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 Išeinančiųjų žodis pasiliekantiems 

 Jaunieji kūrėjai 

 ,,Perpetuum mobile“ nomicacijos

Kalėdų viešnia 
Šiais metais, kaip ir kasmet, mokykla 

puošėsi Kalėdoms. Apie gimnazijos   puošimo 

tradicijas paprašėme papasakoti direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui Violetą Juškienę. 

Interjero puošimo bei kalėdinių 

kompozicijų konkursas „Sveika gyva, Kalėdų 

viešnia!“, inicijuotas Švietimo skyriaus, vyksta 

jau šešiolika metų. Per visus šiuos metus mūsų 

gimnazija dar nėkart nepraleido progos dalyvauti 

konkurse. Mūsų pastangos įvertinamos puikiai – 

kone kasmet tampame konkurso laureatai. 

Pažvelgus į kruopštaus darbo reikalaujančius 

karpinius ant langų bei įspūdingas dekoracijas 

koridoriuose nė nekyla klausimų kodėl. 

Konkurso sąlygos paskelbiamos lapkričio pradžioje – štai tada ir 

prasideda didieji darbai. Per dailės pamokas surengiamas konkursas, 

mokytojai bei mokiniai pasitelkia savo vaizduotę ir kuria langų karpinių 

eskizus. Vertintojų grupė renka, kurią idėją realizuoti. Šių metų baltasparnius 

paukščius sukūrė dailės mokytoja Birutė Zakarkienė; darbą vertintojai 

išrinko vienbalsiai, be jokių ginčų. „Taikos ir vilties“ paukščiai tapo 

gimnazijos puošimo tema. 

Gruodžio aštuntoji paskelbta mokyklos puošimo diena, buvo puošiami 

kabinetai, langai - vyravo šventinė atmosfera, koridoriuose aidėjo kalėdinės 

dainos. Rezultatas buvo vertas dienos darbo ir pranoko visus lūkesčius. Tiek 

mokytojams, tiek mokiniams lankymasis gimnazijoje tapo kur kas malonesnis. 

Darbą puikiai įvertino ir 

„Sveika gyva, Kalėdų  viešnia!“ 

konkurso komisija. Kauno miesto 

savivaldybėje sausio 11d. 

vykusiuose apdovanojimuose 

padėkos diplomais už originalias 

kalėdines kompozicijas buvo 

pasveikintos mokytojos Staselė 

Andrulienė ir Birutė Zakarkienė bei gimnazistės Kornelija Kudrevičiūtė, 3d, 

Egidija Kukarskytė, 3b, Danielė Giedraitytė ir Viltė Kaleininkaitė, 2a. Gimnazija 

už puošmenas pelnė laureatės vardą. Gimnazijos puošimas virto žiemos tradicija, 

vienijančia šios bendruomenės narius bei kuriančia jaukią atmosferą. Tikiuosi, kad ši 

tradicija bus puoselėjama dar ne vienerius metus – juk taip smagu, kai kasdienėje 

aplinkoje pasirodo žavi ir elegantiška „Kalėdų viešnia“. 

P.S. Baltieji žiemos paukščiai atnešė pavasarį, kuris veržiasi pro langus 

besiskleidžiančiomis karpinių šakomis ir paukščių sparnų plasnojimu... 

Sabina Baltrūnaitė, 2a 



15-asis Labdaros vakaras 

 
Gruodžio mėnesį mūsų gimnazijoje 

vyko tradicinis Labdaros vakaras. Į 

mokyklą susirinko gražiai pasipuošę bei 

puikiai nusiteikę gimnazistų tėvai, 

mokytojai, pavaduotojai, netgi seimo 

nariai. Juos visus sveikino gimnazijos 

direktorius Artūras Sakalauskas, seimo 

nariai Aušra Papirtienė ir Lauras 

Stacevičius. Vakaro dovana - pačių 

talentingiausių gimnazistų koncertas. 

