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Labdaros vakaras 

Šiais metais buvo pakeistas Labdaros vakaro formatas: nebuvo tradicinio aukciono, tačiau prieš moksleivių 

surengtą koncertą svečiams organizuotas kalėdinis turgelis, kuriame buvo parduodami moksleivių ir jų tėvų kūriniai. 

Įspūdingiausi buvo Austėjos Bernatavičiūtės, 2b, su mama sukurta Kakė Makė, Augustės Varnagirytės, 4c, paveikslas 

„Žiemos pranašas“, Aistės Liubinaitės, 3h, paveikslas „Tyli naktis“. Už juos surinktos lėšos, kaip ir kasmet, skiriamos 

remti gabiems gimnazijos moksleiviams, garsinantiems mokyklą. Susižavėjimo ir direktoriaus Artūro Sakalausko 

padėkos susilaukė Jakutonių šeima, kurių dvidešimt septynios dovanėlės buvo parduotos net už 135 eurus. Aistis 

Jakutonis, 1b, papasakojo apie šeimos pasiruošimą Labdaros vakarui: 

„Atėjęs į naują mokyklą susipažinau su naujomis tradicijomis. Viena iš jų – tai Labdaros vakaras, kurio metu 

parduodami mokinių darbeliai. Manęs auklėtoja Kristina Miliukaitė-Lapinskienė paprašė atsinešti sausainių. Kadangi 

mano šeima yra labai pareiginga ir darbšti, nusprendėme paprašyti giminaičių pagalbos. Žinojome, kad mano močiutė 

Vitalija Jakutonienė yra puiki kepėja ir šios srities žinovė, todėl paprašėme iškepti keletą savo firminių meduolinių 

namelių, angelų, elniukų ir avyčių. Šie gaminiai buvo įpakuoti į maišelius ir tapo kalėdinėmis dovanėlėmis. Kai 

dovanėlės buvo paruoštos, mes nuvykome jų į Panevėžį. Grįžę į Kauną pristatėme gaminius į mokyklą. Galiausiai 

įsigijome bilietus į Labdaros vakarą ir išsipuošę atvykome. O šventės metu buvome apdovanoti padėkos raštu bei 

gausiais aplodismentais su pagyromis. Žinoma, tik grįžę namo pranešėme močiutei, kad jos puikios dovanėlės buvo 

labai išgirtos ir nupirktos per pirmas Kalėdinio turgelio minutes.“ 

Mokytoja Rita Rakauskaitė 
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Jie garsina mokyklą 
Sausio 31-ą dieną Vilniuje vykusiame „JA TITAN verslo 

čempionate 2019“ mūsų gimnazijos komanda „Aurum Three“ 

užėmė antrąją vietą. Jaunieji verslininkai: Vitalija Smirnovaitė, 

4d, Karolis Poviliūnas, 3c, ir Gabrielius Zenkovas, 3c, 

(mokytoja Inga Kublickienė) sutiko atsakyti į keletą klausimų. 

Kas yra JA TITAN konkursas ir koks jo tikslas? Tai 

verslo čempionatas, sudarytas iš trijų dalių. Pirmoji – verslo 

simuliacija, kurioje tikrinami mokinių verslumo įgūdžiai, 

gebėjimas greitai priimti teisingus sprendimus ir dirbti grupėje. 

Antroji – verslo užduotis. Kiekvienais metais tenka spręsti vis 

kitokią socialinę problemą, kurią spręsdamos komandos turi 

sugalvoti socialinio verslo idėją, ją aprašyti, apgalvoti įvairius 

finansinius, sklaidos, išteklių niuansus. Šių metų problema: 

socialinių tinklų keliama žala jaunimui. Finalinė čempionato 

dalis – reklamos konkursas. Jame vyksta verslo simuliacija ir 

socialinio verslo idėjos pristatymas. Projekto tikslas – surasti 

geriausią sprendimą duotai socialinei problemai ir išrinkti 

geriausius verslumo įgūdžius turinčią komandą. 

