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Iškilmingas bibliotekėlės - „Knygų namelio“ – atidarymas 

 
Rugsėjo 4-ą dieną gimnazijos fasadiniame kieme, eglių paunksmėje, 

buvo pristatyta pasaulyje sparčiai plintanti iniciatyva „Knygų namelis“. 

Nuo šiol mūsų gimnazijos kieme esanti bibliotekėlė - tai jau trečioji 

buvusių VDU studenčių Indrės Levickytės ir Gretos Rozenbergaitės 

iniciatyva Kaune. Mažųjų bibliotekėlių steigimo tikslas - suburti 

bendruomenę, skatinti knygų skaitymą ir dalinimąsi jomis. „Knygų 

namelio“ atidarymo šventėje grojo mokyklos folkloro ansamblis 

,,Lygaudė“, savo mintimis dalinosi gimnazijos direktorius Artūras 

Sakalauskas, VDU bibliotekos direktorė Lina Bloveščiūnienė ir viena šios 

idėjos iniciatorių - Indrė Levickytė. Kaip teigė VDU bibliotekos direktorė, 

mažosios bibliotekėlės pagrindinis mainų principas: „Pasiimk neskaitytą 

knygą - atnešk perskaitytą“. Tikimasi, jog šis „Knygų namelis“ prigis ir 

mūsų gimnazijos kiemelyje, kad mokiniai ir mokytojai ne tik noriai skaitys 

bibliotekėlės knygas, bet ir mielai jomis pasidalins su kitais. Kviečiame 

prisijungti ir jus prie šios iniciatyvos ir atrasti dar daugiau įdomių knygų. 

   

Justė Balsytė ir Gintarė Vaitkutė, 3c 

 

 



Pirmokai apie save: savijauta, pomėgiai, pasiryžimai ir lūkesčiai
o ,,Gimė berniukas vardu Nojus, nuo 

mažens turėjo daug gyvūnėlių ir labai 

juos mylėjo,” – Nojus 

o ,, … pamažu visi ima jaustis mažiau 

sutrikę, pasijunta taip, lyg priklausytų 

šiai mokyklai, kad atsirado jiems vieta 

tarp tų nepažįstamų žmonių, kuriuos jie 

vadina bendraklasiais,” – Arnas 

o ,,Aš niekada nenusileidžiu, turiu būtinai 

įrodyti savo tiesą, jei žinau, kad nesu 

kalta,” – Indrė 

o ,, … jau dabar labai daug reikalauju iš 

šios mokyklos,” – Ema 

o ,,Visi nervinasi, jaudinasi, nežino, apie 

ką pradėti kalbėtis, ir galiausiai supranta, 

kad jie nepažįsta nė vieno savo klasės 

draugo, taigi ne visada susirasti draugų 

būna taip lengva, kaip atrodo,” – Karina 

o ,,Turiu pasakyti, kad tikėjausi daug 

blogiau, nei yra iš tikrųjų,” – Emilė 

o ,,Man patinka tyla ir ramybė: galima 

svajoti – nemėgstu triukšmo,” – Evelina 

o ,,Kai buvau mažas, mėgdavau skaityti, 

tačiau laikui bėgant šis pomėgis dingo,” 

– Gustas 

o ,,Einu į futbolo treniruotes penkis kartus 

per savaitę jau devynerius metus. Man 

futbolas yra svarbiau už viską,” – Matas 

o ,,Mėgau kolekcionoti automobilių 

raktelius ir modeliukus. Kolekciją saugau 

iki šių dienų ir perduosiu mažiems 

broliukams,” – Augustas 

o ,,Jei savo gyvenimą reikėtų apibūdinti 

vienu žodžiu, nedvejodama pasakyčiau, 

kad tai – šokis. Šokių žingsneliai, 

repeticijos, konkursai, dainų šventės tapo 

mano kasdienybė,” – Elvina 

o ,,Dviratis yra svarbi mano gyvenimo 

dalis, nes mano hobis yra važinėti 

ekstremalaus sporto dviračiais ,,Bmx”, 

tačiau kartais tam nelieka laiko,” – 

Karolis 
o ,,Visuomet sėdžiu tyliai, nepastebima, 

todėl iškėliau sau svarbiausią tikslą – 

aktyviai dalyvauti pamokose, nebijoti 

suklysti ir kalbėti,” – Monika 

o ,,Niekada nereikia bijoti ateities, reikia 

džiaugtis šia minute ir būti laimingam. 

