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Netradicinis Kovo 11-osios minėjimas 

Kovo 10-ą VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniai paminėjo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo trisdešimtąsias me-

tines. Įprastai kiekvienais metais, minėdami šią šventę, giedodavome Tautišką giesmę, kuriai skambant būdavo išneša-

mos ir pagerbiamos Lietuvos trispalvės. Vėliau visi mokyklos mokiniai šokdavo šokių mokytojos Džinetos Šablaus-

kienės sukurtą šokį, skirtą mūsų tėvynei. Kartu su mumis pasveikinti Lietuvą atvykdavo garbingi svečiai. Šokdavome 

pagal žinomų dai-

nininkų atlieka-

mas dainas. 

Mums dainavo 

grupė „Original 

copy“, estrados 

dainininkai Ovidi-

jus Vyšniauskas, 

Stano, Marius 

Jampolkis, Egidi-

jus Sipavičius ir 

daugelis kitų. Šį-

met dėl susiklos-

čiusių aplinkybių 

šios tradicijos pra-

tęsti negalėjome, 

todėl šią dieną 

šventėme kiek 

kitaip. Per pa-

moką, skirtą pa-

minėti šią Lie-

tuvai labai svarbią 

šventę, mus visus 

pasveikino mūsų 

mokyklos direk-

torius Artūras Sa-

kalauskas. Po jo kalbos visa mokykla kartu sugiedojo Lietuvos Respublikos himną. Likusią pamokos dalį žiūrėjome 

dokumentinius filmus apie mūsų tėvynę ir jos kelią į laisvę. Diskutavome apie nepriklausomybės svarbą ir tai, kokia 

reikšminga ši šventė yra mums ir mūsų valstybei. Pamokos pabaigoje kūrėme plakatus ir rašėme linkėjimus Lietuvai, 

kuri džiaugiasi laisve jau trisdešimt metų! 

 

Medeinė Viplentaitė ir Austėja Čiutelytė, 3e 
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Gimnazistų iniciatyvos karantino metu 

Paskelbus šalyje karantiną ugdymo procesas 

visose švietimo įstaigose buvo sustabdytas ir 

pradėtas vykdyti tik nuotoliniu būdu, kiekvienam tai 

buvo sunkus prisitaikymo laikotarpis, kuris suteikė 

mokiniams, jų tėvams bei mokytojams daug naujų 

iššūkių. Praėjus daugiau nei mėnesiui sunkumų vis 

dar iškyla, tačiau kasdien darosi vis lengviau. Ir 

mokinių komitetas tęsia savo veiklą internetu, 

kurdamas įvairias veiklas, kad mokiniai per 

karantiną būtų produktyvesni, o mokytis būtų 

įdomiau. Apie iniciatyvas gimnazijoje klausinėjome 

mokinių komiteto narių Viktorijos Vetrenko ir 

Danielos Žagunytės. 

Ką galite papasakoti 

apie organizuojamas 

iniciatyvas? Mokinių ko-

miteto iniciatyva „Gimna-

zistas gimnazistui“ star-

tavo gegužės 11-ą dieną. 

Padedame mokiniams ras-

ti mentorius, kurie kon-

sultuoja įvairių mokymosi 

dalykų klausimais. Idėja 

kilo iš vieno projekto 

„ŠMMS“, kuriame stu-

dentai bei moksleiviai gali 

tapti mentoriais ir teikti 

mokymo(si) pagalbą ki-

tiems asmenims.  Ši idėja 

labai patiko mūsų šau-

niajam mokinių komitetui 

ir pagalvojome, kodėl ir mums to nepadarius? 

Veikimo principas labai paprastas: norintys pagalbos 

moksleiviai parašo koordinatoriams, o mes juos 

sujungiame arba duodame kontaktus tų žmonių, 

kurie gali jiems padėti. Na, o atsakant į klausimą, ar 

daug dalyvaujančių, ar projektas pasiteisino, galiu 

pasakyti, kad žmonių kol kas nėra daug, nes ne visi 

žino apie šią mokykloje egzistuojančią iniciatyvą. 

