
 

 

 

 

 
  

Ir mes dalyvavome Šimtmečio dainų šventėje 

 

Jei manęs paklaustų, ką įspūdingiausia nuveikiau 

šia vasarą, galėčiau išdidžiai teigti, kad su VDU 

„Rasos“ gimnazijos choru „Gaja“, kuriam vadovauja 

mokytoja Danutė Šaučiūnienė, dalyvavau 

Šimtmečio Dainų Šventėje. Šiam renginiui su choru 

pradėjome ruoštis vos pasibaigus praėjusiai Dainų 

šventei. Kiekvienoje šventėje skamba apie 40 dainų, 

ir jas visas reikia mintinai išmokti kiekvienam 

balsui. Smagiausia atlikti naujus kūrinius, tokius 

kaip: „Žmonės ant kalnų“ ar „Vaka, vakulele“. 

Dainų šventės choreografai sugalvoja įvairių šokių 

judesių, kuriuos choristai atlieka dainuodami. Tačiau 

visada atliekami ir kūriniai, kurie jau yra tapę 

tradicija: „Lietuva brangi“ (buvo paskelbta 

šimtmečio daina), „Kur giria žaliuoja“, „Kur bėga 

Šešupė“. Tai labai svarbūs kiekvienam lietuviui 

kūriniai, juos išgirdus visada suspurda širdis 

krūtinėje. 

Dainų šventė labai svarbus Lietuvai renginys, 

vykstantis nuo pat 1924 metų kas ketverius metus, 

Lietuvoje pirmą kartą surengtas Kaune, Petro 

Vileišio aikštėje. Renginio iniciatorius buvo Juozas 

Žilevičius, vyriausias dirigentas – Juozas  

 

Naujalis. Pirmojoje Dainų Dienoje dalyvavo tik 77 

chorai. 

Tačiau šiais metais Dainų šventė įgijo dar didesnę 

prasmę, nes buvo skirta paminėti Lietuvos valstybės 

šimtmetį. Ji atskleidė pagrindines mūsų himno 

idėjas, tačiau svarbiausia tapo lietuvių, gyvenančių 

Lietuvoje ir visame pasaulyje, drauge giedama 

„Tautiška giesmė“. Todėl šventė ir buvo pavadinta 

himno žodžiais ,,Vardan tos…” Ši šventė yra tapusi 

nenuginčijama tradicija, sukviečiančia tūkstančius 

atlikėjų ir žiūrovų. Netgi UNESCO 2003 m. 

paskelbė  Lietuvos, Estijos ir Latvijos Dainų švenčių 

tradiciją žmonijos žodinio ir nematerialaus kultūros 

paveldo šedevru. 

Lietuvos Dainų šventės suburia skirtingas kartas, 

padeda ugdyti patriotinę dvasią. Per daugelį metų 

susiformavo šventės dalyvių ir žiūrovų bendrumas, 

tam tikri kriterijai, pagal kuriuos rengiamos šventės. 

Lietuvos Dainų šventė yra nacionalinės kultūros 

reiškinys ir nuolatinis, nesibaigiantis kūrybos 

procesas, kuris vėl prasideda vos pasibaigus šventei. 

 

Ieva Okunevičiūtė, 4a 

• DAINŲ ŠVENTĖ 1 psl.  

• LAIŠKAS POPIEŽIUI 2psl. 

• INTERVIU 3 psl. 

• MOKYTOJŲ DIENA 4 psl. 

 

• KALBŲ DIENA 5 psl. 

• JIE GARSINA MOKYKLĄ 6 psl. 

• DofE PROJEKTAS MOKYKLOJE 7 psl. 

• PIRMOKŲ ĮSPŪDŽIAI 8 psl. 

2018 ruduo 24 numeris 



https://www.google.lt/search?q=popiezius+kaune&rlz=1C1GIGM_enLT523LT523&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwie0Ouw_e_eAhVE1

SwKHexrAzMQ_AUIDigB&biw=1920&bih=969#imgrc=X3Cvs3fJQUPHSM: 

Laukiant Popiežiaus Pranciškaus vizito Lietuvoje 

Gyvenimo šviesuliai: tikėjimas, pasiaukojimas, viltis
Didžiausia dovana žmonijai buvo ir išliks amžių amžius 

saugotos ir perduodamos vertybės. Meilė, pasiaukojimas, 

pakanta, atlaidumas, geranoriškumas... Tačiau šių vertybių 

esmė lygiai tiek pat svarbi, kiek pastebima sąsaja su tikėjimu, 

kuris jungia šias vertybes, pakylėjančias kiekvieną, kuris jas 

vertina ir atranda. Tikintis žmogus pasiryžta atleisti jį 

įskaudinusiajam, ištiesti pagalbos ranką nepažįstamajam. 

Mylintysis tiki, jog įmanoma sustiprinti susilpnėjusį ryšį, 

tikėjimas jam suteikia stiprybės. Abejojantys išmoksta 

pasitikėti kitais, priimti sprendimus, tikėjimo galia įkvepia 

ryžto pasiaukoti dėl kito gerovės, suteikti vilties ir tikėjimo 

dvasią sutrikusiajam. Tikėjimas daro stebuklus kiekvieną dieną 

mūsų gyvenime, mintyse, darbuose. Būtent tokie didūs žmonės 

kaip popiežius Pranciškus yra besąlygiško tikėjimo pavyzdžiai, 

būtent šios vertybės puoselėjimas ir skleidimas kitiems suteikė 

jiems stiprybės įvairiais gyvenimo atvejais, pripildė jų širdį 

gerumo ir pasiaukojimo, skatino neprarasti vilties, stiprybės ir 

išlikti lojaliems  puoselėjamoms vertybėms. 

,,Laimingas žmogus, kuris tiki, toks žmogus yra kaip 

medis, pasodintas prie vandens, – jis nebijo kaitros, kai ji 

užeina, jo lapai nuolat žaliuoja, sausros metų nepabūgsta, 

vaisių duoti nenustoja“, – byloja Senasis Testamentas. Tvirtas, 

vėtrų bei sausros nebijantis medis  yra  alegorija asmenybės, 

kuriai nebaisios jokios negandos, nes jos niekada neapleidžia 

tikėjimas, kuris sutvirtina apsisprendimus, skatina daryti gera ir 

nenuleisti rankų. 

