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  Kovo 11-osios minėjimas 

 

 

Tai – paskutinė Tavo režisuota šventė, Arūnai. Ją rengei 

kartu su pavaduotoja Violeta Juškiene, šokių mokytoja Džineta 

Šablauskiene ir mokinių komitetu. Tos vėliavos, šokančios 

šokį laisvai Tėvynei, plevėsavo ir Tau, bet nežinojome, kad 

paskutinį kartą. Dabar jau žinome – tai buvo Tavo 

atsisveikinimo šventė su tais, kurie taip Tave mylėjo, kurie taip 

džiaugėsi su Tavimi bendraudami, kurie dėkojo Tau už 

kiekvieną gražų renginį, apie kurį kalbėjo visas miestas. 

Kiek daug puikių skaitovų, palydėtų Tavo žvilgsnio, 

patarimo, paskatinimo, lipo į sceną: Adomas Sederevičius, 

Mantvydas Štareika, Juozapas Preikša, Agnė Muralytė, Giedrė 

Žaliauskaitė, Gintautas Ulmis, Justė Balsytė  tai tik nugalėtojų 

pavardės, o kur dar kiti. Tu gyvensi mokiniuose, nes tapai 

neatsiejama jų kelio į brandą dalimi, atvėrei kūrybos, poezijos, 

teatro pasaulį ir Tavo dėka jie tapo turtingesni. Turtingesni 

tapome visi, kurie buvome šalia Tavęs visus tuos aštuoniolika 

metų. 

Mokinių ir kolegų vardu Rita Rakauskaitė 
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Interviu su gimnazistų prezidentu Laurynu 

Muravecku iš 3b klasės 
Ko tikėjaisi siekdamas prezidento pareigų? Ką nori 

pakeisti šioje mokykloje? 

Norėjau išbandyti save, 

kelti sau naujus iššūkius ir 

išeiti iš komforto zonos. 

Organizuoti daugiau ir šiek 

tiek kitokių renginių (tai iš 

dalies man pavyko, tačiau 

mokslo metai dar 

nesibaigė), pakeisti 

gimnazijos skambutį, bet, 

deja, šito dar nepavyko 

suderinti su mokyklos 

administracija. 

Kas tau labiausiai patinka mokykloje? 

Labiausiai patinka draugai, kurie visada mane palaiko. 

Ar tavo bendraklasiai yra draugiški? 

Taip, mes visi stengiamės tokie būti. 

Su kokiais sunkumais susiduri būdamas prezidentu?  

Būna visko. Kartais atrodo, kad nėra nieko sunkaus ir darbai 

kažkur toli, bet būna, kad tie darbai užgriūna vienu metu. 

Apibūdink save vienu sakiniu. 

Aš draugiškas, bendraujantis ir save realizuoti visose srityse 

bandantis žmogus. 

Ką mėgsti veikti laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu skaitau knygas, susitinku su draugais, sportuoju, 

groju ir koncertuoju su grupe ,,Lapė‘‘, domiuosi  biologija bei 

kitais gamtos mokslais. 

Kokia yra tavo svajonių profesija?  

Nuo penktos klasės mano svajonė – būti chirurgu. 

Kokią muziką mėgsti? 

Muziką klausau labai įvairią: nuo klasikinių iki šiuolaikinių 

muzikos kūrinių, bet galbūt labiausiai mėgstu ramų kavinių 

džiazą. 

Kur ateityje norėtum nukeliauti? Kokios pasaulio vietos 

tave žavi?  

Labai norėčiau nukeliauti į Maču Pikču, pamatyti inkų kultūros 

stebuklus, bet mane taip pat domina ir Azija, nes tai višiskai 

kitoks kraštas, mums nepažįstama pasaulėžiūra ir savita 

kultūra. 

Ko palinkėtum žmogui, ateityje norinčiam pretenduoti į 

mokyklos prezidento pareigas? 

Ateities gimnazistų prezidentui patarčiau apsišarvuoti kantrybe 

bei pasiryžimu dirbti, nes šis darbas tik iš pirmo žvilgsnio 

atrodo vieni juokai. 

Eglė Andriuškaitė, 3b 

 

Sveikiname raštingiausius mokinius! 
Šiais metais konkurso ,,Raštingumo meistras” nugalėtojai 

paskelbti: I vieta – Rūta Baranauskaitė, 4d; II vieta – Sabina 

Baltrūnaitė, 3a; III vieta – Nedas Ilionis, 4d. 

Ar tikėjotės tokių gerų rezultatų? 

Rūta: Nesitikėjau, nes kiekvienais metais ,,Raštingumo 

meistro'' užduotys būna vis sunkesnės. 

Sabina: Giliai širdyje vyliausi patekti į geriausiųjų dešimtuką, 

bet nemaniau, kad užimsiu antrą vietą. Buvau tikrai maloniai 

nustebinta. 

Nedas: Na, visada bandau pasiekti maksimalų rezultatą. Dėl 

rašybos didelių problemų niekad neturėjau, todėl jaučiausi 

pakankamai tvirtai. Ar tikėjausi? Ir taip, ir ne. Savo galimybes 

visada vertinu atsargiai. 

Kaip išmokote taisyklingai rašyti? 

Rūta: Lietuvių kalba sekėsi 

nuo pradinių klasių. Padėjo 

ir knygų skaitymas. 