Prašymų tikrai sulaukėme ir sujungėme su 

mentoriais. Tikiuosi, kad nuo kitų mokslo metų apie 

šią iniciatyvą žinos daugiau moksleivių bei tėvų, o 

mentorių, galinčių padėti moksleiviams, atsiras dar 

daugiau. Dėl šios iniciatyvos mokiniai gali geriau 

suprasti nežinomas temas, palengvinamas mokytojų 

bei mokinių darbas, be to, mokiniai gali pabūti  

mokytojais. 

Kokie dar projektai vyksta karantino metu? 

2020 metais „Rasos“ gimnazijos mokinių komitetas 

karantino metu nemiegojo. Kiekvieną trečiadienį 

16:00 vyko susirinkimai Zoom aplinkoje, kurių metu 

buvo koreguojama komiteto veikla, taisomos klaidos 

ir aptariami ateities planai. Kadangi užsidarę 

namuose turėjome nemažai laisvo laiko, kilo noras 

tą laiką leisti naudingai. Pasisėmę įkvėpimo iš 

Kaune ir Lietuvoje vykdomų iniciatyvų, komiteto 

nariai nusprendė mokyklos mokiniams padovanoti 

bilietą iš karantino sukurtos rutinos – sukurti 

virtualų protmūšį „Išgyventi karantiną“. Komandos 

turi pasirengti loginiam mąstymui. Šiuo protmūšiu 

susidomėjo ir užsiregistravo penkių mokytojų 

komanda. 

Kokių iniciatyvų numatote ateityje? Mokinių 

komitetas vietoje nesėdi, visą laiką juda pirmyn ir 

tikisi, kad rudens pradžioje tikrai nustebins naujais 

projektais, veiklomis bei idėjomis. 

 

 

Vakaris Triukas ir Adrija Navickaitė, 3e
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Taip gimė filmas „Paskutinis skambutis! Virtualiai!“ 

Balandžio mėnesį, griežto karantino metu, žiniasklaidai kiekvieną dieną vis kalbant apie viruso  baisybes, viename 

iš mokinių komiteto Zoom susitikimų vyko liūdnas pokalbis apie abiturientų Paskutinį skambutį. 

Dvyliktokė Gina kalbėjo: „Tai šiemet stadione mes, matyt, ir nešoksim, ir išvis tikriausiai nieko jau nebebus“. O 

Vaiva atsiliepė: „Pasakys direktorius kalbą facebookʼe ir bus mums gerai…“ „Taip, taip mergaitės, panašu, kad taip ir 

bus, ištiko mus toks laikmetis“, – 

pritariau ir aš, bet labai jau pagailo 

tų dvyliktokų, kad jie netenka 

mokyklos baigimo šventės. 

Ir staiga gimė mintis – o kodėl 

gi mes negalime direktoriaus 

kalbos facebookʼe apipinti dai-

nomis, šokiais, muzika, juk tiek 

turime įrašų iš gimnazijoje vy-

kusių renginių, turime gimnazijoje 

solistų, šokėjų, aktorių ir renginių 

vedėjų, kurie gali nusifilmuoti ir 

vesti virtualų renginį.   

Pakviečiau auklėtojus į 

susirinkimą ir visi, kaip niekada 

vieningai, su džiaugsmu priėmėme 

sprendimą, kad kursime filmą, 

kuris apimtų visą gimnazijos realaus Paskutinio skambučio scenarijų: auklėtojų paskutinę pamoką, koncertą aktų 

salėje, pušaičių sodinimą prie mokyklos, abiturientų paliekamą Testamentą, rakto perdavimą vienuoliktokams, o 

svarbiausia – abiturientų padėkas ir dovanojamas gėles mokytojams. 