Vakaro vedėjai - LSMU studentė, buvusi 

mūsų mokinė  Milda Banevičiūtė ir 

Tautvydas Gaižauskas iš 4b klasės. Koncertą pradėjo Matas 

Bašinskas, 3d, ir Laurynas Muraveckas, 2b. Koncerte šoko Airisė 

Gudonytė, 1a, Simona Mankauskaitė, 2e, breiko virtuozas Rokas 

Rimkevičius, 2f, dainavo Aistė Gintautaitė, 4b, Grėtė Eitmantytė, 

1d, Izabelė Urbonaitė, 3b, Kamilė Adomavičiūtė, 3h, Marija 

Senkutė, 4e, Agnė Medėkšaitė. Juozo Erlicko kūrybą skaitė 

Viktorija Kostkevičiūtė, 

1b. Žiūrovus džiugino 

fechtuotojai Dominykas 

Bartaška ir Rokas Jukna, 

3h. Grojo Regina 

Urbonaitė, 1g, Andrius 

Jagminas, 3c, ir Jurga 

Svidinskaitė, 3b. 

Kūrybiškumu stebino 

pianistas Justinas Vinciūnas, 

2b, ir Osvaldas Petrokas, 4b, 

grojęs keliais instrumentais. 

Šokių kolektyvas ,,Raselė“, vadovaujamas Džinetos 

Šablauskienės, ir režisieriaus Arūno Žemaitaičio dramos 

būrelis atliko šokį-etiudą ,,Netradicinė šokių pamoka“. 

Koncerte dalyvavo choro ,,Gaja“ ansamblis, vadovaujamas 

Danutės Šiaučiūnienės ir Mindaugo Šikšniaus, ir koncerto 

pabaigoje grojo originalus gimnazijos orkestras, 

vadovaujamas Viktorijos Miškinytės ir Martynos 

Kučinskaitės. 

Direktoriaus 

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. Vakaro metu 

buvo surinkta 1354 eurai. Brangiausiai parduoti darbai - 

Monikos Marijos Sinkevičiūtės ir Aušrinės Balasevičiūtės iš 2h 

,,Kalėdinis vainikas“, Otilijos Vonžudaitės, 4h, dekupažuotas 

vazonas ,,Žiema“, Kornelijos Kudrevičiūtės, 3d, karpiniai 

,,Spindintis miestas“. 

Tautvydas Gaižauskas, 4b 



22-os abiturientų laidos šimtadienis 
Kasmet vasario mėnesį dvyliktokai švenčia šimtadienį. Kalbiname 4c klasės mokines  Justę Balsytę ir Gintarę 

Vaitkutę - vienas iš šimtadienio organizatorių. 

1. Esate aktyvios abiturientės. Kodėl nusprendėte prisidėti prie šimtadienio šventės rengimo? 

Justė: Dar būdamos vienuoliktokės dalyvavome šios šventės ruošime, taip pat vaidinome vienuoliktokų spektaklyje. 

Visa tai suteikė puikių emocijų: galėjome realizuoti savo idėjas, susidraugavome su kitais aktyviais mūsų laidos 

žmonėmis, o repeticijos tapo vienu iš geriausių mokyklos atsiminimų, todėl žinojome, kad norėsime prisidėti prie 

šventės organizavimo ir šiais metais. 

2. Šimtadienis – tai sąlyginis šimto dienų terminas iki mokslo metų pabaigos. Ką Jums tai reiškia? Tai tik 

šventė, ar kažkas daugiau? 
Justė: Nuo pat mokslo metų pradžios laukėme šios šventės – merginos vis dažniau pradėdavo šnekėti apie sukneles, 

batelius, vaikinai taip pat nevengė pasidžiaugti artėjančia švente. Visi su nekantrumu laukėme oficialiosios ir 

neoficialiosios dalies. Tačiau įtampai atslūgus, dažnas iš mūsų pajuto, kad iki šiol šimtadienis mums reiškė tik progą 

pasipuošti, pabūti su draugais ir pasilinksminti. Vis dėlto artėjant šventės pabaigai supratome, kad šimtadienis  – tai 

riba, kurią peržengus artėja mokslo metų pabaiga, egzaminai ir išsiskyrimas su draugais... 

3. Kas buvo šių metų šimtadienio idėjų autoriai? Kaip ir 

kodėl, būtent tokias jas pasirinkote? 

