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Kovo  11-osios minėjimas 
 

Kovo 9–ąją VDU „Rasos“ gimnazija surengė jau kasmetine tradicija tapusią patriotinę socialinę akciją „Yra 

Lietuva“, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šį kartą  moksleivius ir kitus gimnazijos 

bendruomenės narius įtraukęs masinis šokis vyko kitoje erdvėje nei įprastai – gimnazistai išsirikiavo Čėčėnijos 

aikštėje. Akcijoje dalyvavo gimnazistai, mokytojai, kaimyninių mokyklų mokiniai, mikrorajono gyventojai, VDU 

„Atžalyno“ progimnazijos pradinių klasių moksleiviai. 

900 gimnazistų dalyvavo masiniame 

penkių minučių šokyje, rankomis 

mosuodami trispalvėmis vėliavėlėmis 

pagal Stanislavo Stavickio–Stano dainą 

„Yra Lietuva“, kurią gyvai atliko dainos 

autorius ir aktorius Marius Jampolskis. 

Akcijoje dalyvavo Nepriklausomybės akto 

signataras Aleksandras Abišala, Lietuvos 

Respublikos Seimo narys Arimantas 

Dumčius. Šokantys mokiniai išskleidė 50 

metrų ilgio trispalvę vėliavą, o padangę 

nuspalvino trijų vėliavos spalvų dūmų 

debesys. Gimnazistai kartu su mikrorajono 

bendruomene originaliai paminėjo 26–ąjį 

Lietuvos  laisvės pavasarį. Mokyklos 

tradicija tapusi akcija – viena 

spalvingiausių pilietiškumo apraiškų Kaune ir Lietuvoje. 

„Juk mes gimėm lietuviais, tai mūsų kraujyje, mes turime kuo didžiuotis ir nesvarbu, kuriame pasaulio kampelyje 

būtume, niekur kitur nebus taip gerai, kaip čia, namuose... Ačiū, Lietuva!“ – susirinkusius kauniečius sveikino 

gimnazistai. 

Dėkojame gimnazijos administracijos nariams, 

mokytojams A. Žemaitaičiui ir 

Dž.Šablauskienei bei direktoriaus pavaduotojai 

V.Juškienei, kurių dėka Flashmob tradicija 

mokykloje gyvuoja jau penkerius metus. 

Džiaugiamės, kad į pilietinę akciją aktyviai 

įsitraukė ir gimnazijos moksleiviai, be kurių 

masinis šokis nebūtų taip puikiai pavykęs. 

Monika Tamulaitytė, 4a 

 



Gabių vaikų išvyka į LR Seimą 
Kovo 9-ąją Gabių vaikų klubas „Peripetuum mobile“ dalyvavo LR 

Seime surengtoje konferencijoje, skirtoje Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimui paminėti. Renginys vyko Kovo 11-osios salėje, kurioje 

pranešimus apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą skaitė Lietuvos 

Nepriklausomybės Akto Signatarai: Petras Vaitiekūnas, Liudvikas Sabutis, 

Česlovas Juršėnas, Gediminas Vagnorius ir kiti . Jie dalijosi įspūdžiais apie 

to meto įvykius, priimtus sprendimus bei išgyvenimus...  Po pranešimų 

visus susirinkusius LR Seimas pavaišino kibinais bei arbata. 

Ugnė Budnikaitė ir Daina Lukošiūnaitė, 1a 

 

Aistės Vegelevičiūtės darbų paroda „Kitoje dimensijoje“ 
 

Šių metų vasario 5 dieną 2c klasės mokinė Aistė Vegelevičiūtė skaitykloje atidarė savo darbų parodą „Kitoje 

dimensijoje“. Iki kovo 3 dienos gimnazistai galėjo grožėtis Aistės darbais ir palikti atsiliepimą. Aistės parodoje 15 

paveikslų, kuriuose vaizduojami jos mėgstamiausi filmų personažai, fantastinės būtybės ir kiti darbai, kurie, pasak 

autorės, „išaugo“ iš nuobodulio. Parodos atidaryme gimnazistė 

pasakojo, kad kiekvienas eksponuojamas darbas pareikalavo 

įkvėpimo, kuris dažniausiai ją 

užklupdavo per pamokas,  

begalinės kantrybės ir 

kruopštumo. Mokinės darbai 

sužavėjo daugelį, jos 

atsiliepimų knygutė pilna 

gražių ir įkvepiančių 

linkėjimų. Vokiečių 

literatūros klasikas ir 

filosofas Johanas Volfgangas 

fon Gėtė yra sakęs: 

„Menininko kūriniai – tai jis pats.“ Taigi linkime Aistei išlikti kūrybiškai, 

dinamiškai ir originaliai. 

