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Sporto šventė ir ne tik 

Tęsdami tradiciją, naujų mokslo metų pradžioje organizavome sporto šventę. Rugsėjo 10-ą dieną 

gimnazijoje vyko sveikos gyvensenos ir geros savijautos diena „Tobulėk: bendrauk, mokykis ir judėk“. 

Šventę organizavo direktoriaus pavaduotoja Asta Viliokaitienė kartu su fizinio ugdymo mokytojais. 

Renginio koordinatorė – mokytoja Gintautė Rakauskienė. Dalyviai, 1–2 klasių mokiniai, savo jėgas išbandė 

varžydamiesi futbolo, krepšinio, estafečių ir ,,meškučių“ rungtyse. Komandos pademonstravo ne tik 

sportiškumą, bet ir kūrybiškumą – stebino savo sukurtomis skanduotėmis. Prieš prasidedant renginiui, 

dalyviai sprendė kryžiažodį „Aktyvus ir sveikas“, už kurį galėjo gauti papildomų taškų. Be to, kartu su 

bendraklasiais žingsniavo savo sukurtais 

maršrutais ir rinko žingsnius #Walk15 

programėle. Visi moksleiviai pasirodė 

puikiai, tačiau kai kuriuos sėkmė lydėjo 

labiau. Tie, kuriems nusišypsojo laimė, 

buvo apdovanoti saldžiomis dovanomis 

– šakočiais. Pirmų klasių nugalėtojais 

tapo: 1T1- pirma vieta, 1T2 – antra, 1V2 

– trečia; antrų klasių: 2A – pirma vieta, 

2G – antra, 2E – trečia. Nuoširdžiai 

dėkojame mokytojams už pagalbą. 

Sporto šventė mūsų mokykloje 

rengiama kiekvieną rudenį ir pavasarį. 

Tačiau pernai rudenį, prasidėjus 

karantinui, mokytojos Gintautės 

iniciatyva mokiniai pakilo nuo sofos ir 

pradėjo žingsniuoti. Užėmėme penktą 

vietą respublikoje. Todėl raginame 

mūsų gimnazijos moksleivius prisijungti 

prie #Walk15 mokyklų iššūkio ir šiais 

metais, aktyviai rinkti žingsnius ir šitaip 

ne tik garsinti „Rasos“ gimnazijos vardą, 

bet ir sveikatintis. Šiuo metu mūsų 

gimnazijos yra sąskaitoje yra net 132 

milijonai žingsnių! Iššūkis tęsis iki 2022 

metų gegužės mėnesio, tad nepraleisk 

progos jame sudalyvauti. JUDĖK! 

Rugilė Vitkauskaitė, 3c 
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Mokytojų dienos proga kalbiname mokytojus 

Mokytojų dienos proga kalbiname Ramūną Baranauską – optimizmu ir šypsena spinduliuojantį 

muzikos mokytoją, kuris kartu su mokytoja Gintare Ručinskaite vadovauja gimnazijos chorui „Gaja“. 

Pavasario pabaigoje Kazachstane vykusiame vokaliniame-instrumentiniame konkurse ,,Adagio“ mūsų 

mokinių trio laimėjo GRAND PRIX, o Rusijoje vykusiame muzikiniame konkurse ,,Virtuozai“ užėmė 3-iąją 

vietą. Šį rudenį choras laimėjo Kauno miesto bei rajono moksleivių patriotinių dainų konkursą, skirtą 

Lietuvos kariuomenės dienai. Laimėjimai išties įspūdingi! Sveikiname ir linkime naujų pasiekimų! 

Kiek laiko dirbate muzikos mokytoju? Iš viso dirbu mokytoju vienuolika metų, o „Rasos“ 

gimnazijoje – ketverius metus. 

Kokio išsilavinimo reikia, norint dirbti šį darbą? Reikalingas muzikinis pedagoginis išsilavinimas. 

Kaip supratote, kad Jūsų kelias – muzika? Nuo pat vaikystės ,,viriau“ muzikos pasaulyje. Mano 

tėvas ir dėdė taip pat muzikantai. Taip atsitiko, kad nelabai svarsčiau, tiesiog žinojau, kad tai yra ir mano 

kelias. 

Kodėl nusprendėte būti būtent muzikos mokytoju? Ar galvojote apie kokią nors kitą profesiją? 

