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Kovo 11-osios šventė 

Man, kaip 

lietuviui, Kovo 11-

toji, be abejo, yra 

nepaprastai svarbi 

šventė. Nors, kai 

buvau mažesnis, 

kaip ir tikriausiai 

daugumai mano 

amžiaus vaikų, ši 

šventė atrodė tik 

kaip dar viena 

šventė metuose, 

kurios metu išėjęs į 

lauką pamatysi 

daugiau Lietuvos 

vėliavų nei 

paprastai ir galbūt vieną ar dvi pamokas praleisi kalbėdamas ne apie matematiką ir ne apie lietuvių kalbą. 

Šiais metais teko šią šventę kartu su Ieva Salamakinaite vesti nuotoliniu būdu. Renginį ruošė direktoriaus 

pavaduotoja Asta Viliokaitienė ir teatro mokytoja Aušra Jankauskaitė, technine dalimi rūpinosi Tomas Jonavičius. Per 

nuotolį jungėmės su Hamburgo Vasario 16-osios gimnazija. Renginyje dalyvavo daug garbingų svečių. Išgirdome 

mūsų gimnazijos direktoriaus Artūro Sakalausko sveikinimą, kuriame nuskambėjo patikinimas, kad jeigu reikėtų, vėl 

Lietuvą gintume ir kurtume iš naujo. VDU profesorius Rytis Zemkauskas sakė: ,,Valstybė – ne daiktavardis, valstybė 

– veiksmažodis. Ji prasideda nuo kiekvieno mūsų sugebėjimo būti piliečiu.“ Pasaulio lietuvių bendruomenės 

pirmininkė Dalia Henkė iš Vokietijos priminė, kad lietuvių gyvena penkiuose kontinentuose, 51-oje valstybėje, 

įsteigta 230 lietuviškų mokyklų. Esame lygiaverčiai pasaulio piliečiai – tai didžiulė mūsų pergalė. Mūsų gimnazijos 

mokiniai, vadovaujami istorijos mokytojos Rasos Praniulienės, dalinosi mintimis apie valstybės atkūrimą Kovo 11-

ąją, skaitė eiles, demonstravo istorinių Lietuvos vietų vaizdus. Diana Lukoševičiūtė-Burneikienė, dvidešimtmetį 

vadovaujanti projektui ,,Europe direct“, ragino nepamiršti, kad jaunosios kartos paveldėta laisvė neatsiejama nuo 

atsakomybės. Hamburgo Vasario 16-osios gimnazijos direktorė Rasa Weiss, komentuodama filmuotą medžiagą apie 

šią prieš 76 metus įkurtą mokyklą, teigė, kad didžiuojasi Lietuvos valstybe, ragino ja didžiuotis ir  mus. Mūsų 

gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Kristina Bielskienė sveikino šventės proga Vasario 16-osios gimnazijos 

bendruomenę. Susitikimo pabaigoje Hamburgo lietuvių bendruomenės sveikinimus perdavė pirmininkė Asta  Korinth, 

linkėdama mums puoselėti savo kalbą ir identitetą, būti savo šalies ambasadoriais. Šventę baigė Stano ir Mariaus 

Jampolskio atliekama daina „Yra Lietuva“. 

Ridas Varnalis, 2g 
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Mokyklos dalyvavimas Europos Sąjungos struktūrinių fondų projekte 

Šiais mokslo metais mūsų gimnazija kartu su 

Kauno rajono Vilkijos gimnazija pradėjo dalyvauti 

24 mėnesių trukmės projekte „Pagrindinio ugdymo 

turinio tarpdalykinė dermė: lietuvių kalba ir 

literatūra, istorija ir dailė“. Projekto dalyvius 

konsultuos KTU gimnazija ir KTU Informatikos 

fakulteto mokslininkė dr. Daina Gudonienė. 

Projekto tikslas – pagerinti lietuvių kalbos ir 

literatūros 2 klasės rezultatus, geriau pasiruošti 

lietuvių kalbos ir literatūros PUPP, sukuriant 

sinchronizuotą lietuvių kalbos, istorijos ir dailės 

pamokų dėstymo modelį ir skaitmenizuotą 

elektroninę knygą. Projekto vadovė – VDU „Rasos“ 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

Teresė Janulevičienė. Projekte dalyvauja 

direktoriaus pavaduotoja, lietuvių kalbos mokytoja 

Asta Viliokaitienė, lietuvių kalbos mokytoja Nelda 

Aušrelė Adomaitytė, istorijos mokytoja Neringa 

Miškinienė, istorijos mokytoja Jolita Mitrulevičiūtė, 

dailės mokytoja Eglė Reneckytė. Projekte dalyvauja  9-

10 klasių mokiniai: dvi VDU ,,Rasos“ gimnazijos klasės 

ir viena Kauno rajono Vilkijos gimnazijos klasė. 

Atnaujintas mokymo(si) modelis diegiamas ne tik 

pamokose, bet ir neformaliajame ugdyme, naudojant 

IKT, veiklą vykdant netradicinėse edukacinėse erdvėse. 

Kuriami IKT grįsti pamokų scenarijai, numatant įvairias 

veiklas, organizuojamos virtualios kūrybinių darbų 

parodos, kuriami kryžiažodžiai, rašomi PUPP formato 

rašiniai, projektiniai darbai skelbiami Facebook 

socialiniame tinkle. 

