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Kovo  11-osios minėjimas 

 
Kovo 10–ąją VDU „Rasos“ gimnazija 

surengė jau kasmetine tradicija tapusią patriotinę 

socialinę akciją „Yra Lietuva“, skirtą Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. 

Masinis šokis vyko Čėčėnijos aikštėje. Akcijoje 

dalyvavo gimnazistai, mokytojai, mikrorajono 

gyventojai, VDU „Atžalyno“ progimnazijos pradinių 

klasių moksleiviai. 

Gimnazistai dalyvavo masiniame šokyje, 

mosuodami tautinių spalvų balionais pagal Sasha 

Song atliekamą dainą  ,,Laisvė” pagal Justino 

Marcinkevičiaus žodžius. Šokantys mokiniai paleido 

į padangę kelis šimtus balionų. Sceną įrėmino 

penkiasdešimties metrų ilgio trispalvė vėliava. Gimnazistai kartu 

su mikrorajono bendruomene paminėjo 27–ąjį Lietuvos  laisvės 

pavasarį. Mokyklos tradicija tapusi akcija – viena spalvingiausių 

pilietiškumo apraiškų Kaune ir Lietuvoje. 

Tenka pripažinti, kad šiais metais šokis buvo gana sudėtingas, 

todėl šokti nebuvo lengva, tačiau rezultatas pradžiugino visus. 

Dėkojame gimnazijos direktoriui A. Sakalauskui, mokytojams A. 

Žemaitaičiui ir Dž.Šablauskienei bei direktoriaus pavaduotojai 

V.Juškienei, kurių dėka ši tradicija mokykloje gyvuoja jau 

šešerius metus. 

Gintarė Vaitkutė ir Justė Balsytė, 4c 



 

Kovo 11-osios šventės akimirkos 

Į šventę renkasi VDU ,,Atžalyno” progimnazijos mokinukai; pradinukus lydi mokytojos; mokytoja Rita 

Richter su renginio režisieriumi Arūnu Žemaitaičiu; paskutiniai pasiruošimo momentai; mokytoja 

Kristina Miliukaitė-Lapinskienė su auklėtinėmis Karina ir Karolina; mokytoja Rasa Uvarovienė. 

Nuotraukos Ritos Rakauskaitės 

 

 



Lietuvių kalbos savaitė 

Kovo 14-ą dieną gimnazijoje vyko „Tvarkingiausio 

sąsiuvinio“ konkursas. Komisija išrinko 3 tvarkingiausius 

sąsiuvinius: 1-ą vietą užėmė Aistė Gintautaitė iš 4b klasės už 

istorijos užrašus. 2-ą vietą užėmė Smiltė Valašinaitė iš 3c 

klasės už fizikos užrašus. 3-ią vietą užėmė Austėja 

Vaičiulevičiūtė iš 1b klasės už lietuvių literatūros užrašus. 4-ą 

vietą užėmė Aušra Kaminskaitė iš 3c klasės už lietuvių 

literatūros užrašus. 5-ą vietą užėmė Sandra Karnilavičiūtė iš 3c 

klasės už lietuvių literatūros užrašus. Labai džiaugiamės, kad 

yra tvarkingų bei kruopščių gimnazistų! 

Mokytojos Laimutė Žukauskienė ir Vilija Mataitė-

Grigaitienė 

 

Tradicinis lietuvių kalbos 

savaitės renginys - Kūrėjų 

popietė skaitykloje, ją 

organizavo lietuvių kalbos 

mokytojos dvi Ritos (Richter ir 

Rakauskaitė). Jos nuoširdžiai 

džiaugėsi jaukia popiete, 

poezijos klausytojais ir 

radusiomis laiko atvykti į 

gimnaziją paskaityti savo 

poezijos buvusiomis 

mokinėmis Aiste 

Pilkauskaite (Kauno miesto 

moksleivių ,,Poezijos 

pavasarėlis“ laureatė, 2008/200

9 m.m.) ir Monika Staugaityte 

(48-ojo Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso šalies etape I vieta, 2015/2016 m.m.) Dabar abi buvusios 

mokinės studijuoja lietuvių filologiją. Jų poezijos dabartiniai mokiniai klausėsi nuščiuvę. Intriguojanti ir 4b klasės 

gimnazistės Ramunės Rakauskaitės skaityta novelė. Ačiū visiems atėjusiems. 

