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Kovo 11-osios minėjimas ,,Apgink, priglausk, mylėki ją…” 
Kovo 11-oji – Lietuvai 

ypatingai svarbi data. Tą 

dieną buvo atkurta šalies 

nepriklausomybė, kuri šių 

dienų įvykių kontekste dar 

brangesnė, nes visi 

pajutome, ką reiškia jos 

netekti... Kovo 10-ą dieną 

gimnazijoje vyko Lietuvos 

nepriklausomybės atkūrimo 

dienos minėjimas bei 

solidarumo su Ukraina 

akcija. Šis paminėjimas buvo 

ne tik labai jausmingas, bet 

ir verčiantis susimąstyti apie 

dabartinę situaciją pasaulyje. 

Renginį pradėjo gimnazijos 

choras „Gaja“, prie jo prisijungė visi gimnazijos mokiniai bei mokytojai giedodami „Tautišką giesmę“, buvo 

išklausytas ir Ukrainos himnas. Vėliau sveikinimo žodį tarė gimnazijos direktorius Artūras Sakalauskas. VDU 

profesorius Gintautas Mažeikis kalbėdamas apie iššūkius, su kuriais teks susidurti, pasakė, jog dar nesame patriotai, 

jei neverkiame giedant Lietuvos himną. Savo kalbą profesorius baigė žodžiais: „Slava Ukraini! Heroiam slava!“ 

Pagrindinis minėjimo akcentas – tradicija 

tapęs masinis šokis. Šįmet jį šokome pagal 

Lino Adomaičio kūrybos dainą „Kol kartu“. 

Šokant užplūdęs vienybės jausmas buvo 

neapsakomai nuostabus, tuo metu visi 

žinojome, kad kartu esame stiprūs ir 

džiaugiamės laisve. Rankose plazdėjo 

Ukrainos ir Lietuvos vėliavų spalvų juostos. 

Šis nuostabaus grožio vaizdas jaudino iki 

ašarų, nes tokio Kovo 11-osios minėjimo, 

jau tapusios tradicija visą dešimtį metų, 

nebuvo per pandemijos metus, o būtent šiais 

metais šokiu gimnazijos bendruomenė siuntė palaikymo žinią už savo laisvę kovojantiems Ukrainos žmonėms. 

Šventės pabaigoje buvusi gimnazijos mokinė Ieva Zasimauskaitė atliko savo kūrybos dainas, sukurdama pačią 

šilčiausią nuotaiką ir perteikdama geriausias emocijas. 

Radvilė Valatkaitė, 3c 
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Spektaklis „Jis ir ji“ 
Kovo 17 dieną mūsų mokykloje lankėsi „Solo 

teatras“. Tai aktorės, režisierės, poetės ir dramaturgės 

Birutės Mar bei bendraminčių įkurtas (ne tik) vieno 

aktoriaus teatras, savo veiklą pradėjęs 2018 metais. 

Šio teatro aktoriai vienuoliktų klasių mokiniams rodė 

spektaklį „Jis ir ji“. Spektaklis pastatytas pagal 

rašytojo Jono Biliūno ir jo mylimosios Julijos 

Janulaitytės laiškus. Anot pjesės autorės, režisierės bei 

aktorės Birutės Mar, „Išties, ši istorija – lietuviška 

Romeo ir Džuljetos istorija, kurią norėjosi prikelti 

scenoje – rekonstruoti lyg išlikusią seną fotografiją, 

kurioje prie stalelio rymo susimąstę Jonas ir Julija. 

Norėjosi sugrąžinti tuos subtilius virpesius, atsklindančius iš Biliūno kūrybos, Jono ir Julijos meilės laiškų.“ Viso 

vaidinimo metu, talentingų aktorių – Alekso Kazanavičiaus ir Birutės Mar – dėka, buvo galima justi tikrus jausmus, 

norėjosi verkti ir juoktis kartu su jais. Emocijas dar labiau sustiprino melodijos, spektaklio fone atliekamos 

smuikininko Sigito Rubio. Šis spektaklis ne tik praplėtė mokinių žinias apie Biliūno biografiją bei asmenybę, rašytojo 

išgyventa meilės istoriją leido ir mums, moksleiviams, patirti tikrus jausmus. 