 Aušra Kaminkaitė, 2c 

Šv. Velykų medis 

 

Kovo 15-ą dieną, 

gavėnios metu, mokyklos 

fojė pasipuošė Šv. Velykų 

medžiu, kuris paskelbė 

pavasarį, atgimimą ir 

džiugino visus iki 

pavasario atostogų. Medį 

kūrė visų 9-ų ir 10-ų 

klasių gimanzistai per 

technologijų pamokas, 

vadovaujami mokytojos 

Staselės Andrulienės. Tai 

buvo pats gražiausias 

pavasario akcentas.   

Rita Rakauskaitė 

 

 

 



Konkurso ,,Raštingumo meistras” nugalėtoja 

Tradiciniame gimanzijos konkurse šiais metais nugalėjo Greta 

Domeikaitė, 4g klasės gimnazistė, kurios mokytoja Vilija Mataitė - 

Grigaitienė. Sveikiname nugalėtoją! Štai ką ji pasakoja apie savo pasiekimą. 

Pradinėse klasėse lietuvių kalbos pamokų nemėgau. Visuomet buvau 

linkusi į tiksliuosius mokslus, todėl kalbos nebuvo mano stiprioji pusė. Turiu 

prisipažinti, kad iki šiol humanitariniai mokslai manęs netraukia, tačiau 

lietuvių kalba - išimtis. Kai pradėjau mokytis „Rasos“ gimnazijoje, pajutau 

norą domėtis lietuvių kalba. Man svarbu kalbėti ir rašyti taisyklingai, nes 

laikau tai pagarba Lietuvai. Draugai jau pastebėjo, kad netgi trumpąsias 

žinutes rašau lietuviškomis raidėmis, naudodama visas reikalingas nosines 

raides ir visus skyrybos ženklus. Ko gero, dėl įpročio visur ir visada rašyti 

taisyklingai „Raštingumo meistro“ konkurse mane aplankė sėkmė. Šiame 

konkurse dalyvavau ir pernai, tačiau užėmiau antrąją vietą. Tai suteikė 

motyvacijos pasistengti dar labiau, nes iki laimėjimo trūko labai nedaug. Vis dėlto, kai šiemet dalyvavau 

konkurse, laimėti nesitikėjau – tik norėjau dar kartą išbandyti savo jėgas. Pirmoji vieta mane be galo 

nustebino ir nudžiugino. Manau, kad taisyklingai vartoti lietuvių kalbą yra kiekvieno lietuvio pareiga, todėl 

labai džiaugiuosi galėdama sakyti, kad šią pareigą vykdau.  

Interviu su Mariumi Bytautu, chemijos olimpiados nugalėtoju 

Mokytoja Zita Černiauskaitė 

1.Mariau, kaip jautiesi nutraukęs „Rasos“ nesėkmes chemijos srityje ir įrodęs, kad ir šioje gimnazijoje 

galima išmokti chemiją?  

Tikrai ne dėl gimnazijos ar dėstančių mokytojų  iki šiol niekas 

nepasiekė aukštų rezultatų. Norint varžytis su stipriausiais 

moksleiviais mieste ar šalyje reikia nemažai pastangų. Vien mokyklos 

kurso toli gražu nepakanka. 

2. Ar daug laiko praleidi mokydamasis chemiją?  

Gerokai per daug sveiko proto žmogui. Tikslų laiką suskaičiuoti 

sunku, bet, manau, kad mokausi 1-12 val. per dieną. 

3.Kadangi tiek daug mokaisi, mieste laimėjai pirmąją vietą, tai 

tikriausiai ir chemijos pamokoje turi „kiaurą“ dešimtuką?  

Deja, man išeina vos devyni, nes tai, ką aš mokausi, ne visai atitinka 

mokyklos programą, o namų darbams aš negaliu skirti laiko, kai „ant 

kulnų lipa“ LitChO. 

4.Ar planuoji savo ateitį sieti su chemija?  

Studijuosiu VU universitete biochemijos ekonomiką. 

5.Visai neseniai laimėjai mokykloje fizikos olimpadą, skaitovų konkursą, tūkstantmečio vaikus, 

dalyvavai matematikos olimpiadoje, buvai gimnazijos prezidentas, sukūrei savo grupę, kurios dainas 

greitai išmoko gimnazistai, vedei ne vieną renginį, todėl noriu paklausti – ar yra dalykų, kurie tau 

nesiseka?  