Labai gražius kvietimus 

abiturientams ir moky-

tojams į Zoom paskutines 

pamokas parengė Paulina 

(4c), virtualius bijūnus su 

palinkėjimais mokytojams 

dovanojo visa 4a klasė, 

Darius (4b) ir Eirintas (4b), 

lietui lyjant sodino 

pušaites, choristai dainavo, 

vaikinai šoko sirtakį, 

abiturientų poros sukosi 

paskutiniame mokyklinia-

me valse, o paskui iš visos 

širdies traukė 25-osios 

abiturientų laidos linksmąjį 

himną. Visi 223 abiturientai auklėtojų Zoom kabinetuose vienu metu šventė Paskutinio skambučio šventę, o mokytojai 

– virtualiame Mokytojų kambaryje.  

Nors fiziškai buvome toli vieni nuo kitų, tačiau mūsų širdys buvo čia, mylimoje „Rasos“ gimnazijoje. 

Jei turite laiko, kviečiame dar kartą pažvelgti į abiturientų Paskutinio skambučio šventę: 

https://drive.google.com/open?id=1ZgaO0KjvJ7Ahm0RyhpH5Nlm6sS_HAzdo 

ir vienuoliktokų sveikinimą:  

https://youtu.be/dGaJ1-OWrck 

Direktoriaus pavaduotoja Violeta Juškienė 

  

https://drive.google.com/open?id=1ZgaO0KjvJ7Ahm0RyhpH5Nlm6sS_HAzdo&fbclid=IwAR2ucVntOzphTmzHa_H9XTrAr_r0lKIFnq1_wJpM0pywplinx0DpfXrcJdA
https://youtu.be/dGaJ1-OWrck?fbclid=IwAR0Rv1cytH2fll9pDFNWBrUPgYY5TG0A6j-951c-q6NEAcoE1loin1p2HEQ
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TARPTAUTINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR KAUNO MIESTO OLIMPIADŲ 

IR KONKURSŲ NUGALĖTOJAI 

2019–2020 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė, klasė, dalykas, už ką apdovanotas 

Mokytojo v., 

pavardė 

V
ieta

 

L
y

g
is 

LIETUVIŲ KALBA 

1.  Mantas Puodžiukaitis (2b), poezijos konkursas ,,O ji padavusi man lyrą...“ (už kūrybą). A. Viliokaitienė II K 

2.  Vasarė Svirskaitė (4a), Lietuvių kalbos olimpiada. R. Richter II K 

MATEMATIKA 

1.  
Titas Rozenbergas (1a), Kauno miesto gimnazijų mokinių matematikos konkursas 

matematikos mokytojai ekspertei R. D. Šileikienei atminti. 
A. Vitkauskienė III K 

2.  
Mykolas Bira (4h), Kauno miesto gimnazijų mokinių matematikos konkursas 

matematikos mokytojai ekspertei R. D. Šileikienei atminti. 
J. Jankauskienė III K 

3.  
Nedas Rauluševičius (3c), Kauno miesto gimnazijų mokinių matematikos konkursas 

matematikos mokytojai ekspertei R. D. Šileikienei atminti. 
V. Mitkevičienė III K 

4.  
Gintaras Stankevičius (4a), Kauno miesto gimnazijų mokinių matematikos konkursas 

matematikos mokytojai ekspertei R. D. Šileikienei atminti. 
V. Mitkevičienė III K 

5.  
Aistis Jakutonis (1b), Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų komandų 

matematikos olimpiada. 
L. Butkevičienė II R 

6.  
Mantas Puodžiukaitis (2b), Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų 

komandų matematikos olimpiada. 
J. Jankauskienė II R 

7.  
Andrius Bielskis (3h), Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų komandų 

matematikos olimpiada. 
V. Mitkevičienė II R 

8.  
Gintaras Stankevičius (4a), Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 klasių vaikinų 

komandų matematikos olimpiada. 
V. Mitkevičienė II R 

9.  
Vaidotas Petrauskas (4f), Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos 

mokslų fakulteto tarptautinės Pi dienos konkursas. 
L. Butkevičienė III R 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