Pokyčiai visada yra naudingi,” – 

Gabrielė 
o ,,Labai ,,smagu”, kai, užuot leidęs laiką 

su draugais, turi ruošti namų darbus. Bet 

turbūt teks prisitaikyti, nes tie namų 

darbai juk niekur nedings…” – Benas 

o ,,Galiu paprašyti bendraklasių pagalbos ir 

jie tikrai padės. Tikiuosi, kad noras 

kiekvieną rytą eiti į mokyklą neišnyks,” 

– Aistė 

o ,,Norėčiau, kad mokytojai būtų 

supratingi ir leistų nerašyti atsiskaitymų 

pirmą dieną po ligos, kad paaiškintų ir 

antrą kartą pakartotų, jei mokinys 

nesupranta kokio nors dalyko,” – 

Kęstutis 
o ,,Jei mokytojas netradiciniais metodais 

sudomins, tai vaikas taps daug 

žingeidesnis,” – Patricija 
o ,,Mane visada žavėjo mokytojai – 

asmenybės, turinčios charizmą,” – Viltė 
o ,,Mane domina informacinės 

technologijos. Labai mėgstu piešti 

grafitti, kurti komiksus, kopiuterinius 

žaidimus, vaizdo klipus, animaciją,” – 

Marius 
o ,,Esu draugiška su draugiškais, bet kada 

išklausysiu ir padėsiu, kuo galėsiu,” - 

Sabina

Parengė Ramunė Rakauskaitė, 3b 



Tarptautinės Mokytojo dienos proga sveikiname visus gimanzijos mokytojus! 

 

Lemiantis mokytojo vaidmuo gyvenime 
 

Direktoriaus pavaduotoją ir chemijos mokytoją Salviniją Šležienę 

kalbina gimnazistas Marius Bytautas, 4a 

Ką jums reiškia būti mokytoja? 

Atiduoti savo gyvenimą vaikams ir jiems padėti siekti sėkmės 

tolimesniame gyvenime. Pati nuo pat mažens svajojau būti mokytoja 

ir mano svajonė išsipildė. Nuo 11-os klasės vadovaujuosi kredo, jog  

būdamas tarp jaunų ir pats visada išlieki jaunas. Buvimas mokytoju 

yra ne tik mokymas, bet ir nuolatinis mokymasis. Mokytojas visada 

turi būti pasiruošęs atsakyti į netikėtus klausimus, kartais net 

nežinodamas tikslaus atsakymo. Mokiniui niekada negali pasakyti 

,,ne“. 

Kas paskatino norą tapti mokytoja? 

Aš labai mėgau matematiką, ji man sekėsi, bendraklasiai tą matė 

ir prašydavo manęs, kad paaiškinčiau įvairius uždavinius. Tai 

darydavau su dideliu malonumu, man patiko, kai matydavau, jog 

kitiems mano pagalba tikrai padeda, tokiais momentais jausdavausi tikrai reikalinga kitiems. 

Kokias pagrindines savybes turėtų turėti mokytojas? 

Visų pirma, mokytojas turi būti labai geras aktorius, aukštos klasės profesionalas, ne tik žinantis savo 

dalyką, kurį šiais laikais žino bene visi, bet ir pasižymintis savybe sudominti auditoriją ir priversti ją 

tavęs klausytis. Kaip ir scenoje, net jei širdis tuo metu verkia, tu privalai juoktis, jei toks yra tavo 

vaidmuo. Tačiau būnant scenoje auditorija po pasirodymo išsiskirsto, o čia ji lieka, todėl reikia mokėti ir 

išklausyti mokinius, jiems patarti.  

