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Kovo 11-osios šventė 

 
Šįmet laisvės šokį, kaip ir kasmet, pastatė mokytoja Džineta Šablauskienė pagal Ovidijaus Vyšniausko atliekamą 

dainą „Kur bėga Šešupė“ (Maironio žodžiai). Renginį vedė Vestina Prochorskytė (4c) ir Rapolas Urbonas (3c). 

Šventės organizatorė – direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė. Seimo narys Gediminas Vasiliauskas gimnazijos 

direktoriui Artūrui Sakalauskui įteikė 1990-ųjų metų Kovo 11-osios Nepriklausomybės akto kopiją su signatarų 

parašais. Šoko visi gimnazijos mokiniai, šventėje dalyvavo ir VDU „Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių 

mokiniai, gimnazijos mokytojai, mikrorajono gyventojai ir kiti svečiai. Fotoreportažą parengė gimnazijos mokytoja 

Lina Jankauskaitė. 
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Viešnagė Japonijoje 

„Moki žodį – žinai kelią“, – byloja lietuvių liaudies patarlė. Mūsų gimnazijos mokinį Matą Jagelavičių (3b) šis 

kelias nuvedė net į Tolimuosius Rytus – Japoniją. Laisvai japonų kalba kalbantis, laimėjęs prizinę vietą Hirošimos 

universiteto ir Komaru kotsu kompanijos organizuojamame japonų kalbos konkurse bei turėjęs galimybę pasisvečiuoti 

Japonijoje gimnazistas mielai atsakė į visus mums įdomius klausimus. 

Matai, kas tave paskatino domėtis tokia sudėtinga kalba? Japonija susidomėjau 2015 metais, kai iš draugų 

sužinojau apie šalies populiariąją šiuolaikinę kultūrą. Kasdien skaičiau straipsnius apie įvairiausius negirdėtus 

dalykus, žiūrėjau video, kurių nesupratau dėl kalbos barjero. Tai buvo paskatinimas išmokti japonų kalbą, kurią 

pradėjau mokytis 2016 metų pavasarį su mokytoja iš Japonijos, kuri jau kelerius metus gyvena Kaune. 

Kaip sekėsi mokytis kalbos? Pirmosios pamokos vyko anglų kalba, po pusmečio jau 80% kalbėjome japonų ir 

20% anglų kalba. Vėliau anglų kalba tapo ignoruojamu įrankiu, t. y. jei nežinojau žodžio, turėjau jį apibūdinti 

japoniškai, kitaip atsakymo negaudavau. Tai metodas ,,ledlaužis”, kurį rekomenduoju visiems, kas nori greitai pradėti 

kalbėti nauja kalba. 

Kokie dar mokymosi metodai padėjo? Gramatiką teko mokytis ir su „Žvaigždžių karų“ personažais, ir su Hariu 

Poteriu. Vaizdinėje medžiagoje buvo sakinys apie naują gramatiką, o prie jo išversta į japonų kalbą frazė iš 

populiariųjų filmų, kuri atmintinai žinoma daugeliui jaunų žmonių. Tai buvo man neįprastas mokymosi būdas, kurio 

stilius 100% man tiko. Sulaukiau dar vienos staigmenos. Į pamoką mokytoja atsivedė mainų studentą, kuriam buvo 

uždrausta kalbėti angliškai. Japonų kalba dar nemokėjau gerai kalbėti, tačiau tokia praktika vis dažnėjo ir tai padėjo 

beveik nemąstant pasakyti tai, ką noriu. 

Papasakok apie konkursą, kuriame dalyvavai, bei galimybę išvykti į Japoniją. 2018 metų rudenį dalyvavau 

Hirošimos universiteto ir Komaru kotsu kompanijos organizuojamame japonų kalbos konkurse. Mano kalbos 

mokėjimo lygio žmonėms reikėjo parašyti 1000 ženklų, maždaug 4 minučių trukmės, kalbą. Pagal taisykles pirmosios 

vietos nugalėtojas turėjo gauti kelialapį į Hirošimos prefektūrą septyniolikai dienų. Labai laukiau konkurso, ir 

pagaliau išaušo toji diena. Savo kalbą teko sakyti rinktinei komisijai, atvažiavusiai iš Japonijos. Po pertraukos 

oficialios ceremonijos metu buvo paskelbti nugalėtojai. Iškovojau antrąją vietą. Tuomet labai ja nesidžiaugiau, nes 

supratau, kad praradau šansą nukeliauti į trokštamą aplankyti šalį. Netrukus buvo pranešta, kad konkursas nebaigtas. 

Yra dar viena detalė. Siurprizas: pirmos IR antros vietos nugalėtojai keliauja į Japoniją kartu. Prireikė akimirkos, kad 

suvokčiau, kas ką tik nutiko. Po trijų mėnesių gavau informaciją apie programą. Po dar dviejų mėnesių, vasario 

viduryje, išskridau į Hirošimos prefektūrą. 

Kokie įspūdžiai iš viešnagės Japonijoje? Programos tikslas buvo atskleisti Japonijos ypatybes, todėl keturias 

dienas keliavome po skirtingas vietoves. Kelionėse aplankėme daugybę budistų ir shinto šventyklų, susipažinome su 

jų lankymo etiketu, apžiūrėjome senamiesčius. Vertingiausia kelionė buvo į Hirošimos miestą, kuris buvo amerikiečių 

susprogdintas Antrojo pasaulinio karo metu. Programoje teko sužinoti labai daug ir apie Japoniją, ir apie kultūrų 

skirtumus. 