Mokytoja Rita Richter 

 

Gegužės 5-ą dieną, minint Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, skaitykloje vyko metinis gimnazijos 

lietuvių kalbos konkursų laureatų apdovanojimo renginys. Dalyvavo mokiniai ir lietuvių kalbos mokytojos, kurios 

aptarė savo organizuotus renginius Lietuvių kalbos savaitės metu. Mokiniai buvo apdovanoti direktoriaus 

pasirašytais padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Raštingiausieji: I vieta - Emilija Jacevičiūtė, 4a,  mokytoja 

Laimutė Žukauskienė; II vieta - Paulina Šlenterytė, 3g, mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė; III vieta - Kornelija 

Kudrevičiūtė, 3d, mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė. Patekę į raštingiausiųjų dešimtuką: Karolina Morkūnaitė, 

3a, mokytoja Vitalija Marojan; Unė Kurtinaitytė, 4b, mokytoja Rita Richter; Jogailė Markevičiūtė, 3a, mokytoja 

Vitalija Marojan; Ieva Balniūtė, 3g, mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė; Sabina Baltrūnaitė, 2a, mokytoja Rita 

Rakauskaitė. Dailyraščio lauteatės: I vieta - Kurtinaitytė Unė,  4b; II vieta - Bačytė Kotryna,  1e; III vieta - 

Germanavičiūtė Gerda, 1b. Apdovanoti už kaligrafinį raštą: I vieta - Simanavičiūtė Evita, 1b; II vieta - Austėja  

Vaičiulevičiūtė, 1b; III vieta - Simas Kurtinaitis, 1c. Apdovanoti ir tvarkingiausių sąsiuvinių savininkai. Lentelėje 

pateikiami Lietuvių kalbos olimpiados gimnazijoje laureatai. 

Mokytoja Vitalija Marojan 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Jacevičiūtė Emilija 4a I 57 L. Žukauskienė 

2. Šipailaitė Emilija 4a II 53 L. Žukauskienė 

3. Kurtinaitytė Unė 4b III 52 R. Richter 

4. Markevičiūtė Jogailė 3a III 51 V. Marojan 

5. Baltrūnaitė Sabina 2a I 74 R. Rakauskaitė 

6. Selibovskytė Julija 2c I 74 V. Bartaševičienė 

7. Svirskaitė Vasarė 1a II 71 A. Viliokaitienė 

8. Kostkevičiūtė Viktorija 1b III 65 V. Mataitė 

9. Sukackaitė Livija 1f III 64 V. Bartaševičienė 



Sveikiname Technologijų olimpiados nugalėtojas! 
Šių metų vasario 28 dieną Kauno 

Martyno Mažvydo  pagrindinėje 

mokykloje vyko Respublikinės 

Technologijų olimpiados Kauno miesto 

etapas, kuriame dalyvavo 11d klasės 

mokinė Kornelija Kudrečiūtė (11-12 kl. 

tekstilės grupėje) ir 9a klasės mokinė 

Austėja Jočytė (8-10kl. tekstilės 

grupėje). Olimpiados tema „Mes –

 kūrybingi ir išmanūs“. Mokinės 

pateikė po vieną projektinį darbą namų 

darbų parodai ir jų aprašus. 

Olimpiadoje mokinės atliko po praktinę 

kūrybinę užduotį - sukūrė, aprašė ir 

įgyvendino nuo idėjos iki produkto. 

Užduočiai atlikti jos naudojo tik 

organizatorių pateiktas medžiagas ir 

savo atsivežtus įrankius. Savo amžiaus 

grupėje Kornelija Kudrevičiūtė užėmė 

pirmąją vietą, o Austėja Jočytė - 

trečiąją vietą.   

Šių metų balandžio 20–21 dienomis Kauno Karaliaus Mindaugo 

profesinio mokymo centre vyko 2017 m. Lietuvos mokinių Respublikinės 

Technologijų olimpiados finalinis etapas, kuriame dalyvavo daugiau nei 

šimtas 8–12 klasių 

mokinių. 

Olimpiadoje 

mokiniai darbus 

kūrė keturiose 

grupėse: 

konstrukcinių 

medžiagų, mitybos, 

gaminių ir dizaino 

bei tekstilės. Šiame 

olimpiados etape 

dalyvavo ir 

Kornelija 

Kudrevičiūtė, kuri 

tekstilės grupėje 

užėmė pirmąją vietą. Ji turėjo 

pagal pateiktą užduotį dekoruoti suknelę tautiniais motyvais. Kornelijai 

praktinės kūrybinės užduoties tema iš anksto nebuvo žinoma. Pasitelkusi 

sukauptas technologines 

ir teorines žinias bei savo 

kūrybiškumą per skirtą 

laiką ji ne tik sukūrė idėją 

atitinkančią užduotį, bet 

ir ją išsamiai aprašė bei 

sklandžiai ir nuosekliai 

pristatė. 