Kadangi gyvenimą susiejau su muzika, tai ir mokyti jaunąją kartą nusprendžiau būtent jos. Šią sritį išmanau 

geriausiai. Galvojau ir apie kunigo kelią, net šiek tiek mokiausi kunigų seminarijoje, bet supratau, kad vis 

dėlto tai ne man... 

Visi žinome, kad mokykloje yra Jūsų vadovaujamas choras ,,Gaja“. Pagal kokius kriterijus 

atrenkate tinkančius chorui mokinius? Taip, chorui vadovaujame kartu su mokytoja Gintare. Pirminiai 

kriterijai yra motyvacija ir talentas, o vėliau dažnai užsimezga šaunus bendravimas su mokiniais. Mūsų 

gimnazijoje yra labai nuostabių jaunų žmonių. 

Su choru ,,Gaja“ dalyvaujate įvairiausiuose konkursuose. Papasakokite apie choro didžiausius 

pasiekimus. Choras dalyvauja ir įvairiuose festivaliuose, ir dainų šventėse, taip pat ir mokyklos renginiuose. 

Tai vienas gausiausių chorų mieste. Kol nebuvo prasidėjusi pandemija, dalyvaudavome respublikiniuose bei 

tarptautiniuose konkursuose, nebuvo tokio konkurso, kuriame choras būtų užėmęs žemesnę nei 1-ąją vietą. 

Ką patartumėte jaunimui, norinčiam rinktis muzikos mokytojo profesiją? Reikėtų pagalvoti, ar 

sugebės mylėti mokinius ir muziką. Jei taip – pirmyn! 

Ko palinkėtumėte laikraščio skaitytojams? Skaitytojams linkiu būti sveikiems, nežiopsoti ir rimtai 

mokytis. Taip pat visų svajonių išsipildymo ir siekiamų tikslų įgyvendinimo. 

Ačiū už smagų pokalbį! Gera pažinti mokytoją, taip atsidavusį savo darbui. Linkime sėkmės! 



Miglė Milinauskaitė, 4d 
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Interviu su mokytoja Gintaute Rakauskiene 
 

Kodėl pasirinkote mokytojos profesiją? Manau, kad noras tapti mokytoja atsirado ankstyvoje 

vaikystėje. Galima sakyti, kad jau nuo šešerių metų esu mokytoja. Augau didelėje šeimoje, tėvai daug 

dirbdavo, tad man tekdavo rūpintis jaunesniais broliais ir seserimi. Aš buvau tarsi jų mokytoja, kuri jiems 

užduodavo įvairių darbų, sugalvodavo užduočių, žaidimų. Ši vaikystės patirtis peraugo į norą dirbti ir 

bendrauti su jaunimu, jį mokyti, įkvėpti ir skatinti tobulėti. 

Kas darbe Jums suteikia daugiausiai džiaugsmo? Nuoširdus mokinių užsidegimas, įsitraukimas, 

kuomet jie mokosi ir dirba dėl savęs, o ne dėl to, kad yra priversti tai daryti. 

Kokia Jūsų nuomonė apie prastėjantį dabartinio jaunimo fizinį aktyvumą? Akivaizdu, kad 

dabartinio jaunimo fizinis aktyvumas tikrai prastėja ir tam yra ne viena priežastis. Pirmiausia tai nulemia 

ankstyvoje vaikystėje nesuformuotas tėvų pozityvus požiūris į fizinį aktyvumą, kaip į gyvybiškai svarbų 

užsiėmimą. Antroji priežastis – socialiniai tinklai ir priklausomybė nuo jų, dėl kurios jaunuoliai tampa 

nervingi, jiems sunkiau susikaupti ir atlikti kasdienius darbus. Be to, dėl per didelio moksleivių užimtumo 

fizinis aktyvumas tampa paskutiniu būtinumu. Visi šie veiksniai daro labai neigiamą įtaką ne tik gimnazistų 

fizinei, bet ir psichologinei būklei. Mokiniai turi suprasti, kad sportas yra būtinas gerai savijautai ir aktyviam 

smegenų darbui. 

Kokių priemonių galime imtis, kad paskatintume mokinius daugiau judėti ir aktyviai leisti 

laisvalaikį? Pirmiausia reikėtų keisti visos bendruomenės požiūrį į fizinį aktyvumą kaip į antrarūšę veiklą. 

