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„Už šviesą tamsoje“ 

Šių mokslo metų žiemą Mokinių Taryba aktyviai 

dalyvavo įvairiose veiklose bei skatino gimnazijos 

mokinius prisidėti prie jų. Pirmoji iš veiklų – 

dalyvavimas kasmetiniame Kauno miesto ugdymo 

įstaigų aplinkos puošimo konkurse ,,Sveika gyva, 

Kalėdų viešnia! 2020“, kuriame VDU „Rasos“ 

gimnazijos kompozicijai ,,Žiedai pusnyse“ skirta 

nominacija ,,Už šviesą tamsoje!“  Mokyklos 

puošimą organizavo direktoriaus pavaduotoja Asta 

Viliokaitienė, savo idėjomis bei pagalba prisidėjo ir 

Mokinių Tarybos nariai. 

Gimnazistų prezidentė Ieva Salamakinaitė  
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Gimnazistų sveikinimas šv.Kalėdų proga 

Mokinių taryba gruodžio 22-ą dieną Facebook platformoje originalia nuotrauka pasveikino visą VDU 

„Rasos“ bendruomenę su artėjančiomis gražiausiomis žiemos šventėmis ir linkėjo, kad šiuo metu visi išliktų 

stiprūs, sveiki bei nepamirštų šypsotis. 

 Mokinių Tarybos narė Paulina Dalbokaitė 
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Sausio 13-osios minėjimas 
Sausio 13-ąją gimnazija kvietė prisijungti prie pilietinės iniciatyvos „Atmintis 

gyva, nes liudija“ ir prisiminti mūsų laisvės kainą, teisingumą, žuvusiuosius ir pagerbti 

juos uždegant žvakutes, simbolizuojančias šviesą ir Laisvės gynėjų laužus. VDU 

„Rasos“ gimnazijos teatro studija „Dėmesio! Pradedam!“ parengė virtualią poezijos ir 

muzikos kompoziciją „Mano žodžiuose skamba laisvė“, skirtą Laisvės gynėjų dienos 

30-osioms metinėms paminėti, kuriame sudalyvavo ir mūsų Mokinių Tarybos nariai. 

Ką man reiškia Sausio 13-oji? 

 1991 metais šią dieną įvyko masinis taikus Lietuvos piliečių pasipriešinimas 

Sovietų Sąjungos valdžiai siekiant jėga įvykdyti valstybinį perversmą: užimti Vilniaus 

televizijos bokštą, radijo ir televizijos komiteto pastatą, Parlamentą ir kitus 

reikšmingus objektus.  

Prie televizijos bokšto Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, 

žuvo 14. Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą kariškiai 

atsisakė. 

Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko, galutinis operacijos tikslas – 

išprovokuoti nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių ir pateikti šiuos įvykius 

kaip dviejų ginkluotų pusių kovą – nebuvo pasiektas. Po kelių mėnesių Sovietų armijai 

teko iš užimtų objektų pasitraukti.  

Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, turime minėti kaip pergalės, o ne gedulo 

dieną. 

 Man tai – istorinė diena. Priklausau tai kartai, kuriai neteko dalyvauti tuose 

baisiuose įvykiuose, kai žmonėms savo krauju ir ašaromis teko kovoti už 

nepriklausomą šalį – Lietuvą. Tariant šį žodį nejučia atsiranda gumulas gerklėje ir 

mintis, kiek daug man, mums visiems, reiškia mūsų valstybė. Nenoriu tikėti piktais 

žmonėmis, jų nusivylimu ir agresija, kai apie Lietuvą kalbami blogi dalykai. Taip, jų 

yra, taip – jų bus, tačiau MES esame tie, kurie turime problemas spręsti. 

Reiškiu pagarbą tiems žmonėms, kurie nedvejodami tą naktį skubėjo ginti 

svarbiausių mūsų šalies objektų. Neįmanoma pažinti visų šių žmonių, tačiau to ir 

nereikia. Visi jie yra Lietuvos dalis. 

Minint šią datą svarbu nepamiršti tų, kurie už laisvę paaukojo gyvybę, daugelis jų buvo jauni, jėgų gyventi ir 

kovoti pilni žmonės: Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas 

Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinas Juozas 

Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vidas Maciulevičius, Vytautas Jancevičius.  