Ar pirmą kartą dalyvavote šiame konkurse ir kaip 

sekėsi? Mūsų šių metų komandą sudarė skirtingą patirtį šiame 

čempionate turintys moksleiviai. Vitalija dalyvavo jau trečius 

metus. Kiekvienais metais su savo komanda patekdavo į finalą, 

tačiau pirmaisiais metais idėja buvo ne iki galo išgryninta ir 

tinkama socialinei problemai spręsti. Antraisiais metais Vitalija 

dalyvavo su Gabrieliumi. Finale komisija liko sužavėta mūsų 

idėja ir užsidegimu, tačiau dėl įvykusių nesusipratimų 

nepavyko laimėti prizinės vietos. Šiemet prie Vitalijos ir 

Gabrieliaus komandos prisijungė Karolis, kuriam pirmasis 

kartas šiame čempionate kartu su mumis buvo sėkmingas. 

Kokia jūsų verslo idėja? Tai mobilioji aplikacija, kuri po 

tam tikro laiko automatiškai išjungia pasirinktas programėlės ir 

teikia savanorystės, praktikos bei darbo pasiūlymus jauniems 

žmonėms. Jos tikslas – išmokyti žmones planuoti savo laiką. 

Kaip kilo tokia verslo idėja? Kiekvienais metais šiame 

konkurse stengiamės sugalvoti kuo originalesnę idėją. Tiesa, 

idėją galvojome ganėtinai ilgai ir, kaip daugelio startuolių, 

idėja gimė netikėtai. Viskas prasideda nuo kūrybinės 

vaizduotės ir didelio tikslo, vėliau idėja suskaidoma dalimis, 

kurios turi tapti realiomis ir įgyvendinamomis. 

Ar planuojat ir toliau plėtoti šią idėją? Įgyvendinti tokio 

masto idėją ir suderinti tai su mokymusi būtų fiziškai 

neįmanoma. Šiuo metu esame užsiėmę kita verslo idėja ir 

naujų žinių kaupimu, todėl nusprendėme, jog ji bus palikta 

tolimesnei ateičiai, kai galbūt pamatysime dar didesnį idėjos 

potencialą ir turėsime laiko ją vystyti. 

Dar kartą sveikiname ir linkime sėkmės ateityje! 

Laurynas Petruškevičius, 3c 

Gimnazijos raštingiausieji 
Kasmet mūsų gimnazijoje vykstantis raštingiausio 

moksleivio konkursas ,,Raštingumo meistras“ šiemet taip pat 

sukvietė gausybę savo gabumus norinčių įrodyti gimnazistų. 

Gimnazijos raštingiausiais tapo mūsų pašnekovai: Austėja 

Vaičiulevičiūtė, 4b, (mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė) bei 

Simas Kurtinaitis, 4c, (mokytoja Rita Richter). 

Kaip raštingumas 

formuoja jūsų nuomonę 

apie kitą žmogų? Austėja: 

Jeigu žmogus raštingas, jo 

akiratis platus, raštingumas 

gali pasireikšti ne tik gimtąja, 

bet ir užsienio kalbomis, todėl 

tokio žmogaus žodynas 

turtingas. Jei žmogus 

raštingas, jo komunikaciniai 

gebėjimai tobulėja. Maloniau 

bendrauti su taisyklingą, 

aiškią, nesudarkytą kalbą vartojančiu žmogumi. Simas: 

Vertinu gebėjimą taisyklingai vartoti gimtąją kalbą, nes tokiu 

būdu atsiskleidžia žmogaus patriotiškumas. Bet tai nedaro 

didelės įtakos mano nuomonei apie patį žmogų. 

Ar globalėjančiame šių dienų pasaulyje gimtoji kalba 

tebėra vertybė? Austėja: Daug kas priklauso nuo žmogaus. 

Jeigu stengsiesi bendrauti gimtąja 

kalba be svetimžodžių, 

anglicizmų, tuomet ir išsaugosi ją 

kaip vertybę. Ir priešingai – jeigu 

nuolat „pagražinsi“ gimtąją kalbą 

svetimybėmis, tuomet tai tebus 

gimtosios ir kitų kalbų mišinys. 

Simas: Išlaikyti gimtąją kalbą 

nėra sudėtinga bet kokiomis 

sąlygomis, jei tik suvoki jos vertę 

pasauliniame kontekste ir sąmoningai pasirenki ją vartoti. 