Numatomas mokinių individualių / grupinių projektų 

rengimas, pamokos netradicinėse edukacinėse erdvėse, 

protų mūšis tiesiogiai tarp mokyklų, komiksų kūrimas, 

tarpukario istorinių asmenybių skulptūrų kūrimas, 

miniatiūros ,,Tautinės tapatybės paieška“ kūrimas per 

dailės pamokas, mokinių vedamos ekskursijos, stalo 

žaidimo kūrimas. Planuojama susipažinti su 

edukacinėmis programomis: Švietimo muziejuje 

„Daraktorinė (slaptoji) XIX a. mokykla“, M. K. 

Čiurlionio, Maironio lietuvių literatūros muziejuose, IX 

forto muziejuje  „Žymūs pasaulio žydai ir litvakai“, LR 

istorinėje prezidentūroje „Lietuvos valstybės kūrėjai 

dailėje“. Įvyks pamokos-susitikimai su „Jaunųjų Lietuvos partizanų“ organizacija. Mokiniai ves ekskursiją 

„Modernizmo architektūra Kaune“. 

Gimnazijai nupirktas jutiklinis ekranas ir keturi nešiojami kompiuteriai (671,10 x 4 = 2684,40 €), dvi interaktyvios 

lentos (4600,00 € x 2 = 9200 €). Įranga  yra skirta pasiruošimui sinchronizuotoms pamokoms bei jų vedimui. 

Sukurti programų ciklai (1 ciklas 9-oje klasėje „Tautinės tapatybės paieška XIX a.“; 2 ciklas 10-oje klasėje 

„Visuomenės modernėjimas tarpukariu“; 3 ciklas 10-oje klasėje „Tautos išlikimas Antrojo pasaulinio karo metais ir po 

karo“) atnaujins lietuvių kalbos, istorijos bei dailės pamoas, kurios taps aktualesnės, atitinkančios šiuolaikinių mokinių 

poreikius. 

Projektą viešinsime organizuodami Respublikinę konferenciją, paskleisime sinchronizuoto mokymo(si) ir 

veiklomis grįsto mokymosi patirtį tarp kitų Lietuvos mokyklų. 

Projekto koordinatorė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Teresė Janulevičienė 
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Interviu su technologijų mokytoja Stasele Andruliene 

Žurnalas „Reitingai“ šį pavasarį paskelbė nusipelniusių 

mokytojų, ilgai dirbančių mokykloje, sąrašą. Tai – mokytojai, 

kuriuos „myli vaikai, vertina tėvai, gerbia kolegos, brangina ir 

saugo mokyklų vadovai.“ Gintaro Sarafino straipsnyje jie 

vadinami mokytojais perlais. Norime pasidžiaugti, padėkoti ir 

pagerbti ir mūsų gimnazijos mokytoją metodininkę Staselę 

Andrulienę, kuri pateko į šį sąrašą.   

Gerbiama mokytoja, kaip pelnomas toks įvertinimas? 

Manau, lėmė dalyvavimas Respublikinėse technologijų 

olimpiadose ir pelnytos pirmos vietos: du kartus laimėjo 

Kornelija Kudrevičiūtė, jau baigusi mokyklą, ir Alvita 

Kaminskaitė (4a). Kornelija antrą kartą dalyvavo olimpiadoje 

jau būdama vienuoliktokė, nors neturėjo technologijų pamokų. 

Ką Jums reiškia šie laimėjimai? Nesureikšminu jokių 

pasiekimų. Tiesiog dirbdama negaliu nepastebėti mokinių, 

turinčių „mąstančias“ rankas, tai yra, sugebančius kruopščiai ir 

kūrybiškai sukurti darbą. 

Ar Jūs uždegat mokinius dalyvauti konkursuose, ar jie 

– Jus? Žinoma, mokiniai. Yra tokių gabių, kurie domisi 

technologijomis, kuriems patinka toks kūrybos būdas. Noriu 

pasidžiaugti savo puikiais mokiniais: Simona Mačikūnaite 

(2a), Austėja Navickaite (2a), Rugile Jankauskaite (2b), Linu 

Akelsandravičiumi (2b), Evaldu Gavenko (2b), Dija 

Bernotaityte (2c), Martyna Kachnevičiūte (2c), Silvija 

Stasiulevičiūte (2c), Marta Žičiūte (2c), Meile Dainoravičiūte 

(2d), Viktorija Bogdanova (2d). Šie mokiniai galėtų laikyti 

technologijų brandos egzaminą, tačiau negali jo rinktis, nes 11-

oje klasėje nėra pasirenkamųjų technologijų pamokų. Anksčiau 

šį egzaminą rinkdavosi mokiniai, ketinantys studijuoti dizainą. 

Koks šio egzamino privalumas?  Mokiniai žinodavo, kad 

šį egzaminą tikrai išlaikys, nes mokinys nelieka vienas, visada 

pataria ar paaiškina mokytojas, nes tai – praktinis darbas. Jį 

laikant, svarbiausias mokytojo ir mokinio bendradarbiavimas, 

kuris padeda mokiniui atsiskleisti ir parodyti, ką gali. 

Kaip Jūsų pamokas paveikė nuotolinis mokymas? Šiais 

mokslo metais netekome galimybės dalyvauti populiariame 

konkurse „Sidabro vainikėlis“, kuris neįvyko dėl pandemijos. 

Per nuotolį labai sunku mokiniams paaiškinti metodą, nes 

filmuota medžiaga nėra tas pats, kaip galimybė parodyti gyvai. 

