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Pirmokai apie naują mokyklą 
 

Šiais mokslo metais į 

mokyklą atėjo būrys naujomis 

uniformomis pasipuošusių 

pirmokų. Kaip ir kasmet, 

teiraujamės jų apie įspūdžius 

naujoje mokykloje. Į klausimus 

atsakė penkių klasių seniūnės. 

1. Kodėl pasirinkote šią 

gimnaziją? „Rasos” gimnaziją 

pasirinkome dėl puikių 

atsiliepimų, dėl aukštų jos reitingų 

Lietuvos mąstu bei puikių šios 

gimnazijos moksleivių pasiekimų, 

gero vardo. Pažįstami, 

besimokantys šioje mokykloje, 

motyvavo pasirinkti būtent VDU 

,,Rasos” gimnaziją. Sakoma, kad gimnazijoje puikūs humanitarinių disciplinų mokytojai, be to, daugeliui ji arti namų. 

Apie ją nėra daug paskalų... 

2. Kokie jūsų lūkesčiai? Ko tikitės iš mokyklos? Tikimės, jog mokytojai mus paruoš egzaminams ir gerai juos 

išlaikysime, išmokys žinias taikyti praktiškai. Visi norime susirasti gerų draugų. Tikimės įgyti tvirtus pagrindus 

tolimesnėms studijoms aukštosiose mokyklose. 

3. Kokie pirmieji įspūdžiai? Atėję į mokyklą šiek tiek bijojome, galbūt pradžioje nesisekė, bet galiausiai pripratus 

prie naujos tvarkos viskas labai patinka. Šilta atmosfera, mokiniai nėra ,,pasikėlę“, aukštos kompetencijos mokytojai, 

aiškina labai suprantamai, reiklūs mokiniams, savo dėstomo dalyko entuziastai. Gyvenimas gimnazijoje skiriasi nuo 

pagrindinės mokyklos – aplinka gyvesnė, laikas bėga greičiau. Mokytojai malonūs, bet griežti. 

4. Kas džiugina? Džiugina vyresnių klasių mokinių nuoširdi pagalba, jie mus priima kaip ir mokytojai, kurie myli 

savo darbą ir stengiasi kuo suprantamiau viską paaiškinti. Labiausiai džiugina išvykos su bendraklasiais ar kitais 

mokiniais, šventės. Malonus bendraklasių ir mokytojų bendravimas, įdomiai ir turiningai vedamos pamokos. Džiugina 

klasės draugiškumas, mokytojų supratingumas, mokyklos gyvybingumas. 

5. Kas nuvilia? Daugybė atsiskaitymų ir greitas tempas. Nespėji suprasti, kad jau baigei temą, o jau rašai kontrolinį. 

Arba visų atsiskaitymų sukritimas į vieną savaitę, tuomet per savaitę rašai atsiskaitymus kiekvieną dieną po vieną ar 

net po tris (tik vienas iš jų vadinasi kontrolinis), nespėji niekam pasiruošti, tada gauni prastus pažymius. Jautiesi 

visiškai išsekęs. Atsakėme bendraklasių ir kitų mokinių vardu. Šiek tiek nuvylė suprastėję pažymiai bei kai kurie 

sudėtingai aiškinantys mokytojai. Nuvilia kai kurių mokytojų per griežtas darbų vertinimas. Mūsų manymu, reikėtų 

vertinti atlaidžiau. 
 

Simona Žukaitė, 1a, Greta Baliutavičiūtė, 1b, Saulė Gerulaitytė, 1c, Eglė Aštrauskaitė, 1d, Neringa Lopataitė, 1e 

 

 

Pirmų klasių seniūnai 

21 numeris 2017 metų ruduo 

• PIRMIEJI ĮSPŪDŽIAI 1 psl. 

• MOKYTOJŲ DIENA 2psl. 

• INTERVIU SU MOKYTOJOMIS 3 psl. 

• JAUNŲJŲ KŪRYBA 4-5 psl. 

 

• SVEIKINAME NUGALĖTOJUS 6 psl. 

• IŠ KELIONIŲ SUGRĮŽUS 7 psl. 

• JIE KURIA MOKYKLOS ĮVAIZDĮ 8 psl. 

• JIE GARSINA MOKYKLĄ 8 psl. 
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Mokytojų diena 

 
Tradicinė rudens šventė gimnazijoje – Mokytojų diena – kiekvienais metais minima ypatingai. Ne 

išimtis ir šie metai. Pirmojo aukšto fojė tapo šviesiu baltu restoranu. 