Ką patartumėt norintiems lavinti raštingumą? Austėja: 

Skaityti ne bet kokius straipsnius iš internetinio tinklalapio, o  

gerą literatūrą. Tai turi tapti įpročiu. Naudinga ir bendravimo 

su išsilavinusiais, raštingais žmonėmis patirtis. Dažnai 

bendraujant taisyklinga, neiškreipta kalba, lavėja ne tik 

komunikacijos gebėjimai – palaipsniui atsiranda ir suvokimas, 

kaip tai daryti taisyklingai. Simas: Konkrečių patarimų 

neturiu, viskas priklauso nuo paties žmogaus požiūrio bei noro. 

Ar raštingumas yra vien tik skyrybos ir rašybos 

taisyklės? Austėja: Žinoma, kad ne. Jos būtinos, norint 

išlaikyti taisyklingą kalbą, tačiau raštingumas – tai  gebėjimas 

rašyti taisyklingai, gebėjimas sukurti rišlų, aiškų tekstą.   

Simas:  Raštingumas parodo žmogaus meilę kalbai, o taip pat 

ir tautai, nes kalba yra vienas iš esminių tautos bruožų. 

Kaip raštingumas padeda žmogui realizuoti save? 

Austėja: Raštingas žmogus aiškiau reiškia mintis, todėl gaus 

geresnę darbo vietą, lengviau bendraus su artimaisiais, patirs 

mažiau nesklandumų visose srityse. Simas: Toks žmogus gali 

pasitikėti savimi, atskleisti savo kūrybinius gebėjimus. 

Dėkojame raštingiausiems gimnazistams už atsakymus! 

Ugnė Kučkovaitė, 3c 
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25-os abiturientų laidos Šimtadienio prisistatymai 
4A klasės auklėtoja – Gintautė Rakauskienė. Seniūnė – Dovilė 

Dudzevičiūtė. 

Visi žinome, kad A klasė geriausia. Ir tikrai ne dėl to, kad visada esame 

pirmi visuose sąrašuose. Galime pradėti nuo to, kad turime nuostabiausią 

auklėtoją, kuri visose kelionėse papildo mūsų geografines žinias ir skatina 

aktyviai leisti laiką. Mūsų klasė išsiskiria ir labai protingais, talentingais 

žmonėmis, kurie kiekvienais metais užima prizines vietas olimpiadose. 

Tačiau yra ir paprastų mirtingųjų, kurie mėgsta šokinėti pro langus ar 

išbandyti savo jėgas Aukštaitijos nacionaliniame parke. Mes geriausi, 

kadangi atėję į mokyklą sužlugdėm kitų norus nugalėti mus metų klasės 

rinkimuose ir visus ketverius metus nešiojame šį titulą, nežiūrint į faktą, 

kad daugiau ir nebevyko geriausios klasės rinkimai. Bet esame geriausi ne 

dėl titulų, o todėl, kad, nors ir keletą kartų, per šiuos ketverius metus 

sugebėjom susiburti ir pasijusti didele darnia šeima!   

4B klasės auklėtoja – 

Rasa Preikšienė. Seniūnė – Viktorija Kostkevičiūtė. 

Nedrąsūs žvilgsniai. Vos girdimas juokas iš pokalbio su tais, kurie 

jau spėjo susipažinti. Nebuvome pasiruošę tokiam iššūkiui – taikiai 

sugyventi su 29 žmonėmis. Tačiau po ketverių metų galime sakyti, 

jog esam išskirtiniai. Pradedant nuo mums gerai žinomo ,,oi, ta B 

klasė...“ iki netyčinio spintos nuvertimo, nuo įvairiausių 

nusišnekėjimų, sėkmės ir nesėkmės istorijų ,,Regitroje“ bei originalių 

pasiteisinimų... Per šiuos ketverius metus sukaupėme nemažą bagažą 

atsiminimų, be galo daug juokelių ir pozityvo. Nors ne visada esame 

vieningi, bet visada – ryžtingi. Su tokia nuostabia auklėtoja (esame 

labai dėkingi, kad visus mus globojote kaip savus) priešaky 

ištvėrėme iki šio paskutinio dvylikto laiptelio – kiekvienas kaip B 

klano dalis. Ir visgi įsitikinome, jog B is for the best ones.  

4C klasės auklėtoja – Lina Butkevičienė. Seniūnė – Gabija Navašinskaitė. 