Giedrius Pažusis, 4e 

***** 

Tai klausimas, kurio ne tik savęs klausiu kiekvienais metais per minėjimus, bet ir kurį girdžiu iš tėvų, mokytojų, 

giminių. Aš 1991 metų Sausio 13-osios dienos įvykių nepatyriau, nes tuo metu manęs dar nebuvo, tačiau apie šią 

dieną žinau iš istorijos pamokų, giminių ir mokytojų pasakojimų, televizijos laidų. 

1991-ųjų naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją sovietų desantininkai įsiveržė į Lietuvą ir mėgino užimti strateginius 

objektus, tačiau apie tai sužinoję Lietuvos piliečiai greitai paskleidė žinią ir iš įvairių šalies pakraščių susirinko į tas 

vietas, kurios buvo svarbios nepriklausomai valstybei ir kurias pirmiausiai siekė užimti sovietai. Nors lietuviams be 

ginklų nepavyko pasipriešinti desantininkams su automatais bei tankais, tačiau sustoję į gyvą sieną ir nepraleisdami 

priešo kareivių jie įrodė savo drąsą, vienybę ir pasiryžimą būti nepriklausomiems. 

Tą naktį žuvo 14 ir buvo sužeista šimtai žmonių. Esu dėkingas visiems, kurie tą Sausio 13-ąją pasipriešino 

sovietams, nes jų dėka dabar galiu gyventi laisvoje šalyje ir man nereikia rizikuoti gyvybe ir kentėti taip, kaip kentėjo 

žmonės Sausio 13-osios naktį. 

Nedas Dauderys,4e 

***** 

Prieš trisdešimt metų 1991 m. sausio 13-oji buvo lemtinga diena mūsų valstybei. Šią dieną Lietuvos piliečiai 

susivienijo kovai su Sovietų Sąjunga, siekdama apginti savo iškovotą laisvę. Nors apie šiuos įvykius galiu tik klausytis 

pasakojimų ir domėtis internete, tačiau, kai ateina šios dienos minėjimas, jaučiuosi taip, lyg būčiau gyvai dalyvavusi 
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tuose įvykiuose ir stovėjusi prieš tankus. Man šis minėjimas ypač svarbus ne tik dėl to, kad pergalė Sausio 13-ąją 

pakeitė šalies likimą, bet ir todėl, kad mes susivienijome, tapome vienu kumščiu ir parodėme, kokie stiprūs esame ir 

kiek daug galime. Žmonės nemiegojo, stojo prieš tankus, keturiolika žmonių žuvo, septyni šimtai du žmonės sužeisti – 

ir visa tai dėl mūsų visų gerovės, dėl šalies ateities. Ši ypatinga diena man visuomet primena, kokia brangi yra Tėvynė, 

kaip lietuviai visais laikais dėl jos kovojo. Manau, ši patirtis neleidžia emigruoti, nes juk negalima lengvai palikti to, 

dėl ko žmonės paaukojo gyvybę. Šios dienos minėjimas man visada asocijuojasi su gėle neužmirštuole, kurią segamės 

kaip ženklą, kad negalime to užmiršti, su Eurikos Masytės atliekama daina „Laisvė“, kuri neatsiejama nuo šios dienos, 

ir, žinoma, žvakutėmis, uždegtomis languose, kuriomis pagerbiami visi tos dienos herojai. 

Adrija Navickaitė, 4e 

***** 

Šiandien aš esu laisva, galiu gyventi taip, kaip noriu, ir būti nuo nieko nepriklausoma. Nors šią visiems 

lietuviams svarbią ir reikšmingą dieną aš net nebuvau gimusi, tačiau ši diena man yra be galo svarbi. Apie šiuos 

įvykius žinau iš savo senelių, tėvų ir tą dieną kovojusių žmonių pasakojimų. Esu dėkinga tiems žmonėms, kurie 

prieš trisdešimt metų savo drąsa iškovojo mums laisvę, paaukojo savo gyvybę „Vardan tos Lietuvos...“ 

Deimantė Jankauskaitė, 4c 

***** 

Sausio 13-oji, kaip ir visos kitos Lietuvos šventės, man ilgai tebuvo tik pavadinimas. Žinoma, močiutės 

pasakojimai kartais paliesdavo širdį, tačiau vaikystėje atrodė, jog ji gyveno seniai, o man tos problemos jau tolimos. 

