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Ukrainos palaikymo akcija 

2022 metų vasario 24 diena nuo šiol yra pažymėta 

didžiulio blogio ženklu ne tik Ukrainai, bet ir visam 

pasauliui. Prasidėjus Rusijos invazijai Ukrainoje, daugelį 

žmonių apėmė baimė, neapsakomas jaudulys, nerimas ir 

nežinomybė... Tarp jų ir aš, ir mano bendraamžiai. Širdis 

plyšta iš skausmo matant transliuojamus vaizdus iš 

Ukrainos, kuriuose nekalti žmonės verkia, palieka savo 

namus, sprogdinami gyvenamieji pastatai, žūsta nekalti 

žmonės aukodamiesi dėl savo mylimos šalies. 

Pastarosiomis dienomis mes su draugais nuolat kalbame 

apie neišmatuojamą ryžtą, tikėjimą ir jausmą, kurį tenka 

patirti kiekvienam piliečiui, kovojant su milžiniška 

blogio jėga.  

Šiuo sudėtingu laikotarpiu išreikšti pagarbą ir 

palaikymą Ukrainai buvo raginamos visos Lietuvos 

mokyklos. Vasario 28 dieną, pirmadienį, 8 val. ryte 

jungėmės į visuotinę nuotolinę istorijos pamoką, kurią 

organizavo Lietuvos švietimo ir mokslo profesinė 

sąjunga (LŠMPS). Istorijos pamoką vedė istorijos 

mokytojas Audrius Jurgelevičius, kuris moksleivius 

supažindino su niekur negirdėta Ukrainos istorija ir 

paneigė apie ją seniai sklindančius mitus. Progos prisidėti 

prie šios akcijos nepraleido ir mūsų gimnazija. Pamokos 

pradžioje moksleiviams bei mokytojams buvo išdalinti 

lipdukai, simbolizuojantys Lietuvos palaikymą Ukrainai. 

Su lipdukais buvo skatinama fotografuotis ir nuotraukas 

siųsti į nurodytą el. paštą, o šios – bus nusiųstos Ukrainos 

žmonėms, kuriems kaip niekad reikia vilties ir mūsų visų 

palaikymo. Viliuosi, kad gimnazistai iš pamokos išsinešė 

supratimą, jog piliečiui nėra nieko svarbiau už savo šalį, 

savo kalbą, savo papročius, tradicijas ir savo šalies 

žmones. Mūsų karta turėtų būti laiminga, jog gyvename 

laisvoje valstybėje ir nieko panašaus, ką dabar patiria 

nekalti Ukrainos žmonės, mums dar netekę patirti. Šios 

kelios dienos mums visiems primena, kad turime laikytis 

išvien kaip tauta, šeima, kaip vienas didelis kumštis, nes 

pasaulyje nėra nieko baisiau už blogį ir nesantaiką. 

Martyna Kachnevičiūtė, 3c
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Sveika gyva, Kalėdų viešnia! 

Kaip ir kiekvienais metais, visi laukiame artėjančių 

gražiausių švenčių. Kalėdos – tai laikotarpis, kai 

susirenkame visa šeima prie vieno stalo: dalijamės 

pačiais gražiausiais prisiminimais, bendraujame ir 

džiaugiamės artimaisiais. 

VDU ,,Rasos“ gimnazija taip pat ruošėsi žiemos 

šventėms, dalyvaudama tradiciniame Kauno ugdymo 

įstaigų projekte ,,Sveika gyva, Kalėdų viešnia!“ Mokiniai 

per technologijų ir dailės pamokas gamino papuošimus 

stengdamiesi sukurti gražią ir šventišką atmosferą mūsų 

mokykloje. Bendrųjų gimnazijos erdvių puošimo tema 

šiais metais buvo ,,Šerkšno sodai“. 

Kiekviena klasė, dalyvaudama konkurse, papuošė 

savo kabinetą. Ant kabinetų durų pakabintos vis kitaip 

papuoštos eglės šakelės kūrė visos mokyklos nuotaiką. 

Gruodžio 16–23 d. vyko šventiniai renginiai ,,Šv. 

