip jiems sekasi, užkrėsti juos 

pozityvia energija. Iš dalies tikėjausi, jog klasės draugai gali siūlyti 

mane šiai nominacijai – dauguma balsavo už mane. 

Jogailė: Nesitikėjau, nes pati esu rinkimus 

organizavusio klubo ,,Perpetuum mobile“ 

narė. Nesistengiu analizuoti savo elgesio, 

bet malonu sužinoti, kad kitiems padariau 

ką nors gera. Tiesiog džiaugiuosi, kad 

galiu būti reikalinga. 

Justinas: Jau nuo pirmos klasės stengiuosi 

suburti kuo didesnį gerų draugų ratą bei 

dalintis savo pozityvia energija. Tiesa 

sakant, nesitikėjau būti tarp nugalėtojų. 

3. Kokios savybės padeda susirasti 

naujų draugų, pažinčių?   

Patricija: Turi būti savimi, svarbi drąsa, draugiškumas ir galbūt 

fainumas! 

Danielė: Nereikia turėti išankstinių 

nuostatų, svarbu stengtis pažinti ir 

priimti kitus, jų požiūrį, pomėgius. 

Austėja: Ilgai besitęsiančią draugystę 

sukursi būdamas nesuklastota savo 

versija, nuoširdžiai domėdamasis, 

pagelbėdamas ir parodydamas, kad tau 

rūpi kiti žmonės. 

Jogailė: Užtenka drąsos, kad 

užmegztum pažintį, bet tik patikimumas 

ir nuoširdumas padeda naują draugystę 

išlaikyti. Svarbiausia neapsimetinėti, 

nuoširdžiai šypsotis ir niekad nesiekti iš 

kitų naudos. 

Justinas: Svarbiausia – šypsena! Jei parodai, jog nori bendrauti, tai 

didelė tikimybė, jog žmogui bus smalsu sužinoti daugiau apie tave! 

4. Kas padeda tapti sėkmingu žmogumi?  

Austėja: Labai svarbu turėti gerus komunikacijos įgūdžius. Būdamas 

komunikabilus užmegsi daug pažinčių, kurios ateityje gali padėti 

pasiekti užsibrėžtų tikslų. Todėl šiuo metu yra svarbu susipažinti su 

kuo daugiau žmonių ir nepamiršti atgaivinti senų draugysčių. 

Jogailė: Nežinau sėkmės recepto, 

kiekvienam jis skirtingas, bet 

komunikabilumas suteikia pasitikėjimo.  

Justinas: Komunikacijos įgūdžiai yra 

svarbiausias dalykas žmogui, jeigu jis 

nori tapti sėkmingas. Nebendraudamas 

su kitais asmuo negali pasimokyti iš kitų 

klaidų bei užmegzti pažinčių, kurios gali 

žmogui padėti pasiekti sėkmę gyvenime 

bei karjeroje. 

5. Kaip lavinti bendravimo įgūdžius? 

Patricija: Jų mes niekaip neišlavinsime, 

jei nebendrausime su naujais žmonėmis. 

Niekas netobulėja stovėdamas vietoje ir 

nieko nedarydamas! 

Austėja: Skaitydami įvairias knygas apie bendravimą, empatiją, 

bendraudami su kitais. 

Jogailė: Siūlyčiau palikti vadinamą 

komforto zoną. Kokiame nors naujame 

būrelyje ar stovykloje nebijoti susipažinti 

su visais, pasisiūlyti kam nors padėti. 

Norint pagerinti bendravimo įgūdžius, 

tiesiog reikia pažinti įvairius žmones, 

nebūtina su visais tapti draugais, tik 

išlaikyti draugišką santykį. Tai būtų 

paprasta, jei į kiekvieną žmogų žiūrėtume 

kaip į galimybę tobulėti. Kiekvienas 

žmogus yra įdomus ir turi savo istoriją. Jei 

nebijai prieiti ir jos išgirsti, tampi 

turtingesnis. 

Justinas: Kuo daugiau bendrauti su pozityviais asmenimis. Iš tokių 

žmonių mes galime išmokti ne tik komunikacijos įgūdžių, tačiau ir 

pasisemti jų gyvenimo patirties. 

6. Ar naujokams sunku įsilieti į 

gimnazijos bendruomenę? 

Patricija: Pirmaisiais mėnesiais tikrai taip, 

pavyzdžiui, kabinetų ieškojimas. Tai 

situacija, kai eini vienas didelėje 

gimnazijoje, visiškai sutrikęs ir dar stumdo 

vyresni, iš kurių girdi: ,,O jetau, ir vėl tie 

pirmokai! Kaip nervina...“. Bet po to 

pripranti ir supranti, kad ir jie buvo 

pirmokai, ir ne ką geresni nei mes! Tai 

priklauso nuo paties žmogaus, nuo jo noro 

įsilieti į bendruomenę.   

Austėja: Tai priklausys nuo to, ar jis 

intravertas, ar ekstravertas, ar jam bus 

lengva pakeisti aplinką ir prisitaikyti, ar ne. 

Justinas: Manau, jog pirmokai nebando įsilieti į mokyklos gyvenimą, 

tačiau jį savaip performuoja ir atneša 

įvairių naujovių į mūsų kasdienybę. 

Pavyzdžiui, muzika pertraukų metu. 

7. Ką veikiate laisvalaikiu? 

Danielė: Jau dvylika metų dainuoju, 

tai užima didžiausią dalį mano laiko. 

Taip pat labai mėgstu keliauti ir 

skaityti apie keliones. Nauja mano 

veikla, kuria labai džiaugiuosi, yra 

ispanų kalbos kursai! 

Austėja: Labai mėgstu skaityti 

psichologines ir filosofines knygas, 

domiuosi sveika gyvensena, pati 

stengdamasi pritaikyti kuo daugiau 

sukauptų žinių praktiškai. 

Jogailė: Laisvalaikiu mėgstu būti su draugais ir šeima, skaityti, groti. 

Tokie užsiėmimai padeda pailsėti nuo rutinos ir įtampos. Svajoju 

studijuoti mediciną, tad stengiuosi domėtis ir naujienomis šioje srityje. 

Justinas: Šiuo metu domiuosi alternatyvia istorija bei 

mikroekonomika. 

Ačiū už pokalbį! 

Daina Lukošiūnaitė, 3a 

Autoriai: A. Žukauskaitė, K. Pupiūtė, S. Karnilavičiūtė, J. Misevičius, G. 
Pukenytė, J. Markevičiūtė, P. Šlentnerytė, D. Lukošiūnaitė. Techninė 
redaktorė Ramunė Rakauskaitė. Tekstų redaktorė Rita Rakauskaitė. 
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