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Įspūdžiai iš JAV 
Šių metų rugpjūčio 10 - lapkričio 

6 dienomis turėjau galimybę paviešėti 

JAV, Ilinojaus valstijoje. Ten ne tik 

atostogavau, bet ir mokiausi ,,Sterling 

High School” (gimnazijos atitikmuo). 

Moksleivių skaičius panašus kaip ir 

,,Rasos” gimnazijoje, tačiau mokykla 

kelis kartus didesnė. Mokslo metai 

Amerikoje prasideda rugpjūčio viduryje 

ir, skirtingai nei Lietuvoje, mokslo metų 

pradžios šventės nėra. Vėliau, spalio 

mėnesį, švenčiamas Homecoming, 

kadangi mokykla vadinama antraisiais 

namais, taigi šventė pavadinta namo 

grįžimo švente. Vyksta paradai, groja mokyklos ansamblis, o amerikietiško futbolo palaikymo šokėjos surengia 

pasirodymą, skelbiamos mokytojų nominacijos, o vakare – šokiai. Mokykla aprūpinta puikia mokymosi įranga. 

Mokymo sistema visai kitokia nei Lietuvoje – kiekvieną dieną vyksta tos pačios pamokos: kiekvienai disciplinai 

skirtos penkios savaitinės pamokos. Aš mokiausi Government – JAV valdymo, anglų kalbos, matematikos, biologijos, 

geografijos, kūno kulturos bei turėjau Study hall (savankiško mokymosi) pamokas. Biologijos ir geografijos mokiausi 

,,advanced placement” – pažengusiose klasėse. Pirmą dieną nuėjusi į mokyklą, supratau, kad mano anglų kalbos žinios 

nėra labai geros. Turėjo praeiti pora savaičių, kad laisvai suprasčiau, ką mokytojai aiškina. Tvarka mokykloje yra labai 

griežta – atėjęs į mokyklą, visus daiktus turi palikti užrakinamoje spintelėje, jokių kuprinių ar rankinių galima nešiotis į 

pamokas. Tokios taisyklės buvo sukurtos tik šiemet, siekiant saugumo. Visi moksleiviai aprūpinti nešiojamaisiais 

,,Apple” kompiuteriais. Vadovėlių nėra, visos mokomosios programos yra kompiuteryje. Pertraukos tarp pamokų labai 

trumpos – tik penkios minutės, o mokykla didžiulė, todėl pirmomis dienomis būdavo sunku laiku spėti į pamokas. Po 

penkių pamokų 30 minučių valgymo pertrauka. Pamokų pradžia ir trukmė tokia kaip Lietuvoje. Pamokose draugiška ir 

laisva atmosfera: leidžiama valgyti užkandžius ir gerti gaiviuosius gėrimus. Mokytojai ,,Sterling High School” labai 

geranoriški ir malonūs, o mokiniai drausmingi ir motyvuoti – mokytojams nereikia jų drausminti. Kadangi Ilinojaus 

valstijoje automobilį leidžiama vairuoti nuo šešiolikos metų, daugelis moksleivių į mokyklą atvažiuoja savais 

automobiliais. Dauguma jų po pamokų dirba. Skirtingai nei Lietuvoje, mokinių žinios vertinamos ne skaičiais, o 

raidėmis nuo A iki F. Uniformų mokykloje nėra, tačiau visi gauna vienodas aprangas kūno kultūros pamokoms. 

Gyvenau šeimoje, kurioje tik tėtis kalbėjo lietuviškai, taigi kelionės nauda anglų kalbos atžvilgiu – 

neįkainojama. Savaitgaliais keliavau po JAV. Aplankiau tris valstijas: Ilinojaus, Viskonsino ir Ajovos. Aplankiau ir 

nemažai muziejų. Kelis kartus teko pabūti Ilinojaus sostinėje – Čikagoje. Ji man paliko didžiausią įspūdį. Mačiau 

Mičigano ežerą ir Misisipės upę. Kadangi Amerikoje svečiavausi rudenį, teko pamatyti ir sudalyvauti amerikietiškame 

Halloween. 

Sima Trepenaitytė, 3c klasė 



Tarptautinis seminaras „Think Europe“ Vokietijoje  

 
Šių metų lapkričio 1-8 dienomis aštuoni 

mūsų gimnazijos mokiniai: Justė Balsytė, 

Juras Skinkys, Domas Tvarijonas iš 3c 

klasės bei Jonas Buteikis, Martynas 

Juknevičius, Brigita Leonavičiūtė, Ugnė 

Petrovaitė iš 3f kartu su mokytojomis 

Vaida Januškiene bei Ilona Navickiene 

dalyvavo tarptautiniame jaunimo 

seminare „Think Europe“ Vokietijoje, 

kurio tema buvo „Surveillance galore - 

All Eyes on you!“ Seminare dalyvavo 

moksleiviai iš aštuonių Europos šalių: 

Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Slovėnijos, 

Austrijos, Ispanijos, Kroatijos ir 

Vokietijos. Visą savaitę dalyviai aktyviai 

ruošė įvairius projektus tarptautinėse 

grupėse, diskutuodami bei dalindamiesi 

savo patirtimi.  