Kalėdų belaukiant“. Pirmo aukšto fojė šurmuliavo 

kalėdinė prekyba: vaišinta garuojančia kakava su 

zefyriukais, mažoje krautuvėlėje buvo galima įsigyti 

skanėstą ir nusiųsti draugui. Ir kaipgi be kalėdinio pašto, 

kuris buvo sukurtas padėkoti, atsiprašyti ar palinkėti gerų 

artėjančių švenčių mokiniams, mokytojams ar kitiems 

mokyklos bendruomenės nariams. 

Aktų salėje buvo sukurta širdžiai miela aplinka, kuri 

priminė pasaką, o bibliotekoje buvo galima pamatyti 

pačių gražiausių kalėdinių atvirukų parodą. 

Už mokyklos erdvių papuošimo idėjas ir jų 

įgyvendinimą dėkojame mokyklos mokinių tarybai, 

direktoriaus pavaduotojai Astai Viliokaitienei, teatro 

mokytojai Aušrai Jankauskaitei, bibliotekos vedėjai 

Angelei Zubrickienei, technologijų mokytojai Staselei 

Andrulienei, dailės mokytojoms: Valerijai 

Medelinskienei, Eglei Dubauskienei, Mildai Valentienei 

ir jų mokiniams bei mokyklos techniniams darbuotojams, 

kurie prisidėjo kurdami mums mielą aplinką prieš 

Kalėdas.   

Justina (3b) ir Karolina (3c) Vonžodaitės  
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Vienuoliktokų pasiruošimas misijai 0027 

Slaptajai misijai 0027 vienuoliktokai pradėjo ruoštis 

dar Kalėdų atostogų metu. Kol kiti ilsėjosi, jie, susirinkę 

mokykloje, slaptame susitikime tarėsi, kaip nustebinus 

mūsų abiturientus. Gimus pagrindinei idėjai, buvo 

sudaryta slaptų agentų komanda, kurios pagrindinis 

tikslas – surengti abiturientams tokią dieną, kokios jie dar 

ilgai neužmirš. 

Vasario 4-ąją mokykloje abiturientų laukė daugybė 

veiklų. Diena prasidėjo nuo sutikimo: juodai vilkintys ir į 

slaptą agentų gyvenimą įsijautę vienuoliktokai juos 

džiugiai pasitiko ir palydėjo į slaptąsias būstines. Fojė 

laukė fotosesija prie 100-o dienų kalendoriaus. Šiais 

metais – tai vienas didelis kalendorius, kuris puošia visą 

mokyklą, o ne kiekvienos 

dvyliktokų klasės kabinetą. Tema 

– garsusis korėjiečių serialas 

„Squid game“. Po fotosesijos 

būstinėse abiturientus pasitiko 

vienuoliktokai, kurie pravedė 

„Įdomiąją 100-ienio pamoką“. 

Abiturientų laukė penkios, 

žaidimo „Squid game“ įkvėptos 

užduotys: pirmoji užduotis „Du 

gaideliai“ pareikalavo kruopštumo 

ir kantrybės, siekiant adatėle 

tobulai išpjaustyti sausainį; antroji 

– „Likimo trobelė“ – iš kortų 

pastatyti namelį; trečioji - 

„Gyvulių ūkis“ – iš popieriaus, 

pasitelkus origami meną, išlankstyti tris gyvūnėlius; 

ketvirtoji – „Dainų dainelė“ – pagal nurodytus jaustukus 

atspėti dainą; paskutinioji užduotis – „Gyvenimo 

išdaigos“ – komandos narys turi suvaidinti pagal 

nurodytą žodį, o likusieji – atspėti, kas tai gali būti. Visas 

užduotis atlikusiai ir daugiausiai taškų pelniusiai 

komandai atiteko nepaprastas prizas – būrėjų, iš delno 

išbursiančių ateitį, apsilankymas. 

Vienuoliktokai abiturientus sveikino ne tik 

mokykloje. Staigmena abiturientų laukė ir Vytauto 

Didžiojo Universiteto salėje: savo vaidinimu siekėme 

abiturientams parodyti, kas gali nutikti, jei per likusias 

šimtą dienų jie nesimokys ir nepasiruoš egzaminams. 