Nepamirškite, kad kovo 20 dieną 17:30 per LRT „Trys žirgai“ debiutavo televizijoje. Man sekasi viskas, į ką 

įdedu širdies, kam skiriu savo laisvalaikį. Esu įsitikinęs, kad kiekvienas žmogus turi atrasti veiklos sritį, kuri 

patiktų, nes neįmanoma tobulėti fiziškai ar protiškai, kol netobulėji dvasiškai. Taip jau nutiko, kad man 

patinka be galo daug dalykų, kuriems trūksta mano dėmesio (juokiasi). 

6.Kadangi esi dvyliktokas, papasakok gimnazistams, ar tikrai labai sunku juo būti?  

Ne, nesunku, tačiau norint pasiruošti egzaminams ėjimas į mokyklą užima labai daug laiko. Būtent dėl šios 

priežasties dauguma dvyliktokų į pamokas nevaikšto. Taip darau ir aš. Noriu atsiprašyti visų mokytojų 

mokykloje, jei jūsų mokiniai neateina į pamokas - jie ruošiasi egzaminams. 

7.Ar tikrai nebelieka laiko pabūti su draugais, papramogauti?  

Draugų daug neturiu, taigi ir problemos išvengiu.  

8.Kokia dar veikla užsiimi be to, kad daug mokaisi?  

Duodu interviu. 

9.Na, galiausiai paklausiu to, kas domina visus gimnazistus. Kokia tavosios sėkmės paslaptis? 

Meilė. Reikia mylėti tai, ką darai, mylėti žmones, su kuriais bendrauji, nes be meilės neįmanoma laimė. O 

laimė ateina tada, kai ką nors pasieki. O kai myli tai, ką darai, tai ir pasieki rezultatų. Taigi mylėkite, mieli 

skaitytojai, ir pasieksite! 

Milda Banevičiūtė, 4a 

 



Sveikiname konkurso ,,Švari kalba - švari galva“ nugalėtoją! 
 

Pasibaigus nacionaliniam konkursui „Švari kalba – švari galva“, 

Švietimo ir mokslo ministerijoje buvo apdovanoti 

laimėtojai. Devintą kartą vykęs konkursas šiemet sulaukė rekordinio 

dalyvių skaičiaus – net 16,5 tūkst. Lietuvos ir užsienio lietuviškų 

mokyklų moksleivių pasiryžo įrodyti, jog taisyklinga lietuvių kalba 

ir šiuolaikinės technologijos yra lengvai suderinami dalykai. 

Dešimtų klasių nugalėtoju tapo Saulius Zavistanavičius iš 

VDU „Rasos“ gimnazijos, mokytoja Vilija Mataitė - Grigaitienė. 

Nugalėtojus sveikino Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris 

Tomas Daukantas „Konkurse dalyvauti paskatino mokytoja. Sakė, 

kad tai – prestižinis konkursas ir man tikrai verta pamėginti. Bet, 

aišku, ir pačiam buvo įdomu. Aš manau, kad kiekvienam žmogui 

yra svarbu mokėti savo kalbą, juk ji – mūsų kraujyje“, – teigė 

Saulius. 

Konkurso laimėtojai buvo apdovanoti diplomais bei 

organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais. Taip pat nugalėtojai, jų 

mokytojai bei tėveliai buvo pakviesti apsilankyti Valstybės 

pažinimo centre. 5-10 klasių moksleivių konkursą „Švari kalba –

 švari galva“ organizuoja Švietimo ir mokslo ministerija, Švietimo inovacijų ir technologijų asociacija, 

kalbinių technologijų įmonė „Tilde IT“, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir įmonė Strateginių 

komunikacijų centras. Juo siekiama skatinti moksleivius elektroninėje terpėje vartoti lietuviškus rašmenis ir 

taisyklingą lietuvių kalbą.   

Vilija Mataitė - Grigaitienė 

 

Pokalbis su daugiausiai skaitančiomis gimnazijos bibliotekoje 2015 -2016 m.m. 
 

Knygos… Ar ruošiamės egzaminams, ar siekiame tobulinti save, ar skaitome savo malonumui, negalime 

paneigti fakto, kad knygos yra neišsemiamas žinių ir įkvėpimo šaltinis. Būtent apie tai kalbėjomės su 

daugiausiai skaitančiomis mokinėmis gimnazijoje Vaiva Padegimate, Martyna Urbonaite bei Brigita 

Ašmonaite. 

Ką knygos reiškia jūsų gyvenime? 

Vaiva: Man knygos padeda atrasti ir 

pažinti save. 

Martyna:  Knygos padeda ruoštis 

egzaminams. 