Staselė Andrulienė 



,,Šviesk kaip saulė, žibėk kaip 

žvaigždė” 
 

Kovo 30-ą dieną VDU „Rasos“ gimnazijoje jau šeštą kartą 

vyko gabių vaikų klubo „Perpetuum mobile“ organizuojama 

mokytojų pagerbimo šventė „Šviesk kaip saulė, žibėk kaip 

žvaigždė“. Renginį vedė Jogailė Markevičiūtė ir Tautvydas 

Gaižauskas. Šventės metu UAB „Amaforos“ įsteigtais prizais 

apdovanojami mokytojai, tapę elektroniniame dienyne vykusios 

apklausos nominacijų nugalėtojais. Ceremonijos tikslas - 

padėkoti mokytojams už jų prasmingą darbą, kantrybę bei 

nuoširdų rūpestingumą. 

Renginį iškilmingai pradėjo gimnazijos choro „Gaja“ 

ansamblis. Neilgai trukus buvo paskelbta pirmosios 

nominacijos „Metų globėjas“ nugalėtoja. Taip gimnazistai 

apibūdina mokytoją, kuri nuoširdžiai rūpinasi moksleiviais, 

išklauso ir pataria. Nominuotos buvo lietuvių k. mokytojos Vitalija Marojan, Vilma Bartaševičienė, Audronė Tuminauskienė, 

Vilija Mataitė-Grigaitienė bei istorijos mokytoja Jolita Mitrulevičiūtė. Didžiausio mokinių palaikymo sulaukė Vitalija 

Marojan. 

Gimnazistai taip pat rinko ir „Metų inovatorių“. Tokio mokytojo pamokos visada įdomios, naudojamos technologijos, 

dalykas dėstomas išsamiai. Gimnazistai išskyrė Jolitą Mitrulevičiūtę, biologijos mokytoją Jolantą Martinionienę ir 

matematikos mokytoją  Drąsutę Jatkonienę. Šiemet „Metų inovatoriumi“ tapo Drąsutė Jatkonienė. 

Mokiniai norėjo apdovanoti ir mokytoją, kuris skiria daug dėmesio mokiniams, puikiai tvarko klasės reikalus ir organizuoja 

įdomias ekskursijas, todėl sukūrė „Metų auklėtojo“ nominaciją. Šioje srityje jokios konkurencijos nepatyrė lietuvių kalbos 

mokytojos! Nominantės: Vilma Bartaševičienė, Rita Richter, Vilija Mataitė-Grigaitienė, o nugalėtoja tapo Rita Richter.  

Gimnazijoje negalime nepastebėti mokytojų, kurių pamokose skamba juokas, o mokiniai šypsosi ir nenuobodžiauja. 

Apklausos rezultatai parodė, kad gimnazistai labiausiai vertina vyrišką humorą. Nominuoti buvo biologijos mokytojas 

Vygintas Miliukevičius, etikos ir fizikos mokytojas Jonas Misevičius bei kūno kultūros mokytojas Gintaras Rolskis, o pačiu 

linksmiausiu mokytoju išrinktas buvo Vygintas Miliukevičius. 

Savybė, kurią pastebi kiekvienas mokinys, – darbštumas. Toks mokytojas visada greitai ištaiso kontrolinius darbus, 

kruopščiai ruošiasi pamokoms ir daug dėmesio tikslingai skiria veiklai pamokoje. Gimnazistai taip apibūdina fizikos mokytoją 

Albiną Ivanauską, istorijos mokytojas Rasą Praniulienę ir Jolitą Mitrulevičiūtę. „Metų darbštuole“ tapo Rasa Praniulienė. 