Gintarė: Šių metų šimtadienio autoriai buvo Tautvydas 

Gaižauskas, Justė Balsytė, Marija Senkutė, Paulius Tušas, 

Giedrius Vaitkūnas, Indrė Alechnavičiūtė, Anita 

Monkevičiūtė bei aš. Mūsų laida visada išsiskyrė 

originalumu ir noru sukurti ką nors gražaus ir linksmo. Jau 

nuo pernai metų kirbėjo mintis sukurti pasirodymą su šešėlių 

teatru, norėjome sukurti įsimintiną  spektaklį neminėdami 

mokytojų, o parodydami mūsų pačių gyvenimą mokykloje. 

4. Kas buvo sunkiausia? 

Gintarė: Visas pasiruošimas pareikalavo daug darbo ir 

kantrybės, dirbdavome kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro ir 

bandydavome pasiekti patį geriausią rezultatą. Manau, kad 

mums tai ir pavyko, visi labai džiaugėsi mūsų pasirodymu. 

Vis dėlto daugiausiai darbo pareikalavo šešėlių šokis, nes jame privalėjo būti idealus tikslumas bei grakštumas, net ir 

menkiausios klaidos galėjo pakeisti mūsų idėją. Tačiau mes įveikėme visus sunkumus ir sukūrėme magišką vakarą. 

Šimtadienio šventė - ne tik vakaras: ryte abiturientai sutinkami mokykloje; vienuoliktokai veda dvyliktokams 

pamokas; VDU didžiojoje salėje vyksta šventė tėvams, mokytojams ir abiturientams; galiausiai laukia vakaras klube. 

5. Kas buvo įspūdingiausia ir kodėl? 

Justė: Iš tiesų sunku išskirti, kuri dalis buvo pati įspūdingiausia. Manau, kad viskas priklausė nuo abiturientų požiūrio. 

Aš buvau puikiai nusiteikusi iš ankstaus ryto, nes žinojau, jog tokia šventė pasitaiko tik kartą gyvenime, todėl apie 

problemas mąstyti tikrai ne laikas! Labiausiai 

jaudinomės dėl mūsų, abiturientų, pasirodymo VDU 

didžiojoje salėje. Ši dalis, turbūt, ir buvo 

įspūdingiausia, todėl, kad ji paliko mums 

daugiausia atsiminimų. Bet, žinoma, negalėčiau 

nepaminėti ir vakaro klube.  

6. Kas labiausiai prisidėjo prie šimtadienio 

šventės planavimo? Kam norėtumėte padėkoti? 

Gintarė: Šventę suorganizuoti padėjo mūsų 

mokyklos režisierius Arūnas Žemaitaitis bei šokių 

mokytoja Džineta Šablauskienė, taip pat aktyviai 

dirbome ir mes patys. O padėkoti norėtume Gretos 

Puslytės tėčiui už puikiai suorganizuotą neoficialią 

dalį bei visiems mokytojams, kad taip kantriai kentė 

mūsų atsiprašinėjimus iš pamokų dėl repeticijų ar 

neatliktų namų darbų. 

7. Ką galėtumėte palinkėti mums, jaunesniems? 

Kokio šimtadienio palinkėtumėte? Galbūt liko neįgyvendintų idėjų, kuriomis norėtumėte pasidalinti? 

Justė: Mes norėtume paraginti visus aktyvius jaunuosius mūsų gimnazijos moksleivius prisidėti prie šios šventės 

organizavimo. Daugelis abejoja, ar pavyks suderinti mokslus, repeticijas...Taip, tikrai prireikė nemažai pastangų rasti 

laiko paruošti pamokas, kartais norėjosi ir daugiau pailsėti, išsimiegoti. Tačiau dabar tvirtai žinome, kad visos tos 

pastangos ir nuovargis buvo ne veltui ir, jei tik galėtume, dar kartą prisidėtume prie šios nuostabios šventės!  

Dėkojame už pokalbį! 