  Nuo pat ryto tvyrojo iškilmiga nuotaika, mat visus mokytojus pasitiko gyvai atliekama džiazo muzika 

ir pasitempę mokiniai, įsikūniję į barmenų vaidmenis.  Mokytojai buvo kviečiami nusifotografuoti prie 

prašmatnaus, baltai papuošto stalo ir galėjo išsirinkti patiekalą iš parengto meniu: karštą kepsnį ,,Uniformų 

dėvėjimas“ ar desertą ,,Kur atostogos?“ Malonus dėmesys mokytojams tęsėsi ir nuskambėjus skambučiui į 

pamoką. Tradiciškai mūsų mylimi mokytojai turėjo galimybę prisiminti mokyklos laikus ir patys pabūti 

mokiniais, nes pirmąją pamoką vedėme mes  – mokiniai. Malonus siurprizas buvo nauja šventės akcija, 

kurios metu mokinių komiteto nariai aplankė visus mokytojus ir gimnazijos personalą, asmeniškai įteikė 

karštos kavos puodelį su desertu. 

 Po greitai prabėgusių pamokų mokytojai rinkosi salėje, kur jų laukė mokinių ansamblio, šokių ir 

dramos būrelių pasirodymai. Gimnazijos direktorius Artūras Sakalauskas apdovanojo dvidešimt šiais metais 

labiausiai nusipelnių mokytojų, padėkojo už jų indėlį ugdant mokinius ir garsinant mokyklą Kaune ir 

Respublikoje. Gimnaziją aplankė viešnia – LR seimo narė Aušra Papirtienė. Ji prisidėjo prie sveikinimų 

mokytojams ir linkėjo visiems optimizmo. Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje taip išradingai minima 

Mokytojų diena.   

Danielė Giedraitytė, 3a 

 

Nuotraukos Gretos Jorudaitės 2h, Kipro Kilinsko 3b, Aurėjos Žilionytės 3d, Ievos Vaitilavičiūtės, 3b 
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Mokytojų dienos interviu 
Mokytojų dienos proga 

kalbiname direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui Editą 

Svidinskienę.  

1. Kaip manote, ar 

pedagogams Mokytojų diena yra 

ypatinga? Ar verta minėti šią 

dieną?  

Taip, ypatinga. Minėti ją tikrai 

verta. Tai yra diena, kai jautiesi 

svarbus, jaučiamas dėmesys ir 

pagarba, sukuriama nekasdienė 

nuotaika. 

2. Ar sunku suderinti 

mokytojos profesiją ir pavaduotojos pareigas? Kaip viską 

suspėjate? 

Para turi 24 valandas, taigi laiko pakankamai (juokiasi...). Na, iš 

tikrųjų nesunku suderinti. Jeigu pamokų neturėčiau, ko gero, būtų 

labai nuobodu nuolatos dirbti su popieriais. Mokiniai yra „variklis“ 

(šypteli). 

3. Kaip manote, ar mokinių susidomėjimas dėstoma 

disciplina priklauso nuo mokytojo charizmos? 

Visi mokytojai yra atsidavę savo darbui, kitaip į mokyklą jie 

kojos nekeltų – jų darbas būtų tuščias. Atsidavę yra visi, tačiau 

patrauklumas kiekvieno skirtingas. Visiems reikia mokėti rasti kelią į 

mokinio širdį. 

4. Koks yra tobulas mokytojas? 

Pirmiausia tobulas mokytojas yra tas, kuriam visi mokiniai yra 

lygūs. Mokinys niekada neturi pajusti mokytojo antipatijos... 

Mokytojo kalbos ir darbai turi sutapti. Pavyzdžiui, jei buvo pasakyta, 

kad  mokytojas vertins tam tikras užduotis, tai jis ir turi taip elgtis, 

nekeisti reikalavimų. 

5. Kokios smulkmenos darbe dažniausiai sukelia šypseną, 

net esant prastai nuotaikai? 

Kai mokiniai bando pasiaiškinti, kodėl neatliko namų darbų. 

Tuomet jie sugeba sugalvoti neįtikėtinų istorijų, kurios visada gali 

pralinksminti. 

6.  Koks jūsų gyvenimo credo? 

Ką gali atlikti šiandien, niekuomet neatidėliok rytojui.  

7.  Ar ilgitės mokyklos laikų? 

Ne, labiau ilgiuosi studijų laikų. 

8. Ar esate nusižengusi taisyklėms, kai buvote mokinė? 

Suraskit tokį, kuris nebuvo nusižengęs (juokiasi). Žinoma, 

buvau nusižengusi, neišvengiamai. 

9. Ar turite savąjį sektino pedagogo pavyzdį? 

Taip, kiekvienas turime. Manasis buvo mano krikšto tėtis. Jis 

dirbo Vilniuje, technikume, aš visuomet norėjau būti tokia griežta ir 

teisinga kaip jis. 

Daina Lukoševičiūtė ir Viltė Papievytė, 3a 

 
Mokytojų dienos proga kalbiname vieną iš mokyklos 

mokytojų favoričių, praėjusių metų abiturientų išrinktą 

kompetentingiausia mokytoja, Jolantą Martinionienę, dėstančią 

biologiją. 

1. Kodėl pasirinkote būti mokytoja? Kokie šios profesijos 

privalumai ir, galbūt, trūkumai? 

Vaikystėje, kaip ir visi vaikai, buvau svajotoja. Troškau būti 

stiuardesė ir skraidyti padebesiais. Vėliau panorau tapti vertėja ir 

studijuoti universitete vokiečių kalbą. Na, o tapau biologijos 

mokytoja. Turbūt tai yra mano likimas, nesigailiu, kad taip atsitiko. 