1.  Gintaras Stankevičius (4a), 31-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. V. Kelmienė III K 

ANGLŲ KALBA 

1.  Neringa Lopataitė (3e), Vertimo konkurso ,,Tavo žvilgsnis 2020“ laureatė. D. Karalevičiūtė  R 

ANTROSIOS KALBOS 

1. 1 

Martyna Šimaitytė (3e), Respublikinio projekto ,,Atviros kultūriniam paveldui 

asmenybės ugdymas daugiakultūrinėje visuomenėje per rusų literatūrą ir jos sąsajas su 

Lietuvos kultūra“ laureatė. 

L. Leonavičienė  R 

MENAI IR TECHNOLOGIJOS 

1.  Dorotėja Rožinskaitė (3c), Muzikos olimpiada. D. Šaučiūnienė III K 

2.  Augustė Varnagirytė (4c), Tarptautinis konkursas „Wave on wave – 2019“. M. Šležaitė I T 

3.  Kornelijus Barisevičius (3d), Tarptautinis konkursas „Wave on wave – 2019“. M. Šležaitė III T 

4.  Brigita Karaliūtė (4a), Skrajučių konkursas „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“ 2019. M. Šležaitė I K 

5.  
Augustė Varnagirytė (4c), Skrajučių konkursas „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“ 

2019. 
M. Šležaitė II K 

6.  Greta Akranglytė (4a), Skrajučių konkursas „Mano dora, nekorumpuota Lietuva“ 2019. M. Šležaitė III K 

7.  
Gustė Vilinauskaitė (2a), Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro 

vainikėlis“. 
S. Andrulienė I K 

8.  
Paulina Kirščiūnaitė (3d), Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro 

vainikėlis“. 
S. Andrulienė II K 

BRAIŽYBA 

1.  Greta Maksevičiūtė (4a), Braižybos olimpiada. B. Zakarkienė I R 

2.  Jonas Markevičius (4a), Braižybos olimpiada. B. Zakarkienė II R 

3.  Remigijus Rinkevičius (4f), Braižybos olimpiada. B. Zakarkienė III R 

4.  Ieva Stulpinaitė (3c), Braižybos olimpiada. B. Zakarkienė III R 
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DORINIS UGDYMAS 

1.  Gabrielė Čičelytė (3f), Respublikinis etikos konkursas 11–12 kl. D. Roževičienė II R 

2.  Justina Varoneckaitė (2b), Respublikinis etikos konkursas 9–10 kl. ,,Moralinės dilemos“. D. Roževičienė II R 

3.  

Atėnė Špokauskaitė (1c), Matas Juodis (2a), Gabrielė Kariniauskaitė (2a), Kotryna 

Simonavičiūtė (2b), Justinas Teselis (2c), Austėja Taločkaitė (2e), 

Respublikinio etikos konkurso 9–10 kl. ,,Moralinės dilemos“ laureatai. 

D. Roževičienė 

 
 R 

4.  

Laurynas Balčiūnas (1a), Kostas Kondratas (1a), Grantas Kudinovas (1b), Simas 

Velioniškis (1b), Atėnė Špokauskaitė (1c), Gustė Vaitauskaitė (1c), Milena Krušinskaitė 

(1f), Dorotėja Masionytė (1f), Mantas Puodžiukaitis (2b), Tauras Narvilas (2c), Justinas 

Teselis (2c), Gabrinė Jančiūtė (2d), Smiltė Kaupaitė (2d), Austėja Taločkaitė (2e), Greta 

Kurgonaitė (4b), Evita Simanavičiūtė (4b), Respublikinio VDU KTF 9–12 kl. mokinių 

meninių-mokslinių darbų konkurso ,,Laisvės kontūrai“ laureatai. 