Silvija Stasiulevičiūtė, 3c 

Dalyvavimo programėlėje Walk15 rezultatai 
„Walk15“ – tai mobili 

programėlė, skaičiuojanti nueitus 

žingsnius. Šioje programėlėje yra 

įvairių iššūkių, kuriuose gali 

varžytis su šeimos nariais, 

draugais ar su kitomis įstaigomis. 

Naudodamiesi šia programa mūsų 

mokyklos gimnazistai ir 

mokytojai dalyvavo dviejuose 

iššūkiuose, kurie ne per seniausiai 

baigėsi. Rezultatai tikrai geri. 

Pirmas buvo privatus Vytauto 

Didžiojo universiteto „Rasos“ 

gimnazijos iššūkis. Jame 

dalyvavo 416 mokyklos mokinių 

ir sudarė keturias komandas pagal 

amžiaus grupes. Šiame iššūkyje 

pirmą vietą užėmė devintokai, antrą – dešimtokai, trečią – vienuoliktokai ir ketvirtą – dvyliktokai. 

Antras iššūkis – „Mokyklos eina“. Šiame iššūkyje dalyvavo net 744 komandos. Iš visų komandų mūsų gimnazija 

užėmė trečią vietą, surinkusi 475 077 940 žingsnių. Sveikinimai! 

Mūsų mokyklos mokinės vykdė apklausą apie mokyklos bendruomenės aktyvumo skatinimą, naudojantis 

šiuolaikinėmis programėlėmis ir sulaukė 113 atsakymų. Apklausoje vienas iš klausimų: ar dalyvaujate „Walk15“ 

„Mokyklų iššūkyje“? Taip, atsakė net 88,5% apklaustųjų. Kitas klausimas buvo: kas paskatino dalyvauti iššūkyje? Net 

82% mokyklos bendruomenės narių atsakė, kad fizinio ugdymo mokytojai. Į klausimą, kaip dalyvavimas „Walk15“ 

programėlės iššūkyje pakeitė dienotvarkę – 58% narių atsakė, kad niekuo nepasikeitė, 26% pažymėjo, kad pradėjo 

daugiau laiko praleisti gryname ore, o 23% atsakė, kad pradėjo daugiau vaikščioti. Į klausimą apie konkuravimą su 

draugais per „Walk15“ programėlę 74% atsakė, kad nekonkuruoja. Apklausos duomenimis, 36% mūsų bendruomenės 

narių vidutiniškai nueina per dieną 6000–8000 žingsnių, 34% – apie 2000–5000 žingsnių, 23% – daugiau nei 10000 ar 

apie 10000 žingsnių, o likusieji pažymėjo, kad per dieną nueina mažiau nei 1000 žingsnių. 

Džiaugiuosi, kad yra tokia programėlė, kuri skatina judėti, būti gryname ore. Linkiu ir Jums daugiau laiko praleisti 

gryname ore ir būti aktyviems! 

Armantė Jautakaitė, 3c  
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Motyvacijos nereikia ieškoti, kai veikla tau patinka 

Tai 2d klasės mokinio Deimanto Saročkos mintis. 

Deimantas – ilgametis Lietuvos Šaulių Sąjungos narys, 

spinduliuojantis meile bei pavydėtinu užsidegimu savo 

mėgstamai veiklai, o savanorystę vadina „pačia 

aukščiausia dalijimosi gėriu forma“. 

Paklaustas, kokios veiklos jam yra arčiausiai širdies, 

jaunuolis neabejodamas atsakė, jog mėgsta pėsčiųjų 

žygius, o didžiausią susidomėjimą jam kelia karyba ir jos 

istorija. Savanoriška tarnyba Šaulių Sąjungoje puikiai 

patenkina šiuos poreikius ir teikia įvairios naudos: „Ir 

žygiai, ir narystė LŠS skatina neužsisėdėti vienoje 

vietoje, nuolat įveikti save, tobulėti, ieškoti naujų iššūkių. 