Šios klasės neįmanoma apibūdinti keliais sakiniais, 

atsiskleidusi kaip labai įvairius pomėgius turinčių asmenybių 

rinkinukas, pradedant nuo sportininkų (kurie sudaro beveik pusę 

klasės!), baigiant būsimais menininkais. Sunkiomis akimirkomis 

visi padeda vieni kitiems ir laikosi kaip vienas kumštis – tai 

mūsų klasės ketverių metų pasiekimas. Mes net galime 

pasidalinti „Sprite“ buteliuku, kad nė vienas neliktų ištroškęs. 

Nesame tobuli, kartais tekdavo pravėdinti rūbines ar gauti raštelį, 

leidžiantį eiti į pamoką be uniformos, tačiau 4C komanda 

nepalieka nė vieno už nugaros ir susivienija bendram tikslui. 

Nepaisant to, jog sporto šventėse neretai būdavome vieni iš 

paskutinių arba išvis nepasirodydavome, lažinuosi, kad pamokų 

nelankomumo varžybose užimame aukščiausias vietas. Likus vos šimtui dienų nejučia susimąstome, kad akimirkos, 

kurių metu matome bendraklasius, – paskutinės. Išaugome į geraširdžius žmones, kuriems dar viskas priešaky, kuriuos 

visą šį laiką lydėjo teisinga, geranoriška ir nepamirštama auklėtoja Lina, kurių be galo pasiilgsime.   

4D klasės auklėtoja – Loreta Kalvinskienė. Seniūnė – Ieva Kairytė. 

Be abejonės, pati spalvingiausia ir ryškiausia klasė. Dedamės 

draugiškiausios klasės karūną, nes savo draugams ir šeimoms paėmėme 

daugiausiai bilietų į Šimtadienio šventę. Didžiuojamės ir bendraklasių 

talentais: ir šokam, ir dainuojam, ir kuriam, ir dar piešti mokam. Sportininkai 

irgi neatsilieka, skina pirmąsias vietas varžybose visur ir visada. Bet talentai 

čia tikrai nesibaigia: esame pirmūnai tarpklasinėse nepateisintų pamokų 

varžybose, turime tris grožio miego paslapčių specialistus, kurie mielai patars, 

kuriame suole ir kokioje pozoje geriausia miegoti. Dar norėtume pridurti, kad 

turime išpuoselėtų tradicijų: per kiekvieno gimtadienį nevykusiai 

sudainuojame „Su gimimo diena!“ ir įteikiame šokoladą, kuris dažnai atitenka 

tik po poros mėnesių, nes griežtai laikomės kitos tradicijos – jokiais būdais 

nenešti pinigų į klasės fondą! Turime ir klasės dainą, kurią mielai užtraukiame 

išvykose, ir nuostabią seniūnę, kaip tikrą mamą, ir puikiausią auklėtoją, kuriai 

labai dėkojame už kasmetinius kalėdinius šokoladukus ir rūpestį bei globą! 
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4E klasės auklėtoja – Liudmila Berezinienė. Seniūnas – 

Gytis Jurelė. 

Nors mes nesame pagarsėję mokslo srityje ir stipriu 

ryšiu, su mūsų klase nėra liūdna – tai gali patvirtinti 

kiekvienas mokytojas. Suprantame, kad žadintuvas mūsų 

klasei ne pats geriausias draugas, tačiau pamokos pabaigoje 

mes kaip laikrodukai: susikrauname daiktus iki skambučio 

likus tiksliai dviem minutėms. Uniformos mums netinka, 

bet stiliumi nesiskundžiam. Turbūt todėl, nes praplyšusių 

džinsų ir džemperių turime daugiau, nei nuobodžių juodų 

kelnių. Pastabų ir n raidžių mums tikrai nestinga, bet jeigu 

jų bus daug mažiau, tai auklėtoja bus laiminga. Tad, nors ir 

turime spragų, mūsų klasėje linksma ir jauku. 

 

 

4F klasės auklėtoja – Zita Černiauskaitė. Seniūnas – Margiris Alesius. 

Ketvirta F – nesusipratimas, bet kartu ir nuostabus atradimas. 

Pat pradžioj nebuvo mūsų daug, prisijungė dar draugų šiek tiek vėliau. 

Susirinkome draugai ir nedraugai, paskui susimaišėm kas ir kaip: 

Vienas kitą daug geriau pažinę pajudėjom į kavinę, 

O dabar kartu žygiuosime egzaminų laikyt. 