Augant kilo vis daugiau klausimų, todėl pradėjau domėtis Lietuvos istorija. Labiausiai mane domino ne istoriniai 

faktai ar datos, bet žmonių išgyvenimai. Kilo noras sužinoti, ką išgyveno Loreta Asanavičiūtė, kai būdama vos 

dvidešimt trejų nusprendė ginti Vilniaus TV bokštą ir pakliuvo po tanku. Sunku suvokti, kaip Vytautui Lansbergiui, 

tuomet Aukščiausiosios Tarybos 

pirmininkui, užteko drąsos ir 

ryžto įtikinti žmones kovoti be 

ginklų prieš pasaulio milžinę 

SSRS. Ieškojau būdų, kaip 

atrasti savo asmeninį santykį su 

šiais istoriniais įvykiais. Iš 

pirmo žvilgsnio ši misija atrodė 

neįmanoma, tačiau man pavyko. 

Pirmąsias savo pažintinėje 

kelionėje sutikau dainas. Kartą, 

dainuojant Žalgirio arenoje, nuo 

scenos atsivėrė pasakiškas 

vaizdas: visa salė – tūkstančiai 

žmonių – stovėjo iškėlę 

trispalves. Užplūdo besąlygiškas 

pasididžiavimas savo tauta, po 

kūną lakstė šiurpas, o akyse 

kaupėsi ašaros. ,,Tai mano”, – pagalvojau. Nieko daugiau neišmąsčiau. Ir negalėjau. Skendau tą akimirką 

užplūdusiuose jausmuose. Supratau tik tai, kad Loreta Asanavičiūtė anuo metu taip pat neturėjo laiko apmąstymams. 

Nors dainos man sukelia daugiausia emocijų, vis dėlto knygos ir filmai taip pat padeda suprasti, kaip jautėsi tomis 

dienomis žmonės, mylintys savo šalį. Lietuviškas filmas ,,Ekskursantė“ man paliko didžiausią įspūdį, o knyga ,,Tarp 

pilkų debesų“ dar ilgai išliks atmintyje. Šie kūriniai irgi apie meilę Tėvynei. Kalbant apie sausio 13-ąją, iškyla 

asociacijos, susijusios su tėčio, mamos ir močiutės pasakojimais bei televizijos bokštu. Didžiuojuosi savo šeima, kad ji 

tomis atmintinomis dienomis nebuvo abejinga Lietuvos likimui. Šiandien internete ieškodama Sausio 13-osios 

nuotraukų, pastebėjau, jog vienoje jų matosi ir mano tėtis (nuotraukoje pats dešiniausias ir užsimerkęs). 

 Paklausiau, kodėl jis stovi kažkur šone (visi, kurie pažįsta mano tėtį, žino, kad dažniausiai jis būna pačiame 

dėmesio centre), o šalia sėdėjusi močiutė atsakė: 

 – Aš tavo tėtį nutempiau nuo laiptų, nes bijojau, kad jį nušaus.  

Štai tokia artimųjų istorija bei jų išgyvenimai taip pat priartina prie istorinės praeities. Džiaugiuosi, kad pagaliau 

galiu drąsiai teigti, jog myliu Lietuvą, man brangios jos šventes ir jaučiuosi susijusi su jos praeitimi. 

Dorotėja Rožinskaitė, 4c 
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Dvyliktokų žodis mokyklai arba Vietoj Šimtadienio 

Kasmet vasario pradžioje visos Respublikos 

abiturientai švenčia Šimtadienį, pradeda skaičiuoti 

iki egzaminų likusias šimtą dienų. Tai viena 

įsimintiniausių švenčių mokyklos gyvenime. Tačiau 

šiais metais dėl pandemijos šventė nebuvo 

organizuojama, apsiribota šventine klasės valandėle 

ir virtualiu vienuoliktokų sveikinimu. Nors ir 

nesurengėme įspūdingo pasirodymo VDU 

Didžiojoje salėje, bet norime tarti žodį mokyklai. 