Ar programos metu susidūrei su kokiais nors sunkumais? Kasdien vartodamas japonų kalbą dvi savaites po 

dvylika valandų primiršau lietuvių bei anglų žodžius, nes juos buvo pakeitę japoniški. Tačiau praktika užsienyje labai 

naudinga besimokantiems kalbų, tik reikia nebijoti būti nesuprastiems, todėl skatinu mokytis kalbų ir galbūt pasiseks 

viską patirti taip, kaip teko man. 

Dėkojame Matui bei linkime sėkmės japonų kalbos mokymosi kelyje! 

終わり (Owari, pabaiga) 

Ugnė Kučkovaitė, 2c 
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Jos garsina mokyklą 

Sveikiname Respublikinės moksleivių technologijų 

olimpiados I vietos laimėtoją Alvitą Kaminskaitę! 

Alvita, kaip nusprendei dalyvauti olimpiadoje? Kas tave 

paskatino? Joje dalyvavau ir anksčiau, todėl ir šiemet, labai 

įkalbinėjama mokytojos Staselės Andrulienės, sutikau 

dalyvauti. Nors ankstesnės 

olimpiados tikrai neprisimenu 

su šypsena, maniau, kad 

įgijusi naujos patirties galiu 

dar kartą pabandyti, o laimėjus 

pirmąjį etapą nebeturėjau kur 

dėtis – teko eiti pirmyn. 

Kaip vyko pasiruošimo 

procesas? Tai buvo įtemtas 

darbas! Kartu su mokytoja 

labai stengėmės, į pagalbą 

pasikvietėme dailės mokytoją. 

Olimpiadai reikėjo paruošti 

namų darbą. Mokytojos 

paskatinta  ėmiausi didžiulio 

darbo, kuris, mano nuomone, pavyko puikiai. Buvo nemažai 

kliūčių, tačiau rezultatas džiugino ir mane, ir mokytoją. 

Kaip tau sekėsi olimpiadoje? Kokias emocijas patyrei? 

Net negaliu lyginti jos su ta, kurioje anksčiau dalyvavau! Vien 

šilta atmosfera padarė didelį įspūdį. Tai, kaip vertintojai 

tolerantiškai elgėsi su dalyviais, kaip padėjo, išties sumažino 

stresą. Žinoma, tai visgi konkursas, todėl konkurencija niekur 

nedingo. Svarbus dalykas buvo laiko planavimas. Tačiau 

nepaisant įtampos dėl konkurencijos man labai patiko dalyvauti 

šiame renginyje. Juolab kad taip puikiai pasisekė ir užėmiau 

tokią aukštą vietą ☺. 

Kūrybinė olimpiados užduotis ne ką mažiau pradžiugino. 

Gavau puikią darbo temą, kuriai buvau gerai pasiruošusi, nors 

sunkumų tikrai netrūko. Vienas nepatogumas – negalėjau 

naudoti savo priemonių. Tegalėjau atsinešti savo adatą ir 

žirkles. Vąšelis (pagrindinė mano darbo priemonė ) taip pat 

buvo man duotas olimpiados metu, todėl priprasti prie naujo 

įrankio buvo nemenkas iššūkis. Bet viskas pavyko ir tądien 

namo parsinešiau pirmos vietos medalį. 

Ar norėtum dar kartą dalyvauti olimpiadoje? Daugiau 

jau gal ne. Nors visas pasiruošimas buvo išties smagus, tai 

gerokai mane išvargino. Nors pažymiai nesuprastėjo, vis tiek 

jaučiausi nepakankamai pasiruošusi pamokoms, nebuvau tiek 

susikaupusi mokslams, kiek norėjau. 

Ką patartum kitiems, besiruošiantiems olimpiadoms? 

Nesinervinti! Taip, žinios ir idėjos labai svarbu, bet net 

geriausios idėjos nebus tinkamai įgyvendintos, jei labai 

nervinsiesi ☺. Patariu daug kalbėtis su mokytoja, daug tartis, 

aptarti net menkiausias detales. Pačiam suprasti darbą, techniką 

yra neįkainojamai svarbu, ypač konkurse kaip šis. Svarbu jausti 

savo darbą, mėgti tai, ką darai, pabandyti viską namie prieš 

renginį ir, visų svarbiausia, pasitikėti savimi! 

Rosita Puidokaitė, 2c 

Paulina Brazauskaitė (4c) šiais metais Lietuvos mokinių 

jaunųjų filologų konkurso Kauno miesto ture (vertimo iš rusų 

kalbos sekcijoje) laimėjo I vietą (mokytojos Rūta Gaulienė ir 

Vilma Bartaševičienė). Paulina vertė modernios rusų poetės 

eilėraštį.   

Zlatensija Zolotova 

(Златенция Золотова) savo 

socialiniame tinkle turi 

daugiau nei 50 000 sekėjų – 

daugiausia, žinoma, merginos. 

Poetė rašo apie meilę, 

išsiskyrimą ir kitus 

išgyvenimus, tai, suprantama, 

suranda atgarsį jautriose 

merginų širdyse. Zlatensijos 

eilėraščiai trumpi, juose nėra 

užuominų apie didybę ir 

globalines problemas. Užtat 

juose daugybė vaizdų iš 

realaus gyvenimo. Skaitant 

poetės eiles norisi ir paliūdėti, ir pasijuokti. Bet labiausiai norisi 

padaryti ką nors gera savo gyvenime. 

 

*** 

Но, съездив в Париж, посмотрев на башню,  

Вы разочарованно сели в такси.  

Вы ждëте такого, что даже страшно.  

Вас многое может расстроить вблизи.  

 

Высокое с низким идут в союзе.  

Великое с малым, добро и зло.  

И, если вы сотканы из иллюзий,  

Вам определенно не повезло.  

 

И эта предельная хрупкость мира  

Давно бы разрушилась в пух и прах,  

Но вы сотворили себе кумира  

Совсем не на собственный риск и страх.  