Sabina: Kai buvau maža, 

skaitydavau labai daug 

knygų. Netgi naktį, kai visa 

šeima miegodavo, aš 

pasiimdavau žibintuvėlį ir 

blankioje šviesoje 

versdavau knygų puslapius. 

Tai padėjo lavinti lietuvių 

kalbos įgūdžius. Vėliau, pradėjusi naudotis išmaniosiomis 

technologijomis, ėmiau rašyti tik lietuviškomis raidėmis, 

netrukus tai tapo įpročiu. O septintoje klasėje turėjau puikią 

lietuvių kalbos mokytoją, išmokiusią rašyti be klaidų, ir būtent 

jos dėka pamilau gimtąją kalbą. 

Nedas: Taisyklingai rašyti išmokau per lietuvių kalbos 

pamokas. Man labai pasisekė, nes turėjau puikias mokytojas, 

kurios mane ir išmokė rašyti.   

Ką manote apie šiuolaikinių žmonių neraštingumą? 

Rūta: Neraštingumas yra didelė problema, jis riboja žmogaus 

gyvenimą. Neraštingam žmogui po mokyklos bus sunkiau 

susirasti darbą. 

Sabina: Labai liūdna matyti suaugusius, atrodo, svarbias 

pareigas užimančius ir autoritetingus žmones, kurie prastai 

moka gimtąją kalbą. Ir juokas ima, ir graudu darosi, kai skaitau 

žiniasklaidoje 

publikuojamus tekstus, 

kurių kas antrame sakinyje 

esti trys ar keturios klaidos. 

Nedas: Sunku skaityti 

tekstus su gramatinėmis 

klaidomis. Manau, 

taisyklingai rašyti turėtų 

mokėti kiekvienas. 

Ar ketinate ateitį sieti su 

lietuvių kalba? 

Rūta: Kadangi lietuvių 

kalba man patinka ir gerai sekasi, planuoju studijuoti filologiją. 

Sabina: Tikrai taip. Tiesą sakant, neįsivaizduoju savęs jokioje 

kitoje srityje. 

Nedas: Ne, ateities su lietuvių kalba sieti neketinu. Nemanau, 

jog tam esu pakankamai gabus. Rašyti gal ir moku, bet juk 

lietuvių kalba nėra vien tik 

tai.   

Kas padėjo pasiekti šį 

rezultatą? 

Rūta: Padėjo geras lietuvių 

kalbos paruošimas 

mokykloje, diktantų rašymas, 

knygų skaitymas. 

Sabina: Esu dėkinga visoms 

savo mokytojoms 

lituanistėms (ypatingai Ritai 

Rakauskaitei bei Ritai Richter) už įdomias pamokas, 

atsakymus į kiekvieną klausimą apie nosinę ar kabliataškį, už 

motyvaciją ir  pagalbą. Visi šie dalykai suteikė naujų žinių bei 

padėjo pasiekti puikų rezultatą. 

Nedas: Rezultatą pasiekti padėjo šiame konkurse sukaupta 

patirtis bei mokytojai. Labiausiai, žinoma, prie to prisidėjo 

mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė. Kiek pamenu, nuo pat 

pirmos dienos ji didelį dėmesį skyrė rašybai. Tai labai reikli ir 

maksimumo reikalaujanti mokytoja. Smagu, kad Jai pavyko iš 

manęs šį tą išspausti. 

Patricija Anušauskaitė, 3a
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Konferencija 

Lietuva – ideali vieta gyventi: mitas ar realybė? 
Šių metų balandžio 11-ą dieną 

gimnazijoje buvo surengta 

konferencija „Lietuva – ideali vieta 

gyventi: mitas ar realybė?“, skirta 

Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmečiui paminėti. 

Konferencijoje dalyvavo daug 

žingeidžių mokinių iš įvairių Kauno 

mokyklų, norėjusių prisidėti prie 

vienos reikšmingiausių Lietuvos 

istorijos datų paminėjimo ir 

pilietinės savimonės plėtotės.  

Pagrindinį pranešimą ,,Lietuvoje 

gyventi gera“ skaitė vienas 

įžymiausių Lietuvos diplomatų, 

visuomenės ir politikos veikėjų – 

Vygaudas Ušackas, kuris suteikė 

daug brandžių žinių apie mūsų valstybės istorinę raidą, asmens tapatybę lietuvių kultūroje, pilietinio ugdymo svarbą 

augančiam žmogui. 

Konferencijos darbas vyko Gamtos ir tiksliųjų mokslų, Lietuvių kalbos, Socialinių mokslų, Užsienio kalbų ir 

Dorinio ugdymo sekcijose, buvo perskaitytas 51 pranešimas. Mokiniai skaitė pranešimus apie lietuvių tautos istoriją ir 

tradicijas, tolerancijos būtinybę šiuolaikiniame pasaulyje, Lietuvos ekologinę situaciją, lietuvių kalbos ir literatūros 

sąsajas su dabarties problemomis. Apibendrindami darbą pranešėjai suformulavo teiginius bendrai konferencijos 

rezoliucijai, kurioje teigiama, kad Lietuva vejasi Vakarų Europos šalis įvairiose srityse, kad tėvynės ateitis – mūsų 

visų rūpestis ir turime ją kurti atsakingai. Ši konferencija buvo siejama su Lietuvos gyventojų istorine atmintimi, 

pagarba tautai ir įvairių mokslo pasiekimų pritaikymu praktikoje. 