D. Roževičienė  R 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

1.  Arnas Aleknavičius (1c), Nacionalinis geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“. R. Preikšienė I R 

2.  Vilius Jarockis (2d), Nacionalinis geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“. R. Preikšienė II R 

3.  
Mantas Puodžiukaitis (2b), Nacionalinis geografijos konkursas „Pažink Lietuvą ir 

pasaulį“. 
R. Preikšienė III R 

4.  Vilius Jarockis (2d), Kauno miesto 10 kl. geografijos olimpiada „Mano gaublys“. R. Preikšienė II K 

5.  

Nandas Leonavičius (1c), Aistis Kunigonis (1d), Greta Kurgonaitė (4b), Evita 

Simanavičiūtė (4b), Kauno miesto mokinių kultūrinio orientavimosi konkursas „Paveldo 

pažinimas – mano mėgstamiausia pramoga“. 

R. Preikšienė, 

I. Staniulienė 
I K 

6.  

Nandas Leonavičius (1c), Tomas Bisikirskas (1d), Aistis Kunigonis (1d), 

Naglis Petrauskas (1f), Kauno miesto 9–12 klasių mokinių kultūrinio orientavimosi 

konkursas „Žaliakalnis – inteligentijos lopšys“. 

R. Preikšienė, 

I. Staniulienė 
I K 

7.  

Naglis Petrauskas (1f), Arijus Diliūnas (1f), Augustas Sližys (1f), Nandas Leonavičius 

(1c), Kauno miesto 9–12 klasių mokinių projekto „Laikinosios sostinės žiedas“ 

konkursas „Kauno miesto raktas“. 

R.Preikšienė, 

I. Staniulienė 
I K 

8.  

Laurynas Petruškevičius (3c), Povilas Minkinas (3d), Simonas Šilinis (3d), Ieva 

Sinevičiūtė (4a), Adomas Ilekys (4c), Kauno miesto gimnazijų protmūšis „Lietuvos 

diplomatija nuo Mindaugo laikų iki Antrojo pasaulinio karo“. 

R. Praniulienė II K 

9.  
Komanda „Aurum Three“: Karolis Poviliūnas (3c), Gabrielius Zenkovas (3c), Vitalija 

Smirnovaitė (4d), JA TITAN ekonomikos ir verslo čempionatas. 
I. Kublickienė II R 

10.  
JB „MantusBee“: Mantė Bružaitė (2b), Smiltė Savickaitė (2b), Austėja Vaivaraitė (2b), 

Vilniaus regiono mugė – tvaraus verslo prizas. 
I. Kublickienė I R 

11.  
Komanda „Ebonitai“: Matas Imbrasas (2c), Jurijus Kuzminas (2d), Paulius Markevičius 

(2d), Edvardas Mykolaitis (2d), Ekonomikos viktorina „Tai įmanoma!“ 
I. Kublickienė I K 

12.  

Komanda „EKSPRONTU“: David Boyajyan (2a), Nojus Butrimavičius (2a), Gabrielė 

Kariniauskaitė (2a), Ignas Laurinaitis (2a), Andrius Šimkus (2a), Martyna Vybornaitė 

(2a), Ekonomikos konkursas „Aš – verslus novatorius“. 

I. Kublickienė II K 

13.  
Armandas Steponavičius (2f), Ekonomikos konkursas „Sąmoningas elgesys su pinigais. 

Aš taupau“. 
I. Kublickienė III K 

GAMTOS MOKSLAI 

1.  

Viltė Jancevičiūtė (3e), Gabrielė Poškevičiūtė (3e), Agnė Anusauskaitė (3f), Miglė 

Bespalovaitė (3f), Kristina Ladavičiūtė (3f), Emilija Lokcionkinaitė (3f), Kauno miesto 

9–11 kl. Saugaus ir sveiko vaiko renginys „Rebusų WORKSHOPʼAS 100-oji taisyklė“. 