Šeštoji nominacija – „Metų citata“. Ji skirta mokytojui, kuris dažnai kartoja vieną įsimintiną frazę, mėgstamą ir 

prisimenamą mokinių. Nominantė biologijos mokytoja Loreta Kalvinskienė mėgsta sakyti: „Mes B lygis, šito nerašykite, čia 

labiau aktualu A lygiui.“ Chemijos mokytoja Zita Černiauskaitė dažnai pagiria mokinius žodžiais „Puikybių puikybė“. O štai 

fizikos mokytojas Albinas Ivanauskas įsiminė žodžiais „Čia fizika baigiasi, prasideda matematika...“ Paaiškėjo, kad gimnazistų 

mėgstamiausia citata yra „Puikybių puikybė“, tad nugalėtoja tapo jos autorė Zita Černiauskaitė. 

Gražią šventę baigė 3d klasės mokinė  Paulina Kozlovskytė atlikdama Amy Winehouse kūrinį „Valerie“. Gimnazistai 

džiaugiasi turėdami tokius šaunius mokytojus, o gabių vaikų klubas „Perpetuum mobile“ tikisi, kad mokytojų apdovanojimai 

išliks graži gimnazijos tradicija. 

Jogailė Markevičiūtė, 3a kl. 

 

 



Jaunieji kūrėjai 

Apie jaunystę ir senatvę 
Karaliai laiko savo delnuose pasaulį bei žmones. Atsargiai ir švelniai laiko apglėbę 

jauną ir seną. Savo rūpesčiu apkabina mane ir tave, nesvarbu, jaunas tu ar senas. Jie 

sunerimę, o galbūt džiaugiasi dėl mūsų. Jaunystė ir senatvė gali skleisti meilę, nuo kurios 

žemėje darosi šviesu ir šilta. Jaunystė ir senatvė – tai du svarbūs žmogaus gyvenimo 

etapai, reiškiantys skirtingą aplinkos supratimą, vertybių skirtumą. Jaunas žmogus kiek 

kitaip supranta aplinką bei vertybes. Įdomu tai, kad romėnai vyrą iki 40-ties vadino 

jaunuoliu ir tik nuo 40-ties – vyru. Dar įdomiau, jog „balzako amžiaus moteris“ atitiktų ne 

trisdešimtmetę, o greičiausiai 50-60 metų moterį. Jaunas žmogus tokią moterį laikytų 

pagyvenusia, o per balzakiško vertinimo prizmę, ji vis dar jauna. Galimas ir atvirkščias 

variantas. Terminas „senas“ siejasi su įgyta patirtimi. Todėl jauno ir seno santykiai 

dažniausia atskleidžiami per vaikų ir tėvų ryšius.  

Indų liaudies išmintis byloja, jog dieną reikia elgtis taip, kad naktį miegas būtų ramus, 

o jaunystėje taip, kad senatvė būtų giedra. Šią išmintį pastebi ir jai pritaria  pirmas didelis 

lietuvių poetas K.Donelaitis. Jis gilinosi į praeities mąstytojų mintis, stengėsi susivokti 

pasaulyje ir savyje. Donelaičio didaktinė poema „Metai“ suvokiami kaip šiuolaikinio 

gyvenimo programa, čia pateikiami prasmingo ir išmintingo gyvenimo principai, kurie 

naudingi ir šių laikų žmogui. Donelaičio žmogus priklauso Dievo kūrinijai, o jo gyvenimo etapai gali būti suvokiami kaip metų 

ciklo dalys. Pavasaris - vaikystė. ,,Rods, – tarė Pričkus, – jauns žmogus durnai dūkinėdams/ Nei sidabras gyvs stikle mudriai 

šokinėja/ Ir per daug durnuodams sav iškadą padaro./ Juk ir mes visi, glūpi dar būdami snargliai,/ Daug visokių niekniekių 

glūpų prasimanėm./ Mes vaikai ant ūlyčių krūvoms susibėgę,/ Lošom ir durnus štukus kaip kūdikiai taisėm...“ 

Jaunam žmogui sunku rasti bendrą kalbą su senu. Visuomenėje vyrauja archetipas, jog senas žmogus nieko nesupranta bei 

neišmano. Tačiau toks teiginys yra paradoksalus, kadangi pagyvenęs žmogus visada turės daugiau išminties bei žinių už jauną. 

Graikų filosofas Demokritas teigia: „Jaunystės gėrybės – jėga ir grožis, senatvės gėrybės – išminties branda“. Galbūt toks 

drastiškas jaunystės ir senatvės skirtumas lemia šio archetipo atsiradimą bei seno ir jauno nesusikalbėjimo problemą. Jaunas 

nesistengia suprasti seno ir yra įsitikinęs, kad viską žino geriau, tada sunku rasti bendrą kalbą su pagyvenusiu žmogumi. 

