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Advento (ir ne tik) susitikimai 

Prieš pat Adventą gimnazijoje lankėsi Mantas Bartuševičius. Šis 23-jų metų 

vaikinas per 46 dienas pėsčiomis nukeliavo 1100 kilometrų aplink Lietuvą. Gimnazistai 

turėjo progą sužinoti apie Manto nuotykius iš jo paties lūpų. Susitikimas buvo ypatingai 

įdomus, mat keliautojas turi nuostabų gebėjimą šmaikščiai ir įdomiai pasakoti. Jo patirtis 

kartais prajuokindavo iki ašarų, o kartais buvo pamokanti. Šiuos gabumus vaikinas 

greičiausiai įgijo keliaudamas po Lietuvą su humoro klubu ir linksmindamas žmones. 

Renginio pradžioje Mantas  pasidžiaugė, kad pagaliau duoda ne nuobodžius interviu ir 

tiesiog atsakinėja į klausimus, o gali pats auditorijai papasakoti visus įvykius. Mokiniai 

taip pat sužinojo, kad tokia kelionė aplink visą Lietuvą – sunkus iššūkis, nes, nors 

pradžioje buvo lengva, darėsi vis sunkiau kasdien nukeliauti po 30 kilometrų. Tačiau, 

Manto manymu, nuotykis buvo vertas ir to skausmo – vaikinas aplankė daugybę įdomių 

vietų, išvaikščiojo nuostabiausius Lietuvos kampelius, kurių joks turistas tikrai 

nepamatys, ir sutiko daugybę skirtingų, linksmų žmonių.  Sunkiausia buvo vienišumas, tad vaikinui kompaniją telefonu palaikę 

šeima ir draugai, o kai kurie jų netgi buvo atvykę su juo susitikti kuriame nors miestelyje. Kelionės pradžioje ketinęs iš Vilniaus 

Saulėtekio alėjos nueiti tik iki Klaipėdos, keliautojas vos įpusėjus žygiui ryžosi apkeliauti visą Lietuvą.  Nors vienu metu manė, 

kad nebeištvers kojų skausmo, vienatvės,  nepatogumų ir grįš namo, tačiau sukaupė visą valią ir pasiekė užsibrėžtą tikslą. Rugsėjo 

pirmąją kartu su Vilniaus studentų eisena sugrįžo namo. Tokie susitikimai skatina išdrįsti įgyvendinti savo svajones ir atkakliai 

siekti tikslo.  

Augustė Banėnaitė, 2c 
 

Gruodžio 12d., penktadienį, kaip ir kasmet, gimnazijoje vyko Advento popietė. Mokyklos 

teatro mokytojas Arūnas Žemaitaitis kartu su mokyklos dramos būrelio aktoriais paruošė 

spektaklį, kuriuo kvietė susimąstyti, trumpam sustoti ir apsidairyti aplink save- kiek daug 

svarbaus praleidžiame. Taip pat į gimnaziją buvo atvykęs svečias – VDU teologijos fakulteto 

atstovas, kunigas Algirdas Akelaitis.Universiteto kapelionas su klausytojais bendravo šmaikščiai 

ir betarpiškai, tačiau kalbėjo apie rimtus dalyus - galimybę suvokti, kad daug ko žmogus 

neįstengia padaryti vienas, tam reikia ne tik mylinčių artimųjų palaikymo, bet ir Dievo pagalbos. 

Popietės pabaigoje visi jos dalyviai dovanų gavo apyrankę su  karoliuku. Tas karoliukas 

simbolizavo mus pačius. Prie jo patys galėjome pasirinkti ir pridėti kitus,  iš kelių skirtingų 

karoliukų rūšių – šeimos, draugų bei rūpesčių - simbolių, kuriuos galime pavesti Dievo globai. A. 

Žemaitaitis palinkėjo mums pasiimti tiek rūpesčio karoliukų, kiek manome, kad pajėgsime  

išspręsti, taip pat ramiai ir jaukiai atšvęsti artėjančias šv. Kalėdas ir skirti minutę kitą sau patiems, 

apmąstyti savo rūpesčius.  