Nešdamas tikėjimą, meilę, gėrį ir viltį pasirodo Popiežius 

Pranciškus. Tai tikra atgaiva šių dienų Katalikų Bažnyčiai. Šis 

žmogus atsidavęs tiek savo geranoriškiems tikslams, tiek 

žmonijai. Jį galime pamatyti kaip suprantantį kiekvieną žmogų, 

jautrų vargšams bei atstumtiesiems, nuoširdų ir paprastai 

bendraujantį su kitų religijų atstovais, jaunimu. Popiežius yra 

atviras naujoms idėjoms, požiūriams, tačiau pagrindu laiko 

tikėjimą ir visas vertybes, kurias puoselėja tikėjimo šviesa. Jis 

ryžtasi kalbėti apie problemas, su kuriomis susiduria didelė 

dalis žmonijos, nesiliauja pabrėžti gyvenime svarbių atramos 

taškų, kuriais vadovaujasi Jis pats, nevengia padėti tiems, kurie 

pasiklydo savajame gyvenimo kelyje. Jis nesiliauja skleisti 

gėrio, tikėjimo ir vilties, skleisti vertybių, kuriomis turėtų 

vadovautis kiekvienas. Savo išmintimi ir pamąstymais dalijasi 

nuoširdžiai, neribodamas savęs ir atiduodamas visą save. Jis 

rodo, ką tikėjimas ir jo priėmimas į širdį teikia žmogui, jog tai 

yra dvasinė atgaiva, garantuojanti dvasinę ramybę ir stiprybę, 

padedančią atsilaikyti prieš negandas. Popiežius  pasidalijo 

dešimčia žingsnių, kuriuos žengdami galime laimingai ir 

sveikai gyventi. Anot jo, ypač svarbu gyvenant leisti gyventi ir 

kitiems, dalyti save kitiems, ramiai elgtis, sveikai leisti 

laisvalaikį, sekmadienį suvokti kaip poilsio dieną, rasti naujų 

būdų, įprasminančių jaunimo veiklas, gerbti, rūpintis gamta, 

keisti negatyvų požiūrį, gerbti kitą tikėjimą bei darbuotis taikos 

labui. Iš šių Popiežiaus patarimų galima suvokti, jog jis atidžiai 

stebi visuomenės raidą, veiklą, jam rūpi, kad kiekvienas 

suvoktų vertybių svarbą gyvenimo kelyje. Popiežius 

nuoširdžiai palaiko ryšius su visuomene, padeda susivokti 

sunkiose gyvenimo situacijose, o jo patarimais ir mintimis 

visuotinai vadovaujasi daugelis. Jis keliauja po įvairias šalis, 

skleisdamas svarbią žinią visiems, dalydamasis sukaupta 

ilgaamže patirtimi ir nepaliaudamas integruoti tikėjimą į 

žmonių gyvenimą. Jo paraginimai, pasidalijimai daug kam 

suteikia  naują gyvenimą, įkvepia siekti savo tikslų. Tai dar 

vienas pavyzdys, kokia stipri tikėjimo galia ir jos poveikis 

kitiems. Popiežius Pranciškus priima visus žmones į savo širdį, 

rūpinasi tuo, kas juos neramina, savo įžvalgomis ir patarimais 

stengiasi daugeliui išryškinti tai, kas svarbiausia, ragina įsileisti 

tikėjimą į savo širdį.  

Popiežiaus globėjiškumas, nuoširdumas ir geranoriškumas 

netruks pasiekti ir Lietuvą. Popiežiaus atvykimą į Lietuvą 

įsivaizduočiau kaip vieną iš didžiausių švenčių, kurios metu 

patirčiau neapsakomą dvasinę atgaivą ir didesnę sielos ramybę. 

Vien Popiežiaus buvimas reiškia labai daug, juo labiau, jog 

tikiu, kad pasikalbėti su šventuoju tėvu būtų didžiulė sielos 

dovana. Įsivaizduoju jo prasmingą kalbą bei linkėjimus visiems  

 

lietuviams. Jo kalboje išryškėtų tos vertybės, kuriomis ne tik 

jaunimas, bet ir visi turėtų vadovautis siekdami visaverčio 

gyvenimo ir sielos ramybės. Popiežius Pranciškus nepraleis 

progos susitikti ir su buvusiais politiniais kaliniais, tremtiniais, 

žydais, išgyvenusiais Holokaustą, jaunimo atstovais. Manau, 

jog visi žmonės, bendravę su Popiežiumi, po pašnekesių 

išsineštų dalį to Stebuklo, kurį kasdien Popiežius beatodairiškai  

skleidžia visiems, skatindamas atsižvelgti į tai, kas tikrai 

svarbu. Pati Popiežiui tikriausiai pasakyčiau, jog džiaugiuosi, 

kaip ir didelė dalis jaunimo, turėdama savotišką ryšį ir bent 

kiek turėdama galimybę prisiliesti prie to, kas pakylėja daugelį 

tikinčiųjų ir visuotinai visą žmoniją – nenugalimos tikėjimo 

jėgos, meilės, gėrio išraiškų Popiežiaus darbuose. Man būtų 

itin įdomu sužinoti, koks Jo stiprybės ir geranoriškumo šaltinis, 

neskaitant tikėjimo, ką Jis laiko autoritetu, kas veda Jį pirmyn, 

skatina daryti gera ir įtikinamai skleisti neįkainojamų vertybių 

svarbą. Tikriausia paklausčiau, kaip Popiežius įsivaizduotų ir 

kaip norėtų įsivaizduoti žmoniją po kelių dešimtmečių, kas Jį 

neramina, o kas džiugina. Neužmirščiau paklausti ir apie 

Lietuvą – kokie objektai, vietos Popiežių labiausiai žavi ar 

norėtų apsilankyti darkart. Manau, jog vien Jo kalbos apie tai, 

kaip svarbu išlaikyti tas vertybes, kurios asmenybei teikia 

žmogiškumo, padėtų didžiajai daliai jaunimo susimąstyti, iš 

naujo ryškiai atgaivintų tikėjimą, padėtų nugalėti didžiausias 

negandas. Jaunimas ir visi, išklydę iš kelio, sutrikę, abejojantys 

ar jau tvirtai apsisprendę, iš naujo pažintų šią asmenybę, kaip 

savąjį autoritetą, iš kurio galėtų pasimokyti ryžto, ištvermės, 

gėrio, atsidavimo tikėjimui. 

Tikėjimas, pasiaukojimas, viltis, meilė, pakanta, atlaidumas 

– tai amžių amžius neišsenkančios vertybės, kurios mus verčia 

tikrais žmonėmis, nebijančiais pasiaukoti dėl kito gerovės, 

atiduodant visą save. 

Austėja Vaičiulevičiūtė, 3b 



Interviu su muzikos mokytoja Danute Šiaučiūniene 
 

Mokytojų dienos proga šnekučiuojamės su 

nenuilstančia gimnazijos choro „Gaja“ vadove, 

dirigente, mokytoja metodininke, apibūdinančią 

save kaip optimistę Danute Šaučiūniene.  

1. Kuo svajojote būti, kai buvote moksleivė? Neplanavau 

sieti gyvenimo su muzika. Galvojau apie menus, dramą. Kitas 

pasirinkimas buvo medicina, bet nemėgau chemijos ir bijojau, 

kad neįstosiu dėl jos (juokiasi). 

