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Naujos uniformos? 

 
Gimnazijoje griežta uniformų vilkėjimo 

tvarka. Tačiau atsiranda jaunųjų „maištautojų“, 

kurie bando pūsti prieš vėją. Štai keli išskirtinai 

atrodantys uniformų „deriniai“. Suraskite 10 

skirtumų: 
 

Gabija Duobaitė ir Miglė Naujokaitė 3a klasė 
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o Diena, kai visi mokytojai geri 

o Maloni staigmena 

o Pirmokų krikštynos 

o „Jaunųjų kūrėjų“ kampelis 
 

Nauji mokslo metai – nauji veidai, 

nauji įvykiai.. 

 
Naujas gimnazijos mokinių prezidentas 

Šiais mokslo metais mūsų gimnazijoje įvyko 

didelis ir svarbus pokytis – gimnazijos mokinių 

prezidentą rinko visa gimnazija. Kadangi senoji 

prezidentė baigė mokyklą, rinkimus reikėjo 

suorganizuoti kuo anksčiau. Dėl šios priežasties 

kalbos apie kandidatus prasidėjo jau rugsėjo mėnesį. 

Kandidatu į šį postą galėjo siūlytis komiteto 

nariai, jam priklausantys ne mažiau kaip vienerius metus 

ir turintys gana aukštą mokymosi vidurkį (mažiausiai 

aštuonetą). Be šių nesudėtingų dalykų, pretendentai į postą turėjo 

surinkti bent trisdešimt gimnazijos mokinių parašų. Tokiu būdu jie turėjo 

įrodyti, kad turi mokinių palaikymą ir yra verti garbingojo posto.  Savo kandidatūras 

pasiūlė du mokyklos mokiniai:  Eliza Jonauskytė iš 3a ir Rokas Lukošaitis iš 3b. Abu kandidatai 

jautėsi verti tapti gimnazijos mokinių prezidentais. 

Pora dienų prieš balsavimo pradžią kandidatai paruošė stendą    

su savo nuotraukomis, auklėtojų rekomendacijomis, surinktų parašų lapais ir programomis. Veiklos planus abu 

kandidatai pristatė per rinkiminių agitaciją, kuri vyko vieną dieną prieš rinkimų pradžią. Tiek Eliza, tiek Rokas labai 

jaudinosi sakydami kalbas, jie ypač bijojo sunkių klausimų, 

kuriuos gimnazijos mokiniai galėjo užduoti. Jų laimei, 

tokių klausimų beveik neatsirado. Vienas pirmokas 

paklausė: „ Kokie jūsų santykiai? “  R. Lukošaitis jam  

atsakė: „Mes draugai nuo darželio“. 

Balsavimas tęsėsi tris dienas. Pagaliau išaušo 

lemtingoji diena – gimnazijos direktorius atidarė „Tamo.lt“ 

dienyną ir atskleidė paslaptį, kas laimėjo rinkimus. 

Kandidatai, socialinė darbuotoja, pavaduotoja V. Juškienė 

ir direktorius  įėjo į direktoriaus kabinetą. Direktorius  

neskubėdamas atsidarė  dienyną, susirado reikiamą skiltį ir  

rezultatus: laimėjo Rokas Lukošaitis. Elizą jis įveikė 

daugiau nei šimtu balsų, taigi turėjo stiprų palaikymą. Visi 

buvę kabinete pasveikino naująjį prezidentą ir palinkėjo 

jam sėkmės vykdant savo pažadus. 

Aušra Rakutytė 3a klasė 

P.S. visi fotografuotieji buvo įspėti, jog pavyzdingo 

gimnazisto veidas – tvarkingas įvaizdis ir uniforma. 



„Jaunųjų kūrėjų“ kampelis 
  

Mergaitė, mėgstanti groti  „Ant žemės krašto“ 
 

Gintarė Ružinskaitė – talentinga, puikiai besimokanti ir mokyklos 

vardą garsinanti mokinė, dainavimu ir grojimu stebinanti mus daugelyje 

mokyklos renginių.  

Kada pradėjai groti gitara? 

Groti gitara pradėjau prieš penkerius metus. Tėtis norėjo, kad pradėčiau 

groti šiuo instrumentu, todėl  išpildžiau jo svajonę. Kadangi gyvenu 

Raudondvaryje, vienintelis mokytojas, kuris mokė groti gitara, tuo metu 

buvo Algirdas Svidinskas, užsirašiau į jo pamokas. Taip ir pradėjau groti 

akustine gitara. 

Kaip sekėsi mokytis?  