Tai geras būdas pažinti save ir savo draugus kaip 

asmenybes, nes visos mūsų kaukės nukrenta, kai pasidaro 

fiziškai ar psichologiškai sunku, kai esi priverstas dirbti 

komandoje, kai šalta, skauda kojas ar pratybose reikia 

nešti ,,sužeistą“ draugą – būtent tada atsiskleidžia, kas 

yra kas.“ 

Pašnekovas neslepia, jog vykdant įvairias užduotis 

dingsta laiko pojūtis, dalyvavimas įtemptose pratybose 

priverčia atsiriboti nuo prikaustančių technologijų, tad 

tokia veikla jam yra savotiškas poilsio būdas, tikslingas 

laisvalaikio praleidimas. Su Lietuvos kariuomene savo 

ateitį planuojantis sieti Deimantas dalijasi ir tuo, kokią 

įtaką jam daro savanorystė LŠS: „Ši veikla, kuria gyvenu 

jau šešerius metus, pakeitė mano gyvenimą į gera: tapau 

disciplinuotas, budrus, įpratau pasiruošti netikėtumams ir 

apsvarstyti variantus „o kas, jeigu...“, išsiugdžiau 

gebėjimą pasirūpinti savimi ir esančiais šalia - visa tai 

padeda ir kasdieniame gyvenime jaustis tvirčiau.“ 

 Pokalbyje aptarėme ir aktualiausius šių dienų įvykius 

Ukrainoje, kokį vaidmenį atlieka Lietuvos šaulių sąjunga: 

„Šiandien Lietuvos šaulių sąjunga vaidina kaip niekad 

didelį vaidmenį mūsų valstybės gynyboje. Tai 

organizacija, į kurią priimami žmonės nuo vienuolikos 

metų iki neriboto amžiaus, tai reiškia, jog čia kiekvienas 

gali atrasti savo sritį ir prisidėti prie valstybės stiprinimo 

savaip. LŠS nariai rengiami ne tik kovoti su ginklu 

rankoje, tačiau ir vykdyti pilietinį (nesmurtinį) 

pasipriešinimą, teikti informaciją draugiškoms pajėgoms, 

remti vietines institucijas, todėl tai labai universali ir 

unikali organizacija, galinti suteikti visuomenei būtinų 

žinių ir įgūdžių. Kuo 

labiau mūsų gretos augs, 

tuo Lietuva bus 

atsparesnė ir niekam 

nekils noras išbandyti 

mūsų vienybę.“ 

Visiems, kurie į bet 

kokią savanorišką veiklą 

žiūri skeptiškai, jaunasis 

šaulys sako: „Jei norime, 

kad pasaulis būtų gražus 

ir saugus, kad žmonės 

būtų laimingi, turime 

kiekvienas bent truputį 

prie to prisidėti. Tai 

dažniausiai kainuoja tik 

šiek tiek laiko, o 

pasirinkimo galimybių, 

kur savanoriauti, daugiau 

negu pakankamai. Tad 

reikia tik noro žengti 

pirmą žingsnį, o paskui viskas vyksta savaime.“ 

Dėkojame Deimantui, jog pasidalijo su mumis savo 

patirtimi bei mintimis. Džiaugiamės matydami, į kokios 

pilietiškos, patriotiškos bei ryžtingos kartos rankas 

perduosime savo valstybės gerovę. 

Kornelija Sarapinaitė, 3d 
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Interviu su Žygimantu Silke 

Žygimantas Silkė – abiturientas, kurį 

tikriausiai pažįsta visa mokyklos bendruomenė. 

Jis yra ne tik talentingas renginių vedėjas, bet ir 

atstovavo VDU „Rasos“ gimnazijai miesto ir 

respublikiniuose skaitovų konkursuose, tapo 

juose nugalėtoju. Artėjant mokslo metų pabaigai, 

neišvengiamai teks atsisveikinti, todėl 

nusprendėme pakalbinti Žygimantą, kad jo 

mintys išliktų mokyklos laikraštyje. 

