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Žmogaus mokykla 

Keturiasdešimt metų – pusė žmogaus gyvenimo, 

menka akimirka žmonijai. Tačiau ką šie metai reiškia 

mokyklai? Ar mokyklos veiklą ir viziją galima įsprausti į 

laiko rėmus?  Kas žymi mokyklos pradžią – pirmasis koją 

įkėlęs mokinys, pirmoji plyta, momentas, kai gimė naujos 

mokyklos idėja? Kas yra mokykla? 

Nuaidi mokyklos skambutis ir sutrikdo tylą. Netrukus 

pasigirsta vis stiprėjantis gausybės balsų ūžesys. Pro vienas 

po kitų atsiveriančias duris į siaurus koridorius ima plūsti 

kalbantys, šaukiantys, besijuokiantys, sunerimę, pavargę, 

skubantys, vieni susimąstę, o kiti galbūt niekada 

nesusimąstantys jauni žmonės. Šis chaotiškas reginys visiems 

pažįstamas, iš pažiūros primenantis skruzdėlyną. Iš pirmo 

žvilgsnio tai tik bruzdantis neaišku kur lekiančių kojelių 

kalnas, triukšmingas ir įdomus, tačiau pernelyg laukinis, kad 

norėtum arčiau prikišti nosį. Tačiau pažvelgus atidžiau 

pastebi, jog kiekviena skruzdėlė turi savo maršrutą, nuosavą 

nešulį ir individualią užduotį. Visas skruzdėlynas dirba kartu, 

kiekvieno dalyvio indėlis padeda pasiekti bendrą tikslą. 

Skruzdėlyno stebėtojui jau smalsu – koks tai tikslas? 

Užauginti skruzdę, kuri atsiskirs ir sukurs naują skruzdėlyną. 

Išauklėti savarankišką, brandžią asmenybę, kuri apie save 

burtų kitus. 

Mokytojas ir mokinys – dvi integralios mokyklos 

dalys. Nėra svarbi vieta ar sienos, mokykla gali gyvuoti ir 

prie verpimo ratelio. Svarbus yra mokytojas, kuris 

kruvinomis pastangomis, beviltiškiausiomis sąlygomis moko, 

nes nepamiršo tikslo, kuris įdiegia vertybes ir skatina 

mokinius mąstyti. Jis ne tik moko, bet ir ugdo, suteikia ne tik 

žinių, bet ir išminties. Tokį mokytoją galima vadinti 

Gyvenimo mokytoju, visai nesvarbu, kokį dalyką jis dėsto. 

Pasiseka tiems mokiniams, kurie Gyvenimo mokytojų gali 

klausyti, nes jų sutinkame retai, jiems verta kasdien dėkoti. 

Vienas tokių mokytojų yra pasakęs, jog egzistuoja du 

žmonių tipai: vieni nori mokyklą paversti gatve, kiti – gatvę 

mokykla. Galima neabejoti, jog pastarieji yra tikrosios 

mokyklos kūrėjai. Tai mokykla, neapribota laiko ar erdvės, 

kurioje mokytojai išugdo gebėjimą mokytis ir mokyti, padeda 

atrasti prasmę ir primena mums, kur jos ieškoti. Mokykla – 

tai veikla, kuria mokytojas iš kiekvieno mūsų daro Žmogų. 

 

Ramunė Rakauskaitė, buvusi gimnazistė 
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Akcija „Darom“

Norėdama atkreipti dėmesį į gamtos apsaugą, mūsų 

gimnazija direktoriaus Artūro Sakalausko iniciatyva šiais 

metais rugsėjo 20-ą dieną dalyvavo akcijoje ,,Darom“, skirtoje 

Pasaulinei tvarkymosi dienai („World Cleanup Day“). Tai 

didžiausia pilietinė akcija pasaulyje, kurioje tuo pačiu metu 

dalyvavo net penki procentai pasaulio gyventojų. 

Akcijos „Darom“ organizatoriai ėmėsi iniciatyvos, kad 

Lietuva būtų šio sambūrio lydere pasaulyje ir organizuotų šią 

akciją 2020 metais daugiau nei šimte penkiasdešimtyje 

valstybių. Akcijos tikslas – priminti, kad gamtą reikia tausoti ir 

mylėti kiekvieną dieną, nes tai mūsų visų vieninteliai namai. 

Akcijos metu, kuri visame pasaulyje vyko rugsėjo 21-ą 

dieną, žmonės buvo raginami tvarkyti savo aplinką (pernai 

buvo surinkta 88500 tonų šiukšlių). Mokinių akcijos idėja buvo 

tikrai išradinga ir įdomi. Mokyklos stadione susirinko pirmų ir 

antrų klasių moksleiviai, kurie sustojo į gyvą grandinę ir 

sudėliojo ,,MES MYLIM ŽEMĘ“. Prie jų prisidėjo ir 

linksmieji ,,žvėreliai“ (nuotraukoje Gabija Navašinskaitė ir 

Paulina Seričenkaitė, 4c), ir gamtos neteršiančios transporto 

priemonės: dviračiai, riedučiai, paspirtukai ir riedlentės. Buvo 

sodinami, medeliai. Akcijos metu buvo kuriamas flashmob’as, 

skambėjo linksma muzika, visų buvo puiki nuotaika! Renginys 

buvo filmuojamas, o sukurta medžiaga buvo įkelta į facebook 

socialinį tinklą, kuriame vyko konkursas. „Rasos“ gimnazija 

pateko į Lietuvos mokyklų, surinkusių daugiausia „patiktukų“, 

dešimtuką. 

Dabar mūsų gimnazijos laukia antras konkurso etapas. 