Galbūt turite kokį mokytojo idealą iš asmeninės patirties? 

Mano idealas buvo kitiems mokiniams ne itin patikusi matematikos mokytoja. Kiekvienam idealas 

yra kitoks ir iš tiesų dažnai vienam žmogui patinka tie dalykai, kurie kitiems atrodo kaip tik atgrasūs. 

Bendraklasiams būdavo pikta, kad mokytoja mėgdavo pasišaipyti iš mokinių, dabar tai būtų įvardijama 

kaip psichologinis smurtas.  Man, kaip ir kitiems,  ji laidydavo visokias replikas, bet jei tos replikos kitus 

pykdydavo - mokiniai dėl jų net išeidavo iš klasės - mane tie žodžiai linksmindavo. Mes abi viena kitą 

labai gerai supratome ir dėl to puikiai sutarėme. Nors ta mokytoja ir nebuvo auksinė, svarbiausia yra 

nesipykti ir suvokti, kad kito žmogaus tu nepakeisi. 
 

 

Lietuvių kalbos mokytoją Vilmą Bartaševičienę kalbina 

gimanzistės Giedrė Andrulevičiūtė ir Paula Litvinaitė, 

4b 

Kaip pradėjote dirbti šioje mokykloje? 

Gimnazijoje pradėjau dirbti prieš penkerius metus. 

Mokytoja Birutė Kuklierienė ruošėsi išeiti į pensiją  ir, 

vaizdžiai tariant,  perėmiau ,,estafetę“. 

Ko išmokote iš mokinių ir darbo čia per visus 

tuos metus? 

Šiuolaikinis žmogus turi mokytis visą gyvenimą. 

Dirbdama su protingais mokiniais esu tiesiog priversta 

nuolat tobulėti profesinėje srityje, o iš jaunų žmonių 

linksmumo ir gyvenimo džiaugsmo pati semiuosi 

energijos. 

Linksmiausias, juokingiausias įvykis mokytojavimo laikotarpyje? 

Pradėjau dirbti labai jauna – devyniolikos metų. Atėjusi į pirmą pamoką radau prie kabineto 

stovinčius mokinius, atrodo, aštuntokus. Atrakinusi klasę pakviečiau užeiti, o jie man atsakė: ,,Mes 

mokytojos palauksim“. 



 

Anglų kalbos mokytoją Vaidą Januškienę 

kalbina gimnazistė Augustė Banėnaitė, 3c 

Kokį vaidmenį, jūsų nuomone, 

mokytojas atlieka mokinio gyvenime? 

Mokytojo vaidmuo vis keičiasi, jei 

anksčiau mokytojai tik mokydavo, tai dabar, 

perėmus vakarietišką modelį, jie dažniau 

palaiko draugiškesnius santykius su 

mokiniais ir, manau, kad gali jiems patarti ar 

net kartais atstoti tėvus, todėl nuoširdų ir 

neformalų bendravimą laikau viena 

didžiausių vertybių mokinių ir mokytojų 

santykiuose.  

Kas jums yra didžiausias mokytojas? 

Man didžiausią įspūdį ir įtaką padarė mano buvusi auklėtoja a.a. Vaigalė Valčiukienė, buvusi 

mūsų gimnazijos chemijos mokytoja. Labai imponavo jos nuoširdumas ir atvirumas, ji visai 

klasei buvo lyg antroji mama.  

Kaip manote, ar mokytojas gali ko nors išmokti iš moksleivių? Ką pati esate iš jų 

išmokusi? 

Manau, kad dirbdamas mokykloje negali sau leisti per anksti pasenti. Mokiniai verčia tave 

prie jų taikytis, todėl mokytojai turbūt yra tie žmonės, kurie daugiausiai žino apie jaunimo 

pomėgius, poreikius, mados tendencijas ir problemas. 