Būti mokytoja yra gera: visada bendrauji su jaunimu, esi priverstas 

domėtis savo profesijos naujovėmis, negali leisti sau tinginiauti. Na, o 

minusų yra visuose darbuose. Ne išimtis ir mokytojo profesija. Darbe 

mus lydi nuolatinis stresas, kasdien stovime prieš auditoriją, tai 

sekina, vargina ir atima daug jėgų. Darbe esame nesaugūs. 

2. Koks turėtų būti mokytojas? 

Visi sako, kad būti mokytoju yra pašaukimas, sutinku su šiuo 

teiginiu. Mokytojas turi būti charizmatiškas, altruistas, optimistas. 

Tada bus mėgiamas mokinių, jaus malonumą dirbdamas. 

3. Kaip turėtų atrodyti ideali pamoka? 

Pamokoje mokiniai neturi bijoti mokytojo, reikia kartu ieškoti 

tiesos, pajusti atradimo džiaugsmą, suprasti pamokos medžiagą ir 

išmokti ką nors nauja. Ruošdamasis pamokai mokytojas turi galvoti 

apie mokinį. Pamoka yra gera, kai išeidami mokiniai padėkoja. 

4. Kaip Jums pačiai sekėsi, kai buvote mokinė? 

Aš mokykloje labai gerai mokiausi. Man patiko tiksliųjų, 

gamtos mokslų, kalbų, kūno kultūros pamokos. Labai mėgau 

slidinėjimą, bėgimą, šuolius į aukštį.  Dalyvaudavau olimpiadose, 

patiko konkursai, bet labai išgyvendavau,  kai nepasisekdavo. Ilgą 

laiką mokykloje pirmūnų lentoje buvo ir mano nuotrauka. Buvusius 

savo mokytojus prisimenu su pagarba. Jie nuoširdžiai dirbo, ieškojo 

kelio į kiekvieno iš mūsų širdį. Ačiū jiems.  

5.Kuo skiriasi geras ir blogas mokytojas? 

Visi žmonės yra skirtingi. Vieni mokytojai yra puikūs dalyko 

specialistai, kiti stiprūs vadybininkai, treti išmano metodiką, o gal yra 

tiesiog nuoširdūs ir geri žmonės. 

6. O gal svarbiau paties mokinio susidomėjimas dalyku? 

Labai gerai, kai mokiniai nori mokytis. Kartais tenka įdėti daug 

pastangų, kad sudomintum mokinius, uždegtum norą domėtis dėstomu 

dalyku. Kai tai pavyksta padaryti, būna labai gera. Bet tada iškyla kita 

problema, kaip išlaikyti susidomėjimą, kad mokinys nenusiviltų.  

7. Su kokia problema besimokydami mokiniai susiduria 

dažniausiai? Ar turėtumėte patarimų šiai problemai spręsti? 

Mokiniai susiduria su skirtingomis problemomis. Vieniems 

didelis krūvis trukdo pasiekti norimų rezultatų, kiti negali sudėlioti 

prioritetų, kartais pradeda mokytis tik dvyliktoje klasėje. Nori gerų 

rezultatų be sistemingo darbo. Kiekvienu atveju reikėtų skirtingo 

patarimo. Bet patarimai retai padeda, visi mokomės iš savo klaidų.  

8. Koks jūsų mėgstamiausias patiekalas valgykloje? 

Esu labai neišranki maistui. Pavalgyti mėgstu, o ypač skaniai. 

Man maistas tai ne tik fiziologinio alkio numalšinimas, valgymas yra 

ir bendravimo ritualas. Man patinka ir valgyklos patiekalai, skanios 

sriubytės, labai geri blyneliai, gardūs vištienos kepsniai. Gimnazijos 

valgykloje dirba šaunios šeimininkės. 

9. Ar laikotės tradicijų ar prietarų Rugsėjo pirmąją? Ar tai 

tiesiog niekuo neišsiskirianti darbo diena? 

Aš neprietaringas žmogus. Rugsėjo pirmoji yra šventė. Man 

patinka šurmulys, visi pasitempę, pasipuošę, dar nepavargę. Gražu 

stebėti gatvėmis skubančius mokinukus su kardeliais rankose, kurie 

net už juos kartais būna aukštesni.  

10. Kaip sugebate įsiminti mokinių vardus? 

Aš kasmet gaunu daugiau nei šimtą naujų trečių klasių mokinių. 

Greitai visų vardų įsiminti nepavyksta. Įsimenu tų mokinių vardus, 

kurie yra išskirtiniai, turi ypatingų požymių, yra aktyvūs, rodo 

susidomėjimą dėstomu dalyku. 

11. Ko palinkėtumėte mokiniams ir kolegoms? 

Mokiniams noriu palinkėti džiaugtis jaunyste, neišgyventi dėl 

smulkmenų, būti linksmiems, stengtis dar mokykloje atrasti mėgstamą 

sritį ir pamėginti save realizuoti, nebijoti suklysti, nebijoti bandyti.  