Kaip jautiesi žinodamas, jog tai paskutinės 

dienos VDU „Rasos“ gimnazijoje? 

Dviprasmiškai. Iš dalies smagu, jog laukia 

kitas gyvenimo etapas, kuris yra pilnas 

nežinomybės, tačiau šiek tiek liūdna, jog teks 

palikti šią gimnaziją ir atsisveikinti su visais čia 

sutiktais mokytojais ir mokiniais. 

Ar jauti įtampą artėjant egzaminams? 

Manau, nėra nė vieno abituriento, kuris 

nejaučia artėjančių egzaminų įtampos ir gali 

pasakyti, jog jaučiasi ramiai. Mane, kaip ir kitus, 

kamuoja įtampa bei nežinomybė, tačiau 

nemeluosiu, iš smalsumo šiek tiek jų ir laukiu. 

Žinome, jog buvai ypač aktyvus mokyklos 

renginių organizatorius. Kaip tau pavykdavo 

suderinti šią veiklą su mokslais? 

Kadangi mūsų gimnazijos mokytojai yra 

supratingi, jie visada leisdavo suderinti 

atsiskaitymų laiką taip, jog renginiai ar kita 

mokyklinė veikla netrukdytų mokymosi 

rezultatams. 

Mūsų gimnazijoje esi vertinamas ne tik dėl 

aktyvaus įsitraukimo į veiklas, bet ir dėl 

aukštų pasiekimų. Vienas jų – Maironio 

literatūros muziejaus organizuotas Respublikinis skaitovų konkursas, kuriame tapai laureatu. Ką šis 

pasiekimas tau reiškia? 

Aš esu mėgstantis varžytis žmogus, todėl, žinoma, jog smagu užimti aukštas vietas tokiuose konkursuose kaip šis. 

Bet juose dalyvavau ne tik dėl konkurencijos, o ir dėl to, kad juose gali pamatyti daug skaitovų, kurie tiems patiems 

eilėraščiams ar prozos tekstų ištraukoms gali suteikti absoliučiai kitą prasmę, priverčia pažvelgti į juos kitaip. 

Ar jau pasirinkai savo studijų kryptį? 

Taip, nors ir prireikė šiek tiek laiko, kol priėmiau sprendimą, kokią profesiją norėčiau įgyti, bet dabar esu 

pasiruošęs studijuoti žurnalistiką, visgi dar nesu tikras, į kurį universitetą stosiu. 

Koks bus pirmas dalykas, kurį norėsi nuveikti pasibaigus egzaminams? 

Pasibaigus egzaminams, norėčiau kiek įmanoma greičiau susitvarkyti stojimo dokumentus, nes prieš pradėdamas 

švęsti gimnazijos baigimą, norėčiau būti tikras, jog įstojau į pasirinktą studijų programą. Na, o jau tada su draugais 

atšvęsti baigimą. 

Ko palinkėtum VDU „Rasos“ gimnazijos mokiniams ? 

Šių metų abiturientams norėčiau palinkėti rasti tą profesiją, kuri juos džiugintų, būtų naudinga visiems žmonėms. 

Linkiu, jog, susidūrę su sunkumais, jie turėtų pakankamai įgūdžių juos įveikti. Na, o gimnazistams, kurie vis dar lieka 

gimnazijoje, noriu palinkėti, jog jie suspėtų pasimėgauti laiku, praleistu mūsų gimnazijoje: tegul jiems, kaip ir man, 

mokykla padeda atskleisti savo talentus. 

Norime padėkoti Žygimantui, jog ruošdamasis brandos egzaminams skyrė laiko šiam interviu. Linkime 

aukščiausių rezultatų egzaminuose bei sėkmės tolimesniame gyvenime. 

Rugilė Klimašauskaitė ir Silvija Siaurusaitytė, 4d 
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TARPTAUTINIŲ, RESPUBLIKINIŲ IR KAUNO MIESTO OLIMPIADŲ 

BEI KONKURSŲ NUGALĖTOJAI 

2021–2022 m. m. 
 