Danielė Giedraitytė ir Ieva Gylytė, 2a 



Išeinančiųjų žodis pasiliekantiems 
Likus šimtui dienų mokykloje paprašėme dvyliktokų atsakyti į 

keletą klausimų apie mokyklą, pasiteisinusias (ar ne) viltis, 

išklausėme jų kritines pastabas ir linkėjimus tiems, kurie kurs 

mokyklos ateitį. 

1. Ar pasiteisino lūkesčiai pasirinkus šią mokyklą? Nors 

ateidamas į šią mokyklą abejojau, ar tai teisingas pasirinkimas, 

tačiau dabar supratau, kad tai geriausias sprendimas mano trumpoje 

karjeroje (M.V.). Mano lūkesčius netgi pranoko, nes gimnazijos 

vardas ne šiaip sau lyderiauja egzaminų reitinguose (O.K.). Daug 

jaunatviškų mokytojų, sugebančių sudominti, nevengiančių 

šmaikštumo, jie supratingi, atsidavę savo darbui (N.R.). Nežinau, ar 

galėjau tikėtis geresnio kolektyvo, šiltesnių bendraklasių santykių 

(G.Ž.). Išmokau naujų, prasmingų dalykų, kurie padės kilti 

karjeros laiptais (J.L.). ,,Rasa“ buvo tarsi vartai į platesnį 

pasaulį, kurio prieš tai nebuvau pažinęs (D.M.). Čia pažinau 

mokytojus, kurie motyvavo ir ugdė mano vertybes, bei 

draugus, kurie man dabar yra tarsi šeima (S.B.). 

2. Už ką norėčiau padėkoti mokytojams, mokyklai? 

Norėčiau padėkoti mokytojai Jolantai Martinionienei už 

išugdytą meilę biologijai ir darbštaus, gyvenimu 

besidžiaugiančio žmogaus pavyzdį (J.A.). Labiausiai dėkoju 

mokytojui Broniui Ginetui, kuris leido atrasti balansą tarp 

mokinio laisvės ir pareigos, pajusti mokymosi džiaugsmą, 

leido diskutuoti, kaip lygus su lygiu (D.M.). Dėkoju Gintarui 

Rolskiui už įdomų humoro jausmą, 

neleidžiantį nuobodžiauti nedalyvaujant 

kūno kultūros pamokose (P.Z.). Dėkojam 

Vaidai Januškienei už visus patarimus ir 

puikias anglų kalbos žinias, gerumą ir šiltą 

bendravimą visus ketverius metus (I.J.). 

Gintautei Rakauskienei už neišsenkiančią 

energiją ir šypseną kūno kultūros pamokose 

(S.T.) Rasai Preikšienei už gyvenimo 

pamokas, optimizmą, profesionalumą (J.S.). 

Kopijuotojui ponui Vytautui už 

pasidalinimą gyvenimo patirtimi (J.A.). 

Dėkoju mokyklai už galimybę skleisti savo 

kūrybą, už mokyklos laikraštį, už skaityklos 

galerijas, už kūrėjų popietę (D.T.) Ritai 

Rakauskaitei už erudiciją, mokėjimą 

atsakyti į kankinančius gyvenimo ir 

filosofinius klausimus (O.K.). Jurgitai Urbei už humanišką 

santykį su mokiniais, Jolitai Mitrulevičiūtei už 

profesionalumą (R.R.). Administracijai, kuri išklauso 

mokinių norų, stengiasi sukurti terpę, kurioje jaunas žmogus 

gali reikšti savo nuomonę (M.V.). Visiems mokytojams už 

kantrybę, atsidavimą savo darbui, nors visi suprantame, kaip 

tai sunku (K.R.). 

3. Kas nuvylė? Kokių turite kritinių pastabų? Nors 

patiko mokykloje kuriama poilsio zona, tačiau koridoriuose 

trūksta suoliukų, taip pat reikėtų linksmų vakarų mokykloje 

(L.S.). Mokykloje per daug giežtos taisyklės, kartais visai 

nemotyvuotos (P.Z.). Yra mokytojų, kurie spaudžia ne dėl 

žinių, o dėl geresnio pažymio (I.J.). Kartais krūvis būna per 

didelis, per dieną parašyti lietuvių rašinį ir dar du A lygio 

kontrolinius nėra lengva (G.Ž.)! Mane nuvylė kai kurių 

mokytojų bendravimas su mokiniais, kai į mokinius žiūrima 

kaip į silpnas ar kvailas būtybes. Trūksta nuoširdaus 

bendravimo (D.B.). Nuvylė mokytojai, kurių mokomojo 

dalyko neišmoksi nepasisamdęs privataus mokytojo (M.D.). 