Kolegoms linkėčiau daugiau optimizmo, juk mes patys 

pasirinkome šią profesiją, tai didžiuokimės ja.  

Dėkoju puikiai mokytojai Jolantai Martinionienei už 

nuoširdų interviu ir nuo savęs linkiu visa ko geriausio! 

Austėja Žukauskaitė, 3a 
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Jaunųjų kūryba 

 
 Rosita Puidokaitė 
 Pienė 

 

Saulės geltoniu pievą užlieja, 

Ilsisi medžio pavėsyje pienė. 

Daugel dainų jinai apdainuota, 

Visų gražiausia, vertai karūnuota. 

Ilsis nulenkus auksinę karūną, 

Po kojom visi jai tegriūna! 

Per pievą švelnus vėjelis nubėga, 

Ilsisi medžio pavėsyje pienė... 

 

Eriko istorija 
Visi žmonės yra skirtingi. Mes esame linkę kitus teisti, net gerai nepažinodami, vadovaudamiesi apkalbomis, kitų 

žmonių nuomone. Tačiau ne visada susimąstome, ar esame teisūs. 

Ne išimtis ir aš. Pirmą kartą Eriką – Lilės tėtį – pamačiau per savo mažosios pusseserės gimtadienį. Nuo pat 

gimimo ji gyvena Frankfurte, Vokietijoje, su savo mama ir 

močiute. Kadangi vokiečių kalbos nemokėjau, sėdėjau už 

šventinio stalo ir turėjau daug laiko apmąstymams. Šioje vietoje 

paaiškinsiu, kad Erikas, Lilės tėtis, šeimą paliko vos mergaitei 

gimus. Anot močiutės, nenorėjo įsipareigoti. Žiūriu į jį ir 

galvoju. Išvaizdus, aukštas vyras. Inteligentiškas, malonus, su 

visais bendraujantis, vis pašnekinantis Lilę, paglostantis jai 

galvelę. Sunku patikėti, kad šis malonaus elgesio jaunuolis yra 

tas pats žmogus, apie kurį prieš šešerius metus išgirdau telefonu. 

Prisimenu, lyg tai būtų vykę šiandien. Paskambinusi tėčiui teta 

atrodė susijaudinusi. Pasakė turinti dvi žinias – vieną gerą ir kitą 

blogą. Geroji žinia buvo ta, jog ji laukiasi, o blogoji – kad vos 

sužinojęs šią naujieną tetą paliko jos kūdikio tėtis. Nuo tos 

minutės jis tapo mano priešu. Kadangi pati turiu nuostabų tėtį, negalėjau nei pagalvoti, kaip galima be jo gyventi. Juk tėtis 

mane išmokė plaukti, važiuoti dviračiu, gaminti namelius lėlėms. Įdomu, kas šių dalykų išmokys Lilę? Mintyse buvau 

sukūrusi baisų mergaitės tėčio paveikslą. Erikas jame atrodė paskutinis niekšas. Protu nesuvokiau, kaip galima atsisakyti 

didžiausio gyvenimo turto. Buvau sau pasakiusi, kad, jei kada nors su juo susitiksiu, į akis išrėšiu visą teisybę, ką apie jį 

manau. 

O dabar sėdžiu prie šventinio stalo ir nebejaučiu jam jokios neapykantos – vien tik gailestį ir užuojautą. Taip yra 

todėl, jog žinau šiek tiek daugiau apie Eriko praeitį. Jis net ir gimė kitoks negu visi. Ėjo į mokyklą, skirtą specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams. Besilaukdama Eriko, jo mama sirgo depresija. Vartojo stiprius cheminius vaistus. 

Greičiausiai dėl to Eriko smegenyse įvyko šiokių tokių pakitimų. Už jausmus atsakanti smegenų vagelė nustojo veikti, 

jame nebeliko jausmų. Pradžioje tik smerkusi, mano teta pradėjo ieškoti mokslinio paaiškinimo tokiam žmogaus tipui. Jį 

puikiai atitiko autizmo apibrėžimas (austistai – tai ypatingai gabūs žmonės, kurie neturi jausmų ir emocijų). Kaip dabar 

galiu jį teisti? 

Gimtadienis baigėsi, Erikas išėjo visiems metams. O aš supratau, kad kiekvienas žmogus yra kaip paslaptinga 

knyga, kurios neperskaitęs iki galo negali sakyti, jog supratai jos prasmę. 

Dorotėja Rožinskaitė, 1c 
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Miniatiūros 
Gražų rudenišką rytą su šeima nusprendėme išeiti 

pasivaikščioti ir prasiblaškyti miške. Tačiau vaizdas 

nepradžiugino. Mačiau, kaip didžiulės mašinos kerta 

medžius, visur primėtyta šiukšlių, o gamta kaip apmirusi. 

Pagalvojau, galbūt medžiai irgi tokie patys, kaip mes? 