Juk pagal programą dirbame su tekstile, todėl tokiems darbams 

sukurti reikia galimybės paimti darbą į rankas ir mokiniui, ir 

mokytojui. Ir šių metų olimpiados dalyvės Silvijos darbelis 

įrodo, kad kūriniai gali būti tik labai nedideli, nes namų darbų 

neskiriame, dirbame tik vieną pamoką per savaitę. 

Miela mokytoja, labai džiaugiamės Jūsų įvertinimu. 

Linkime gerų, kūrybingų mokinių, sveikatos ir 

neblėstančios energijos dirbant mokykloje.   

Mokytoja Rita Rakauskaitė 

Sveikiname olimpiados nugalėtoją! 

Kovo mėnesį dalyvavau Respublikinėje technologijų olimpiadoje tema „Kūrybos virusas“, kurioje užėmiau trečią vietą Kaune. 

Džiaugiuosi rezultatu, nes, kai mokytoja iš mokyklos išsirinko mane, nustebau, nemaniau, kad galiu gerai pasirodyti. Tačiau 

technologijų mokytoja Stanislava Andrulienė man labai padėjo, labai ačiū jai. 

Per porą pasiruošimo savaičių išmokau labai daug ir jaučiausi visai neblogai 

pasiruošusi. Su mokytoja pasirinkome kūrybinį darbelį, kurį pavadinome 

„Laisvės paukštelis“. Tokį pavadinimą, atitinkantį temą, parinkome, nes paukštis 

yra laisvės, kurią daugeliui iš mūsų 

suteikia kūryba, simbolis, laisvės, kurios 

karantino laikotarpiu taip trūksta. 

Darbelio ruošimas olimpiados metu vyko 

tris valandas. Paukšteliui naudojau 

natūralias medžiagas: liną, lininius siūlus, 

medinius karoliukus. Darbą atlikau 

siuvimo, nėrimo ir siuvinėjimo 

technikomis. Vėliau reikėjo savo darbą 

pristatyti. Džiaugiuosi išbandžiusi save 

šioje olimpiadoje ir įgavus įdomios 

patirties. 

Silvija Stasiulevičiūtė, 2c 
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Sveikiname protmūšio nugalėtojus! 

 „Europe direct“ yra visose Europos Sąjungos šalyse 

veikiantis 424 centrų tinklas, kurio tikslas – gerinti 

piliečių suvokimą apie tai, kuo ES jiems yra naudinga 

kasdieniniame gyvenime. Nors „Europe direct“ jau 

vienuoliktą kartą organizuoja renginį „Kauno 

EUROPROTAI“, tačiau mūsų mokyklos komanda 

dalyvavo pirmą kartą. Komandos nariai:  Laurynas 

Petruškevičius (4c), Rokas Aleksa (4c), Radvilė 

Višnevskytė (4c), Ignas Laurynaitis (3a), Povilas 

Minkinas (4d), Ridas Varnalis (3g). 

Protmūšis (dėl visiems suprantamų aplinkybių) vyko 

nuotoliniu būdu keturias savaites. Konkurso etapai buvo 

organizuojami kartą per savaitę. Turus sudarė įvairūs 

klausimai apie Europą nuo gastronomijos iki 

astronomijos. Protmūšis  vyko „Youtube“ platformoje 

tiesioginės transliacijos būdu. Nepaisant kelių 

nesklandumų ir trukdžių, viskas pavyko gana sklandžiai. 

Galutinėje lentelėje VDU „Rasos“ gimnazija iš 

aštuoniolikos komandų užėmė trečią vietą ir laimėjo 

leidyklos „Terra Publica“ įsteigtus prizus – knygas! 

Tačiau geriausias prizas yra žinios ir gerai praleistas 

laikas. 

Laurynas Petruškevičius, 4c 

Žingsniavimo iššūkis baigėsi puikiu rezultatu 

Žingsniavome žiemą, žingsniavome ir pavasarį. „#Walk 15“ – tai ne tik mobili programėlė, bet ir puiki 

proga atplėšti akis nuo kompiuterio ekrano ir lauke 

vaikštant ratus kvadratus ne tik vėdinti smegenis, judinti 

užsnūdusius sąnarius, bet ir rinkti žingsnius bei kelti 

mokyklos reitingą šiame iššūkyje. 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 būti 

aktyviems pasiūlė fizinio ugdymo mokytoja Gintautė 

Rakauskienė. Nors prisijungėme įpusėjus projektui, visgi 

įrodėme, kad mūsų gimnazija ne iš kelmo spirta. 

Kvietėme prie šio iššūkio prisijungti mokinius, 

mokytojus, šeimos narius ir draugus. Kai rašėme apie 

projekto rezultatus žiemą, mokykla buvo dešimta tarp 

visų dalyvaujančių. Tačiau gegužės 15-ą dieną, projektui 

baigiantis, visi susivieniję mes užkopėme net į penktą 

vietą iš 482-ų šiame projekte dalyvavusių mokyklų ir 

nužingsniavome virš 200 000 000 žingsnių – tai reiškia, 

kad Žemės rutulį apėjome keturis kartus. 

Savo klasėje buvau lyderė: iki projekto pabaigos 

žingsnių sąskaitoje sukaupiau net 1104524 žingsnius. Pasibaigus pamokoms dažnai išeidavau 

pasivaikščioti, tik gaila, kad savo puikiais rezultatais negalėjau su niekuo pasidalinti, todėl labai nudžiugau, 

kai mokytoja Gintautė papasakojo apie šį projektą ir pasiūlė dalyvauti. Šis iššūkis mane paskatino dar 

labiau judėti. Džiaugiuosi, jog buvau dalelė šio įspūdingo rezultato.   