Kai kuriems mokytojams stinga kompetencijos dirbti su 

jaunais žmonėmis - kartais nesuvaldo emocijų (N.R.). 

Mėgiamo dalyko pamokų tvarkaraštis buvo blogai sudarytas, 

todėl pamokų trūko (J.L.). Nuvylė tie, kurie neperdavė 

mokomojo dalyko džiaugsmo, nesinori sakyti ,,žlugdė 

svajones“, bet tikrai jas slopino, trūksta abipusės mokinių ir 

mokytojų pagarbos (D.M.). Mane nuvylė mokyklos valdžios 

pasenęs požiūris - nepriimamos novatoriškos mokinių idėjos 

(S.B.). Nuvylė neįvykusių pamokų skaičius vienuoliktoje ir 

dvyliktoje klasėse (K.B.). Nuvylė direktoriaus kalba per 

šimtadienį, kurioje jis visą dėmesį skyrė auditui, tai parodo 

atskirtį tarp mokinių ir administracijos interesų (J.S.). 

Nerimtai žiūrima į dalykų modulius, skaudina mokytojų 

atsiribojimas nuo bendravimo, jei už tai nemokami pinigai 

(M.S.). Mane labiausiai nuvylė biurokratija, cenzūruojama 

mokinių komiteto veikla - laisvai organizuojant veiklą, 

rezultatas būtų daug įdomesnis (D.T.).  

4. Ko palinkėtumėte? Ką pasiūlytumėte? Mokytojams ir 

administracijai. Daugiau optimizmo ir ne tokių rūškanų 

mokytojų veidų (O.K.). Palinkėčiau skoningesnio interjero, 

megztinių vietoj švarkų (J.S.). Linkiu tobulėti, kurti jaukią 

atmosferą, naujinti inventorių, priimti naujų mokytojų su 

naujomis idėjomis ir, svarbiausia, neužmigti ant laurų (N.R.). 

Tęsti gimnazijos atnaujinimo darbus, puošti mokyklą (K.R.). 

Labai smagu, kai per pamoką galima ne tik mokytis, bet ir kartu 

pasijuokti (G.Ž.). 

Mokiniams. Raskite laimę ir ramybę (D.T.). Jei koks dalykas 

ne prie širdies, geriau rinkitės B kursą (M.S.). Palinkėčiau būti 

paprastiems, bet ne prastiems - siekti tikslo, mokytis, bet ne per 

daug, nes mokslas skirtas tobulėjimui, o ne rezultatams (M.V.). 

Išmokite planuoti laiką ir mėgaukitės juo mokykloje, kol jis dar 

nesibaigė (K.B.). Kartais gali atrodyti, kad mokslai sujaukia 

nervus ir geriau būtų eiti pamiegoti, tačiau po ketverių metų bus 

gera prisiminti pasiektus rezultatus (I.J.). Neatidėliokite 

visko paskutinei dienai pamydami: ,,Viską spėsiu, dar yra 

laiko...“ (A.P.). Dalyvaukite visur, kur įmanoma, nes tai bus 

geriausi prisiminimai, jei turėčiau galimybę, viską patirčiau 

iš naujo, to linkiu visiems (G.V.). Nepamirškite gerai 

praleisti laiką. Kartais ir pabėgimas iš pamokų nebūna toks 

kenksmingas, kaip atrodo. Turėsit ką prisiminti, iš ko 

pasijuokti (G.Ž.). Koncentruokitės į tuos dalykus, iš kurių 

norėsite laikyti egzaminus (J.L.). Džiaukitės šiais mokslo 

metais, išnaudokite juos, kol galite, stenkitės suprasti ir 

pažinti save (M.D.). Būtent nuotykiai iškils prieš akis 

prisiminus mokyklą po daugelio metų, o ne ketvertas iš 

matematikos (A.J.). Supraskite, jog esate laisvi, jūsų 

svajonės priklauso tik jums, taigi puoselėkite jas, saugokite, 

neleiskite jų sugriauti tiems, kurie jomis netiki (D.M.).  

