
Jubiliejinis labdaros vakaro aukcionas 
 

2011m. gruodžio 27-osios  vakarą mūsų gimnazijoje vyko Jubiliejinis kalėdinis labdaros vakaras. Pirmojoje renginio 
dalyje svečiai išvydo talentų pasirodymus, o antrojoje vyko aukcionas, kurį vedė mūsų mokyklos režisierius Arūnas 
Žemaitaitis. Renginio metu surinktos lėšos yra skirtos gabių vaikų ugdymui. Nuoširdžiai dėkojame visiems dalyviams, o ypač 
tiems gimnazistams, kurių darbai susilaukė didžiausio įvertinimo.  
 
Martyna Raižytė. Paveikslas Laura Baliuckaitė. Paveikslas Jovita Rutkauskaitė.  
„Pavasario ilgesys“ parduotas net už 450lt. Paveikslas “Žiemos vakaras” – 400lt Velta rankinė – 120lt 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agnė Kvederytė ir                  Kamilė Bankauskaitė Gytė Vilčinskaitė.  
Augustė Budrytė. „Šiltos tapkytės“ ir „Paslapčių dėžutė“ 
Papuošalų rinkinys „Kilimėlis žiemai“ – 80lt ir „Skonio reikalas“  
 „Purpurinis vakaras“ parduotos už 100lt                                                                  
 parduotas už 110lt. 
               
 
 
 
 
 

 
Austra Meidutė ir Gabrielė Kščenavičiūtė, 2C kl 

 
 

Popietė su režisieriumi G. Padegimu 
 

Kai sausis jau buvo suskaičiavęs dvylika naujųjų metų dienų, gimnazijos duris atvėrė 
gerai visiems žinomas režisierius Gytis Padegimas. 

Kol jaunesniųjų klasių mokiniai lankėsi M. K. Čiurlionio dailės galerijoje bei Vytauto 
Dižiojo karo muziejuje, domėjosi Kauno Vytauto Didžiojo universiteto siūlomomis studijų 
programomis ir lankėsi Kauno valstybiniame dramos teatre rodomame spektaklyje „Antigonė 
Sibire“, vyriausieji mokyklos mokiniai, abiturientai, turėjo progą, kaip pats režisierius sakė, 
„išklausyti nemokamą paskaitą, už kurią kiti žmonės sumoka daug pinigų“. 

Garsus ne tik Lietuvoje, tačiau ir užsienyje režisierius, aktorius, lektorius bei 
pedagogas, studijas pradėjęs 1970 metais Maskvos valstybiniame A. Lunačiarskio teatro meno 
institute, režisūros fakultete, dabar gali pasigirti daugiau nei 100 puikių spektaklių, pastatytų ne 

tik gimtojoje Lietuvoje, bet ir svečiose šalyse. Šiandien G. Padegimas džiaugiasi savo gyvenimu ir vertina viską, ką turi, be to, 
siūlo ir kitiems žmonėms daryti tą patį. 

Svečias, be perstojo kalbėjęs kone dvi valandas, nepamiršo nei išmintingų sentencijų, nei nuogos tiesos apie žmonių 
gyvenimo ypatumus, todėl ne vieno klausytojo veide buvo galima išvysti palaikančią šypseną ir susižavėjusiame žvilgsnyje 
perskaityti susidomėjimą – tai patvirtino ne kartą pasigirsdavę plojimai. Taip pat buvo atiduota duoklė rusų režisieriui bei 
aktoriui Michailui Čechovui, kuris net keletą metų dirbo Lietuvoje. G. Padegimas pasidalino ir viena iš labiausiai jam 
imponuojančių kolegos M. Čechovo citatų: „Aktorius pirmiausia turi atrasti  savo individualybę ir išmokti įsiklausyti į jos 
balsą“. 

Paskaitoje dalyvavę gimnazistai reziumuodami renginį sakė, jog tai vienas geriausių kada nors mokykloje 
besilankiusių svečių, ir tikėjosi sulaukti ko nors panašaus ateityje. 