Justė: ,,Prieš prasidedant projektui buvo 

šiek tiek nedrąsu ir neramu, kaip reikės visą savaitę bendrauti su skirtingų kultūrų žmonėmis, ar pavyks su jais atlikti 

užduotis, kokie bus projekto vadovai. Tačiau jau pačią pirmą dieną pastebėjome, kad tiek vadovai, tiek projekto 

dalyviai yra be galo draugiški ir geranoriški, visada norintys bendrauti ir skubantys padėti. Labiausiai susibendravome 

su dalyviais iš Vokietijos (išsiaiškinome, kad keli iš jų yra dalyvavę mainų programoje ir anksčiau lankęsi Lietuvoje) ir 

Ispanijos. Kartu leidome laisvalaikį, žaidėme įvairius žaidimus. Iš tiesų buvo labai gaila atsisveikinti su visais dalyviais 

- per tokį trumpą laiką tarpusavyje atradome bendrų pomėgių ir susidraugavome.“ 

Juras: ,,Iki atvykimo į Vokietiją buvome susidarę skeptišką nuomonę apie projektą, kurio programoje beveik nebuvo 

vietos laisvalaikiui, vien dalyvavimas paskaitose. Visos blogos emocijos išsisklaidė atvykus. Turėjome laisvus vakarus,  

na, o paskaitos buvo labiau panašios į žaidimus. Pradžioje savaitės žaidėme susipažinimo, vėliau simuliacinius 

žaidimus. Vienas įdomiausių projektų - sugalvoję tinkamą būdą, turėjome priversti žmones susimąstyti apie jų 

saugumą. Šių užsiėmimų vadovai buvo studentai iš visos Europos. Įvairių kultūrų sandūra, tiek vedėjų, tiek mokinių, 

padarė projektą išskirtinį ir įdomų. Vakarais žaidėme stalo tenisą, šokome, dainavome ir, be abejo, bendravome su 

užsieniečiais.“ 

Gabrielė: ,,Visą 

savaitę gyvenome 

nedideliame 

Vokietijos 

miestelyje Bad 

Marienburg kartu su 

moksleiviais iš visų 

aštuonių šalių. 

Įdomu tai, kad 

gyvenome net 

,,tarptautiniuose 

kambariuose“: 

gyvenau su ispane ir 

lenke. Viešnagės 

metu aplankėme 

Kelną, kuriame 

klausėmės paskaitos 

apie saugias, 

išmaniesiems 

telefonams skirtas 

bendravimo 

programėles. Vėliau 

aplankėme senamiestį, įžymiąją Kelno katedrą, o likusį laiką skyrėme pažinčiai su miestu.“ 

 

Justė Balsytė, Gabrielė Žiūkaitė, Juras Skinkys, 3c 

 



DOMO TVARIJONO PRISIMINIMAI APIE IŠVYKĄ Į VOKIETIJĄ 
 

"Wir fahren fahren fahren auf der Autobahn" - „Mes važiuojame Autobanu“ 
 

Šitas paprastas priedainis bei melodija iš „Kraftwerk“ dainos 

„Autobahn“ mano galvoje skambėjo visą savaitę – tiek važiuojant link Vilniaus 

oro uosto, tiek nežinoma kryptimi autobusu, pilnu jaunų Ispanijos piliečių. 

Valgant dešreles su raugintais kopūstais ir žaidžiant stalo tenisą. Vaikštant 

Koblenso bei Kelno gatvėmis. Važiuojant nuo Frankfurto oro uosto iki Bad 

Marienberg ir nuo Bad Marienberg iki Frankfurto oro uosto. Daug važiavimo. 

Tačiau kokie nuostabūs vaizdai atsiverdavo pro autobuso langą: priešais tave – 

pilka juosta, pažvelgi kairėn - baltus dryžius keičia žalias kraštas, persimainantis 

į slėnį, kuriame stovi jaukus kaimelis, pažvelgi dešinėn – kiek akys gali matyti, 

vingiuoja upė. Kartais tokie vaizdai atrodė tiesiog kaip iš atvirutės, kartais kaip iš 

kokio nors impresionistinio meno kūrinio.  
 