2. Muzika skatina mus gražiai mąstyti. Koks Jūsų ryšys su 

muzika? Jaučiau jį jau nuo dvylikos metų. Nuo pat mažens 

(buvau jauniausia šeimoje) dainavau, kadangi mano tėvas buvo 

muzikantas, grojo smuiku, tai vaikystėje kapelos ir 

kankliuojančių seserų klausiausi. O šiaip dar buvo labai stiprus 

mokyklos choras. Anais laikais, kai aš mokiausi, choras buvo 

privalomas, ne tik kaip muzikos pamoka, bet į chorą privalėjai 

eiti be kalbų. Tai buvo neatskiriama dienos dalis. Turėjome 

stiprų muzikos mokytoją, taigi jau dainų šventėse 

dalyvaudavau nuo dvylikos metų, kai buvau penktokė šeštokė 

jau į Vilnių važiuodavau. 

3. Jeigu galėtumėte pasirinkti bet kokį kitą darbą, ką 

pasirinktumėte? Tą patį. 

4. Kokia Jūsų mėgstamiausia Lietuvos atlikėjų grupė ar 

lietuviška daina? Gal turite mėgstamą virtuozą? Išskirti 

gražiausios lietuviškos dainos negalėčiau, labai daug jų yra. 

Kokia pasirodo tuo momentu artimiausia širdžiai, tokia ir 

mėgstamiausia. Žinoma, man daugiau patinka lyrinės, bet 

patinka ir pop dainos, ir liaudies dainos. Jaunystėje gal 

trankesnės patiko, bet dabar, bėgant metams, skonis keičiasi. 

5. Ar dabartiniai moksleiviai savo drąsa ir laisve skiriasi 

nuo tų, kurie mokyklos suoluose sėdėjo prieš dešimtmetį? 

Manyčiau, kad jaunystė lieka jaunyste. Visais laikais buvo 

įvairių mokinių. Aš sakyčiau, kad dabar net yra ramesni 

mokiniai. Na, yra tokių įžūlesnių, bet apskritai – ir tais laikais 

mokiniams išradingumo netrūkdavo. 

6. Ką mėgstate veikti po darbo, laisvalaikiu? Kadangi jau 

esu atitinkamo amžiaus, tai muzika skamba ausyse nori nenori, 

todėl stengiuosi tą muziką numalšinti spręsdama 

kryžiažodžius. Mėgstu pažiūrėti gerą filmą, knygą paskaityti. 

Renkuosi veiklą, nesusijusią su muzika.  

7. Kaip tobulėjo ir keitėsi gimnazijos choras? Kalbant apie 

vadovavimą chorams, tai man visą laiką  sekėsi. Nuo choro 

įkūrimo laikų dalyvavome daugybėje konkursų. Antrą, trečią 

prizines vietas visada laimėdavome. ,,Rasos“ gimnazijoje dirbu 

virš 20 metų, o prieš tai Jono Jablonskio gimnazijoje dirbau, 

lygiai taip pat sekdavosi. 

8. Koks didžiausias Jūsų profesinis laimėjimas? Manau, kad 

didžiausias mano laimėjimas – gebėjimas sutelkti didžiulius 

chorus, orkestrus. Visą laiką aš dirbu su didžiuliais 

kolektyvais, niekada nemėgau mažų chorų, ansamblių ar dirbti 

individualiai. 

9. Mokytoja, jūsų vadovaujamas choras dalyvavo 100-

mečio Dainų šventėje. Kaip jaučiatės po šio renginio? Tai 

svarbu ir chorui, ir Lietuvai. Šventė plačiai nuskambėjo. Dainų 

šventės vyksta kas ketverius metus. 1924 metais Lietuvoje, 

kaip tik Kaune, įvyko pirmoji Dainų šventė, o tik paskui 

Vilniuje. Ši šventė – tai labai reikšmingas įvykis, kadangi 

visada Dainų šventės pripildo to neapsakomo jausmo. Juk 

didžiulės minios suvažiuoja, o šį kartą tai buvo dar didesnės 

pajėgos. Dainos buvo sunkesnės, repertuaras sudėtingas, tačiau 

kokia laimė nusišypsojo, kad teko dalyvauti net trijose dainų 

šventėse šiemet: Mažosios Lietuvos, Kauno, kuri tęsėsi 

Vilniuje. Visos jos buvo skirtingos, bet stipriausios emocijos 

buvo išgyventos Vilniuje, nes ten buvo didžiausia minia, 

10 000 dalyvių. Taip, kaip per popiežiaus sutikimą. Tas 

jausmas labai suvienija. Dar svarbus akcentas – ,,Tautišką 

giesmę“ vienu metu giedantys (jau antrą kartą) iš viso pasaulio 

suvažiavę lietuviai. Čia yra mūsų šaknys ir mūsų stiprybė, 

vienybė. Kaip popiežius Pranciškus palinkėjo: „Nepamirškit 

savo šaknų.“ 

10. Kaip Jus priėmė mokyklos bendruomenė? Kokia ji? 

Mokyklos bendruomenė yra tikrai gera, aš į ją patekau prieš 20 

metų. Atėjau pakviesta tuometinio mokyklos direktoriaus 

Povilo Andrulio, kurio tikslas buvo įkurti mokyklos chorą, 

galintį dalyvauti Kauno Dainų šventėje. Iki tol choro 

mokykloje išvis nebuvo. Prisimenu, kaip buvo tikrinami 

mokinių balsai priimant juos į chorą: pavaduotojos už durų 

laikė vaikus, kad nepabėgtų, ir jos vienu balsu sakė, kad gal 

kaip nors į šventę pateksime (juokiasi). Visiems buvo 

įspūdinga, kad aš jau pirmais metais subūriau chorą, kuris 

pateko į miesto Dainų šventę, sulaukiau daug dėkingumo. 

Negana to, dalyvavau su dviem chorais. Ir vaikai iš karto, kai 

pabuvo Dainų šventėje, jau nebenorėjo pabėgti iš choro, 

atsirado didžiulis noras dainuoti. Vėliau pradėjau dalyvauti 

tarptautiniuose projektuose, iš jų gaudavau paramos, galėjome 

aplankyti Portugaliją, Ispaniją, Prancūziją, Italiją ir kitas šalis. 

Vaikams, norintiems vykti į keliones, būdavo konkursas, 

verkdavo, kuris nepakliūdavo, o dabar maldauji – neišprašai. 

11. Ko palinkėtumėte Lietuvai ir lietuviams 100-mečio 

proga? Kuo daugiau dainuoti, būti optimistais, neraudoti, kad 

blogas gyvenimas. Nėra gyvenimas blogas, reikia pačiam 

mąstyti, ką nors daryti, kurti. Ne piniguose ir ne prabangoje 

laimė, turi būti vidinis gyvenimas, rami siela. 