Laura Ramonaitytė, 4B kl. 
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Savanorystė 

 
Vienas iš didžiausių gyvenimo džiaugsmų  yra dalintis su kitais 

tuo, ką turime geriausio. Dėmesys ir žmogiška šiluma – svarbiausi  
bruožai, padedantys sukurti pagrindą, į kurį atsiremti gali tie, kuriems to 
reikia labiausiai. Nuostabi galimybė prisidėti prie šio pagrindo kūrimo – savanorystė.  

Savanoriauti pradėjau būdama penktoje klasėje – lankėme senelių ir vaikų globos namus. Vėliau savanorystę tęsiau  
KMUK vaikų onkologijos skyriuje, kur lankausi trejus metus. Tai daryti paskatino mama. Jos pačios savanorystė prasidėjo 
nuo atsiliepimo į žinutę viename socialiniame tinkle – buvo ieškomas žmogus, galintis ligoniukams perduoti dovanėles. Pirmo 
vizito metu mama pajuto, kad jos vieta būtent ten, kur ir šiandien vaikai ją pasitinka su šypsenom. 

Vaikus lankome kiekvieną savaitę. Piešiam, lipdom, klijuojam, veriam karoliukus, veliam iš vilnos, žaidžiam su jais. 
Mažyliams, o taip pat jų mamoms, leidžiantiems dienas tarp baltų ligoninės sienų, labai reikalingas dėmesys, bendravimas, 

buvimas kartu, palaikymas (jokiu būdu ne gailestis!). 
Savanorystė – tai savęs atidavimas, per kurį išgyvename 

gyvenimą visoje jo pilnatvėje. Ji neįmanoma be įsipareigojimo, 
atsakomybės ir ryžtingo apsisprendimo tarnauti artimui. Tačiau 
taip pat savanorystė neįmanoma be pašaukimo, kuris man – 
neįkainojama  dovana. 

Ieva Baliuckaitė, 2F kl. 
 

Hermano Šulco ir Ruandos gyventojų 
apsilankymas „Rasos“ gimnazijoje 

 
Gruodžio 12 dieną mūsų 

gimnazijoje apsilankė kunigas ir 
misionierius Hermanas Šulcas  su 
grupe Ruandos gyventojų. Šie 
žmonės važinėja po mokyklas ir 

įvairias įstaigas, pasakodami apie sunkią padėtį Ruandoje, skurdą, badą, žmonių išnaudojimą, 
mažą raštingumą ir kitas problemas, su kuriomis Lietuvoje nesusiduriame. Taip pat jie renka 

aukas Ruandos žmonėms, kuriems net keli litai gali palengvinti 
kasdienybę ar  išgelbėti gyvybę. 

Susitikimą pradėjo Hermanas Šulcas. Šis kunigas yra 
vokietis, tačiau jo mama buvo lietuvė, todėl jis moka kalbėti 
lietuviškai, tai viena iš devynių jo mokamų kalbų, taigi drąsiai 
galiu teigti, kad šis žmogus yra sektinas pavyzdys ir įrodymas, 
kad norint galima padaryti labai daug. Jo nuopelnai Ruandos 
žmonėms yra be galo dideli. Ten jis įsteigė gimnaziją, globos 
namus, amatų mokyklas, rūpinasi vietinių žmonių gerove. Klausant H.Šulco kalbos apie jo 
globojamus žmones, neįmanoma nepastebėti jo atsidavimo, nuoširdumo ir meilės savo darbui. 

Renginyje ruandiečiai parodė keletą savo apeiginių šokių, padainavo dainų ir 
pademonstravo vandens indų nešimą ant galvų. Visi žiūrovai nuščiuvę stebėjo, kaip merginos 
šoka ant galvų laikydamos indus, pilnus vandens. Taip pat Ruandos gyventojai padovanojo 
mokyklai keletą dovanėlių iš savo gimtinės, Šie žmonės atrodė labai egzotiškai, nes jų išvaizda, 
bendravimo būdas ir temperamentas labai skiriasi nuo lietuvių.  