Auditorija mūs  ne iš paprastųjų – kas iš žemės, o kas iš mėnulio, 

Kas dainuoja, kas teplioja, kas dar po „Regitrą“ marširuoja, 

Kas jau mašinų aikštelėj sukasi grakščiai, kas keliu praskrieja – gal matei? 

Kad ir kokie mes skirtingi, nevienodi, ypatingi, turime kai ką, ko mums pavydi: 

Sieja mus ir priekin veda auklėtojos cheminis ryšys.   

 

4G klasės auklėtoja – Vilija Mataitė-

Grigaitienė. Seniūnas – Augustinas Mačiulis. 

Mūsų klasės G raidė puikiai atspindi mūsų 

geriausias savybes! Deja, gerumas pasireiškia ne 

sugebėjimais mokytis, o polinkiu žaisti 

mokytojų nervais. Per ketverius metus 

mokykloje išmokome ne tik skaičiuoti ir 

samprotauti, bet išsiugdėme ir puikų humoro 

jausmą. Mūsų meilė uniformoms tokia didelė, 

kad jos nenešiojame, nes nenorime, kad 

susidėvėtų. Nors ir nepasižymime tobulu 

lankomumu, bet, artėjant egzaminams, BMW 

ratai vis dažniau pasirodo mokyklos kieme. 

Išvesti auklėtoją iš kantrybės – mums ne 

problema, bet ji, žaismingai vadindama mus 

„glušpetriukais“, toleruoja mūsų netobulumą. „Rasos“ gimnazija – mums antri namai, o auklėtoja Vilija tarsi antra 

mama, kuri visus šiuos metus mumis rūpinosi ir vedė į šviesesnę ateitį. 

 

4H klasės auklėtojas – Vygintas Miliukevičius. 

Seniūnė – Karina Bulanovaitė. 

Mes geriausi, mes fainiausi Miliukevičiaus vaikai. 

Pamokas mes lankome, o kartais nelabai. 

Ar suplyšus uniforma, ar ji skalbiama namie, 

Ar „Regitrą“ mes laikysim, bet rašteliai bus visiems. 

Prisidirbę buvom daug, bet planuojam nestabdyt, 

Mokomės beveik kasdieną, norim egzus išlaikyt. 

Laukia mūs bemiegės naktys, 

Bet šiandien ne apie tai. 

Norim padėkoti „Rasai“: 

Buvo mums antri namai. 
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Patūsinam, pačilinam ir pavarom 
 

 

Vasario 4-ą dieną VDU Didžiojoje salėje vyko Šimtadienio šventė. Tai didžiausia metų šventė, kurią kūrė daugybė 

gimnazijos žmonių: direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė, jaunieji režisieriai Deividas Valenta ir Julija 

Korpačiova, choreografijos vadovė Džineta Šablauskienė, muzikos meno vadovas Ramūnas Baranauskas ir visas 

būrys gimnazistų, be kurių ši šventė nebūtų pavykusi. Dvyliktokų vaidinimas buvo sukurtas visų bendromis 

pastangomis. Kalbiname abiturientę Gabiją Navašinskaitę, 4c, vieną iš renginio vedėjų (kiti vedėjai: Vaiva Marija 

Bružaitė ir Justas Kavaliauskas iš 4d). 

Kaip gimė spektaklio idėja?  

Jau seniai nusprendėme, jog mūsų pasirodyme bus „strazdas“ (pilkos gimnazijos švarko medžiagos pavadinimas), 

nes mūsų laida paskutinė, turinti tokius švarkus. Pradinė idėja buvo į sceną perkelti „strazdo“ gyvenimą, tai yra, 

papasakoti jo istoriją gimnazijoje, tačiau tai mums greitai pasirodė nuobodu. Viena iš scenų pirmojoje vaidinimo 

versijoje buvo raganų pasirodymas, kuris mums labai gerai sekėsi. Po truputį iš vienos scenos raganų motyvas išplito 

visame vaidinime. 

Kaip sugalvojote pasakos temą?   

Mums padedantys režisieriai pasiūlė tokį formatą ir, nors iš pradžių abejojome, atsirado daug juokelių apie Jonuką 

ir kitus pasakos motyvus, tada nusprendėme istoriją scenoje perteikti kaip pasaką.   

Kaip organizavote kūrybos procesą? 