Ačiū už Jūsų ilgametį darbą bei atsidavimą, chorą, 

kuris daugelį metų garsina gimnaziją, keliaudamas po 

Lietuvą bei Europą. 

 

Martyna Folkmanaitė, 2c



Mokytojų diena 

 
Mokytojų dienos proga kalbinome kūno kultūros 

mokytoją Tomą Kentrą, kurio auklėtiniai 2017-2018 

mokslo metais daugiausiai garsino gimnaziją. 

1. Kodėl 

pasirinkote dirbti 

kūno kultūros 

mokytoju? Todėl, 

kad dirbdamas 

krepšionio treneriu 

turėjau daug laisvo 

laiko ir atsirado 

galimybė dirbti 

mėgstamą, susijusį 

su sportu darbą. 

2. Ar kūno 

kultūra yra 

aktualus dalykas 

šiuolaikiniam 

jaunimui? Jau prieš dvidešimt metų buvo kalbama, kad 

kuo toliau, tuo aktualesnis šis dalykas tampa, nes 

atsiradęs internetas, įvairios mobilios technologijos 

sumažina žmonių fizinį aktyvumą, ir dėl to prastėja 

žmonių sveikata. O kūno kultūra yra vienas iš būdų 

sveikatą gerinti. 

3. Kokia sporto šaka jums patinka labiausiai? Kodėl? 

Krepšinis. Labai patinka jį žaisti, pats esu krepšinio 

treneris, todėl tai man yra sporto šaka numeris vienas. 

4. Ar yra koks nors sportininkas ar asmenybė, kuri 

jus įkvėpia? Kai buvau paauglys, daug sportininkų 

patikdavo, visi tie, kurie įvairiose sporto šakose 

pasiekdavo gerų rezultatų, bet šiuo metu kurio nors vieno 

sportininko idealo išskirti negalėčiau. 

5. Ar sportuojate laisvalaikiu? Pastaruosius dvejus 

metus laisvalaikiu nesportuoju, nes darbo krūvis didelis, 

dirbu ir kūno kultūros mokytoju, ir krepšinio treneriu. O 

prieš porą metų žaidžiau krepšinį mėgėjų lygoje. 

6. Galbūt turite kokį nors hobį? Žvejyba. 

7. Kokios žmogaus savybės jums svarbiausios? 

Svarbiausios būtų sažiningumas, patikimumas, 

tarpusavio supratimas, toks bendravimas, kad, perkeltine 

prasme, peilio kišenėje nesinešiotų. 

8. Kaip jaučiatės po mokyklą vaikščiodamas su 

sportine apranga, kai visi aplinkiniai dėvi švarkus? 

Kažkaip savęs neišskiriu. Suprantu, kad tai yra mano 

darbo apranga, o kiti galbūt labiau nustemba, kai pamato 

mane be sportinės aprangos, su švarku. 

9. Ar nebijote, kad mokinių sportiniai sugebėjimai 

pranoks jūsiškius? Taip ir turėtų būti. Nežinau, ar 

pranoks, kai mokiniai atlieka kokius nors testus, aš 

prisimenu savo rezultatus, retai kuris pralenkia, nes, kaip 

sakiau, sveikata visų prastėja. Jeigu aš savo laikais pagal 

visus fizinius duomenis nebuvau pats stipriausias, dabar 

turbūt būčiau lyderis. 

10. Ko palinkėtumėte savo mokiniams? Palinkėčiau, 

kad suprastų kūno kultūros svarbą, nebūtinai pamokos, 

bet paties judėjimo, atrastų sau mėgstamą veiklą ar sporto 

šaką, nes tai yra svarbus dalykas. Visų mūsų, mokytojų, 

uždavinys, kad mokiniai atrastų tokią veiklą, kuri jiems 

patiktų, ar krepšinis, ar futbolas, ar kokia kita sporto 

šaka. 

Dėkoju mokytojui Tomui Kentrai už nuoširdų 

pokalbį ir linkiu visa ko geriausio! 

Benas Balčiūnas, 4a 

 

Kodėl (ne)noriu būti mokytoju? 
Spalio 5-oji – pasaulinė Mokytojų diena. Kiekvienais 

metais šią dieną mūsų gimnazijoje parengiama nuostabi 

programa, skirta visiems mokyklos pedagogams. Ryte 

mokytojai buvo garbingai pasitikti bei kviečiami 

įsiamžinti improvizuotame Lietuvos karaliaus Mindaugo 

soste ir buvo pagerbti specialia, Lietuvos Didžiosios 

Kunigaikštystės simboliką menančia moneta. Šių metų 

šventės tema – skrydis lėktuvu. Mokytojai turėjo 

galimybę pasigėrėti mokyklos talentais: choru ,,Gaja”, 

dramos būrelio jaunaisiais aktoriais, mokyklos šokių 

kolektyvu ,,Rasa“. 

Šios dienos proga 2c klasės mokinių buvo paklausta: 

„Kodėl (ne)noriu būti mokytoju?“ Deja, apklausos 

rezultatai parodė, kad vos vienas iš apklaustųjų vis dėlto 

norėtų būti mokytoju. Ši apklausa tik patvirtina faktą, kad 

mokytojo profesijos paklausa vis mažėja. Tačiau 

apklausos rezultatai teikia nedidelę, tačiau realią viltį, 

kad pedagogo profesija dar gali būti patraukli jaunam 

žmogui.  

Populiariausi atsakymai: 

,,Man mokytojo profesija neatrodo patraukli, nes šiais 

laikais mokytojo prestižas yra labai sumenkėjęs.“ 

„Mokytojo profesija manęs netraukia, nes darbas yra 

sunkus, reikalaujantis viešojo kalbėjimo įgūdžių, daug 

kantrybės.“ 

„Mokytojas mus ugdo, formuoja kaip asmenybes 

palydėdamas mus į savarankišką pasaulį, tad šis darbas 

labai sunkus ir atsakingas. Žinoma, kiekviena profesija 

turi savo privalumų ir trūkumų. Ši profesija atrodo 

patraukli, nes dirbi ir bendrauji su jaunais žmonėmis. 

Kiekvieną dieną pasisemi iš jų žvalumo, entuziazmo, 

motyvuoji save norėdamas būti geriausias, dalyvauji 

projektuose ne tik Lietuvoje, bet ir kitose valstybėse. Dar 

yra svarbus atostogų ir darbo laikas.“ 

Ar mokytojo kėdė liks tuščia? 

Ugnė Kučkovaitė, 2c



Europos kalbų diena 

 
Šių metų rugsėjo 26 dieną VDU „Rasos“ 

gimnazijoje vyko kasmetinis renginys Europos kalbų 

dienai paminėti. Nuo pat ankstaus ryto prie pirmojo 

aukšto paradinių durų mokyklos bendruomenę pasitiko 

2b klasės mokiniai, tardami „labas“ įvairiomis 

kalbomis. Kad gimnazijoje vyksta šventė, matėsi jau 

einant koridoriais ir skaitant įvairiomis  kalbomis 

parašytus bei iliustruotus piešiniais užrašus ant 

kabinetų durų. 