Fizinis ugdymas – pirmo būtinumo pamoka. Moksleiviai turi suprasti, kad fizinis ugdymas turi reikšmingos 

įtakos ne tik jų sveikatai, bet taip pat ir protiniam darbui. Vos 20 minučių sporto kasdien gali padėti 

kasdienius darbus atlikti žymiai greičiau ir kokybiškiau. Žinoma, reikia kelti ne tik moksleivių 

sąmoningumą, bet ir šviesti jų šeimas, kalbėti apie sporto naudą, raginti aktyviai leisti laisvalaikį ir skatinti 

prisijungti prie įvairių veiklų, renginių, skatinančių fizinį aktyvumą. 

Kaip manote, ko reikia, kad mokytojo ir mokinio santykiai būtų pagrįsti pagarbą ir 

pasitikėjimu? Visų pirma, mokytojai turi suprasti, kad ne visiems mokiniams sekasi visi dalykai, ir todėl 

nereikia moksleivių skirstyti į tam tikras grupes pagal jų sugebėjimus. Pažymiai skirti vertinti gebėjimą 

mokytis, o ne tai, koks mokinys yra. Mokinys, atėjęs pas mokytoją, turi jaustis saugus ir galintis paprašyti 

pagalbos. Šie santykiai, kaip ir visi santykiai, turi būti pagrįsti žmogiška šiluma ir supratingumu, tarsi tai 

būtų santykiai tarp draugų, tačiau išlaikant profesinę ribą. 
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Skaitovų konkursas 
Rugsėjo 27-ą dieną gimnazijoje vyko 

skaitovų konkursas ,,Einu, sustoju ir 

klausaus...“, kuris buvo skirtas poeto Vytauto 

Mačernio 100-osioms gimimo metinėms. 

Skaitovus vertino teatro mokytoja Aušra 

Jankauskaitė ir lietuvių kalbos mokytojos. 

Sveikiname gimnazijos skaitovų konkurso 

nugalėtojus: Žygimantas Silkė (4e) I vieta 

(mokytoja Laimutė Žukauskienė); Martyna 

Jurevičiūtė (2a) II vieta (mokytoja Rita 

Richter); Benas Adomavičius (1T1) III vieta 

(mokytoja Ramunė Rakauskaitė); Urtė 

Kopūstaitė (1g) III vieta (mokytoja Nelda 

Adomaitytė); Vismantas Gomoliakovas (3e) 

III vieta (mokytoja Vilma Bartaševičienė). 

Nugalėtojai atstovaus gimnazijai Respublikiniame Skaitovų konkurse Maironio muziejuje, o 

Žygimantas ir Martyna dar ir Kauno miesto Skaitovų konkurse. 

Mokytojų dienos šventė 
Mokytoja Rita Rakauskaitė 

Spalio 5-ąją tradiciškai paminėjome Mokytojų dieną. Renginį organizavo Mokinių komitetas kartu su 

direktoriaus pavaduotoja Asta Viliokaitiene, teatro mokytoja Aušra Jankauskaite, šokių mokytoja Džineta 

Šablauskiene. Šį kartą pirmo aukšto fojė pasinėrė į Karibų jūros bangas ir piratiškus nuotykius. Mokytojus 

pasitiko Kapitonas Džekas ir kvietė pasisvečiuoti bei įsiamžinti jo laive – ,,Juodajame perle“. Kiti piratai 

teikė mokytojams brangenybes – auksinius saldainius. Tačiau tai buvo tik šventės pradžia. Popiet 

iškeliavome į kruizą, kuris leido nors trumpam užmiršti rudenio darganas – mokytojus pasitiko egzotiška 

kavinė, nostalgiškos dainos ir net pats kapitonas! Keliautojus linksmino choras bei profesionalūs šokėjai. 

Tačiau ramybę sudrumstė vėl sugrįžę piratai, kurie užgrobė laivą, o mokytojus ir direktorių paėmė įkaitais. 