Martyna Kachnevičiūtė, 1c

Mokytojų diena kitaip 

Tradiciškai, kaip ir kiekvienais metais, mūsų gimnazija spalio 4-ąją linksmai šventė Mokytojų dieną. Tą dieną gimnazijos 

pirmo aukšto fojė  tapo Smetonos laikų Laisvės alėja ir ,,Konrado“ kavine. Šventės pagrindiniai organizatoriai – direktoriaus 

pavaduotoja Violeta Juškienė ir mokinių komitetas. Mokytojus pasitiko didingas Soboras ir prie jo sustojusi karieta. Visi norintys 

galėjo ja ,,pasivažinėti“ ir nusifotografuoti Soboro fone. Mylimi mokytojai stebėjo mokinių organizuotas ir vedamas pamokas, 

mėgaudamiesi kava ir tortu, kuriais vaišino mokinių komiteto nariai. Prieš pamokas ir per pertraukas skambėjo ir šventinę 

nuotaiką kūrė tarpukario Lietuvoje populiarios dainos, kurias atliko „Lygaudės“ vadovės Vidos Braziulienės vadovaujamas 

ansamblis, šoko mokyklos kolektyvas „Rasa“, 

vadovaujamas mokytojos Džinetos Šablauskienės. 

3c klasės lietuvių literatūros pamokoje 

tvyrojo ypatinga ir itin šventinė nuotaika. 

Kiekvienas išsitraukė dalį literatūros kūrinio. 

Suradęs bendraklasį, kuris gavo užuominą apie tą 

patį kūrinį, turėjo sugalvoti ketureilį kūrinio tema. 

Pradedantieji poetai juos turėjo garsiai perskaityti, 

tada visi išrinko geriausiai pavykusį posmą. 

Nugalėjo Patricija ir Matas, sukūrę tekstą pagal 

graikų mitą apie Dedalą ir Ikarą: 
 

Ryto žara užgesino žvaigždynus. 

Sparnus dievai prie pečių prirakino. 

Kyli aukštyn, užmerki akis ir kaip sužeistas  

Paukštis krenti į raibuliuojančią mėlyną jūrą. 
 

Jie buvo apdovanoti, tačiau nė vienas neliko be prizo ir, žinoma, be šypsenos. Džiaugiamės penktadienio mokytojomis 

Dorotėja ir Smilte, nauja patirtimi bei išradinga pamoka. Po pamokų mokytojai buvo kviečiami į aktų salę, kurioje susiskirstę 

komandomis žaidė Mokytojų dienos proga sugalvotą žaidimą „Mokytropolis“. Renginį organizavo mokiniai, vadovaujami 

gimnazijos teatro vadovės Redos Vaivadaitės. Mokytojai įrodė, kad gali ne tik sunkiai dirbti, bet ir pasilinksminti. Jiems teko 

spręsti šaradas, atlikti komandines užduotis, prisistatyti, sukurti savo komandos pavadinimą pagal išsitrauktą spalvą. 

Martyna Folkmanaitė, 3c 
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Interviu Mokytojų dienos proga 

Mokytojų dienos proga kalbiname ilgametį gimnazijos 

braižybos ir technologijų mokytoją, mūsų klasės auklėtoją 

Kazimierą Zuzevičių. Visi žinome, kad mokyklose daugiausia 

dirba mokytojos moterys, visuomenėje atsiranda vyrų 

moteriškėjimo tendencija, nes berniukus dažniausiai auklėja 

moterys. Todėl mokytojas Kazimieras mokykloje tikra vertybė. 

Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją? Man patinka 

dirbti su žmonėmis. 

O kodėl nusprendėte tapti auklėtoju? Aš jau daug 

metų dirbu auklėtoju. Vienąkart teko auklėti nedidelę klasę, 

kurioje buvo devyniolika vaikinų. Su ta klase niekas 

nesusitvarkė, todėl ji atiteko man. Bendrauti su jais man gerai 

sekėsi, todėl vis gaunu auklėjamąją klasę. Nors iš tikrųjų patys 

mokiniai sprendžia, ar auklėtojas sugeba atlikti savo pareigas. 

Ar esate patenkintas mokytojo profesija? Taip, tikrai 

patenkintas. 

O ar džiaugiatės, turėdamas auklėtinius? Auklėtiniai 

puikūs! Yra, kaip sakoma, spygliukų, bet jie yra greit 

„nuglostomi“. 

Kuris darbas jums lengvesnis – mokytojo ar 

auklėtojo? Mokytoju būti sunkiau, nes jauti didesnę 

atsakomybę, ne visada gali atsirasti antra galimybė išmokyti 

tai, kas praleista. Todėl galima palyginti gydytojo ir mokytojo 

profesijas – jeigu suklydai, antros galimybės niekas neduos.  

Kaip manote, ar mokiniams svarbu, kas jų 

mokytojas: vyras ar moteris? Iš pirmo žvilgsnio atrodo 

nesvarbu, tačiau, jei palygintume vaikų elgesį, tai 

dėmesingesni mokiniai būtų vyro mokytojo pamokose. Bet 

dėmesys priklauso nuo daugelio aplinkybių ir nuo pačių 

mokinių. 

Ar jūs patiriate sunkumų, dirbdamas per savo 

pamokas su mergaitėmis? Ne, nepatiriu. Tikrai nesusiduriu 

su jokiais sunkumais, bendraudamas nei su berniukais, nei su 

mergaitėmis. Visų pirma, matau mokinį kaip žmogų, todėl, 

svarbiausia, žmogiškas ryšys. 

Ko jūs siekiate mokydamas vaikus? Pirmiausia, kad 

jaunas žmogus suprastų gyvenimą. Pagrindinis tikslas – 

suvokti, kad esi, atėjai iš kažkur į šį pasaulį ir turi nueiti 

gyvenimo kelią labai atsakingai. Noriu parodyti, kad mes, kaip 

mokytojai, padedame atrasti teisingą kelią. Nenoriu kištis per 

daug, bet stengiuosi padėti tiems, kuriems, matau, reikia 

pagalbos. 