Labai gerai. Vos po pusmečio dalyvavau atrankoje-koncerte „Mažoji 

akacija“, kurioje užėmiau trečiąją vietą ir buvau pakviesta pasirodyti vasarą 

Kulautuvoje vykusiame bardų festivalyje „Akacijų alėja“. Dainuoti teko 

tūkstantinei miniai, tai didžiausias renginys, kuriame dainavau. „Akacijų 

alėja“ - daugiausiai žmonių sutraukiantis dainuojamosios poezijos festivalis, 

todėl dalyvauti jame yra mano didžiausias pasiekimas. 

Kokiuose dar renginiuose teko koncertuoti? 

Nemažai koncertuoju mokykloje (jau turbūt spėjau įgristi) ir visur, kur 

pakviečia. Dalyvauti konkursuose – puikus būdas pristatyti save. Porą kartų buvau pakviesta groti į Anykščių 

dainuojamosios poezijos festivalį „Purpurinis vakaras“, skirtą Vytautui Kernagiui atminti. Teko koncertuoti 

„Senamiesčio žioge“, kurį atsiminsiu dar ilgai, nes dainavau toje pačioje scenoje  kartu su mėgstamu bardu Domantu 

Razausku. Dalyvavau šiuose renginiuose:  „Nekonkursas“, „Po festivalio“, „Esu ruduo“, „Rugpjūčio skliaute“, „Šimtas 

pavasarių“, „Ant žemės krašto“. 

Kurį festivalį labiausiai mėgsti? 

Labiausiai mėgstu  Raudondvaryje rengiamą „Ant žemės krašto“, kuriame dalyvauju kasmet nuo tada, kai pradėjau 

groti. Šis renginys išskirtinis tuo, kad vyksta gražioje aplinkoje, jame groja mano draugai, puiki atmosfera. 

Gitara groji jau seniai. Kokiais laimėjimais gali pasigirti? 

Esu gavusi padėką už nuopelnus puoselėjant dainuojamosios poezijos menines tradicijas. Padainavusi savos kūrybos 

dainą praeitais metais laimėjau Eigulių seniūnijos organizuotą dainos konkursą,  Kauno miesto dainuojamosios 

poezijos konkurse „Pavasaris, poezija ir muzika 2010“ laimėjau pirmą vietą, tais pačiais metais respublikiniame 

mokinių dainuojamosios poezijos konkurse laimėjau trečio laipsnio diplomą. 

  
Algita Danilaitė 3b klasė 

 

 

 

Subtili akimirka 

 

Pasilik šią sekundę ilgai.  

Pasiklydusi tarp medžių ir tarp naktų,  

Pripildyk mane žodžiais vogtais,  

Kai gulint kažkur ant ražienų,  

Lygiam lauke užsimerkę,  

Bandom slėptis, lietaus užklupti.  

Kai tylą girdžiu, kuri nupiešia tave.  

Tai toks subtilus nebylumas,  

Kai neliečiant jaučiu aš tave.  

Susižavėję išbarstom jausmus.  

Nors lietus dar tik prasidėjo,  

O sekundė neįpusėjo. 

Simonas Valaiša 3a klasė 

 



Krikštynos 
Rugsėjį gimnazija pasipuošė visa puokšte naujų veidų -  įdomių, linksmų, draugiškų, šiltų...„Kokie geri vaikai,”- 

ploja rankomis mokytojai.„Labai jau įžūlūs…”- su paslėpta švelnia nostalgija komentuoja vyresnieji gimnazijos 

mokiniai. Gimnazijos pirmokai „Rasoje” jau praleido tris mėnesius nuo mokslo metų pradžios. Mums labai įdomu, 

kaip per šį laiką jiems sekėsi pritapti ,,trijų pelėdų“ aplinkoje, sutarti su virėjomis, „prisijaukinti” gerb. Skučą, pajusti 

„Rasos” gimnazijos nuotaiką ir perprasti taisykles. Ir , žinoma, pasistengėme sužinoti, ar jie tikrai tokie „velnių 

prišveitę” , kokie dedasi. Pirmokus kalbinome tuojau pat po krikštynų, kol karščiausi įspūdžiai dar nebuvo spėję 

atvėsti. 

 Jūsų dėmesiui – originalumo nestokojantys atsakymai, galintys varžytis turbūt ir su paties Aristotelio išmone. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velnio nešti ir pamesti. O pamesti, deja, būtent čia, „Rasos” gimnazijoje. Tokį pasiutusį veidą mums parodė šie 

naujokai. Tikimės, kad optimizmo jie nestokos iki pat baigiamųjų egzaminų. Beje, senbuviai gali pašnibždėti paslaptį: 

krikštynos tėra įžanga į didelį ir jaudinantį nuotykį, kuris truks ketverius metus ir privers šypsotis net didžiausius klasės 

surūgėlius (tik žūtbūt nepamirškite šypsenų)… Sėkmės! 