Jaunystė yra laikina, todėl yra svarbu išnaudoti kiekvieną jos dieną bei nešvaistyti laiko tuštiems darbams. Romėnų 

filosofas  Seneka yra pasakęs: „Niekas nejunta, kaip praeina jaunystė, bet kiekvienas jaučia, kada ji praėjo“. Kitaip tariant, 

daugelis iššvaisto savo jaunystę dėl malonumų ar nereikšmingų darbų, tačiau tai supranta tik tada, kai jaunystė lieka tik 

prisiminimuose. Jaunystė – tai prarastas rojus, kurio ilgisi senas. Sarbievijus pastebi, jog jaunystė – tuščių iliuzijų laikas, ji 

greitai prabėga, o iliuzijas išsklaido įgytas gyvenimiškas patyrimas. Nors jaunas ne visada supranta seną, tačiau ir jauną žmogų 

lydi skaudūs išgyvenimai. Tada jaunas ieško paramos, protingo patarimo, glaudžiasi prie gyvenimo mokytojo – patyrusio 

žmogaus, kuris patartų, kaip reikia elgtis. Taigi jaunas šliejasi prie seno, prie to, kuris gali išklausyti, padėti, pamokyti. Sename 

susijungia mūsų pačių praeitis, dabartis ir ateitis. 

Mantas Valatka, 4a 

Sveikiname Nacionalinio diktanto pirmo turo nugalėtojus!  
Šiemet dešimtą kartą buvo organizuojamas Nacionalinio diktanto konkursas. Diktantą 

rašė daugiau nei 33 tūkstančiai žmonių. Džiugu, kad net du mūsų gimnazijos mokiniai 

pateko į finalą (į finalą pateko 80 žmonių, kurie padarė iki keturių klaidų): Paulina 

Kozlovskytė ir Matas Bašinskas iš 3d klasės (mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė). 

1. Kodėl nusprendėte dalyvauti konkurse? 

Paulina: Mokykloje buvo organizuojamas Nacionalinio diktanto rašymas. Kadangi 

man lietuvių kalba, kaip dalykas, patinka ir sekasi, sugalvojau dalyvauti. 

Matas: Norėjau išbandyti savo jėgas, įrodyti sau, jog sugebu nuveikti tai, ko iš savęs 

niekada nesitikėjau. 

2. Ar pasitikėjote savimi rašydami diktantą? 

Paulina: Rašydama jaučiausi tvirtai, nes vis dėlto tai mūsų gimtoji kalba. Didelių 

keblumų nekilo, reikėjo tik susikaupti. 

Matas: Rašydamas diktantą jaučiau, kaip atsiperka 

įdėtas darbas, tai jau buvo ne klaidžiojimas neatrastose 

žemėse, o nauja bei įdomi patirtis. 

3. Kaip reagavote sužinoję, kad patekote į finalą? 

Paulina: Tikrai nustebau, nes rašydama šiek tiek abejojau, todėl maniau, kad būsiu 

padariusi daugiau klaidų. 

Matas: Savaime suprantama, kad tai buvo maloni staigmena. To tikrai nesitikėjau, nes 

lietuvių kalba niekuomet nebuvo mano stiprioji pusė, tad suteiktas šansas privertė dar labiau 

pasistengti. 

4. Ką jums reiškia šis laimėjimas? 

Paulina: Man tai asmeninis laimėjimas ir įrodymas, kad gebu rašyti taisyklingai. 

Matas: Šis pasiekimas suteikė galimybę pažvelgti į save iš kitokios perspektyvos, taip 

pat palyginti save su kitais šioje srityje.  

Darius Balandis, 3d kl. 

 

 



Daugiausiai skaitančios apie knygas 
Kiekvienais metais gimnazijoje renkami mokyklos bibliotekoje daugiausiai 

skaitantys mokiniai.  Šiais metais tai Agnė Dudonytė, 1b, Greta Gogytė, 2c, ir 

Gerda Jorūnė Prapuolenytė, 3b. Su Greta ir Gerda kalbėjome apie knygas. 

1. Kas knygose įkvepia jus skaityti? 

Gerda: Man patinka tai, kad pamatai kitą pasaulį, kuris yra sukurtas knygoje. 

Pabėgi nuo dabarties. Knygos istoriją įsivaizduoju kaip filmą, todėl dažnai nuvilia 

kūrinio ekranizacija.  