Piratai mainais paprašė surengti pasirodymą bei atsakyti į gudrius klausimus. Norintiems išsivaduoti teko 

kaip reikiant paplušėti – direktorius Artūras Sakalauskas džiugino publiką grieždamas armonika, o 

mokytojai suvaidino spektaklį pagal Žemaitės kūrinį „Trys mylimos“. Aktoriniais sugebėjimais visus 

nustebino direktoriaus pavaduotoja Edita Svidinskienė, lietuvių kalbos mokytoja Rita Richter, fizikos 

mokytoja Reda Krašauskienė, etikos mokytojas Jonas Misevičius, renginių organizatorius Tomas 

Jonavičius. Netekę žado piratai turėjo tesėti pažadą ir išlaisvinti mokytojus, o šie galėjo toliau mėgautis 

kelione – ragauti kokteilius, skanauti tortą, egzotinius vaisius ir kitus skanumynus. 

Kotryna Simonavičiūtė, 4b 
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Sveikiname mokyklos gimnazistų prezidentę 
 

Šių metų spalio 6 dieną Austėja Navickaitė iš 3a klasės tapo naująja mokyklos gimnazistų prezidente. 

Austėja – VDU ,,Rasos“ gimnazijos Mokinių tarybos prezidentė, turinti be galo daug idėjų, norų bei 

užsispyrimo. Nusprendėme pasikalbėti apie šias jos pareigas. 

Kodėl reikalingas gimnazistų prezidentas? 

Galbūt reikėtų pradėti nuo to, jog Mokinių 

tarybos pagrindinis tikslas yra atstovauti 

moksleiviams. Gimnazistų prezidentas, užimdamas 

šias pareigas, savotiškai įsipareigoja tai daryti: 

atstovauti moksleivių balsui ne tik mokyklos, bet ir 

miesto ar net visos Lietuvos mastu. Mokinių taryba 

yra tiltas tarp moksleivių ir mokytojų bei 

administracijos, o gimnazistų prezidentas 

dažniausiai yra tas asmuo, kuris šią veiklą 

koordinuoja ir rūpinasi iškilusių problemų 

sprendimu. 

Kaip sugalvojai pretenduoti į šias pareigas? 

Dar besimokydama aštuntoje klasėje buvau 

išrinkta progimnazijos moksleivių prezidente, tad 

būtent tais metais labiau susipažinau su visais 

mokinių savivaldos   procesais, Mokinių tarybos 

veikla ir renginių organizavimu, o gimnazijoje, 

sulaukusi paraginimo iš draugų, nusprendžiau dar 

kartą imtis šių pareigų. 

Kokia užduotis prezidentui sunkiausia? 

Tikriausiai sunkiausias uždavinys yra 

komandos suvaldymas. Visgi pačioje taryboje yra 

daug skirtingo amžiaus žmonių. Skiriasi aplinka, iš 

kurios jie atėjo, mąstymas, idėjos, todėl reikia 

mokėti stebėti ir analizuoti vykstančius procesus, kad tie skirtingi požiūriai nesugriautų komandos. 

Kokių charakterio savybių reikia norint atstovauti gimnazijos mokiniams? 

Manau, gimnazistų prezidentas, kaip ir bet koks lyderis, turėtų būti atviras naujoms idėjoms, 

organizuotas, iniciatyvus, komunikabilus ir lankstus. 

Su kokiomis problemomis susiduri atlikdama šias pareigas? 

Galbūt opiausia problema, kuri egzistuoja ne tik mokykloje, yra moksleivių abejingumas. Ne visada 

pastebime norą įsitraukti į veiklas ar rodyti iniciatyvą, dalinantis idėjomis, kurių visada laukiame. Kartais 

tenka patirti nesusikalbėjimą tarp Mokinių tarybos bei administracijos, kuomet neišsikalbame iki galo ir tada 

kyla tam tikrų problemų. 

Austėja atskleidė savo požiūrį į gimnazistų prezidento pareigas. Supratome, kad norint 

įsitraukti į Mokinių tarybos veiklą ar net kandidatuoti į prezidentus, reikia turėti ne tik idėjų bet ir 

užsispyrimo bei kantrybės, ištvermės ir gebėjimo sujungti daug skirtingų minčių bei nuomonių į 

vieną. Visų šių savybių Austėja turi, tad linkime neprarasti entuziazmo ir nepervargti dirbant šį 

darbą. 

Radvilė Valatkaitė, 3c 
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Projektas 
 

Praėjusiais 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“. 

Dalyvaudami šiame projekte dešimtokai vedė ekskursiją „Modernizmo architektūra Kaune“. 