Goda Janušaitytė ir Goda Gustaitė, 3a kl. 

„Pirmokų krikštynos buvo laaabai įsimintinos! 

Pirmą kartą šioje gimnazijoje buvo toks nerealus 

renginys. Atmosfera-puiki, pasirodymai-įdomūs, 

krikštatėviai-patys geriausi, o diskoteka-net 

negalvojome, kad mokykloje galėtų būti toks 

judesys! Galėjome pasijausti didelės „ Rasos“ 

šeimos nariais. Daugiau tokių renginių!“  

1a klasė  

 

„Krikštynos labai patiko, pasirodymai buvo įdomūs, o 

dešimtokai malonūs. Sugalvojo įvairių rungčių. Taip pat 

patiko ir diskoteka, vykusi po krikštynų. Vakaro metu dar 

labiau susibendravom ir geriau pažinom vienas kitą ir naująją 

mokyklą.“ 
1b klasė 

 

„Krikštynos- tai 

priėmimas į 

bendruomenę. Jų 

metu mes turėjome 

pažinti kai kurias 

mokyklos gyvenimo 

detales. Iš 

pasirodymų buvo 

galima suprasti 

daug skirtumų tarp  

klasių. Krikštatėviai 

buvo labai 

originalūs ir 

išradingi.“  

1f klasė 

 

„Krikštynos buvo labai 

linksmos. Labai jaudinomės 

prieš pasirodymą, o po jo, 

krikštatėvių paliepimu, teko 

šliaužti kažkokiu tuneliu į 

klasę. Gavome didelį šaukštą 

košės į burną. Na, o po to 

išsitaškėme diskotekoje kaip 

tikri diskotekų siautuliukai!“  

1d klasė 

 
„Prieš pasirodymą 

labai jaudinomės, 

bet užlipę į sceną 

pajutome 

palengvėjimą. 

Džiaugėmės 

draugišku 

krikštatėvių elgesiu. 

Jų užduotys buvo 

įdomios ir linksmos. 

Krikštynų vakarą 

atsiminsime ilgai.“  

1g klasė 

 
„Pirmokų krikštynos buvo labai 

linksmos ir įdomios. Visų 1-ųjų 

klasių pasirodymai buvo 

išradingi. Krikštatėviai sugalvojo 

įvairių užduočių, kurias mes 

privalėjome atlikti. Per krikštynas 

pirmokai turėjo galimybę 

susipažinti su savo 

krikštatėviais.“  

1h klasė 

 

„Vienas žodis-ELITAS! Mūsų klasė yra 

vieningiausia ir be proto draugiška. Krikštynos 

buvo sunkus išbandymas, kurį labai linksmai 

įveikėme. Bendromis jėgomis sukūrėme 

vaidinimą tokį, per kurį visiems būtų smagu ir 

linksma, nes tokia ir yra mūsų klasė. Tik 

spėjome susipažinti ir jau vykome į sodybą. Joje 

mūsų draugystė dar labiau sustiprėjo. Mes 

nebijome išbandymų ir sunkių darbų, nes mes 

esame vieninga siela, kuri bėdoje vienas kitą 

užtaria ir apsaugo. Klasės devizas: „ Vienas už 

visus, visi už vieną“.“ 

1e klasė 

 

„Krikštynos buvo smagios, 

tačiau visai kitokios, nei 

tikėjosi pirmokai. Mes 

nepajautėme tikrosios 

krikštynų „dvasios“. Kiti 

sako, jog buvo skirta per 

mažai laikos susipažinti su 

savo krikštatėviais. 

Diskoteka taipogi labai 

nenudžiugino, nes grojo 

nuobodi muzika, tačiau 

buvo labai įdomu stebėti 

kitų pirmokų 

pasirodymus.“ 

1c klasė  

 



 

Lietuvių kalbos mokytoja Vilija Mataitė – jauniausia mokytoja 

gimnazijoje 
Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją ? Ar rinktumėtės ją vėl ? 
Mokytoja visada norėjau būti jau nuo kokios trečios klasės, kai, kaip ir visiems, praėjo 

noras tapti pardavėja. Pasirinkau šitą specialybę labiausiai todėl, kad yra smagu, kai savo 

žiniomis gali pasidalinti su kitais. Jei tektų rinktis vėl, neabejotinai rinkčiausi tik lietuvių 

kalbos mokytojos specialybę. 