J. Martinionienė III K 

2.  Titas Rozenbergas (1a), Biologijos olimpiada. V. Miliukevičius II K 

3.  
Neringa Lopataitė (3e), Kauno apskrities 2-3 gimnazijos klasių moksleivių konkursas 

„Drauge nugalėsime bakterijų atsparumą antibiotikams“. 
L. Kalvinskienė I K 

KŪNO KULTŪRA 

1.  
Martyna Vybornaitė (2a), Dovydas Dosinas (3a), Matas Didžiariekis (4b), Justas 

Kavaliauskas (4d), Tinklinio turnyras „Smėlio smūgis“. 
R. Uvarovienė I K 

2.  

Dominykas Černius (1f), Marius Petrėtis (2g), Erikas Gabris (3a), Tomas Jukna (3d), 

Martynas Gontarskas (3e), Gintaras Stankevičius (4a), Rokas Miškinis (4c), Augustas 

Motiejūnas (4c), Vincentas Šalčius (4c), Aistis Kairys (4d), Povilas Zareckas (4d), 

Krepšinio turnyras. 

T. Kentra I K 

 

MET pirmininkė Vilma Bartaševičienė 
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Vienuoliktokų Paskutinio skambučio sveikinimas abiturientams 

Vienuoliktokų sveikinimą kūrė kūrybingų moksleivių 

grupė. Kalbinu vieną iš šios grupės narių Dorotėją 

Rožinskaitę. 

Aš ir Dorotėja karantiną 

patyrėme anksčiau nei kiti 

Lietuvos moksleiviai, nes 

žiemos atostogų metu abi 

buvome išvykusios į Šiaurės 

Italiją. Tai buvo įdomus ir 

visiškai naujas jausmas, kai 

negali eiti į mokyklą, 

susitikti su draugais ar netgi 

išeiti iš namų. Tad visuotinį 

karantiną paskelbus Lietu-

voje mes nepatyrėme tokio 

didelio šoko dėl nuotolio 

mokymosi kaip kiti moksleiviai, nes jau žinojome, kas 

mūsų laukia ir kokiomis sąlygomis gyvensime. 

Kaip gimė sumanymas organizuoti tokį 

vienuoliktokų sveikinimą? Kaip subūrėte komandą? 

Kas buvo smagiausia, o kas sunkiausia? Ar viskas 

pavyko? Organizuoti Paskutinio skambučio šventę per 

,,Zoom“ mums pasirodė puiki idėja, todėl nusprendėme 

prie jos prisidėti. Minčių buvo gausybė, tačiau galiausiai 

pavyko sustoti ties dainos ir klipo kūrimu apie mokymąsi 

internetu. Mūsų grupę ,,Karantino infinitum“ subūrė Ieva 

Salamakinaitė. 

Kas dar buvo šioje grupėje? Ieva Salamakinaitė 

(3b), Armintė Matušaitytė (3b), Tomas Janušaitis (3a) ir 

aš. 

Kaip kilo dainos idėja? Kas tave pakvietė 

dalyvauti šiame projekte? Iš pradžių Ieva man parašė 

žinutę ir paklausė, ar aš norėčiau padainuoti jų projekte ir 

aš, aišku, sutikau, nes man labai patinka dainuoti. 

Kas jūsų dainai sukūrė žodžius, muziką? Ieva ir 

Armintė kūrė dainos žodžius, Tomas buvo atsakingas už 

klipo ir muzikos kūrimą, o aš buvau tiesiog vokalas, teko 

paimprovizuoti ir kuriant melodiją. 

Kaip sekėsi filmuoti dainos klipą? Klipo filmavimas 

buvo smagiausia dalis. Viskas sekėsi gana sklandžiai, be 

to, mums dar padėjo Karolis Poviliūnas (3c). Jis atsinešė 

papildomų kamerų filmavimui. Visi labai smagiai 

praleidome laiką. Klipą filmavome traukinių stotyje, 

Draugystės parke, mano namuose ir prie „Rasos“ 

gimnazijos. 