 

Кумир – человек, как любой и каждый.  

Вас многое может расстроить вблизи.  

Но самое страшное, что однажды  

Вы разочаруетесь, и – в такси. 

  

*** 

Nuvykę  Paryžiun, pažvelgę į bokštą 

Jūs nusivylę sėdat į taksi. 

Jūs kažin ko tikitės, netgi kraupoka – 

Daug kas nuvilti gali iš arti. 

 

Viršūnės ir gelmės čia jungtį sudarę. 

Didinga ir menka, kilnu ir žiauru. 

Ir jeigu iliuzijom savo dar tikit, 

Tai nepasisekė jums iš tiesų. 

 

Trapumas pasaulio šio begalinis 

Seniai gal jau būtų į dulkes pavirtęs, 

Bet jūs susikūrėte sau idealą 

Ir riziką savo, ir baimes užmiršę. 

 

Juk idealas žmogus kaip kiekvienas. 

Ir daug kas jus gali greičiausiai nuvilt. 

Bet siaubingiausia – akimirką vieną, 

Praradus tikėjimą, vėl – į taksi. 
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2018-2019 m. m. Respublikinių ir Tarptautinių olimpiadų ir konkursų nugalėtojai

Eil. 

Nr. 
Mokinio v., pavardė, klasė, už ką apdovanotas 

Mokytojo v., 

pavardė 
Vieta 

R
esp

u
b

. 

T
a

rp
ta

u
t. 

1.  
V. Svirskaitė (3a), Respublikinis Mokslo populiarinimo darbų konkursas 

,,Mokslo sriuba“ 
A.Viliokaitienė laureatė R  

2.  
D. Rožinskaitė (2c), Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas 

Maironio literatūros muziejuje 
R. Rakauskaitė 

I, II turo 

laureatė 
R  

3.  
A. Česonytė (1c), Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas 

Maironio literatūros muziejuje 

V. Mataitė-

Grigaitienė 

I, II turo 

laureatė 
R  

4.  
V. Kostkevičiūtė (3b), Respublikinis moksleivių meninio skaitymo konkursas 

Maironio literatūros muziejuje 

V. Mataitė-

Grigaitienė 

I turo 

laureatė 
R  

5.  S. Jochimavičius (4g), Respublikinis dienoraščio konkursas „Aš einu“ V. Marojan I R  

6.  

E. Leonavičiūtė (2a), O. Sadauskaitė (2b), Respublikinis projektas „Atviros 

kultūriniam paveldui asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per 

rusų literatūrą ir jos sąsaja su Lietuvos kultūra“, 

Moksleivių kūrybinių darbų konkurso tema: Ivanas Turgenevas ir jo 

amžininkai 

L.Leonavičienė laureatės R  

7.  
K. Pivoliūnas (2c), J. Smičius (2c), M. Tamošiūnas (2c), Tarptautinis 

daugiakalbystės turnyras „Scrabble“ 
K. Bielskienė II  T 

8.  

P. Anušauskaitė (4a), Ž. Budėnaitė (2a), A. Dravininkaitė (4a), G. 

Germanavičiūtė (3b), M. Jagelavičius (3b), I. Kiškionytė (4c), G. Kuzminskaitė 

(4b), G. Mikaitė (4c), L. Muraveckas (4b), D. Rožinskaitė (2c), J. Vinciūnas 

(4b), A. Žukauskaitė (4a),  I. Lapienis (3b), R. Urbonas (3c), G. Baliutavičiūtė 

(2b), D. Giedraitytė (4a), Tarptautinis konkursas „Skrisk, giesmele“. Choro 

ansamblinė sudėtis. 

D. Šaučiūnienė 

R. Baranauskas 
I  T 

9.  D. Rožinskaitė (2c), Respublikinis konkursas ,,Giesmių giesmelė“ R. Baranauskas I R  

10.  
A. Kaminskaitė (2a), Respublikinė technologijų olimpiada „Mano laiškas 

rytojui“ 
S. Andrulienė I R  

11.  J. Markevičius (3a), 3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada B. Zakarkienė I R  

12.  R. Rinkevičius (3f), 3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada B. Zakarkienė II R  

13.  I. Kiškionytė (4c), 3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada B. Zakarkienė II R  

14.  R. Jurgelionis (3b), 3-oji Lietuvos mokinių braižybos olimpiada K. Zuzevičius III R  

15.  
Augustė Varnagirytė, 3C kl., tarptautinio konkurso „Wave on wave“ tapybos 

grupės I vietos laimėtoja 
M.Šležaitė I  T 

16.  
Kornelijus Barisevičius, 3D kl., tarptautinio konkurso „Wave on wave“ 

grafikos grupės laureatas  
M. Šležaitė laureatas  T 

17.  

R. Savickaitė (3c), M. Kraskauskaitė (3c), T. Burtovaja (4c), M. Juodvalkytė 

(4b), G. Rudaitytė (4b), J. Vinciūnas (4b), K. Šventoraitis (4b), Respublikinis 

9-12 kl. kūrybinių darbų konkursas „Laisvės kontūrai“ 

M. Mackelienė laureatai R  

18.  G. Stasevičiūtė (1c), Respublikinis etikos konkursas ,,Moralinės dilemos“ D.Roževičienė laureatė R  

19.  

A. Kalindraitė (3d), I. Kairytė (3d), 

U. Rudenko (3d), J. Tamaliūnaitė (3c), G. Kurgonaitė (3b), I. Mickevičiūtė 

(3d), I. Miniauskaitė (3a), A. Griciūtė (1b), A. Krujelskytė (3d), E. 