Didžioji dalis mokinių liko sužavėti šiuo susitikimu. Buvo įdomu ir 
naudinga sužinoti, kas vyksta kitame žemyne ir kiek gali skirtis žmonių 
gyvenimo būdas. Man keisčiausia buvo stebėti šiuos žmones, spinduliuojančius 
gera nuotaika bei plačiai besišypsančius, ir suprasti, kad jie gyvena labai 
nesaugiai, turi tik labai mažai turto, o jų aplinkoje žmonės miršta nuo 
paprasčiausių peršalimų. Visi jie savo gyvenime matę labai blogų dalykų, tačiau 
juokauja, džiaugiasi mažiausiomis smulkmenomis. Tai verčia susimąstyti, kad 
galbūt žmogui reikia visai nedaug, kad jis jaustųsi laimingas. 

Šis susitikimas buvo labai nuoširdus, malonus ir tikrai vertingas. Mūsų 
mokykla įteikė 1500 litų auką ir, nors tai nėra labai dideli pinigai, tačiau jie bus 
panaudoti tikrai kilniam tikslui ir kažkam palengvins gyvenimą. 

Monika Sabeckytė, 2G Kl. 
 

Viltį dovanojo angelai 
 

  Jau antrus metus iš eilės Kauno neįgaliojo jaunimo užimtumo centras 
organizavo „Vilties angelų“ akciją, kurios metu visoje Lietuvoje buvo kuriami 
maži angeliukai – suvenyrai, vėliau kaip tikėjimo ir vilties simboliai 
ateinantiems metams padovanoti onkologinėmis ligomis sergantiems 
žmonėms. Šiais metais prie akcijos prisijungė ir mūsų gimnazija - mokytoja 
Staselė Andrulienė su savo mokiniais sukūrė daugybę nuostabių sparnuotų 
dovanų. Jas kartu su kitais iš visos Lietuvos sukeliavusiais angelais gruodžio 
30d. padovanojome KMU  klinikų Onkologijos,  Vaikų intensyvios terapijos ir 
neurochirurginio skyrių bei Onkologijos ligoninės pacientams. Dalijant 
angelus, prie organizatorių prisijungė ir mūsų gimnazijos savanorės, antrokės 
Goda Gustaitė ir Greta Stravinskaitė. Palatose pajutome neslepiamą ligonių 
susijaudinimą, išvydome šypsenas nušvitusiuose veiduose, nuoširdų atvirumą, 
ne vienam nuriedėjo ir džiaugsmo ašara ... 

„Vilties angelų“ akcija Kaune buvo itin sėkminga: angelais pasipuošė ir palatos, ir skyriai, apdovanoti visi gulėję ir 
net koridoriuose sutikti ligoniai, po keletą angelų palikome ir tiems, kurie sugrįš po švenčių.  „Rasos“ gimnazija gavo  
padėkos raštą – organizatoriai dėkoja ir kviečia prisijungti prie akcijos  kitąmet. 

Laura Baliuckaitė, 4G kl. 
 

Eurovizijos šurmulyje – mūsų gimnazijos pažiba 
 

Mūsų gimnazijoje viena po kitos įsižiebia žvaigždės ir žvaigždutės, sakyčiau, tikri 
perlai bei talentai! Vienas tokių atradimų – 2a klasės mokinė Greta Jorudaitė. Ji pateikė 
nemažą siurprizą, paskelbdama, kad dalyvaus 2012-ųjų metų Eurovizijos atrankoje su savo 
nauju kūriniu „Show me what you got“. Ta proga ją kalbiname apie ruošimąsi šiam 
renginiui.  
Greta, papasakok, kas tave paskatino dalyvauti Eurovizijos atrankoje? Ar viliojo savo 
galimybių išbandymas didžiojoje scenoje, ar troškimas išgarsėti, ar tiesiog pasiūlė 
mokytojai? 
Iš tiesų pati apie tai net nepagalvojau. Tiesiog įrašiau savo antrąją dainą „Show me what you 
got“,  ir ją išgirdęs gerb. muzikantas  Linas Adomaitis pasiūlė išbandyti  jėgas Eurovizijoje. 
Dainą kūrei pati? 
Dainą parašė prodiuseris iš užsienio GONZA, dabar gyvenantis Lietuvoje. Labai ačiū jam. 
Kaip  vertini savo varžovus ir galimybes atrankoje? 
Pamačiusi šių metų dalyvių sąrašus, gal kiek ir nustebau, nes juose nebuvo scenos grandų. 
Daugumą dalyvių pavardžių ar grupių pavadinimų girdėjau pirmą kartą, todėl sunku kažką 