-                    -                    - 
 

"On February 14th the Americans came 

over, followed by the R.A.F. their combined 

labors killed 250,000 people in twenty-four 

hours and destroyed all of Dresden - 

possibly the world's most beautiful city.“ 
 

„Vasario 14 dieną amerikiečiai, kartu su 

Karališkosiomis britų oro pajėgomis, 

atskrido į Drezdeną ir jų bendro triūso, 

trukusio 24 valandas, rezultatas - žuvo 250 

000 žmonių ir buvo sunaikintas turbūt 

gražiausias pasaulyje miestas.“ 
 

Perskaitęs Kurto Voneguto 

„Skerdykla Nr. 5“ galvojau, kad Drezdenas - 

vienintelis taip nusiaubtas miestas Europoje per visą Antrąjį Pasaulinį karą. Bet atvažiavęs į Kelną supratau, kad ne 

tik Drezdenas ir jo gyventojai nukentėjo nuo karo baisybių. Taip vadinamo „senamiesčio“ centre stovi nuostabi 

gotikinė katedra, turbūt net kažkada buvęs auksčiausias pastatas Europoje, mačiusi viduramžius, Renesansą, 

Apšvietą, Pramonės revoliuciją, Pirmąjį bei Antrąjį pasaulinius ir Šaltąjį karus, ir šiandieną. Ir tai vienintelis toks 

pastatas visame mieste. Visa kita, kas ten stovi, pastatyta jau po Vokietijos padalijimo ir visi šie statiniai yra 

paprasčiausios betoninės dėžės su ne kažin kiek įmantriais fasadais arba bjaurios, bejausmės senovinių pastatų 

kopijos. Vis dėlto reikalai toliau nuo miesto centro keičiasi - žmonės išsiilgę kažko įdomesnio ir mažiau utilitariško. 
 

-                    -                    - 
 

Žinoma, šio projekto 

tikslas nebuvo parodyti karo baisumus, 

autobano greitį arba nuostabią Vokietijos 

gamtą. Bandyta supažindinti jaunimą su 

Amerikiečių vyriausybės vykdoma  viso  

pasaulio  šnipinėjimo  programa  

„XKEYSCORE“,  bet  be  pasipiktinimo 

reakcijos organizatoriai nieko daugiau 

nesulaukė, o mes patys niekados ir 

nepamatysime šios šnipinėjimo 

programos pabaigos. Ji tol tęsis, kol 

nekils tikra pasipiktinimo banga. 
 
Tai tiek mano pamąstymų ir prisiminų 

apie šią išvyką į Vokietiją. 

 

 



Labdaros vakaras gimnazijoje 

 
Šįmet gruodžio 28 dieną mūsų gimnazijoje vyko jau 14-asis Labdaros vakaras. Netrukus į mokyklą 

pradėjo rinktis gražiai pasipuošę bei puikiai nusiteikę gimnazistų tėvai, mokytojai, pavaduotojai, netgi seimo 

nariai. Juos visus sutiko gražiausias savo dainas atliekantis mokyklos ansamblis, o užkulsiuose vyko 

paskutinės repeticijos, merginos paskutinį kartą žvilgtelėjo į veidrodžius, vaikinai pasitaisė kaklaraiščius ir... 

vakaras prasidėjo. Visus sveikino gimnazijos direktoriu Artūras Sakalauskas, seimo narys Arimantas 

Dumčius bei Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas Dainius Lukonaitis. Vakare 

skambėjo nuostabūs kūriniai. Vakaro sensacija – mokyklos orkestro debiutas! Po koncerto pavaduotoja 

Teresė Janulevičienė paskelbė „Vizijos“ klubo ataskaitą ir prasidėjo dar viena ne mažiau įsimintina šio 

vakaro dalis – aukcionas. Jį tradiciškai vedė vakaro režisierius, Mažojo teatro aktorius ir gimnazijos dramos 

studijos vadovas Arūnas Žemaitaitis. Taigi, gimnazistai dar kartą įrodė, kad yra ne tik puikūs mokiniai, bet 

taip pat labai gabūs žmonės. Renginio svečiai džiaugėsi aukcione nusipirktais gimnazistų darbais. Džiugu, 

kad renginys jau keturioliktus metus iš eilės sulaukė stulbinamo pasisekimo, todėl ši tradicija nenutrūks ir 

kitais metais. 

Milda Banėnaitė, 4a klasė 

 

Brangiausiai parduoti aukciono darbai   

 

 



Laisvės gynėjų dienos minėjimas VDU ,,Rasos“ gimnazijoje 
Lietuvos mokyklų koridoriuose 

bėgioja nauja  karta, kuri  nematė tragiškų 

1991 m. sausio įvykių. Jei ne gyvas žodis, 

istorijos pamokos, televizijos laidos, radijo 

reportažai - ši karta nežinotų apie tankus 

gatvėse, minias prie Parlamento rūmų bei 

Lietuvos radijo ir televizijos bokšto. Istorinių 

datų, svarbių Valstybės išlikimui, minėjimas 

nėra beprasmis dalykas. Kiekviena valstybė 

turi savo istoriją ir privalo didžiuotis visais 

jos įvykiais, lėmusiais tautos ir valstybės 

išlikimą. 

