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Pirmokų įspūdžiai naujoje mokykloje 
Atėjome mes 

Kiekvienais metais į mūsų gimnaziją įžengia patys 

jauniausi mokiniai – pirmokai. Jie ateina nedrąsiai, su 

dideliu jauduliu, juk jų čia laukia nauji žmonės, neįprasta 

aplinka, nauja gimnazijos tvarka. Vieni mokiniai čia 

prisitaiko greičiau, kiti – lėčiau. Visi jie turi skirtingą 

nuomonę apie naująją mokyklą. Todėl pirmų klasių 

seniūnus kvietėme papasakoti, kaip jie jaučiasi gimnazijoje, 

kokie pirmi jų įspūdžiai. Į gimnazijos laikraščio kvietimą 

atsiliepė keturių klasių seniūnės: Dovilė Dudzevičiūtė, 1a; 

Viktorija Kostkevičiūtė, 1b; Gabija Navašinskaitė, 1c; 

Augustina Bilziukevičiūtė, 1g. 

,,Kaip ir daugelis jaunuolių, baigusių 8 klases 

susimąsčiau – kur reikės mokytis toliau? Pasirinkimų buvo 

labai daug, bet kažkaip išsirinkti reikėjo. Nuėjau į kelių 

Kauno gimnazijų atvirų durų dienas. Visos jos labai 

skirtingos, bet savotiškai įdomios. Paskutinė, į kurią ėjau, 

buvo VDU ,,Rasos“ gimnazijos atvirų durų diena. Mokykla 

atrodė jauki, šilta, tačiau pats renginys šiek tiek nuvylė. 

Buvo kalbama vien tik apie mokslus ir egzaminų rezultatus. 

Taip, sutinku, jie įspūdingi, bet norėjosi daugiau informacijos apie būrelius, tradicijas, šventes. Ir pati atvirų durų diena 

neatrodė kaip jaukus renginys, kviečiantis mokytis būtent čia. Tai labiau priminė konferenciją, į kurią daugiau neičiau. 
Išgirdau apie keistokus, bet nuoširdžius mokytojus, draugišką lyg šeima mokyklos bendruomėnę ir būrelius, tokius kaip 

,,Lygaudė“, į kuriuos tiesiog privalau užsirašyti. Apsisprendžiau – mokysiuos ,,Rasos“ gimnazijoje. 

Rugsėjo 1-osios rytą nežinojau, kaip jaustis. Nauja mokykla, nauji žmonės. Lyg ir bijai, lyg ir džiaugiesi. Į tą pačią 

klasę pateko vienas bendramokslis, su kuriuo visą rytą ir buvau. Šventė atrodė įspūdinga, daug garbingų svečių, 

talentingas gimnazijos jaunimas ir, visa tai sudėjus, atrodė tikrai stulbinamai.“ – Gabija. 

 „Pasimokius porą mėnesių šioje gimnazijoje pamačiau, kad nėra viskas taip baisu, kaip pasirodė iš pradžių, rugsėjo 

1-ąją dieną. Vyresnių klasių mokiniai mus pasitiko labai šiltai ir priėmė kaip savo šeimos narius.“ – Augustė. 

„Į klasės kolektyvą įsilieti nebuvo labai sunku, tačiau per pertraukas jaučiausi labai nesmagiai. Atėjau iš nedidelės 

mokyklos, kur visi pažinojo vieni kitus, o čia - visi svetimi. Šią problemėlę man padėjo įveikti būreliai. Ten susipažinau 

su daugybe įdomių ir linksmų jaunuolių.“ – Gabija. 

„Ši mokykla tikrai turi ir savų pliusų, ir savų minusų. Pliusai - aukštas mokymo lygis, smagi mokyklos atmosfera, 

skanus maistas valgykloje, įdomios socialinės pedagogės ir psichologės rengiamos pamokos, taip pat vienas iš didesnių 

pliusų yra mums skirtos spintelės. Minusai - galbūt iš mūsų, naujokų, yra tikimasi per daug mokslo atžvilgiu, nes vis 

dėlto visi esame iš skirtingų mokyklų ir žinių lygis skirtingas, todėl tikėjausi, kad apsiprasti laiko bus duota daugiau nei 

kelios savaitės. Mokyklos skambutis, beje, pasirodė labai keistas ir ne visuose kabinetuose girdimas.“ –Dovilė. 

„Viskas priklauso nuo to, koks mokytojas ,,paklius", nes kiekvieną dalyką dėsto ir labai šaunūs mokytojai, ir ne 

tokie kompetentingi, kokių norėtųsi. Nesigailiu pasirinkusi šią gimnaziją. Draugiški ir mokytojai, ir gimnazistai. Prieš 

pradėdama mokytis čia, galvojau, kad tvarka bus žymiai griežtesnė, tačiau taip nėra.“ – Viktorija. 

„Tikiuosi, kad gimnazijoje praleisti ketveri metai bus pilni įspūdžių ir nepamirštamų akimirkų.“ – Augustė.  

Nuotrauka ir tekstas Vytautės Slučkaitės, 2e



Mokytojo diena kitaip 
 

Spalis – tai mėnuo, kupinas įvairių gėrybių, o viena iš jų 

– Mokytojo diena. Daugelyje Lietuvos mokyklų ši šventė 

paminima mažumėlę pabodusiu būdu – prieš pamokas 

įteikiant visiems mokytojams po gėlę, tačiau VDU „Rasos“ 

gimnazijoje mokytojų diena švenčiama kiek kitaip. 

Tradicija tapęs mokytojų pasitikimas prie durų buvo 

žaviai paįvairintas. Vietoje gėlių kiekvieną mokytoją 

gimnazistai apdovanojo į kaspiną susuktais obuoliais, o 

linksmą atmosferą kūrė persirengę miško žvėreliais 

pasitinkantys mokiniai. 