įvertinti. Nors iš dalies tai yra gerai, nes varžantis su scenos naujokais yra daugiau galimybių patekti į kitą etapą. 
Ne paslaptis, kad visi dalyvaujantieji nors truputį tikisi pergalės. Kuo esi pranašesnė už kitus dainininkus ir kuo ketini 
įtikti publikai? 
Pergalės aš nelabai tikiuosi, nes vis dėlto dalyvaus ir D. Montvydas, ir V. Baumila, kurie turi didesnės patirties bei gausesnį 
gerbėjų būrį už mane. O kuo aš pranašesnė už kitus, tai net nežinau. Tikriausiai balso tembru ir jo gebėjimais. Sunku kažką 
pasakyti, kai nemačiau dar nė vieno Eurovizijos dalyvio pasirodymo gyvai, nes vis dėlto įrašas visada būna geresnis už gyvo 
garso koncertą. 
Iki atrankos liko nedaug. Kaip jai ruošiesi? 
Ne paslaptis, kad šiuo metu praleidžiu daug pamokų, nes važinėju į repeticijas. Manau, visi supranta, kad tai ne koks 
pasirodymas mokykloj, kuriame gali dalyvauti ir nepasiruošusi. Vis dėlto reikia padaryti šou. Ruošiuosi  įvairiapusiškai: 
važinėju į dainavimo, šokio pamokas, taip pat mokausi ir kalbėjimo taisyklingų manierų. 
Kas tave moko viso šio meno? 

Mane ruošia geriausia dainavimo mokytoja Kaune R. Navickienė, taip pat padėjo ir L. Adomaitis. Šokį stato K. Baranauskas. 
Nuoširdžiai dėkoju jiems! 
Koks bus tavo pasirodymas, kokį personažą įkūnysi? 
Pabandysiu palikti intrigą, todėl nieko nesakysiu ir leisiu patiems pamatyti tiesioginio eterio metu. 
Siesi savo gyvenimą su muzika? 
Tikrai norėčiau dainuoti ir ateityje, bet visgi tai priklauso ne tik nuo manęs, bet ir nuo publikos. O iš pradžių  pažiūrėsiu, kaip 
mane priima žmonės, ar jiems patinka tai, ką aš darau scenoj. Jei patiksiu, manau,  ir toliau bandysiu dalyvauti įvairiuose 
konkursuose bei televizijoje. 
Ko tikiesi pasiekti ateityje? 
Manau, kad ne vienos dainuojančios šešiolikmetės svajonė yra būti garsia dainininke ar aktore, kaip Beyonce arba Adele. Na, 
bet,  kaip ir sakiau, tai priklauso ne tik nuo manęs. 

Viso pokalbio metu Greta šypsojosi. Nuostabu, kai žmogus turi tiek svajonių ir užtikrintai eina jų įgyvendinimo link. 
Linkiu šiai jaunai žvaigždutei nepasimesti šou pasaulio platybėse ir atrasti sau tinkamiausią kelią. 

Miglė Naujokaitė, 2A kl. 
 

Žavaus vaikino ir žavios merginos portretas 
 

Nors už lango spaudžia šaltukas, tikimės, kad jūsų širdis kutena meilės 
spindulėliai, kurie neleidžia speigui užgrobti jūsų širdelių. O kad padėtume joms sušilti, 
pateikiame šį nedidelį rašinuką, kuriame apibendrinome apklausos, vykusios antrose 
klasėse, rezultatus. 