Pirmoji pamoka šiandien prasidėjo 

garso pranešimu, primenančiu visiems, kad 

netrukus prasidės Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas. Žvakių liepsnos visus 

gimnazistus privertė surimtėti ir susimąstyti apie tai, ką galėjo jausti ir galvoti visi tie žmonės, kurie prieš 25 

metus buvo susirinkę prie laužų ir barikadų. Susikaupimo minutę nutraukė pasakojimas apie sausio 13-osios 

įvykius Lietuvoje, kuris atgaivino pokalbius per istorijos pamokas apie Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, 

okupantų agresiją ir mažos lietuvių tautos pergalę prieš didžiulę SSRS imperiją. Buvo prisiminti visi, kurie 

pasipriešinimo metu nepabūgo sovietų teroro, kurie buvo sužeisti, ir ypač tie, kurie žuvo. Nepamiršime nei 

vieno iš jų, praliejusio kraują už mūsų tėvynės laisvę tol, kol Lietuva gyvuos. 

Domas Tvarijonas,  3c klasė 

 

Šimtadienio šventė 

 
Vasario 18-ąją įvyko abiturientų labai laukiama 

šimtadienio šventė. Pirmąją pamoką abiturientams vedė 11 klasių 

mokiniai, kurie buvo paruošę įvairiausių programų, nuo vaikų 

darželio iki Holivudo kino apdovanojimų. Vakare dvyliktokai, jų 

tėveliai ir mokytojai susirinko į VDU Didžiąją salę, kur vyko 

oficialioji šventės dalis. Pradžioje sveikinimo kalbas sakė 

gimnazijos direktorius Artūras Sakalauskas, VDU rektorius prof. 

Juozas Augutis, Lietuvos Seimo narys Arimantas Dumčius ir 

Kauno vicemeras Vasilijus Popovas. Abiturientus taip pat sveikino 

gimnazijos prezidentės Monikos Tamulaitytės mama, mokytojai ir 

klasių vadovai Gintautė Rakauskienė (4A) ir Jonas Misevičius 

(4F), po kurio kalbos žiūrovai plojo atsistoję. Vėliau prasidėjo 

linksmoji dalis – 11-okų ir 12-okų vaidinimai. Vienuoliktokai 

pažvelgė į ateitį – į būsimą XXI abiturientų laidos gyvenimą, kuris, 

deja, nepasisekė taip, kaip dvyliktokai svajojo mokykloje – 

advokato karjerą teko iškeisti į statybininko, o  plastikos chirurgiją 

–  į valytojos darbą. Žiūrovus prajuokino ir nuotaikingi vaikinų bei 

merginų šokiai. Po vienuoliktokų pasirodė abiturientai, pristatę miuziklą „Mokykla X arba Kas slepiasi po 

mano oda“. Dvyliktokai dainavo savo kūrybos dainas, vaidinimą ir šokius susiejo su mokyklos gyvenimu, 

gimnazijoje gimusiais pokštais ir mūsų mylimų mokytojų dažnai vartojamomis frazėmis. Šventės pabaigoje 

kartu su visais dvyliktokais buvo sudainuotas XXI abiturientų laidos himnas. Šis iškilmingas vakaras 

praleistas su puikiomis emocijomis ir plačiomis šypsenomis didelės kūrybinės grupės (scenarijaus autorių 

Justinos Urbonaitės, Kamilės Karvelytės, Eligijaus  Paulavičiaus, orkestro vadovų Martynos Žukaitės, 

Mindaugo Žumbakio, choreografų Kamilos Biršktės, Dovilės Kiaušaitės, Justinos Tamošiūtės, scenografių 

Lalitos Strašunskytės, Martynos Kveškevičiūtės, miuziklo dainų tekstų autorių Medos Januškaitės, Martynos 

Kačinskaitės, Kamilės Karvelytės) dėka ir padedant meno vadovams Džinetai Šablauskienei bei Arūnui 

Žemaitaičiui kuriant spektaklį. 

Giedrė Andrulevičiūtė, 4b klasė 

 

 



Mokytojo Jono Misevičiaus sveikinimas abiturientams   

Labai gaila, kad dabartinis pasaulis treniruoja smegenis ir raumenis, bet visiškai 

pamiršta širdį ir sielą. Santykiai prastėja. Gerų santykių nesėjame, tai jų ir 

nepjausime. Niekas ant kaktusų braškių neieško. 