Kiek užtrukote? Klipo filmavimas truko visą dieną. 

Anksti ryte susitikome ir gana vėlai baigėme. 

Ar kurdami liūdėjote, kad dvyliktokai paliks 

mokyklą? Iš tiesų galvojome, kad projektą kuriame sau. 

Tačiau prieš pat dvyliktokų Paskutinį skambutį 

sugalvojome, kad tai būtų puikus būdas juos pasveikinti. 

Tuomet sveikinimą įrašėme ir įdėjome į klipo pradžią. 

Sveikinimą sukurti padėjo teatro mokytoja Reda 

Vaivadaitė. 

Iš kur kilo dainos ir grupės pavadinimo idėja? 

Dainos pavadinimas „Mokytis internetu“ kilo iš to, kad 

mums visiems jau labai nusibodo mokytis internetu, nes 

mokymasis gyvai yra daug malonesnis. O grupės 

pavadinimas „Karantino infinitum“ reiškia karantino 

begalybę. 

Ar jūsų grupė ir 

ateityje planuoja tęsti savo 

kūrybą? Taip, galvojame, 

kad galbūt galėtume dar 

sukurti dainų. 

Kaip jaučiasi toks 

kūrybingas žmogus kaip 

tu uždarytas namuose? Ką 

davė ir ką atėmė šis 

laikas? Namuose man gera, 

buvau pasiilgusi ramybės, 

šeimos, net ir pati savęs. Jau 

spėjau peržiūrėti visas tėčio 

kamera įamžintas gyvenimo 

akimirkas. Dabar esu tikresnė ir tvirtesnė dėl kelio, kurį 

renkuosi. Kadangi mano įprastas gyvenimo tempas yra 

labai greitas, prasidėjus karantinui ,,iškritau iš ritmo“. 

Neturėdama konkretaus veiksmų plano tik švaisčiau 

laiką, valgiau ir miegojau. Į savas vėžias grąžino filmas 

,,Koletė“, jis priminė apie mano pašaukimą ir susivokiau, 

kad kiekviena akimirka yra pati brangiausia ir ją reikia 

išnaudoti maksimaliai, savęs negailint. Taigi, nors 

karantino pradžia nebuvo labai turininga, dabar pagaliau 

jaučiuosi savimi ir naudingai leidžiu laiką. 

Šiais mokslo metais dalyvavai ne viename projekte 

ar konkurse? Kaip sekėsi? Šie metai man buvo 

ypatingi. Patyriau labai daug pirmų kartų, dėl to jaučiuosi 

pamažu žengianti į suaugusiųjų pasaulį. Nors skaitovų 

konkursuose dalyvauju kiekvienais metais, šiemet pirmą 

kartą vaidinau didelėje scenoje per šimtadienį. 

Nuostabios akimirkos, patirtos užkulisiuose ir ant scenos, 

džiugino, augino ir paliko neužmirštamus prisiminimus. 

Didelės patirties suteikė dalyvavimas TV laidoje ,,X 

Faktorius“. Pažinti aplinką, kurią matome televizoriuje, 

buvo labai įdomu. Žinoma, dėl kasdienio važinėjimo į 

Vilnių teko paaukoti mokslus, sportą, akimirkas su 

draugais. Visgi, nesijaučiu daug praradusi. Tiesą sakant, 

esu beveik tikra, kad ten ne mano vieta… Taip pat 

dalyvavau muzikos olimpiadoje, į Lietuvos turą 

nepatekau, bet sužinojau labai daug, dėl to esu be galo 

dėkinga muzikos mokytojai Danutei Šaučiūnienei ir 

mokyklos choro vadovui Ramūnui Baranauskui. 