 

Ačiū dvyliktokams už nuoširdžius 

atsakymus. Linkime jūsų troškimų 

išsipildymo! 

  



Jaunieji kūrėjai 
Osvaldas Petrokas, 4b klasės mokinys, ketverius mokymosi gimnazijoje metus džiugina visus savo 

pasirodymais mokyklos renginiuose. Nors jis puikus, daug pasiekęs smuikininkas, tačiau išliko nuoširdus, 

santūrus žmogus, nesusirgęs žvaigždžių liga. Pasinaudojome proga jį pakalbinti. 

1. Šie metai mokykloje yra tau paskutiniai, esi 

vienas jos talentų, todėl norėtume pasinaudoti 

galimybe paklausti, kas, tavo manymu, yra 

talentas? Pats nemėgstu laikyti savęs talentingu, bet 

kiti žmonės dažnai taip sako. Man talentas yra 99 

procentai darbo ir vienas procentas įgimtos sėkmės. 

2. Kas paskatino rinktis muziką? Dažniausiai 

tai būna tėvai, kurie pastebi vaiko gabumus, ar 

ne? Taip, žinoma. Tėvai pastebėjo mano gabumus, 

kai buvau mažas, labai mėgdavau muzikuoti, 

pajusdavau muziką. Jie nuvedė mane į muzikos 

mokyklą, ilgai svarsčiau, kurį instrumentą pasirinkti, 

mama norėjo, kad gročiau pianinu, bet pats 

nusprendžiau pasirinkti smuiką. Lankau Miko 

Petrausko muzikos mokyklą, oficialiai jau esu ją 

baigęs, bet dabar lankau išplėstines studijas - 

tobulinu grojimo smuiku įgūdžius. 

3. Kartais būna sunku muzikos mokyklą 

derinti su kitomis veiklomis, nes tai reikalauja 

daug laiko ir pastangų. Ar tau buvo sudėtinga 

derinti šias skirtingas veiklas? Muzikos mokykla 

man buvo kaip laisvalaikis, derinti su kitais mokslais 

nebuvo sunku. Muzika man yra malonumas. Kartais 

laiko visoms veikloms pritrūksta, dažniausiai 

renkuosi muziką, nors reikėtų mokytis. Šįmet truputį 

sunkiau, bet stengiuosi viską suderinti. 

4.  Groji dar ir kitais instrumentais? Kurį 

sunkiausia įvaldyti? Dar groju paininu, dūdele, 

akordeonu. Sudėtingiausias, manau, iš jų yra smuikas, nes jau dešimt metų mokausi juo griežti. Iš tiesų su visais 

instrumentais groti nelengva, bet, jei tai darai kiekvieną dieną, tai tampa kasdienybe. Jei darai tai su malonumu,  

greitai išmoksti. 

5. Kokią vietą tavo gyvenime užima muzika ir menas apskritai? Ar galėtum pavadinti save kuriančiu 

žmogumi, menininku? Labai didelę, nes nuo pat mažens muzika užvaldė didžiąją dalį mano sielos. Galiu vadinti save 

kuriančiu, nes labai mėgstu kurti savo  muziką, prodiusuoti. 

6. Ką esi pasiekęs muzikos srityje? Galbūt kuris nors  laimėjimas įsiminė labiausiai? Vienas didžiausių mano 

laimėjimų yra antroji vieta tarptautiniame konkurse ,,Gradus ad parnassum“, vykusiame Prienuose. 

7. Ar planuoji sieti savo ateitį su muzika? Tai būtų mano svajonė, bet tam nematau daug perspektyvų, nebent 

pats sumanyčiau verstis savarankiškai. Svarsčiau apie studijas užsienyje, apie Muzikos akademiją Amsterdame, tačiau 

apgalvojęs visas sąnaudas nusprendžiau likti studijuoti Lietuvoje. Šiuo metu mąstau arba apie medicinos, arba 

technologijų studijas: statybų inžineriją ar architektūrą, bet dar nežinau, ką pasirinkti. 