Dija Bernotaitytė, 2c 
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XXVI-osios laidos abiturientų Paskutinio skambučio šventė 

Šių metų gegužės 21-ąją dieną vyko Paskutinio skambučio šventė. Kūrybinė mokinių grupė intensyviai ruošėsi ir 

bendradarbiaudami su direktoriaus pavaduotoja Asta Viliokaitiene, teatro mokytoja Aušra Jankauskaite, šokių 

mokytoja Džineta Šablauskiene suorganizavo šį renginį. 

Atvažiavę papuoštais automobiliais abiturientai susirinko prie pagrindinio gimnazijos įėjimo, kur klasės buvo 

kviečiamos nusifotografuoti prie foto sienelės. Aplink – daug kalbų, visi 

išsiilgę draugų ir, žinoma, švenčių, kurių šiemet negalėjome organizuoti. 

Renginį pradėjo šokių kolektyvas „Raselė“ nuotaikingu šokiu, kuris 

suteikė energijos, privertė nusišypsoti ir pajudėti kiekvieną šventės 

dalyvį. Šventėje taip pat nuotaikingai pasirodė, abiturientus pasveikino ir 

išlydėjo iš mokyklos vienuoliktokai, žodį tarė gimnazijos direktorius 

Artūras Sakalauskas, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius Juozas 

Augutis, abiturientų tėvų atstovai ir patys abiturientai. Vienuoliktokams 

buvo įteiktas gimnazijos raktas ir mokyklą paliekančių abiturientų 

testamentas su palinkėjimais. Šventės pabaigą vainikavo linksmas XXVI-

osios laidos himnas ir šokis. Vėliau visos klasės rinkosi savo auklėtojų 

kabinetuose atsisveikinti su mylimais klasės draugais ir vadovais, prie 

gimnazijos tradiciškai pasodino medelius. Renginyje tvyrojo džiugi ir 

ilgesinga nuotaika. 

Didžiąją šių mokslo metų dalį dvyliktokai praleido mokydamiesi 

nuotoliniu būdu ir jautėsi praradę daug smagių akimirkų, tačiau ši 

simbolinė Paskutinio skambučio šventė visiems suteikė vilties. Be to, 

priminė, kad jau greitai iškeliausime į platų pasaulį, pradėsime 

savarankišką gyvenimą bei ieškosime savęs ir naujų kelių. Gero skrydžio, 

mieli draugai! 

Smiltė Meškytė, 4c 
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Jaunieji kūrėjai 

Sveikiname esė konkurso nugalėtoją! 

Dalyvaudama esė konkurse „Ką man reiškia Lietuva?“, skirtame Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo 

metinėms, rašiau apie savo santykį su Lietuva. Jį perteikiau per prisiminimus iš vaikystės, močiutės įskiepytą meilę ir 

pagarbą lietuvių liaudies dainoms, skirtingoms tarmėms bei dalyvavimą dainų šventėse, tautinių drabužių dėvėjimą ir 

supratimą, kad tai – kur kas daugiau nei gražus kostiumas, kad viskas jame – spalvos, raštai, medžiaga – turi savą 

prasmę, pasakoja Lietuvos istoriją. Užimta 2-oji  vieta konkurse man buvo didžiulis įvertinimas ir, žinoma, 

paskatinimas nesustoti bei kurti toliau! Per apdovanojimus, kurie, deja, dėl karantino vyko nuotoliniu būdu, turėjau 

galimybę bendrauti ir diskutuoti su pirmąja šalies ponia Diana Nausėdiene, kuri ir buvo šio konkurso globėja, 

klausytis jos išsakytų minčių apie mūsų Tėvynę. Buvo be galo gera klausyti, kaip renginio dalyviai dalinosi mintimis 

apie Lietuvą, savo šaknis, lietuvių kalbą, papročius. 

Stiprybės semiuosi iš Lietuvos 

Tiek vertas gyvenimas, kiek mokame pasiimti iš jo grožio 

 ir šviesos, kiek einame per jį su tikėjimu ir meile. 

– Marija Gimbutienė 

<…> 

Prisimenu kaimą, mylimą močiutę, mezgančią kojines ir 

niūniuojančią lietuvių liaudies dainas. Aš vis stebėdavausi, kiek daug 

dainų ji moka apie įvairiausias darželyje augančias gėles, giedančius 

paukštužius, apie gražiausias mūsų upes ir upelius, apie gūdžias girias, 

apie Lietuvos istoriją, praeity išgyventus įvykius. Kiekviena daina 

močiutei turi savą prasmę, savą istoriją. O man tik klausyt ir girdėt. 