Mokiniai burtų būdu išsitraukė 

objektą, kurį turėjo pristatyti ekskursijos 

metu (Kauno miesto savivaldybė, Kauno 

centrinis paštas, buvę „Pieno centro“ 

bendrovės rūmai, buvę „Pažangos“ 

bendrovės       rūmai,       kino       teatras 

„Romuva“). Atvykę į Laisvės alėją, 

naudodamiesi virtualiu Kauno miesto 

žemėlapiu, nustatėme lankomų – 

pristatomų objektų eiliškumą. Mokiniai 

vesdami ekskursiją tarsi iš naujo pamatė 

žinomus tarpukario Kauno architektūros 

paminklus, atpažino ir apibūdino funkcionalizmo stiliui būdingus bruožus, architektų individualaus 

kūrybinio stiliaus ypatumus. Už pagalbą rengiant ekskursiją apie Lietuvos kultūros suklestėjimą, tautinį 

modernizmą Kaune dėkojame savo lietuvių kalbos mokytojai Ritai Richter ir dailės mokytojai Eglei 

Reneckytei-Dubauskienei. 

Pauleta Daugėlaitė, 2a 
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Nuotolinio mokymosi iššūkiai ir pergalės 

2021 m. lapkričio 17 dieną gimnazijoje vyko Respublikinė 8–12 klasių mokinių patyriminė konferencija „Nuotolinio 

mokymosi iššūkiai ir pergalės“, padiktuota mokyklos gyvenimo pandemijos sąlygomis, inicijuota direktoriaus pavaduotojos 

Teresės Janulevičienės ir Mokytojų metodinės tarybos. Konferenciją organizavo gimnazijos mokytojai kartu su VDU Švietimo  

akademijos dėstytojais ir studentais. 

 
Tikslas: gerinti mokymosi kokybę ir atsakomybę už savo mokymąsi pasitelkiant šiuolaikines technologijas. Uždaviniai: ugdyti 

kūrybiškumą ir kritinį mąstymą; efektyvinti asmeninio laiko planavimą; skatinti mokymąsi bendradarbiaujant; plėtoti mokymą ir 

mokymąsi virtualioje aplinkoje. 

Dalyviai: VDU „Rasos“ gimnazija, Kauno Palemono gimnazija, VDU Ugnės Karvelis gimnazija, Kauno ,,Saulės“ gimnazija, 

Kauno rajono Vilkijos gimnazija, Kauno Jono Jablonskio gimnazija, Kauno ,,Santaros“ gimnazija, VDU ,,Atžalyno“ 

progimnazija, Kauno Juozo Urbšio progimnazija ir VDU klasikinio ugdymo mokykla. Gimnazijos direktorius Artūras 

Sakalauskas, sveikindamas konferencijos dalyvius, priminė bendrą visų mokytojų patirtį vedant pamokas nuotoliniu būdu. 

Mokytojai per labai trumpą laiką turėjo ne tik išmokti dirbi naujais metodais, bet ir valdyti situaciją klasėje per nuotolį, kai 

reikėdavo ,,išmesti“ iš pamokos bandančius trukdyti mokinius. 

Plenarinio posėdžio pagrindinį pranešimą skaitė VDU dėstytojas, filosofas, Vilniaus Šalomo Aleichemo gimnazijos 

mokytojas, žurnalistas, buvęs ,,Laisvosios Europos“ radijo bendradarbis Algis Davidavičius. Jis pasidalino savo patirtimi apie tris 

iškilusius konfliktus, susijusius su nuotoliniu mokymu, ir viena viltimi. Pranešėjo nuomone, kadangi vyresnės kartos mokytojai  

neaugo su technologijomis, juos galima vadinti skaitmeniniais migrantais. Dėl šios priežasties atsiradusi įtampa tarp kartų tiktai 

augs – tai pirmasis konfliktas. Pasekmė – pasikeitusi autoriteto padėtis, lemianti socialinę sumaištį. Tai, ko norime išmokyti, 

jaunimui neįdomu ir nevertinga. Antrasis konfliktas kyla tarp tėvų ir mokytojų, nes tenka atlaikyti labai išaugusius ir kartais 

nepamatuotus reikalavimus: norima, kad mokiniai būtų kuo ilgiau užimti mokykloje, bet kad jiems nereikėtų sunkiai mokytis. 