O ką teko praleisti dėl karantino? Kaip dėl to 

jautiesi? Karantinas sugriovė kasmetinių kelionių po 

pasaulį planus. Planavome pavasario atostogas praleisti 

Japonijoje, o vasaros – Indijoje. Deja, planus teks atidėti 

kitiems metams. Žinoma, jaučiuosi daug praradusi, 

kadangi tai greičiausiai būtų buvusi paskutinė kelionė 

kartu su šeima. Kitais metais teks ruoštis egzaminams bei 

stojamiesiems ir pradėti gyventi savarankiškai, taigi ir 

pinigus kelionėms turėsiu užsidirbti pati. Vis dėlto, 

karantino metu su šeima radome išeitį ir keliaujame 

aplink Lietuvą Šv. Jokūbo piligrimų keliu. 

 

Deimantė Jankauskaitė, 3c 
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Jaunieji kūrėjai 

Armintė Matušaitytė ir Ieva Salamakinaitė 

 

Mokytis internetu 

 

Savarankiškai aš mokytis turiu, 

Namuose vis sėdžiu ir išprotėt baigiu. 

Vėl penktadienis tapo įprasta diena, 

Miesto šurmulys tiktai aidi galvoje. 

Netflixʼą vėl žiūriu bei valgau traškučius, 

Jau priaugt suspėjau net tris kilogramus. 

Prisiminus klasę man darosi graudu, 

Kiekviename zoomʼe ašarą braukiu. 

 

Tik šimtadienis praėjo, 

Pyst pandemija atėjo. 

Mokytis mums reik per zoom, 

Pasikelt vidurkius turim. 

Lovoje su arbata – 

Kiekviena diena kančia. 

Mes nežinom, ką daryti, 

Kaip į „Rasą“ mums sugrįžti. 

 

Mes nežinom, ką daryti, 

Kaip į „Rasą“ mums sugrįžti. 

 

Aš atsikeliu tiktai dvi minutės prieš, 

Įsijungiu kompą, pusryčiai iš dešinės. 

Uniforma jau guli mano spintoje, 

Pamiršau, ką reiškia p raidė ar pastaba. 

Valgyklos bandeles pakeis mamos sriuba. 

Ir į tualetą eiti jau ne pramoga. 

Priimti informaciją daros per sunku, 

Juk čia nėra tas pats, kas dukart du. 

 

Tik šimtadienis praėjo, 

Pyst pandemija atėjo. 

Mokytis mums reik per zoom, 

Pasikelt vidurkius turim. 

Lovoje su arbata – 

Kiekviena diena kančia. 

Mes nežinom, ką daryti, 

Kaip į „Rasą“ mums sugrįžti. 

 

Mes nežinom, ką daryti, 

Kaip į „Rasą“ mums sugrįžti. 

 

Sėdėti vis prie kompo aš pavargstu, 

Užduotis laiku pabaigti man sunku. 

Cheatʼinti per testą jau normalu, 

Kuolų nebegaunu ir sau švenčiu. 

 

Paskutinis skambutis jau neskambės – 

Šiemet į šulę grįžti nereikės. 

Bachatos sukiniai ritmingu žingsneliu – 

Gal dar susitiksim visi kartu. 

Norime pasidalinti dar vienu mūsų gimnazisčių laimėjimu! 

Kartu su dailės mokytoja Birute Zakarkiene ir dešimtokais 

dalyvavome nacionaliniame mokinių konkurse „Lietuvos kovų 

už laisvę ir netekčių istorija“. 

Neila Stonkutė (2c) ir jos piešinys „Partizanai“ užėmė antrą 

vietą savo amžiaus grupėje, o Evelinos Salelionytės (2c) 

piešinys „Paskutinės akimirkos“ buvo apdovanotas paskatina-

muoju prizu. 

Merginų piešiniai bus išspausdinti šių metų konkurso 

piešinių albume ir eksponuojami rengiamoje parodoje. 

Mokytoja Živilė Simutytė 
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