Kalbėjo Ieva Oržekauskaitė (4a), Ieva Salamakinaitė 

(4b), Rosita Puidokaitė (4c), Eglė Aštrauskaitė (4d) 

ir Ugnė Sindaravičiūtė (4g).  

 Kas man yra VDU ,,Rasos’’ gimnazija? Ieva 

O.: Man gimnazija yra 

aplinka, kurioje praleidau 

savo gyvenime 

svarbiausius ketverius 

metus. Tai vieta, kurioje 

subrendau. Ir net negaliu 

apsakyti, kaip 

džiaugiuosi, kad šiam 

gyvenimo etapui 

pasirinkau būtent šią 

mokyklą ir jos bendruomenę. Ieva S.: Tai vieta, 

kurioje atradau save ir savo pašaukimą, kurioje turiu 

saviraiškos galimybes. Tai vieta, kurioje jaučiuosi 

svarbi ir artima bendruomenei, vieta, kur ne tik pati 

galiu mokytis, bet visa bendruomenė mokosi vieni iš 

kitų. Rosita: Vieta, 

kur ne tik tobulėju, 

bet ir galiu būti 

savimi bei dalintis 

savo pomėgiais su 

kitais! Eglė: Tiesą 

sakant, nesu labai 

prisirišusi prie 

mokyklos ir jos 

nelaikau antrais 

namais, tačiau VDU „Rasos“ gimnazija suteikė man 

daug galimybių savo žinias plėsti ne tik mokykloje, 

bet ir už jos ribų, be to, susipažinau su daugybe 

veiklių ir įdomių žmonių. Ugnė: Man gimnazija yra 

kaip namai, vieta, kur galiu realizuoti save. 

Kokia šventė per ketverius mokslo metus 

gimnazijoje padarė didžiausią įspūdį? Ieva O.: 

Kiekvienais metais mokykloje vykstantis paskutinis 

abiturientų skambutis man, ko gero, buvo pats 

įsimintiniausias renginys. Emocijos, kurias 

matydavau abiturientų veiduose, bendruomenės 

įsitraukimas į šią 

šventę – visa tai 

mane be galo žavėjo. 

Ieva S.: Gimnazijos 

40-mečio šventė. 

Paliko įspūdį ne tik 

galimybė vesti tokį 

svarbų renginį, bet ir 

tai, jog ,,Rasos“ 

bendruomenė išliko 

tokia gausi ir artima 

per tiek daug metų, 

buvę mokiniai ir mokytojai vis dar aktyviai 

įsitraukia į gimnazijos veiklas, nepamiršta 

mokyklos. Rosita: 

Kokia šventė per 

ketverius mokslo 

metus gimnazijoje 

padarė didžiausią 

įspūdį? Eglė: 

Didžiausią įspūdį man 

padarė 2019-2020 

mokslo metų 

Šimtadienis. Pati 

prisidėjau prie mūsų kartos sveikinimo – spektaklio 

dvyliktokams – kūrimo, todėl visas mano ir draugų 

įdėtas darbas bei galutinis rezultatas labiausiai 

įsirėžė atmintin. Ugnė: Nėra vienos įsimintinos 

šventės ar įvykio, 

nes visos 

organizuojamos 

šventės yra 

nuostabios ir 

savaip įsimintinos.   

Išeidama iš 

mokyklos širdyje 

išsinešiu... Ieva 

O.: Išeidama iš 

šios mokyklos 

širdyje išsinešiu 

visą glėbį prisiminimų: linksmus ir juokingus 

pokalbius valgykloje, pirmąją meilės istoriją, 

glaudaus ryšio su mokytojais pavyzdį ir pažintis, 

kurios, net neabejoju, truks visą gyvenimą. Ieva S.: 

Skausmą dėl prarasto laiko ir galimybių pabūti kartu 
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su visa mūsų 2020-2021 mokslo metų laida, 

mokytojais, bendruomene. Džiaugsmą dėl 

nuostabiausios klasės ir auklėtojos bei mane 

suprantančių ir palaikančių mokytojų. Rosita: 

Pasitikėjimą savimi. To išmokė ,,Rasa”. Eglė: 

Daugybę prisiminimų bei išmoktų teorinių bei 

gyvenimo pamokų, taip pat mokytojų, klasės draugų 

suteiktą šilumą. Ugnė: Išeidama iš mokyklos 

išsinešiu pačius geriausius prisiminimus ir 

nuostabiai praleistą laiką.  