Greta: Knygos motyvuoja kurti, ugdo vaizduotę. Iš knygų aš mokausi ir tobulėju. 

2. Ar knygos padeda susidoroti su gyvenime iškilusiomis problemomis? 
Gerda ir Greta: Išgyventa herojų patirtis padeda susidoroti su panašiais sunkumais 

gyvenime.  

3. Koks kūrinys paliko jums didžiausią įspūdį? 

Greta: Unės Kaunaitės „Sudie, rytojau“, nes knygoje kalbama apie meilę, 

dviprasmybes, keliami gyvenimiški klausimai. 

Gerda: O man tai  Vaidos Lowell, Gerdos Butkuvienės „Titaniko lietuviai“. Ši 

knyga atskleidė ne tik, kas nutiko, bet ir kaip kitaip galėjo būti. 

4. Kokio žanro knygas labiausiai mėgstate? 

Greta: Romanus, kelionių aprašymus, kūrybiškas knygas,  

Gerda: Be Gretos išvardintų žanrų, dar mėgstu istorines. 

5. Kaip manote, kokios knygos yra naudingiausios mūsų kartos žmonėms? 

Greta: Galbūt tai klasikinė literatūra ir knygos apie savęs pažinimą. 

Gerda: Manau, kad didaktinės knygos, iš kurių gali pasimokyti. Pavyzdžiui, Balio Sruogos „Dievų miškas“, nes knyga atskleidžia 

istorinę patirtį ir autentiškus žmogaus išgyvenimus. 

Dėkojame už pokalbį, labai didžiuojamės merginomis ir linkime joms perskaityti dar daugiau knygų. 

Brigita Ašmonaitė, 2a 

Sveikiname olimpiadų ir konkursų nugalėtojus! 
Lietuvių kalba ir literatūra. Nacionalinis diktantas. Paulina Kozlovskytė, Matas Bašinskas, 3d, finalistai, mokytoja Vilija 

Mataitė-Grigaitienė 

Lietuvių kalba ir literatūra. Respublikinė Jaunųjų mokslininkų konferencija. Marius Juroševičius, 2a, III, mokytoja R. 

Rakauskaitė 

Matematikos olimpiada. Mantas Klimašauskas, 4a, II, mokytojas R.Skučas 

Matematikos komandinė olimpiada. Gerda Akranglytė, 1a, Aistė Dravininkaitė, 2a, Jogailė Markevičiūtė, 3a, Justė Balsytė, 4c, II, 

mokytojai V. Mitkevičienė, A. Vitkauskienė, B. Ginetas 

Matematikos kūrybinių darbų konkursas „Kelionė į matematikos šalį“. Danielė Giedraitytė, 2a, Aistė Dravininkaitė, 2a, I, 

mokytoja L. Butkevičienė; Radvilė Kudarauskaitė, 4d, I, Dovilė Andriuškevičiūtė, 4d, II, mokytoja D. Jatkonienė 

Kauno IT olimpiada. Justas Tamošiūnas, 2d, III, mokytoja Z. Jaučkojienė 

Kauno IT konkursas „Skaičiuoklės galimybės“. Kristina Ruginytė, 4a, I, mokytoja V. Kelmienė 

Kauno Anglų kalbos olimpiada. Darius Balandis, 3d, II, mokytoja A. Skopienė; Ugnė Grybaitė, 1b, II, mokytoja A. Lukoševičienė 

Anglų kalba. Respublikinė Jaunųjų mokslininkų konferencija. Mantvydas Sinkevičius, 3c,  Darius Balandis, 3d, I, Karolina 

Kildaitė, Miglė Bespalova, 3c, I, mokytoja G. Benetienė 

Kauno Dailės olimpiada. Viktorija Jocytė, 3e, III, mokytoja B. Zakarkienė 

Respulikinė Braižybos olimpiada. Justinas Banėnas, 3d, I, Rūta Žepnickaitė, 4f, II, mokytoja B. Zakarkienė 

Kauno istorijos olimpiada. Agnė Ieva Kazakevičiūtė, 3a, III, mokytoja R.Praniulienė 

Kauno geografijos olimpiada. Jogailė Markevičiūtė, 3a, III, mokytoja I.Staniulienė 

Kauno geografijos olimpiada „Mano gaublys“. Gabrielė Tijūnaitytė, 2d, I; Žygimantas  Paknys, 4f, I, Dovydas Balčiūnas,  3b, III, 

mokytoja R.Preikšienė 

Respublikinis geografijos konkursas „Paragauk pasaulio, paragauk Lietuvos“. Gerda Jorūnė Prapuolenytė, 3b, II, Gabrielė 