Brigita: Knyga padeda įgyti naujos 

patirties. 

Kokia knyga labiausiai pakeitė jūsų 

požiūrį į gyvenimą? 

Brigita: Man gyvenimo galbūt ir 

nepakeitė, tačiau privertė susimąstyti 

Lindos Olsson „Gerumas tavyje“. 

Martyna:  Bruno Ferrero knyga ,,365 

pasakojimai sielai“. 

Vaiva: Antano Škėmos „Balta 

drobulė“. 

Kokią knygą rekomenduotumėte 

kitiems perskaityti ir kodėl? 

Martyna: Lauren Gounelle „Dievas visada keliauja incognito“. Ši knyga labai priverčia susimąstyti ir 

praverčia rašant rašinius. 

Vaiva: Jurgio Kunčino „Tūla“. Tai programinės literatūros knyga, kurią būtina perskaityti kiekvienam, 

besiruošiančiam egzaminui. Be to, padeda suprasti, koks buvo sovietmetis. 

Brigita: Vytauto Račicko „Nebaigtas dienoraštis“ ir Dainos Opolskaitės „Eksperimentas gyventi“, kurios 

atskleidžia, kaip gyvena vaikai vaikų namuose ir kaip susiklosto jų gyvenimas. 

Džiaugiamės šiomis aktyviomis skaitytojomis ir tikimės, kad meilė knygoms neišblės! 

Austėja Žukauskaitė, 1a  

http://www.švarikalba.lt/
http://www.švarikalba.lt/


Nacionilinio diktanto nugalėtoja Rūta Martišiūtė 
1.Ar pirmą kartą rašei Nacionalinį diktantą? 

Ne, kartą jau esu rašiusi Nacionalinį diktantą 

2007 metais, tačiau tąsyk jį rašiau ne taip rimtai 

nusiteikusi, kaip šįmet, tad aukštų rezultatų 

nesiekiau. Vis dėlto tais pačiais metais 

Nacionaliniame diktante laimę išbandęs mano 

tėtis pateko į finalą. 

2.Kas paskatino dalyvauti?  

Susidomėjau elektroniniame dienyne ,,Tamo“ 

paskelbta informacija, jog mūsų gimnazijoje 

vyks pirmas diktanto rašymo etapas, tad 

nusprendžiau išmėginti laimę. Dalyvauti šiame 

konkurse taip pat rekomendavo ir mano 

lietuvių kalbos mokytoja Danutė 

Narbutavičienė. 

3.Ar tikėjaisi laimėti?  

Tikėjausi patekti į finalą, o į jį patekusi panorau nuvykti ir į LR 

Prezidentūrą, tad, galima sakyti, norai išsipildė. Kad man atiteko 

antroji vieta moksleivių kategorijoje, sužinojau tik per apdovanojimą, 

tad labai nudžiugau. 

4.Ar žadi savo ateitį sieti su lietuvių kalba?  

Neslėpsiu, jog man lietuvių kalba viena gražiausių pasaulyje, todėl iš 

tiesų ją vertinu ir myliu. Neatmetu ir galimybės kada nors ateityje 

gilinti savo lietuvių kalbos žinias ir su šia kalba sieti savo ateitį. 

5.Ką žadi studijuoti?  

Šiuo metu labiausiai domiuosi socialiniais mokslais, todėl ruošiuosi 

studijuoti vieną iš jų. Visgi lietuvių kalbos neketinu užmiršti ir kada 

nors tikiuosi skirti jai pakankamai daug dėmesio. 

6.Kokie įspūdžiai patirti Prezidentūroje?  

Prezidentūroje maloniai nustebino, jog tokio masto renginys buvo 

surengtas dėl Nacionalinio diktanto nugalėtojų. Buvo didelė garbė 

gauti apdovanojimą būtent iš LR Prezidentės Dalios Grybauskaitės. 

Manau, šio įvykio niekada nepamiršiu. Nė kiek neabejoju, jog tik 

atkaklus užsibrėžto tikslo siekimas lemia aukštus rezultatus bei 

priartina prie svajonių išsipildymo. 

7.Ko palinkėtum mokiniams, liekantiems mokykloje? 

Linkiu jiems didžiuotis savo gimtąja kalba ir suvokti lietuviško žodžio laisvės kainą. Puoselėkite lietuvių 

kalbą ir, be abejo, rašykite be klaidų! 