Sapežinskaitė (3a), K. Vitonytė (3c), U. Liegutė (3a), Respublikinis šokių 

konkursas Alytuje „Šokiai visiems“  

D.Šablauskienė I R  

20.  
Tarptautinis šokių festivalis-konkursas Trakuose „Lithuanian open dance cup 

2018“ 
D.Šablauskienė II  T 

21.  G. Tijūnaitytė (4d), Lietuvos geomokslų olimpiada R. Preikšienė II R  

22.  M. Puodžiukaitis (1b), Geografijos olimpiada „Adventur 2019“ R. Preikšienė III R  

23.  G. Tijūnaitytė (4d), XXXI Lietuvos mokinių geografijos olimpiada R. Preikšienė II R  

24.  
Ž. Budėnaitė (2a), D. Dosinas (2a), J. Zokas (2a), L. Žvaliauskaitė (2a),  VGTU 

Ekonomikos žaidimas „Silpniausioji grandis“ 
I.Kublickienė I R  

25.  Nedas Rauluševičius (2b), Respublikinė ekonomikos ir verslo olimpiada I.Kublickienė II R  
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Gimnaziją garsinančių gimnazistų apdovanojimų šventė 

Šiais mokslo metais mokykloje gimė nauja tradicija: 

direktorius Artūras Sakalauskas pasiūlė idėją apdovanoti visų 

olimpiadų ir konkursų nugalėtojus bendroje šventėje, į kurią 

būtų pakviesti mokiniai, jų tėvai ir mokytojai. Šiai minčiai 

pritarė ir direktoriaus pavaduotojos Teresė Janulevičienė ir 

Violeta Juškienė. Renginio, vykusio 2019 m. gegužės 9-ą dieną, 

sumanymas gimė stebint kitus panašius renginius, o svarbiausia, 

klausant Moliendo cafe muzikos. Renginio vedėjai – Mantas 

Puodžiukaitis (1b) ir Ieva Salamakinaitė (2b) – žaismingai ir 

linksmai bendravo su publika. Elegantiškas ir subtilus balerinų 

Brigitos Pivoriūnaitės ir Smiltės Meškytės šokis ir dalyvavimas 

įteikiant apdovanojimus suteikė ypatingo žavesio renginiui. 154 

moksleivių apdovanojimą pertraukė skaitovės Dorotėjos 

Rožinskaitės pasirodymas, Igno Lapienio (3b) atliekamos 

dainos. Dirbome kartu su muzikos mokytoja Inesa Semėnaite-Rutkauskiene, sceną papuošė mokytojos Staselė Andrulienė ir 

Birutė Zakarkienė, sceną apšvietė Tomas Jonavičius. Žinoma, pirmasis renginys neapsiėjo be nesklandumų: teko sinchronizuoti 

garsą ir vaizdą transliuojančius skirtingus kompiuterius, tačiau renginys buvo palankiai įvertintas. 

Režisierė ir meno vadovė Reda Vaivadaitė 

Susitikimas 

Gegužės 14-ą dieną mokykloje svečiavosi buvęs gimnazistas, buriuotojas, garsinantis Lietuvą pasaulyje Rokas Milevičius, 

kuris papasakojo apie savo siekius, patirtus iššūkius ir sunkumus bei ateities svajones. 

Buriavimas Rokui svarbus nuo vaikystės, kadangi tėtis buriavo, tai dar mažą 

nusivedė į Kauno jachtklubą, kur berniuką, svaidantį akmenukus į laivus, pastebėjo 

treneris. Dėl treniruočių praleisdavo daug pamokų, baigęs gimnaziją įstojo į LSU. 

Rokas svajojo patekti į Pekino olimpiadą (2008), tačiau liko „pirmas po brūkšnio“. Bet 

dalyvavo 2012 metų olimpiadoje Londone. Po šios olimpiados suprato, jog sportinio 

buriavimo kaina per didelė, todėl su juo atsisveikino. Su lietuvių jachta „Ambersail“ 

apiplaukė aplink pasaulį. Suprato, kad ruošdamasis olimpiadai teišnaudojo 20% jėgų, 

kurių pareikalavo dalyvavimas tarptautinėse varžybose aplink pasaulį. Varžybos 

„Volvo Ocean Race“ lyginamos su Dakaro raliu. Patekti į Nyderlandų „Brunel“ 

komandą Rokui pavyko tik todėl, kad pagal taisykles reikėjo dviejų narių iki 

trisdešimties metų. Atsiradus šiai neįtikėtinai galimybei, reikėjo atitikti patirties, fizinio 

ir psichologinio pasirengimo bei sveikatos reikalavimus. Rokas buvo atrinktas iš 300 pretendentų. 

230 dienų truko treniruotės prieš prasidedant varžyboms. Plaukimas, suskirstytas į 11 etapų po 21-ą dieną, truko 257 dienas. 

Buriuotojai 4 valandas dirba, 4 ilsisi, 4 budi. Visą svorį, esantį laive, nuolat reikia perkelti iš vienos laivo pusės į kitą pagal vėjo 

kryptį, kad neapsiverstų jachta. Kartais režimas toks, kad tenka miegoti tik po 20 minučių. Praktiškai visą laiką esi šlapias, sūrus 

vanduo beveik niekada neišdžiūsta. Laimė yra tik maistas ir miegas, nors laivo viduje 36 laipsniai karščio. 

Dėl ko verta taip kankintis? Rokas teigia, kad yra perfekcionistas ir maksimalistas, bet ir jam kartais kildavo klausimas: „Ką aš 

čia darau?“ Atrodydavo, kad palieka savo kūną dėl nuovargio. Didžiausias stimulas – įsipareigojimas komandai, stichijos ir savęs 

nugalėjimas. Neįkainojama bendravimo patirtis, gebėjimas spręsti problemas, suprasti, ko iš tavęs tikisi ir ko tu tikiesi iš kitų.   