Gal jie irgi turi jausmus? Jeigu į medį žiūri filosofiškai – tai 

supranti, kad jis nėra toks jau paprastas. Jis savyje turi kažką 

paslaptinga. Manau, kad žmones su medžiais sieja ypatingas 

ryšys. 

Senovėje žmonės tikėjo, kad mirus žmogui, jo siela 

įsikūnija medyje. Tačiau aš manau kitaip. Medžiai yra 

tarpininkai tarp mūsų ir gamtos. Medžių šakos yra tarsi 

žmogaus rankos. Jos gali mus apkabinti, kaip ir žmonės vieni 

kitus, paguosti, nuraminti, priglausti. Manoma, kad žmonės 

apsikabinę medį pasikrauna energijos, tačiau reikia susirasti 

sau tinkamą. Taip yra ir su žmonėmis – ne su kiekvienu 

pasijunti geriau. 

Todėl ne veltui žmonės raginami nekenkti gamtai ir 

nepamiršti, kad mes esame jos dalis. Taigi ne viskas taip 

paprasta, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jeigu mes 

dažniau į paprastus dalykus pažvelgtume kitaip – taptume 

išmintingesni. 

Ieva Stulpinaitė, 1c 

 

...grįžęs namo po pamokų ir praleidęs svarbų susitikimą su 

draugu, kviečiančiu į lauką pažaisti futbolą ar užsiimti 

panašia, fizinę ištvermę ugdančia veikla, Mindaugas 

atsisėdo ant mažos, gražia aksomine paklote užklotos 

medinės kėdutės ir, stabtelėjęs galvoti apie kasdienius 

rūpesčius, atsipalaidavo bei pasiėmęs seną, dar visai 

neseniai rastą, sudūlėjusį nuo susikaupusių juodų dulkių 

knygų lentynoje laišką, ėmė jį atidžiai skaityti. Po kurio 

laiko, perskaitęs kvietimą į miesto šventę, susimąstė: iš kur 

žmogaus pasąmonėje atsiranda idėjos? Kaip jis jas 

analizuoja bei daro išvadas?  Ar visa tai skirta platinti 

visuomenėje? 

Vėliau Mindaugas suvokė, jog žmogus visą gyvenimą 

stengiasi suprasti save, visuomenę bei jį supančią sofistišką 

sudėtingą aplinką ir tai, kad, laikui bėgant, žmogui pačiam 

išaiškėja daugelis gyvenimo tiesų, nes jis mąsto, ieško 

reiškinių prasmės ir integruojasi į šiuolaikinį jį supantį 

pasaulį, 

„...viena, ko reikia, norint tapti geru filosofu, yra 

sugebėjimas stebėtis...“ (Jostein Gaarder „Sofijos pasaulis“)                                                                                                               

Radvilė Višnevskytė, 1c 
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Sveikiname nugalėtojus! 
 

Mindaugas Mikailionis, 3h, išlaikė  Lietuvos kūno kultūros elito 

normatyvus ir buvo apdovanotas Elito diplomu ir Aukso ženklu su ąžuolo 

vainiku. Šį renginį organizuoja Lietuvos sporto universitetas. Šia proga 

kalbiname Mindaugą. 

1. Kokia buvo tavo reakcija, kai sužinojai apie šį apdovanojimą? Buvau 

apstulbęs, savaime aišku, visiems taip būtų. Tokį apdovanojimą Lietuvoje 

gauna tik keli žmonės, o per pastaruosius metus niekas nebuvo gavęs. 

2. Kaip pavyko pasiekti tokių rezultatų? Kas tave motyvavo? Visų pirma 

norėjau laimėti bent kokį nors apdovanojimą. Vėliau pastebėjau, kad sekasi 

man neblogai, tad nusprendžiau išbandyti savo jėgas ir siekti aukštumų, 

laimei, man tai pavyko! 

3. Nuo kelerių metų pradėjai sportuoti? 

Sportuoti pradėjau maždaug nuo devynerių 

metų, tai buvo baidarių sportas. Vėliau padariau pertrauką ir bandžiau save 

atrasti kitose sporto šakose: žaidžiau krepšinį, futbolą, net treniravausi 

aikido. Taip pat sportavau savarankiškai – bėgiojau, užsiėmiau gatvės 

gimnastika, ėjau į sporto klubą. Galiausiai vėl grįžau prie baidarių. 

4. Kas tau reiškia sportas ir kokią dalį gyvenimo jis užima? Sportas – 

mano ateitis. Jis man svarbus, kadangi nenoriu prarasti fizinės formos, siekiu 

ją tobulinti. Nuo mažens sportuodavau tiek, kiek norėdavau arba kiek 

pajėgdavau. Visada stengiuosi laisvalaikį  praleisti prasmingai, todėl 

dažniausiai sportuoju. 

5. Ar planuoji sieti savo ateitį su sportu? Visų pirma, baigęs mokyklą 

norėčiau tapti savanoriu ir tarnauti kariuomenėje. Jei vėliau persigalvosiu, 

tai tikrai mėginsiu stoti į Lietuvos sporto universitetą. 