Kaip leidžiate laisvalaikį? Turiu daug pomėgių: 

žvejyba, automobilizmas, buvimas gamtoje. Kartais užtenka 

pasėdėti miške ant kelmo ir nė nepastebi, kaip laikas prabėgo. 

Gera aplinka teigiamai veikia žmogų. Mano hobis yra būti ten, 

kur gera, ir nebūtinai kompanijoje. Todėl linkiu visiems atrasti 

tai, kas džiugina. 

Dėkojame. Rusnė Bliūdžiūtė ir Smiltė Meškytė, 3c 

Mokytojų dienos proga kalbiname šokių mokytoją, 

gimnazijos šiuolaikinių šokių grupės „Rasa“ vadovę Džinetą 

Šablauskienę, kurios vadovaujamas kolektyvas 2018–2019 m. 

m. pelnė daugiausia respublikinių ir tarptautinių apdovanojimų. 

Šio kolektyvo merginos savo siužetiniais šokiais visada puošia 

kiekvieną gimnazijos renginį. 

Koks jūsų mėgstamiausias šokis? Man patinka Lotynų 

Amerikos šokiai, nes juos šokant visas kūnas juda. Tai labai 

smagūs, linksmi šokiai, muzikos ritmas sukuria gerą nuotaiką, 

suteikia daug energijos.   

Kada pradėjote šokti? Pradėjau šokti nuo pat mažens, 

lankydama šokius darželyje buvau geriausia. Per abiturientų 

išleistuves šokau ,,Kepurinę“ pačiame  grupės centre. 

Lankydama mokyklą, penktoje klasėje, pradėjau burti kiemo 

vaikus į savo kuriamus šokių spektaklius, šokdavo ir mano 

amžiaus, ir jaunesni- įtraukdavau visus, kas tik norėjo. Tačiau 

profesionaliai pradėjau šokti būdama aštuntoje klasėje. 

Ar žinojote, kad su šokiais siesite savo ateitį? 

Vienuoliktoje klasėje dar nežinojau, kuo galėčiau būti, bet 

draugė man pasiūlė studijuoti choreografiją ir tapti šokių 

vadove. Baigusi mokyklą iškart įstojau į Klaipėdos 

konservatoriją ir ten pradėjau mokytis šios specialybės. 

Ar norėjote būti mokytoja? Na, čia tai geras 

klausimas! Niekada nenorėjau būti mokytoja, tačiau  mano 

mama labai norėjo, kad ja tapčiau, bet aš sakiau- niekada 

gyvenime! Tai va, niekada negalima sakyti ,,niekada“. Dabar 

jau dvidešimt aštuntus metus dirbu šokių mokytoja ir esu tuo 

labai patenkinta, nes man patinka dirbti su jaunimu.  

Ar turite mėgstamiausią šokėją? Šokėjo neturiu, bet 

choreografės Andželikos Cholinos kūryba, jos spektakliai  man 

labai patinka. 

Ar sunku suburti tokį šokėjų kolektyvą, kuris 

pasiekia tokių aukštų rezultatų konkursuose? Užkrečiu savo 

pavyzdžiu per šokių pamokas ir merginos pačios prašosi į 

grupę. 

Dalyvavimas konkursuose – malonumas ar darbas? 

Kiekviena kuriančio žmogaus veikla turi dvi puses. Niekur 

nedalyvaudamas nebūsi patrauklus, netobulėsi, niekas tokiam 

kolektyve ir nenorės šokti. Būtent varžybose merginos daug ko 

išmoksta, pamato kitus, pačios nori pasirodyti kuo geriau. 

Tačiau kiekvienas dalyvavimas konkurse kainuoja: tai ne tik 

dalyvio mokestis, bet ir kelionės išlaidos, drabužiai- dažnai 

viskas atsiremia į finansines galimybes, juk už viską mokame 

patys. Bet laimėjimai visada yra puiki motyvacija siekti dar 

daugiau. 

Kaip vertinate šiuolaikinius šokio projektus? 

Šiuolaikiniai šokio projektai yra jėga! Jie populiarina šokį ir 

visi užsimano šokti! Labai gerai, kad būna ne tik dainų, bet ir 

šokių projektai. Aš esu už tai, kad kuo daugiau žmonių šoktų 

bei judėtų. To ir linkiu visiems mokiniams ir mokytojams 

gimnazijos jubiliejaus proga. 

Ačiū už pokalbį. 

Deimantė Jankauskaitė ir Patricija Zvezdinaitė, 3c 
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Mokytojai, jau atsisveikinę su mokykla, ir tie, kurie šalia,– kas jie?

Vida Bikelytė-Norkienė: „1988 metais įsidarbinau „Rasos“ 

gimnazijoje, tuometinėje 41-oje mokykloje, užklasinio darbo 

organizatore. 1992 metais buvau paskirta istorijos mokytoja. 

Kodėl istorijos? Kodėl mokytoja? Bijojau mokytojų, 

gerbiau, žavėjausi šia 

profesija, o šiandien drįstu 

tvirtinti, kad tai ne profesija, 

o pašaukimas, misija, kurios 

neišvengsi, jeigu turi dvasinę 

klausą. 

Peržvelgdama savo 

gyvenimą, matau, kaip 

tiesiai, neklaidžiodama, 

žygiavau į mokyklą... Čia 

nėra nuobodulio, o pašėlęs ritmas neleidžia senti – amžina 

jaunystė! 

Nežinau žodžio „laisvalaikis“, manau, kad tai – 

tinginių žodis. Humanitarai augančioje Lietuvoje gyvena 

bėgdami: teatras, parodos, renginiai, kursai... 