Didžiausia svajonė – 2021 metais su lietuvių jachta „Ambersail II“ sudalyvauti pasaulinėse varžybose „Ocean Race“. 

Viltė Tverijonaitė, 2c
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Atsiskleidė moksleivių požiūris į šiuolaikines technologijas 

Kas? Kur? Kada? Šių metų balandžio 11-ą dieną 

VDU „Rasos“ gimnazijoje vyko Respublikinė bendrojo 

ugdymo mokyklų 9 -12 (gimnazijų I-IV) klasių mokinių 

konferencija „Šiuolaikinės technologijos: padeda ar 

trukdo mokytis?“ Konferencija rengta kartu su VDU ir 

Kauno pedagogų kvalifikacijos centru. Mokiniams 

pranešimus rengti padėjo ir darbą sekcijose moderavo 

VDU komunikacijos katedros studentai. Konferencijos 

atidaryme buvo parodytas gimnazijos dramos studijos 

„DŽ“ (vadovė Reda Vaivadaitė) etiudas „Dėmesio 

atakon“, kuriame atskleista pagrindinė technologijų 

naudojimo problema: kas ką atakuoja? Svečius ir 

dalyvius pasveikino gimnazijos direktorius Artūras 

Sakalauskas ir VDU viešosios komunikacijos katedros 

vedėja, profesorė daktarė Kristina Jūraitė. Profesorė 

priminė maršalo Makluhano, Kanados mokslininko,  

mintį, kad visi esame kosminio laivo įgulos nariai, o 

technologijos reikalauja atsakomybės – kaip mano 

veiksmai paveiks kitų gyvenimą. 

Statistika. Iš viso konferencijoje užsiregistravo 132 

dalyviai, 79 mokiniai, 53 pedagogai, 19 studentų. 

Parengta 50 moksleivių pranešimų, kuriems vadovavo 38 

mokytojai.   

Temų įvairovė. Darbas vyko septyniose sekcijose: 

lietuvių ir anglų kalbų, gamtos ir geografijos mokslų, 

tiksliųjų mokslų, socialinių mokslų. Pranešimai aprėpė 

daugybę įvairių temų: „Apps we can‘t live without“ 

(„Programėlės, be kurių negalime gyventi“), „Kaip 

skaitmeninė biblioteka padeda mokytis“, „Grafinis lygčių 

ir nelygybių sprendimas naudojant informacines 

technologijas“, „Šiuolaikinių medijų įtaka žmogaus 

tapatumui“, „Ar technologijos padeda išspręsti savitarpio 

problemas?“, ,,Informacinių technologijų vartojimo ir 

dėmesio trukmės koreliacija“ ir kt. 

Pranešėjų kompetencija. Akivaizdu, kad moksleiviai 

puikiai išmano šiuolaikines technologijas, naudojasi jų 

teikiamomis galimybėmis mokydamiesi, dalinasi savo 

patirtimi, sugeba demonstruoti įvairių programų siūlomus 

įrankius, kurie palengvina ne tik surasti informaciją, bet 

ir atlikti sudėtingas užduotis, pasitikrinti žinias, ištaisyti 

klaidas. Mokinių atlikti statistiniai tyrimai įrodė, kad 

mokiniai nenori būti „įlindę į sąsiuvinius“, todėl 

mokydamiesi mieliau renkasi Google.com, Youtube.com, 

egzaminatorius.lt, klase.eduka.lt, kahoot.com internetines 

svetaines. Moksleivių tikslas – pakeisti mokytojų požiūrį 

į informacines technologijas ir jų naudojimą pamokose. 

Įvardinti privalumai ir iškeltos problemos. Visi 

pranešėjai teigė, kad šiuolaikinės technologijos yra 

puikus įrankis bendrauti, mokytis, pramogauti. IT – 

kelias į ateitį, suteikiantis galimybes, pokyčius ir 

įvairovę; įgalina atlikti tai, ko realiame gyvenime atlikti 

neįmanoma: virtualaus pasaulio erdvė neaprėpiama; IT 

treniruoja, ugdo gebėjimus realaus pasaulio veikloms. 

Tačiau pripažinta, kad IT – įrankis, kuris gali ir kurti, ir 

griauti, naikinti gebėjimą perteikti informaciją realiame 

pasaulyje. Priminta Alberto Einšteino mintis, kad mūsų 

technologijos gerokai pralenkė mūsų žmoniją. 

Susiduriame su žmonijos robotėjimo problema, 

dvasingumo praradimu, atpratimu bendrauti realiame 

gyvenime. 

Išvados. Žmogus valdo technologijas: tik nuo jo 

priklauso, ar privalumai nusvers trūkumus. Ugdyti 

reikėtų žmogų ir jo kritinį mąstymą, gebėjimą atsirinkti. 

Kas keisis? Požiūris į šiuolaikines technologijas: 

motyvacija mokytis naudojantis teikiamais įrankiais ir jų 

galimybėmis. Mokiniai supras pavojus, kylančius 

internetinėje erdvėje, ir mokysis atsakingai pasirinkti 

informaciją. Pasikeis pamokos vedimo metodika: 

tikslingai bus naudojami IT įrankiai, tobulinami IT 

naudojimosi įgūdžiai, ugdomas kritinis mąstymas. 

Pasiūlymai. Į dalyvio anketos klausimus atsakė 66 

moksleiviai, kurie įrodė, kad šiandienos jaunuoliai yra 

sąmoningi ir brandūs, besidomintys visuomenės 

gyvenimo ir mokslo aktualijomis. Į klausimą, kokią temą 

pasiūlytų kitų metų konferencijai, atsakė 52 moksleiviai. 