     Žvelgdamas į jus, jaunus, turiu viltį. Pasakysiu suprantamiau antrąja gimtąja 

lietuvių kalba: „I have a hope“. Aš turiu viltį, kad jūs po truputėlį atšoksite nuo to, 

Pasaulį apėmusio, viruso: „Gimk, pirk, mirk, vartok. Duonos ir žaidimų“, nes tokį 

Pasaulį anksčiau ar vėliau pražudys NAUDA. Pinigas dabar karalius ir visi jam 

meldžiasi. Bet kodėl žmonių akyse džiaugsmo nedaugėja, o nerimo – atvirkščiai? 

   Mano viltis turi pamatą. Daug metų dirbu su nuostabiais, gabiais, jaunais žmonėmis, 

kurie jaučia širdimi... Ne visų širdys ledinės ir akmeninės. Yra mokinių, kuriems tą 

širdį skauda. Ji gyva, o tai yra džiugu. Manau, nemeluosiu pasakydamas visos 

gimnazijos bendruomenės, mokytojų ir auklėtojų vardu, o aš ne kartą jau esu tai 

sakęs, kad su tokiais mokiniais mums dirbti yra didžiulė garbė, džiaugsmas, bet ir 

atsakomybė. 

   Todėl tikiu, kad bent keli iš jūsų jau yra pasiruošę siekti paties sunkiausio mokslo 

Žmogui Žemėje, už kurį niekada nebuvo, nėra ir nebus sunkesnio. Išmokti mylėti 

artimą savo, kaip save patį. Bet kokios protingos, sąmoningos būtybės aukščiausia išsivystymo pakopa yra MEILĖ. Nėra didesnės 

Meilės, kaip gyvybę už savo artimąjį atiduoti. Galima viską atiduoti: maistą, rūbą, pinigus, net valdžią. Savo, nesavo valia, 

nesvarbu. Liksi nuogas, basas, bet gyvas. Gyvybę galima atiduoti vieną, pirmą ir paskutinį kartą. Ir daugiau nėra ką atiduoti. Ir 

paties žmogaus šiam pasaulyje nelieka. Tačiau, paradoksas. Lieka kiti, savi ar svetimi. Lieka pavyzdys, kad ne viską šioje žemėje 

galima pirkti  ir parduoti. Ne visi dar parsiduoda. Ir tokie, save aukojantys kvaileliai, yra ta druska, kuri neleidžia mums visiškai 

išsigimti ir sugesti. Neleidžia sugesti mūsų tautai, neleidžia sugesti visai Žmonijai. Druskos nereikia daug, bet jinai suteikia maistui 

skonį. Nereikia daug tokių žmonių, bet jie prikelia iš pelenų tautas ir atkuria valstybes net tada, kai jų pavadinimas buvo ištrintas iš 

pasaulio žemėlapio šimtus metų. Lietuvos istorija yra puikiausias pavyzdys. Kokia yra milžiniška Aukos ir Meilės jėga.  

    Jeigu iš jūsų bus bent keli tokie, tai aš patikėsiu. Patikėsiu Oskaro Milašiaus, mūsų pranašo, rašiusio apie Šiaurės Atėnus, apie 

mus, žodžiais, kad: „ateis dienų, kai Lietuvos vardas aplinkinių tautų lūpose bus išnešiotas nuo aušros iki aušros“. Aš tada 

patikėsiu, kad mes pateisinsime protėvių mums paliktą Tėvynės pavadinimą – Lietuva (lietis, susilieti, susitelkti, susivienyti). Tai 

daugiau idėja nei tautos pavadinimas. Lietuvoje ir taip jau gyvena žemaičiai, aukštaičiai, dzūkai ir sūduviai, kiti žmonės. Tai kur 

gyvena lietuviai? Lietuviais jie tampa visi kartu tada, kai susilieja ir susivienija dvasiniais, doroviniais ir pagarbos vienas kitam 

pagrindais. Pagarbos vienas kitam. Deja, šiuo metu mes nesame lietuviai. Tai tik geografinis pavadinimas, nes mūsų niekas 

nesulieja ir nevienija. Mes byrame kaip smėlis tarp pirštų nerišamas niekuo po visą pasaulį. 

   Gaila, bet žmogus nesigydo, kol jam neskauda. Žmogus gydosi tik tada, kai jam skauda. Skęsdamas griebiasi už šiaudo ar peilio. 

Gaila, kad mes, lietuviai, griebiamės už vienas kito tik tada, kai koks nors kryžiuotis į galvą duoda. Kodėl mes, lietuviai, taip 

vienas kito nemylime?.. Gal reikia ieškoti kitų lietuvių, kitokių. O ką man daryti, jeigu aš myliu jus tokius, kokiais esate - savimi. 

