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Interaktyvi diena gimnazijoje 

Lapkričio 14-ą dieną antrų klasių gimnazistai patys vedė pamokas savo bendraklasiams. Į Tamo iki 

lapkričio 22-os dienos gimnazistai anonimiškai atsakė į penkis klausimus apie pirmąją interaktyvią dieną 

mūsų gimnazijoje, dalyvavo kas ketvirtas (25,6%) antrų klasių gimnazistas. Pusė apklaustųjų gimnazistų 

norėtų ir mano, kad galėtų vesti pamoką vietoj mokytojo (55%), trečdalis gimnazistų (31%) vestų pamokas 

padedami mokytojo. Atsakė 47 mokiniai (iš 218 antrokų). 83% dalyvavusių apklausoje norėtų, kad 

interaktyvios pamokos vyktų vieną kartą per trimestrą. 

Moksleivių vertinimai 

  „Buvo ne tokios nuobodžios pamokos...“ „Pamokos įdomesnės, greičiau pralėkė.“ ,,Mokytojai“ skyrė 

daugiau dėmesio.“ „Mokiniai neformalūs – įdomiau klausyti. Rutinos griovimas – tai įdomu.“ „Greitai 

praėjo bendraklasių vedamos pamokos.“ „Mokiniai puikiai sugeba vesti pamokas, kitaip bendrauja.“ 

„Mokiniai žymiai labiau klausosi bndraklasių nei mokytojų.“ „Kai mokiniai pasiruošia pamokai, gali ją 

patys gan lengvai vesti.“ „Mokiniai nebijojo sakyti, ko nesupranta, ir užduoti klausimų.“ „Buvo lengviau 

prašyti pagalbos.“ 

Patirtis 

„Verčia susimąstyti, kaip kartais kalbėdami trukdome mokytojams.“ „Puiki patirtis, mokantis kalbėti 

prieš auditoriją. Viską puikiai supratau, pamokos vyko kitaip – įdomiau.“ „Kai kurios pamokos buvo 

nuobodžios, bet šiaip ganėtinai įdomi patirtis.“ „Puikus oratorinių įgūdžių lavinimas.“ „Mokytojai, turėdami 

ilgaamžės patirties ir reikiamų žinių, sugeba detaliau ir efektyviau pravesti pamokas negu mokiniai. Tačiau 

mokiniai mokydami patys įgauna naujų žinių bei pamokų vedimo patirties.“ „Gali gyvai sužinoti, ką reiškia 

būti mokytoju.“ „Ruošdamasis pamokai, kurią žadi vesti, pats labiau įsigilini į temą, ją geriau supranti.“ 

„Išmokstama dirbti su didele auditorija.“ „Mokytojo pagalbos visuomet reikia.“ ☺ 

Gimnazijos psichologė Kristina Keturakytė 
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Gimnazijos karpinių meistrė 

Kalėdos – gražiausia metų šventė, pripildyta jaukumo, 

šilumos, artimųjų džiaugsmo saulės sugrįžimo belaukiant. Šia 

proga mūsų gimnazijoje, kaip ir ankstesniais metais, buvo 

surengta kalėdinių dirbinių paroda. Parodoje galėjome išvysti 

įvairių akį traukiančių mūsų gimnazistų rankomis pagamintų  

kalėdinių puošmenų, tačiau šios parodos ryškiausias, kvapą 

gniaužiantis akcentas nenuginčijamai buvo į nuostabią žiemos 

pasaką įtraukiantis karpinys, kuris savo išskirtinumu patraukė 

visų žvilgsnius. Šio nuostabaus kūrinio autorė Augustė 

Varnagirytė (3c) (technologijų mokytoja Staselė Andrulienė) 

mielai atsakė į visus klausimus, kilusius išvydus šį rankų 

darbo kalėdinį akcentą. 

Auguste, kaip atsirado šis pomėgis? Karpinius pjaustau 

jau daug metų. Mano mama yra dailės mokytoja, ji jau nuo 

penktos klasės mokė mane pjaustyti karpinius, kuriais vėliau 

kartu su kitais mokiniais puošėme mokyklos langus konkursui 

,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia“. 

Kiek užtrunka sukurti tokį šedevrą? Šį karpinį-

paveikslą pjausčiau dvi savaites, dirbau po kelias valandas per 

dieną. 

Ar karpinių pjaustymas yra tavo pagrindinis pomėgis? 

Tai nėra mano pagrindinė veikla. Be šių rankdarbių, dar 

mėgstu piešti ir lipdyti modelinu. 

Kokie tavo ateities planai? Nemanau, kad siesiu savo 

ateities planus su menu, tai liks tik vienas mano pomėgių. 

Papasakok apie apdovanojimą, gautą už šį nuostabų kūrinį. Už karpinį buvau apdovanota Kauno miesto 

mokyklų kalėdinių kompozicijų parodos-konkurso ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ diplomu (pernai gavau tik padėką), 

kurį įteikė Kauno švietimo skyriaus vedėjas Virginijus Mažeika, taip pat gavau pakvietimą į Kauno dramos teatrą. 

Ačiū už pokalbį ir linkime tau kūrybinės sėkmės! 