Radvilė Višnevskytė, 1c 

Jie garsina mokyklą 
2018 m. vasario 1-ą dieną VDU ,,Rasos“ 

gimnazijos mokiniai dalyvavo Respublikinėje 

bendrojo lavinimo mokyklų 5-10 klasių mokinių 

konferencijoje ,,Tėvynė Nepriklausomos Lietuvos 

poetų kūryboje“, skirtoje Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui ir poeto Bernardo 

Brazdžionio 111-osioms gimimo metinėms. 

Pranešimą tema ,,Bernardo Brazdžionio eilėraščio 

,,Anapus Atlanto“ analizė ir interpretacija“ skaitė 

Ugnė Kučkovaitė, Dorotėja Rožinskaitė ir 

Radvilė Višnevskytė iš 1c klasės. Kitą pranešimą 

– ,,Tėvynės istorijos ženklai Nepriklausomos 

Lietuvos poeto Maironio kūryboje“ – skaitė 

Justas Onusaitis, Mangirdas Tumėnas ir 

DovydasVansevičius iš 2 a klasės. 

Mokytoja Asta Viliokaitienė 

 

 

Kaip ir kasmet, šį pavasarį buvo apdovanoti Nacionalinio diktanto I-ojo 

turo nugalėtojai: 2b klasės mokinės Evita Simanavičiūtė ir Austėja 

Vaičiulevičiūtė, 3a klasės mokinės Sabina Baltrūnaitė ir Gabrielė Jociūtė, 4a 

klasės mokinė Jogailė Markevičiūtė, 4d klasės mokiniai Rūta Baranauskaitė, 

Orinta Kalinauskaitė ir Nedas Ilonis, 4g klasės mokinė Rugilė Klimaitė ir 

Paulina Šlentnerytė; ir Lietuvių kalbos olimpiados laimėtojai: I vieta – 

Jogailė Markevičiūtė (4a) ir Ugnė Kučkovaitė (1c), II vieta – Aušra 

Molotkevičiūtė (4a) ir Ugnė Kudirkaitė (1b), III vieta – Rasa Butkutė (3b), 

Sabina Baltrūnaitė (3a), Vasarė Svirskaitė (2a) ir Evita Simanavičiūtė (2b). 

 

Mokytoja Vitalija Marojan 
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Sveikiname 2017-2018 m. m. olimpiadų ir konkursų nugalėtojus! 
 

Konkurso pavadinimas Dalyvio/-ės vardas, pavardė, klasė Vieta Mokytoja/-as 

Tarptautinis lietuvių kalbos ir literatūros 

konkursas ,,Olympis 2018“ 
Radvilė Višnevskytė, 1c 3 R. Rakauskaitė 

Tarptautine konferencija ,,Graži šalis 

gražiame pasaulyje“ 
Vaiva Iridė Aleksionytė, 2c 1 

K. Miliukaitė-

Lapinskienė 

Tarptautinis konkursas „Tėvynės labui“ Paulina Šlentnerytė, 4g Laureatė B.Zakarkienė 

Tarptautinis verslumo ugdymo konkursas 

,,FUTURAMA“ 

Mažvydas Slavickas, Arvydas Riševičius, Justas Dovalis, 

3g 
Laureatai I.Kublickienė 

Konkursas-paroda „Žiemos puokštė“ Kornelija Kudrevičiūtė, 4d Laureatė S. Andrulienė 

International Art Exhibition For Children 

and Young People 2017 (Suomija) 

Ugnė Frėjūtė, 2a Laureatė M. Šležaitė 

Domantas Jankauskas, 2a Laureatas M. Šležaitė 

International Childrens and Young 

Peoples Art Competition 2017 (Lenkija) 
Gabija Šimulynaitė, 2c Laureatė M. Šležaitė 

International Dane festival-contest ,,Line 

dance party“ 
Šiuolaikinio šokio kolektyvas ,,Raselė“ 1 D. Šablauskienė 

International Dane festival-contest 

,,GATSBY“ 
Šiuolaikinio šokio kolektyvas ,,Raselė“ 1 D. Šablauskienė 

Tarptautinis Kyokushin karate turnyras 

Lenkijoje 
Justina Ramanauskaitė, 2c 1 – 

Respublikinė lietuvių kalbos olimpiada 

Sabina Baltrūnaitė, 3a I turo laureatė R. Richter 

Rugilė Klimaitė, 4g I turo laureatė 
V. Mataitė-

Grigaitienė 

Respublikinis meninio skaitymo 

konkursas Maironio muziejuje 
Dorotėja Rožinskaitė, 1c I turo laureatė R. Rakauskaitė 

Geografijos žinių konkursas „Keliauk 

kitaip” 
Dovydas Balčiūnas, 4b 2 R. Preikšienė 

Respublikinė Žemės mokslų olimpiada Gabrielė Tijūnaitytė, 3d 1 R. Preikšienė 

Respublikinė braižybos olimpiada 

Rokas Jurgelionis, 2b 1 K. Zuzevičius 

Ieva Kiškionytė, 3c 1 B. Zakarkienė 

Justinas Banėnas, 4d 1 B. Zakarkienė 

Aistė Vegelevičiūtė, 4c 2 B. Zakarkienė 

Norbertas Blandis, 2a 3 K. Zuzevičius 

Respublikinis etikos konkursas 11-12 kl. 

mokiniams 
Patricija Anušauskaitė, 3a 2 D.Roževičienė 

Respublikinis esė konkursas ,,Laisvė ir 

auka“ 
Austėja Vaičiulevičiūtė, 2b 2 S. Zuozaitė 

Kauno  mokyklų žaidynių vaikinų 

rankinio varžybos. 