Giedrė Andrulevičiūtė, 3b 

 

Kristijono Donelaičio skaitymai Vilniaus universitete 



Gruodžio 16 d. VU Kauno humanitariniame fakultete mūsų gimnazijos 3g klasės 

gimnazistės Viktorija Lygnugarytė ir Gabija Pranskevičiūtė (mokytoja Vilija Mataitė-

Grigaitienė) dalyvavo poeto Kristijono Donelaičio skaitymuose. Renginys vyko 

liuteronų šv. Trejybės bažnyčioje. Be mūsų 

gimnazisčių, savo pranešimus skaitė ir Kauno 

jėzuitų gimnazijos mokiniai. 

Gabija skaitė pranešimą tema „Ar šiuolaikinei 

visuomenei svarbūs Kristijono Donelaičio 

pamokymai?“ Ji pastebėjo, kad K. Donelaitis 

savo poema siekė sukurti geresnę visuomenę. 

Dėkingumu, darbštumu ir patriotiškumu turėtų 

pasižymėti ir šiuolaikinis žmogus, kuriam tenka 

kovoti su tokiais šiuolaikinės visuomenės 

iššūkiais kaip vartotojiškumas ar globalizacija. 

Juk tikrasis gyvenimo džiaugsmas slypi paprastuose dalykuose. Būtent tai Kristijonas 

Donelaitis ir bandė mums pasakyti.  

Viktorija, kalbėjusi apie K. Donelaičio svarbą šiuolaikiniam žmogui, pastebėjo, kad šiais 

laikais veši tos pačios ydos. Ji pastebėjo, kad dažnas lietuvis, ,,lįsdamas į anglo ar italo 

kailį“, menkina savo tautiškumą. Šiomis dienomis visuomenė yra susiskaldžiusi į luomus, 

tačiau šį susiskaldymą  panaikinti moko „Metų“ siužetai, kuriuose išjuokiamas išdidumas. Kitas poemos aktualumo aspektas – 

tikėjimas Dievu. Skubantis žmogus neranda laiko pokalbiui su Dievu ar net su pačiu savimi. Tad, kaip teigė Viktorija, klasiko 

poema gali paskatinti žmogų ieškoti ir dvasinės ramybės. 

Po pranešimų profesorius Algimantas Radzevičius merginoms įteikė savo rašytas knygas bei įvairią VU atributiką. Minėjimą 

baigė merginų choras „Veni gaudere“ atlikdamas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio lietuvių liaudies dainas – „Saulė teka“ ir 

„Nemune, upeli“. 

Viktorija Lygnugarytė ir Gabija Pranskevičiūtė,3g 

 

Sausio 13-oji, Vasario 16-oji ir Vilniaus knygų mugė 2015 

 

Kas bendra tarp šių pavadinimų? Juos sieja laisvės tema. Kasmet mokykloje 

organizuojamas renginys žuvusiems 1991-ųjų sausio 13-ają pagerbti ,,Atmintis 

gyva, nes liudija”. Neįmanoma sunaikinti tautos, kurios toks begalinis ryžtas ir 

laisvės troškimas – jei 1918 metų vasario 16-ąją dvidešimt Nepriklausomybės akto 

signatarų išdrįso paskelbti apie atkuriamą Lietuvos valstybę, privalome tęsti jų 

pradėtą darbą. Šiandien įvykiai Ukrainoje įrodo, kokia trapi mūsų nepriklausomybė 

ir laisvė. Po Antrojo pasaulinio karo į miškus išėję partizanai žuvo suvokę, kad 

gyvenimas be laisvės nieko vertas. Todėl, kai šių metų knygų mugėje Andrzejaus 

Franaszeko knygos ,,Česlovas Milošas: šimtmetį aprėpianti biografija“ pristatyme buvo kalbama apie laisvę, kurią Nobelio 

premijos laureatas, lietuvių kilmės lenkų poetas Milošas laikė neįmanoma totalitarizmo sąlygomis, supranti, kad kova už šią 

svarbiausią vertybę niekada nesibaigia. Laisvė tikrina mūsų pasiryžimą, principingumą, dvasingumą. Autorius analizuoja, kas 

dedasi žmogaus viduje kylant sunaikinimo grėsmei ir istorinei būtinybei, renkantis tarp tiesos ir melo, išdavystės ir pasipriešinimo. 