Ugnė Kučkovaitė, 2c 

Pilietiškumo pamoka 
Praėjusių metų gruodžio 11-12 dienomis mūsų 

mokykla prisijungė prie visuotinio mokytojų streiko. 

Žinodama, kad mokytojams svarbus visuomenės ir 

mokyklos bendruomenės palaikymas, nusprendžiau 

suorganizuoti palaikymo mokytojams akciją. 

Paskambinau savo bendraklasei Sabinai Baltrūnaitei, 

susitikome, piešėme plakatus, vėliau sukūrėme grupę 

socialiniame tinkle „Facebook“, kvietėme prie šios 

gražios akcijos prisijungti visus norinčius, atsinešti vaišių 

ir kartu su mylimais mokytojais praleisti popietę 

gimnazijoje. Ryte visi susitikome valgykloje ir susitarę, ką pasakysime, kaip išreikšime palaikymą, ėjome į kabinetą, 

kuriame buvo susirinkę streikuojantys mokytojai. Visai netikėtai įėję į kabinetą supratome, kad nereikėjo nieko 

planuoti, nes veiksmai kalbėjo patys už save. Ir mokinių, ir mokytojų akyse spindėjo laimės ašaros, jautėme mokytojų 

dėkingumą. Jaukiai praleidome popietę mokykloje, turėjome galimybę artimiau pabendrauti su mokytojais. Labai 

džiaugiuosi, kad 

gimnazijoje yra tiek daug 

pilietiškų, nuoširdžių, 

apie šalia esantį 

galvojančių mokinių. Šis 

įvykis labai suartino mus, 

mokinius ir mokytojus. 

Tai padėjo suprasti, koks 

svarbus palaikymas ir 

kiek nedaug reikia, kad 

pasijustume stiprūs ir 

vieningi.  

Patricija Anušauskaitė, 4a 
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Tradicinis Labdaros vakaras 

Gruodžio 7-ą dieną gimnazijoje vyko jau septynioliktasis tradicinis Labdaros vakaras. Jį organizavo direktoriaus 

pavaduotoja Teresė Janulevičienė, muzikos mokytojai Danutė Šaučiūnienė ir Ramūnas Baranauskas, gimnazijos meno 

vadovė Reda Vaivadaitė. Talentingiausių mokinių koncertas buvo tikrai įspūdingas: nustebino grupė ,,Queen Show“, 

pramoginių šokių šokėjai Simona Mankauskaitė (4e) ir Justas Martišius iš Jono Pauliaus II-ojo gimnazijos, mokyklos 

reperiai Vykintas Saulius Lasickas (4e) ir Karolis Poviliūnas (2c), kurie originaliai papasakojo svečiams apie ,,Rasos“ 

gimnaziją. Skaitovų konkurso nugalėtojas Mantas Puodžiukaitis (1b), paskaitęs savos kūrybos eilėraštį ,,Kairėn nuo 

Nemuno vagos“, taip sužavėjo ilgametį gabių mokinių rėmėją Arimantą Dumčių, jog jis nusprendė įdėti šį eilėraštį į 

savo knygą. Maloni staigmena visiems tapo smuikininko Osvaldo Petroko, buvusio gimnazisto, pasirodymas, 

apvainikavęs visą koncertą. 

Vakaro metu veikė rėmėjų ,,Kavos draugas“ improvizuota kavinė, svečiai buvo vaišinami puikia kava, kurią 

gamino buvęs gimnazistas Vilius Bartaševičius. 

Aukcionas šįmet buvo neįprastas – jį vedė gimnazistai Justinas Vinciūnas ir Laurynas Muraveckas (4b). 

Įspūdingiausi mokinių darbai buvo parduodami ir po aukciono vykusiame turgelyje. Brangiausi parduoti darbai – 

Paulinos Juodsnukytės (3g) paveikslas ,,Mažos mergaitės svajonė“ ir Laimos Panovienės bei Nedo Panovo (3e) 

šalikėlis ,,Šilko švelnumas“.  

Ernesta Sapežinskaitė, 3a 

Laisvės gynėjų diena 

Kultūrologė Aleida Assman teigia: „Negalima ateities tiesiog atskirti nuo praeities. [...] Į ateitį ateiname tik 

per praeitį.“ Poeto Justino Marcinkevičiaus kalboje ,,Amžinam gyvenimui“, pasakytoje laidojant 1991 m. Sausio 

tryliktosios aukas, ieškau atsakymo, ko reikia atgimstančiai Lietuvai? 

Istorija moko, jog mūsų stiprybė vienybėje ir tikėjime. Tai gali patvirtinti 1991 metų Sausio tryliktosios  įvykiai, 

per kuriuos sovietų kariuomenė Vilniuje jėga užgrobė televizijos bokštą bei LRT pastatą. Tąkart žuvo keturiolika ir 

buvo sužeista daugiau kaip tūkstantis žmonių, bet okupantai sustojo. Seimo pulti jie nebedrįso. Tų pačių metų sausio 