R. Bondzinskas, 1h, R. Pretkelis, 1g, R. Kupriūnas, 1c, 

M. Lukoševičius, 1b, D. Rinkevičius, 1b, M. Stoškus, 1h, 

B. Šalčiūnas, 1e, D. Gužauskas, 1e, N. Montvila, 1f, N. 

Rauluševičius, 1b 

1 T.Kentra 

Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės 

vaikinų rankinio varžybos 
1 T.Kentra 

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės 

vaikinų rankinio varžybos 
1 T.Kentra 

Lietuvos mokyklų žaidynių finalinės 

vaikinų rankinio varžybos 
2 T.Kentra 

Respublikinis Kyokushin karate 

čempionatas 
Justina Ramanauskaitė, 2c 2 – 

Kauno lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada 

Jogailė Markevičiūtė, 4a 1 V. Marojan 

Vasarė Svirskaitė, 2a 2 A. Viliokaitienė 

Ugnė Kudirkaitė, 1b 4 L. Žukauskienė 

Kauno 11-ųjų klasių anglų kalbos 

olimpiada 
Gabrielė Jociūtė, 3a 7 A. Čelkienė 

Kauno anglų kalbos olimpiada Ugnė Grybaitė, 2b 10 I. Navickienė 

Kauno Dainos anglų kalba konkursas 

Ž. Budėnaitė, 1a, G. Eitmantaitė, 2d, L. Muraveckas, 3b, 

K. Berezinytė, 4g, A. Dravininkaitė, 3a, M. Jagelavičius, 

2b, J. Vinciūnas, 3b, R. Malyševas, 4g, R. Urbonas, 2c, 

K. Šventoraitis, 3b 

3 G. Benetienė 

Kauno matematikos olimpiada 

Dominykas Bartaška, 4b 5 L. Butkevičienė 

Audrius Žilionis, 3d 8 V. Mitkevičienė 

Karolis Poviliūnas, 1c 9 D. Jatkonienė 

Kūrybinių darbų konkursas „Šimtmečio 

matematika“ 
Brigita Ašmonaitė, 3a 1 V. Mitkevičienė 

Kauno bendrojo ugdymo mokyklų vaikinų 

9-12 klasių komandinė matematikos 

olimpiada-konkursas 

Karolis Balčiūnas, 4c 

Dalius Cvilikas, 3a 

Simas Kurtinaitis, 2c 

Dominykas Gužauskas, 1e 

2 

D. Jatkonienė 

L. Butkevičienė 

L. Butkevičienė 

R. Skučas 
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Kauno informacinių technologijų 

olimpiada 

Justas Tamošiūnas, 3d 1 Z. Jaučkojienė 

Karolis Poviliūnas, 1c 3 Z. Jaučkojienė 

Aidas Mazaliauskas, 4d 7 V. Kelmienė 

Gintaras Stankevičius, 2a 8 Z. Jaučkojienė 

Kauno 9-okų geografijos olimpiada Povilas Minkinas, 1d 2 I.Staniulienė 

Kauno istorijos olimpiada Jociūtė Gabrielė, 3a 3 J.Mitrulevičiūtė 

Kauno 11-okų geografijos olimpiada Gabrielė Tijūnaitytė, 3d 1 R. Preikšienė 

Kauno 12-okų geografijos olimpiada 
Eidintas Subačius, 4b 3 

R. Preikšienė 
Dovydas Balčiūnas, 4b 9 

Geografijos konkursas ,,Laikinosios 

sostinės žiedas“ 

Rapolas Urbonas, 2c, Martynas Ramoška 2f , Viktorija 

Kostkevičiūtė, 2b, Evita Simanavičiūtė, 2b 
2 

R.Preikšienė 

I.Staniulienė 

Kauno regiono ekonomikos olimpiada Šarūnas Paplauskas, 4b 1 I. Kublickienė 

Ekonomikos konkursas „Aš – verslus 

novatorius“ 

Paulina Gladyševaitė, Matas Jagelavičius,  Diana 

Jasilionytė, Viktorija Kostkevičiūtė, Martynas Seliauka,  

Justina Vienažindytė, 2b 

1 I. Kublickienė 

 

Greta Akranglytė, Norbertas Blandis, Marius 

Daučanskas,  Brigita Karaliūtė, Ernesta Sapežinskaitė, 

Vasarė Svirskaitė, 2a 

2 I. Kublickienė 

Kalėdinė  MMB mugė LT vyriausybėje Dominykas Želnys, 4e, Kotryna Maskolenko, 4f 1 I. Kublickienė 