 

 

Istorijos mokytoją Jolitą Mitrulevičiūtę kalbina 

gimnazistė Danielė Giedraitytė, 1a 

Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją? 

Manau, ši profesija pasirinko mane. Mokykloje 

mane žavėjo istorija ir, be abejo, mokytoja, kuri 

sugebėjo sudominti. Jau tada kilo mintis: kai 

užaugsiu, būsiu mokytoja. Vėliau buvo ir kitų 

norų, bet kaip sakiau – ši profesija pasirinko mane. 

Kuo būtumėte, jei nebūtumėte tapusi 

mokytoja? 

Buvo noras būti archeologe, kaip matai, nuo 

istorijos visai netoli. 

Koks, Jūsų nuomone, tūrėtų būti 

mokytojas? Kokias savybes turinčiam žmogui 

siūlytumėte rinktis šią profesiją? 

Mokytojas turi gerbti mokinius, būti teisingas, kompetentingas, tikėti mokinių gebėjimais, 

besišypsantis, mokantis pajuokauti. 

Ką Jums reiškia mokytojas? Kokia mokytojo reikšmė Jūsų gyvenime? 

Būti mokytoja nelengvas darbas, bet mylimas. Net sakyčiau, kad tai gyvenimo būdas. 

Mokytojas svarbus mokinio gyvenime, tikiuosi, padedame įgyti ne tik žinių, bet ir bendravimo 

įgūdžių, ugdome toleranciją.  

 

 

Labai dėkojame mokytojoms už Jų mintis. Gerbkime ir mylėkime savo 

mokytojus, nes „Didis gėris tam, kuris išmoko mokyti,“ – teigia Menandras. 



Europos kalbų diena gimnazijoje 

Rugsėjo 23-ią dieną „Rasos“ gimnazijoje prasidėjo renginių 

ciklas, skirtas Europos kalbų dienai paminėti. Atvykus į mokyklą, 

mokytojus bei mokinius pasitiko spalvingi plakatai su 

pasveikinimais įvairiomis kalbomis bei  rytinę nuotaiką pakelianti 

įvairių Europos šalių muzika. Trečiadienį mokinius pagrindinėmis 

Europos kalbomis kalbino vokiečių, prancūzų bei rusų kalbų 

atstovai, vyko žaidimas „Atspėk kalbą“, kuriame mokiniai 

demonstravo ne tik kalbų, bet ir geografijos žinias. Po keturių 

pamokų gimnazijos fojė vyko Kalbų mugė, kurioje pasitikrinome, 

ką išmanome apie įvairių šalių kultūrą, istoriją, paveldą. 

Rugsėjo 25-a diena buvo skirta anglų kalbai. Mokiniai galėjo 

dalyvauti žaidime „Guess The Language“, kur ne tik demonstravo 

savo žinias apie gausybę Europos kalbų, tačiau ir sužinojo daug 

naujų žodžių, frazių bei kitų šalių patarlių. Na, o už kiekvieną 

teisingą atsakymą mokiniai galėjo mėgautis saldžiomis 

dovanėlėmis. Per pamokas taip pat vyko eilėraščių kūrimo 

konkursas „I Can Also Create“, kuriame mokiniai atskleidė savo 

kūrybinius sugebėjimus. Vėliau jų darbai buvo iškabinti antrojo 

aukšto fojė, taigi jais gėrėtis galėjo visa mokykla. Visi gimnazistai dar kartą prisiminė, kaip svarbu 

šiuolaikiniame pasaulyje mokėti kuo daugiau kalbų.  

   Augustė Banėnaitė, 3c 

Sveikiname Marių Bytautą, spalio 14-ą tapusį mokyklos prezidentu 

 
Kas paskatino kandidatuoti į šį postą?  