Nuaidėjo skambutis į pirmą pamoką, ir štai tuomet 

prasidėjo smagioji 

penktadienio dalis – 

tiek mokytojams, tiek mokiniams. Pirmąją pamoką, kaip jau įprasta, 

savose klasėse vedė gimnazistai, suteikdami galimybę mokytojams 

sugrįžti į senus laikus, kai patys mokykliniame suole sėdėjo, o 

mokiniams – pažvelgti į pamoką mokytojo akimis. 2a klasėje tvyrojo 

itin šventinė nuotaika. Visi grupėse kūrė bendrą eilėraštį, klasėje 

sklandė popieriniai lėktuvėliai, o jaunieji poetai dalinosi naujai įgyta 

patirtimi. Pramogos sumanytojos (tą dieną – lietuvių kalbos mokytojos) 

Brigita bei Danielė garsiai perskaitė kūrinį, kuris vis dar puikuojasi 

mokytojos Ritos Rakauskaitės kabinete. 

Likusią dienos dalį mokiniai mėgavosi sutrumpintomis pamokomis, o pačių mokytojų po pamokų laukė 

iškilmingas sveikinimų koncertas. O kas sakė, jog Mokytojo diena tėra mokytojų šventė? 

Sabina Baltrūnaitė, 2a 

Išvyka į Salomėjos Nėries muziejų 
 

Šių metų rugsėjo 27 dieną 4c klasė turėjo galimybę 

apsilankyti Salomėjos Nėries memorialiniame muziejuje 

Palemone. Unikalaus išplanavimo namas buvo suprojektuotas 

poetės vyro Bernardo Bučo, su kuriuo lyrikė čia gyveno vos 

ketverius, tačiau bene gražiausius savo gyvenimo metus. Daug 

sužinojome apie Nėries gyvenimą bei kūrybą, skaitėme jos 

eilėraščius bei gėrėjomės nuotraukomis. Taip pat apžiūrėjome 

visus išskirtinio dizaino pastato kambarius, iš kurių didžiausią 

įspūdį paliko niekur anksčiau nematytas miegamasis, įrengtas 

lyg teatro scena, bei ošiančių pušų apsupta plati terasa. 

Dvyliktokai žengė takeliais, kuriais kadaise vaikščiojo viena 

iškiliausių lietuvių poečių, 

grožėjosi ,,Lakštingalų 

slėniu“, jaukia proskyna, kur 

ne kartą buvo organizuojama 

Poezijos pavasario šventė, 

kurioje apdovanojamas 

ąžuolo lapų vainiku poetas 

laureatas. Netgi galėjome 

paskanauti prisirpusių 

obuolių, nuskintų nuo obelų, 

kurias kadaise sodino pati 

Salomėja Nėris. Taip 

mokiniai prisilietė prie dalelės 

tautos kultūros istorijos.  

Tekstas ir nuotraukos 

Augustės Banėnaitės, 4c 



Branginkime svajones 
 

Visos svajonės lieka kažkur praeity, 

Vaikiškos mintys skęsta gilioj 

užmaršty... 

Kam atsisakom to, kuo maži 

tikėjom, nešiojom ir slėpėm širdy? 

Kas man į visą tai atsakys? 

 

Norime būti suaugę, solidūs, rimti, 

Tikimės tapti būtent tokie ateity. 

Metame viską ir imamės to, kas mums vaikystės svajų neatstos, 

Esam šiandien negalvodami, kas bus rytoj. 

(Grupė Fojė ,,Saugok vaikystę“)  

 

Spalio 14-ąją mokykloje svečiavosi lektorius Emilijus Gricius iš LCC tarptautinio universiteto. 

Susirūpinęs moksleivių integracija į suaugusiųjų pasaulį dėstytojas savo iniciatyva pradėjo skaityti paskaitas 

Klaipėdos gimnazijose. Tačiau greitai jo veikla sulaukė didelio susidomėjimo ir iš kitų Lietuvos miestų 

švietimo įstaigų, ne išimtis buvo ir VDU „Rasos“ gimnazija. 

Lektorius kalbą pradėjo šaižiu švilpimu. Mano manymu, tai buvo nuostabus būdas pradėti paskaitą, 

kadangi paveikta neįprasto garso salė be raginimo  susikoncentravo į kalbantįjį. Ausiai neįprasta buvo ir tai, 

kad paskaita vyko anglų kalba. Daugeliui salėje, tarp jų ir man, toks dėstytojo elgesys labai skyrėsi nuo prieš 

tai girdėtų tipiškų karjeristų paskaitų, kaip siekti visavertės „business man“ dalios.  Šis E.Griciaus 

prisistatymas, išprusimas ir beribė charizma lėmė, kad visas 45 minutes salėje girdėjosi tik dėstytojo balsas, 

kurį retkarčiais pertraukdavo juoko salvės po jo linksmų sąmojų. 

Paskaita „Gyvenimus keičiantis išsilavinimas“ arba „Life changing education“ sulaukė daug dėmesio ne 

tik dėl savo neįprastumo, bet ir jaunam žmogui būdingos opios problemos – įspraudimo į visuomenės rėmus, 

kurie jam visiškai netinka. Kaip pasipriešinti visuomenės nustatytoms normoms? Tai buvo svarbiausias E. 

Griciaus kalboje nagrinėjamas klausimas, kuriam jis atsakymą rado grįžęs į tolimą vaikystę ir jos svajones. 

,,Juk dar vaikai būdami pradėjome svajoti apie savo ateitį,- teigė Gricius.- Turėjom viziją būti policininkais, o 

gal net gaisrininkais, bet viso to atsisakėm, nes nenorėjom atrodyti suvaikėję gaudydami vaikystės „paistalus“ 

ir pasileidom į materialinės gerovės gaudynes. Tačiau vargu, ar materializmu sugebėtumėme sėkmingai 

užlopyti dvasios skyles, kurios pasiveja iš vaikystės.“ Taigi, ar išmainytas svajones gali atstoti pinigai ,- 

belieka spręsti mums patiems. Grupės „Fojė“ dainoje „Saugok vaikystę“  dainuojama: „Būkim vaikai, 

svajokim kaip vaikai...“ Reikia nepamiršti, kad vaikystė –  laimingiausias žmogaus gyvenimo laikotarpis ir 

bent jos dalelės išsaugojimas gali paversti gyvenimą, kupiną laimės. 