Kauno fizikos olimpiada 
Karolis Povilas, 1c 2 S. Petkevičienė 

Lukas Kusta, 4a 2 A.Ivanauskas 

Kauno Patriotinės dainos konkursas Jaunimo choras „Gaja“ 2 
D. Šaučiūnienė 

M. Šikšnius 

Konkursas kariuomenės dienai paminėti Jaunimo choras „Gaja“ 1 
D. Šaučiūnienė 

M. Šikšnius 

Technologijų olimpiada „Šimtas ateities 

ženklų Lietuvai“ 

Miglė Kurelaitytė, 2d 2 S. Andrulienė 

Kornelija Kudrevičiūtė, 4d 1 S. Andrulienė 

Kauno mokyklų žaidynių merginų 

krepšinio varžybos 

 

S. Visockaitė, 1a, A. Jahimavičiūtė, 1a, U. Čižauskaitė, 

1a, A. Švėgždaitė 1a, R. Bliudžiūtė, 1c, I. Sinevičiūtė, 2a, 

J. Dobrovolskytė, 1b, D. Uzdraitė, 1b 

1 R.Uvarovienė 

Kauno mokyklų žaidynių komandinės 

badmintono varžybos 
P. Balaišis, 1e, M. Maulė, 4c 2 G. Rolskis 

Kauno mokyklų žaidynių komandinės 

štangos spaudimo varžybos 

D. Starkevičius, 4e, E. Ambrazevičius, 2b, E. Gobis, 2b, 

M. Mikailionis, 3h, K. Girnys, 4g, Ž. Zavistanavičius, 3c, 

M. Arlauskas 2d 

2 G. Rolskis 

Kauno mokyklų žaidynių merginų 

smiginio varžybos 
G. Miškinytė, 4f, I. Turčinavičiūtė, 4f 2 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų žaidynių mergaičių 

orientacinio sporto  varžybos 

A. Skaisgirytė, 2d, J. Skaisgirytė, 2d, M. Mackevičiūtė, 

3d,V. Smirnovaitė, 2d 
2 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios 

atletikos kroso  varžybos 

A. Ramanauskaitė, 3f, R.Vaištaraitė, 1h, A. Skaisgirytė, 

2d, J. Skaisgirytė, 2d, N. Blandis, 2d, T. Jansonas, 3c, M. 

Širvinskas, 4f, J. Mackevičius, 4c 

1 G.Rakauskienė 

Kauno ugdymo įstaigų mokinių 

orientavimosi vietovėje ,,Judėk ir tobulėk“ 

varžybos 

A. Skaisgirytė, 2d, J. Skaisgirytė, 2d, M. Mackevičiūtė, 

3d, J. Banėnas, 4d. 
3 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios 

atletikos atskirų rungčių varžybos-1000 m 

rungtis 

Raistė Vaištaraitė, 1h 1 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios 

atletikos atskirų rungčių varžybos-400 m 

rungtis 

Joris  Mackevičius, 4c 1 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų žaidynių lengvosios 

atletikos atskirų rungčių varžybos-rutulio 

stūmimas 

Einaras Ambrazevičius, 2b 1 G.Rakauskienė 

Kauno mokyklų vaikinų krepšinio 

turnyras skirtas Konstitucijos taurei 

laimėti 

G. Sviderevičius, 2a, R. Miškinis, 2c, M. Insoda, 4d, D. 

Narbutas, 4h, M. Šeputis, 2e, V. Šalčius, 2c 
1 T.Kentra 

Kauno gimnazijų krepšinio turnyras 

skirtas VDU „Rasos“ gimnazijos taurei 

laimėti 

M. Špokas, 4c, R. Jakubauskas, 4h, D. Narbutas, 4h, A. 

Motiejūnas, 2c, R. Miškinis, 2c, V. Šalčius, 2c, J. 

Stašionis, 2c, I. Dirda, 3a, G. Stankevičius, 2a, M. 

Šeputis, 2e, M. Insoda, 4d, J. Ramanauskas, 3c, N. 

Rauluševičius, 1b, N. Montvila, 1f 

1 T.Kentra 

Kauno BLM vaikinų krepšinio 

čempionatas 

M. Špokas, 4c, R. Jakubauskas, 4h, D. Narbutas, 4h, A. 

Motiejūnas, 2c, R. Miškinis, 2c, V. Šalčius, 2c, J. 

Stašionis, 2c, I. Dirda, 3a, G. Stankevičius, 2a, M. 

Šeputis, 2e, M. Insoda, 4d, J. Ramanauskas, 3c 

3 T.Kentra 

Respublikinis gimnazijų jungtinis mokinių 

ir mokytojų tinklinio čempionatas 

„Europos diena su kamuoliu“ 

K. Šumskis, 4h, M. Didžiariekis, 2b, A. Krušinskaitė, 4b, 

P. Kozlovskytė, 4d, E. Gulbinaitė, 4c 
3 T.Kentra 
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Jaunieji kūrėjai 
 
Indrė Bulovaitė, 1c 

Dieve, leisk 

 

Dieve, leisk nors kartą  

Savu gyvenimu sapne praeit ... 

Nuo vaikystės iki naktinių žiburių  

Be graužaties ir be žaizdų. 

 

Tegul Gyvybės lietumi sapne man lyja,  

Nuplauna skausmą ir klaidas, 

Nuplauna,viską, kas negyva, 

Ką man paskolino kažkas... 