šešioliktąją Vilniaus katedros aikštėje žuvę laisvės gynėjai buvo 

palydimi į amžinąjį gyvenimą, įkvėptu žodžiu su jais tautos vardu 

atsisveikino ir poetas Justinas Marcinkevičius kalba ,,Amžinam 

gyvenimui“. Poetas teigia, jog nemirtingumą ir amžiną šlovę 

suteikia tiktai tėvynė, o mirusiuosius vadina laisvais 

Respublikos piliečiais, nes jų didvyriškumas, dvasios tvirtybė bei 

laisvės meilė apgynė visos Lietuvos nepriklausomybę ir lėmė  

pergalę. Šios aukos, tą naktį apglėbusios laikė ne užgrobtą, o 

SAVO žemę, jų akys buvo pakeltos į SAVO dangų, o į 

automatų šūvius jie atsakė skanduodami: ,,Lie-tu-va!“ Justinas 

Marcinkevičius kalba apie tai, kad šie įvykiai padėjo  Lietuvai dar 

labiau sutvirtėti, tapome dar vieningesni. ,,Sakau, kokie mes stiprūs, kai mano ranka tavo rankoje, o tavo ranka jo 

rankoje.“ Ši Justino Marcinkevičiaus mintis įrodo: istorija mus moko, jog Lietuvos žmonių laisvės siekis tuomet buvo 

toks stiprus, kad sugebėjo suvienyti tautą ir apginti nepriklausomybę. 

Taigi ieškodama atsakymo į klausimą, ko moko istorija, supratau, kad iš praeities mes galime semtis stiprybės, 

pasimokyti iš klaidų, vienytis ir viltis teisingesnės ateities. Ši kalba padeda suprasti, kad mūsų, lietuvių, tautos istorija 

moko, kad tikint savimi viskas yra įmanoma, o laisvė reikalauja visuomenės atsakomybės ir vienybės. 

Ieva Stulpinaitė, 2c 

,,Mažos mergaitės svajonė“ ,,Šilko švelnumas“ S. Mankauskaitė ir J. Martišius 
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24-os abiturientų laidos šimtadienio prisistatymai 

 
4a klasė (auklėtoja Jolanta Martinionienė, 

seniūnė Danielė Giedraitytė): Džiaugiamės, kad 

bent paskutiniais metais pavyko visiems susiburti ir 

suprasti, kad klasės draugai visai puikūs žmonės. 

Nuo šiol mūsų Facebook grupė vadinasi ,,30 

geriausių draugų“! 

 

4b klasė (auklėtoja Laimutė Saulevičienė, 

seniūnė Austėja Zavistauskaitė): Sakoma, kad 

šioje klasėje egzistencija įgauna prasmę. Jeigu 

Antanas Garšva būtų mokęsis 4b, jis nebūtų bandęs 

pasikarti. Būtent su 4b klase baigėsi Napoleono 

žygiai ir tik čia Gregoras Zamza nepavirto į vabalą. 

Net laikas, prasilenkdamas su 4b, mandagiai 

nulenkia savo pražilusią galvą. Nepamirškime ir 

fakto, jog 4b yra devinta Hario Poterio dalis. 

 

4c klasė (auklėtoja Vilma Bartaševičienė, 

seniūnė Ieva Kiškionytė): ,,Kalbėjimas – sidabras, 

tylėjimas – auksas.“ Taip, mes tylime, kai reikia, 

plepame, kai nereikia, – ne veltui mokytojai mus 

praminė žuvų klase. Tačiau nenuvertinkite mūsų, 4c 

yra išties protinga klasė, tik kad tą erudiciją 

dažniausiai pasiliekame sau. Patempti už liežuvio ir 

atvesti mus į protą geriausiai sugeba mūsų 

mylimiausia auklėtoja, kuri dažnai atlieka ne tik 

mokytojos, bet ir mamos vaidmenį. Nors gal ir 

retokai tai sakome, bet esame jai labai dėkingi. Taip 

pat pasižymime bendradarbiavimu, kuris visu 

gražumu atsiskleidžia, kai užduotį tenka atlikti 

paskutinę minutę. Gal čia kiek ir perdėjom. Bet 

nieko, gerai, kad turime seniūnę, kuri sutvarkys 

visus klasės reikalus ir niekam nereikės nė piršto 

pajudinti. 

  

4d klasė (auklėtoja Vitalija Marojan, seniūnė 

Milda Auželytė) 

 
Atrodo, ką tik žengėme pirmus žingsnius į ,,Rasą“, 

Nespėjom mirktelti, egzaminai į trasą. 

Ketveri metai subūrė mus į šeimą, 

Tokie skirtingi, bet vieningi. 

Kasdien linksmai mokykloj laiką leidžiam, 

Bet greit artėja nerūpestingų dienų galas. 

Žinokite, mokytojų dar nenuvylėm! 

Net jei ir nenusimato šimtukų lietus. 

Juk ne įvertinimai mums svarbiausi, 

O ryšys, kurį užmezgėm su kiekvienu bendraklasiu! 

Mūsų klasės auklėtoja šauniausia iš visų, 

Dėkojam jai už tikėjimą kiekvienu. 

Išeisime visi subrendę, gyvenimo kelią atradę. 

O po daugel metų susitikę, 

Linksmai mokyklos laikus prisiminsim. 
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4e klasė (auklėtoja Kristina Miliukaitė-

Lapinskienė, seniūnė Karolina Pupiūtė): Dar iš 

kartos į kartą vadinama ,,E-brigada”. Ši, skirtingų 

charakterių klasė, vienija 17 merginų ir 12 vaikinų. 