19-ai rūpi globalizacijos, gamtosaugos, politikos 

problemos, kurias galima apibendrinti tema „Kaip 

įmanoma išsaugoti mūsų planetą ateities kartoms?“, 14-ai 

– mokymosi ir karjeros galimybės, 8-iems  – meno, 

sporto ir laisvalaikio problemos, 8-iems – patiriamo 

streso ir psichinės sveikatos klausimai, 4-iems – kaip 

sugrąžinti knygas į mūsų gyvenimą. 

Konferencija atskleidė temos aktualumą ir 

nevienareikšmiškumą, parodė moksleivių 

suinteresuotumą ir kompetenciją. 

 Mokytoja Rita Rakauskaitė 
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Sabina Baltrūnaitė (4a) – Filologų konkurso nugalėtoja 

Nepamiršk gyventi 

Elzė buvo kvailiausias 

žmogus, kokį man teko pažinti – 

na, mokslo prasme tai tikrai. 

Nemėgstu žmonėms klijuoti 

etikečių, tačiau Elzė... Ji iš tiesų 

stebindavo mokytojus savo 

neišpasakytu kvailumu. Ji 

pridarydavo klaidų mažamečiams 

parengtuose uždaviniuose, 

nemokėjo jokių formulių, 

chemijos ir fizikos laboratorinių darbų metu tikėtis iš jos 

pagalbos būdavo naiviau nei galvoti, kad nusipirkęs loterijos 

bilietą laimėsi aukso puodą. Elzei nesisekė ne tik tikslieji 

mokslai – istorijos datų ji niekad neprisimindavo, o skyrybos 

ženklus rašiniuose dėliodavo pagal tai, kur jai atrodydavo 

gražiau. Taigi niekas pernelyg nesistebėjo, kai nė nepabaigusi 

aštuntos klasės Elzė mokyklą metė. 

  Visgi geri draugai kadaise buvome mudu su Elze. Nors nė 

karto neruošėme namų darbų kartu, nekalbėjome apie 

atsiskaitymus ar kitus mokyklinius reikalus, ji gebėdavo 

užmegzti pokalbį ir plepėdavo nesustodama, retsykiais 

pasiteiraudama, ar pritariu jai, ir, man nespėjus nė prasižioti, 

tauškėdavo toliau. Labai gerai pamenu mūsų paskutinį 

susitikimą vieną vasaros popietę, kai mudu gulėjome pievoje, 

spoksojome į dangų, mintyse kurdami istorijas apie 

praplaukiančius debesis, o ji pareiškė nesuprantanti, kodėl 

įsimylėję žmonės galvoja, kad jų pilvuose plazda drugeliai. 

Elzei atrodė, kad jokie čia ne drugeliai, o plėšrūs paukščiai, 

kapojantys jos skrandį. Ir kai ji atsuko savo veidą į manąjį, 

jame nebuvo nė lašo pasišlykštėjimo – tarsi apie vidurius 

ėdančius paukščius ji kalbėtų kiekvieną dieną. Geriau už viską 

prisimenu jos akis – to žvilgsnio, kokiu Elzė tada įsistebeilijo į 

mano veidą, kaip gyvas nepamiršiu. Dvi didelės, jaunatvišku 

entuziazmu liepsnojančios žydros akys mane tarytum 

užhipnotizavo. 

Ir tos pačios didžiulės, per dešimt metų nepakitusios akys 

dabar žvelgė tiesiai į mane. Jei ji nebūtų taip atidžiai į mane 

spoksojusi, jei ne tas jos iki sielos gelmių veriantis žvilgsnis, 

ko gero, eičiau kaip ėjęs iki savo vagono, stengdamasis 

neišpilti kavos iš puodelio. <...> 

– KAROLI! <...> 

Apglėbiau ją viena ranka, kita vis dar stengdamasis išlaikyti 

karštą gėrimą popieriniame puodelyje. Pagaliau nuslopinęs 

sukilusį pyktį suvokiau, kad išties matau savo vaikystės 

geriausią draugę.  

– Eime į kitą vagoną, – pasiūliau vienam vyriškiui 

subambėjus, kad lašas kavos užtiško ant jo išblizginto bato. – 

Tikiu, kad turi daug ką papasakoti. 

– Aš atsimenu mokyklą visai kitokią nei prisimeni tu. Mano 

atmintyje neliko nė vienos istorijos sąvokos, tačiau galėčiau 

tiksliai cituoti pokalbius su bibliotekininke, žinok, išmintinga 

moteris ji buvo. Turėjo tris šunis, jei pagalvočiau, prisiminčiau 

ir vardus. Bet ji nekentė kačių. Sakė, alergiška. Atsimenu, ką 

užrašiau kiekviename lapelyje, paliktame mokyklos 

vadovėliuose. Man nepatiko, kad jūs buvote tikri kalikai ir prie 

jūsų jaučiausi it ateivė. Nors jums visiems, sėdintiems kiauras 

valandas įbedus nosį į nuobodžias knygas ir temokantiems 

egzistuoti, aš mokiausi gyventi. <...> 

– Na, mes nebuvome kalikai... Taip, ruošėmės 

kontroliniams darbams, bet ir gyventi spėjome, – gūžtelėjau 

pečiais, prisiminęs futbolo treniruotes po pamokų, juokelius su 

draugais, svaičiojimus apie ateitį – tuo metu vargu ar galėjome 

įsivaizduoti, kurios svajonės išsipildys, o kurios suduš ir liks 

nostalgija dvelkiančiais prisiminimais. 