Taigi, paklausėme antraklasių, kokie yra juos žavinčių vaikinų ir merginų 
bruožai. Atsakymų sulaukėme įvairiausių. Džiugu, kad dauguma  buvo gana nuoširdūs 
ir atviri, nors sulaukėme ir pasipiktinusių mūsų nekompetentingumu. Tad pamėginkime 
vaizduotėje nusipiešti, kaip tie idealūs jaunuoliai atrodo. 

Vienas pagrindinių vaikinų pageidavimų merginoms, kaip bebūtų keista, 
saikingas makiažas ir natūrali plaukų spalva. Visa kita taip pat labiausiai susiję su 
išvaizda , bet kai kurie nepamiršo paminėti ir žybsinčių akių , vidinės šilumos, 
moteriško švelnumo, drovumo, o kai kam žavios atrodo kiek neprieinamos merginos.  

Kaip ir buvo galima tikėtis, merginos  labiau akcentavo tokius vaikinų bruožus, 
kaip rūpestį jomis, tvirtumą, vidinę rimtį, suderintą su puikiu humoro jausmu. Daugiau 
dėmesio į išvaizdą kreipiančios panelės pabrėžė, kad treningų kolekcijos vaikinų 
spintose nėra itin pageidautinos.  

Rodos, vaikinai ir merginos  vis dar tebėra iš skirtingų planetų, mat vaikinus 
traukia fatališkos damos, o merginos ilgisi viduramžiškų riterių ant baltų žirgų.  

Taigi, atminkite – riteriais su treningais nebūsite , o damos turėtų nepamiršti savo tyrumo bei vertės.  
Linkėjimai iš Veneros!  

Jurgita Žukauskaitė 2E kl., Judita Kusaitytė 2E kl�

�

Renkamės profesiją 
Viena diena VDU 

 
Neseniai su klase vykome į Vytauto Didižojo universitetą, į renginį „Moksleivių 

diena VDU 2012“.  Mes galėjome sužinoti apie studijas universitete bei įvairias 
specialybes, kurias galima įgyti, baigus studijas. 
 Visų pirma, atvykę į universitetą buvome maloniai sutikti, taip pat visiems išdalino 
renginio programas. Renginys prasidėjo dešimtą valandą.  PirmiausiaVDU atstovai 
pasveikino atvykusius dalyvius ir trumpai pristatė savo universitetą, taip pat dienos 
programą. Tada prasidėjo pirmoji paskaita „Iššūkis – matuojuosi profesiją“, kuri vyko 
vienu metu keliose auditorijose. 

Mus supažindino su pagrindiniais specialybės rinkimosi aspektais, tai yra, į ką 
reikia kreipti dėmesį galvojant apie savo ateities profesiją. Vienas iš aspektų yra tavo 
gebėjimai, kitas – tavo hobiai, be to, svarbu  fizinis pasirengimas, būdo bruožai ir taip pat 

pačios specialybės ypatumai. 
Vėliau vyko paskaitos apie  tam tikras profesijas. Vienu metu vyko po tris skirtingas paskaitas atskiruose kabinetuose, 

todėl buvo galima pasirinkti tik vieną. Aš pasirinkau genetiko-biologo Gintaro Brazausko paskaitą, kurioje jis pasakojo apie 
savo profesiją bei  darbo ypatumus. Vėliau ėjau į informacinių technologijų paskaitą, kurioje pasakojo apie darbą su 
kompiuteriais. Taip pat paskaitų metu kiekvieno aukšto fojė vyko įvairi veikla. Tai buvo šiuolaikinių menų laboratorija, 
fakultetų mugė, eksperimentų oazė bei karjeros testai. Pabaigoje vyko „Moksleivių dienos VDU 2012“ uždarymas su gyva 
studentų muzika ir vaišėmis.Taigi apsilankę universitete mes sužinojome daug naujos informacijos bei smagiai praleidome 
laiką. Ši informacija mums turėtų padėti renkantis profesiją ateityje ir tikiuosi, kad ji padės priimti gerus spredimus. Taip pat 
manau, kad moksleiviai turėtų dažniau apsilankyti panašiuose renginiuose, nes jie tikrai naudingi. 

Deividas Juršys, 2G kl. 