 

Ką man uždėjo ir surišo  

Pavydi, godi ranka, 

Gyvybės lietumi nuplausiu 

Aš dovanotame sapne. 

 

Šimtą kartų vėl atleisiu 

Už apgavystes ir skriaudas, 

Už melą, nuoskaudas senas, 

Už pavogtas, ramias dienas. 

 

Ir sau atleisti vėl mėginsiu  

Už pyktį ir silpnumą nevilties metu, 

Už baimę ir neryžtingumą, 

Priimtą sprendimą nelaiku... 

 

Dieve, leisk nors kartą  

Savu gyvenimu sapne praeit... 

Išėjusiems, kad myliu, pasakyti, 

Ateinantiems, – kad lauksiu jų, ištart... 

 

Matau čia melsvą jūrą  

Ir baltą namą pakrašty,  

Matau aš ateitį kaip baltą burę,  

Nors taip miglotai ir toli... 

 

Tegul Gyvybės lietumi sapne man lyja...  

Nuplauna skausmą ir ligas, 

Nuplauna, viską, kas negyva, 

Ką man paskolino kažkas... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ką daro žmogus, kai myli tėvynę? 

 

Žmogus, kuris myli tėvynę, rūpinasi jos įvaizdžiu. Kai žmonės nederamai 

kalba apie tėvynę, ją mylintis žmogus jaučiasi įskaudintas. Žmonės, mylintys 

tėvynę, rūpinasi jos įvaizdžiu ir netoleruoja tėvynės paniekinimo. Kai žmogus 

myli tėvynę, jis dirba dėl gimtojo krašto. Dirbdamas tėvynei, žmogus ją kuria, 

o meilė tėvynei padeda tą daryti tinkamai. 

Tėvynę mylėdamas žmogus aukština jos grožį. Geriausiai mūsų tėvynės 

Lietuvos grožis atsiskleidžia per gamtą. Kiekvienais metais šimtai turistų 

atvažiuoja pasigrožėti Lietuvos gamta. Pavyzdžiui, vienos lankytiniausių vietų 

yra Kuršių nerijos nacionalinis parkas, Palangos paplūdimys, Kernavė, Trakai, 

Aukštaitijos nacionalinis parkas. XIX amžiaus romantizmo epochos atstovas 

Antanas Baranauskas parašė romantinę poemą „Anykščių šilelis“. Romantikai 

dvasinio prado įsikūnijimą, begalybės atspindį, grožį įžvelgė gamtoje. Poemoje 

lyrinis subjektas prisimena dabar jau iškirsto šilelio grožį, jis gėrisi vaizdu taip, 

jog net sutapatina jį su rojumi („Ar miške čia stoviu, ar danguj, ar rojuj?“). 

Miškas atmintyje atgyja, ošia, žaliuoja. Šilelis savo grožiu nutildo žmogaus 

kasdienius rūpesčius, nerimą, sielą pripildo jausmų, turtina jo dvasią („Kad net 

dūšia kaip varpa pribrendus nulinko.“). Lietuvos gamtos grožis žavi ir dabar. 

Vidas Kaupelis ir Algimantas Deikus aštuonerius metus rinko Lietuvos vaizdų 

iš oro kolekciją ir išleido fotografijų albumą „Nuostabi šalis“, kuriame pateikia 

daugiau nei tris šimtus penkiasdešimt lietuviško kraštovaizdžio nuotraukų, 

kuriose užfiksuoti miškai, laukai, pelkynai įvairiais metų laikais. Patriotiškas 

žmogus geba įžvelgti ir idealizuoti tėvynės gamtos grožį. 

Rūpintis tėvynės įvaizdžiu, dirbti jos naudai, idealizuoti jos grožį gali tik ją 

mylintis žmogus. Kuo daugiau mes gimtąjį kraštą mylėsime, tuo labiau juo 

rūpinsimės, nes tėvynė yra jos piliečiai, o piliečiai – jų tėvynė. Justinas 

Marcinkevičius poetinėje dramoje „Mindaugas“ rašė: „Mes mėgstam didelius 

žodžius: tėvynė! / O kas gi ta tėvynė? Juk tai mes. / Taip, mes visi. Ir jeigu mes 

teisingi, / Tai ir tėvynė bus teisinga.“ Tik nuo mūsų pačių priklauso, kaip ji 

atrodo dabar ir kaip atrodys vėliau, nes vis dėlto esame jos kūrėjai, todėl 

kurkime ją atsakingai. 

Brigita Ašmonaitė, 3a 

Agnė Marcinkevičiūtė, 3c Gabrielė Tijūnaitytė, 3d 

Agnietė Baltramonaitytė, 3d 
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Jie kuria mokyklos įvaizdį 

Kalbiname dažnai pajuokaujantį, su mokiniais ir mokytojais šiltai, linksmai bendraujantį Vytautą 

Ribikauską. Vytautas prie spausdinimo aparatų šioje mokykloje dirba nuo 2001 metų, matė kaip užaugo ir 

mokyklą ne viena mokinių karta. 

Jūs visada optimistiškas, dažnai juokaujate su mokiniais. Kaip Jums 

tai pavyksta? 