– Na na, – atsiduso Elzė, – paskutiniais metais vis rečiau 

susitikdavome, nes tau tik mokslai ir mokslai! Ir ką? Ar 

atsimeni nors vieną neteisingai atsakytą klausimą, dėl kurio 

nemiegojai naktimis? O ar dabar galvoji apie pažymius, 

kuriuos gavai? Nesakyk, pati žinau, kad ne, kitaip būtum pats 

didžiausias idiotas ir mudu nesikalbėtume.  

Buvau primiršęs, kad Elzės tiesmuki atsakymai gali būti ne 

tik erzinantys, bet ir žeidžiantys. Aš gerai mokiausi, mokyklą 

baigiau su pagyrimu, bet jos buvo tiesa – neprisiminiau nieko, 

ką tiek stengiausi įsiminti ruošdamasis egzaminams. O mokytis 

teko daug. 

– Ir, kas baisiausia, tie mokslai tau buvo visai nenaudingi! 

Dabar važiuoji į kažkokią darbo konferenciją Rygoje, kurios 

bijai, į kurią visai nenori, nors galėtum pasivaikščioti Rygos 

senamiesty, sutikti naujų žmonių ir suvalgyti skaniausių 

pasaulyje vaflių!  

– Važiuoji į Rygą, kad suvalgytum vaflių? <...> 

– Aha. 

– O paskiau? 

– Į Taliną. Išgerti skaniausios obuolių arbatos. 

Lėtai linktelėjau. Mano žvilgsnį patraukė mažas 

stačiakampis prietaisas, kabantis jai ant kaklo. Visgi reikėjo ko 

nors griebtis, jog ji neimtų kalbėti apie mane ar apie mokyklą, 

tad nutraukdamas trumputę tylą pasiteiravau: 

– Kas čia? 

Ji pažvelgė ten, kur krypo mano akys, pavartė daiktą 

rankoje ir šyptelėjo. 

– Ak, taip. Mėgstu rašyti poeziją. 

Elzė įsispoksojo pro langą, tarsi jos atsakymas viską 

paaiškintų, tarsi tas mažas daikčiukas ir poezija būtų 

neatsiejami dalykai. Supratęs, kad visgi būtent taip jai ir 

atrodo, perklausiau: 

– Atsiprašau, ką? 

– A, tiesa. Man vištakumas. 

Tylėjau, nes neturėjau nė menkiausio supratimo, kas siejo 

akių ligą, poeziją ir mane sudominusį mechanizmą. Buvau 

pasiryžęs daugiau neklausti, bet ji pastebėjo mano sumišimą. 

– O, Karoli, tau juk gerai sekėsi matematika, visad buvai 

giriamas už loginį mąstymą, tačiau dabar nesupratai? 

Vištakumas – tai tokia liga, kai negali matyti prieblandoje, 

tampi kone aklas, o man vakarais gimsta genialios mintys. 

Kartą mintyse pradėjusi dėlioti eilėraščio strofas ėmiau 

rankomis ieškoti užrašinės, bet ne tik kad neradau, dar 

nuverčiau stiklinę vazą, va, turiu randą, jei netiki, – ji atkišo 

man prieš nosį savo plaštaką. Tarp nykščio ir smiliaus buvo 

matyti nedidelė rausva žymė. – Nuo tada nusprendžiau, kad 

nenoriu leisti genialioms mintims pabėgti ir įrašysiu jas 

diktofonu. Visur jį su savimi nešioju. 

Moteriškas balsas paskelbė apie greitai pasibaigsiančią 

kelionę. <...> 

Traukiniui sustojus ir keleiviams lyg žirniams pasipylus iš 

vagonų ėmiau ieškoti jos akimis. Žinojau, kad manęs paimti 

greitai atvažiuos užsakytas taksi automobilis, kad turiu kuo 

skubiau išeiti iš stoties, tačiau negalėjau neatsisveikinti. 
Netrukus išvydau ją, neriančią tarp susispaudusių žmonių – 

tikriausiai, niekas nė neįsivaizdavo, kad ši jauna moteris 

atvyko čia tik suvalgyti vaflių.  

– Elze! – šūktelėjau. 

Ji atsisuko ir netrukus surado mane akimis. Nusišypsojo, 

pamojo ranka ir pusbalsiu, tačiau labai aiškiai artikuliuodama 

tarė: 

– Lik sveikas. Ir nepamiršk gyventi. 

Netrukus ji pranyko minioje. Lyg suakmenėjęs spoksojau į 

tą vietą, kur vos prieš akimirką į mane žvelgė dvi didelės 

žydros akys. Nepamiršk gyventi. <...> 
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„Perpetuum mobile“ nominacija 

Kovo mėnesį gimnazijoje vyko draugiškiausio gimnazisto 

rinkimai. Draugiškiausiais paskelbti: Edvardas Mykolaitis (1a), 

Selina Stačiokaitė (1c), Ieva Stulpinaitė (2c), Lukas Šličius 

(3c), Vaiva Marija Bružaitė (3d), Tautvydas Kęstutis 

Telyčėnas (4a), Austėja Zavistauskaitė (4b), Rugilė Gudaitytė 

(4d), Nojus Petrūnas (4h). Paprašėme jų atsakyti į keletą 

klausimų apie draugiškumą. 

Ar gera idėja rinkti draugiškiausius gimnazistus? 

Edvardas: Manau, kad taip. 

Draugiškoje aplinkoje būti visada 

smagiau, o paskatinimas tų, kurie tokią 

aplinką formuoja, yra labai reikšmingas. 

Selina: Smagu, jog yra tokių renginių, 

kurie mums suteikia gerų įspūdžių. 

Austėja: Tokiu būdu yra pagerbiami 

moksleiviai už 

atsidavimą ir 

nuoširdų bendravimą su kitais. Ieva: 

Tikrai taip! Šie rinkimai padeda kurti 

draugišką aplinką gimnazijoje.   