Vaidinimas žiūrovus nukėlė į pošimtadieninį vakarėlį, 

kuriame pagrindinis veikėjas abiturientas Edvinas 

suprato, kad visa savo laiką iššvaistė 

šimtadieniui ir visai užmiršo apie 

egzaminus. Iš nevilties ir nerimo 

Edvinas sudarė apgaulingą sutartį su 

Liuciferiu, šis žadėjo padėsiąs Edvinui 

išlaikyti egzaminus, bet jei jų neišlaikys 

– Edvinas privalės dešimt metų tarnauti 

Liuciferiui. Neišlaikęs egzaminų 

Edvinas suprato, kad dabar teks vykdyti 

sutarties sąlygas, tačiau pasirodo, kad 

tai – tik baisus sapnas. Trečiokai 

pademonstravo puikius vaidybos 

sugebėjimus, merginos apstulbino 

žiūrovus savo „velniukių“ šokiu ir 

užkūrė tikrą šimtadienio vakarėlį. 

Tikimės, kad vienuoliktokų pasirodymas neišgąsdino 

abiturientų, o tik priminė, kad per ateinančias 100-tą 

dienų nebus laiko atsipalaidavimui.  

Dėkojame visiems mokytojams ir moksleiviams, kurie 

prisidėjo prie šio nepaprasto renginio. Dėkojame šokių 

mokytojai Džinetai Šablauskienei, teatro mokytojai 

Aušrai Jankauskaitei, atsakingam už garsą Tomui 

Jonavičiui už pagalbą ruošiantis pasirodymui. Ačiū 

mokytojoms Daivai Roževičienei, Linai Jankauskaitei ir 

Valerijai Medelinskienei už šimto dienų kalendoriaus 

idėją ir jos įgyvendinimą, Tomai Taraškevičiūtei, kuri 

buvo atsakinga ir koordinavo vienuoliktokus. Tikimės, 

kad 27-oji gimnazijos laida savo šimtadienio šventės dar 

ilgai nepamirš!   

Rugilė Vitkauskaitė, 3c
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Kaip mes ruošėmės Šimtadieniui 

Šimtadienis – viena laukiamiausių abiturientų švenčių. Šimtas dienų iki egzaminų pradžios. Visi nekantraudami 

laukėme vasario 4-osios dienos, kada galėsime su trenksmu paminėti šią iškilmę. Kaip ir kasmet, šventę sudarė trys 

dalys: oficialioji (gimnazijos direktoriaus Artūro Sakalausko kalba, VDU vadovybės sveikinimas, abiturientų tėvų ir 

klasių auklėtojų pasisakymai), vienuoliktokų pasirodymas ir dvyliktokų spektaklis. Mes kūrėme vaidinimą, kuriame 

pasirodė didžioji dauguma ketvirtokų. 

Šių metų šimtadienio 

tema – „Misija 0027“. 

Kūrybinė grupė sukūrė 

spektaklio idėją, o 

režisierius Kęstutis 

Baranauskas tą idėją 

pavertė realybe. Juodi 

kostiumai, vakarinės 

suknelės, slaptos užduotys, 

nusikaltimai ir intrigos tapo 

pagrindinėmis pasirodymo 

detalėmis. Gruodžio 

mėnesį prasidėjo 

intensyvios repeticijos, 

kuriose buvo visko – 

juoko, nesutarimų, laimės, liūdesio, euforijos ir beviltiškumo. Beveik kiekviena spektaklio scena prasideda arba 

baigiasi masiniu šokiu (dėkojame mokytojai Džinetai Šablauskienei), todėl sinchronizacija buvo ypatingai svarbi. 

Daug valandų prakaitavome mokyklos aktų salėje, „šlifavome“ kiekvieną detalę, kad galutinis rezultatas būtų puikus. 

Galiausiai išaušo laukta diena. Nuotaika buvo pakili, ryte dar kartą repetavome spektaklį VDU Didžiojoje salėje. 

Vakare renginį vedė Ridas Varnalis, Žygimantas Silkė ir Neda Gavrilovaitė. Pagrindinės veikėjos (ją vaidino Emilė 

Baltenytė) keršto ir teisingumo įvykdymo planas pavyko: milijonai, gauti per aukcioną pardavus gimnazijos relikvijas, 

sėkmingai grąžinti gimnazijos Direktoriui. Spektaklis, manau, pavyko, nes atidavėme visas jėgas. Atsiliepimai iš 

žiūrovų po spektaklio buvo patys geriausi, o aktorių nuotaika – pakylėta. Abiturientų pasirodymas tradiciškai baigtas 

Šimtadienio himnu, kurį atliko žodžių autorės Miglė Jančaitytė, Miglė Zinkevičiūtė ir Miglė Milinauskaitė. 