Didžiausios abiturientų svajonės... Ieva O.: 

Neslėpsiu, ko gero, tai būtų svajonė kuo greičiau 

pabaigti šiuos mokslo metus, nors užplūsta jausmai, 

kurie įrodo, kad dar tikrai nesame pasiruošę 

atsisveikinti su tokio ilgo gyvenimo etapo pabaiga. 

Ieva S.: Manau, kalbėti apie egzaminų išlaikymą net 

nereikia, nes tai ir taip akivaizdu. Bet pačios 

didžiausios svajonės – tai įveikti visus iššūkius, 

daryti viską, kad iš ,,prarastosios kartos“ taptume 

,,pažengusioji ir iššūkius įveikianti karta“. Na ir, 

žinoma, didžiausia svajonė – turėti galimybę išgirsti 

paskutinį skambutį visai laidai kartu ne nuotoliu, bet 

gyvai... Ir tą atestatą atsiimti galvojant, kad padariau 

viską, ką galėjau, ir dar daugiau. Rosita: Būdama 

abiturientė labiausiai tikiuosi sėkmės. Ir laikydama 

egzaminus, ir ieškodama darbo. Visur reikia 

žiupsnelio sėkmės. Eglė: Didžiausios abiturientų 

svajonės šiais metais – sėkmingai be trikdžių baigti 

mokyklą. Kai lieka tiek nedaug ir atsiranda 

problemų, apima baimė, kad kažkas nepavyks ir 

liksi dar dvylikai metų, nors ši baimė, turbūt, tik 

mano, be to, neracionali. Ugnė: Manau, didžiausios 

abiturientų svajonės šiuo metu yra gerai pasiruošti 

egzaminams ir juos išlaikyti. 

Ką patartumėte būsimiems dvyliktokams? 

Ieva O.: Visiems būsimiems abiturientams norėčiau 

palinkėti drąsos ir ryžto. Nebijokite nežinoti, klysti, 

eksperimentuoti, eiti keliais, kuriais dar nėjote. O 

galiausiai – darykite tai, kas jus pačius daro 

laimingus! Ieva S.: Mėgaukitės, reikškitės, kurkite 

prisiminimus, kvailiokite, bet išlikite rimti, mylėkite 

ir gerbkite administraciją ir mokytojus, visa XXVII 

laida suartėkite ir neužmirškite būti pavyzdžiu 

jaunesniems mokiniams. Trumpai tariant, darykite 

tai, kad ,,Rasos“ bendruomenė jūsų laidą minėtų 

geru žodžiu, bet ir turėtumėte begales jus 

džiuginančių prisiminimų. Rosita: Pasitikėkite 

savimi. Neleiskite nei piktiems tėvams, nei 

nusiminusiems mokytojams jumis abejoti! 

Stiprybės. Eglė: Patarčiau turėti kantrybės ir 

pasiruošti kovoti už savo nuomonę, egzaminams 

ruoštis iš anksto, bet ir be reikalo nestresuoti. Kad ir 

kaip viskas bus, baigus mokyklą, gyvenimas ne tik 

kad nesibaigia, bet, sakyčiau, tik prasideda. Ugnė: 

Būsimiems dvyliktokams patarčiau semtis pačių 

geriausių emocijų, kad išėjus būtų ką prisiminti. 

Justė Sereckytė, 4c
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Mokinių iniciatyvos karantino metu 

Šią žiemą Mokinių Taryba iš naujo susikūrė platformas socialinėse erdvėse: Facebook ir Instagram. Tad nuo šiol 

visą informaciją apie gimnazistų veiklą, renginius galėsite rasti šiose platformose, įvedę „VDURG Mokinių Taryba“. 

Ten galėsite užduoti ir klausimus. 