  Noriu palinkėti: sukurkite, kai ateis metas, bent tvirtą šeimą. Nuo šeimos viskas prasideda. Ji yra visa ko pradžia. Tvirta šeima yra 

mūsų tautos interesas ir išlikimo garantas. Po Dievo, šeima yra žmogui tvirčiausias pagrindas po kojomis. Šeimoje gerai, tai viskas 

gerai.  Šeimoje prastai, tai yra skaudu jaunam ar senam. Linkiu jums sutikti mylimą žmogų. Mylimą iki žilo plauko, mylimą iki  

gyvenimo pabaigos. Ir svarbiausia, krūvos vaikų, kad Lietuva nepasibaigtų. Laimės jums begalinės ir išminties to siekiant. 

 

 

Sveikiname Edviną Vinciūną 

iš 2e klasės (mokytoja Laimutė Saulevičienė), 

laimėjusį II vietą Kauno miesto anglų kalbos olimpiadoje 

 
- Edvinai, kelintą kartą dalyvauji miesto olimpiadoje? 

- Dalyvauju antrą kartą. 

- Ar tau patinka anglų kalba,esi jai gabus, ar tik šiaip sekasi? 

- Tiesiog mokiausi jos dar darželyje ir brolis padėjo. 

- Ar tave nustebino šis pasiekimas? 

- Iš tiesų tikėjausi daugiau, iki pirmos vietos pritrūko pusės taško. 

- Planuoji dalyvauti kitose olimpiadose, pavyzdžiui, lietuvių kalbos? 

- Ne, kitos sritys manęs taip nedomina. 

- Kuo tau patinka anglų kalba, gal skaitai anglišką literatūrą? 

- Ir skaitau angliškai, ir visa kita mane dominanti informacija yra anglų 

kalba. Galbūt anglų kalbą moku net geriau už lietuvių, todėl ir patinka. 

- Ar galvoji savo ateitį sieti su anglų kalba? 

- Tikriausiai baigęs mokyklą vyksiu į Angliją studijuoti ir planuoju ten 

gyventi. 

- Ar šeima tam neprieštarauja? Kokias studijas pasirinksi? 

- Neprieštarauja. Tikiuosi studijuoti psichologiją. 

- Sėkmės ir svajonių išsipildymo! 

Ramunė Rakauskaitė, 3b 

 

 

 



4a klasė, auklėtoja Gintautė Rakauskienė 

Į gimnaziją atėjome iš skirtingų mokyklų, visi turėjome savų principų ir tikslų. Nepaisydami kliūčių, mes 

sugebėjome tapti viena didele šeima, kuri savo vieningumą pademonstravo perrašydama mokyklos istoriją, nes mes du 

kartus į viršų kėlėme „Metų klasės“ taurę. Taip pat negalime nepaminėti, jog šiais metais net du žmonės iš mūsų klasės 

tapo gimnazistų prezidentais. Kaip ir pridera a klasei, aukštumų siekdavome ne tik moksluose, bet ir protmūšiuose, 

olimpiadose. Tai tikriausiai lėmė, kad sporto šventėse užimdavome paskutines vietas. Esame pati „deimantiškiausia“ 

klasė, kurios priekyje – nuostabiausia auklėtoja. 

4b klasė, auklėtoja Birutė Zakarkienė 

Prisimename tą dieną, kai įžengėme į gimnaziją. Kiek nedrąsiai, bet išdidžiai. Žvalgėmės kaip vieversėliai į visas 

puses: su vienais jau buvome susipažinę, kitus palaikėm ,,pasikėlusiais", o dar kitus - keistais. Ir net stabteli širdis, kai 

supranti, kad jau prabėgo ketveri metai. Mes gi kartu užaugom – netikėtai supranti. Mes gi šeima! Mes juokėmės, 

verkėme, pykomės, o dabar... Dabar mes tiesiog mylim vienas kitą iš visos širdies. Su visomis ydomis ir nesąmonėmis, 

su nesėkmėmis Regitroje ir kitais ,,fail’ais" gyvenime. Mes - baisiai paprasti ir beprotiškai šilti. Mes - šeima, mes - b 

klasė. 

4c klasė, auklėtoja Danutė Narbutavičienė   

Jau 4c vėl streikuodama budino „Rasą“                           

Ir valdžios šaltos prieštaravimus panaikindama 

juokės.  

Mokytojos visos su ligom sugaištį pagavo,  

Ir matematikos šimtukai visur į nieką pavirto.  

Tačiau mūsų žmonės „Rasą“ gaivydami 

įstatymus laužė  

Ir vieni kitus per pamokas iš numirusių šaukė.  

Visi, likus 100 dienų, išsibudino keltis,  

Nors ir kiekvienais metais pamesdavo 

auklėtojas.  

Vislab, kas bandomųjų bjaurybėj numirė 

verkdams,  

Vislab, kas 4c gyvendams šypsojosi  

Ar po savo keru 4 metus buvo linksminęsis,  

Vislab su mumis išlindo egzaminų laukti.   