Mokiniai yra vaikai. O su vaikais reikia juokauti, kad jie būtų linksmi, 

kad daugiau patirtų emocijų, gal tada kils noras geriau mokytis. Žinoma, 

jeigu esi, koks aš buvau jaunystėje, – visąlaik juokdavausi – tai kažkaip 

nepasiduodi. Kodėl turėjau būti kitoks? Jis gavo 5, o aš 2, bet reikia juoktis, 

nes taip lengviau su viskuo susitvarkyti. Gyvenimas – ne juokai, bet juoktis 

reikia. 

Kodėl pasirinkote dirbti ,,Rasos“ gimnazijoje?  

Na, aš nepasirinkau. Čia dirbo mano marti, anglų kalbą dėstė. O dar ir 

amžius. Tais laikais priimdavo į darbą iki 35-erių metų. O atėjau čia, nes 

rekomendavo. Šešiolika su puse metų jau dirbu. Mačiau, kaip išleidome 

Paulių Jankūną, Joną Mačiulį, Mantą Kalnietį, galų gale net ir Ievą 

Zasimauskaitę. 

Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokį kitą darbą, ką pasirinktumėte? 

Tokiame amžiuje naują darbą?! 

Na, jeigu būtumėte jaunesnis? 

Norėčiau Anglijoje bulves kasti arba Vokietijoje slaugos namuose dirbti (juokiasi). Bet ką čia pasirinksi, visi 

darbai geri. Na, tiesiog taip išėjo, kadangi čia dirbti pradėjau, tai ir likau. Jau šešiolika abiturientų laidų mačiau. 

Dvyliktokai, žinokite, man vis jaunesni atrodo, kadangi aš einu į pabaigą (juokiasi), o visi šie veideliai tik jaunėja. 

Gal kokių palinkėjimų mums turėtumėte? 

Aišku, sveikatos, visų svarbiausia, nes labai daug serga depresijom ir panašiai. Vaikai, jūs jauni, nusišypsoti reikia, 

jums visas pasaulis atsivers. Aišku, į Madagaskarą neskriskite, dar maliariją pasigausite. Pinigų turėsite – važiuosite į 

Palangą. Palangos nepakaks – į Egiptą. O ko dar? Na, aukštumų moksle siekti.  

O mokytojams? 

Na, vaikai pas mus šaunūs. Ir mokytojai visi puikūs, kiek aš žinau, visi geri. Visi nori gero, nori ,,įkalti“ jums 

informacijos, akiratį praplėsti. Geros kloties visiems. 

Dėkoju pašnekovui už linksmą pokalbį, linkėjimus. Ponas Vytautas yra neatsiejama ,,Rasos“ gimnazijos 

bendruomenės dalis – mokyklos įvaizdžio kūrėjas. Linkime jam puikios sveikatos ir geros nuotaikos! 

Austėja Žukauskaitė, 3a 

 

Daugiausiai skaitančios apie knygas 
Kiekvienais metais gimnazijoje renkami mokyklos bibliotekoje daugiausiai skaitantys mokiniai. Šiais metais tai 

Raminta Bankauskaitė (1h), Neila Juronytė (2g), Simona Mankauskaitė (3e) ir Goda Padvelskytė (4a). 

Kas paskatino skaityti knygas? Raminta: Norėjau pažiūrėti, kuo skiriasi knygos nuo filmų. Goda: Devintojo 

gimtadienio proga gavau pirmąją Hario Poterio dalį. Simona: Knygas pradėjau skaityti, kai radau sau patinkantį žanrą. 

Neila: Skaityti knygas, kaip ir visi, pradėjau pradinėse klasėse. Dažnai greta privalomų kūrinių skaitytavau ir savo 

malonumui pasirinktas knygas. 

Ar knygose įgytas žinias galite pritaikyti gyvenime? Goda: Kadangi mėgstu istorines ir biografines knygas, iš jų 

sukauptas žinias dažnai panaudoju pamokų metu. O skaitydama orginalo kalba praturtinu užsienio kalbos žodyną. 

Simona: Dažniausiai taip, priklauso nuo to, apie ką knyga. Pagrindinė knygų nauda – raštingumas. Neila: Manau, kad 

kiekviena knyga žmogui suteikia vis kitokios patirties ir skirtingų žinių. Žinoma, perskaitytos knygos plečia akiratį ir 

jose įgytas žinias galiu pritaikyti daugelyje situacijų. 

Koks skaitytas kūrinys paliko didžiausią įspūdį? Raminta: Tikriausiai ,,Requiem svajonei“ (autorius Hubert 

Selby Jr.). Goda: Tikrai labai sunku išsirinkti tą vienintelį kūrinį, kadangi kiekvienas jų yra nepakartojamas. Tačiau 

labai rekomenduoju Oscar Wild ,,Doriano Grėjaus portretas”, Ruta Sepetys ,,Tarp pilkų debesų”, Erich Maria 

Remarque ,,Trys draugai”. Simona: Didžiausia įspūdį paliko „Atrankos“ knygų serija. Neila: Beveik visos skaitytos 

knygos man labai patiko, todėl sunku išsirinkti vieną pačią geriausią. 

Kokio žanro knygas skaitote? Raminta: Fantastinę literatūrą, tragedijas. Simona: Dažniausiai romanus, tačiau 

pastaruoju metu pradėjau skaityti daugiau poezijos. Neila: Mėgstu skaityti įvairias knygas: nuo kvapą gniaužiančių 

detektyvų iki meilės romanų. 