Milošas teigia, kad baimės atmosferoje gyvenantis menininkas rašo meluodamas, o dvilypumas naikina tikrąją literatūrą. Kūrėjas, 

negalintis išreikšti tikrųjų jausmų, yra ne menininkas, o amatininkas. Baimės atmosferoje negali gimti nei laisvas žmogus, nei 

laisva mintis. Taigi, asmenybės laisvė neatsiejama nuo drąsos reikšti savo įsitikinimus net nužmoginančioje aplinkoje. Atrodo, kad 

poetas, kurio gyvenimas aprėpia XX a., sugebėjo įžvelgti ir grėsmes, kylančias mums, XXI amžiuje. 

Deividas Juozaitis 

Adventinis folkloro ansamblio ,,Lygaudė” pasirodymas 



Vieną Advento dieną visi VDU ,,Rasos” gimnazijos 

mokiniai rinkosi į aktų salę, kurioje vyko jau tradicija tapusi 

Advento popietė su mūsų mokyklos folkloro ansambliu 

,,Lygaudė”. Šio ansamblio vadovai Jonas Misečius ir Vita 

Braziulienė su mokiniais paruošė itin gražią progamą, kurios 

metu moksleiviai galėjo ne tik paklausyti nuostabios muzikos, 

kuri nuteikė itin adventiškai, bet ir pamatyti skaidres apie 

Mergelę Mariją.   

Kalbiname Austėją Mačikūnaitę, vieną iš ansamlio narių. 

- Austėja, ar jūsų ansambliui svarbi ši mūsų mokyklos 

tradicija? 

- Šis renginys tarsi savotiškas apsivalymas prieš šventes, 

kiekvienais metais mes ilgai jam ruošiamės, kartojam 

adventines dainas ir, be abejo, išmokstame keletą naujų. 

Būdami kartu pajuntame šventinę dvasią, todėl kiekvienais 

metais po renginio susirenkame, viską aptariame, pabūname 

kartu, pasikalbame, padainuojame. Šis renginys paliečia ne tik mūsų, bet, tikimės, ir jūsų visų gimnazistų širdis, nes 

dažnai pamirštame šios švenstės prasmę bei reikšmę. Įdedame visą širdį besiruošdami renginiui, mus visus labiausiai 

įkvepia vienos mokytojos pasakymas: ,,Kaip aš laukiu šio renginio visus metus!" 

- Ką tau asmeniškai reiškia dalyvavimas ansamblyje? 

- Man tai reiškia labai daug. Nieko nėra geriau už patį nuostabiausią ,,Lygaudės” būrį ir tą dvasią, kurią sukuriame 

būdami kartu.  

Tikimės, kad ši tradicija išliks dar daug metų ir džiugins širdis dar ne vienai moksleivių kartai. 

Gabrielė Valentaitė, 4e 

Metų mokytojai 

Vasario 27-ą dieną gimanzije vyko ketvirtieji tradiciniai gabių vaikų klubo „Perpetuum mobile“ organizuojami 

geriausių mokytojų apdovanijimai. Kaip ir kasmet, moksleiviai elektroniniame  „Tamo“ dienyne turėjo galimybę 

balsuoti už pačius gerbiamiausius, mylimiausius mokytojus. Apdovanojimų šventę  pradėjo mokyklos choro „Gaja“ 

ansamblis, vadovaujamas mokytojos Danutės Šiaučiūnienės. 

Susirinkusius mokytojus ir moksleivius sveikino renginio rėmėjas,  UAB „Amafora“ direktorius Kazimieras 

Vaitiekaitis, kuris apdovanojo nominantus prizais. 

Metų Inovatorė - matematikos mokytoja Drąsutė Jatkonienė (už išradingą naudojamą IKT). 

Metų Citata -  fizikos mokytoja Silvija Petkevičienė („Sėkmės darbe ir asmeniniame gyvenime“). 

Metų Autobiografija – biologijos mokytoja Rimutė Aurutė Valauskienė (už išradingą asmeninės patirties pritaikymą 

dalyko pamokose). 