Žmogus be tikslo – upelis be vandens. Kadangi beprasmė egzistencija 

manęs nedomina, nuolat užsibrėžiu tikslus, tokius kaip mokyklos 

prezidento postas. Tačiau, pasiekus tikslą, galima pastebėti žmogaus 

gyvenimo beprasmybę, nes vėl reikia išsikelti naują. Paties tikslo 

sugalvojimas taip pat gali būti tikslas. Tik pats žmogus nusprendžia, kokio 

tikslo siekti, ir taip įprasmina save kaip individą. 

Ar labai ,,nuliūdai“ sužinojęs, kad neturėsi konkurentų?  

Net ir didžiausia žuvis kartais paskęsta, tačiau esu tvirtai įsitikinęs, 

kad tai, ką gauni be pastangų, gali prarasti akimirksniu. Kita vertus, 

niekas nevertina darbo taip, kaip žmogus, norintis dirbti, ir tas noras 

motyvuoja geriau nei konkurencija. 

Koks bus pirmas tavo, kaip prezidento, darbas?  

Skambučio pakeitimas. Tačiau ši užduotis man daugiau yra malonumas, kadangi galiu plėsti savo akiratį 

klasikinės muzikos, kurią, beje, labai mėgstu, srityje, taip pat man bus malonu girdėti nuostabius pasaulyje 

pripažintus kūrinius kiekvieną rytą. Manau, jog tokiu būdu paskatinsiu savo bendraamžius domėtis praeitimi ir 

klasikine muzika, kuri yra neįkainojama ir ja, mano nuomone, turėtų domėtis kiekvienas jaunuolis. 

Ką veiki laisvalaikiu?  

Mano visą veiklą galima abibūdinti kaip savęs ieškojimą. Esu išbandęs daug mano asmenybei priimtinų 

saviraiškos formų,  tačiau šiuo metu apsiriboju poezijos rašymu, dainavimu bei grojimu pianinu. 

Turi labai daug veiklos. Kaip ją suderinsi su prezidento pareigomis?  

Žinau, jog bus sunku, tačiau tikiu, kad žmogus, kuris švaisto laiką nedirbdamas – pramogauja, o pramogauti 

laiko aš dabar neturiu. 

Ką planuoji veikti baigęs mokyklą?  

Viena aišku – studijuosiu. Netgi žinau, jog studijuosiu Didžiojoje Britanijoje, tačiau čia atsiranda kelios 

galimybės - reali, pageidautina ir mažai tikėtina. Studijuosiu ten, kur pavyks įstoti (nuo Kembridžo iki Sasekso). 

Kodėl renkiesi studijas užsienyje? 

Mano nuomone, žmogaus ištikimybė yra skaičiuojama vektoriškai, kad ir kiek būtų apkeliauta, sugrįžus 

nukeliautas atstumas nėra skaičiuojamas, tačiau lieka įgyta kultūrinė patirtis, pažintys bei išsilavinimas, kuriuos 

panaudojus tikslingai Lietuvoje irgi gali būti gera gyventi. 

Ko norėtum palinkėti gimnazistams šiais mokslo metai? 

Visiems linkiu sėkmės. 

Milda Banevičiūtė, 4a 

 

 



Jaunųjų kūryba 
Šį rudenį į gimnaziją atėjo būrys šaunių pirmokų. Jie tikrai kūrybingi, tačiau išdrįso savo kūrinius 

pasiūlyti mokyklos laikraščiui tik keli iš jų. Susipažinkite! 

 

,,Peizažas“, Monika Imbrasaitė, 1a 

 

Žemėj Lietuvos 
Mūsų soduos auga vyšnios, 

Mūsų girios ošia didžios. 

Mūsų žemėj Lietuvos 

Dar ilgai laukai žaliuos! 

 

Kol tėvynę mes apginsim 

Tol ir vaikelius auginsim. 

Mūsų žemėj Lietuvos 

Būsimi kariai žygiuos! 

 

Nebijosim tarti žodį 

Ir už laisvę mūs kovoti. 

Mūsų žemė Lietuvos 

Tik teisybėje gyvuos! 