Džiaugiamės rezultatu: sunkus darbas repetuojant atsipirko su kaupu. 

Dėkojame direktoriaus pavaduotojai Astai Viliokaitienei už pagalbą organizuojant šventę. 

Edvardas Mykolaitis, 4d 

100 žodžių apie mokyklą 

Praėjus Šimtadienio šventei, galvoje pradeda suktis mintys apie 

visko, ką turime, laikinumą. Atrodo, visai neseniai pirmą kartą 

žingsniavome į mokyklą, stipriai laikydami tėvų ranką, su puokšte 

gėlių glėbyje. Dabar, po šitiek mokyklos suole praleistų metų, 

pasaulį matome visai kitomis akimis. Akimis, kurios sugeba 

pažvelgti giliau, matyti tai, kas ne visada matoma. Mokykla mums 

tapo antraisiais namais, kuriuose išmokome įžvelgti literatūros 

grožį, sužinojome apie pasaulio istorijos raidą, įminėme skaičiuose 

paslėptas mįsles, bendraklasiai ir mokytojai padėjo suprasti 

svarbiausias gyvenimo vertybes. Na, o dabar belieka ištarti: 

Mokyklą baigiame – užaugom, 

Laikas pralėkė, nei galvojom, greičiau 

Ir, nors pasiilgsim mokyklos, – supratom – 

Dabar mes klausiam, kas toliau? 

4a Ugnė Dirdaitė, Agnė Šilingaitė 

 

Išgirdę žodį ,,mokykla“ iškart pagalvojame apie pamokas bei 

kontrolinius darbus, iš kurių norėdavome pabėgti, tačiau vis 

pamirštame apie tas smagias akimirkas, patirtas pamokų metu. Ir tai 

įvyko tik mūsų mokytojų dėka, kurie nuolatos stengėsi sudominti 
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bei įkvėpti siekti žinių. Smagu prisiminti Rasos Praniulienės pamokas, 

kuriose sužinojome apie pasaulio istoriją, jos paslaptis bei įdomybes. 

Daivos Karalevičiūtės pamokose jautėmės kaip namuose, kur be baimės 

galėjome pasidalinti įvairiausiomis paslaptimis bei šmaikščiai 

pasišnekučiuoti apie gyvenimą anglų kalba. Rita Rakauskaitė mokė, 

kaip svarbu prasimankštinti prieš pradedant rimtai mokytis ir kaip 

nepaklysti plačiame literatūros pasaulyje. Dėl tokių akimirkų sunku 

atsisveikinti bei palikti mokyklą, tačiau jos ilgai išliks mūsų atmintyje ir 

dar ne kartą suteiks įkvėpimo iššūkių pilname gyvenimo kelyje. 

4b Agnė Rumšaitė 

 

Kiekvienas iš mūsų esame girdėję žodžius: „Mokykla – antrieji 

namai...“, tačiau niekada nesusimąstėme apie juos taip, kaip dvyliktoje 

klasėje, kai sėdėti mokyklos suole lieka vis mažiau dienų, kai 

didžiausiu rūpesčiu galvoje tampa egzaminai, bet visų svarbiausia, kai 

esame mylimoje mokykloje, kurioje mus supa nepaprasti, ypatingi 

mokytojai, šauniausi klasiokai ir visuomet besišypsantys mokyklos 

darbuotojai. Praleidę čia beveik ketverius metus, patyrę įsimintiniausias 

jaunystės akimirkas, išmokę ir išgyvenę tiek daug, mes suaugome, 

supratome, jog šie metai mūsų atmintyje liks pačiu nuostabiausiu prisiminimu, kuris mūsų širdyse gyvuos visuomet. 

Visų dvyliktokų vardu norime padėkoti mokyklai už šias patirtis, už tai, kad esate, kad augote, tobulėjote kartu su 

mumis. Ačiū Tau, „Rasa“! 