Metų Globėja - lietuvių kalbos  mokytoja  

Vilija Mataitė  - Grigaitienė. 

Metų Darbštuolė - istorijos mokytoja  Jolita 

Mitrulevičiūtė. 

Metų Svajonių  auklėtoja - lietuvių kalbos  

mokytoja Rita Jurčiukonienė. 

Šventę pabaigoje nuskambėjo moksleivių 

Martynos, Karolio, Monikos, Vasarės  ir 

Augustės muzikinis pasveikinimas.   

 

Gabių vaikų klubo „Perpetuum mobile“ 

pirmininkė Ieva Dapševičiūtė 

 



Sveikiname 2a klasės mokinę Kristiną Ruginytę  

Ji projekte „Lietuvos tūkstantmečio vaikai 2015“ tarp Lietuvos 

dešimtokų užėmė trečią vietą. Finalinę kovą, kuri vyko vasario 

8 dieną, galite rasti LRT televizijos mediatekoje. Kristiną 

kalbino bendraklasė Emilija Šipailaitė. 

Kas paskatino dalyvauti projekte „Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai“? 
Paskatino noras pagerinti seniau pasiektą rezultatą. Taip pat 

norėjau išbandyti save. 

Dalyvauji šiame projekte jau antrą kartą. Koks jausmas vėl 

stovėti prieš kameras? Drąsiau, o gal kaip tik didesnė 

atsakomybė pasirodyti geriau? 

Jausmas nuostabus! Man labai patiko ir, be abejo, jaučiausi 

daug drąsiau negu pirmąjį kartą, nors šioks toks jaudulys buvo 

prieš įsijungiant kameroms. Nerimo nejutau, nes žinojau, kad tai - tik žaidimas.  

Kaip reagavo tavo draugai, šeima, kai pasakei, jog patekai į šį projektą? 

Tėvai - pakankamai santūriai, tačiau bendraklasiai gana audringai, ir tikrai nustebino, kai sulaukiau tiek daug jų palaikymo. 

Ar daug ruošeisi, mokeisi prieš žaidimą? 

Visai ne. Kiek žinojau, tiek. Niekaip negali nuspėti,  kokių temų klausimų bus daugiausia, todėl dalyvaudamas šiame projekte turi 

pasikliauti savimi ir savo žiniomis. 

Koks jausmas apima, kai kameros įsijungia ir žaidimas prasideda? 

Užplūsta azartas ir adrenalinas, bet tuo pat metu (bent jau aš) nusiraminu ir pradedu bendrauti su vedėjais bei kamera. 

Kaip jauteisi laimėjusi pusfinalį ir patekusi į finalą? 
Labai džiaugiausi, bet vėl sugrįžo jaudulys. Mano manymu, bendraklasiai džiaugėsi mano pasiekimu daug labiau negu aš pati. 

Kuo šitas žaidimas skiriasi nuo kitų konkursų, kuriuose teko dalyvauti? 
Žinoma, savo populiarumu ir galbūt prestižu.  Sunkiau patekti negu į kokio nors dalyko olimpiadą, nes atrenka tik 24 dalyvius iš 

kelių tūkstančių norinčiųjų. 

Kuo tau buvo naudinga šita patirtis? 
Įrodžiau sau, kad galiu pasiekti geresnį rezultatą, susiradau naujų draugų ir supratau, kad visai nebijau filmuotis. 

Ar žadi dalyvauti šiame projekte ir kitais metais? Kodėl? 

Tikrai bandysiu vėl patekti ir sudalyvauti, nes vis dar yra kur tobulėti, o ir tikrai šaunių draugų galima susirasti dalyvaujant šiame 

projekte. 

Ką galėtum palinkėti, patarti tiems, kurie norėtų išbandyti savo jėgas šiame žaidime? 

Nebijoti ir negalvoti: ,,Aš niekada ten nepateksiu ir nedalyvausiu.“  Svarbiausia išdrįsti surizikuoti. 

 

Vėl šimtadienis 
Šimtadienis visiems abiturientams – viena geriausių švenčių per ketverius 

mokslo metus. Ji paįvairina liūdnas žiemos dienas, leidžia bent trumpai iškišti 

nosį iš vadovėlių ir pasimėgauti paskutiniaisiais džiaugsmais mokykloje. 