Kaip jaučiatės būdami 

draugiškiausi mokiniai 

gimnazijoje?  Edvardas: Labai 

smagu, kad mane išrinko 

draugiškiausiu gimnazistu. Džiaugiuosi, kad yra daug 

nuoširdžių žmonių, su kuriais smagu būti ir bendrauti 

kiekvieną dieną. Rugilė: Esu laiminga išrinkta draugiškiausia 

gimnazijoje. Geras jausmas, kadangi 

labai mėgstu bendrauti su įvairiais 

žmonėmis. Austėja: Jaučiuosi 

pagerbta ir pamaloninta, antrus metus 

iš eilės išrinkta viena iš draugiškiausių 

gimnazistų. Šis įvertinimas dar labiau 

motyvuoja stengtis dėl kitų kiekvieną 

dieną. Ieva: Specialiai nesistengiu būti 

draugiška, tiesiog bendrauju su 

žmonėmis taip, kaip norėčiau, kad su 

manimi bendrautų. 

Ką jums reiškia bendravimas? Edvardas: Bendravimas 

su kitais žmonėmis man leidžia būti savimi, kalbėtis apie 

patinkančius dalykus, kartu užsiimti 

bendrais pomėgiais ar tiesiog 

smagiai leisti laiką. Rugilė: Smagu 

pažinti naujus žmones, kadangi 

bendraudama su kitais aš pasisemiu 

naujų žinių, idėjų. Galiu padėti 

kitiems ir patarti, kaip nebijoti 

bendrauti su įvairiais žmonėmis. 

Selina: Be galo mėgstu bendrauti, 

užjausti, išklausyti žmones. 

Austėja: Vadovaujuosi mintimi, jog kiekvienas žmogus gali 

išmokyti tam tikrų dalykų, todėl jis ir atsiranda gyvenime tam 

tikru metu. Todėl kiekvieną dieną stengiuosi įvertinti draugą ar 

visai nepažįstamą žmogų. Ieva: Bendraudama su kitais galiu 

geriau pažinti kitus ir save pačią. 

Kaip moksleiviui įgauti 

drąsos, bendraujant su 

bendraklasiais? Edvardas: Su 

bendraklasiais bendrauti buvo 

lengva. Iškart radome bendrų 

pomėgių, temų, kuriomis buvo 

smagu diskutuoti. Taip 

bendravimas tampa daug 

laisvesnis ir linksmesnis. Rugilė: 

Reikia nebijoti būti savimi ir parodyti 

save tokį, koks esi iš tikrųjų.  

Selina: Manau, drąsa ateina savu 

laiku. Norint įgauti drąsos mokslo 

metų pradžioje, reiktų stengtis nebijoti 

dalyvauti grupinėse veiklose, 

nesidrovėti užkalbinti kitų žmonių. 

Austėja: Išeiti iš savo komforto 

zonos, nes tik susidūręs su savo baime 

ir ją nugalėjęs, moksleivis įgaus drąsos 

ir pasitikėjimo savimi, įgis naujų 

draugų! Ieva: Svarbiausia yra norėti. Jeigu tikrai yra noro  

bendrauti su bendraklasiais, drąsa atsiras savaime. Reikia 

nepasiduoti ir pasitikėti savimi. 

Kaip mokykloje mokiniams susirasti naujų draugų? 

Edvardas: Mano klasėje visi yra 

be galo draugiški ir linksmi. Ypač 

suartėjome per pirmąją išvyką bei 

ruošiantis krikštynoms. Manau, 

kad jei daugiau laiko būtų skirta 

veikloms, į kurias įtraukta visa ar 

kelios klasės, bendravimas tarp 

visų mokinių taptų daug šiltesnis 

ir draugiškesnis. Rugilė: Tai 

priklauso nuo kiekvieno asmenybės, kadangi vieni yra 

drąsesni, kiti ne, todėl labiau savimi pasitikintys mokiniai 

galėtų ir turėtų padėti ne tokiems 

drąsiems gimnazistams įsilieti į 

draugų būrį. Selina: Drąsesniems 

mokiniams tai ne kliūtis. Tačiau 

tiems, kurie yra drovesni, sunkiau 

komunikuoti su kitais. Norėdami 

išspręsti šią problemą, turėtume 

organizuoti daugiau renginių, kurie 

padėtų susipažinti su bendraklasiais 

ar kitų klasių mokiniais. Austėja: 

Lengva susirasti naujų draugų, 

jeigu pats to nori. Priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Reikia tik 

trupučio ryžto ir pasitikėjimo savimi, kad pažįstamų ratas taptų 

didesnis. Ieva: Viskas priklauso nuo požiūrio: vieniems 

sunkiau, kitiems lengviau. Jeigu kam nors tai padaryti sunku, 

patarčiau būti nuoširdiems ir nesiekti, kad visi taptų draugais. 

Geriau turėti vieną, bet žinoti, jog ši draugystė tikra. 

Ką patartumėte naujokams 

naujoje mokykloje? Selina: 

Pradžioje visada būna sunkumų, 

tačiau įdėjus daug pastangų, 

negailint laiko bei šypsenos, 

viskas bus puiku! Austėja: 

Patarčiau klausyti savęs ir nė 

sekundę nesuabejoti savo 

unikalumu. Kiekvienas esame 

skirtingas, todėl turėtume tą pabrėžti! Atsiskleisdami tikrai 

atrasite draugų, kurie gerbs jus už tai, kokie esate. Ieva: 

Siūlyčiau neužsisklęsti savyje.  Juk nauja mokykla – naujos 

galimybės! Izaokas Niutonas yra pasakęs: „Mes statome per 

daug sienų ir nepakankamai tiltų.“ 

Ačiū už pokalbį! 

Justė Sereckytė, 2c 
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