Tiesa, senelė ne tik graudindavo mus savo dainomis, bet ir 

organizuodavo liaudies dainų vakarones. Jaunimui tokie renginiai – tai 

lyg galimybė nors trumpam prisiliesti prie Lietuvos praeities. Nors 

trumpam pabėgti nuo išmaniųjų technologijų, beprotiško lėkimo, o 

svarbiausia – pabūti su savo mintimis. Žinoma, ir aš būdama tikra 

„miesčionka“ visada verždavausi pas močiutę į kaimą pasiklausyti širdį 

graudinančių dainų. Kaip gražiai skambėdavo įvairiausios tarmės: „Ak, kokia puiki dziena, rodos, – saulė ritasi žeme, 

kada dzūkai susiaina“, „Kukūj geguti viršūnelie, neši seselė pusrīteli “. Čia skambėdavo ausiai neįprasti kanklių 

garsai, aidėjo juokas, žaidžiant liaudies žaidimus. Nespėdavom pajusti, kaip danguje sužibdavo pirmosios žvaigždės, 

kurios priminė apie laiką grįžti į namus. Keliaudama namo močiutei pasakodavau, kaip smagu, kad mes galim 

dainuoti čia, savam krašte, savoj Tėvynėj. Mano mintims, rodos, slapta pritardavo dainų aidesys, kuomet girdėdavom 

vakaronės dalyvius vienoj kaimo pusėj pradedančius dainą, o kitoj ją užbaigiančius. Jau vaikystėje supratau, kad tai 

nėra tik dainos... Tai – įkvėpimo šaltinis kurti, beatodairiškai mylėti savo tėviškę, pažinti jos praeitį. Nuoširdžiai 

tikėjau, kad dainuojantis jaunimas, suprantantis lietuvių liaudies dainų prasmę, su pasididžiavimu dėvintis tautinius 

drabužius, yra Lietuvos ateitis! Jaunimas, kuris girdi liaudies dainą... 

Ir dabar, jau būdama subrendusi mergina, dalyvaudama dainų šventėse ir vilkėdama tautinį rūbą, suprantu jo 

reikšmę ir svarbą mūsų istorijoje. Juo puošėsi prieš šimtmečius, minėdami svarbiausias šeimos, tautos šventes. Jis 

netgi keliavo į amžino įšalo žemę, kruopščiai paslėptas tremtinių ryšuliuose, saugomas nuo pasikartojančių kratų. 

Tautinė simbolika buvo prosenelių šviesa už tūkstančių kilometrų nuo Lietuvos, ji teikė stiprybės, skatino nepalūžti, 

puoselėti grįžimo į Tėvynę viltį. Juo puošiasi ir dabar. Vilkėdama šį drabužį grožiuosi plazdančiomis sijono klostėmis, 

mirguliuojančiais raštais, spalvų žaismu. Įsivaizduoju, jog kiekvienas atspalvis turi savą prasmę, lyg vaizduotų 

Lietuvos kraštovaizdį ar praeitį: sraunias upes, miškus, laukus, pralietą didvyrių kraują, krašto istoriją. Didžiuojuosi 

galimybe nevaržomai dėvėti širdžiai brangų drabužį. Didžiuojuosi, kad esu lietuvė, kad galime semtis stiprybės iš 

Tėvynės, jos kalbos, istorijos, dabarties ir viltingos ateities. 

Įvairūs lietuviškumo išraiškos būdai per kūrybą, meną, tautinius simbolius ir dabar vienija tautą, padeda puoselėti 

lietuviškumą, teikia stiprybės. Apsisprendimas būti ir išlikti lietuviais padeda neprapulti vis labiau įsivyraujančioje 

globalizacijoje, būti pastebėtiems tarp kitų tautų savo darbu, prasminga veikla ar dainomis, kuriose sudėta senolių 

išmintis, išgyventi jausmai, kuriuos jautė praėjusios kartos, jaus ir ateinančios.  

Greta Baliutavičiūtė, 4b 
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Sveikiname Kostą Kondratą (2a), esė konkurse  ,,Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą...“, laimėjusį 1-ąją 

vietą 9-10 klasių kategorijoje. 

,,Tebus pašlovinti nenusilenkę prieš netiesą...“ (vysk. Mečislovas Rainys) 

Mokykloje mums dažnai kartoja: ,,Mokykitės, nes jūs kursite ateitį, 

būkite sąmoningi, būkite atsakingi, būkite geri...“ O ką mums, jauniems, tie 

žodžiai reiškia? Kasdienybę? Argi dažnai mąstome apie praeitį? Deja, ne. 

Gyvename šiandien ir dabar. Valgome, džiaugiamės, liūdime, bet retai 

susimąstome, kodėl aš čia, kokia mano gyvenimo prasmė... Gal todėl, kad 

man tik šešiolika? Nežinau. Kartais susimąstau... Neseniai žiūrėjau filmą 

,,Partizanas“. Pasiūlė mama. Sėdėjom visa šeima ir tylėjom... Tas filmas ir 

privertė susimąstyti apie daugelį dalykų... 

Gal reikėtų pradėti nuo žymaus italų poeto Dantės posakio: „Žmogus 

negali būti laimingas be laisvės“, o lietuvių filosofas Arvydas Šliogeris 

priminė, jog laisvė yra „žingsnis iš tamsos į šviesą“, „tiltas tarp chaoso ir 

kosmoso“. Tad neišvengiamai laisvės siekis kyla iš žmogaus prigimties. Juk 

nė vienas nenorime būti vergas, nenorime patirti pažeminimo ar paniekos. Žmonijos kova dėl laisvės yra prasminga, o 

kovotojai verti pagarbos, nes moko mus pačių svarbiausių vertybių. Kaip ir tiesos. Ar laisvė gali gyventi be tiesos? 

Vargu, nes tik laisvas žmogus gali kalbėti tiesą... 