Vadinasi, atsakomybę norima perkelti mokytojams. Trečiasis konfliktas sąlygotas ilgalaikės izoliacijos – prarastas noras veikti, 

bendradarbiauti. ,,Mus jungia, perfrazuojant Malevičių, tik ,,juodasis stačiakampis", - teigė pranešėjas, demonstruodamas savo 

telefoną. - Nuotolis iškreipė prigimtinį norą būti pripažintam ir bendrauti. Mes, mokytojai, galime patenkinti šį mokinių 

pripažinimo poreikį. Tai teikia vilties.“ 

Konferencijos darbas buvo tęsiamas lietuvių kalbos, matematikos ir informacinių technologijų, socialinių mokslų, menų ir 

doros, užsienio kalbų, gamtos mokslų sekcijose, kuriose darbą moderavo VDU Švietimo akademijos dėstytojai. Buvo perskaityta 

daugiau nei trisdešimt pranešimų. Pranešimus ruošusiems mokiniams talkino ŠA studentai. Pranešimuose atskleista naudojimosi 

Mentimeter, Kahoot, Quizzes, Photomath, Etest ir kitomis mokymosi programėlėmis patirtis, buvo net keliaujama naudojantis 

Google ,,Kelionės“. Ne vienas atliktas tyrimas įrodė ir teigiamą, ir neigiamą karantino bei nuotolinio mokymo(si) poveikį. 

Apibendrinta nuotolinių teatro, šokio pamokų, choro repeticijų patirtis. Kai kurie pranešėjai skaitė pranešimus ir dalyvavo 

diskusijose per nuotolį. 

Konferencijoje pristatyti tyrimai parodė, kad dalis mokinių nuotolinio mokymosi iššūkius pavertė pergalėmis, bet buvo 

aptartos ir problemos. Pranešimuose atsiskleidė, kad su iššūkiais susidorodami mokiniai patyrė ir sunkumų: stigo  pasitikėjimo 

savo jėgomis ir asmeninės atsakomybės už mokymosi rezultatus. Nuotolinis mokymas parodė ir nemažai šio mokymo(si) būdo 

trūkumų: mokiniai susiduria su laiko vadybos, darbo planavimo, sumažėjusio fizinio aktyvumo, psichologinėmis bei emocinėmis 

problemomis. 

Metodinės tarybos pirmininkė, mokytoja Vilma Bartaševičienė 
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Pirmokų įspūdžiai naujoje mokykloje 

Kasmet gimnazijos bendruomenė išlydi abiturientus, mylintiems mokytojams padedant iš nedrąsių jaunuolių virtusius 

atkakliais studentais. Šią estafetę kiekvieną pirmąją rudens dieną perima kitos dar neatsiskleidusios asmenybės, kurios mūsų 

gimnazijai patiki savo gerovę ir viliasi, jog taps perspektyviomis bei daug žadančiomis. 

Tęsdami daugiametę tradiciją, 

domimės visai neseniai į gimnazijos 

bendruomenę įsiliejusiais pirmaklasiais, jų 

įspūdžiais naujoje aplinkoje, asmenine 

patirtimi, nuomonėmis ir įžvalgomis apie 

mokyklą. Kalbėjome su pirmų klasių 

seniūnais: Tomu Nedzinsku (1T1), 

Džiugu Blažaičiu (1T2), Vėju Janavičiumi 

(1G), Ugne Kilikevičiūte (1S), Deimante 

Ragulskyte (1V2), Ema Pretkelyte (1E). 

Kodėl pasirinkote būtent šią 

gimnaziją? Ar nesigailite savo 

pasirinkimo? Visi mokiniai vienbalsiai 

išvardijo šias priežastis: nedidelis 

atstumas tarp mokyklos ir namų, 

gimnaziją lankantys draugai bei 

pažįstami, girdėti geri atsiliepimai apie 

gimnaziją bei jos bendruomenę. Džiugu, 

jog nė vienas nesigaili savo pasirinkimo. 