Dėl jų auklėtojos Kristinos Miliukaitės-Lapinskienės 

motyvacinės citatos ,,visada tikėkis geriausio“ ir dėl 

ypatingos anglų kalbos priespaudos ši klasė du 

kartus triumfavo sporto šventėje, o ir anglų kalba iš 

visų egzaminų bus išlaikyta geriausiai, nes net 

šventiniu laikotarpiu filmai rodomi tik anglų kalba. 

Su didžiuliu ryžtu, noru ir mokytojų skatinimu, 4e 

klasė nuo devintos iki dvyliktos klasės, nors ir 

pametusi bei paleidusi kai kuriuos į kitas mokyklas, 

pasitaisė ir skaičiuodama dienas iki paskutiniojo 

egzamino negali susitaikyti su mintimi, kad nebeteks 

susitikti kiekvieną dieną mokykloje ir pabėgus iš 

pamokos kartu gerti kavą ar valgyti Mcdonald‘s 

maistą.  

 

4f klasė (auklėtoja Rita Kasperavičienė, 

seniūnė Emilija Drabužinskaitė): Anksčiau mūsų 

klasė tokia nebuvo: mes daug pykomės, dažniausiai 

burdavomės į atskiras grupeles, nuomonės visais 

aspektais skirdavosi kaip diena ir naktis, o dauguma 

mokytojų mūsų nemėgo. Neslėpsime, 4f klasė visur 

buvo paskutinė, o jei tik buvo galimybė, niekur 

nedalyvavome. Tačiau bėgant laikui supratome, kad 

mokykloje praleidžiame labai daug laiko ir geriau su 

visais sutarti, nei pyktis. Tai supratę tapome 

vieningi, draugiškesni vieni kitiems. Pagaliau 

tapome viena komanda ir tuo labai džiaugiamės. 

4g klasė (auklėtoja Audronė Tuminauskienė, 

seniūnė Gabrielė Žilinskaitė) 

 
Ginetas yra pasakęs: ,,Nu, kaip žmonės jūs geri, 

Bet jūs nieko nesimokot, nulio esate verti.“ 

Protmūšy mes užėmėm ne paskutinę vietą 

Sporto šventėje taip pat, 

Per krikštynas puikiai pasirodėm, 

Sužavėjom mes visus kaipmat. 

G geriausi, nuostabiausi 

Iš visų mes tobuliausi... 

 

4h klasė (auklėtoja Genovaitė Armonienė, 

seniūnas Nojus Petrūnas): Niekas tiksliai nežino, 

kokia toji 4h klasė, bet, pagal naujausius 

meteorologų tyrimus, buvo atrasta, kad tokia klasė 

pasikartoja kartą per 100 tūkstančių metų. Pagal 

patikimus duomenis, pateiktus profesorės ir 

matematikos mokytojos Alminos Vitkauskienės, 4h 

klasė buvo apibūdinta kaip „ypatinga“. Mokykloje 

apklausti asmenys apie 4h klasę sakė, jog jie dažnai 

atrodo sutrikę, bet dar neįrodytos hipotezės teigia, 

kad jų akys mato keturias dimensijas vienu metu, tai 

jų smegenys apkrautos trigubai didesniu krūviu, nei 

žmogui įmanoma. Teigiama, kad normalus žmogus, 

susidūręs su 4h klase, po kiek laiko išprotėtų ir 

bėgtų tolyn, tai įrodo buvusios auklėtojos, kurios 

negalėjo išbūti ilgiau nei metus. Jei susidursite su 4h 

klase – BŪTINAI PASISVEIKINKITE IR 

TAPKITE JŲ DRAUGAIS, nes jie labai faini :).  
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,,Ta diena artėja“  
Vasario 8-ą dieną VDU Didžiojoje salėje šventėme 

šimtadienį. Tai didžiausia metų šventė, kurią kūrė beveik 

šimtas žmonių: direktoriaus pavaduotoja Violeta 

Juškienė, renginio režisierė Reda Vaivadaitė, 

choreografijos vadovė Džineta Šablauskienė, muzikos 

meno vadovas Ramūnas Baranauskas, technikos 

režisieriaus asistentas Tomas Jonavičius ir visas būrys 

gimnazistų. Dvyliktokai sugalvojo vaidinimą ,,Kaip mes 

kuriame šimtadienį“, kurį sudarė dešimt etiudų, sukurtų 

vis pagal kitą idėją. Himno žodžius sukūrė Laurynas 

Muraveckas, programėlę – Gabrielė Tijūnaitytė ir 

Oskaras Liniauskas. 

Kalbinu Ievą Okunevičiūtę ir Austėją Žukauskaitę, 

24-osios laidos abiturientes, 4a klasės gimnazistes, šių 

metų šimtadienio vaidinimo scenarijaus kūrėjas. 

 Ar laukėte šimtadienio? 

Austėja: Labiau laukiau, negu nelaukiau. Buvo daug 

streso dėl suknelių, batelių, o ypač vaidinimo. Bet 

tikėjau, kad nerimas atsipirks. Ir labai nekantravau 

įsiamžinti su visais draugais, bendraklasiais, kad visada 

galėčiau prisiminti šventės akimirkas. 