Jeigu žmogus myli, jis linksmas, o linksmas visada tarp 

linksmybių. Tebūnie mokykloje linksma!“ 

Virginija Bagdonaitė-Neviardauskienė: „Rasos“ 

gimnazijoje pradėjau dirbti 

1983 metais. Darbas 

mokykloje pasirinko mane, o 

ne aš jį. Norėjau dirbti 

juriste, svajojau tapti 

advokate, tačiau, kadangi 

buvau „priešo“ duktė, 

tremtinė, į juridinį fakultetą 

manęs nepriėmė. Tada 

įstojau į filologijos 

fakultetą, norėjau dirbti 

vertėja, tačiau pakliuvusi į 

mokyklą, prisirišau prie vaikų. Jiems reikėjo manęs, ir tai 

nulėmė mano pasirinkimą. 

Laisvalaikiu gamta suteikia nusiraminimą, paguodą, su ja 

lengva bendrauti, ji priima tave tokį, koks esi.“ 

Danutė Starkevičiūtė-

Narbutavičienė: „Rasos“ gimnazijoje 

dirbau nuo 1979 metų. Keitėsi 

direktoriai, mokytojai, mokiniai, o aš 

likau. Mokykloje prabėgo mano 

geriausi metai, galima sakyti, visas 

gyvenimas. Gyvenimo kelyje sutikau 

daug žmonių, kurie man liko artimi ir 

brangūs. Gyvenime dažniausiai 

vadovaujuosi šiais Omaro Chajamo 

žodžiais: 

Kiek mirksnių tau gyvent, seniai lemtis atskaitė, 

Tad nė vienam iš jų neduok liūdnai praeiti. 

Gyvenimas yra brangiausia, ką turi, – 

Ir jis praeina taip, kaip tu jį pats praleidi. 

Džiaugiuosi, kai mano 

mokiniams sekasi, ir jie suranda 

savo gyvenimo kelią; liūdžiu, kai 

susilaukiu nepelnyto abejingumo.“   

Elvyra Dainauskaitė: „Rasos“ 

gimnazijoje dirbti pradėjau 1981 

metais, tai mano pirmoji 

darbovietė. Mokytoja tapau, nes, 

sėdint mokyklos suole ir vilkint 

mokyklinę uniformą, kažkaip 

buvo aišku, kaip turi atrodyti ir 

elgtis „normalus“ mokytojas. Mėgstu eksperimentuoti ir dėl 

gyvenimiško patyrimo išbandyti viską savo kailiu. 

Mokytojavimo nesirinkau. Paprasčiausiai paeksperimentavau 

ir per ilgai užsibuvau. Džiaugiuosi supratusi, kad sėdėdama 

mokyklos suole klydau, galvodama apie mokytojus, buvau 

neteisi. Bet šis supratimas, nepadirbus mokykloje, vargiai 

įmanomas.“ 

Laimutė Sušinskaitė-Venckuvienė: „Rasos“ gimnazijoje 

dirbau nuo 1983 metų. 

Mokytoja būti svajojau 

nuo penktos klasės. Man 

patiko aiškinti, mokyti 

kitus, patarti, netgi draugų 

sąsiuvinius taisydavau 

vakarais. Manau, kad 

mokytojo profesiją renkasi 

idealistai, romantiškos 

prigimties žmonės. Taigi 

svajojau pakeisti pasaulį. 

Deja... Manau, jog 

pasirinkimą nulėmė ir tėvų 

auklėjimas.“   

Drąsutė Jatkonienė: 

„Džiaugiuosi būdama mokytoja. 

Man gimnazijoje dirbti buvo gera, 

nes jaučiausi saugi ir reikalinga. 

Puikios darbo sąlygos leido 

tobulėti ir įgytas žinias perteikti 

mokiniams. Moksleivių smalsumas 

ir geranoriškumas rodo, kad jie 

jaučia matematikos mokymosi 

prasmę ir džiaugiasi sėkme. O 

abiturientų pripažinimas viena iš 

mylimiausių mokytojų yra pats brangiausias įvertinimas.“ 

Laima Povilaitytė-Žukauskienė: „Rasos“ gimnazijoje 

dirbu nuo 1989 metų. 

Baigdama vidurinę mokyklą, 

niekada neabejojau, kuo 

turėčiau tapti, koks mano 

gyvenimo tikslas. Buvau labai 

patriotiškai nusiteikusi: 

norėjau, kad lietuvių kalba 

išliktų sunkiais stagnacijos 

laikais. Norėjau, kad lietuviai 

mokėtų ir gerbtų gimtąją kalbą. 

Mano manymu, užsibrėžtą 

gyvenimo tikslą galėjau 

įgyvendinti tik būdama lietuvių 

kalbos mokytoja.   

Tai buvo gan romantiškas, optimistiškas bei jaunatviškas 

požiūris į gyvenimą ir darbą.“ 

Milda Mikulevičiūtė-

Mackelienė: „Rasos“ 

gimnazijoje pradėjau dirbti 

1996 metais. Mokytojaudama 

daug ko pati išmoksti – tai 

egzaminas mokytojui. 