Kokie pirmieji įspūdžiai 

mokykloje? Tomas: Įspūdžiai visai geri, nes lyginant buvusią mokyklą ir šią yra skirtumas. Nebuvo taip, kad labai jaudinčiausi, 

bet buvo įdomu sužinoti, kokie bus bendraklasiai ir kaip sutarsim. Džiugas: Pirmieji įspūdžiai yra visai neblogi – nauja sporto 

salė, nauja valgykla, draugiškas mokyklos personalas ir mokiniai. Pradžia buvo ne tokia lengva, kokios tikėjausi, tačiau manau, 

kad reikia laiko viskam įsivažiuoti. Vėjas: Kadangi esu komunikabilus, tai tikrai nesijaudinau. O dar ir pusė klasės buvo mano 

draugai. Ugnė: Įspūdžiai nepakartojami! Atėjau iš gana mažos mokyklos, todėl dar vis bandau priprasti prie šios mokyklos. 

Jaudulys buvo, bet nedidelis, kadangi turiu pažįstamų, kurie padėjo priprastinti prie naujos aplinkos, naujų žmonių, mokytojų. 

Deimantė: Stengiausi nieko nesitikėti, kad nenusivilčiau, o daug laiko dar nepraėjo, su viskuo dar tik bandau susipažinti, 

prisitaikyti. Kol kas viskas šaunu, mokytojai geri, paprasti, bendrauti lengva ir esant reikalui nebaisu kažko paklausti. Ema: Buvo 

daug abejonių, bet paskui pripratau. Šiek tiek keista ir tai, kad visai kitas mokymo lygis. 

Kaip jaučiatės savo klasėje? Kaip jus priėmė naujieji klasės draugai? Tomas: Susibendrauti buvo gana lengva, nes 

labai padėjo sporto šventė, kurioje susikūrė geri komandiniai santykiai. Džiugas: Savo klasėje turiu tik vieną draugą iš ankstesnės 

mokyklos. Mano nuostabai, didžioji dauguma klasės spėjo susidraugauti jau rugsėjo 1-ąją dieną po Mokslo metų šventės. Gana 

greitai pripratom vienas prie kito, visi mūsų klasėje yra draugiški. Vėjas: Pirmomis dienomis klasė buvo gan rami ir atrodė, jog 

visi labai susitelkę ties mokslais, bet prieš kelias savaites buvome išvykę į kelionę su nakvyne, tuomet vienas kitą geriau pažinom, 

radom bendrų pomėgių ir hobių, po ekskursijos visi pradėjom daugiau bendrauti. Ugnė: Su klase sutariame labai gerai. Jau pirmą 

savaitę visi pradėjome bendrauti, bet dar geriau susibendravome, kai tapome komanda per sporto šventę. Geri santykiai išliko iki 

dabar. Deimantė: Klasėje susirinko draugiški žmonės, labai smagu, kad pavyko taip greit susidraugauti. Ema: Labai greitai 

susibendravom ir dabar labai gerai sutariam. 

Kas jus gimnazijoje džiugina? Tomas: Džiugina bendraklasiai, nes visi tokie draugiški. Džiugas: Smagi aplinka, 

gimnazijoje nėra patyčių, draugiški klasiokai, mokiniai, mokytojai ir administracija, atnaujintos patalpos, aktyvus Mokinių tarybos 

kolektyvas. Vėjas: Manau, labiausiai džiugina šiuo metu valgyklos maistas – tikrai labai skanus ir su klasioku kiekvieną dieną per 

pertrauką einam ten pavalgyti. Ugnė: Gimnazijoje džiugina tai, kad dauguma žmonių yra labai draugiški ir palaikantys. 

Deimantė: Gimnazijoje džiugina žmonės, naujos pažintys, bendravimas. Ema: Džiugina dainavimas chore. 

Ar pasiteisino lūkesčiai? Džiugas: Turėjau lūkestį pakliūti į tiksliųjų mokslų universitetinę klasę ir šis lūkestis išsipildė. 

Šiuo metu esu patenkintas savo rezultatais Ugnė: Taip, esu labai patenkinta savo pasirinkimu. Deimantė: Lūkesčiai buvo labai 

paprasti, kad mokytojai ir klasės draugai būtų draugiški, tai pasiteisino. O kalbant apie mokslus, dar tik pradžia, tai žiūrėsiu, kaip 

bus vėliau. Ema: Pasirinkimas pasiteisino – „Rasa“ esu patenkinta. 

Be galo džiaugiamės, kad mokiniai taip pozityviai atsiliepia apie gimnaziją bei jaučiasi joje laukiami. Linkime jiems 

visokeriopos sėkmės tolesniame kelyje! 

Kornelija Sarapinaitė, 3d 