Ieva: Žinoma, kad laukiau. Labai ilgai laukiau, tačiau 

pati šventė taip greitai pasibaigė, kad net nepajutau. Liko 

tik šilti prisiminimai. 

Kodėl nusprendėte ruošti šimtadienio vaidinimą? 

Austėja: Siūlyčiau dalyvauti visiems! Na, gal ne 

visiems visiems, nes ant scenos vietos neužtektų. Bet 

visas procesas, susijęs su vaidinimo kūrimu, buvo pati 

smagiausia šimtadienio dalis. Sutikau naujų žmonių, 

sutvirtinau senus ryšius ir nuostabiai praleidau laiką. Net 

žmonės, jaučiantys scenos baimę ar manantys, kad neturi 

jokių aktorinių gebėjimų, turėtų pabandyti. Tokia proga 

retai pasitaiko, nedaugelis iš mūsų dar kartą lips ant 

scenos vaidinti. O patirtis tik teigiama, net jeigu ir buvo 

šiokių tokių kliūčių. Buvo ginčų, ypač dėl scenarijaus, 

bet viskas išsisprendė ir pati išmokau geriau priimti kitų 

nuomonę, išklausyti. Tad viskas tik į gera. 

Ar tokia šventė kaip šimtadienis reikalinga? 

Nebūtų geriau praleisti daugiau laiko mokantis negu 

ruošiantis šiai šventei? 

Ieva: Labai reikalinga. Ši šventė – tai būdas paskutinį 

kartą pašėlti prieš pradedant rimtai ruoštis egzaminams. 

Be to, šimtadienis man padėjo suvokti, kad liko visai 

nedaug laiko iki mokyklos baigimo, greitai reikės išeiti į 

suaugusiųjų pasaulį, todėl pradėjau labiau vertinti likusį 

laiką mokyklos suole ir bendraklasius. 

Austėja: Nežinau, ar šimtadienis yra reikalingas kaip 

šventė. Ši proga man buvo svarbi tuo, kad galėjau 

daugiau laiko leisti su savo mokyklos draugais. Nežinau, 

ar būčiau taip suartėjus su visais, jeigu nebūčiau 

dalyvavus vaidinimo kūrimo procese, todėl nenorėčiau 

šios patirties išmainyti į jokias papildomas pamokas. 

Kruopštesni žmonės sugebėjo atsigriebti už praleistas 

pamokas. O praleistų pamokų nebuvo daug, nemanau, 

kad nukentėjo mano būsimų egzaminų rezultatai. 

Ar svarbiau būti „pačia 

gražiausia“, ar jaustis savimi per 

šimtadienį? Galbūt reikėtų 

derinti abu aspektus? 

Austėja: Aš labai stengiausi 

atrodyti gerai, bet ganėtinai 

nusivyliau, nes nesijaučiau savimi. 

Todėl patarčiau ties tuo ir susitelkti. 

Didelė dalis merginų nori būti 

puošnios, kad gerai atrodytų 

nuotraukuose, bet nuotraukas 

peržvelgsite retokai, o atsiminimai, 

kaip jūs nejaukiai jautėtės tą dieną, nes nebuvote savimi, 

gali nustelbti visus gerus šios dienos dalykus. 

Ieva: Svarbiausia jaustis savimi, nes žmogus tik taip 

gali jaustis laimingas. Suknelė yra papildomas priedas, 

kuris gali suteikti džiaugsmo tarsi vyšnia ant torto, bet jei 

tortas neskanus, tai vyšnia nieko nepadės. 

Ką galėtumėte patarti dabartiniams 

vienuoliktokams laukinat savo šimtadienio?  

Ieva: Šimtadienio vaidinimą galima pastatyti per dvi 

savaites, todėl nepanikuokite. Reikia tik vienos geros 

idėjos ir šiek tiek vieningumo. Dalyvaukit, darykit, 

nebijokit praleisti pamokų. 

Austėja: 

Neužsikelkite 

kartelės ir 

nesusikurkite 

didelių vilčių. 

Jeigu į šventę 

ateisite tiesiog 

norėdami 

praleisti gerai 

laiką, o ne 

patirti kažką 

neįtikėtina, tai 

viskas bus 

nuostabu. Per 

savo šimtadienį 

prisidarykite kuo daugiau nuotraukų. Būtinai, jeigu tik 

turite noro ir galimybių, dalyvaukite vaidinime! 

Manau, kad šimtadienis išties pareikalavo daug 

laiko, kantrybės ir pastangų. Ar ką nors iš viso to 

išmokote? Ar liko įsimintinų akimirkų? 

Austėja: Taip, taip ir dar kartą taip. Nors man šventė 

nebuvo labai įspūdinga (tikėjausi per daug), bet labai 

džiaugiuosi bendravimu ir šventės laukimu. Vaidinimo 

kūrimo procesas paliko tik šiltus atsiminimus, net tapo 

šiokia tokia rutina, kurios nesinorėjo atsikratyti. Todėl 

reikia mėgautis ne vien galutiniu rezultatu, o ir kūrybos 

procesu. 