2015 metų sausio 29 dieną VDU salėje įvyko gimnazijos šimtadienis. Šiai 

šventei buvo rengtasi ilgiau nei du mėnesius. Pamatėme įspūdingus 

vienuoliktokų ir dvyliktokų pasirodymus – scenoje grojo šiai šventei suburtas 

orkestras, 

pirmą kartą 

skambėjo gyva muzika, atliekama pačių gimnazistų. Publika 

plojo artistams ir renginio režisieriui Arūnui Žemaitaičiui, 

scenarijaus autoriams Rimantui Andrulevičiui ir Gretai 

Liutkutei. Norisi baigti šimtadienio himno žodžiais: ,,Išsiskirsim 

mes, bet ne šiandien ir ne dabar, / Nes dar ne laikas, / 

Atsisveiksim, bet ne šiandien ir ne dabar... / Geriau niekad 

nebuvo...“                                                   Agnė Medėkšaitė, 4e 

http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/71298/lietuvos_tukstantmecio_vaikai?popup


4A klasės auklėtoja Vilma Bartaševičienė 

seniūnas Dovydas Bernotas 

Beveik ketveri metai... Daugiau nei tūkstantį rytų mus pasveikindavo tie 

patys 29 dažniau apspangę nei žvalūs, bet apsiginklavę šypsena, o ne 

rūškana mina, veidai. 123 kabinetas, spyrių į spinteles garsas, grikių 

kvapas klasėje. Mus užaugino talentingas kolektyvas - nuo virtuves šefų, 

vėlų vakarą priverčiančių varvinti seilę, iki tinklinio žvaigždžių, žibančių 

tarptautinėje padangėje. Mokėmės vieni iš kitų sėkmių ir nelaimių, 

pakilimų ir nuopuolių, bet toli gražu, visko išmokti dar nespėjome. Kaip 

bebūtų, labiausiai vertiname tai, kad tapome draugais, o ne konkurentais. 

Esame neapsakomai dėkingi klasės auklėtojai, kuri ketverius metus mus 

gaubė motiniška meile ir rūpesčiu. 

 

4B klasės auklėtoja Jolita Mitrulevičiūtė 

seniūnės Rimantė Jaskelevičiūtė ir Eglė Šidlauskaitė 

 

Klasėje susitiko pačios įdomiausios, visos skirtingos ir savaip 

ypatingos asmenybės. Atskirai, po vieną jie tik būsimi medikai, 

advokatai, žurnalistai, sportininkai ir dainininkai, tačiau, susibūrę 

vienam bendram tikslui, jie atiduoda visas savo jėgas, dalinasi 

idėjomis ir tampa visa nugalinčia vieninga komanda. Pirmą kartą 

susitikę jie buvo nedrąsūs, galbūt net drovūs, bet per tuos metus 

pažino tiek vieni kitus, tiek patys save. Dabar nei viena diena šių 

žmonių būryje neprabėga be juoko, pozityvumo ir geros nuotaikos. 

 

4C auklėtoja Virginija Gedeikienė 

seniūnė Agnė Volungevičiūtė  

Mes - išskirtinė klasė, kurios ateitis tokia pat šviesi, kaip 

vidurnaktis žiemą. Ketverius metus nedavę ramybės mokytojams, 

išmokome operuoti sudėtinga šperinimo technika, išklausėme 

daugiau, nei galime, ir įsisavinome mažiau, nei reikia. Mes – 

išskirtiniai, o originalumas visada geresnis už kokybę. Mes šiltai 

mylime savo auklėtoją Virginiją, o ji mus dar šilčiau toleruoja. 

Mūsų klasė žino, kad žmogaus skaičiumi neįvertinsi, tad dėmesį 

kreipia į asmenybės, o ne pažymių tobulinimą. 4C klasė iššūkių 

nebijo, nors jų ir nesiima. Mes – vieningi, susikaupę ir žavingi. 