8. O nemąstei apie muzikos akademiją Lietuvoje? Jei tęsčiau muzikinę veiklą, norėčiau, kad tai būtų 

prodiusavimas, ir man atrodo, kad, norint pasiekti ką nors toje srityje, aukštasis išsilavinimas nėra būtinas. Daugelis 

stebisi, kodėl nesirenku toliau mokytis muzikos, bet tiesiog nematau galimybių. 

9. Kaip jau sakei, pats su malonumu kuri muziką, gal galėtum plačiau apie tai papasakoti? Kokia muzika 

tau atrodo vertingesnė - klasikinė ar moderni? Muzikos prodiusavimas man yra laisvalaikio praleidimo būdas, 

atradau jį neseniai. Tam naudojamos kūrimo programos, garsų galima parsisiųsti iš interneto, bet aš tai retai darau, 

dažniausiai garsus įrašau pats su diktofonu, juos įvairiai perkuriu. Man patinka ir klasikinė, ir moderni muzika, nors 

pats kuriu modernią. 

10. Ketveri metai praleisti ,,Rasos“ gimnazijoje tikriausiai padarė tau įtaką. Galbūt esi už ką nors dėkingas 

mokyklai? Dėkingas esu už galimybės, atsiradusias mokykloje, kai galėjau pasireikšti kaip muzikantas, buvau 

pakviestas dalyvauti daugelyje  gimnazijos koncertų. Nesigailiu atėjęs į šią mokyklą. 

11. Galbūt turi pasiūlymų, palinkėjimų mūsų mokyklai? Manau, bendravimas tarp administracijos ir mokinių 

galėtų būti glaudesnis, nes kartais atrodo, kad mokiniai nebūna išgirsti. 

12. Ar yra mokytojas, kuriam esi dėkingas? Labiausiai norėčiau padėkoti muzikos mokytojai Danutei 

Šiaučiūnienei, kuri skatino mane dalyvauti įvairiuose renginiuose. 

Ačiū Osvaldui už nuoširdžius atsakymus  

Ramunė Rakauskaitė, 4b 



Kūryba - žmogaus gyvenimo dalis 

 
Visi mes turime meniškąją savo prigimties 

pusę ir kiekvienas žmogus ją išreiškia 

skirtingais būdais. Aš pasirinkau dailę. Darbus 

publikuoti mokyklos laikraštyje paskatino 

mokytoja Birutė Zakarkienė. Piešinių 

pavadinimai ,,Išbandymas“, ,,Žmogaus 

puikybė“ ir ,,Kavos procesas“.  Malonu, kai 

tavo darbai kažkam patinka ir visada tikiesi, 

jog jie privers kitus bent kiek susimąstyti ar 

pakeis kieno nors požiūrį į tas vertybes, kurios  

yra svarbios... Tačiau atsipalaiduokit, pažvelkit 

į viską kitaip ir gyvenimas taps gražesnis. 

Eidintas Subačius, 3b 

 

Kodėl aš myliu teatrą 
 

   Šiais laikais žmonės vis dažniau lankosi teatre, tai yra 

populiarus bei turiningas laisvalaikio praleidimo būdas. Nuo pat 

mažens lankausi teatruose. Pradėjau nuo  lėlių teatro, kiek 

paaugusi su tėvais nuėjau į Kauno valstybinį muzikinį teatrą, 

dramos, Lietuvos Nacionalinį operos ir baleto teatrą Vilniuje. 

Tiesą sakant,  teatre  man nepatikdavo, nes niekada 

nesuprasdavau spektaklio prasmės ir man būdavo paprasčiausiai 

neįdomu. Tačiau prieš  kelerius metus Kauno dramos teatre 

pamačiau komediją „Mūsų brangioji Pamela“, režisuotą Algirdo 

Latėno. Pažiūrėjusi šį spektaklį suvokiau teatro prasmę ir 

supratau, jog man patys įdomiausi spektakliai yra tie, kuriuose 

atskleidžiamos žmonių ydos, esminės vertybės, kuriuose  gali 

pamatyti save iš šalies. Kiekvienas, nuėjęs pamatyti naujo 

spektaklio, atranda ten save, ieško atsakymų į rūpimus klausimus, 

nors kartais nueina tiesiog pasijuokti, linksmai praleisti laiko. 