Kodėl verta skaityti knygas? Raminta: Knygos informatyvesnės nei filmai. Skaitydami turtiname žodyną. Goda: 

Knygos padeda suvokti pasaulį, kitą žmogų, bet svarbiausia – save patį. Simona: Knygų skaitymas moko raštingumo, 

lavina vaizduotę, skaitydamas knygą gali atsiriboti nuo aplinkos ir pabūti su savimi. Neila: Knygos priverčia 

susimąstyti, jos suteikia galimybę žmogui įsikūnyti į knygos personažus ir sukelia įvairiausių jausmų. 

Indrė Bulovaitė, 1c 
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Prancūzų kalbos skaitovų konkursas 
Kovas – Frankofonijos mėnuo. Šio 

mėnesio 30-ą dieną gimnazijoje pirmą kartą vyko 

prancūzų kalbos skaitovų konkursas-popietė 

prancūzų kalba „Les voix de la poésie“ 

(„Poezijos balsai“). Renginio tikslas – skatinti 

mokinius domėtis prancūzų kalba, kultūra, 

frankofoniška poezija ir literatūra. Gimnazijoje 

pasirodė mokiniai iš Kauno Palemono 

gimnazijos, Juozo Grušo meno gimnazijos, 

Jėzuitų gimnazijos, „Saulės“ gimnazijos, Jurgio 

Dobkevičiaus progimnazijos, KTU inžinerijos 

licėjaus bei VDU „Rasos“ gimnazijos. Dalyvius 

vertino Louison Albert, Erazmus mainų 

programos studentė iš Prancūzijos, gimnazijos 

direktoriaus pavaduotoja Teresė Janulevičienė ir VDU Frankofonijos šalių universitetinio centro vadovė, profesorė Aurelija 

Leonavičiūtė. Kol konkurso svečiai vaišinosi, grojo prancūziška muzika ir vertinimo komisija, atsižvelgdama į prancūzų kalbos 

tarties taisyklingumą, deklamavimą, artistiškumą, sceninę išvaizdą bei orginalumą, pagal amžiaus grupes išrinko geriausiai 

pasirodžiusius dalyvius. Pirmąją vietą užėmė KTU inžinerijos licėjaus mokinė Kamilė Biliūtė, atlikusi Federiko Garsijos Lorkos 

kūrinį „La guitare“ („Gitara“), bei Juozo Grušo meno gimnazijos mokinys Martynas Kliučininkas, padeklamavęs Artūro Rembo 

kūrinį „Roman“ („Romanas“). Antroji vieta atiteko Jėzuitų gimnazijos mokinei Karinai Kondrotaitei ir „Saulės“ gimnazijos 

mokiniui Matui Steckiui. Trečiąją vietą užėmė mokinės iš „Saulės“ gimnazijos: Ieva Bružaitė ir Gabija Markevičiūtė. Laimėtojai 

apdovanoti diplomais bei „Rasos“ gimnazijos įsteigtais prizais. 

Milda Juodvalkytė, 3b 

,,Perpetuum mobile“ nominacijos ,,Šviesk kaip saulė, žibėk kaip žvaigždė“ 
Gabių vaikų klubas jau šeštus metus tęsia 

tradiciją ir apdovanoja geriausius šių metų 

mokytojus. Šios šventės tikslas padėkoti mūsų 

mylimiems mokytojams už jų prasmingą 

darbą ir kantrybę, parodyti, kad vertiname jų 

pastangas padėti mums. Mokytojams 

apdovanojimus įsteigė renginio rėmėjai ponas 

Rimas Anušauskas ir ponas Deimintas 

Rauluševičius. Mokytojus pasveikino muzikos 

instrumentų trio: pianistas Justinas Vinciūnas 

(3b), violančelininkė Agnietė Baltramonaitytė 

(3d) bei smuikininkas  Matas Jagelavičius 

(2b). Šventę rengė Paulius Grybas (3f), kuris 

sumontavo nominacijų video medžiagą, 

renginį vedė Monika Grigaitė (2f) ir Laurynas 

Muraveckas (3b). Šventę baigė Živilė 

Budėnaitė (1a), atlikusi Celine Dion kūrinį 

,,Nature Boy“. 

Mokytojų rinkimuose el. dienyne dalyvavo 

310 gimnazistų. Šiais mokslo metais buvo 

paskelbti šešių nominacijų rinkimai: mokytojo 

darbštuolio, globėjo, inovatoriaus, humoristo, 

metų auklėtojo bei visada daug dėmesio 

sulaukianti ,,Metų citata”. Metų darbštuole 

šiais metais tapo biologijos mokytoja  Jolanta 

Martinionienė, metų globėja tapo lietuvių 

kalbos mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė, 

metų inovatorius – fizikos mokytojas Albinas 

Ivanauskas, metų humoristu tapo kūno 

kultūros mokytojas  Gintaras Rolskis, metų 

auklėtoja šiemet tapo rusų kalbos mokytoja 

Rūta Gaulienė, o metų citata priklauso fizikos 

mokytojai Silvijai Petkevičienei, kurios 

mėgstamas posakis: ,,Jei nori kalbėti, tai eik į 

stadioną palakstyti.“ 

Laurynas Muraveckas, 3b 
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