 

 

4D auklėtojas Tomas Kentra 

seniūnė Agnė Samulionytė 

Mūsų klasės raidė ,,D” geriausiai atspindi, kokie esame. Bet visai ne 

tai, apie ką jūs greičiausiai pagalvojote: mes draugiški, dori ir drąsūs. 

Daugiau apie mus: vėlavimų priežastis paprasta – kasryt stabtelime 

pasigrožėti savo mokykla ir pasitaiko, kad pražiopsome skambutį. 

Nors mūsų auklėtojas garsus sportininkas (mokyklos), mes, deja,  

nepaveldėjome šių didingų savybių. Egzaminai mūsų negąsdina – 

rezultatų vis tiek pakaks svajonei įgyvendinti – dirbti McDonalde. 

Taigi, ar mes stropūs bei pareigingi mokiniai? Žinoma, kad ne! Namų 

darbai mums nėra geriausias laisvalaikio praleidimo būdas, o štai 

mokytojų vedimas iš kantrybės – tikroji aistra.  



4E auklėtoja Rasa Preikšienė 

seniūnė Martyna Merkelytė 

4E – talentingų ir įdomių žmonių, siekiančių savo svajonių ir 

išnaudojančių savo talentus, klasė. Joje galima atrasti aktorių, 

muzikantų, šokėjų, dainininkų, mados mylėtojų, sportininkų, 

rašytojų ir netgi įtakingiausią žmogų visoje gimnazijoje – 

mokyklos prezidentę. Žinoma turime ir pačią jaunatviškiausią, 

rūpestingiausią ir muzikaliausią auklėtoją. Klasėje vyrauja 

nuostabi atmosfera, tikime, kad mūsų draugystė tęsis ir už 

mokyklos ribų.  

 

 

 

 

4F auklėtoja Regina Juozokienė 

seniūnė Gintarė Januškevičiūtė 

Mes esame protingi tinginiai. Ne visada vieningi, ne visada 

punktualūs ir komunikabilūs, bet tuo mes ir žavūs, nes esame 

nenuspėjami ir gražūs, jokiu būdu nenorime palikti savo ef 

kavos. Visada padedame vieni kitiems ir turime nuotykių iki 

kaklo. Sugebame įlenkti savam dureles, palakstyti pastoliais, 

laužome kėdes ir ragus, švenčiame gimtadienius iki galo ir 

visada primename vieni kitų klaidas. Keista, kad ,,Rasa “ mus, 

vėjavaikius, pakentė net ketverius metus, tačiau visi tai dar 

kartą pakartotume. Mylime ,,Rasą” ir F klasę. 

 

 

 

 

4G auklėtoja Angelė Seniūnienė 

seniūnė Ermeta Vesaitė   

Hormonų audrų nublokštas per ,,Rasos” gimnaziją, 

pasigavęs vėją, plaukia 4G laivas. 

Kiekvienas įgulos narys – narsus, ambicijomis 

trykštantis jūreivis. 

O vadė mūsų – bebaimė jūrų liūtė Kapitonė. 

Mes auklėtoją lydere vadinam, nes su ja mums visad 

buvo maloni kelionė. 

Kiekvienas kada nors surasim savo švyturį ir krantą, 

Nes ko jau ko, bet iššūkių mums niekad nepakanka. 

 

 

4H auklėtoja Laima Saulevičienė 

seniūnas Tautydas Lumbys  

Turim manekenių grupę 

ir sporto meistrų trupę. 

Esam šaunūs, išradingi, 

išdidūs ir valdingi. 

,,Rasa" mums antri namai, 

čia mes visi draugai. 

Turim auklėtoją drąsią, 

mūs šturmanas ne tik trasoj, 

bet ir klasėj. 

Mūs Laimutė nuoširdi, auklėtoja nuostabi. 



Labdaros vakaras gimnazijoje 

Gruodžio 29d. gimnazijoje vyko tradicinis tryliktasis Labdaros vakaras. Svečius pasitiko pasipuošę 

mokytojai ir mokiniai – visi buvo kviečiami apžiūrėti aukciono darbų parodą. Užkulisiuose 

šurmuliavo besijaudinantys iškilmingo koncerto dalyviai.  