Išmoksti dirbti su jaunais 

žmonėmis, perteikti Dievo 

žodį vaikams suprantamu ir 

prieinamu būdu. Visa tai ugdo 

išradingumą, geranoriškumą 

ir kantrybę.“ 
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Mokykla, kurią prisimena buvę mokiniai 

Jogailė Markevičiūtė, 2018 m. laida: „Puikiai 

atsimenu Rugsėjo 1-osios šventę pirmoje gimnazijos klasėje – 

galvoje kirbėjo tiek spėlionių, abejonių, klausimų ir svajonių 

apie būsimus ketverius metus… Tądien dar negalėjau nuspėti, 

kad daugelis svajonių gimnazijoje išsipildys – ne tik sutikau 

nuostabių draugų, bet pažinau ir tikrų Mokytojų, kurie 

visapusiškai rūpinosi gimnazistais, padėjo siekti išsikeltų tikslų 

ir suteikė patirties einant gyvenimo keliu. Būtent savo 

Mokytojams esu dėkinga už aukštus egzaminų įvertinimus, 

motyvaciją dalyvauti gimnazijos veikloje ir bendruomenės 

gyvenime. Ačiū!“ 

Indrė Leonavičiūtė, 2007 m. laida: „Mokyklą 

prisimenu kaip iš begalybės žodžių ir iliustracijų sudarytą 

knygą – visada atverstą ir niekada nenusibostančią. Kas kartą 

paėmusi ją skaityti, negaliu patikėti, jog vos ketveri „Rasos“ 

gimnazijoje praleisti metai suteikė man tiek daug. Buvo 

linksma, kai per „Sporto šventę“ eidavome į mišką, kovojome 

žaisdamos merginų krepšinio komandoje, buvo jauku per 

nuostabias lietuvių kalbos pamokas, juokinga, kai kvailas 

išdaigas susekdavo auklėtoja, smagu, kai laisvomis 

akimirkomis susėsdavome prie pelėdų, jautėmės visi lygūs, kai 

apsirengdavome pilkąsias uniformas... O atėjus laikui išeiti, 

buvome užgrūdinti.“ 

Jurga Mikšytė, 2004 m. laida: „Galbūt keista, o gal ir 

ne, bet smagiausi prisiminimai 

apie mokyklą – paskutinieji 

metai. Egzaminų baimė ir 

paskutiniai bandymai 

pasimokyti išsitrynė iš atminties 

ir liko tik šventės, vaidinimai, 

filmavimai, kurių metu 

atradome naujus draugus, 

kūrėme, repetavome ir tiesiog 

smagiai leidome laiką. 

Džiaugiuosi, jog šimtadienis, 

paskutinis skambutis, 

dvyliktokų testamentas mūsų 

gimnazijoje nebuvo tik formalus 

paminėjimas, bet tikra šventė, 

kuriai ruošėsi visi.“ 

Vilma Navickaitė, 2001m. laida  : „Man gimnazija – tai 

neįkainojamos patirties įgijimo laikas ir galimybė išreikšti save 

visaip: šokiu, muzika, daile, kūryba, moksline ir organizacine 

veikla... 

Gyvenimas sukosi ritmu, kuris neklausęs įsukdavo 

kiekvieną tradicijomis ir papročiais, kuriuos patys kūrėme... 

Diena po dienos, metai po metų, kol buvome mokyklos dalimi, 

rodėsi, kad tai niekada nesibaigs: vis tie patys kabinetai, 

mokytojai, spėję tapti mūsų draugais, bendraklasių būrys ir 

kasdien vis kas nors nauja, pradedant ką tik išmokta formule ir 

baigiant įsiplieskusia simpatija per „žiburėlį“... Dabar tai vieni 

brangiausių ir šilčiausių atsiminimų: nostalgija mokyklai liks, 

kaip ir noras į ją sugrįžti. 

„Čia mūsų bėdos, mūsų džiaugsmai... tai mūsų kelias... 

šios tuščios klasės buvo mūsų namai“,- išeinant skambėjo 

pačių kurtas laidos himnas. Tai buvo mūsų namai! Ką daugiau 

ir bepridursi...“ 

Jurgita Šidlauskaitė, 1996m. laida: „Ką mano 

gyvenime reiškia gimnazija? Tai iššūkis neribotiems 

polėkiams: vis prisimenu etnokultūros mokytojo skatinimą 

tikėti savimi ir siekti žvaigždžių; žmogus gali daug, jei tik 

nepasiduoda abejonėms, nukerpančioms dvasios sparnus. 

Lietuvių etnokultūros pažinimas – liaudies dainų, šokių, 

lietuvių mąstysenos pamokos; bet kurioje mokykloje galėjau 

išmokti rašyti ir skaičiuoti, „Rasoje“ suvokiau, ką reiškia būti 

lietuve. Gimnazijos likimas ant liaunų pirmosios laidos pečių – 

ilgos kaip gyvenimas savaitės laikant egzaminus, tada mokykla 

įgijo gimnazijos statusą; prisimenu visuotinį jaudulį, o kartu ir 

ligi tol nepatirtą ypatingą vienybę, kai visi – mokiniai ir 

mokytojai – jautėmės neatskiriama „Rasos“ dalimi.“ 

Aušrinė Misevičė (Petkevičiūtė), 1996 m. laida: 

„Noriu pasidžiaugti gerai gimnazijoje išmokta anglų kalba. 

Studijuojant užsienio kalba buvo tik pasirenkamoji disciplina, 

kuriai beveik neskirta dėmesio. Todėl dabar, kad galiu 

susikalbėti, skaityti užsienio literatūrą, klausytis paskaitų 

tarptautiniuose renginiuose anglų kalba, galiu džiaugtis tik dėl 

rimtų anglų kalbos pamokų gimnazijoje, dėstytų mokytojos 

Valentinos Butkuvienės. Negaliu nepaminėti ir nuostabios 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Birutės Kuklierienės, 

kurios dėka drįsčiau save pavadinti viena raštingiausių 

gydytojų. Manau, kad ne be šios mokytojos pastangų jau trečią 

kartą tarp raštingiausiųjų lietuvių, rašiusių nacionalinį diktantą, 

būtent mūsų gimnaziją baigusios: 2006 metais laimėjau 4-ąją 

vietą, 2008 metais mano bendraklasė Jurga Tarvydaitė buvo 3-

iosios vietos nugalėtoja, o 2009 metų raštingiausiąja (1-oji 

vieta) tapo kita bendraklasė Ramunė Briedienė (Korsakovaitė). 