Ramunė Rakauskaitė, 3b 

Lietuvių kalbos savaitės konkursų nugalėtojai 

Tvarkingiausio sąsiuvinio konkurso 

nugalėtojai:  
1 vieta Neringa Sniečkutė, 1g 

2 vieta Renata Milašiūtė, 3g 

3 vieta Gintarė Rumšaitė, 3a 

 

Dailyraščio konkurso nugalėtojai: 
1 vieta Miglė Šablavinskaitė, 1b  

2 vieta Kamilė Reutaitė, 3c 

3 vieta Gabija Kuzmickaitė, 1b  

ir Olivija Kurklietytė, 3c

Viktorinos apie Balį 

Sruogą nugalėtojai: 
1 vieta Guoda Gudelytė, 3b 

2 vieta Gabrielė Dubosaitė, 4a 

3 vieta Adelė Nečionytė, 4a 

ir Ieva Dapševičiūtė, 4a  

 

 

 

Jaunieji kūrėjai: 
Brigita Ašmontaitė, 1a 

Domantas Bronušas, 4c 

Monika Staugaitytė, 4e 

Domas Tvarijonas, 3c 

 

 

 

 



To dar nebuvo!.. 
,,Gimtųjų žodžių apkabintas, / aš gyvas kalboje. / Sakau: esi man kaip 

žibintas / pasaulio tamsoje“, - 1991 metais rašė poetas Justinas Marcinkevičius, 

pirmojo moksleivių kūrybos konkurso vertinimo komisijos pirmininkas. 

Šis konkursas prasidėjo 1965 metais. Jis vyksta trimis etapais: mokyklose, 

rajonuose ir šalyje. Konkursą organizuoja LR Švietimo ir mokslo ministerija bei 

Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centras. Šių metų konkurse 

dalyvavo 98 moksleiviai. Konkursui teikiami poezijos, prozos, dramaturgijos ir 

kt. originalūs grožinės literatūros darbai, literatūriniai, publicistiniai rašiniai, 

teksto interpretacijos darbai, tiriamieji kalbos, literatūros, tautosakos, kultūros 

darbai, literatūros kūrinių vertimai. Šalies etapas šiemet buvo organizuojamas 

kovo 17–19 d. Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje. 

Poezijos sekcijoje nugalėjo Monika Staugaitytė, 

4e, mokytoja Rita Richter.  

Monika apie save 

Rašau turbūt nuo tada, kai išmokau rašyti. Anksčiau tai 

buvo pasakos, iš kurių sudėliojau mažą knygą, po to 

atėjo eilė laikraščiui, kurį duodavau skaityti visai šeimai. Galiausiai - eilėraščiai. Poezija man 

yra burtas. Žodžiai veikia, tuo net neabejoju. Žodžiai yra mano akys, kurios tyrinėja pasaulį, 

o eilėraščiai - atmintis. Rašydama prisimenu tai, kas brangu, tai, ką galbūt norėčiau užmiršti, 

bet neįmanoma, bandau išsiaiškinti dalykus, kurie yra pasakomi kaip savaime aiškūs, teisingi, ir galbūt bandau jiems 

paprieštarauti.

Į paraštę, kad nepamirščiau 

nes mes tik sraigelės  

turinčios ropštis savon  

fudžijamon niekada  

nepavargti nes nespėsim  

įkvėpti iš 

kvėpti 

pražils pienės  

ir mes pražilsim aki  

mirksniu 

*** 

Žiburaki paukšteli 

Ugnies kamuolėli 

Parskrisk nuo erškėčių 

Leisk prijaukinti 

Skruostus priglausti 

Prie plunksnų 

Kad krentant iš gūžtos 

Galėčiau sugauti 

Nes tamsumos baisios 

Ir vėjas koks vėjas 

Nupūs gali pasiklysti 

Pamušti snapą į grumstą 

Rudasai tūpk už ausies 

Dviese lengviau nusitverti pasaulio 

 

Sapnavimai 

visos neišsapnuotos pilnatys  

nugula ant mano skruosto 

nes buvimas per daug nerangus  

ir nėra pabaigos:  
 

murmančiais vėjais  

prakiurusios naktys  

kartais – caksintys laikrodžiai  

įkyrus pulso kalimas  

spiegiančios šviesos  

kartais – gelžkelio bėgiai  

prisigėrę švino ir ugnies 

 

vagonai skaičiuoti kai dar  

nemokėta tiek skaičių  

tėt, tu pasakyk kiek gavai  

aš tiek pat, pasakyk  

kodėl išvažiuojama  

kai duoti pažadai aš neilgam  

kai yra ką palikti  
 

kartais – sueižėjęs rytas  

urvelio rausimas vienas  

sūpuojuosi įsčiose du  

amžinas vaikas keturi  

dar negimęs penki  
 

stovi prieš veidrodį – nepataisyta – 

vis tas pats ir tas pats  

kartais – laiminga 

*** 

trečia diena rūkas 

ir mes jo pilni  

todėl kalbos neaiškios 

lūpos juda lėtai 

 