Ačiū už pokalbį, linkime sėkmės mokantis ir sportuojant!   

Kristina Kundrotaitė, 3h 

Skaitovų konkursas 

 

Spalio 19-ą dieną mokyklos aktų salėje vyko tradicinis skaitovų konkursas ,,Į širdį giesmėmis šneku...“, 

skirtas Maironio 155-osioms gimimo metines. Konkurse dalyvavo trisdešimt skaitovų, kurie deklamavo 

Maironio, Bernardo Brazdžionio, Kazio Bradūno, Vinco Mykolaičio-Putino bei kitų žymių Lietuvos poetų 

kūrinius. Išklausiusi visus skaitovus, vertinimo komisija, vadovaujama gimnazijos dramos būrelio vadovo 

Arūno Žemaitaičio, išrinko nugalėtojus. Geriausiais iš pirmų bei antrų klasių išrinkti: 1. Justas Kavaliauskas, 2d 

(mokytoja Vitalija Marojan), 2. Dorotėja Rožinskaitė, 1c (mokytoja Rita Rakauskaitė), 3. Ignas Lapienius, 2b ir 

Viktorija Kostkevičiūtė, 2b (mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė). Geriausiais iš trečių ir ketvirtų klasių 

išrinkti: 1. Lidija Pakalnickaitė, 4e (mokytoja Daiva Raipienė), 2. Gabija Kuzminskaitė, 3b (mokytoja Rita 

Richter), 3. Darius Balandis, 4d bei Dominykas Baršukaitis, 4g (mokytoja Vilija Mataitė-Grigaitienė). 

Konkurso laureatai lapkričio vienuoliktą dieną dalyvavo Respublikiniame moksleivių skaitovų konkurse 

Maironio literatūros muziejuje. Į antrąjį konkurso turą pateko Dorotėja Rožinskaitė, 1c. 

Ugnė Kučkovaitė, 1c 
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Iš kelionių sugrįžus 
 

Išvyka į Vokietiją 
 

Spalio 21-29 dienomis aštuoni 3e ir 4c gimnazijos mokiniai, lydimi 

mokytojų Kristinos Miliukaitės-Lapinskienės ir Gintarės Benetienės, 

dalyvavo tarptautiniame projekte „Mayday Humanity“ Vokietijoje. 

Kartu su Vokietijos, Lenkijos, Čekijos, Ispanijos, Kroatijos, Austrijos ir 

Slovėnijos delegacijomis mokiniai nagrinėjo pabėgėlių situaciją 

Europoje. Atlikdami interaktyvias užduotis mokiniai sužinojo išvykimo 

priežastis įvairiose šalyse, integracijos procesus bei visuomenės požiūrį 

į šią problemą. Programa sudarė galimybes pažvelgti į šią situaciją iš 

skirtingų pusių. Atlikta pabėgėlių atrankos simuliacija atskleidė 

valdžios interesus priglaudžiant šiuos žmones, o kelionė į vieną 

žymiausių pabėgėlių stovyklų Leverkusene parodė jos gyventojų 

požiūrį į pabėgėlius ir atsiradusius sunkumus. Šioje stovykloje projekto 

dalyviai galėjo susipažinti su bendraamžiais iš Sirijos, Afganistano, 

Irano bei Irako, sužinoti jų istorijas, įvertinti dabartines jų gyvenimo 

sąlygas ir diskutuoti apie iškilusias problemas. 

Projekto metu mokiniai mokėsi dirbti tarptautinėse grupėse, spręsti 

konfliktus ir ieškoti kompromisų. Laisvą laiką daugelis praleido bendraudami su kitais projekto dalyviais. 

Kultūrinių skirtumų bei panašumų ieškojimas buvo dažniausia pokalbių tema, į kurią įsitraukti norėjo visi. 

Keliaudami mokiniai aplankė Kelną, sužinojo apie organizacijos CARE GERMANY veiklą bei protestus 

Bochumo mieste.  

Mokinių įspūdžiai: ,,Labai džiaugiamės, jog turėjome 

galimybę dalyvauti Europos jaunimo projekte 

Vokietijoje. Šiame projekte daugiau sužinojome ne tik 

apie pabėgėlius, bet ir apie karą jų šalyse. Pamatėme, kur 

ir kaip jie gyvena, susipažinau su vykdomais projektais, 

kurie remia pabėgėlius. Ten sutikti žmonės, emocijos ir 

įgytos žinios suteikė mums daugiau patirties. Ši kelionė 

buvo nuostabi patirtis tobulinant anglų kalbos žinias ir 

galimybė pabendrauti su kitų šalių atstovais. Džiugu, jog 

linksmai leisdamos laiką galėjome įgyti naujos patirties.“  

– Karolina Pupiūtė, 3e, Vytautė Slučkaitė, 3e, Miglė 

Bespalova, 4c. 