 

Mes atvykėlius priimsim, 

Bei gardžiai  juos pavaišinsim. 

Mūsų žemei Lietuvos 

Dar ilgai visi dėkos! 

 

Sienos 
Keturkampės baltos sienos. 

Daug juoko jos girdėjo, 

Kaip ir ašarų stebėjo, 

Mano keturkampės sienos! 

Girdi vidinius riksmus, 

Jaučia mano sunkumus, 

Slepia rūpesčius visus 

Uždažydamos baltai, o dabar – labai pilkai... 

 

Kartais prašo jos manęs: 

Nekankinti taip savęs, 

Nebegraužti iš vidaus, 

Kai tik liūdesys atplauks. 

Joms patinka šiluma 

Tik kai būna ji sava. 

Jos tik sienos kambary, 

Bet pilnesnės nei žmogaus širdis! 

Brigita Ašmonaitė, 1a 

 

Knyga, kuri pakeitė mane 

 

Knygos… Jos mane lydi nuo mažens. 

Prisimenu, kaip man, dar visai mažytei, mama 

skaitė pasakas taip mane supažindindama su 

pilnu nuotykių ir fantazijos pasauliu, kuris 

atsiveria tik knygoje. 

Pastaruoju metu mane labai domina knygos 

apie Lietuvos istoriją, ypač apie tragiškąjį 1944 

– 1953 m. laikotarpį. Labai įdomios ir 

pamokančios to laikotarpio žmonių, patyrusių 

baisumą ir kančias, istorijos. 

Ypač didelį įspūdį man paliko tremtinės 

Dalios Grinkevičiūtės atsiminimų knyga 

,,Lietuviai prie Laptevų jūros”. Iš pirmo 

žvilgsnio atrodo, jog knyga apie tremtį neturėtų 

kaip nors pakeisti ar ko nors išmokyti – juk mes 

tremtį į Sibirą pirmiausia asocijuojame su badu, 

šalčiu, ligomis, sunkiu fiziniu darbu (Nes 

lietuviai, kaip ir kitų tautų tremtiniai, buvo 

išnaudojami kaip darbo jėga!). Bet tremtinių 

išgyvenimuose slypi daug daugiau. 

Pirmiausia, ko mane išmokė ir ką parodė ši 

knyga – tai, kad niekada negalima prarasti noro 

gyventi. Beveik kiekvienas autorės minimas 

tremtinys, nors ir matęs šitiek daug žiaurumo, 

kančių ir neteisybės, nepalaužiamai troško 

gyventi ir grįžti Tėvynėn. 

Dar ši knyga man įkvėpė tos lietuvio per 

amžius turėtos stiprybės ir ištvermės bei 

kantrybės (tiek emocinės, tiek fizinės). Įsiminės 

ši citata: ,,Čia užgimė atkaklumas. Čia išmokau 

tyliai kentėti, žingsnis po žingsnio, sunkiai, 

skausmingai artėti prie savo viršūnės.” Sau vis 

primenu šiuos žodžius, o jie be galo svarbūs 

sunkiais gyvenimo momentais. 

Ir tada pagalvoji – kas būtų, jei mus prieš 

mūsų valią išvežtų iš Tėvynės ten, kur badas, 

šaltis, nežmoniškos kančios, pažeminimas? Kiek 

iš mūsų tokiomis sąlygomis sugebėtų išlikti 

žmoniški ir neprarastų noro gyventi? Ir kiek iš 

mūsų pagaliau įvertintų vieną iš brangiausių 

mūsų turimų turtų – Tėvynę? 

Galiausiai ši knyga man parodė, kad Tėvynę 

reikia vertinti čia ir dabar. Ir džiaugtis tuo, jog 

mes čia galime laisvai gyventi, mokytis, kurti ir 

tobulėti. 

 
Gabrielė Jociūtė, 1a 



Karpau ir svajoju 

Rankdarbius pamėgau nuo darželio laikų. 