daugiausia ką gali nugirsti 

iškosėti pokalbių trupiniai 

nežinau kaip ten tu 

man viskas gerai 

naktys čia šaltos 

greit grįšiu 

 

ir aš nebežinau kaip papasakot 

tau apie viską kas vyksta 

kai savęs nematau 

vis rūkas 

vis rūkas 

dalykai čia dūžta 

 

nes viskas labiau 

daug labiau nei manai 

trapiau už kamanės sparnelį 

už ką tik nuskintą jazminą 

 

ir baimė didžiausia 

per nežinojimą 

viską sukulti 

netekti tavo dūzgimo  

prieš miegą 

*** 

Esi labiau aš ir  

Esu labiau tu 

Negu manome 

Esantys 

 

Visada tik juokiuos 

Bet kiekvieną kartą 

Kai įeini 

Viduje kažkas apsiverčia 

 

Ir nebus kaip seniau nes jau 

Švelnios yra šitos dienos nes 

Ramios yra šitos naktys 

 

Ir kitaip nei anksčiau yra laimė 

Kai užmiegame tyliai 

Žvaigždėti 



Jaunųjų kūryba 

Domanto Bronušo satyra ,,Eglė - Marozų karalienė“ 

(Tęsinys. Pradžia ,,Pelėdžiukas“ Nr. 12) 
Atvažiavo pas jaunikį Eglė, o jaunikis gražus, raumeningas, su „Adidas“ 

treningu, ir siūlo Eglei eiti į jo tvirtovę. Sutiko Eglė, ir kartu jie nuėjo po 

Palangos tiltu. Praleido ten devynerius metus, valgydami tik sushi, išgražėjo 

Eglė. Jai gimė trys sūnūs- Kestis, Jonas, Virgis- ir dukrele Aldona. Laikas slinko 

po Palangos tiltu. Atsibodo Eglei su tėvais per „skype“1 bendraut, tad nusprendė 

juos aplankyti, bet Žilvinas sulaikė ją ir sako:  

- Jei suavėsi šiuos „Adidas“ sportbačius, galėsi vykti. Eglė nuėjo pas vietinę 

benamę ir klausia patarimo. Ši nusiavė savo nudėvėtus, dvokiančius „Adidas“ 

batus,  atidavė Eglei, o pati naujus  paėmė. Apsidžiaugė Eglė, parodė vyrui, kad 

užduotį atliko, bet šis neišleidžia jos ir sako:  

- Gerai, gražuole, atsiųsk man žaidimų pack‘ą2, tada jau galėsi varyt uliavot. 

Neišmano Eglė, iš kur tų žaidimų prasimanyti, tai nuėjo pas vietinį nolifer‘į3. 

Grįžo su kietuoju disku, Game pack‘ų pripompuotą, padavė vyrui. Džiaugiasi 

vyras, lošdamas GTA4, pažaidęs pradėjo just raumenų atrofiją ir paprašė  prieš 

išvykstant  iškepti picą. O Eglė nemoka, mat fyfiškai buvo auginama , bet staiga iš dangaus tiesiai prieš ją nukrito Čili 

pica (mat buvo kuriama reklama  apie kosminę pica, bet  pirmoji  šiek tiek nenusisekė), ji buvo kiek apšalusi, bet 

pašildžius mikrobangėje buvo nebloga- vyras buvo patenkintas.  Marozas liepė Eglei grįžti po devynių dienų, o prie 

jūros grįžus šūkauti, jei ateisiąs, vadinas, negirtas, jei ne - tai girtas voliojąsis, o tada galinti ir policija „supakuoti“ už 

viešosios tvarkos pažeidimą.  

Išleido Eglę į Balbieriškį. Atvažiavo pas savo tėvus ir brolius. Ot, buvo vakarėlis, visi šoko „Harlem Shake“5, 

dainavo ir kitaip tūsinosi. Po to Eglė jau sakė norinti pas vyrą sugrįžti, bet broliai sako: 

 - Sesut, baik žaist ,,Chabby bunny“6. Eglė ginasi ir sako, kad jau „Blackjack“7 su vyru lošti yra susitarusi. Nusivylė 

broliai ir surezgė planą, kaip pamokyti Marozą Žilviną. Jie tardė vaikus, versdami juos klausyti „Friday“ dainos8, 

berniukai išgyveno, nes bent mergina klipe buvo nebloga, o mergaitei taip gerai nepasisekė ir nesusilaikiusi ištarė 

slaptažodį,  jog reik elgtis taip, kad atkreiptum žmonių dėmesį, neadekvačiai, kitaip sakant, kaip per ką tik rodytą 

„Friday“ klipą. Broliai dar spėjo leptelėti:,, Aldona nedurna“.  