Netrūko ir kitokių įdomybių: vieni gimnazistai 

paruošė stendinius pranešimus „English in the media“, 

kiti savo žinias galėjo išbandyti viktorinoje „Ką aš 

žinau apie kitas Europos šalis ir jų kalbas?“, susitikti su 

,,Erasmus“ studentais iš Italijos, Japonijos bei 

Ukrainos, kurie supažindino su savo tautomis ir kultūra.   

Antrojo aukšto fojė vyko 1-ų klasių mokinių eilėraščių anglų kalba ir 2-ų klasių mokinių darbų ,,Laiškas 

draugui“ parodos, o ilgosios pertraukos metu – ispanų kalbos ir kultūros fiesta “¡Viva español en VDU „RASOS“ 

GIMNAZIJA!!!“ bei prancūziška pertraukėlė su vokiškomis eilėmis. Šis renginys priminė, jog kalbų mokėjimas yra 

labai svarbus ir vertėtų skirti joms daugiau dėmesio. 

Viktorija Keršytė, 2b 

 

Skaitovų konkursas 

 
Argi mes ne žvaigždės, kurios apšviečia kelią Tam, kuris vaikšto paukščių taku? 

Argi mes ne lašai rasos, kurioje telpa visi vandenynai? 

Argi mes ne vaisiai gyvenimo medžio, kurie miegam, kol nesunokstam? 

Argi mes ne gėlės, kurios laukia aušros, kad pražystų grožiui ir meilei? 

Argi mes ne priežastis to, ką matom, girdim ir jaučiam? 

Jei mūsų nebūtų, kas matytų ir girdėtų tai, ką girdim ir matom? 

Spalio 10-ą dieną vyko kasmetinis gimnazijos meninio skaitymo konkursas ,,Spindulys esti begalinės šviesos“, 

skirtas Vydūno (tikroji pavardė – Vilhelmas Storosta) gimtadienio 150-osioms sukaktuvėms. 

Minint tautos dvasios žadintojo reikšmingą jubiliejų, 2018-uosius metus Seimas paskelbė  Vydūno metais. Tai 

didysis lietuvių humanistas, filosofas, rašytojas, publicistas, žymiausias Mažosios Lietuvos kultūros veikėjas ir 

eruditas. 

Jo pasirinktas slapyvardis Vydūnas kilęs iš žodžio „vydėti“ (regėti), reiškiančio išvysti ir atskleisti žmonėms tai, ką 

esminio pats suvokė. Jis yra pasakęs:,,  Aš pasirinkau uždavinį nešti į savo tautiečių širdis visa tai, kas žadinti galėtų 

aukščiausias ir prakilniausias žmogaus jėgas.“ 

Pirmų-antrų klasių grupėje 1-ą vietą 

užėmė Airida Česonytė (1c), 2-ą vietą – 

Dorotėja Rožinskaitė (2c), 3-ią vietą – Mantas 

Puodžiukaitis (1b). Trečių-ketvirtų klasių 

grupėje 1-ą vietą užėmė Vestina Prochorskytė 

(4c), 2-ą vietą – Ignas Lapienis (3b), 3-ią 

vietą Laurynas Muraveckas (4b). Daugiausia 

žiūrovų simpatijų pelnė Gabija  Navašinskaitė 

(3c). 

Lapkričio 11-ą dieną Maironio lietuvių 

literatūros muziejuje vyko respublikinio 

mokinių skaitovų konkurso I turas. 

Džiaugiamės, kad į II turą pateko net trys 

mūsų gimnazijos mokinės: Airida Česonytė 

(1c), mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė; 

Dorotėja Rožinskaitė (2c), mokytoja Rita 

Rakauskaitė; Viktorija Kostkevičiūtė (3b), mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė. 

II turo, vykusio lapkričio 24-ą dieną, nugalėtojos - Dorotėja Rožinskaitė (nuotraukoje pirma iš kairės) ir Airida 

Česonytė (nuotraukoje penkta iš dešinės). 

Mokytoja Asta Viliokaitienė 



Jie garsina mokyklą
Gabrielė Tijūnaitytė (4d) (geografijos mokytoja Rasa 

Preikšienė) laimėjo pirmąją vietą Respublikinėje žemės 

mokslų olimpiadoje bei pateko į tarptautinį turą Tailande, 

kuriame laimėjo bronzos ir sidabro medalius. Šia proga 

pakalbinome Gabrielę apie jos pasiekimus. (Nuotraukoje 

trečia iš dešinės) 

1. Kaip tu patekai į tarptautinę žemės mokslų olimpiadą 

(IESO)? Kovo mėnesį vyko atranka Kaune, kur atlikome 

teorinius testus. Balandį vyko antrasis turas, komandos pristatė 

darbus globalinio atšilimo tema. Atlikome įvairius praktinius 

darbus. Man labai pasisekė, laimėjau pirmąją vietą Lietuvoje, 

buvau pakviesta dalyvauti tarptautinėje olimpiadoje Tailande. 

2. Kaip jauteisi sužinojusi, kad tavo rezultatas 

geriausias visoje Lietuvoje? Buvo labai sunku patikėti. 

Važiuodama į antrą turą net negalvojau apie galimybę laimėti, 

buvau be galo laiminga, kad patekau į šį turą. Kai pasakė mano 

pavardę, pirma mintis buvo: ,,Ar tikrai čia mane kviečia?“ 

Atsistojau pasiimti medalio bijodama, kad ne mane kviečia, o 

emocijos tiesiog užplūdo – dar niekada nebuvau taip nustebusi. 

3. Kai supratai, kad tikrai laimėjai pirmąją vietą 

Lietuvoje, tikriausiai pradėjai galvoti apie pasiruošimą 

olimpiadai Tailande? Taip, planavau visą vasarą įtemptai 

mokytis, pasiėmiau iš bibliotekos daug knygų. Deja, vasara 

buvo ilga ir neproduktyvi. Pradėjau ruoštis likus trims 

savaitėms, tačiau tikrai nesėdėjau prie knygų dieną ir naktį. 

4. Su kokiais sunkumais susidūrei besiruošdama 

olimpiadai? Anglų kalba. Galiu kalbėti laisvai buitine anglų 

kalba, tačiau mokslinė, juolab geologijos anglų kalba man 

buvo nepažįstama, teko išmokti daug uolienų, geologinių 

procesų pavadinimų. 

5. Kaip jauteisi prieš išvykdama į Tailandą? Prieš 

olimpiadą jaučiausi prastai, tad prieš pat išvažiuodama ėmiau 

bijoti, kad bus sunku prisitaikyti prie Tailando klimato. Tačiau 

viskas buvo gerai, svetimo krašto orai tikrai nebuvo tokie, 

kokius įsivaizdavau. 