Noriu pasidžiaugti ir kūno kultūros mokytoja Gražina 

Mikšiene, kuri sugebėjo įskiepyti meilę sportui, įtikino jo 

svarba ir reikšmingumu ir 

išugdė tokį reikalingą įprotį – 

nuolat sportuoti.“ 

Dovilė Kondratienė 

(Venckutė), 1995 m. laida: „Iš 

tiesų tik pradėjusi studijuoti 

universitete supratau, kad 

mokykloje kiekvienas jautėmės 

lyg šiltnamyje: čia buvo 

nuolatinė mokytojų globa ir 

pagalba. Universitete, o ypač 

darbe, to nėra: nei dėstytojas, nei 

įmonės direktorius nebūna toks 

nuoširdus ir geras kaip 

mokytojas. 

Man besimokant „Rasoje“, Lietuva išgyveno didelius 

pokyčius. Pradinėse klasėse buvome spaliukai, vėliau – 

pionieriai, o baigėme mokyklą kaip Nepriklausomos valstybės 

piliečiai. Matėme, kaip keitėsi mokyklos statusas: iš 41-osios 

vidurinės virto Kauno „Rasos“ gimnazija. Tai buvo įdomus 

laikotarpis. 

Man mokykla brangi ir todėl, kad teko čia mokytojauti. 

Smagu buvo bendrauti su mokytojais kaip su kolegomis. 

Mokyklai norėčiau palinkėti sulaukti daug metų, kad ateityje 

galėčiau čia leisti mokytis savo vaikus.“ 

Rasa Ragulskytė-Markovienė, 1994 m. laida: 

„Prisimenu puikųjį mokyklos folkloro ansamblį, kurį lankiau 

keletą metų. Šiandien labai vertinu direktoriaus pastangas 

užmegzti ryšius su užsienio šalių mokyklomis. Prisimenu, kad 

glaudūs ryšiai buvo užmegzti su Norvegijos mokykla. 

Ypatingai dėkinga mokyklai už tai, kad joje išmokau vokiečių 

kalbą, tai mane paskatino keleriems metams išvykti mokytis į 

Vokietiją. 

Man tai buvo atvira, demokratiška mokykla. Buvo ir 

tvarka, ir laisvė kartu. Svarbiausia, kad mūsų mokykloje visi 

buvo vieningi. Visus mus vienijo motto: „Visi – už vieną, 

vienas – už visus“. Deja, išėjusi iš mokyklos, ne visur tą motto 

girdžiu. To galbūt mūsų visuomenėje labiausiai ir trūksta. 

Mokykla, išlaikyk tą motto bent tu!“ 
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Įspūdžiai iš jaunimo mainų projekto Turkijoje 

Nuolat šviečianti saulė, penkis kartus per dieną girdimas 

kvietimas melstis, nepaprastai šilti ir draugiški vietiniai žmonės 

– taip, tai Turkija! Šių metų spalio 11–20 dienomis buvau 

išvykusi į jaunimo mainų projektą ,,Touch, Change, Live“, 

kurs vyko Turkijoje, šalia Stambulo esančiame miestelyje 

Sakarijoje. Patekti į mainų projektą buvo mano maža svajonė, 

todėl nuolat ieškodavau mainų galimybių internete, o radusi šį 

projektą nė nedvejodama užpildžiau anketą ir man nusišypsojo 

sėkmė – patekau tarp šešių laimingųjų, atstovausiančių 

Lietuvai projekte.  

Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių susirūpinimą 

aplinkosaugos problemomis, sustiprinti atsakomybės jausmą ir 

didinti supratimą apie šių problemų sprendimo būdus. Kartu su 

projekto dalyviais iš Ispanijos, Rumunijos, Graikijos ir  

Turkijos svarstėme, kaip galima spręsti aplinkosaugos 

problemas. Vieni iš kitų parengtų projektų daug sužinojome, 

gaminome naujus daiktus iš įvairių atliekų. 

Turėjome galimybę pasisvečiuoti privačioje mokykloje, 

kur taip pat kartu su mokyklos mokiniais antram gyvenimui 

prikėlėme jau nebenaudojamas medžiagas. Mokyklos aplinka 

jauki, mokytojai jauni ir entuziastingi, sudarytos puikios 

sąlygos ugdyti jauną žmogų. Privati mokykla paliko didžiulį 

įspūdį, tačiau tokiomis geromis sąlygomis mokytis gali tikrai 

ne visi turkų vaikai: kontrastą pastebėjome atvykę į kaimo 

mokyklą. Mokykloje visi kartu sodinome medžius, 

bendravome su vietiniais vaikais, užėjome ir į šalia esantį 

vaikų darželį. Pertraukų metu mokiniai nebuvo įnikę į 

išmaniuosius telefonus, o kone visi žaidė kartu lauke įvairius 

žaidimus, norėjo susipažinti, bendravo labai šiltai, todėl buvo 

sunku palikti šią kaimo mokyklą. Vėliau išvydome ir Turkijos 

kaimo kasdienybę: gaminome valgį kartu su vietinėmis 

moterimis, kūlėme kukurūzus. Lankėmės ir meno mokykloje. 

Ten bendravome su moksleiviais, dirbome kartu kūrybinėse 

dirbtuvėlėse, klausėmės mokyklos orkestro. Prie švaresnės 

aplinkos kūrimo prisidėjome ir valydami ežero pakrantę. 