Karolina Kildaitė, 4c 
 

Išvyka į Šilutę 
 

Šių metų spalio dvidešimtą dieną 3d klasės mokiniai su 

mokytoja Audrone Tuminauskiene dalyvavo Respublikinėje 

konferencijoje „Ir akmenis atitolinkite“, skirtoje Ievos Simonaitytės 

120-osioms gimimo metinėms paminėti. Mūsų pranešimo tema buvo 

„Ieva Simonaitytė vienuoliktokų akimis“, kurį sudarė vaidybinės 

improvizacijos iš rašytojos autobiografinės kūrybos lobyno ir 

pranešimas apie Ievą Simonaitytę.  Išvykome ankstų rytą Šilutės link, 

pasiekėme Hugo Šojaus dvarą-muziejų, kuriama ir vyko konferencija. 

Joje išklausėme liuteronų parapijos pastoriaus, profesorių ir 

doktorančių iš Klaipėdos, Lietuvos edukologijos, Vytauto Didžiojo 

universitetų pranešimų. Praturtėjome žiniomis ne tik apie Ievą Simonaitytę, bet ir apie Mažąją Lietuvą, jos 

istoriją bei tradicijas. Po pertraukos klausėme mokinių pranešimų, patys pristatėme savąjį. Pabuvojome 

ekskursijoje Hugo Šojaus dvare, kurioje išmokome to meto poniškos kultūros pagrindų, sužinojome apie dvaro 

šeimininką, jo šeimą ir jos istoriją. Tai buvo turininga, produktyvi ir labai įsimintina kelionė. 

Milda Auželytė, 3d 
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Jie kuria mokyklos įvaizdį 
Gimnazijoje ilgus metus dirba techninio personalo darbuotoja 

Aldona Lataitienė. Ji yra ramybės, geranoriškumo ir darbštumo 

pavyzdys kiekvienam. Visiems maloniai besišypsanti Aldona atsakinga 

už trečio aukšto tvarką.   

1. Papasakokite apie save: kur gimėte, mokėtės, augote? Gimiau 

Dzūkijoje, o nuo 

šešiolikos metų 

gyvenu Kaune. 

Baigiau vidurinę 

mokyklą, stojau į 

technikumą, 

metalo apdirbimo 

specialybę, bet jo 

nebaigiau. Buvo 

sunku mokytis, 

kadangi reikėjo 

daug fizikos bei 

matematikos 

žinių. Penkiolika metų dirbau metalo apdirbimo gamykloje 

„Gelžbetonis“, o vėliau dar penkiolika metų dirbau kailių fabrike 

„Vilkas“. Šioje mokykloje dirbu jau septyniolika metų. 

2. Septyniolika metų – ilgas laikas. Kaip per šiuos metus keitėsi 

mokykla, jos įvaizdis? Keitėsi tik į gerąją pusę. Buvo daug renovacijų, 

mokykla tapo vis gražesnė, aplinka – jaukesnė. 

3. Kaip atrodo įprasta Jūsų darbo diena? Anksti keliuosi, bet aš 

įpratusi anksti keltis, todėl man tai nėra sunku. Į darbą einu noriai, ne 

kaip į kokią „katorgą“, nes darbas man patinka, aplinkui daug jaunimo, 

kurie mane gerbia ir dirbti yra smagiau. Keliuosi pusę trijų ryte, padarau 

mankštą, esu tikinti, todėl pasimeldžiu, o tada važiuoju į darbą iš 

Vilijampolės penktos valandos autobusu. Miegoti einu apie aštuntą 

valandą vakaro. 

4. Kaip keičiasi jaunimo elgesys? Ar per tuos metus jie tapo 

mandagesni, ar priešingai – liūdina Jus savo elgesiu? Tikrai tapo 

mandagesni. Anksčiau reikėdavo su jais pasipykti, kildavo nesutarimų, o 

dabar visi labai mandagūs, visada sveikinasi. 

5. Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? Skaityti religines knygas.  

6. Kokios patirties įgijote šiame darbe? Įgijau bendravimo patirties. 

Gyvenu viena, tad man labai svarbus bendravimas su žmonėmis. Jeigu 

žmogus užsidaro namuose, jis jaučiasi atstumtas nuo visų, uždarytas nuo 

visuomenės, o dirbant mokykloje aplink visuomet yra būrys 

išsilavinusių, šviesių žmonių. Su bendradarbėmis rytais geriame kavą, 

šnekučiuojamės. Moterys už mane jaunesnės, bet jos labai draugiškos, 

įdomios pašnekovės. Bendraujant su savo amžiaus žmonėmis 

dažniausiai kalbama apie ligas, o su jomis pasišnekėti galiu apie viską. 

7. Kokie yra Jūsų darbo privalumai ir trūkumai? Dirbdama čia 

prisidedu pinigėlių prie pensijos, bet visgi svarbiausia – bendravimas, 

išėjimas iš namų. Net nežinau, ar galėčiau įvardinti trūkumų, nes fizinis 

darbas man nėra sunkus, man tik geriau, kad galiu pajudėti. 