4d klasė, auklėtoja Violeta Kelmienė 

4d klasės keliais sakiniais apibūdinti neįmanoma. Pirmoje klasėje atsiskleidėme kaip jautrūs ir mieli bei ypatingai 

kūrybingi. Antroje – tapom itin artimi. Nenuslėpsim fakto, jog išsiskyrėme žaismingumu. Būtent ekskursijos padėjo 

atskleisti šį bruožą. Tapę trečiokais kaipmat surimtėjom ir atsakingai rinkomės, kokius dalykus mokysimės. Ketvirtieji 

mokslo metai mus subrandino! Tapome atsakingi, padedame vienas kitam. Tikimės, kad ši sėkmė mus lydės likusias 

šimtą dienų! 

4e klasė, auklėtoja Drąsutė Jatkonienė 

3, 2, 1 – elitas čia tik vienas, 1, 2, 3 – žino tai kiekvienas. Pagarba, šiluma, pasitikėjimas bei maži nesusipratimai – tai 

žodžiai, kurie pristato 4e klasę. Esame kaip ŠEIMA, tarsi vienas kumštis, kuris visuomet padeda klasės draugui. 206 

kabinetas – antri namai, kur kebabų ir koldūnų kvapas yra lyg brangus kvepalų aromatas. Šią klasę vainikuoja žmogus, 

be kurio ši šeima neįsivaizduojama – auklėtoja. Tai žmogus, įrodęs, kad geriausia edukacinė programa – išvyka į 

sodybą. Vienas už visus, visi už vieną – tai mūsų šūkis, kuris neleis pamiršti vieniems kitų, nes mes esame galinga ir 

visus standartus griaunanti klasė. 

4f klasė, auklėtojas Jonas Misevičius 

4f – tai neeilinė klasė. Merginos – tikros šaunuolės, jos sportininkės, dainorėlės, muzikantės, šokėjėlės ir kompiuterinių 

žaidimų mėgėjos. Tik mūsų klasė turi „Zomber“ komandą. Tai – mūsų auklėtojo Jono Misevičiaus įkurta šaunių, tvirtų 

ir stiprių vyrų grupelė, kuri visada pasiruošusi nešioti knygas, kėdes, suolus ar net spintas. Sklinda gandai, kad nėra to, 

ko šie vyrai nepadarytų. Kiekvienas mokytojas, kuriam teko su mumis pabendrauti, pasakys, jog esam šaunūs, linksmi 

žmonės, tačiau visada pridės ir tai, kad mokslų srityje reikėtų labiau pasistengti... 

4g klasė, auklėtoja Vilija Mataitė - Grigaitienė 

Norime pristatyti Jums geriausius, gabiausius, gailestingiausius, gražiausius, gudriausius, galvočiausius, greičiausius, 

geranoriškiausius, gaivališkiausius, genialiausius, kas dar nesupratote, 4g klasės abiturientus ir jų auklėtoją – Viliją 

Mataitę - Grigaitienę. Anot pačių g klasės gimnazistų, geroj gimnazijoj gera gyventi, gera pažymius gerus gauti, gera 

draugus gerus turėti, gera gerus mokytojus pažinti, gera gerą mokyklą geru žodžiu minėti. 4g pažada gražios šventės 

gyvenime neužmiršti. 

4h klasė, auklėtoja Liudmila Berezinienė 

Prieš ketverius metus į gimnaziją įžengėme ne visai tokie, kokie esame šiandien. Buvome maži, triukšmingi, turintys 

daug vaikiškų principų, ambicijų, krečiantys išdaigas. Visur, kur tik ėjome ar dalyvavome, prisistatydavome 

„hibridais“. Šiandien jau esame abiturientai. Per šiuos ketverius metus susikrovėme ne tik didžiulį žinių bagažą, už kurį 

esame be galo dėkingi mūsų mylimiems mokytojams, bet ir suaugome: atsisakėme vaikiškų ambicijų, išsikėlėme 

aiškius tikslus. Tik vienas dalykas nepasikeitė – mes vis dar tie patys išdaigų nepamirštantys „hibridai“. 

 



Sveikiname Jogailę Markevičiūtę iš 2a klasės (mokytoja Danutė 

Narbutavičienė), laimėjusią Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiadoje 

III vietą.  
- Jogaile, ar pirmą kartą dalyvavai Kauno miesto lietuvių kalbos olimpiadoje? 

- Iš tiesų ne, olimpiadoje pirmą katrą dalyvavau pernai metais atėjusi į gimnaziją 

ir į miesto turą  patekau jau antrą kartą. 

- Ir antrą kartą patekai tarp nugalėtojų, juk šįmet užėmei trečią vietą mieste? 