Juras Skinkys, 4c; nuotraukos Konrado Milkaus, 4c 

Tradicinis skaitovų konkursas ,,Žodžiu tu širdį atrakinsi...“ 
Spalio 19-ą dieną skaitovų konkurse dalyvavo dvidešimt šeši gimnazistai, kurie skaitė Marcelijaus 

Martinaičio, Elenos Mezginaitės, Vytauto Mačernio ir kitų šių metų poetų jubiliatų eiles. Skaitovus vertino 

lietuvių kalbos mokytojos ir gimnazijos dramos studijos režisierius, komisijos pirmininkas Arūnas 

Žemaitaitis. Sveikiname šių metų konkurso nugalėtojus: 

 Augustą Babelį, 2a (I vieta iš 1-2 

kl.), mokytoja Daiva Raipienė; 

 Justę Balsytę, 4c (I vieta iš 3-4 kl.), 

mokytoja Rita Rakauskaitė; 

 Austėją Vaičiulevičiūtę, 1b (II vieta 

iš 1-2 kl.), mokytoja Vilija Mataitė - 

Grigaitienė; 

 Lidiją Pakalnickaitę, 3e (II vieta iš 

3-4 kl.), mokytoja Daiva Raipienė; 

 Justą Kavaliauską, 1d (III vieta iš 1-

2 kl.), mokytoja Vilma Bartaševičienė; 

 Vaivą Petrauskaitę, 4a (III vieta iš 3-

4 kl.), mokytoja Laimutė Žukauskienė. 

Mokytoja Asta Viliokaitienė 

 



Sveikiname gimnazistų prezidentę Sandrą Karnilavičiūtę! 
1. Sandra, papasakok trumpai apie save. 

Esu energinga ir visuomeniška šešiolikmetė, siekianti savo gyvenime išnaudoti kiekvieną 

akimirką kiek įmanoma įdomiau ir turiningiau. 

2. Kodėl siekei tapti gimnazistų prezidente? 

Pradinėse klasėse svajojau apie tai, nesuvokdama, kodėl to noriu. Aštuntoje klasėje tapau 

mokyklos atstove Lietuvos moksleivių sąjungos Kauno mokinių savivaldos informavimo 

centro organizuojamuose delegatų klubuose, kur su įvairių mokyklų atstovais 

dalindavomės savo mokyklos pasiekimais, problemomis, diskutuodavome moksleiviams 

aktualiais klausimais. Todėl pradėjus lankyti šią gimnaziją pamąsčiau, jog būtų įdomu 

tęsti panašią veiklą ir realizuoti savo idėjas būtent čia. Su tokiais siekiais tapti gimnazistų 

prezidente mane motyvavo mokinių komiteto komanda – tai buvo malonus mano 

gebėjimų ir darbų įvertinimas. 

3. Kaip manai, kokios savybės reikalingos norint sėkmingai atstovauti gimnazistams 

ir aktyviai užsiimti visuomenine veikla? 

Mano nuomone, sėkmingas atstovas pasižymi atsakingumu, iniciatyvumu ir turi lyderio, 

žengiančiu drauge su komanda, savybių. Man padeda atsakomybė, ryžtas daryti kiek 

įmanoma daugiau, komunikabilumas, gebėjimas generuoti idėjas, o svarbiausia – nebijoti 

bandyti ir klysti. 

4.Ką veiki laisvalaikiu? 

Oficialiai – lankau dailės būrelį, bet iš tiesų esu mieste vykstančių parodų, performansų, koncertų, knygų pristatymų ir viešų 

paskaitų lankytoja, tai reiškia, jog dienotvarkė beveik kasdien yra užpildyta saviraiškos ir saviugdos veiklomis. Savaitgaliais dirbu 

aukle (), naršau internete ir bibliotekose, susipažįstu su naujais žmonėmis, kuriems galiu suteikti psichologinę pagalbą arba su 

kuriais galiu plėsti akiratį ir įgyti naujų žinių. 

5. Kaip, tavo nuomone, galima pagerinti atstovavimą gimnazistams mūsų gimnazijoje? 

Norint jiems atstovauti, reikia žinoti, ko gimnazistai nori. Greitu metu gimnazijoje turėtų atsirasti pasiūlymų/skundų dėžutė, kurios 

turinį analizuosime su mokinių komiteto nariais ir atsižvelgsime į visų nuomonę priimdami sprendimus. Žinoma, visada galima 

parašyti žinutę į mokinių komiteto facebook puslapį arba kreiptis į mūsų komandą. 

6. Kaip manai, ar prezidentas turi dirbti vienas, o gal svarbu suburti gerą komandą? 

Esu įsitikinusi, jog svarbu suburti gerą komandą. Šiuo metu jau turiu komandą, kurios dalį sudaro mokinių komitetas, kita dalis – 

gimnazistai . Taip dažniausiai galima rasti ir aptarti daugiau argumentų, diskutuoti ir įgyvendinti daugiau tikslų nei sugeba vienas 

asmuo. Juk komandos pareiga – kartu siekti vieno tikslo. 

7. Ką būdama prezidente ruošiesi pakeisti, tobulinti? 

Iki šiol, manau, esu įgyvendinusi savo planą dėl unifomų pakeitimo. Sulaukiau labai daug gimnazistų pritarimo ir tikrai smagu 

žinoti, jog net toks pasikeitimas suteikia kiek daugiau džiaugsmo einant į mokyklą. Jau yra sutartos preliminarios moksleivių mainų 

datos su KTU ir Jėzuitų gimnazijomis, o greitai gimnazijoje turėtų atsirasti mokyklos paštas, stalo žaidimai. Atsinaujina ir mokinių 

komitetas – siekdami veikti produktyviau, komandą suskirstėme į kelis sektorius, padėsiančius kokybiškiau veikti sprendžiant 

problemas, kuruojant klases, organizuojant renginius. 