Važiuoja broliai  Palangos jūros link, muzikikę apie Palangos meilę ir skenduolius pasileidę (mat žinojo, jog 

girtų nieks negraibo jūroj, tad reikėjo kokių nors priemonių imtis ar informacijos apie išsigelbėjimą gauti). Atvažiavę 

šaukia ant kranto, rėkauja, ūbauja ir kitaip atkreipia į save dėmesį, paplūdimyje buvę žmonės pamanė, kad karštus 

čeburekus ir alų pardavinėja, tad keli žmonės paprašė karšto alaus, laimei, „afterparčiui“ broliai šaunuoliai buvo 

pasilikę ir, kad būtų kaip įprasta bei nekiltų įtarimų dėl jų kėslų ir dar ta proga lengvai pasipelnytų, pardavė karštą alų 

penkis kartus brangiau nei parduotuvėje. Tada pasirodė stilistas brolis ir pakvietė Žilviną plonu balseliu, o kadangi 

Žilvinas turėjo problemų - negalėjo atskirti žmonių- atlėkė nieko nelaukęs. Broliai jį nugirdė ir nuvežė į Norvegija, 

kaip emigrantą, įdarbino ančiuvių žvejojimo firmoje ir dėl normalaus atlyginimo Žilvinas morališkai nebegalėjo grįžti į 

Lietuvą.  

Po devynių dienų Eglė nuėjo prie jūros ir neadekvačiai šūkauja žiūrėdama į jūrą:  

,, Žilviuk, mano Maroziuk, jei tu blaivas, atlėk su šašlu, jei girtas voliojies, te farai mane „supakuoja“. Vaikai, šiek tiek 

sunerimę, atsitraukė nuo motinos galvodami, jog jai darosi bloga. Tada staiga iš kopų išlindo pora farų iš „Farų“9 su 

kamera, nufilmavo bešūkaujančią Eglę , „supakavo“ ir ji turėjo atsakyti už viešosios tvarkos pažeidimą. Berniukus 

pasiėmė globoti keista daugiavaikė motina, o mergaitė, dėl „Friday“ dainos ir dėl neadekvataus mamos elgesio, susirgo 

potrauminiu stresu, pradėjo garbint Justiną Bieberį10, gyvenantį Girstupio upelio papėdėje, tapo Maroze, kaip ir jos 

tėvas, pradėjo su ,, Adidas“ kepuriuku vaikščioti ir susikūrusi „Youtube“ accountą tapo partnere,skelbė  video, kuriuos 

daug kas žiūrėjo, ir  nusprendė siekti Gineso rekordo augindama kojų plaukus. Kartais ir dabar ją galima kur nors 

apaugusią kojų plaukais po Sosnovskio kopūstų11 lauką lakstančią pamatyti ar posakį „Aldona nedurna“ išgirsti, bet, 

nenorint susigadinti vaikystės, geriau nei sutikti, nei pamatyti. 

                                                           
1 Facebook - vienas populiariausių soc. tinklų. 
2 Rinkinį. 
3 Šiuolaikinėje visuomenėje dažnas asmuo, nuolatos žaidžiantis kompiuterinius žaidimus. 
4 Vienas populiariausių 21 a. pirmojo dešimtmečio žaidimų. 
5 Šokis  išpopuliarėjęs internete. 
6 Žaidimas,  kurio pagrindinis tikslas - ištarti anglišką žodį „Chubby bunny“ prisikišus kuo daugiau zefyrų į burną. 
7 Populiarus kortų žaidimas. 
8 Blogiausiai įvertinta daina youtube  istorijoje. 
9 Populiari kriminalinė TV laida Lietuvoje. 
10 Daug neigiamų vertinimų susilaukęs amerikiečių paauglių daininkas. 
11 Sosnovskio garbei pavadintos  piktžolės. 