Kad sukurtume idėją, priimtiną visiems, mes nuolat sukviesdavome susirinkimus, į kuriuos ateidavo skirtingi 

žmonės su savomis idėjomis ir pasiūlymais. Temų buvo įvairių, tačiau vos pradėjus plėtoti temą, nesusijusią su 

„strazdu“, kildavo didelis sąmyšis ir protestai, todėl sprendimas buvo aiškus. Toliau bendrai sutarėme, ką ir kada 

daryti. Turėjome puikią repeticijų organizatorę Vaivą Mariją Bružaitę. 

Ar labai nukentėjo pamokos dėl repeticijų? 

Mokytojai šiuo klausimu labai supratingi! Žinodami, ką mums reiškia Šimtadienis, jie ne tik išleisdavo mus iš 

pamokų, bet ir likusiai klasės daliai dėstė lengvesnes temas, kad mes galėtume pasivyti namuose. Žinoma, kad 

pamokos nukentėjo. Paskutinėmis savaitėmis spektaklio dalyviai ateidavo vos į porą pamokų per dieną, tačiau, manau, 

buvo verta. 

Dėkoju, Gabija, už atsakymus ir sveikiname visus dvyliktokus šimtadienio proga! 

Rosita Puidokaitė, 3c 
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Vienuoliktokai apie Šimtadienį 
Šimtadienis – tikras iššūkis mums, vienuoliktokams. Šių metų spektaklis atskleidė tiesą, kad mokykloje patirti 

išgyvenimai lemia mūsų ateitį ir yra neatsiejama asmenybės brandos dalis. 

Kūrybinis procesas prasidėjo nuo scenarijaus rašymo. Jo idėja kilo iš konflikto tarp dviejų klasių. ,,Pykomės ilgai, 

nes turėjome du skirtingų temų scenarijus. Kiekviena klasė kovojo tik už savo idėją. Padedant mokytojai Rūtai 

Gaulienei nugalėjo draugystė – abiejų scenarijų pagrindinės mintys buvo sujungtos į vieną, kurią drauge su Karoliu 

Poviliūnu išplėtojome iki baigto kūrinio.”– kalbėjo scenarijaus autorė Ieva Salamakinaitė. 

Kitas etapas, kurį turėjo įveikti į vaidinimą norėję patekti mokiniai, buvo aktorių atranka. Turėjome skaityti 

pasirinkto personažo tekstą tinkamiausia intonacija. Komisijoje dalyvavo gerbiamos režisierės Gabrielė Čičelytė ir 

Armintė Matušaitytė. Skirtingiems vaidmenims atrinkti mokiniai pradėjo ilgą repeticijų procesą. Tai truko ilgai, tad 

spėjome ir susidraugauti, ir geriau pažinti vieni kitus. O tai, be abejo, ir lėmė finalinio pasirodymo sėkmę.  

Linksmos repeticijos – štai kas buvo smagiausia ruošimosi dalis. Vaidinome net ir savaitgaliais. Į Gintautės 

Sakalaitės parūpintas patalpas aktorius ir šokėjus skatino atvykti bendras tikslas – noras padovanoti dvyliktokams 

nuostabią šventę. Deja, kuo dažniau repetavome, tuo daugiau kildavo konfliktų. Stebėjausi Armintės gebėjimais juos 

išspręsti taikiai. Maža to, likus vos kelioms dienoms iki spektaklio premjeros, kai kurios scenos ir aktorių tekstai buvo 

gerokai pakeisti. Tai padarė spektaklio repeticijas stebėję režisieriai Deivydas Valenta ir Julija Korpačiova. Labai 

sutrikome. Iki Šimtadienio tebuvo likusios vos kelios dienos. Norėjome viską palikti kaip buvę, bet supratome, jog 

profesionalų pastabos pasiteisins. Tad pasirinkome sunkesnį kelią. 

Norėtume labai padėkoti visiems mokytojams, kurie repeticijų laikotarpiu į mokslus ir namų darbų ruošimą žiūrėjo 

atlaidžiau. Paskutiniąsias dienas dirbome ypatingai sunkiai. Nesutarimų kilo ir dėl VDU salės dalijimosi su 

dvyliktokais. Repeticijoms užsitęsus nieko negalvodami eidavome vidun ir stebėdavome jų darbo procesą, tačiau 

būdavome greitai išvaromi. Lygiai taip pat elgėsi ir jie, turėję didelį pranašumą – prie salės durų stovintį „sargybinį“. 