4c Kotryna Šimonytė 

 

Mokykla mums, kaip 

augančioms asmenybėms, 

davė labai daug. Visada 

prisiminsime mokytojų 

pastangas kiekvieną temą 

išdėstyti įdomiai ir 

suprantamai. Kiekvienas iš 

mūsų gavome vienodas 

galimybes siekti aukštumų, o 

jei ko nesuprasdavome – 

visada sulaukdavome 

pagalbos ir palaikymo. 

Mokykloje radome draugų, bendraminčių, kartu patyrėme daug įspūdžių. Gaila, kad beveik dvejus mokslo metus 

praleidome namie ir negalėjome gyvai bendrauti su bendraamžiais ar mokytojais, tačiau reikia pasidžiaugti, jog 

paskutiniuosius metus visi abiturientai gali mokytis mokykloje bei ruoštis egzaminams gyvai bendraudami su 

mokytojais. Pats įsimintiniausias įvykis mokykloje – Šimtadienis. Tai buvo įspūdžių, džiaugsmo ir geros nuotaikos 

kupina šventė. Per repeticijas prieš renginį dar geriau susibendravome vieni su kitais, bendras tikslas (spektaklis) 

subūrė į darnią komandą. Iki mokslo metų pabaigos liko visai nedaug, prasideda nerimas dėl egzaminų, tačiau puikiai 

žinome, kad puikūs mokytojai padės mums pasiruošti. O juos išlaikę šią mokyklą prisiminsime visą gyvenimą kaip 

vietą, kur praleidome savo laimingas, vėjavaikiškas jaunystės dienas. 

4d Edvardas Mykolaitis 
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Abiturientų šūkiai 
A klasė: 

A klasė – A lyga: viskas tuo ir 

pasakyta, gal lietuvių nelabai, bet 

visur kitur – dievai. 

B klasė: 

Kas mes esam? 

4B! 

Ko mums reikia, 

Neturi. 

Nesam mes draugai geri, 

Bet klasė esam mes didi! 

Ką padaryt?  

Tą padarysim! 

Ką pasakyt? 

Tą atsakysim! 

Nėra klasių mums lygių! 

C klasė: 

Mūsų klasė C šauniausia, 

Pažymiai tiktai geriausi. 

Jau tiek metų mes kartu, 

Viskas mūs idealu! 

D klasė: 

Draugiškiausia ir geidžiamiausia 

mokyklos klasė, pasiekusi rekordinį 

30-ties mokinių skaičių!! 

E klasė: 

Mes kaip elektra: 

energiją naktį mums suteikia kava. 

F klasė: 

Su mumis dirbti sunku, bet švęsti 

smagu. 

G klasė: 

Mes jau čia, o dar tik pradžia: 

laikas bėga, 4G nemiega, 

į pamokas vėluojam, mokytojus 

kasdien nervuojam, 

Emilijų pas mus nestinga, nors 

pamokose tai nevertinga. 

Be reikalo nuvertinti 4G klasės 

tikrai nereikia, nors mūsų ambicijos 

ne visur, kur reikia. 

H klasė: 

4H klasė esam, 

Narsiai rodom savo drąsą, 

Ties matieka nesustojam, 

N-tukus TAMO medžiojam. 

Abitūra nebaisu, 

Kol mes esame kartu. 

 

Metai gimnazijoje buvo lyg tikras atrakcionas. Buvo ir nuostabių 

akimirkų, ir sunkių momentų. Įdėjus daug pastangų, vis tiek patirta ir 

nesėkmių. Nežinant net ką nori veikti savaitgalį, turėjai nuspręsti, ką 

veiksi po mokyklos. Teko kęsti tuos rūsčius mokytojų komentarus, kad 

mokslai yra svarbiausia, o visa kita turi palaukti. Tačiau, kaip ir atrakcioną, 

mokyklą mes prisiminsime tik geriausiais prisiminimais. Juk čia mes 

susiradome tiek naujų draugų, kurie lydės mus gyvenime. Dalyvavome 

įvairiuose renginiuose ir šventėse. Turėjome galimybę pabendrauti su 

atsidavusiais ir milžinišką žinių kraitį per gyvenimą sukaupusiais 

mokytojais. O svarbiausia mes visada prisiminsime ir būsime dėkingi 

mokyklai už šią patirtį, kuri mus paruošė ateičiai. 