Projekto metu susipažinome su skirtingomis kultūromis: 

kiekvienos šalies atstovai turėjo paruošti savo šalies pristatymą 

su šokiais, muzika, maistu, tradicijomis. Mes, lietuviai, 

užsieniečiams šokome ,,Kepė močia blynus“ (visiems labai 

patiko), vaišinome šaltibarščiais, lietuvišku sūriu, tradiciniais 

saldumynais. Buvo nepaprastai įdomu ragauti kitų šalių 

tradicinių patiekalų, šokti jų šokius, mokytis įvairių žodžių kita 

kalba. Bendraujant patobulėjo ir anglų kalba, nes ji buvo 

nuolatos vartojama. Nauji draugai, anglų kalbos tobulinimas, 

akiračio praplėtimas, kitų kultūrų ir net savęs pažinimas – tik 

keletas gėrybių, kurias patyrė kiekvienas projekto dalyvis. Per 

trumpą laiką visai skirtingų kultūrų žmonės tapo labai artimi. 

Apie šį projektą pasakoju kaip apie vieną gražiausių 

gyvenimo patirčių, o pasitaikius progai būtinai dalyvausiu 

kitame projekte ir keliausiu dar į ne vieną šalį. Būdama 

Turkijoje supratau, kad projektai – tai puikus būdas tobulėti, 

augti, gyventi. Nedvejok – GYVENK! To jums linkiu ir 

gimnazijos jubiliejaus proga. 

Ugnė Kučkovaitė, 3c 

Skaitovų konkursas

Spalio 23-ią dieną VDU „Rasos“ gimnazijos vyko 

Meninio skaitymo konkursas „Ieškojau laimės kitiems, o 

laimingas tapau pats“, skirtas lietuvių literatūros klasiko J. 

Tumo-Vaižganto metams. Jame dalyvavo dvidešimt aštuoni 

mokiniai. Konkursą vedė gimnazistai Dovilė Dudzevičiūtė (4a) 

ir Mantas Puodžiukaitis (2b). Mokytojos lituanistės ir teatro 

vadovė Reda Vaivadaitė įvertino skaitovus ir skyrė vieną 

pirmąją vietą, dvi – antrąsias ir tris – trečiąsias prizines vietas. 

Sveikiname Meninio skaitymo konkurso laureatus ir jų 

mokytojas! 

I vieta – Ignas Lapienis (4b), skaitė Valdemaro Kukulo 

eilėraštį „Poeto teologija“ (mokytoja V. Mataitė-Grigaitienė). 

II vieta – Dorotėja Rožinskaitė (3c), skaitė ištrauką iš Eduardo 

Mieželaičio poemos ,,Žmogus“ (mokytoja R. Rakauskaitė). 

II vieta – Viktorija Kostkevičiūtė (4b), skaitė Juditos 

Vaičiūnaitės eilėraštį „Kalipsė“ (mokytoja V. Mataitė-

Grigaitienė). 

III vieta – Justas Kavaliauskas (4d), skaitė Juozo Erlicko 

eilėraštį ,,Klaustukas“ (mokytoja V. Marojan). 

III vieta – Rosita Puidokaitė (3c), skaitė Martyno Mažvydo 

pratarmės ,,Knygelės pačios bylo...“ ištrauką (mokytoja R. 

Rakauskaitė). 

III vieta – Viktorija Bogdanova (1d), skaitė ištrauką iš Alės 

Rūtos kūrinio ,,Degantis miestas“ (mokytoja V. 

Bartaševičienė). 

Mokytoja Asta Viliokaitienė 
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Sveikiname naująjį gimnazistų prezidentą 

Edvardą Mykolaitį! 

Edvardai, papasakok trumpai apie save. Aš esu 

aktyvus, draugiškas, iššūkius mėgstantis 2d klasės 

mokinys, dalyvaujantis įvairiuose renginiuose. Man 

didžiausios vertybės – draugiškumas ir bendravimas. 

Kodėl siekei tapti gimnazistų prezidentu? Dar 

pirmos klasės viduryje pradėjau mąstyti, kaip norėčiau 

pakeisti gimnaziją, kad joje mokiniams būtų geriau. 

Supratau, kad tai padaryti galiu tik tapęs gimnazistų 

prezidentu. Nors planavau šia veikla užsiimti tik trečioje 

klasėje, pavaduotojos Violetos Juškienės ir draugų 

paskatintas priėmiau šį iššūkį dar šiais metais. Mano 

tikslas – gimnazijoje sukurti tokią erdvę, kurioje klestėtų 

draugystė, mokiniai galėtų nevaržomai ir šiltai bendrauti 

ir jaustis gerai.  

Tavo nuomone, kokios savybės reikalingos 

norint sėkmingai atstovauti gimnazistams? Empatija. 

Svarbiausia suprasti, ko mokiniams reikia, ką reikėtų 

tobulinti. Labai svarbu, kad gimnazistai galėtų laisvai 

bendrauti, nebijotų išreikšti savo nuomonės. 

Ką veiki laisvalaikiu? Po pamokų lankau muzikos 

mokyklą, tačiau svarbiausia mano veikla vyksta per 

pertraukas, kai leidžiu laiką su draugais, bendrauju su 

kitais gimnazistais. 

Kas svarbiausia atstovaujant gimnazistams? 

Svarbu bendrauti su mokiniais, kelti klausimus, spręsti 

iškilusias problemas kartu su gimnazijos bendruomene, 

ne tik atskirose grupelėse. 

Ar prezidentas turi dirbti vienas, ar svarbu 

gera komanda? Yra klausimų, kuriems spręsti reikia 

susikaupimo. Tokiais momentais dirbti vienam yra išties 

produktyviau, tačiau yra problemų, kurių niekada 

neišspręsčiau be savo puikios komandos. 