Tijūnaitytė, 2d, II, Vytenė Mockutė, 3d, III, mokytoja R.Preikšienė 

Respublikinė Finansų olimpiada. Šarūnas Paplauskas, 3b, II, mokytoja I.Kublickienė 

Kauno VEMP čempionatas. Karolis Šventoraitis, Justinas Vinciūnas, 2b, Dovydas Bykovas, Eidisonas Gridziuška, Justinas 

Surgelis, 2d, III; Danielė Gervytė, Matas Gervė, Jokūbas Varnagiris, Matas Šalčius, 4a, II, mokytoja I.Kublickienė 

Respublikinė MMB „DK Vacuum Tube Audio Design“. Domantas Kilda, Deividas Budreckis, Dominykas Želnys, Gabrielė 

Baltrėnaitė, Kristina Baltrėnaitė, 3e, I, mokytoja I.Kublickienė 

Respublikinis ekonomikos konkursas „Aš – verslus novatorius“. Augustas Babelis, Giedrius Jachimavičius, Laurynas 

Muraveckas, Karolis Šventoraitis, Justinas Vinciūnas, 2b, I, mokytoja I.Kublickienė 

Kauno Fizikos olimpiada. Lukas Kusta, 3a, III, mokytojas A.Ivanauskas 

Respublikinis konkursas „Fizikos bandymai aplink mus 2017“. Paulius Tušas,  Jokūbas Varnagiris, 4a, laureatai, mokytojas 

A.Ivanauskas 

Kauno gimnazijų vaikinų krepšinio turnyras VDU „Rasos“ gimnazijos taurei laimėti. Matas Velička, 4c, Konradas Milkus, 4c, 

Martynas Špokas, 3c, Tomas Vyšniauskas, 4b, Simas Uvarovas, 4c, Redas Jakubauskas, 3h, Merūnas Insoda, 3d, Justinas 

Ramanauskas, 2c, Ignas Dirda, 2a, Darius Narbutas, 3h, Martynas Kondratas, 3h, Martynas Juknevičius, 4f, III, mokytojas T.Kentra 

Kauno BLM ir gimnazijų merginų krepšinio čempionatas. Ugnė Skupeikaitė, 2g, Deimena Saldukaitė, 3g, Kamilė Urbaitė, 2d, 

Vytautė Slučkaitė, 2e, Miglė Šablavinskaitė, 2b, Ieva Sinevičiūtė, 1a, Aušrinė Balasevičiūtė, 2h, Rytė Pucilauskaitė, 1b, Iveta 

Macijauskaitė, 2b, II, mokytoja R.Uvarovienė 
Gimnazijos Metodinės tarybos pirmininkė Vilma Bartaševičienė 



Jie kuria mokyklos įvaizdį 
Renovuotos gimnazijos 

aplinka kasdien vis gražėja: 

sutvarkyti takai, apgenėti 

medžiai ir krūmai, gėlynas 

pražydęs mokinių dovanotomis 

tulpėmis. Kasdien sutinkame 

mokyklos aplinką tvarkančią 

sodininkę Romualdą 

Jučinskienę.  Ji labai myli 

savo darbą ir nuoširdžiai jį 

atlieka. Visi turime būti 

dėkingi mūsų mokylos 

aplinkos puoselėtojai 

Romualdai, nes kiekvieną rytą 

eidami į mokyklą galime 

gerėtis jos darbo vaisiais.  

 

Ramunė Rakauskaitė, 4b 

 

 

Arnas Matusevičius ir Tadas Vainoras, 4e. dalyvauja kiekviename gimnazijos renginyje. Jiems tenka labai atsakinga užduotis. 

1.Prisidedate prie mokyklos įvaizdžio kūrimo. Kas paskatino būti atsakingus už garso aparatūrą renginiuose? 

Arnas: Būdamas antrokas dalyvavau paskaitoje apie neformaliojo ugdymo būrelius ir tuomet pavaduotoja Violeta Juškienė pasakė, kad 

mokyklai  labai reikia garsistų. Kadangi mano brolis studijuoja garso režisūrą, aš pagalvojau, kad visai neblogai būtų ir man užsiimti 

tokia veikla. 

Tadas: Trečioje klasėje Arnas sako man: ,,Ar norėtum būti garso operatoriumi?’’ Aš ir negalėjau atsisakyti. 