- Pirmą kartą į nugalėtojų trejetuką nepatekau, tačiau šįmet  pasisekė. 

- Ar be lietuvių kalbos dalyvavai kitose olimpiadose? 

- Taip, keletą kartų. Dar laukia matematikos ir geografijos olimpiados. Bet kitose 

ne taip gerai sekėsi, kaip norėjau. Tačiau lietuvių kalbos olimpiados rezultatai 

labai nudžiugino. 

- Ar galėtum pasakyti, kad turi universalų protą, jei dalyvauji net keliose 

olimpiadose? 

- Nežinau, manau, kad pasiekimai parodo žmogaus pastangas ir kaip nuoširdžiai 

jis atsiduoda tikslui. Kaip sakoma, devyniasdešimt procentų yra darbo, o dešimt 

galbūt talentas, bet jis nėra lemiamas. Manau, būtent dėl to, kad labai daug mokausi ir mažai laisvo laiko lieka kitiems 

dalykams, tiek pasiekiu. Norėčiau tolygiau paskirstyti savo laiką, kad galėčiau ne tik mokytis, bet ir pabūti su šeima, 

pažiūrėti gerą, įdomų filmą... 

- Bet tam nelieka laiko? 

- Būtent, nes esu dėkinga už įgyjamas žinias, todėl stengiuosi, nes laikau tai dovana, tačiau kartais norisi tiesiog 

pailsėti. 

- Ar tau patinka lietuvių kalba kaip dalykas, jei pavyko tiek pasiekti šioje srityje? 

- Kartais patinka, ypač įdomu klausytis apie literatūrą, aptarinėti kūrinius, rašytojų gyvenimą, nes įdomu suprasti, kaip 

jų kūryba susijusi su jų patirtimi, jausmais. Kalbos pamokos dažnai nuobodesnės, nes ten daugiausia taisyklės ir 

nelieka vietos vaizduotei. Bet olimpiadose dažnai būna tokių klausimų, kurių mokyklos programoje nėra, ir manau, kad 

dėl to man labiausiai padėjo mano mama, su ja kalbuosi apie rašytojus, jų kūrybą, nes ji yra lietuvių kalbos mokytoja. 

- Tai kodėl nesimokai pas savo mamą? 

- Na, pas savo mamą mokytis yra pliusų ir minusų. Mama iš savo vaiko reikalauja daugiau, bet ji man padeda 

namuose, nors anksčiau mokiausi ir pas ją mokykloje. O dabar noriu būti savarankiškesnė ir labiau pasitikėti savo 

jėgomis. 

Ramunė Rakauskaitė, 3b 

Sveikiname Augustę Banėnaitę iš 3c klasės (mokytoja Vaida 

Januškienė), laimėjusią Kauno miesto anglų kalbos olimpiadoje II 

vietą.  
Pradinėse klasėse anglų kalbos pamokų labai nemėgau, nes 

niekuomet nepavykdavo suprasti visų taisyklių, pamokose buvo 

nuobodu. Tačiau atėjusi į penktą klasę patekau pas itin griežtą 

mokytoją. Kadangi visuomet buvau žmogus, kuris geriau dirba 

spaudžiamas, jaučiausi taip, lyg turėčiau pati sau kažką įrodyti, tad 

anglų kalbai pradėjau skirti daugiau dėmesio. Vėliau pajutau meilę 

knygoms ir nusprendžiau, kad noriu skaityti tas, kurios nėra išverstos į 

lietuvių kalbą. Teko skaityti angliškai, o tai labai praturtino mano 

žodyną, leido taisykles suprasti, o ne „iškalti“. Atėjusi į „Rasos“ 

gimnaziją pradėjau dalyvauti olimpiadose. Šiais metais Kauno mieste 

užėmiau antrąją vietą, tai labai pradžiugino, nes praėjusiais metais likau 

trečia. Smagu žinoti, kad galiu tobulėti, kad nestoviu vietoje. Deja, šie 

metai buvo paskutiniai anglų kalbos olimpiadai, tačiau jaučiuosi 

laiminga galėjusi joje dalyvauti – malonu buvo bendrauti su 

bendraamžiais, taip pat mylinčiais šią kalbą. Drąsiau jaučiuosi ir ruošdamasi kitų metų anglų kalbos 

egzaminui, nes įgijau daug praktikos. Išmokau nugalėti jaudulį ir baimę, kad jie nepaveiktų mano rezultatų – 

tai vertingiausia pamoka. Tikrai siūlau visiems dalyvauti įvairiose olimpiadose, net jei nemanote, kad 

laimėsite, juk svarbiausia išmokti ko nors naujo, tobulėti. O ir rezultatai gali jus maloniai nustebinti, padėti 

atrasti savo pašaukimą. 

Augustė Banėnaitė, 3c klasė 
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