Taigi, laisvės gynėjai yra patriotizmo, drąsos ir tvirtybės pavyzdžiai. Žinome, jog mūsų maža tauta nuolat buvo 

puldinėjama priešiškų kaimynų – kryžiuočių, carinės Rusijos, sovietų kariuomenės. Nuolat vyko kova už tautos 

išlikimą, už laisvą žodį, už laisvą mintį. Ir visuomet atsirasdavo drąsių, ryžtingų patriotų, kurie įkvėpdavo kitus 

pasipriešinti. Taip kalbėdamas prisimenu pokario laikotarpio partizanus, ypač jų vadus – Ramanauską-Vanagą, Lukšą-

Daumantą. Skaitau partizano Baliukevičiaus-Dzūko dienoraštį: „Aš dažnai galvoju, kas gi tu esi, mano Tėvyne? Kodėl 

tavo vaikai tokie keisti, tokie savotiškai užsispyrę? Iš kur toji didelė pasipriešinimo jėga teka?“ Įsivaizduoju partizaną, 

sėdintį šaltame bunkeryje ir mąstantį apie tautos išlikimą, tėvynės meilę, kovą už jos laisvę. Net sunkiausią akimirką 

jis tiki, jog žuvusiųjų „kraujas nenueis veltui“. Mane sukrečia kovotojo žodžiai: „Kas gi mus nugalės, jei mes mirti 

nebijom, jeigu mes nugalėjome ir mirtį?“ Skaičiau apie išniekintus ir bažnyčių aikštėse suguldytus partizanų lavonus 

ir man sunku įsivaizduoti, kaip galima būti tokiam tvirtam ir nepalūžti, nepasiduoti, kai vilties laimėti kovą lieka vis 

mažiau. Juk partizanai buvo labai jauni, daugelis į mišką išėjo iš universiteto auditorijų, jie turėjo gyvenime siekių, 

svajonių... Kaip ir mes... Štai Juozas Lukša-Daumantas, kuris buvo išvykęs į Vakarus ieškoti pagalbos partizanams, 

1950 metais vėl grįžo į Lietuvą ir stojo vadovauti. Po metų išduotas žuvo. Lukša paliko jauną žmoną, atsisakė 

asmeninės laimės, nes atsakomybė tėvynei jam buvo svarbiausia... 

Laisvės kovotojai primena mums, jog turime visuomet ginti žmogaus teises, įtvirtintas Konstitucijoje. Joje 

garantuojama tikėjimo ir žodžio laisvė. Sovietmečiu šios teisės buvo suvaržytos, vyravo melas ir komunistinė 

ideologija. Ypač kentėjo tikintieji žmonės ir dvasininkai. Atsirado asmenybių, kurios net sovietmečiu išsaugojo vidinę 

laisvę. Pavyzdžiui, kunigas Sigitas Tamkevičius, kunigas Alfonsas Svarinskas, vienuolė Nijolė Sadūnaitė ir kiti, kurie 

slapta leido „Lietuvos Bažnyčios Kroniką“. Nuolat sekami KGB šnipų, tardomi, kalinami, jie per septyniolika metų 

(1972-1989) išleido net 81 kronikos numerį. „Kronikoje“ kalbėjo apie tikėjimo ir žodžio laisvės suvaržymą 

sovietinėse respublikose. Leidėjams reikėjo daug išminties, drąsos ir išradingumo, norint perduoti mikrofilmus į JAV. 

Iš ten laisvas žodis sklido į visą pasaulį ir atskleidė sovietinės santvarkos žiaurumą. Aš buvau nustebintas, kai 

perskaičiau suimtos Nijolės Sadūnaitės ginamąją kalbą teisme. Teisiamoji teigė, jog jai „yra garbė kovoti už žmogaus 

teises gyvenime“, „garbė eiti į vergiją dėl kitų laisvės“, dėl to ji pasiryžusi net mirti. Ji priminė, jog LKB Kronika 

kovoja „prieš fizinę ir dvasinę žmonių tironiją, už tiesą ir meilę žmonėms“. Tai buvo labai drąsi kalba, o teisėjai 

sėdėjo nuleidę galvas. Nijolė Sadūnaitė buvo įkalinta šešeriems metams, bet ir nelaisvėje ji priešinosi žmonių teisių 

pažeidėjams, siuntė siuntinius tremtiniams, dvasiškai palaikė skriaudžiamus įvairių tautų kalinius... 

Man neteko gyventi tais laikais, kai vyko kova už laisvą žmogų, už tiesos žodį, bet augu žinodamas tai, ko nevalia 

pamiršti nė vienam jaunuoliui. Tuščiai leisdami laiką, kovodami tik su nenoru skaityti rimtą knygą, žiūrėdami tik 

lengvo turinio filmus, kiekvieną laisvą minutę atiduodami kompiuteriui, gyvename nemąstydami, o tik žaisdami 

gyvenimą. Žaisdami... Nors turėtume suvokti, jog pasaulis be mūsų pastangų negali egzistuoti. Laisvas asmuo gali 

laisvai mąstyti nepamiršdamas ir atsakomybės. Manau, gyvenimas skirtas ne tik man, bet ir kitam, šalia esančiam. 

Kaip ir atminimas tų, kurių šiandien šalia nebėra. Jie liko knygose, nuotraukose – mūsų širdyse. 

Kostas Kondratas, 2a 
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TARPTAUTINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR KAUNO MIESTO OLIMPIADŲ 

BEI KONKURSŲ NUGALĖTOJAI 

2020–2021 m. m. 
 

Eil. 