8. Kaip įtraukti gimnazistus į bendruomenės kūrimo procesą? 

Stebėti mokyklos skelbimų lentą ir gimnazijos facebook puslapį (), kuriame dalijamasi aktualia informacija, nebijoti dalintis savo 

idėjomis, reikšti savo nuomonę, dalyvauti apklausose ir renginiuose, kurie stiprina mokyklos bendruomenę. 

9. Kaip su tavimi susisiekti, iškilus klausimams ar norint pasiūlyti naujų idėjų? 

Parašykite asmeninę žinutę į mokinių komiteto puslapį arba asmeniškai man, facebook suvedę mano vardą ir pavardę, elektroniniu 

paštu: skarnila@gmail.com 

10. Ko palinkėtum gimnazijos bendruomenei? 

Linkiu visur įžvelgti teigiamą pusę, atsiradus galimybei skleisti pozityvą, nebijoti dalintis savo gera energija su aplinkiniais. 

Ačiū už atsakymus, linkime sėkmės. 
Kalbėjosi Justė Minikevičiūtė ir Mantvydas Sinkevičius, 3c 

Vienuoliktokų išvyka į Baroko Vilnių 

 Lapkričio 11d. gimnazijos vienuoliktokai, lydimi lietuvių k. mokytojų V. Marojan, 

A. Viliokaitienės ir D. Raipienės,  keliavo į Vilnių, kuriame aplankė žymiausius 

Baroko epochos statinius.  

 Moksleiviai gavo išskirtinę galimybę pasidairyti po šiuo metu restauruojamus 

Sapiegų rūmus, išgirsti istorijų apie didikų kasdienybę Baroko laikotarpiu. Savo grožiu 

maloniai nustebino netoliese rūmų esanti Vilniaus Išganytojo bažnyčia. Sužavėjo ir  

užburiantis Baroko perlas – Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia, bene labiausiai 

vienuoliktokams patikęs objektas. Viena paskutiniųjų aplankytų vietų – Vilniaus 

Universitetas ir Šv. Jonų bažnyčia. Mokiniai ne tik vaikščiojo po universiteto 

kiemelius, tačiau ir aplankė kelias bibliotekos sales, lietuvių filologijos katedrą. 

Ekskursiją vainikavo pasivaikščiojimas po vakarėjantį Vilniaus senamiestį. 

 Į Kauną gimnazistai grįžo laimingi, nors jau buvo pavargę. Iš ekskursijos 

vienuoliktokai parsivežė daug įspūdžių, papildė savo istorines ir literatūrines žinias 

apie Baroko Epochą, to meto žmogaus pasaulėjautą, taip  pat suprato, kad pasaulinio 

lygio meno ir kultūros šedevrai yra šalia - Vilniuje.  

Mokytoja Daiva Raipienė 

 

mailto:skarnila@gmail.com


 

Mokytojo dienos proga kalbinome ilgiausiai 

gimnazijoje dirbančias mokytojas 
Praveriu duris. Lyg ir pertrauka, tačiau klasėje darbas dar vis 

vyksta. Girdisi nuoširdūs skatinimai pabaigti darbus iki galo. Žinau, 

Ji nepyks ant tų, kurie ir vėl nespėjo. Tuomet Ji žvilgteli į mane. 

Nusišypso. Pasiūlo arbatos. Ir dar nespėjus man atsakyti, Ji jau 

ieško, kuo dar gali pasidalinti: ar tik nėra likusių saldainių, sausainių 

ar obuolių... O kartais juk užtenka tik Jos šilumos. Ir žinau, kad bent 

jau 45 minutes mes būsim Jos katinėliai. Ji – tai Mokytoja Birutė 

Zakarkienė. Kartais apie nuostabius žmones mes žinome tiek 

nedaug. Tad kviečiu Jus sužinoti daugiau apie šią nuostabią, visada puikios nuotaikos Mokytoją.  

Žmogus formuojasi vaikystėje. Kokie Jūsų vaikystės prisiminimai? 

Niekada netrūko veiklos. Kieme šuo, katė, tvarte – karvutė, prie lubų kregždučių lizdas, už tvarto aptvaras su paršeliu… 

Aplink namus pievos, netoliese Girstupio upelis, Mickevičiaus slėnis. Ąžuolynas su daugybe gilių ir lapų kalnais 

rudenį… Buvau gamtos vaikas – žaidžiau su varlytėm, sraigėm. Gaudžiau drugelius (jų skraidė tikrai daug). Kartą 

smarkiai nukentėjau nuo širšių, kurių iki šiol bijau… 

Ką prisimenate iš vidurinės mokyklos?  

Pradinė mokyklėlė buvo mažutė, medinė. Turėjo savo daržą, aptvertą kiemą, kur per visas pertraukas ir po pamokų 

žaisdavom kvadratą. Pastačius 21 vidurinę mokyklą (dabar „Nemuno“ mokykla), perkėlė ir mus. Kiekvieną rytą 

persiaudavome šlepetėmis, kurias turėjau tikrai gražias – skaisčiai geltonas. Mane vadino „Andželika – geltonas 

mokasinas, odinis padas“. Vėliau sutrumpino iki „mokasas“. Kabinetus valydavomės patys ir vyresnysis budėtojas 

tikrindavo švarą bei rašydavo pažymius. 

O ką prisimenate apie  jaunystę? 

Vienintelė iš visos laidos abiturientų stojau į Šiaulių pedagoginį institutą. Geresnių metų už tuos, kuriuos praleidau 

studijuodama, nepamenu. Puikūs dėstytojai, draugiški bendrakursiai, meniška Šiaulių aplinka. Paskaitos, plenerai, 

rudenį darbas medelyne. Teko dirbti ir kūno kultūros mokytoja Ginkūnuose, ir ŠPI braižybos kabineto laborante. 