Ką jums reiškia Mokytojų diena ? Ar švenčiate ją ? 
Mokytojų diena yra didelė šventė. Jos metu mokytojai gali gauti savotišką įvertinimą, 

jausti jį, kai mokiniai atneša gėlių, padėkoja. Manau, kad kiekvienam mokytojui ši diena 

yra svarbi šventė. Aš Mokytojų dieną švenčiu jau antrus metus. Šią dieną mes paminime 

mokykloje su kolegomis, mokiniais. 

Ko tikėjotės ateidama dirbti į šią gimnaziją ? Ar lūkesčiai išsipildė ? 
Prieš ateidama dirbti į gimnaziją aš žinojau, kad mokiniai čia bus, galima sakyti, 

rinktiniai, ne tokie, kaip vidurinėse mokyklose. Žinojau, kad reikės stropiai ruoštis 

pamokoms. Visgi gimnazijos mokiniai yra motyvuoti ir darbas su jais nors ir sunkus, 

tačiau įdomus. O lūkesčiai tikrai išsipildė. Mokiniai mūsų mokykloje tokie, kokių 

tikėjausi: stiprūs, gabūs, motyvuoti. 

Kas, jūsų manymu, svarbiausia bendraujant su mokiniais ? 
Svarbiausia būti šiuolaikiškam, domėtis naujovėmis, o ne tik tuo, kas parašyta vadovėlyje. 

Reikia pasiskaityti, pastudijuoti ir kitos literatūros. Taip pat reikia būti nuoširdžiam, nes 

mokiniai tą labai vertina, užjaučiančiam ir, aišku, supratingam. Dar norėčiau pridėti ir 

griežtumą, nes jeigu nebūsi griežtas, tai nieko gero nebus. Mano prioritetas -  būti 

teisinga: jeigu vertinu darbą, tai būtent tai, kas yra parašyta arba pasakyta, neišskiriant vienų žmonių iš kitų.  

Kaip manote, kokią svarbą turi mokytojo profesija ? Ar ji vertinama šiais laikais ? 
Man mokytojas visada yra Mokytojas iš didžiosios raidės. Jeigu žinau, kad tai būtent tokios specialybės žmogus, 

visada jaučiu jam didelę pagarbą, nes mokytojo darbas reikalauja atsidavimo ne tik čia nustatytomis valandomis, bet 24 

valandas per parą. Šiais laikais tos pagarbos mokytojui yra labai mažai. Juk labai paprasta pasiskųsti tėvams, 

administracijai, jeigu kažkas yra negerai, o supratingumo, kad mokytojui  irgi sunku ar kurią dieną nėra nuotaikos, 

trūksta . Šiais laikais mokytojo statusas tikrai pasikeitė.  

Ko norėtumėte palinkėti mokiniams ? 
Palinkėčiau motyvacijos ir stiprybės mokytis, nes mokytis reikia labai daug dalykų, ir, be abejo, sėkmės . 

 

Vaida Adaškevičiūtė 3c klasė 

 

Diena, kai visi mokytojai geri 
Mūsų gimnazija, kaip ir visos Lietuvos mokyklos, spalio 5-ąją paminėjo 

Mokytojų dieną. Kaip ir kiekvienais metais, šiemet šią šventę suorganizavo 

mokinių komitetas, padedamas daugybės aktyvių gimnazistų, norinčių 

nudžiuginti mylimiausius mokytojus. Kad šventė būtų šilta ir džiugi, 

moksleiviams reikėjo gerai pasistengti. 

Pasirengimas Mokytojų dienai prasidėjo prieš savaitę: komiteto surinkta 

gimnazistų kūrybinė grupė ruošė renginį aktų salėje – „Mokytojų egzaminą“, 

puošė mokyklą gėlėmis, rengė muzikantų atranką, kepė mokytojams dovanų –  

keksiukų. 

Atėjus Mokytojų dienai, gimnazija skendo gėlėse, visur skambėjo muzika. 

Jau nuo pat ankstaus ryto gimnazistai būriavosi prie paradinio įėjimo ir vaišino 

mokytojus keksiukais. Fojė talentingiausi moksleiviai atliko mokytojams skirtas 

dainas, įvairiais instrumentais grojo nuostabiausius kūrinius. Mokytojų akį 

traukė fojė stovinčios įvairiausios gėlės, susodintos į baltus vazonėlius. Juos 

padovanojo vienos gimnazistės tėvo įmonė. Šventiška nuotaika sklandė ore, tiek 

mokytojų, tiek moksleivių vieduose spindėjo šypsenos, mokykloje skambėjo 

gražūs sveikinimo žodžiai. 