Nr. 
Mokinio vardas, pavardė, klasė, dalykas, už ką apdovanotas 

Mokytojo v., 

pavardė 

V
ieta

 

L
y

g
is 

LIETUVIŲ KALBA 

1.  Žygimantas Silkė (3e), Skaitovų konkursas Maironio literatūros muziejuje L. Žukauskienė L R 

2.  Ugnė Kučkovaitė (4c), Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada R. Richter IV K 

3.  Deimantas Saročka (1d), Mokinių rašinių konkursas „Mes esame NATO“ A. Viliokaitien ė I T 

4.  
Kostas Kondratas (2a), Respublikinis rašinių konkursas ,,Tebus pašlovinti 

nenusilenkę prieš netiesą...“ (vysk. Mečislovas Rainys) 
G. Armonienė L R 

5.  Raigardas Pečkys (2a), Konkursas „Laiškas istorijai – iš širdies į praeitį“ G. Armonienė L R 

6.  

Greta Baliutavičiūtė (4b), Valstybės pažinimo centro organizuotas 

Respublikinis rašinių konkursas ,,Stiprybės semiuosi iš Lietuvos”, skirtas 

M. Gimbutienės šimtmečiui paminėti 

L. Žukauskienė II R 

MATEMATIKA 

1.  Nedas Rauluševičius (4b), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada V. Mitkevičienė IV K 

2.  
Mindaugas Simukaitis (1a), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada 
V. Mitkevičienė VI K 

3.  Simas Kiškionis (3c), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada V. Bareišienė VI K 

4.  Ignas Vanagas (3d), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada V. Bareišienė VII K 

5.  Titas Rozenbergas (2a), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiada A. Vitkauskienė IX K 

6.  
Martynas Nedobežkinas (1b), 69-oji Lietuvos mokinių matematikos 

olimpiada 
L. Butkevičienė IX K 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

1.  
Mindaugas Simukaitis (1a), 32-oji Lietuvos mokinių informatikos 

olimpiada 
V. Kelmienė IV K 

ANTROSIOS KALBOS 

1. 1 Goda Ryžkovaitė (2g), Lietuvos mokinių rusų kalbos (užsienio) olimpiada V. Berezinienė VI K 

2.  
Viktorija Bogdanova (2d), Lietuvos mokinių rusų kalbos (užsienio) 

olimpiada 
R. Gaulienė VII K 

3.  
Karina Svolkenytė (2e), Užsienio (rusų) kalbos 9–12 kl. mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Meilė... Kiek daug tame žodyje...“ 
R. Gaulienė III K 

4.  
Emilija Sadauskaitė (4b) ir Olivija Sadauskaitė (4b), Literatūrinio A. 

Puškino muziejaus 21-asis konkursas „Mano Aleksandras Puškinas“ 
R. Gaulienė I R 

5.  
Agnė Šilingaitė (3a), Užsienio (rusų) kalbos 9–12 kl. mokinių meninio 

skaitymo konkursas „Meilė... Kiek daug tame žodyje...“ 
L. Leonavičienė III K 

6.  Benas Balčikonis (4d), Prancūzų kalbos olimpiada R. Šmulkštienė I K 

MENAI IR TECHNOLOGIJOS 

1.  

Neringa Kristanaitytė (2c), Respublikinis 7–12 klasių mokinių 

tarpdisciplininio dailės / technologijų sričių piešinio / idėjos konkursas 

„Nerealizuoti svajonių miestai“ 

V. Medelinskienė I R 

2.  
Ugnė Kudirkaitė (4b), Tarptautinis vaikų piešinių konkursas „Wave on 

Wave 2020“ 
M. Šležaitė I T 

3.  
Brigita Karaliūtė (4a), Tarptautinis UNESCO piešinių konkursas „Mūsų 

planeta šiandien ir rytoj?..“ 
M. Šležaitė II T 

4.  
Laura Bikulčytė (3g), Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų 

konkursas „Dialogas su gamta. Mano augintinis“ 
M. Šležaitė III T 

5.  
Ieva Jarutytė (3f), Tarptautinis vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkursas 

„Dialogas su gamta. Mano augintinis“ 
M. Šležaitė III T 
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6.  
Silvija Stasiulevičiūtė (2c), Respublikinė technologijų olimpiada „Kūrybos 

virusas“ 
S. Andrulienė III K 

DORINIS UGDYMAS 

1.  
Austėja Taločkaitė (3e), VDU KTF Respublikinis 9–12 klasių moksleivių 

kūrybinių darbų konkursas „Laisvės kontūrai“ 
D. Roževičienė II R 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

1.  Arnas Aleknavičius (2c), 33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada R. Preikšienė P K 

2.  Vilius Jarockis (3d), 33-oji Lietuvos mokinių geografijos olimpiada I. Staniulienė P K 

3.  Alvita Kaminskaitė (4a), Kauno miesto istorijos olimpiada R. Praniulienė 
V-

VI 
K 

4.  Aistis Kunigonis (2d), VDU Kauno istorijos olimpiada R. Praniulienė I K 

5.  Kotryna Simonavičiūtė (3b), VDU Kauno istorijos olimpiada R. Praniulienė III K 

6.  Aistis Kunigonis (2d), Lietuvos Respublikos konstitucijos egzaminas R. Praniulienė II R 

7.  
Nedas Atkočaitis, Aistis Kunigonis, Kornelija Sarapinaitė, Toma 

Taraškevičiūtė, (2d), Orientacinės žaidynės „Kauno Pompėja“ 

I. Staniulienė, 

R.Praniulienė 
I K 

8.  