Praktika Sankt Peterburge. Ermitažo lobynai, pakeliamieji tiltai, baltosios naktys – romantika. 

Kaip dailė atėjo į Jūsų gyvenimą?  

Nuo mažens piešiau, nuo mažens „mokiau“ lėlytes ir meškučius. Kad būsiu mokytoja žinojau, o dailę pasirinkau, nes 

labai mylėjau savo dailės mokytoją Antaną Čičirką. Labai stengiausi piešti geriausiai, tapyti gražiausiai, braižyti 

švariausiai. Norėjau būti tokia, kaip jis. Esu dėkinga savo mokytojui už viską – už nuoširdumą, reiklumą, sąžiningumą... 

Kokia buvo Jūsų darbo pradžia? Kaip Jus priėmė kolegos ir mokiniai?  

Paskyrimą gavau į 4 vidurinę mokyklą (dabartinę Dariaus ir Girėno gimnaziją). Pradžia buvo sunki, bet visada viską 

dariau su polėkiu – nutempiau augalotą aštuntoką nuo palangės (jis ten sėdėjo ir švilpavo per braižybos kontrolinį) ir 

išstūmiau iš klasės, o pati nuėjau verkti į tualetą. Po pamokos radau visų mokinių brėžinius tvarkingai sudėtus į krūvelę, 

o niekadėjas atėjo manęs atsiprašyti. Daugiau niekas manęs nebeterorizavo... 

Po dvejų metų perėjau į 41 vidurinę mokyklą (dabartinę „Rasos“ gimnaziją). Čia esu nuo pirmos mokyklos pastatymo 

dienos, nuo 1979 metų rugsėjo 1-osios. 

Kokie principai Jums svarbiausi darbe? Kokios savybės reikalingos geram mokytojui?  

Koks turėtų būti geras mokytojas, žinau, bet pačiai ne visada pavyksta tokia būti. Keičiasi laikai, keičiasi vaikai. Išlieka 

pareigingumas, sąžiningumas, atsakomybė. Tik mokiniai gali pasakyti, kokia esu mokytoja. Svarbiausios vertybės man 

yra garbingumas, padorumas, kuklumas, mandagumas. 

Kokie dalykai Jus erzina? 

Labai pykstu ant Tamo, kai ,,kvailioja“. Nervina mokiniai, nedėvintys uniformų. Nenustoju kovoti su striukėtais 

jaunuoliais, besibraunančiais į kabinetą. Nesuprantu jaunimo, kuris nesisveikina. Tai didelė problema gimnazijoje. 

Ar nesigailite pasirinkusi mokytojos profesiją? 

Jei reikėtų iš naujo pasirinkti gyvenimo kelią, net neabejočiau – vėl pasirinkčiau tik mokytojos darbą. Braižybą ir dailę. 

Abu dalykai be galo įdomūs, svarbūs, reikalingi. Nei vieno neišskirčiau. 

Koks Jūsų  mėgstamiausias dailininkas?  

Nėra vieno dailininko. Kiekvienu atveju – vis kitas... Labiausiai patinka Pablas Pikasas. Iš nuotraukų matosi, kad buvo 

draugiškas, mielas, šiltas žmogus. Mėgstu Gustavo Klimto, Vincento van Gogo kūrybą. Tinklapyje Facebook turiu 

nemažai draugų dailininkų, kurių darbai mane žavi. Stebiuosi skaidriomis japonų akvarelėmis, žaviuosi impresionistais. 

Lietuvoje – M.K. Čiurlionis, Kazys Šimonis, Aloyzas Stasiulevičius, jaunas tapytojas Laimonas Šmergelis ir kiti... 

Ar laukiate Kalėdų?  

Kalėdos – šeimos šventė. Patinka gyvos eglutės kvapas namuose, girliandos. Bendras vakaras sūnaus namuose su 

giminėmis. Pirmos Kalėdos su anūku. 

Ko palinkėtumėt kolegoms? Mokiniams? 

Kolegoms norėčiau palinkėti kūrybingų, netradicinių žiemos atostogų. Mokiniams – judėjimo į priekį. Patiko mintis: 

„Riedantis akmuo neapdulka.“ Visiems linkiu įgauti pagreitį ir niekada neapdulkėti... 

Dėkoju Mokytojai už nuoširdų pokalbį ir noriu palinkėti, kad visur ir visada ją saugotų Angelai, o man taip 

miela žinoti, kad mes esame Mokytojos katinėliai. Kalbino Jogilė Pucilauskaitė, 4c 



Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją Vitaliją Marojan 

kalbina Kristina Ruginytė, 4a  

Kodėl taip ilgai 

dirbate mokykloje? 

Greičiausiai galima 

pasakyti daug 

priežasčių, bet iš tiesų 

visą gyvenimą labai 

mylėjau vaikus, manau 

tebemyliu juos ir dabar. 

Kodėl nusprendėte 

nekeisti mokyklos, 

kurioje dirbate? 

Kadangi dirbu šioje 

mokykloje nuo pirmos 

dienos (1979-ųjų), ji 

man yra brangi. 

Pradėjau dirbti dar 

tebevykstant statyboms 

ir su mokiniais teko 

tvarkyti patalpas bei 

aplinką: saugoti naujai išdažytas sienas, valyti kabinetus. Gal esu 

ir prieraišus žmogus, manau, kad galima pasakyti dvejopai: nuo 

savęs nepabėgsi arba kur eisi, ten save rasi. Mokykla be 

žmogaus yra tik pastatas. Ar svarbu, kokiam pastate dirbti? 

Mokyklos atmosferą, aurą kuria čia dirbantys žmonės.   

Ką jūs davėte ir ką jums davė mokykla? 

Ką laikysim mokykla? Man mokykla pirmiausia yra kolegos 

mokytojai ir mokiniai. Visą gyvenimą vadovavausi principu, 

kuriuo vadovaujasi ir medikai - ,,Nepakenk“. Labai stengiausi 

nepakenkti nei kolegoms, nei mokiniams. Aš užaugau su 

mokykla, ji mane daug ko išmokė, subrandino. Iš prigimties esu 

intravertė, bet, manau, dabar jau darausi ekstravertė, nes buvau 

priversta labai daug bendrauti. Tam tikrame gyvenimo etape tai 

buvo man labai naudinga. 

Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją? 

Visą gyvenimą sakau, kad ne aš pasirinkau profesiją, o ji mane 

pasirinko. Aplinkybės dėliojosi taip, kad aš atsidūriau 

mokykloje, ir pakankamai gerai jaučiuosi, kad esu vis dar čia. 

Kokie yra mokytojo darbo privalumai ir kokie trūkumai?  

Privalumas yra dirbti su jaunais žmonėmis, kurie yra energingi, 

kūrybingi, iniciatyvūs, kurie ir tau neleidžia sustabarėti. Aš 

visada sakiau, kad mano darbas daug geresnis negu mediko, nes 

čia yra laimingi žmonės ir man būna graudu, keista ir 

nesuprantama, kai tokie jauni žmonės kartais ateina jau pavargę 

nuo gyvenimo, to  anksčiau nepastebėdavau žvelgdama į 

mokinius. Na, o trūkumai visiems, matyt, labai aiškūs, bet turbūt 

labiausiai stresą kelia tai, kad mes turime labai daug pareigų ir 

labai mažai teisių.  

Ar per Jūsų darbo metus mokykloje pasikeitė jaunimo 

elgesys? 

Darbą pamokoje, tempą, netgi rezultatą daugiausia lemia 

mokiniai: jų motyvacija, noras, žinių siekis. Anksčiau mokiniai, 

siekdami tikslo, pastūmėdavo ir mokytoją. Kartais man 

atrodydavo, kad jie labiau apsiskaitę už mane, nes, žinoma, 

jaunystėje turi daugiau laiko ir energijos. Dabar yra atvirkščiai: 

kartais atrodo, kad mokytojui labiausiai reikia ir gyvenimą 

pažinti, ir literatūrą perskaityti, o mokiniai tuo patys 

nesuinteresuoti...Tčiau, kai netaikai prievartos metodų, gelbsti 

humoras. 

------------ 

Saulė Bielinytė, 4c, kalbino nuo 1984-ųjų dirbančią mokytoją, 

direktoriaus pavaduotoją Teresę Janulevičienę.  

Kodėl taip ilgai dirbate šioje mokykloje? 

Na, šioje mokyloje dirbti yra įdomu, kadangi per ilgą laiką 

mokykla labai keitėsi. Iš pradžių ji buvo tipinė sovietinė vidurinė 

mokykla, vėliau keitėsi istorinis laikas, keitėsi ir mokykla. 

Gimnazijos direktorius Povilas Andrulis buvo labai aktyvus, 

inovatyvus vadovas. Jis įsitraukė į švietimo reformą, buvo 

aktyvus tautinės mokyklos koncepcijos kūrėjas ir įgyvendintojas. 

Visas kolektyvas buvo 

įtrauktas į šią veiklą. 

Atsirado profilinis 

mokymas, 

diferencijuotos klasės, 

tai mieste  buvo naujas 

dalykas.  Prasidėjo 

aktyvus 

bendradarbiavimas su 

VDU. Taigi, mūsų 

dabartinė gimnazija per 

visą mano darbo laiką 

nuolat keitėsi, 

reformavosi, 

inovatyvėjo. Mes, kaip 

švietimo įstaiga, 

nuėjom ilgą reformų 

kelią. 

Kas šioje mokykloje 

Jus laiko?   

Pasikeitimai, naujovės, iššūkiai. Nėra įprastos rutinos, kada daug 

metų dirbi tą patį, vadovaujiesi tais pačiais dalykais.  

Ką Jums davė  mokykla? 

Mokytojo darbas yra žavus tuo, kad nuolat turi atsinaujinti, 

negali pasenti, susikurti ilgalaikių stereotipų, kuriais 

vadovaujiesi, nes iš jaunų žmonių gali daug ko pasimokyti, 

labiausiai mokausi iš savo mokinių: bendravimo, tolerancijos. 

Mokytojo darbo patrauklumas - amžina jaunystė. 

Ką Jūs davėte mokyklai? 

Kaip pavaduotoja, mokykloje įdiegiau naujų dalykų. Įkūriau 

mokytojų klubą „Vizija“, kuris buvo gabių vaikų ugdymo 

pradžia. Su kolegomis sukūrėme gabių vaikų ugdymo, skatinimo 

sistemą. Na, buvau viena pirmųjų, kuri ėmiau diegti 

informacines, komunikacines technologijas. Buvau įkūrusi net 

internetinį laikraštį. Dalyvaudama projektuose ir pati išmokau 

dirbti kompiuteriu. Palaikau ir plėtoju bendradarbiavimą su 

VDU, kuriame mokiniai gali mokytis kalbų. Su universiteto 

dėstytojais organizuojame stovyklą gimnazijos pirmūnams. 

Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją? 

Negalėčiau sakyti, kad pasirinkau šią profesiją, niekada 

negalvojau būti mokytoja. Aplinkybės taip susiklostė. Kartais 

gyvenime būna vienoki tikslai - įsivaizdavau, kad galbūt dirbsiu 

mokslinį darbą,- bet atsidūriau mokykloje. Kadangi Vilniaus 

universitetą baigiau sovietmečiu, gavau paskyrimą, pagal kurį 

reikėjo atidirbti trejus metus. Dėl šeimyninių aplinkybių 

atsidūriau Kaune, o čia tuo metu gavau pasiūlymą dirbti 

mokykloje. Dabar esu laiminga dirbdama čia, nors mokytoja 

niekada tapti nesvajojau. 

Kokie yra darbo mokykloje privalumai ir sunkumai? 