Nepamiršome pasveikinti mokinių ir su Valentino diena. Gimnazijos bendruomenėje Valentino diena būdavo 

švenčiama keičiantis laiškais, o Mokinių Taryba organizuodavo diskoteką ar filmų vakarą, tačiau net ir per karantiną 

radome būdą, kaip paminėti šią dieną kartu su gimnazijos mokiniais – jie suorganizavo renginį „REAKTYVINIS 

PAŽINČIŲ ERDVĖLAIVIS – SPEED DATE“. Vasario 12-ą dieną gimnazijos mokiniai susijungė į šį renginį ir 

virtualiai bendravo su kitais gimnazijos mokiniais, bandė dar geriau pažinti draugus bei susirasti naujų. Nors ir buvo 

techninių nesklandumų, bet renginys pavyko išties neblogai, nes artimiau su „Rasa“ susipažino ne tik nauji gimnazijos 

mokiniai, kuriems neteko dar taip gerai įsilieti į gimnazijos bendruomenę, bet ir „Rasos“ senbuviai prisiminė tas 

smagias dienas gimnazijoje ir pasidalino patarimais bei linksmais nutikimais. 

Didžiuojamės iki šiol vykdytomis veiklomis, džiaugiamės, kad gimnazistai, sekdami Tarybos narių pavyzdžiu, 

prisideda prie mūsų darbų. Mokinių Taryba nekantriai laukia, kada galės organizuoti renginius gimnazijos erdvėse ir 

vėl su visais mokiniais bendrauti ir bendradarbiauti. 

Gimnazistų prezidentė Ieva Salamakinaitė ir Mokinių Tarybos narė Paulina Dalbokaitė 

Tarpmokyklinis žingsnių iššūkis „Walk15“ 

„Walk15“ – tai mobili programėlė, skaičiuojanti nueitus žingsnius. Šioje programėlėje yra įvairių iššūkių, kuriuose 

gali varžytis su šeimos nariais, draugais, su kitomis įstaigomis ir dar kitų. Vienas iš iššūkių yra tarpmokyklinis, jame 

gali varžytis visos Lietuvos mokyklos. Iššūkyje dabar dalyvauja 427 Lietuvos 

mokyklos. Šis projektas prasidėjo 2020 metų rugsėjo 1-ą dieną. Mūsų mokykla prie 

tarpmokyklinio žingsnių iššūkio prisijungė tik šių metų sausio 24-ą dieną. 

Prisijungti, žingsniuoti ir savo aktyvumą didinti pasiūlė fizinio ugdymo mokytoja 

Gintautė Rakauskienė. Prisijungėme jau įpusėjus projektui, bet, pasirodo, mes esame 

labai aktyvūs ir jau spėjome užkopti į 25-ą vietą (vasario 26-os dienos duomenys) iš 

427 mokyklų. 

Pakviesta prisidėti prie šio iššūkio iškart sutikau nedvejodama, nes vaikščiojimas 

yra neatsiejamas nuo mano kiekvienos dienos 

rutinos. Mūsų šeima mėgsta leisti laisvalaikį 

gamtoje, todėl ir aš atradus laisvo laiko tarp 

pamokų skubu išlėkti su savo augintiniais 

Lūpyte ir Rumba į šalia esantį pušynėlį 

pasivaikščioti. Taip pat smagu ir prieš miegą 

paėjėti girgždančiu, spindinčiu sniego keliu, kai 

pro apsnigtas pušų šakas skverbiasi mėnulio 

šviesa.  

Paklausus bendraklasių, ar jie dalyvauja šiame iššūkyje, beveik visi atsakė 

teigiamai. Užtat pasidarė įdomu, kas juos motyvuoja išeiti pasivaikščioti ir kaip 

jie nusiteikia šiam iššūkiui. Mantas atsakė, kad dabar išeiti į lauką pasivaikščioti 

labai motyvuoja gamta, gali pamatyti, ką išdarinėja žiema, kai tiek daug sninga. O 

kaip smagu išeiti pasižiūrėti, kaip pasaulis gyvuoja! Dijos nuomone, kai už lango 

spaudžia šaltukas, noras išeiti į lauką mažas, todėl sužinojus apie šį projektą 

nudžiugo, kad bus proga daugiau pajudėti ir išeiti pasivaikščioti gryname ore. 