Paulina Leščinskaitė, 4a 
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Raštingiausieji apie raštingumą

Šįmet, kaip ir kasmet, gimnazijoje vyko raštingiausio 

moksleivio rinkimai „Raštingumo meistras“. Jame 

geriausius rezultatus pademonstravo trys gimnazistai: 

Austėja Vaičiulevičiūtė, Vilius Jarockis, Viktorija 

Kostkevičiūtė (mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė), todėl 

nusprendėme juos pakalbinti. 

Ar lietuvių kalba Jums – vertybė? Ar lietuvių kalba – 

vertybė šiuolaikiniam jaunimui? Austėja: Žinoma. Tai – 

mano gimtoji kalba, kurią laikau svarbesne už užsienio kalbas. 

Juk maža garbė svetimomis kalbomis kalbėti, didi gėda savos 

nemokėti (J.Jablonskis). 

Pirmiausiai esame 

lietuviai ir turime 

didžiuotis, jog išlikome 

kaip tauta ir išsaugojome 

unikalią kalbą. Iš tikrųjų, 

džiaugiuosi gimusi 

Lietuvoje ir gebanti 

kalbėti lietuviškai, mano 

nuomone, tai viena iš 

turtingiausių ir gražiausių 

pasaulio kalbų. Jaunimas 

turėtų vertinti lietuvių kalbą visų pirma dėl to, jog tai jų 

vaikystės kalba. Ta pačia kalba kalbėjo ir tebekalba artimieji, o 

pati kalba turi sunkią, bet turtingą istoriją, todėl tikrai reikėtų į 

tai atsižvelgti ir vertinti, jog galime laisvai kalbėti lietuviškai. 

Gimtosios kalbos puoselėjimas ir vertinimas taip pat įprasmina 

žmogaus būtį – juk jaučiamės savi, būdami gimtoje šalyje, 

kalbėdami gimtąja kalba. Vilius: Lietuvių kalba, kaip ir bet 

kuri kita, yra didelė vertybė. Kuo daugiau moki kalbų – tuo 

laisvesnis esi. Tačiau Lietuvos jaunimas per daug 

nesureikšmina gimtosios kalbos mokėjimo, pakeičia ją daug 

plačiau vartojama anglų ar kita užsienio kalba. Viktorija: Taip, 

lietuvių kalba man yra vertybė, tačiau šiuolaikinis jaunimas 

pamiršta jos svarbą, mano nuomone, dėl sparčios 

globalizacijos, nes anglų kalba veržiasi į mūsų gyvenimą. 

Kodėl verta mokėti gimtąją kalbą? Austėja: Ją verta ir 

net privalu mokėti, nes tai – prigimtinė duotybė. Esu lietuvis, 

kalbu lietuviškai. Esu vokietis, kalbu vokiškai. Nemokėdami 

savos kalbos ar išsižadėdami jos prarandame dalį savęs. 

Prarandame ir galimybę 

pažinti gimtosios kalbos 

ypatybes, tai, ką girdėjome 

nuo pat mažens. Kalbos 

grožis atsiskleidžia 

kasdienybėje, ypač, kai 

šnekame nesudarkyta, 

taisyklinga gimtąja kalba. 

Vilius: Kalba – viso labo 

komunikacijos priemonė, 

tačiau kuo geriau ją moki, 

tuo geriau gali save 

išreikšti. Na, o gimtoji 

kalba yra pati pirmoji, todėl 

ją reikėtų išmokti nepriekaištingai, vien dėl pagarbos Tėvynei. 

Viktorija: Gimtąją kalbą mokėti svarbu, nes tai yra mūsų 

paveldas ir išskirtinis tautos bruožas. Tai žmogui suteikia 

savitumo. 

Nuo kada augančiam individui kalba tampa svarbia 

gyvenimo dalimi? Austėja: Manyčiau, nuo pat mažens. Tik 

tas individualus ryšys tarp kalbos ir mažojo lietuvio pasireiškia 

vėliau. Juk būdami maži dauguma girdėjome lopšines, 

skaitomas pasakas. Tai buvo pirmas kontaktas su gimtąja 

kalba. Nuo pat pirmojo žodžio užmezgame ryšį su gimtąja 

kalba. Skaitydami, kalbėdami, samprotaudami tą ryšį 

stipriname. Pirmas žodis, pirma parašyta raidė, pirmas 

sudarytas sakinys teikia tiek džiaugsmo, nors tai tėra maži 

pasiekimai. Vilius: Nuo pat gimimo, nemokant kalbos sunku 

laisvai bendrauti. Viktorija: Augančiam individui kalba yra 

svarbi nuo pat pirmųjų dienų, nes pirmasis susipažinimas su ja 

įvyksta girdint artimuosius bendraujant. Šeimoje vaikas 

pradeda formuoti savo kalbos kultūrą, todėl tėvams svarbu 

rodyti taisyklingos kalbos pavyzdį. 

Kas turi didžiausią įtaką ugdant vaikų raštingumą? 