6. Kiek Lietuvos atstovų iš viso dalyvavo olimpiadoje? 

Keturi moksleiviai ir mūsų mentoriai: Vilniaus universiteto 

Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanas daktaras 

Ramūnas Skaudžius ir doktorantė Vaida Kirkliauskaitė. 

7. Kiek laiko buvote Tailande? Ar gavote galimybę 

pažinti šį kraštą? Buvome devynias dienas. Didžiąją laiko 

dalį praleidome universitete atlikdami testus, rengdami 

pristatymus. Dvi dienas vyko ekskursijos. Vieną jų keliavome į 

kiek netradicines turistams vietas: dolomitų karjerą ir vietinę 

hidroakumuliacinę elektrinę. Kitą – aplankėme turistinius 

objektus, keliavome traukiniu, susipažinome su tailandiečių 

kultūra. 

8. Ar buvo sudėtingos olimpiadoje pateiktos užduotys? 

Teorinėms ir praktinėms užduotims reikėjo žinių bei gebėjimų 

analizuoti pateiktą medžiagą. Šių užduočių taškai buvo 

sumuojami ir skiriami asmeniniai medaliai. Dar buvo dvi 

grupinės užduotys. Vienoje turėjome išsiaiškinti, kaip 

susiformavo urvas, kitoje sukurti plakatą apie Bankoko 

grimzdimą. Šias užduotis atlikome suskirstyti į tarptautines 

komandas. 

9. Tavo rezultatai yra labai geri, gavai bronzos ir 

sidabro medalius. Ar buvo sunku pasiekti tokių rezultatų? 

Nemanau, kad buvo labai sunku, bet taip atrodo tikriausiai dėl 

to, kad dažnai dalyvauju įvairiose olimpiadose, konkursuose, 

kuriems tenka nemažai ruoštis ir per ilgesnį laiką esu 

sukaupusi žinių. 

10. Kokią naudą gavai iš dalyvavimo šioje olimpiadoje 

Tailande? Ši olimpiada yra geriausias dalykas, nutikęs mano 

gyvenime. Važiavau su nuostabia komanda, sutikau daug naujų 

žmonių, įgijau naujų žinių, dar labiau noriu domėtis gamtos 

mokslais. Gaila, jog nebegaliu ten sugrįžti, nes pasaulinėje 

olimpiadoje galima dalyvauti tik vieną kartą. 

Dėkoju už pokalbį bei linkiu sėkmės moksle ir kitose 

olimpiadose! 

Aurėja Žilionytė, 4d 

 

Naujasis gimnazistų prezidentas 
Gimnazijos moksleiviai išsirinko prezidentą, juo šįmet 

tapo Rokas Purlius iš 3f klasės. 

1. Visų pirma sveikinu tapus 

gimnazistų prezidentu. Kaip 

jautiesi užimdamas šias 

pareigas? Kas tave paskatino 

ryžtis kandidatuoti? Ačiū už 

sveikinimą. Šios pareigos – 

didelė atsakomybė, kuri užgulė 

mano pečius, bet aišku, tam 

jau slapta ruošiausi morališkai 

ir, manau, kad viskas tikrai 

išeis į gera. Apie prezidento 

postą galvojau gana ilgai, pasiryžau tam po ankstesnio 

gimnazistų prezidento Lauryno Muravecko kalbos jo rinkimų 

agitacijos metu. 

2. Kokie tavo artimiausi planai, kuriuos norėtum 

įgyvendinti mokykloje? Šiuo metu dalyvaujame konkurse 

,,Mokyklų kovos“ ir mano visas dėmesys yra sutelktas ten. Be 

to, norėčiau pasikviesti žmonių, kurie galėtų papasakoti apie 

savo patirtį, lėmusią jų pasiekimus. 

3. Koks tavo pagrindinis tikslas? Suartinti mūsų gimnazijos 

mokinius, kad mokykloje jie jaustųsi komfortiškai.  

4. Ar esi jau numatęs, ką veiksi baigęs mokyklą? Tikrai yra 

daug variantų, bet šiuo metu nesu tikras nė dėl vieno, tikiuosi 

iki baigimo bus kitaip. 

5. Kaip apibūdintum save kaip asmenybę? Manau, kad 

mane geriausiai apibūdina žodis ,,komunikabilus“, esu 

visapusiškai nusiteikęs bendrauti ir su visais bendradarbiauti. 

6. Kokių naudingų visuomenei darbų ar veiklų esi nuveikęs 

iki tampant mokyklos prezidentu? Kiekvienais metais 

būtinai prisidedu prie ,,Maisto banko“ akcijos, savanoriauju 

jaunimo stovyklose ir tikrai esu nusiteikęs padėti visiems. 

7. Ką veiki laisvalaikiu? Koks tavo mėgstamiausias 

užsiėmimas? 

Laisvalaikį daugiausia praleidžiu su draugais, žinoma, kartais 

reikia pabūti ir vienam su savimi, tada pasiimu knygą į rankas 

arba klausau įvairių žanrų muzikos – nuo klasikinės iki K-pop. 

8. Kokia tavo svajonių šalis? Yra toks posakis, kad tikroji 

svajonių šalis yra Jungtinės Amerikos Valstijos ir aš su juo 

visiškai sutinku. 

9. Ko palinkėtum pats sau? Daug, daug ir dar daugiau 

kantrybės, tai yra svarbiausia, bei tolerantiškai išklausyti kitų 

nuomones apie mano planus. 

Simona Žukaitė, 3f  



DofE apdovanojimų programa 
 

Dažnai moksleiviai nežino, kuriuo keliu gyvenime 

pasukti, ką veikti ateityje. O mokykloje, nors ir 

įgauname įvairių  teorinių žinių, retas kuris moka šias 

žinias panaudoti praktikoje. DofE apdovanojimų 

programa turėtų sudominti kiekvieną jaunuolį, kuris 

siekia turiningai praleisti laiką, surasti bendraminčių, 

tobulinti socialinius įgūdžius, atrasti talentus ar 

gyvenimo kelią. Kalbiname šios programos vadovę 

mūsų mokykloje – mokytoją Rūtą Gaulienę.   

 

1. Kas gali dalyvauti šioje jaunimo apdovanojimų 

programoje? DofE jaunimo apdovanojimų programoje 

gali dalyvauti jaunuoliai nuo 14 iki 24 metų, 

nepriklausomai nuo gebėjimų, talentų, lyties. 

2. Koks šios programos tikslas? Programa padeda 

jaunuoliams ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties 

įveikiant iššūkius ir įprasminant savo laisvalaikį. DofE 

apdovanojimų dalyviai nekonkuruoja tarpusavyje, jie 

tobulina savo asmenybę, tai yra didžiausias 

apdovanojimas jaunam žmogui. 