Šiame spektaklyje yra atskleidžiama viena didžiausių visuomenės 

problemų – pinigų troškimas, galintis paversti žmogų tikru 

žvėrimi, pakeisti jo mąstymą, netgi priversti atsisakyti savo 

vertybių. Pavydas, nepakantumas, neapsakomas godumas gali 

išardyti šeimas ar netgi gimines. Šios skaudžios problemos 

vaizduojamos Agniaus Jankevičiaus pastatytoje dramoje „Gentis“ 

pagal Ievos Simonaitytės kūrybą.  Čia persipina pirmoji meilė, 

karti išdavystė ir iškyla klausimas:  ar mes mokame mylėti?  

   Apsilankymas teatre visada  puiki proga pasotinti savo vidinį 

pasaulį emocijų gausa.  Manau, kad teatras turi tokią didelę 

reikšmę mūsų gyvenime todėl, jog pats gyvenimas dažnai atrodo 

lyg spektaklis. Kasdien sutinkame  žmones ir svarstome, ar jie 

nuoširdūs, ar tik užsidėję kaukes, kuriomis apgaudinėja mus ir 

svarbiausia – pačius save. Būna dienų, kai juokiamės, esame 

linksmi, tarsi vaidintume komedijoje, o būna dienų, kai liūdime, 

nutinka tragiškų dalykų, išgyvename skaudžius įvykius – tada 

vaidiname dramoje. Kasdien rašome savo gyvenimo scenarijų ir 

vaidiname spektaklyje, kurį kasdien patys kuriame. Teatre telpa 

viskas: aplinkos, savęs paties pažinimas, laiko tėkmės suvokimas, 

vertybės ir visa tai, kas gyvenime yra svarbiausia. Štai kodėl aš 

taip myliu teatrą. 

Patricija Anušauskaitė, 2a



 

Sveikiname raštingiausią gimnazijos moksleivę! 

 
Šiais metais raštingiausia gimnaziste tapo  mokinė Emilija 

Jacevičiūtė, 4a. Pakalbinome merginą. 

1. Ar nustebai laimėjusi? 

Maniau, kad padariau daugybę klaidų, todėl tikrai labai nustebau 

sužinojusi, jog laimėjau.   

2. Kas padėjo pasiekti šį rezultatą? 

Turbūt labiausiai pagelbėjo gramatikos ir skyrybos taisyklės, kurias 

išmokti padėjo tiek ankstesniųjų klasių lietuvių kalbos mokytojos, tiek 

dabartinė mokytoja Laimutė Žukauskienė. 

3. Koks tavo požiūris į šiuolaikinio jaunimo netaisyklingą kalbą, 

taisyklių nepaisymą? 

Dauguma jaunuolių mėgsta vartoti žodžių trumpinius, žargoną, 

internete dažnai pamiršta rašyti lietuviškomis raidėmis ir naudoti 

skyrybos ženklus taip siekdami sutaupyti laiko. Manau, normalu, jog 

mano bendraamžiai, bendraudami tarpusavyje, nekalba visiškai 

taisyklingai, tačiau svarbu, jog lietuvių kalbos taisyklės nebūtų 

užmirštos. 

4. Ar prasmingas šis konkursas? 

Tai puiki galimybė išbandyti jėgas, sužinoti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, pamatyti, kur dar galima 

tobulėti, todėl konkursas labai prasmingas. 

5. Esi dvyliktoje klasėje, tad greitai reiks pasirinkti studijų kryptį. Kokie tavo planai, lūkesčiai? 

Galbūt žadi susieti savo ateitį su lietuvių kalba? 

Svarstau apie medicinos studijas, todėl ateities su lietuvių kalba greičiausiai nesiesiu. 

Emilija Šipailaitė, 4a 
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