Sveikiname Respublikos olimpiadų ir konkursų nugalėtojus! 
 Lietuvių kalba ir literatūra. Jogailė Markevičiūtė, 2a, III vieta, mokytoja D. Narbutavičienė 

 Gamtos mokslai (chemija). Marius Bytautas, 4a, X vieta, mokytoja Z. Černiauskaitė 

 Socialiniai mokslai (ekonomika). Paulius Čeponis, 4a, I vieta, mokytoja I. Kublickienė 

 Socialiniai mokslai (ekonomika). Judita Gabševičiūtė, 4b, III vieta, mokytoja I. Kublickienė 

 Technologijos. Kornelija Kudrevičiūtė, 2d, I vieta, mokytoja S.Andrulienė 

 Jaunųjų filologų konkurso šalies etapas. Monika Staugaitytė, 4e, I vieta, mokytoja R. Richter 

 ,,Švari kalba - švari galva“. Karolina Morkūnaitė, laureatė, mokytoja D. Narbutavičienė 

 „Švari kalba - švari galva“. Saulius Zavistanavičius, 2d, I vieta, mokytoja V. Mataitė-Grigaitienė 

 Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“. Andrius Jagminas, 2c, laureatas, mokytoja G. Benetienė 

 Vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“. Kildaitė Karolina, 2c, laureatė, mokytoja G. Benetienė 

 Tarptaurinis FAI konkursas. Akvilė Randytė, 2c, I vieta, mokytoja M. Šležaitė 

 Respublikinis Etikos konkuras. Tautvydas Mickevičius,  4 c, I vieta; Viktorija Lygnugarytė, 4g, II vieta; 

Gabrielė Tijūnaitytė, 1d, III vieta; Kamilė Urbaitė, 1d, III vieta; laureatai: Patricija Anušauskaitė, 1d; 

Viltė Mankevičiūtė, 2b; Justė Minikevičiūtė, 2c; Martynas Špokas, 2c;  mokytoja D. Roževičienė 

 VDU KTF mokinių meninių- mokslinių darbų konkursas ,,Laisvės kontūrai“. Laureatai: Aušra 

Kaminskaitė, 2c; Akvilė Randytė, 2c; Joana Masaitytė, 2h; Kamilė Skiecevičiūtė, 3e; Gita Noreikaitė, 

3e; mokytoja D. Roževičienė 

 Fotografijų konkursas „Lietuvos vaistiniai augalai“. Laurynas Timofejevas, 3e, III vieta, 

mokytoja J. Martinionienė 

 IKT biologijos „Kengūra“. Domas Mikalauskas, 3c, I vieta, mokytoja J. Martinionienė 

 IKT biologijos „Kengūra“. Justė Andrulionytė 3c, I vieta, mokytoja J. Martinionienė 

 

Mokytojų nominacijos 2016 
Balandžio 22-ą dieną mokykloje vyko jau penktus metus organizuojami ir visų laukti mokytojų 

apdovanojimai. Kaip ir kasmet, mokyklos mokiniai turėjo galimybę „Tamo“ dienyne balsuoti už 

mylimiausius, šmaikščiausius ir inovatyviausius mokytojus, kurie buvo pagerbti ir apdovanoti iškilmingoje 

ceremonijoje. Renginio pradžioje visus susirinkusius pasveikino smuiku ir pianinu grojančių mokinių duetas, 

užbūręs visą salę. Tuomet ant scenos buvo pakviesti kiekvienos kategorijos nominantai, iš kurių vienas 

paskelbtas nugalėtoju. 

Metų Globėja – lietuvių kalbos mokytoja Rita Richter. 

Metų Novatorius – fizikos mokytojas Albinas Ivanauskas. 

Metų Darbštuolė – biologijos mokytoja Jolanta Martinionienė. 

Metų Humoristas – matematikos mokytojas Bronius Ginetas. 

Metų Citata – etikos mokytojas Jonas Misevičius („Sūreliai Maximoje neauga“). 

Metų Auklėtoja – istorijos mokytoja Jolita Mitrulevičiūtė. 

Kiekvieną laimėjusį mokytoją audringais plojimais sveikino salėje susirinkę mokiniai ir kolegos, kurie 

džiaugėsi savo brangių pedagogų laimėjimais. Šventės pabaigoje dainavo mokyklos choro „Gaja“ ansamblis, 

nuostabiu muzikiniu kūriniu pagerbęs visus nugalėtojus. 

Augustė Banėnaitė, 3c 

Laikraštį kūrė: A.Banėnaitė, M.Banevičiūtė, M. Tamulaitytė, U. Budnikaitė, D. Lukošiūnaitė, A. Kaminkaitė, G. 
Domeikaitė, V. Mataitė - Grigaitienė, A. Žukauskaitė, M. Staugaitytė, D. Bronušas, R.Rakauskaitė, V. 

Bartaševičienė, V. Marojan. Techninė redaktorė R.Rakauskaitė. Tekstų redaktorė Rita Rakauskaitė 

Nuotraukos tekstų autorių. 