Kaip įtraukti mokinius į bendruomenės kūrimo 

procesą? Labai reikalingas pačių gimnazistų noras 

įsitraukti ir keisti bendruomenės gyvenimą į gera. Aš 

stengsiuosi visais svarbiais klausimais tartis su mokiniais 

ir įsiklausyti į įvairias nuomones. 

Ar svarstai galimybę pasisemti idėjų iš kitų 

pretendentų, dalyvavusių prezidento rinkimuose? 

Kadangi visi pretendentai į mokinių prezidento postą yra 

komiteto nariai, manau, jų idėjos tikrai bus apmąstytos ir 

įgyvendintos, net jei jos nebuvo paminėtos rinkimų 

programoje. 

Kaip ketini bendrauti su mokiniais? 

Socialiniame tinkle Facebook įrašę mano vardą ir 

pavardę galite man rašyti žinutes. Žinoma, galite 

užkalbinti ir per pertraukas. Aš visada turiu laiko 

išklausyti kitų idėjas ar pasiūlymus. 

Ko palinkėtum gimnazijos bendruomenei 

jubiliejaus proga? Visada šypsokitės! Būkite draugiški, 

bendraukite ir, žinoma, sėkmės moksluose! 

Ačiū už laiką ir atsakymus, linkime sėkmės! 

Rosita Puidokaitė, 3c 

 

Mažesnieji broliai šalia mūsų arba dar 

viena pamoka 
Roko Purlio (4f) iniciatyva mokinių komitetas 

organizavo paramos akciją gyvūnų prieglaudai ,,Penkta 

koja“. Mokiniai rinko maistą, žaislus, higienos bei 

slaugos priemones, aukojo lėšas tiems, kurie jau niekam 

nebereikalingi. Už surinktus pinigus (45.70 €) buvo 

nupirkta prekių gyvūnams. Spalio 16-ą dieną septyniolika 

entuziastų, vadovaujamų socialinės darbuotojos Ritos 

Damaševičienės ir bibliotekos vedėjos Angelės 

Zubrickienės, vykome į gyvūnų prieglaudą. Mus sutiko 

priimti ir pasitiko ,,Penktos kojos“ darbuotoja Viktorija 

Jurkuvėnė-Predeinaitė, buvusi mūsų gimnazijos mokinė, 

skautų vadovė. Viktorija mums papasakojo apie savo 

veiklą, kasdienybę ir džiaugsmą, kai gyvūnėliams yra 

randami namai. Surinkti maišai labdaros yra niekis, 

palyginus su tomis emocijomis, kurias patyrėme 

prieglaudoje. Gyvūnai taip stokoja mūsų meilės ir globos, 

kad iškišę pro grotas savo snukelius ir letenas glaustėsi 

kaip įmanydami, o akyse skausmas ir viltis: o gal aš dar 

tau reikalingas? Kai važiavome atgal, autobusiuke 

tvyrojo mirtina tyla... Gal išmokome šią atsakomybės 

pamoką? (Nuotraukos Lauros Gavutytės ir Martynos 

Butkutės, 1d). 

Martyna Butkutė ir Angelė Zubrickienė             
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Jaunieji kūrėjai 

 
Mantas Puodžiukaitis (2b) 

 

 

TIKĖTI RYTOJUMI 

 

Bet ar tikrai gali tikėti tu rytojum, 

Jei dar jo nematei, 

Kaip tiki purpuro vienaragiu  

Svajojantys vaikai? 

 

Gal rytojus dar tik kurias, 

Kaip kokia drama, 

Ir tik akis pravėrus mums  

Prasidaro uždanga. 

Ir kaip mūsiškis radijas, 

Kalbantis apie orus? 

Negi režisierius 

Išduoda jam planus? 

 

Rytojus – paslaptis, 

Visiems jis nežinia. 

Tikėdamies pažinti 

Užmiegam vakare. 

 

O gal visi mes režisieriai, 

Kuriantys „Rytojų“, 

Savotiškai, savaip 

Aprašantys herojų. 

Herojų milijonai, 

Visi savam lape, 

Prirašytame rašikliu 

Suspaustame delne. 

 

Savotiški ir raštai, 

Ir rašymo manieros. 

Kai kurie tušti, 

Kai kuriems nebėra vietos. 

 

Kuo baigsis ši kūryba – 

Niekas dar nežino: 

Saldžių sapnų, draugai... 

Aplodismentai ir nutilo. 

Dija Bernotaitytė (1c) 

**** 

Šilto kraujo lašelių takelis nutiestas 

Ir juodas rašalas ant stalo išlietas – 

Tik nesakyk, kad vėl jautiesi vienišas, 

Nes tavo žvilgsnis man pasirodė mielas. 

 

Ar norėtum kartu išgerti arbatos? 

Juk tik tada negirdėsim, ką mums už nugarų kalbės tetos... 

Man visos istorijos įdomios, net jei ir labai senos – 

Tai gal visgi išgerkim puodelį arbatos? 

**** 

Norėčiau pamatyti, kaip perpjauna tau gerklę, 

Ir pamatyt, kaip paukščiai verkia, 

Pajusti tamsiojo šešėlio kvapą 

Ir žmogų, kuris mane pavergia. 

 

Aš į akis jam noriu pažiūrėti, 

Plačiai ištiestom rankom jį apglėbti, 

Visas savo baimes nugalėti, 

Galbūt aš juo ir vėl galiu pasitikėti? 

Neringa Kristanaitytė (1c) apie save 

Pradėjau piešti ketvirtoje klasėje. Piešti skatino vaizduotė ir 

gamta, piešiau pati taip, kaip norėjau, kol nepradėjau lankyti dailės 

mokyklos, kurioje mokausi trečius metus. Piešimas suteikia mano 

gyvenimui prasmės, nes savo svajones pamatau virtusias tikrove – 

mano vaizduotės vaisiai tampa paveikslais. 
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