Vakaro vedėjai, 3a klasės gimnazistai Milda 

Banevičiūtė ir Marius Bytautas pakvietė 

sveikinimo žodį tarti mokyklos direktorių Artūrą 

Sakalauską. Vakaro dalyvius pasveikino nuolatinis 

šio renginio svečias Seimo narys Arimantas 

Dumčius. Pirmą kartą Labdaros vakare kalbėjo  Kauno Pal. arkivyskupo Jurgio Matulaičio (Eigulių) 

parapijos klebonas kun. Dainius Lukonaitis.   

Prasidėjo talentingiausių gimnazistų koncertas. Džiugino jaunimo choro ,,Gaja“ ansamblio pasirodymai, 

šokių kolektyvo ,,Raselė“ renesansiniai šokiai. Dainavo talentingosios abiturientės Ieva Ščerbinskaitė, Agnė 

Medėkšaitė, Eglė Laurinavičiūtė. Skambėjo Julijos Bagdonavičiūtės, Martynos Kučinskaitės, Jurgitos 

Marčiulynaitės fortepijonu atliekami kūriniai. Žiūrovus nustebino Viktorijos Miškinytės trimitu atlikta 

,,Tarantela“. Lyrinę nuotaiką kūrė Kornelijos Žemaitytės dainuojamoji poezija, Martynos Žukaitės, Augustės 

Rakauskaitės, Vasarės Gritėnaitės folkloro stilizacija, Dominyko Baršukaičio akordeono muzika. Netrūko ir 

debiutų: iliuzionistas Nedas 

Jančys, fektuotojai Arnas Salokas 

ir Haroldas Valčiukas, hiphopo 

šokėja Vaineta Simanavičiūtė. 

Tačiau stulbinamo pasisekimo susilaikė Greta Diminskaitė ir jos kalytė Kyri. 

Aukcioną vedė renginio režisierius, gimnazijos dramos studijos vadovas, Kauno 

Mažojo teatro aktorius Arūnas Žemaitaitis.  Pelningiausiai parduoti Unės 

Kurtinaitytės, Austėjos Mačikūnaitės, Kornelijos Kudrevičiūtės, Mildos 

Švėgždaitės, Rimvydo Alechnavičiaus, Grasilės Gudaitytės, Ievos Kaukėnaitės 

paveikslai. Tačiau aukcione netrūko ir rankdarbių, papuošalų. Aukciono įtampą 

praskaidrino smuikininko Osvaldo Petroko atliktas J. Bramso ,,Vengrų šokis“. 

Brangiausiai parduota Pereinamoji ,,Laimės pasaga“, kuri ir vėl liko gimnazijoje. 

Renginio metu surinktos lėšos yra skirtos gabių vaikų ugdymui. Nuoširdžiai 

dėkojame visiems Labdaros vakaro dalyviams, organizatoriams, o ypač tiems 

gimnazistams, kurių darbai sulaukė didžiausio įvertinimo. 

Ramunė Rakauskaitė, 2b    

Brangiausiai parduoti aukciono darbai 

„Gyvenimo aromatas“, paveikslai-

karpiniai, Kornelija Kudrevičiūtė, 1d kl. 

210 Lt                                                                                                                                                                                              

„Žiemos šviesa“, Ieva Kaukėnaitė, 4a kl. 

120 Lt 

Monė tema, Milda Švėgždaitė, 3b kl. 

220 Lt 

„Ugningas ruduo“, oda, Luko Žilionio 

mama Ingrida Žilionienė, 3h kl. 

275 Lt 

 

 

 

Metų mokytojų 

apdovanojimų akimirkos 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renginio vedėjai, mokytoja R. A. Valauskienė ir renginio rėmėjas K. Vaitiekaitis           Mokytoja J. Mitrulevičiūtė                         Mokytoja V. Mataitė – Grigaitienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Mokytoja S. Petkevičienė                                                                 Martynos, Karolio, Monikos, Vasarės  ir Augustės muzikinė grupė 

 

 

Renginio vedėjai, mokytoja J. Mitrulevičiūtė ir renginio rėmėjas K. Vaitiekaitis  

                    Mokytoja D. Jatkonienė                                    Mokytoja R. Jurčiukonienė 