Pirmiausia, esi nuolat priverstas tobulėti, tai yra iššūkis, bet jis 

malonus. Dirbi su jaunais žmonėmis, kurie šypsosi, yra 

kultūringi, laimingi. Nors dirbi intensyviai, bet per šventes turi 

daugiau laisvo laiko nei kiti žmonės, gali mėgautis vasaros 

atostogomis, juk yra žmonių, negalinčių vasarą atostogauti. 

Moteriai šis darbas yra patogus auginant vaikus. Darbo valandos 

trumpesnės, nors tenka dirbti ir namuose, bet tuomet gali 

pasirinkti laiką. 

Nepasakyčiau, kad yra daug sunkumų. Kartais reikia priimti 

daug kompromisų, pats turi tapti atviresnis, labiau suprasti kitus. 

Didžiausias sunkumas - žmonių santykiai. Juos kuria ne vienas 

žmogus. Jie priklauso ir nuo  mokytojų, ir nuo mokinių, o ypač 

nuo pavaduotojų. Šie santykiai yra gyvi, nuolat kintantys.  

Kokia didžiausia išdaiga, iškrėsta mokinių, Jums buvo 

įsimintiniausia? 

Aš pati tos išdaigos neišgyvenau, bet esu turėjusi auklėtinius, 

kurie per susitikimą po penkiolikos metų pasakojo, kaip viena 

auklėtinė atėjo į mano pamoką be uniformos - jinai išbuvo už 

spintų visą pamoką.                                             Ačiū už pokalbį 



Jaunieji kūrėjai 
Sveiki, aš Austėja  Žukauskaitė iš 2a klasės. 

Nors mano piešinys ir yra skelbiamas mokyklos 

laikraštyje, turiu pripažinti - piešti nemėgstu. 

Piešimas man tai ,,laiko stūmimas“ arba būtinybė, o 

ne fantazijos ar minčių išlaisvinimas. Mieliau 

pasirenku kitus būdus išreikšti save - dainavimą, 

rašymą, prodiusavimą. Tačiau, nors ir nesu didelė 

mėgėja piešti, esu labai susižavėjusi menu ar kitais 

mano bendraamžiais bei draugais, kurie turi  

menininko gyslelę. 

Emilija Tuminauskaitė iš 4e: ,,Man patinka piešti. 

Visada piešiu, kai tik laikau rankoje rašiklį. 

Džiaugiuosi, kad turiu dvi puikias mokytojas - Birutę 

Zakarkienę ir Mildą Šležaitę.“  

 

                         Brigita Ašmonaitė, 2a 
 

                           Galbūt man šalta, 

                           Gal baugu,  

                           Galbūt ruduo tik toks žvarbus.  

                           Tai jo kaltė, kad man širdis atšalo.  

                           Tai jo paika didybė mus apgavo.  

                           Bet ne. Ne jis čia kaltas.  

                           Tai tik mana širdis.  

                           Rudens lietaus ji buvo nuplauta  

                           Kaip ir medinė tavo skulptūra,  

                           Kuri sutrešo mano galvoje. 

 

                         Niekas 
 

                           Tu esi spalva. Aš esu balta.  

                           Tu esi tamsa, bet aš - šviesa.  

                           Tu skausmas mano širdyje,  

                           O aš tik dar viena mintis,  

                           Kuri yra tovojoj galvoje.  

                           Tu esi drąsus. Tu nebijai.  

                           Bet aš... Man baisu!  

                           Aš noriu būti saulėje  

                           Su tavimi kartu!  

                           Bet tada...Tada bijai tu.  

                           Tada išgąsdini mane.  

                           Tada ir mūsų nebėra. 

Ramunė Rakauskaitė, 4b 

Ištrauka iš esė ,,Mano odisėja“ 

Be maisto ir vandens nė vienas žmogus ilgai negyveno. Galima pabandyti, bet pasekmės bus pajustos greitai ir bus 

nekokios. Truputį panašu į vieną gyvenimo gudrybę: jei šoksi nuo mirtino aukščio uolos, visą likusį gyvenimą galėsi 

skraidyti. Bet geriau pernelyg šia idėja nesusižavėti, verčiau pasotinti savo kūną ir numalšinti troškulį vadovaujantis 

sveikatos bei šviesaus proto principais. Tačiau ką daryti, kai aprūpinus kūną apetitas nepalieka ramybėje? Kai siela, gal 

menkas dalykėlis, o gal net žmogaus esybė, vis garsėjančiu maršu primena apie savo norus? Juk tikras raitelis 

pirmiausia pašeria savo žirgą, o tik vėliau susimąsto apie savo poreikius. Siekdami pamaitinti savo sielą žmonės keliauja 

į tolimiausius kraštus, tikėdamiesi kelio gale rasti ženklą ,,Poilsis ir ramybė“. Tokiu atveju tenka priminti, kad dvasios 

maisto nereikia ieškoti už kalnų. [...] 

Pažinus savą kraštą galima pradėti ir į aplinkinius dairytis, kurių istorija gali netikėtu aspektu įdomiai papildyti, 

atrodo, jau gerai pažįstamą savąjį archetipą. Glaudumas yra tas privalumas, apie kurį dažnas nesusimąsto ieškodamas, 

kur keliauti ieškant nušvitimo, kuris, beje, yra lyg horizonto kraštas –  nepasiekiamas, bent jau daugeliui. Tad geriau jį 

įvardyti kaip siekiamybę ir susirūpinti  paprastesniais tikslais. Ypač kai pasotinus kūną, širdis ima ir pragysta: 

,,Kultūros! Kultūros!“ Į tokį šauksmą, tokį troškimą pažinti būtina atsiliepti, nes kūnas su mirtinai išbadėjusia siela 

tampa bevertis. Juk dėl jos alkio žmonės buvo pasiryžę perplaukti jūras, o kitame krante neradę dvasios peno suprato, 

kad sava išmone gali sukurti tai, ko ieškojo.  Jų kūrybos vaisiais kiti išalkusieji galės gardžiuotis per amžius. O kai 

paaiškėja konkretesnis kelionės tikslas – Ryga, galite būti tikri, kad nenusivilsite, ir dvasios kultūriniai poreikiai bus 

patenkinti.