Kada verta pradėti rūpintis jauno žmogaus kalbos 

kultūra? Austėja: Kalbant apie jauno žmogaus kalbos kultūrą, 

žinoma, reikėtų tuo pasirūpinti nuo pat mažumės. Dažniausiai 

iš artimųjų iki paauglystės augantis vaikas daug ką išmoksta, 

todėl svarbu nedarkyti gimtosios kalbos. Paauglystės 

laikotarpiu žmogus labiau veikiamas aplinkos, kurioje jis 

praleidžia daugiausia laiko, todėl kalboje pradeda ryškėti 

svetimžodžiai, anglicizmai. Kuomet perimame didžiąją dalį 

gimtajai kalbai nebūdingų žodžių, sumaišome dvi skirtingas 

kalbas. Todėl svarbu, kad bendrautume taisyklinga lietuvių 

kalba, skatintume kitus sekti tokiu pavyzdžiu. Vilius:  Manau, 

tėvų kontrolė, ypač jaunesniems vaikams. Mokykla nesuteiks 

raštingumo, jei pats mokinys to nenorės ir nesieks, o už tėvus 

niekas geriau neišugdys vaiko savimonės ir neišmokys jo 

atsirinkti, kas gerai ir kas ne. Visa tai labai glaudžiai susiję.  

Viktorija: Be abejo, didelę įtaką vaikų raštingumui turi 

mokytojai, tačiau ne tik 

lietuvių kalbos, bet ir kitų 

dalykų, nes mokytoją 

jaunas žmogus mato kaip 

autoritetą. Jauno žmogaus 

girdimas klaidas reikia 

taisyti ir tokiu būdu 

padėsime formuoti gražią 

ir kultūringą kalbą. 

Kaip manote, kas 

charakterizuoja raštingą 

žmogų? Viktorija: 

Raštingas žmogus moka ne 

tik taisyklingai rašyti, bet ir kalbėti, išmano kalbos kultūrą, 

geba sklandžiai reikšti savo mintis ir raštingumo niekados 

neapleidžia.   

Ar verta kasdienybėje taisyklingai kalbėti, pavyzdžiui, 

susirašinėjant trumposiomis žinutėmis rašyti su lietuviškais 

simboliais, šnekant taisyklingai kirčiuoti? Kodėl? Austėja: 

Žinoma, jog verta. Taisyklingas kalbos vartojimas praturtina 

žmogų, praplečia jo žinias, ugdo nuovokią asmenybę. Tai yra 

labai svarbu einant prasmingo gyvenimo keliu. Vilius: Taip, 

turėtų taip būti, bet toli gražu nėra... Aš pats tikrai 

nepasivarginu ir beveik visada rašau be lietuviškų simbolių bei 

šnekėdamas neformaliai sukirčiuoju, kaip išeina. Tai nėra 

gerai, bet čia jau reikia užsispyrimo. Viktorija: Taip, verta. 

Pavyzdžiui, naudodami lietuviškus simbolius galime tobulinti 

ir įtvirtinti turimas kalbos žinias, o taisyklingai kirčiuodami 

gražiau kalbame. Mokėjimas vartoti taisyklingą kalbą yra 

inteligentiško žmogaus įvaizdžio kūrimo priemonė. 

Kaip supranti, kas yra raštingumas plačiąja prasme? 

Austėja: Raštingumas – vienas iš gimtosios kalbos 

puoselėjimo būdų. Tai – vienas iš gabaus ir protingo individo 

požymių. Vilius: Raštingumas praplečia galimybes, tiek 

keliaujant, tiek ieškant darbo, padeda reikšti mintis, o 

svarbiausia, pagal jį galima daug spręsti apie žmogaus 

išsilavinimo lygį. Viktorija: Mano nuomone, raštingumas 

plačiąja prasme yra išsilavinusio žmogaus bruožas, kurį 

atskleidžiame kasdienybėje. 

Daina Lukošiūnaitė, 4a 
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Kodėl šiuolaikiniam jaunimui svarbu 

domėtis istorija? 

Šių metų vasario 12-ą dieną gimnazijoje svečiavosi 

projekto „Misija Sibiras“ dalyviai, kurie papasakojo apie 

savo patirtį ekspedicijoje į Kazachstaną. Misija 

organizuojama nuo 2006 metų. 2018 metų ekspedicijos 

vadovai – Arnoldas Fokas ir Nerijus Pranckevičius. 

Mūsų 2b klasei apie projektą pasakojo 2018 metų 

dalyvis, Santaros gimnazijos mokinys Rokas. „Misija 

Sibiras“ projekto tikslas – puoselėti istorinę atmintį bei 

tautinį patriotiškumą, pagerbti Sibire žuvusius lietuvius, 

sutvarkyti mūsų tautiečių tremties vietas, apleistas 

kapines, pastatyti atminimo simbolius. Sužinojome, kad 

nėra lengva patekti į ekspediciją: užpildžius anketą, tik 

maža dalis žmonių yra atrenkama į bandomąjį žygį, po 

kurio suformuojamos galutinės ekspedicijos komandos. 

Buvo įvardyti įspūdingi skaičiai: projekto metu 

sutvarkyta 200 kapų, apie ekspediciją sukurta 11 

dokumentinių filmų, pastatyti 6 lietuviški kryžiai, 

aukščiausias net 4,8 metro. Rokas kalbėjo apie emocijas, 

užplūdusias ekspedicijos metu: džiaugsmą, laimę, radus 

savo tautiečių kapus. Jis papasakojo, jog lietuvių kapų 

ieškojimas apleistose Kazachstano stepėse vietiniams 

pasirodė kiek juokingas ar net beprasmiškas, tačiau, 

pasak jo, nuostabesnio jausmo, nei stovėti už tūkstančių 

kilometrų nuo tėvynės prie žuvusiųjų lietuvių kapų ir 

giedoti Lietuvos himną, nėra. Susitikimas baigėsi 

mintimi, jog jaunimas turėtų domėtis Lietuvos istorija, 

kad skaudūs karo ir pokario įvykiai nepasikartotų. 