3. Kaip vyksta procesas tapus programos dalyviu? 

Prisijungęs prie programos, kiekvienas dalyvis turi 

išsikelti sau tikslus trijose srityse: asmeninių gebėjimų 

ugdymo, savanoriškos veiklos ir sportinės veiklos ar 

sveikos gyvensenos srityje. Kadangi kiekvienas žmogus 

yra unikalus, jaunuolių tikslai taip pat yra individualūs. 

Labai svarbu išsikelti tinkamus tikslus. Jei tikslai per 

maži, jie bus pasiekiami labai greitai ir tai neteiks 

džiaugsmo, o per sudėtingi tikslai liks nepasiekti ir tai 

gali nuvilti. Pagal sudėtingumą programa skirstoma į tris 

lygius. Siekiama Bronzos, Sidabro ar Aukso 

apdovanojimo. Programą pasirinkti padeda vadovas, 

kuris užtikrina veiklų subalansuotumą, tikslų 

pasiekiamumą ir tarptautinių standartų laikymąsi.  

Individualus darbas sudaro galimybes sparčiam 

asmeniniam tobulėjimui, o grupinės veiklos lavina 

socialinius įgūdžius. Bronzos ir Sidabro ženkleliams 

pasiekti jaunuoliai turi vykdyti keturias pasirinktas 

veiklas: lavinti įgūdžius, užsiimti aktyvia sportine veikla, 

teikti paslaugas bendruomenei ir eiti į žygį gamtoje 

(žygio vadovu bus mokytojas Jonas Misevičius). Siekiant 

Aukso ženklelio dalyviai vykdo rezidavimo projektą. 

Baigus pasirinktą programos lygmenį, jaunuoliams 

įteikiami tarptautiniai sertifikatai ir nuopelnus 

atspindintys ženkleliai. Iškilmingos apdovanojimų 

ceremonijos vyksta Didžiosios Britanijos ambasadoje 

Vilniuje. 

4. Kaip manote, kokiems žmonėms prie šios 

programos prisijungti būtų naudinga? Programa turėtų 

sudominti tuos jaunuolius, kurie supranta, kad tik 

aktyvus, kūrybiškas ir sveikas visomis prasmėmis 

žmogus gali savo gyvenimą kurti ir planuoti, 

nelaukdamas tinkamų aplinkybių ar situacijų. Išmokęs 

planuoti savo veiklas, jis tikrai šį gebėjimą pritaikys 

ateityje. Savanoriaudamas jaunuolis ne tik padės 

artimajam, bet ir įgis bendravimo įgūdžių. 

5. Kaip prisijungti prie šios programos? Prisijungti 

prie programos galima susisiekus su manimi gimnazijoje. 

Visus kviečiu ieškoti manęs 107 kabinete nuo 

antradienio iki penktadienio. Dalyvių susitikimams 

turime numatę laiką: trečiadienį po 7 pamokų arba 

ketvirtadienį po 4 pamokų. 

6. Kas motyvuotų norinčius prisijungti prie šios 

programos? 

• Dalyviai apdovanojami tarptautiniu 

sertifikatu, kuris vertinamas darbdavių ir pripažįstamas 

užsienio (ypač Didžiosios Britanijos) universitetuose. 

• Programos dalyviai geriau pažįsta save, atranda 

savo mokymosi stilių, juos motyvuojančius veiksnius. 

• Dalyviai susiranda naujų draugų, turinčių 

panašių pomėgių, mokosi dirbti komandoje, pozityviai 

spręsti konfliktus sudėtingose situacijose. 

• Ženklelių siekiantys asmenys prasmingai 

panaudoja laisvą laiką, atranda savo naujus talentus, apie 

kuriuos net nebūtų pagalvoję, arba tobulina jau esamus. 

• Dalyviai išmoksta nusistatyti realius tobulėjimo 

tikslus, todėl net nebedalyvaudami programoje nuolatos 

savarankiškai tobulėja. 

• Jie labiau pasitiki savimi, atsikrato išorinių ir 

vidinių suvaržymų. 

• Pastebimai pagerėja programos dalyvių fizinė 

sveikata, ugdomi sveikos gyvensenos įgūdžiai. 

• Išugdomas aukso ženklelio siekiančių dalyvių 

gebėjimas bendrauti užsienio kalba bei kultūrinio 

sąmoningumo kompetencija. 

7. Kur galima sužinoti daugiau apie šią programą? 

Informaciją galite rasti www.dofe.lt, galima pasižiūrėti 

sėkmės istorijų ir youtube.com.  

Dėkoju mokytojai Rūtai Gaulienei už jos laiką ir 

išsamius atsakymus. Raginu visus mokinius, norinčius 

sužinoti daugiau, nesidrovėti ir apsilankyti 107 kabinete, 

kur mokytoja Rūta yra pasiruošusi atsakyti į visus jūsų 

klausimus! Nepraleiskite puikios progos įgyti naujų 

žinių, draugų ir tobulėti! 

 

Austėja Žukauskaite, 4a 



Pirmokų įspūdžiai naujoje mokykloje 
Į ,,Pelėdžiuko“ klausimus atsakė pirmų klasių seniūnai: 

Edvardas Mykolaitis (1a), Aistė Griciūtė (1b), Greta 

Stasevičiūtė (1c), Enrika Lukošiūtė (1d), Ema Plačinskaitė 

(1e), Viltė Kačinauskaitė (1f) ir Laura Bikulčytė (1g).   

1. Kodėl pasirinkote šią gimnaziją? Ema: Šią gimnaziją 

pasirinkau, nes daug pažįstamų žmonių čia mokosi. Aistė: 

Gimnazija arti namų, girdėjau daug gerų atsiliepimų bei 

rekomendacijų. Greta: Patogus susisiekimas, mokykla 

pasirodė patraukli. Viltė: Tikimės pasiekti geresnių rezultatų, 

nes ,,Rasa“ – viena iš geresnių gimnazijų. Edvardas: Mokosi 

broliai ar sesės, lankė ar lanko draugai iš ankstesnės mokyklos, 

su kuriais nesinorėjo išsiskirti. Enrika: Žinojome, kad ji stipri 

ir kad tai geras pasirinkimas. Laura: Mokykla yra prestižinė, 

gerai atsiliepia ir mokytojai, ir tėveliai. Girdėjome, kad 

mokykloje sustiprintas kalbų mokymas, todėl daugumai 

mokinių tas labai patiko. 

2. Ko tikitės iš mokyklos? Ema: Tikiuosi, kad mokykla 

bus ta vieta, į kurią galėsiu eiti su džiaugsmu ir noru. Aistė: 

Tikiuosi galimybės atskleisti save kaip asmenybę, gerų 

įspūdžių, draugiškų mokinių, mokytojų. Greta: Tikimės 

originalaus mokytojų dėstymo pamokose, aktyvios veiklos bei 

mokyklos bendruomenę jungiančių idėjų. Viltė: Tikimės 

daugiau motyvacijos iš mokytojų, daugiau integruotų pamokų. 