4e Lukas Vaškūnas 

 

Visi sako, jog mokykla – tai antri namai. Pats laikas paaiškinti, kodėl 

taip yra. Nors nuolatos dienyne pasirodančios ,,n“ verčia manyti, kad čia 

apsilankome pakankamai retai, tačiau, būkime atviri, ir tuose pirmuosiuose 

namuose kartais esame reti svečiai. Tačiau, kai jau apsilankome, viduje 

tampa šilta (nors mokykloje dažnai tenka užsivilkti paltą, kad būtų 

lengviau ištverti žiemos šalčius). Jei paltai kartais nepadėdavo, visad 

padėdavo mankšta per fizinio ugdymo pamokas. „Rasa“ mus išmokė labai 

svarbios būdo savybės – kantrybės. Galbūt kiek keistokais būdais: laukiant 

valgyklos eilėje nusipirkti kepsnio, kurio skonis lyg iš restorano, ar 

nekantraujant sužinoti, kokį pagaliau gavome tą teigiamą pažymį iš 

lietuvių kalbos diktanto. Todėl tariame ačiū, jog čia visada jautėmės kaip 

namuose. 

4f Gabija Rimkevičiūtė 

 

Šie ketveri metai, praleisti ,,Rasos“ gimnazijoje, mums reiškia labai 

daug. Pokalbiai su klasės draugais, neišsenkančios valandos klausant 

mokytojų balsų. Būtent šitoje mokykloje bus mūsų širdžiai artimi 

prisiminimai. Džiaugiamės, kad devintoje klasėje pasirinkome būtent šią 

vietą augti. Prisiminimai galbūt ne visada labai gražūs, bet išmokę svarbių pamokų. Gavome ne tik daug dešimtukų, 

penketų ar dvejetukų, tai, ką gavome, kur kas daugiau. Gaila, kad mokyklos šurmulį užgožė pandemija ir nuotolinis 

mokymasis. Tai buvo vienas sunkiausių laikotarpių, kurį išgyventi padėjo tik mokytojai, jų parama, įdėtos pastangos 

bei bendraklasių vienybė. Už tai esame labai dėkingi. 

4g Domas Gladkauskas 
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Mokykla – tai vieta, kurioje 

praleidome dvylika savo gyvenimo 

metų. Gaudami įvairius pažymius, (jie 

keldavo didžiausias emocijas) dėl vienų 

džiaugėmės, dėl kitų kartais tekdavo 

nusišluostyti ir ašarą. Tik mokykloje 

mes išmokome tai, ko nebūtume išmokę 

niekur kitur – VIENYBĖS! Tačiau 

artėjant egzaminams galima pamatyti 

ne vieno abituriento akyse baimę. 

Emocijos užplūsta dar labiau: 

išgyvenome epidemiją, paskutiniuosius 

savo gyvenimo metus mokykloje mes 

bendravome per kompiuterio ekraną, 

negalėjome niekur išeiti ir bendrauti 

gyvai vieni su kitais. Ta patirtis 

prilygsta kančiai. Atšventę vieną 

gražiausių švenčių savo gyvenime ir 

likus tik šimtui dienų mokykloje, pradedame suprasti, kad visos šios emocijos ir potyriai yra paskutiniai. 

4h Samanta Postažauskaitė 

Raštingumo meistras 

Mokykloje kasmet organizuojamas konkursas 

,,Raštingumo meistras“, kuriame išrenkamas 

raštingiausias gimnazistas. Konkurse dalyvauja visi 

mokiniai. Pirmasis turas – diktantas. Geriausiai 

parašiusieji patenka į antrąjį turą. Šiais metai tokių 

mokinių buvo 48. Nugalėtojui išaiškinti kartais prireikia 

ir trijų turų, bet šiais metais jau per antrąją paaiškėjo 

raštingiausieji mokyklos gimnazistai.  

Sveikiname gimnazijos konkurso ,,Raštingumo 

meistras“ nugalėtojus! 