8. Ką galite pasakyti apie mokinių tvarkingumą? Sakyčiau, kad 

mokiniai yra labai tvarkingi. Žinoma, kartais pasitaiko vienetai tokių, 

kurie  atėję į tualetą ką nors ne vietoje padaro, bet šiaip mokiniai yra 

tvarkingi. Kiekvienais metais stebiuosi ir džiaugiuosi, kad į gimnaziją 

ateina vis tvarkingesni moksleiviai.  

Patricija Anušauskaitė, 3a 
 

Jie garsina mokyklą 
Kauno miesto savivaldybės tarpdisciplininėje gabių vaikų ugdymo 

programoje dalyvauja 2a klasės gimnazistai Greta Maksevičiūtė, 

Gintaras Stankevičius ir Norbertas Blandis. 

1.. Kaip jautėtės, kai buvote pakviesti į programą? 

Norbertas: Gerai. Gal esu pripratęs, nes ir ankstesnėse mokyklose 

panašiai buvo. Aišku, buvo smagu, kad pakvietė. Visada smagu 

dalyvauti tokiuose projektuose. 

Greta: Labai apsidžiaugiau patekusi. Prieš metus net nežinojau, kad ši 

programa egzistuoja, nesitikėjau, kad joje dalyvausiu. Juk nesimokiau 

daugiau nei kiti mano bendraamžiai, tačiau pasirodo, pažymiai kartais 

nėra tokie svarbūs. Kad patektume į ją, turėjome gerai pasirodyti 

atlikdami intelekto koeficiento nustatymo testą, pagal kurį buvo atrinkti 

trys mokiniai iš mūsų mokyklos ir, visai atsitiktinai, iš tos pačios klasės. 

2. Papasakokite apie veiklą šioje programoje. 

Gintaras: Kiekvieną savaitę dalyvaujame skirtingų disciplinų 

užsiėmimuose – nuo humanitarinių mokslų iki tiksliųjų, kurie vyksta 

įvairiuose Kauno universitetuose. 

Greta: Dalyvaudami šioje programoje susipažįstame su dėstytojais, 

studijų programomis ir universitetų erdvėmis. Jau apsilankėme KTU, 

LSMU ir LSU universitetuose. 

Norbertas: Susipažįstame su kitais gabiais Kauno moksleiviais. 

3. Ar verta ten eiti? 

Norbertas: Taip, labai naudinga susipažinti su kitais ir išgirsti naujos 

informacijos. Pasivaikštome po nepažįstamas aplinkas.  

Greta: Turime galimybę susipažinti su gabiais bendraamžiais iš kitų 

mokyklų, su jais pabendrauti, padiskutuoti, bendradabiauti, galbūt net 

tapti draugais. 

4. Kaip jums 

pavyko 

pasiekti 

aukštų 

mokymosi 

rezultatų? 

Gintaras: 

Sėkmė 

(šypsosi). 

Greta: 

Pradinėje 

klasėje savo 

sugebėjimais 

neišsiskyriau, buvau vidutinių gabumų, jie išryškėjo tik vidurinėje. 

Atėjus į gimnaziją ir vėl nebuvau niekuo išskirtinė, visi aplink mane 

buvo labai talentingi. Todėl ir nustebau, jog mane pakvietė į šią 

programą, o tuo labiau, kad į ją patekau.   

Norbertas: Gerai mokomės, netingime, atliekame namų darbus. Gal ir 

gimėme su talentu mokslams, bet ne visiems, žinoma. 

5. Koks, jūsų nuomone, mokymosi būdas yra pats efektyviausias? 

Gintaras: Man užtenka per pamokas klausyti ir paruošti namų darbus. 

Nieko papildomai nedarau. 

Norbertas: Yra labai daug moksleivių, kurie per pamokas, sakykim, 

nelabai klausosi ir galvoja, kad prieš kontrolinį pasiskaitys ir išmoks, bet 

aš bandau per pamoką kuo daugiau išmokti ir tada prieš kontrolinį nėra 

daug ko mokytis, pakanka peržiūrėti svarbiausią informaciją. Reikia 

susikoncentruoti ir išnaudoti laiką mokykloje. 

6. Kam po ilgo darbo skiriate savo laisvalaikį?   

Norbertas: Lankau dramą, paskaitas, lengvąją atletiką, bėgioju. 

Gintaras: Žaidžiu krepšinį, galima sakyti, profesionaliai.  

7. Oho, taigi esate ekspertai ne tik mokslo, bet ir laisvalaikio srityje. 

O kur įsivaizduojate save po dešimties metų? 

Norbertas: Na, tikriausiai dirbsim darbus. Manasis tikrai bus susijęs su 

tiksliaisiais mokslais, nesu humanitaras. Galbūt studijuosiu KTU, galbūt 

vyksiu į užsienį, dar nežinau. 

Gintaras: Tikiuosi, žaisiu krepšinį, savo mėgstamiausią sportą.  

8. Ko palinkėtumėte bendraamžiams gimnazistams? 

Gintaras: Nepasiduoti. 

Norbertas: Dirbti, netinginiauti. Žinoma, kartais galima patinginiauti, 

bet, svarbiausia, ne per daug.  

Sabina Baltrūnaitė, 3a 
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