Nuolat dalyvauju technologijų konkursuose ir 

parodose. 2013 m. Respublikos Technologijų 

olimpiadoje laimėjau III vietą, 2013 - 2014 m. 

m. Kauno miesto Technologijų olimpiadoje 

užėmiau I vietą. Laisvalaikiu mėgstu kurti 

karpinius, nerti, taip pat domiuosi naujausiomis 

technologijomis. Stengiuosi nuolat tobulinti 

technikas, kurias jau moku. Kurdama išlaisvinu 

savo vaizduotę ir realizuoju savo kūrybinius 

sumanymus. Mano galvoje nuolat kirba 

milijonai idėjų, ką dar naujo galėčiau sukurti ir įgyvendinti… 

Kornelija Kudrevičiūtė, 2d 

 

Technologijų pamokos padėjo atrasti save 

Visada domėjausi fotografija, tai darau ir dabar. Rankdarbiai manęs 

niekuomet nedomino, bet pradėjus mokytis ,,Rasos” gimnazijoje, viskas 

pasikeitė. Jau nuo pirmos gimnazijos klasės per technologijų pamokas 

jaučiausi visiškai laisvai. Ten galėjau daryti tai, kas man patinka - kurti… 

Aksesuarų, įvairiausių žaislų gamyba, drabužių kūrimas, mezgimas, 

siuvinėjimas, nėrimas man tapo labai artima ir sava. Už tai esu nuoširdžiai 

dėkinga savo nuostabiai mokytojai Stanislavai Andrulienei, kuri parodė, 

kad kiekvienas esame kažkam gabūs, tik turime nebijoti bandyti, klysti ir 

atrasti. Technologijų pamokų visuomet tebelaukiu labiausiai, man tai - 

atgaiva po matematikos ar fizikos.  

Dalyvauti liaudies dailės konkurse ,,Sidabro vainikėlis"  pasiūlė 

mokytoja, negalėjau atsisakyti puikios progos išbandyti kažką nauja, išbandyti save ir kartu puoselėti 

lietuvių liaudies kultūrą, kuri, mano nuomone, yra itin svarbi šiandieninėje Lietuvoje. 

Be fotografijos, rankdarbių ir tautinės dailės, man taip pat patinka keliauti, atrasti naujų dalykų, kuriuose 

galiu save išbandyti.  

Emilija Rinkevičiūtė, 4e 

 

 



Sveiki, esu Urtė  Kasparavičiūtė (4h). Vienintelė ir nepakartojama. Mes šiame 

pasaulyje esame vieninteliai ir  nepakartojami, žiūrintys skirtingai į gyvenimą ir 

matantys grožį skirtinguose dalykuose. Laisvalaikiu rašau tinklaraštį - 

altruistiskakaspisija.blogspot.lt. Jame stengiuosi skleisti pozityvą, nors kartais atsitinka 

taip, kad ir koks negatyvo šešėlis praslenka. Dėl to visai nesijaudinu, nes gyvenimas 

nėra vien rožinis ir spalvotas. Kartais tamsesnės spalvos reikalingos kontrastui ir tam, 

kad labiau vertintume gražiausias spalvas, nemanote? Esu abiturientė, bet, jei atvirai, 

mano galvoje švilpia vėjai. Kartais atšiaurūs, kartais lengvu brizu padvelkia. Šiuo metu 

ieškau savo potencialo visose gyvenimo srityse. Man patinka rašyti, atskleisti 

slapčiausias savo mintis ant balto popieriaus lapo ir taip išsilaisvinti nuo visų 

juodžiausių nevidonų, tūnančių minčių labirintuose. 