Nugalėtojų sąrašas: 

Vilius Jarockis, 4d – I vieta (mokytoja Vitalija 

Marojan) 

Eglė Rūkavičiūtė, 2b – II vieta (mokytoja Genovaitė 

Armonienė) 

Ugnė Venckutė, 1g III – vieta (mokytoja Nelda 

Adomaitytė) 

Gabrielė Grigaliūnaitė, 4d – III vieta (mokytoja Rita 

Rakauskaitė ) 

Silvija Siaurusaitytė, 4d – III vieta (mokytoja Rita 

Rakauskaitė) 

Mokytoja Vilma Bartaševičienė 

Interviu su raštingiausiu gimnazistu 

Šiais metais raštingiausiųjų gretose 

pirmąją vietą užėmė abiturientas 

Vilius Jarockis, 4d. Atslūgus 

konkurso nuotaikoms, pakalbinome 

Vilių ir paprašėme jo pasidalyti 

įspūdžiais. 

Ar tikėjaisi laimėti? Tikėjausi, 

kad bus gerai, bet apie pirmą vietą 

negalvojau. 

Ar šis laimėjimas Tau svarbus? 

Jei taip, tai kodėl? Svarbus kaip 

įrodymas, jog gebu taisyklingai rašyti. 

Man tai teikia daugiau pasitikėjimo 

artėjant egzaminui. 

Kas paskatino dalyvauti 

konkurse? Puikiai sekėsi pirmajame etape, neturėjau 

jokių minčių nedalyvauti. 

Kas buvo geriausi lietuvių kalbos mokytojai? 

Mokytoja Vitalija Marojan. Nepaprastai džiaugiuosi, jog 

mokausi pas ją. Žaviuosi jos požiūriu į gyvenimą ir 

žmogų, jo prigimtį. Nuoširdus ačiū 

mokytojai už skatinimą, įkvėpimą, 

supratingumą. 

Kuo tau svarbi lietuvių kalba? 

Lietuvių kalba man vienintelė leidžia 

kalbėti laisvai ir nevaržomai. 

Jaučiuosi svetimas, jei ji neskamba 

aplink. 

Ką manai apie jaunimo 

raštingumo būklę? Kas ją lemia? 

Nemanau, kad ji labai bloga, aišku, 

galėtų būti žymiai geresnė. Viena 

pagrindinių prastesnio raštingumo 

priežasčių yra gana menkos galimybės 

mokytis iš savų klaidų, nes visos 

,,rašliavos“ retai tikrinamos ir taisomos. Be to, neigiamą 

įtaką daro itin didelis klaidų skaičius žiniasklaidoje. 

Dėkojame, kad ruošdamasis lietuvių kalbos 

įskaitai skyrei laiko atsakyti į klausimus. Linkime kuo 

geriausios sėkmės laikant egzaminus! 

Kornelija Sarapinaitė, 3d 
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Jaunieji kūrėjai 

 

Kiekvieną dieną į darbą – kaip į šventę! 

Mano akys ir siela džiaugiasi matydamos mokytojų Mildos 

Valentienės ir Eglės Dubauskienės mokinių tapytus darbus! Originalai 

visuomet geresni, nei fotografijos, todėl ir jus kviečiu į biblioteką 

pasidžiaugti... 

Mokyklos bibliotekininkė Angelė Zubrickienė 

Sveikiname Neringą Kristanaitytę, 3c, užėmusią 2-ąją vietą 

Respublikiniame informacinių technologijų konkurse „Kompiuterinė 

Kalėdų pasaka“. Neringa jau ne pirmą kartą garsina „Rasos“ 

gimnazijos vardą įvairiuose konkursuose. Jos darbai ne kartą puošė ir 

mūsų laikraščio puslapius. 

Laikraštį kūrė: Martyna Kachnevičiūtė, Justina Vonžodaitė, Karolina Vonžodaitė, Rugilė 

Vitkauskaitė, Edvardas Mykolaitis, Ugnė Dirdaitė, Agnė Šilingaitė, Agnė Rumšaitė, Kotryna 

Šimonytė, Lukas Vaškūnas, Gabija Rimkevičiūtė, Domas Gladkauskas, Samanta Postažauskaitė, 

Vilma Bartaševičienė, Kornelija Sarapinaitė, Angelė Zubrickienė 

Techninė redaktorė Ramunė Rakauskaitė. Redaktorė Rita Rakauskaitė. Nuotraukos tekstų 

autorių. 