2. Ar buvo speciali atranka tapti mokyklos garsistais? 

Arnas: Klausė, kaip man sekasi mokytis, koks mano vidurkis, ar nuo to nenukentės mokslai. Kadangi dvejus metus mokausi geriausiai 

klasėje, tai galiu pasakyti, kad nepakenkė, gal net šiek tiek padėjo. Ne tiek mokslui, kiek pasitikėjimui savimi. 

3. Kas išmokė naudotis garso aparatūra? 

Tadas: Kai tik atėjau dirbti garsistu, buvau visiškai ,,žalias”. Bet viskas pavyksta per laiką, kuo daugiau dirbi, tuo daugiau išmoksti ir 

įgyji patirties. Tad viską išmokau savarankiškai. 

Arnas: Iš pradžių pamokė mokyklos garsistas Tomas. Vėliau jisai tik padėdavo, galiausiai paliko mus būti atsakingus už mokyklos 

renginių garsą, šviesas. 

4. Ar galvojate šita veikla užsiimti po mokyklos baigimo?  

Tadas: Nemanau, nes ši veikla - tiesiog pagalba mokyklai. Galbūt šita veikla taps hobiu, kuris ateityje pravers. 

Arnas: Jeigu liksiu gyventi Kaune, tada tikrai taip, nes ketinu toliau garsinti Lygaudės vakarones. Taip pat gal turėsiu galimybę padėti 

dirbti broliui įmonėje, kurioje jis dirba prie garso aparatūros.  

5. Kokios patirties įgijote šiame darbe?  

Tadas: Galbūt gyvenimiškos, supratau, kad niekas pats  nepasidaro, prie visko turi prisidėti. 

Arnas: Varginančios, naudingos bei linksmos. Ne visada lengva užtikrinti garso aparatūros veikimą be trukdžių, tad juntama įtampa, 

dėl kurios pavargstu psichologiškai. Tačiau tai padeda ugdyti atsakomybę ir būna linksma prisiminti, kas nepavyko bei kaip tai sekėsi 

ištaisyti. 

6. Koks buvo įsimintiniausias mokyklos renginys, kuriame dalyvavote? 

Tadas: Protmūšis, kai man buvo patikėta būti vienam atsakingam už aparatūrą ir aš 

nesugebėjau užtikrinti kokybiško garso. Taigi, pro vienas kolonėles girdėjosi 

muzika, o pro kitas - žmonių kalba. Buvo labai juokinga ir kartu sunku viską 

suderinti. 

Arnas: Rudens konferencija buvo pirmas renginys, per kurį pirmą kartą paliko mane 

vieną prie aparatūros. Netikėtai viskas pradėjo burgzti, stengiausi išspręsti problemą, 

bet nepavyko, todėl renginys vyko be garso.  

7. Ar teigtumėte, kad ši patirtis buvo vertinga ir rekomenduotumėte kitiems? 

Tadas: Ši patirtis tikrai buvo vertinga, bet galbūt ne visi žmonės tuo gali užsiimti 

dėl valios ir ryžto stokos.  

Arnas: Šią veiklą gali pasirinkti tik atsakingi ir ryžtingi, nes reikia daug laiko ir 

pasiaukojimo. 

8. Kokias naujoves pritaikėte? 

Arnas: Mes puikiai pradėjome garsinti  Lygaudės vakarones, renginių metu 

pradėjome naudoti daugiau šviesų. 

9. Ką patartumėte būsimiems mokyklos garsistams, kad mokyklos įvaizdis 

būtų vis geresnis?  

Tadas: Svarbu viską atlikti laiku, visiems darbams ruoštis ne paskutinę minutę. 

Arnas: Svarbiausia būti atsakingiems, tada ir renginių kokybė, ir mokyklos įvaizdis 

vis gerės. 

Martyna Urbonaitė, 4e 

Laikraštį kūrė: Gintarė Vaitkutė, Justė Balsytė, Laimutė Žukauskienė, Vilija Mataitė-Grigaitienė, Rita Richter, Vitalija Marojan, Staselė 
Andrulienė, Jogailė Markevičiūtė, Mantas Valatka, Darius Balandis, Brigita Ašmonaitė, Vilma Bartaševičienė, Martyna Urbonaitė. 
Techninė redaktorė R.Rakauskaitė. Tekstų redaktorė Rita Rakauskaitė. Nuotraukos tekstų autorių. 