Atėjus pasirodymo dienai, visi pykčiai ir nesutarimai praėjo. Liko tik tas vienintelis, nuo pirmų repeticijų nė kiek 

nepakitęs bendras tikslas – surengti nepriekaištingą pasirodymą. Labai džiaugiuosi, kad mes – aktoriai – likome 

patenkinti savo vaidyba, o dar smagiau, kad jis sužavėjo ir visus žiūrovus, o svarbiausia – dvyliktokus. 

Dorotėja Rožinskaitė, 3c 

Jaunieji kūrėjai 

 
Rugilė Vitkauskaitė, 1c 

Tėvyne mano 

 

Tėvyne mano, 

Vienintele ir nepakartojama, 

Kiekvieną rytą sužavi mane 

Savo auksine saule 

Ir žaliais miškais. 

 

Kiekvieną vakarą mane palydi 

Raudonu dangumi 

Ir sidabru žibančiom žvaigždėm. 

 

Net kai man ir nesišypsai, 

Piktais vėjo gūsiais plūsti 

Ar verti iš šalčio raudonuot, 

Negaliu Tau piktai atsakyti, 

Nes esi mano vienintelė Tėvynė.

Beatričė Kumpinaitė, 1c 

Kino vakaras 

 

Juodas šešėlis skrodžia gatve 

Žmogus, vaiduoklis, tamsoje. 

Melodijos akordai šiurpūs 

Baisu man daros naktyje. 

 

Susirangau, tvirčiau laikau pagalvę 

Kas bus? Kaip viskas išsispręs? 

Ar bus kančių, ar bus ir kraujo? 

O gal tas blogis užsisklęs? 

 

Girdžiu žingsnius ir jie netylūs, 

Staiga ryški šviesa apakino mane. 

Vaizdai, garsai monitoriuj nebylūs 

O taip! Šis siaubas vyksta tik kine.

Nandas Leonavičius, 1c 

Miniatiūra 

 

Miela koregavimo juostele, kodėl 

tu visa permatoma? Kodėl viduje balti 

šniūreliai? Ar skauda, kai tave 

naudoja ir lipdo ant klaidų, kurias tu 

anuliuoji? Dabar matau, kokia tu 

suniokota iš vidaus, tai tarsi žarnos, 

pasiklydusios organizme. Ar dar jauti 

kažką? Ar nebijai būt užmiršta, kai 

baigsies? Norėčiau turėt tave kaip 

amuletą, bet nesi man reikalinga, nes 

neveiki. Linkiu tau ilgos amžinybės. 

  Autoriai: L. Petruškevičius, U. Kučkovaitė, R. Puidokaitė, D. 
Rožinskaitė, R. Vitkauskaitė, B. Kumpinaitė, N. Leonavičius, 
R. Višnevskytė, J. Vonžodaitė. Techninė redaktorė Ramunė 
Rakauskaitė.  Redaktorė Rita Rakauskaitė. Nuotraukos 
autorių. Tiražas 100 egz. Spausdino „Morkūnas ir Ko“ 
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Jie kuria mokyklos įvaizdį 
Kalbiname su mokiniais ir mokytojais šiltai bendraujančią budėtoją Rasą Žvykienę. Ponia Rasa yra neatsiejama 

„Rasos“ gimnazijos bendruomenės dalis, prisidedanti prie pavyzdingo mokyklos įvaizdžio kūrimo. 

Jūsų darbas kasdien bendrauti su mokytojais ir mokiniais. Ar mokyklos gyvenimas monotoniškas, ar kaip 

tik mokiniai sukuria aktyvią ir linksmą atmosferą? Lygindama patirtį 

įvairiose mokyklose su dabartimi, pastebiu, jog mokykloje verda itin 

aktyvus mokyklos bendruomenės gyvenimas: kasdien pastebiu, kaip 

daugelis mokinių mokosi, lanko įvairius būrelius po pamokų, labai 

aktyviai įsitraukia į mokyklos renginių ir konkursų organizavimą. 