,,Perpetuum  mobile“ klubo nominacija „Aš galiu“ 
 Šią nominaciją  laimėjo gimnazistai,  per visus 2015-2016 mokslo metus nepraleidę nė 

vienos pamokos. Tokių mokinių gimnazijoje buvo du: Neda Pašukonytė, 4f, ir Džiugas 

Rokas Šuklevičius, 3g. 

1. Kaip pasijutote supratę, kad pasiekėte tokių stulbinamų rezultatų? 

Neda: Buvau labai maloniai nustebinta, nesitikėjau, kad lakomumas išties geras.  

Džiugas: Pasijutau keistai. Buvo labai netikėta. 

 2. Ar tai dėsningumas, ar atsitiktinumas? 

Džiugas: Manau, kad tai atsitiktinumas. Niekad nekreipiau į tai dėmėsio. 

3. Kas lėmė tokį puikų mokyklos lankymą? 

Neda: Tėvai, aišku, darė nemažą įtaką, bet vėliau ir pati susivokiau, kad nėra čia ko 

praleidinėti tų pamokų: nors ir ne visos jos įdomios ar reikalingos, tačiau esu moksleivė ir 

tai yra mano pareiga. 

Džiugas: Sunku pasakyti. Viskas vyko automatiškai. Tiesiog ėjau. 

4. Ar jaučiatės išskirtiniai?  

Neda: Visada šaunu turėti kokių nors pasiekimų, todėl jaučiuosi ne išskirtinė, bet labai įvertinta. 

Džiugas: Ne, visiškai ne. 

5. Kaip Jums pavyko nė karto nesusirgti per visus mokslo metus?  
Neda: Iš tikrųjų, net nežinau. Bent vieną kartą per metus tenka susirgti, ypač šaltuoju metų 

laiku. To kartais išvengiu gerdama daug arbatos ir valgydama daug vitaminų turinčių vaisių . 

Džiugas: Gal buvau susirgęs, tačiau to nežinojau. Nebuvo taip, kad jausčiausi tiek prastai, jog 

negalėčiau atsikelti iš lovos. 

6.  Ar artimieji žino apie šį Jūsų pasiekimą? Kaip reagavo?  
Neda: Taip. Tėvai ir seneliai apsidžiaugė bei pagyrė už puikų rezultatą. Tikisi, kad taip bus ir 

ateityje. 

Džiugas: Artimieji sužinojo apie šį pasiekimą ir labai apsidžiaugė. Patys nieko neįtarė. 

7.  Kodėl verta nepraleisti pamokų?  

Neda: Tiesiog nebūni išsiblaškęs ir netenka verstis per galvą, kad spėtum pasivyti klasės 

draugus. 

Džiugas: Verta nepraleisti pamokų, nes, praleidus net ir vieną pamoką, galima labai daug 

atsilikti nuo klasės. 

8. Ko linkėtumėte bendraamžiams? 

Neda: Linkėčiau ištvermės nebėgti iš pamokų ir gerų, linksmų metų gimnazijoje. 

Džiugas: Savo bendraamžiams linkėčiau patiems pasirinkti, į kokias pamokas norėtų eiti, nes, 

manau, kiekvienas tokio amžiaus žmogus supranta, ko pats siekia gyvenime. 

Ačiū už pokalbį ir linkime sėkmės                                                                                                              Ramunė Rakauskaitė, 4b 

 
„PROTŲ KOVOS“ SU ROBERTU PETRAUSKU - LIETUVOS 

GIMNAZIJŲ LYGA 

SPALIO 14 - MOKYKLOS ATRANKINIS ŽAIDIMAS IŠ 

LAIMĖTOJŲ PERSPEKTYVOS 

Žinia, kad garsus sporto žaidimų komentatorius Robertas Petrauskas 

moksleiviams antrąjį kartą organizuos ,,Protų Kovas“, sena. Tačiau ši 

žinia nėra nesvarbi tokios pramogos megėjams. Greitai 

susiorganizavo jungtinė gimnazijos komanda, kurią sudarė 

Dominykas Balčiūnas, Justinas Lindžius, Matas Mažėtis, Domas 

Mikalauskas, Osvaldas Petrokas, Kristina Ruginytė, Juras Skinkys ir 

aš, Domas Tvarijonas. Bet viskas nutiko taip, kad, nesupratus 

organizatorių reikalavimų, komanda liko... neužregistruota. Tačiau 

renginio vedėja mokytoja Rita Kasparavičienė padarė išimtį ir prieš 

pat žaidimą taškų lentelėje pasirodė  komanda ,,Neregistruoti“, kuri 

po pirmojo turo jau buvo išsiveržusi į priekį, palikusi kitas komandas 

toli už savos nugaros. Taip, pasitelkus bendras jėgas, buvo užimta pirmoji vieta pirmajame „Protų Kovų“ žaidime. 

LAPKRIČIO 10 - RESPUBLIKOS ĮSKAITINIS ŽAIDIMAS IŠ LAIMĖTOJŲ PERSPEKTYVOS 

Laimėjus mokyklinį žaidimą, komanda pakeitė savo sudėtį, dabar joje buvo Dominykas Balčiūnas, Justinas Lindžius, Osvaldas 

Petrokas, Kristina Ruginytė, Juras Skinkys, Paulius Tušas, Paulius Zerinas ir vėl aš, Domas Tvarijonas. Su naujai sukomplektuota 

komanda išvykome žaisti į Juozo Grušo meno gimnaziją - sutikome stiprius priešininkus. Veiksmas buvo dramatiškas, mums ant 

kulnų lipo KTUG ir LSMUG komandos, tačiau, žaisdami paskutinį baudinių turą, nusprendėme nerizikuoti ir neprarasti taškų. 

Sprendimas buvo teisingas - mūsų komanda laimėjo žaidimą ne tik Kauno divizione, bet ir visoje Lietuvos Respublikoje.  
Domas Tvarijonas, 4c  
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