Ne tik moksleiviai sveikino mokytojus – į mūsų gimnaziją jų pasveikinti atvyko Lietuvos švietimo ir mokslo 

ministras Gintaras Steponavičius. Savo sveikinime jis pabrėžė, jog mokytojų darbas išties nelengvas, reikalaujantis 

daug pastangų ir laiko. Taip pat ministras kalbėjo apie naują stojimo į universitetus tvarką ir palinkėjo toliau siekti 

puikių rezultatų. 

Po pamokų mokytojai susirinko aktų salėje, kurioje vyko mokinių suorganizuotas „Mokytojų egzaminas“. Kaip 

tikrame egzamine, mokytojai buvo susodinti po vieną ir vykdė moksleivių sugalvotas linksmas užduotis. Buvo sukurta 

komiškų situacijų. Pavyzdžiui, mokytojai turėjo išgelbėti įsibrovėlių „teroristų“ pagrobtą kolegę. Pagrobėjai pažadėjo 

ją paleisti, jeigu „gelbėtojai“ pasakys kuo daugiau gražių žodžių apie pagrobtąją. „Ji nuoširdi! Ji miela! Ji mano 

meilė!” – šūkavo mokytojai, todėl pagrobėjams teko paleisti mokytoją į laisvę. Per renginį mokytojams buvo parodytas 

šmaikštus 3A klasės moksleivių filmukas apie mokytojų ir moksleivių santykius. Renginio pabaigoje mokytojai buvo 

išklimingai pasveikinti, gavo dovanų gėlių bei sulaukė dar vieno siurprizo – gimnazijos direktoriaus Artūro Sakalausko 

pakviesto bardo Giedriaus Arbačiausko dainuojamosios poezijos koncerto. 

 

Aušra Rakutytė, 3a klasė 

 

 

Maloni staigmena 
Spalio 5-oji, gražia tradicija tapusi tarptautinė Mokytojų diena, atrodė, bus įprasta: mokiniai sveikins mokytojus, 

mokytojai džiaugsis rodomu dėmesiu ir profesine švente.  Visgi gyvenimas ir įdomus tuo, jog dažnai padovanoja 

staigmenų. Tokia staigmena tapo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus vizitas 

,,Rasos” gimnazijoje. Netikėta, tačiau labai prasminga ir svarbu.  Mokytojui, kaip ir bet kurios kitos profesijos 

atstovui, ypač svarbus jo darbo įvertinimas, dėmesys, paskatinimas. Matyt, tokių tikslų turėjo ir vizitą šią dieną 

pasirinkęs ministras.  

Susitikime ministras sveikino mokytojus su tarptautine Mokytojų diena, linkėdamas jiems kantrybės, ištvermės 

ir pasiaukojimo ugdant asmenybes,  džiaugėsi mūsų, ,,Rasos” gimnazijos, bendruomenės jaunatviškumu, mokinių 

surengta švente mokytojams.  

Gintaras Steponavičius akcentavo didelį susidomėjimą sukėlusią reformą dėl 2014 metų stojimo į aukštąsias 

mokyklas, labai suprantamai išaiškino šiuos pokyčius, išsakė savo nuomonę, išsamiai atsakė į mokytojams iškilusius 

klausimus. Nepaisant to, kad mokytojų keliami klausimai buvo sudėtingi, tai nesugadino šventinės nuotaikos. 

Be ministro, šventėje dalyvavo ir VDU rektorius Zigmas Lydeka bei Kauno miesto Švietimo ir ugdymo 

skyriaus vedėjo pavaduotoja Ona Visockienė. 

Sveikinamąją kalbą tarė VDU rektorius ir nuolatinis gimnazijos moralinis rėmėjas Zigmas Lydeka. Rektorius 

atkreipė dėmesį į tai, jog ,,Rasos” gimnazijoje ministras Gintaras Steponavičius lankėsi pirmąjį kartą. Zigmas Lydeka 

savo kalboje  pritarė ministrui dėl naujai priimtos reformos, išsakė privalumus, kurie, jo nuomone, tik patvirtina, jog 

reforma yra reikalinga. 

Po ministro bei rektoriaus sveikinimo kalbų tiek mokytojai, tiek mokiniai nusifotografavo. Tikėtina, kad 2012 

tarptautinė Mokytojų diena ,,Rasos” gimnazijos bendruomenei ilgai išliks gražiu prisiminimu, įamžintu jos 

metraštyje.  Tegul ir toliau visus džiugina malonios staigmenos... 

Vaida Adaškevičiūtė, 3c klasė. 