Edvardas: Gerai praleisti paskutinius ketverius mokslo metus. 

Tikimės žinių, padėsiančių išeinant į didįjį gyvenimo kelią. 

Enrika: Tikimės pritapti bei, žinoma, gerų renginių. Laura: 

Tikimės, jog ši gimnazija mus paruoš gyvenimui ir plačiajam 

pasauliui dvasiškai, fiziškai ir protiškai. 

3.  Kokie pirmieji įspūdžiai mokykloje? Ema: Visa 

bendruomenė, visos vyresnės klasės labai draugiškos, pirmokai 

draugiški. Labai patiko mūsų krikštynos. Aišku, buvo 

nesutarimų dėl mūsų klasės pasirodymo, bet viskas pavyko 

labai neblogai. Labai patiko diskoteka. Grįžome namo su 

skaudančiomis kojomis, nes visas jėgas atidavėme diskotekoje. 

Aistė: Pirmieji įspūdžiai mokykloje susiję su tuo, kad yra daug 

sunkaus mokymosi krūvio, bet šilta bei smagi atmosfera. 

Greta: Šiuo klausimu nuomonės gana stipriai išsiskyrė: 

vieniems pirmieji įspūdžiai buvo neigiami – nepatiko 

mokyklos atmosfera, mokytojų dėstymas, vidaus tvarka, 

bendruomenės bendravimas tarpusavyje; kiti manė priešingai – 

jiems patiko pamokos, mokytojai, aplinka. Viltė: Įspūdžiai: 

malonūs, padedantys pedagogai ir mokiniai. Edvardas: 

Mokiniai džiaugiasi, kad mokyklos bendruomenė bendrauja 

šiltai, draugiškai. Mokslo metų pradžioje įsivažiuoti į mokslus 

buvo sunku, pažymiai suprastėjo. Džiaugiamės krikštynų 

nuotaikomis, patirtomis emocijomis. Laura: Privalome daug 

mokytis, daug įvairios veiklos pamokų metu, daug užklasinių 

užsiėmimų. Atmosfera mokykloje yra gera. 

4. Kas džiugina? Ema: Džiugina mokytojai. Yra tikrai 

tokių gerų mokytojų, kurie labai gerai išaiškina temas. 

Džiugina visa mokyklos dvasia, visi tokie organizuoti, turi 

minčių, idėjų, kaip mokyklą paversti ta vieta, į kurią eitume su 

džiaugsmu. Aistė: Džiugina pamokos 

netradicinėje aplinkoje, įvairūs renginiai. 

Greta: Atskirų bendruomenės junginių 

bendradarbiavimas, renginiai, neformalaus 

ugdymo veiklos, tradicinės šventės. Viešojo 

transporto bilietai tiems, kurie gyvena toli nuo 

mokyklos. Įspūdžiai iš krikštynų: praėjo tikrai 

smagiai ir šauniai, buvo daug juoko ir 

džiaugsmo, visiems labai patiko. Žinoma, buvo 

žmonių, kuriems nelabai patiko diskoteka, 

tačiau didžioji dauguma joje dalyvavo ir 

nenusivylė. Kitą dieną nuo šokių skaudėjo 

kojas, tačiau teigiami įspūdžiai atpirko 

skausmus. Edvardas: Kolektyvas šiltas, 

draugiškas, nors pasitaiko ir pykčių, 

nesutarimų. Enrika: Džiugina tikrai geri ir 

savo dalykus išmanantys mokytojai ir nauji bendraklasiai. 

Laura: Kai kurių mokytojų pastangos mokinius sudominti. 

Maistas valgykloje yra taip pat pagirtinas. Mokykla 

džiaugiamės, kol kas trūksta susigyvenimo klasėje, nes dar 

nepažįstame vieni kitų, bet ateityje viskas atsistos į savo vietas. 

5. Kas nuvilia? Ema: Nuvylė, kai sužinojome, jog vietoje 

penktadienio krikštynos bus ketvirtadienį. Tikrai klasėje buvo 

nepasitenkinimo. O kai atėjome penktadienį į mokyklą, visi 

buvome tokie „mirę”, nejautėme kojų ir labai norėjome namo. 

Na, o apskritai, abejoju, ar yra tokių dalykų mokykloje, kurie 

labai nuviltų. Aistė: Nuvilia didelis namų darbų krūvis ir 

nuolatinis nuovargis. Greta: Koridoriuose nėra sėdimų vietų 

mokiniams, kai kurioms mokyklos erdvėms reikėtų remonto 

(norėtųsi pasikeitimų), trūksta artimo bendravimo, labai daug 

mokinių, nuvilia kai kurių dalykų mokytojų dėstymas. 

Edvardas: Kol kas jaučiame didelį spaudimą iš mokytojų. 

Suprantame, kad jie mums linki puikių rezultatų ir gero 

pasirengimo, tačiau mokslo krūvis tikrai verčia paprakaituoti ir 

pasistengti. Dėl to dažnai tenka praleisti daug laiko prie knygų 

ir namų darbų. Enrika: Galbūt šiek tiek kartais per didelis 

krūvis. 

6. Ką mokykloje norėtumėte pakeisti? Ema: Mokykloje 

nenorėčiau nieko keisti. Viskas SUPER! Aistė: Norėčiau, kad 

mokykloje sutvarkytų tualetus, kad nebūtų atsiskaitymų 

kiekvieną dieną, kad būtų daugiau renginių, pavyzdžiui, 

diskotekų bei ekskursijų. Greta: Kai kurių dalykų mokytojų 

dėstymo principus ir požiūrį į mokinius. Edvardas: Norėtume 

rašyti mažiau kontrolinių bei atsiskaitymų. Kol kas gyvename 

taip: kontrolinis po kontrolinio, atsiskaitymas po atsiskaitymo. 

Esame dar jauni, laimingi ir per daug negalvojantys apie 

ateities sunkumus. Norime dar pasidžiaugti vėjavaikiškai 

praleidžiamomis dienomis, o ne mokytis „iki pažaliavimo“. 

Enrika: Kol kas dar nepakankamai gerai su viskuo susipažinę, 

kad žinotumėme, ką keisti. Laura: Klasėje yra mokinių, kurie 

norėtų pakeisti mokytojus, bet galbūt labiau reiktų pakeisti 

mokytojų mokymo metodiką, nors patys suprantame, kad 

problema yra mūsų nesimokymas. Tačiau dažnai tikimės, kad 

mokytojai paaiškins, trumpai pakartos, nes dažnai tik to ir 

tetrūksta, kad iki galo suprastume dalyką ir būtume ramūs, 

pradėję mokytis kitą temą, jog neliko spragų. 

Ramunė Rakauskaitė 
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