Linas Aleksandravičius, Rytis Bartasevičius, Evaldas Gavenko, Aistis 

Jakutonis, (2b), Respublikinis VGTU (ekonomikos inžinerijos katedros 

organizuojamas) žaidimas ,,Bosas ne basas“ 

I. Kublickienė I R 

9.  
Miglė Praškevičiūtė (4b), ADVENTUR geografijos žinių konkursas 

„Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 
I. Staniulienė I R 

10.  
Laurynas Petruškevičius (4c), ADVENTUR geografijos žinių konkursas 

„Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 
I. Staniulienė II R 

11.  
Vilius Tvarijonas (4g), ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 
R. Preikšienė II R 

12.  
Vilius Jarockis (3d), ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 
I. Staniulienė III R 

13.  
Paulius Markevičius (3d), ADVENTUR geografijos žinių konkursas 

„Pažink Lietuvą ir pasaulį“ 
R. Preikšienė III R 

14.  
Arnas Aleknavičius (2c), ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 
R. Preikšienė II R 

15.  
Aistis Kunigonis (2d), ADVENTUR geografijos žinių konkursas „Pažink 

Lietuvą ir pasaulį“ 
I. Staniulienė II R 

16.  Aistis Kunigonis (2d), VDU Kauno istorijos olimpiada R. Praniulienė II K 

17.  
Vilius Jarockis (3d), VI-oji 9–12 klasių geografijos olimpiada „Mano 

Gaublys“ 
I. Staniulienė I R 

18.  
Nedas Rauluševičius (4b), Laurynas Petruškevičius (4c), Respublikinis 12 

klasių mokinių politologijos žinių konkursas „Politika aplink mus“ 
R. Praniulienė II R 

19.  
Linas Aleksandravičius (2b), Respublikinis VGTU (ekonomikos inžinerijos 

katedros organizuojamas) žaidimas ,,Bosas ne basas“ 
I. Kublickienė III R 

20.  
Neringa Kristanaitytė (2c), Kauno miesto Ekonomikos ir informacinių 

technologijų komiksų konkursas „Aš Taupau“ 
I. Kublickienė II K 

21.  
Evaldas Gavenko (2b), Respublikinė ekonomikos viktorina „Ateitis be 

šešėlio“ 
I. Kublickienė I R 

22.  
Aistis Jakutonis (2b), Respublikinė ekonomikos viktorina „Ateitis be 

šešėlio“ 
I. Kublickienė II R 

23.  
Patrikas Barauskas (2g), Respublikinė ekonomikos viktorina „Ateitis be 

šešėlio“ 
I. Kublickienė III R 

GAMTOS MOKSLAI 

1.  Silvija Stasiulevičiūtė (2c), 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada L. Kalvinskienė VII K 

2.  Tomas Mačerinskas (1a), 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada A. Ivanauskas IV K 

3.  Titas Rozenbergas (2a), 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada R. Krašauskienė VIII K 

4.  Gabija Žemaitytė (3b), 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada A. Ivanauskas IV K 
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5.  Matas Tamošiūnas (4c), 68-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiada A. Ivanauskas VII K 

6.  Martynas Nedobežkinas (1b), 59-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada Z. Černiauskaitė III K 

7.  Titas Rozenbergas (2a), 53-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada V. Miliukevičius I K 

8.  
Enrika Leonavičiūtė (4a), Respublikinis ekologijos mokinių kūrybinių 

darbų konkursas „Kas man yra ekologija?“ 
J. Martinionienė III R 

9.  
Kostas Kondratas (2a) , mokinių konkursas „Koks nuostabus medžiagų 

pasaulis“ 
Z. Černiauskaitė II K 

10.  Neda Gavrilovaitė (3a), projektas „Mano žinia žmonijai“ J. Martinionienė D R 

11.  Beatričė Valiukevičiūtė (3b),projektas „Mano žinia žmonijai“ J. Martinionienė D R 

12.  Kotryna Šimonytė (3c), projektas „Mano žinia žmonijai“ J. Martinionienė D R 

ŠOKIAI 

1.  
Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Rasa“, Respublikinis linijinių šokių 

konkursas Palangoje 
D. Šablauskienė I R 

2.  
Šiuolaikinio šokio kolektyvas „Rasa“, Šokių konkursas-festivalis „Pašėlusiu 

ritmu 2020“ 
D. Šablauskienė I R 

KŪNO KULTŪRA 

1.  Ignas Vanagas (3d), Kauno miesto lengvosios atletikos rudens čempionatas G. Rakauskienė I K 

2.  Naglis Seliokas (3b), Kauno miesto lengvosios atletikos rudens čempionatas G. Rakauskienė II K 

3.  
Raistė Vaištaraitė (4h), Kauno miesto lengvosios atletikos rudens 

čempionatas 
G. Rakauskienė III K 

4.  Daugiausiai vaikštanti mokykla, „#Walk 15“ G. Rakauskienė V R 

 

MET pirmininkė Vilma Bartaševičienė 

 

Laikraštį kūrė: Ridas Varnalis, Teresė Janulevičienė, Silvija Stasiulevičiūtė, Laurynas Petruškevičius, Dija Bernotaitytė, Smiltė Meškytė, Greta Baliutavičiūtė, 

Kostas Kondratas, Vilma Bartaševičienė. Techninė redaktorė Ramunė Rakauskaitė. Redaktorė Rita Rakauskaitė. Nuotraukos tekstų autorių. 