 

Ištrauka iš esė ,,Maži kasdienybės stebuklai“ 

Reikia tikėti savimi, kitais, įžvelgti grožį kasdieniuose dalykuose, kurie galbūt ne tokie  pastebimi, bet vis 

tiek ypatingi. Net sudariau nemenką sąrašėlį su mažais kasdienybės stebuklais: 

1) Rasos lašai ant lango ankstyvą rytą; 

2) Gardžios kavos puodelis, kurios karšti garai kutena nosį; 

3) Žalia žolė su pienėmis, kurios atrodo kaip žvaigždės žalėsiuose; 

4) Vėjas, švelniai glostantis plaukus; 

5) Nepažįstamojo šypsena, tirpdanti širdį; 

6) Kepyklėlė miesto centre, iš kurios sklinda šviežių bandelių kvapas, viliodamas krimstelti apvalaino 

riestainėlio šoną ar išragauti visą šios dienos meniu; 

7) Siauros senamiesčio gatvelės, kurios akmeniniai takeliai saugo šimtmečių istorijas; 

8) Geriausio draugo apkabinimas, padedantis užmiršti viską. Kartais net savo vardą; 

9) Temstantis vakaras ir balzganos lempos, tokios velniškai vienišos, sukuriančios romią atmosferą. Lyg 

aplinkui niekas neegzistuotų; 

10)  Svirplių dainos, virpinančios širdį; 

11)  Ryškus it šviesoforas mėnulis. Jis net akliausioms sieloms rodo kelią naktį. 

Ir paskutinis stebuklas - gyvenimas. Taip, būtent gyvenimas yra mažas, bet neapsakomai didelis kasdienybės 

stebuklas, kuriame sutelpa šimtai milijonų stebuklėlių, įkvepiančių ir suteikiančių sparnus.“

 

Gabių vaikų klubo „PERPETUUM  

MOBILE“ nominacijos 

 Nominacija „Draugų draugas“.  
Kiekviena klasė  išrinks vieną 

draugiškiausią gimnazistą, skelbsime net 

32 nominantus!   

 Nominacija „Nei dienos be knygos“.  

Rinksime keturis  gimnazistus, mūsų 

bibliotekoje perskaičiusius daugiausiai 

knygų, po vieną iš kiekvieno srauto. 

 Nominacija „Aš galiu“.  Šią nominaciją  

laimės gimnazistai,  per visus 2015-2016 

mokslo metus nepraleidę nė vienos 

pamokos.  

Visus noinantus skelbsime „PERPETUUM  

MOBILE“  stende,  pirmo aukšto fojė ir 

apdovanosime.  

„Perpetuum mobile“ veiklos koordinatorė,  

 direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė 

Janulevičienė 
 

 

 

 

 

Sveikiname skaitovų konkurso 

nugalėtojus! 
Spalio 20-ą dieną gimnazijoje vyko 

tradicinis skaitovų konkursas, kuriame dalyvavo 

per 30 mokinių. Konkurso nugalėtojais išrinkti 

Marius Bytautas (4a), kuris paskaitė ištrauką iš 

B.Sruogos romano „Dievų miškas“, Guoda 

Gudelytė (3b), sudominusi A.Baltakio eilėraščiu 

„Epifanijos. 3“, Jokūbas Gauba (2b), kuris 

pasirinko R.Keturakio eilėraštį „Sapnas: 

Maironis ir atsiveriantys dangūs“ bei Darius 

Balandis (2d), paskaitęs ironišką J.Erlicko 

eilėraštį „Artumas“. 

Dėkojame visiems, dalyvavusiems 

renginyje: skaitovams, klausytojams, 

smuikininkui Osvaldui Petrokui, vedėjai 

Augustei Gleiznytei, jaukumo konkursui 

suteikusiems apšvietėjams ir garso operatoriams 

Tadui Vainorui ir Arnui Matusevičiui (3e). 

      Mokytoja Vitalija Marojan 

Laikraštį kūrė: A.Banėnaitė, J.Balsytė, G.Vaitkutė, 

M.Bytautas, G.Andrulevičiūtė, P.Litvinaitė, 

D.Giedraitytė, M.Banevičiūtė. Techninė redaktorė 

R.Rakauskaitė. Tekstų redaktorė Rita Rakauskaitė 