Projekto dalyviai ne tik pasidalino per ekspediciją 

sukauptomis emocijomis, bet ir paskatino moksleivius 

domėtis Lietuvos istorija, būti pilietiškus. 

Karina Dalgedaitė ir Viktorija Keršytė, 2b 

 

Susitikti buvo verta 
Vasario 13-ą dieną susitikome su buvusia gimnazijos 

mokine, Eurovizijos dalyve Ieva Zasimauskaite. Ieva 

pasiryžo kalbėti apie kiekvienam svarbius dalykus: 

pakilimus ir nuopuolius, vertybes ir kaip jas susigrąžinti. 

Tėvų pavyzdys. Niekada nenorėjau tokių santykių, 

kaip mano tėvų, kai mama tik priekaištauja, o tėvas 

jaučiasi neįvertintas. Maniau, kad tokia niekada nebūsiu, 

kad būsiu tobula, bet šeimoje esu ragana – niekada 

nenorėčiau su savimi tokia gyventi. 

Svajonių šalis. Tokia šalis man buvo Ispanija, į kurią 

patekau per Erasmus programą studijuodama. Atrodė, 

kad ten turi gyventi tik laimingi žmonės, nes nuolat 

šviečia saulė, šilta, žmonės atsipalaidavę. Tačiau 

pasirodė, kad ir ten yra problemų: jaunimas nuolat 

linksminasi vakarėliuose, daug geria, rūko ir vartoja 

narkotikus. Išėjau iš paskutinio vakarėlio apimta panikos 

priepuolio – atrodė, kad mirsiu, sukaustė mirties baimė, 

nors realiai nieko neįvyko. Atvirai apie viską 

prisipažinau mamai. Meldžiausi: ,,Dieve, jeigu aš 

išgyvensiu, tai mesiu rūkyti.“ Bet jau trečią dieną 

supratau, kaip tai sunku vykdyti. 

Pakilimas. Kai garsiai paprašiau pagalbos, į mano 

gyvenimą atėjo žmonės, kurie padėjo suprasti savo 

situaciją. Lankiau paskaitas ir jau penkerius metus 

nerūkau. Mes dažnai klaidingai įsivaizduojame, kas yra 

komfortas – tai noras ryte keltis, nes taip faina gyventi. 

Laimė. Juk viską darome, kad būtume laimingi. 

Renkamės arba tai, kas mums teiks laimę, arba tai, kas 

teiks laimę kitiems. Mūsų veikla gali padaryti kitus 

laimingus – tai 

svarbiau. Laimę gali 

suteikti tik tikėjimas 

– tai gyvenimo 

paslaptis. Niekada 

neišduokite savo 

svajonės, nesvarbu, 

kas ką sako. 

Profesija. Tėtis 

yra odontologas, turi 

kabinetą, todėl aš 

turėjau stoti mokytis 

šios profesijos, nes 

tikrai turėsiu darbo 

vietą. Taip manė artimieji, tik tėtis mane palaikė, manė, 

kad būsiu nelaiminga. Priėmiau kompromisą – mokiausi 

viešbučių vadybos, nors dabar tuo nesinaudoju. 

Svajonė. Visada svajojau dalyvauti Eurovizijoje. 

Atrankoje dalyvavau penkis kartus. Jau nenorėjau 

dalyvauti, bet Vytautas Bikus parašė dainą. Visiškai 

nieko nesitikėjau – bijojau, kad galiu būti netobula. 

Gražiausias prisiminimas iš mokyklos. Tai 

mokytoja Rita Jurčiukonienė (dabar Rita Richter), jai 

svarbiausia santykiai, todėl pažymiai visai nebuvo 

svarbūs. Kai atėjau į mokyklą visiška beraštė (pirmas 

pažymys buvo -2), labai džiaugiausi gavusi ketvertą, 

gyriausi tėčiui, o lietuvių kalbos egzaminą išlaikiau visai 

neblogai, tarp 70-80 procentų. Išmuštravo. 

Santykiai. Būtina turėti žmogų, su kuriuo galėtum 

būti, bet jį labai lengva prarasti, todėl santykius reikia 

labai branginti, į juos reikia investuoti, tai pats 

svarbiausias dalykas gyvenime. Receptas labai 

sudėtingas, jį sunku įgyvendinti: nelipti kitiems per 

galvas, nesusigadinti santykių, nes teks grįžti tuo pačiu 

sugriautų santykių keliu. Visos padarytos klaidos 

kartojasi su visais žmonėmis. Reikia kasdien kitam daryti 

po vieną gerą darbą nesitikint jokios grąžos, po dviejų 

trijų dienų ateina rezultatas. Taip ir stengiuosi elgtis su 

savo mylimaisiais. 

Deimantė Jankauskaitė, 2c 
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