Eidama ji bando save įtikinti, jog visai nešalta ir privalo nueiti 15000 žingsnių, 

vykdydama pasaulio gelbėjimo misiją. 

Visi norėtume, kad mūsų mokykla patektų į dešimtuką, tai mus motyvuoja eiti dar daugiau.   

Tad šis iššūkis yra puiki proga daugiau pajudėti ir prisidėti prie mokyklos dabartinio rezultato gerinimo. Jeigu nesi 

prisijungęs prie šio iššūkio, gali prisijungti, nes jis dar tęsis iki šių metų balandžio 24-os dienos. 

Armantė Jautakaitė, 2c 
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Jaunieji kūrėjai 

Sveikiname Neringą Kristanaitytę (2c) ir dailės mokytoją Valeriją Medelinskienę! 

Mokytoja Valerija Medelinskienė tik šiais mokslo metais 

pradėjo dirbti mūsų gimnazijoje ir visus nudžiugino puikiu 

laimėjimu – GRAND PRIX Dailės akademijos Kauno 

fakulteto kasmet organizuojamame ,,Piešimo konkurse“, kurio 

tema šiais metais – ,,Nerealizuoti svajonių miestai“. 

Gerbiama mokytoja, kaip Jums tai pavyko? Šiame 

konkurse su savo mokiniais dalyvauju jau ne pirmą kartą, du 

kartus esame laimėję pirmas vietas, bet aukščiausią 

apdovanojimą – pirmą kartą. 

Kuo šis konkursas ypatingas? Tai Respublikinis 

konkursas, todėl reikalavimai mokiniams sudėtingi, kaip 

tikriems profesionalams. Prieš konkursą mokytojams rengiami 

seminarai tais metais paskelbta tema, kad galėtų konsultuoti 

mokinius, padėtų jiems ruoštis. Mokiniai, atvykę į konkursą, 

piešia gyvai keturias valandas (tik šįmet konkursas vyko 

nuotoliniu būdu), mokytojams tuo metu būna organizuojamas 

seminaras, kurio temą pasirenka patys mokytojai. Mokiniai 

suskirstomi pagal amžių į grupes. Neringa varžėsi 9-10 klasių 

grupėje. Iš visų amžiaus grupių pirmų vietų laimėtojų 

renkamas GRAND PRIX 

nugalėtojas.  

Iš I-III vietų laimėtojų 

darbų sukuriamas plakatas, 

organizuojama šių darbų 

paroda. Manau, kad 

pasibaigus karantinui šios 

parodos sulauksime ir 

mokykloje. 

Neringos darbus jau 

esame spausdinę gimnazijos 

laikraštyje pernai. Kaip Jūs 

Neringą pastebėjote, juk tiek mažai šiais mokslo metais 

vyko realių dailės pamokų? Aš pati nuo 2003-ųjų esu 

Lietuvos dailininkų sąjungos narė, nuolat dalyvauju miesto, 

respublikinėse ir tarptautinėse parodose, man pamatyti mokinį, 

kuris gerai valdo teptuką ar pieštuką, yra labai paprasta. 

Mokykloje per 45 minutes vaiko neišmokysi 

piešti, bet pamatęs, kad jis tą daro, gali jam 

padėti tobulėti greičiau ir nukreipti jį 

reikiama linkme. Neringą pasirinkau kaip 

gabią mokinę. Labai džiaugiuosi, kad 

,,Rasoje“ tokių vaikų daug. 

Ir pasiūlėte Neringai dalyvauti 

konkurse? Iš pradžių nenorėjo dalyvauti, nes 

tema jai pasirodė neįdomi, bet kai 

papasakojau apie konkursą, užsidegė. Prie 

kūrinio dirbome visą mėnesį. 

Didžiuojamės Jūsų ir Neringos 

laimėjimu, linkime patirti dar daug 

džiugių kūrybos akimirkų mūsų 

mokykloje. 

Mokytoja Rita Rakauskaitė 

***** 
Paveikslai tema „Gimtasis miestas“, Evelina Kriščiūnaitė (4d) ir Paulina Kriščiūnaitė (4d) (Mokytoja Milda Šležaitė). 
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