Papasakokite plačiau apie savo profesiją. Kodėl pasirinkote būtent 

tokią veiklą mūsų gimnazijoje? Kai man pasiūlė dirbti šioje mokykloje, 

aš visiškai neabejodama sutikau. Esu komunikabili, mėgstanti daug 

bendrauti, tad mokykloje turiu puikią galimybę teikti informaciją 

atvykusiems svečiams, o kadangi pati mėgstu lankytis įvairiuose 

kultūriniuose renginiuose, tai domiuosi ir mokykloje mokinių 

organizuojamomis veiklomis, pavyzdžiui, teatre ar mokyklos chore. 

Galimybė realizuoti save mane traukia dirbti šioje gimnazijoje. 

Ar Jus džiugina šis darbas? Be abejo, dažnai būnu tarp jaunimo, 

mokykloje vyrauja visada pozityvi nuotaika, o tai mane ir džiugina.   

Kokios yra pagrindinės Jūsų pareigos prižiūrint mokyklos tvarką? 

Gimnazijoje prisidedu prie saugumo užtikrinimo, ramybės palaikymo 

pamokų metu, kad mokiniai galėtų sklandžiai mokytis. 

Ar sunku išlikti visą laiką punktualiai? Punktualumas labai svarbus siekiant tvarkos gimnazijoje: kiekvieną kartą 

turiu nevėluoti, užtikrinti, kad pamokos prasidėtų ir baigtųsi tiksliai nustatytu laiku, konkursų ar renginių metu 

bendrauju su daugybe mokyklos svečių, tad turiu spėti visiems suteikti rūpimą informaciją ir užtikrinti saugumą. 

Ką manote apie 45 minučių trunkančią pamoką? Manau, kad 45 minutės iš tiesų turėtų būti pakankamas laikas 

išmokti ką nors nauja. Na, tai, žinoma, priklauso ir nuo dalyko bei mokinio motyvacijos, tačiau tas pamokos laikas yra 

visada skirtas tam, kad mokinys tik ką nors išgirstų ar užsirašytų, o, be abejonės, kiekvienas turi savo mokymosi 

metodiką ir tas tikrasis mokymosi procesas vyksta daug kartų kartojant tą informaciją ir tokiu būdu užtvirtinant žinias. 

Kai kuriose Lietuvos gimnazijose jau seniai yra priimta, jog mokykloms skambutis yra nebūtinas. Kokia 

jūsų nuomonė apie tai? Taip, sutinku, kad kai kuriose Lietuvos gimnazijose skambučio jau seniai nėra, nes manoma, 

kad be skambučio mokiniai tampa atsakingesni ir patiria mažiau streso. Visgi daugeliui mokytojų bei mokinių 

skambutis padeda paskirstyti mokymosi bei poilsio laiką. Jiems nereikia jaudintis dėl galimai praleistų pamokų ar 

vėlavimo į jas, kai jos sutrumpintos, tad manyčiau, kad kol kas jo tikrai nereikėtų atsisakyti. 

Su kokiais iššūkiais susiduriate savo darbe? Užtikrinti, kad kiekvienas žmogus mokykloje jaustųsi saugus. 

Kaip jaučiatės priklausydama mokyklos bendruomenei? Jaučiuosi puikiai! Stebiu mokinių organizuojamus 

renginius, džiaugiuosi, kad šiandieniai mokiniai labai aktyvūs, kūrybingi ir motyvuoti. 

Ko palinkėtumėte mokiniams ir kolegoms? Mokiniams palinkėčiau išlikti tokiems pat kūrybingiems ir 

aktyviems dalyvaujant įvairiuose mokyklos projektuose, o mokytojams – daug džiaugsmo su mokiniais. 

Dėkoju puikiai pašnekovei už nuoširdų pokalbį ir linkėjimus. Linkime geros nuotaikos ir viso kas geriausia! 

Radvilė Višnevskytė, 3c 

Pirmieji bandymai 
Jaunoji meninės fotografijos kūrėja Justina Vonžodaitė, 1b, pasakoja apie save: „Pradėjau fotografuoti nuo 

septintos klasės, ėmiau lankyti fotografijos užsiėmimus Algio Žičkevičiaus saugaus eismo mokykloje. Mano vadovas 

Arvydas Čiukšys. Dalyvauju įvairiuose konkursuose, rengiu parodas. Man fotografavimas suteikia pasitikėjimą 

savimi, leidžia įsijausti į tai, ką darau, patirti aplinką, užfiksuoti savo įspūdžius.“ 