 
Mokinio vardas, pavardė, klasė, už ką apdovanotas 

Mokytojo v., 

pavardė 

V
ieta
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LIETUVIŲ KALBA 

1.  
Kamilė Bubaitė, Kamilė Ibragimovaitė, Akvilė Paltanavičiūtė, Aisva Puniškytė, 

2g, Viktorina-protų mūšis „J. Grušas – rašytojas, vertėjas, žurnalistas“ 
N. Adomaitytė II K 

2.  Ieva Kvedaravičiūtė, 1m, Haiku konkursas ,,Žydėjimas” V. Bartaševičienė L K 

3.  Deimantas Saročka, 2d, Lietuvos mokinių rašinių konkursas „Mes esame NATO“ A. Viliokaitienė  II R 

4.  Žygimantas Silkė, 4e, Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkursas L. Žukauskienė I K 

5.  
Žygimantas Silkė, 4e, Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos Meninio 

skaitymo konkursas 
L. Žukauskienė I K 

MATEMATIKA 

1.  Ignas Vanagas, 4d, Jaunųjų matematikų varžybos V. Bareišienė II R 

2.  
Andrius Juozėnas, Oskaras Grigaliūnas, 2g, Kauno m. matematikos kūrybinių 
darbų konkursas „Matematikos labirintais“ 

V. Bareišienė P K 

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS 

1.  
Neringa Kristanaitytė, 3c, Respublikinis IT konkursas „Kompiuterinė Kalėdų 

pasaka“ 
V. Gedeikienė II R 

2.  Mindaugas Simukaitis, 2a, Kauno miesto IT olimpiados II turas 
R. 
Marcinkevičiūtė 

II K 

3.  
Rugilė Vitkauskaitė, 3c, Respublikinis skaitmeninio atviruko konkursas, skirtas 

Kovo 11-ajai 

R. 

Marcinkevičiūtė 
I R 

4.  
Simona Žebrauskaitė, 3a, Paulina Lelekauskaitė, 3c, Rugilė Vitkauskaitė, 3c, 
Toma Taraškevičiūtė, 3d, Respublikinis IT konkursas „IT varžybos 2022“, 

vyresniųjų grupė 

R. 

Marcinkevičiūtė 
I R 

ANGLŲ KALBA 

1.  Toma Taraškevičiūtė, 3d, Respublikinė anglų kalbos KINGS olimpiada G. Benetienė I R 

2.  
Toma Taraškevičiūtė, Martyna Butkutė, 3d, Tarptautinė jaunųjų mokslininkų 

konferencija „Iššūkis tyrėjams“ 
G. Benetienė I T 

3.  
Toma Taraškevičiūtė, 3d, Tarptautinis edukacinis anglų kalbos konkursas 

„Olympis“ 
G. Benetienė I T 

4.  
Austėja Vaivaraitė, 4b, Respublikinis eilėraščių konkursas anglų kalba 

„Tolerantiška visuomenė“ 
D. Karalevičiūtė III R 

ANTROSIOS KALBOS 

1.  Amelija Boženova, 2a, Rusų kalbos olimpiados II turas L. Leonavičienė III K 

MENAI IR TECHNOLOGIJOS 

1.  Gabija Giniūnaitė, 2b, Kauno technologijų olimpiada S. Andrulienė I K 

2.  
Gustė Vilinauskaitė, 4a, Lietuvos mokinių liaudies dailės konkursas „Sidabro 
vainikėlis“ 

S. Andrulienė I R 

3.  
Agnė Šilingaitė, 4a, Gabija Giniūnaitė, 2b, Lietuvos mokinių liaudies dailės 

konkursas „Sidabro vainikėlis“ 
S. Andrulienė II R 

4.  
Austėja Bernatavičiūtė, 4b, Kauno miesto mokinių  kūrybinių piešinių konkursas 
„Misija: atgal į gamtą!“ 

Z. Andrulytė L K 

5.  Domantas Bilskis, 4b, Piešinių konkursas ,,Aš ir Vokietija” E. Dubauskienė II K 

6.  
Žemyna Kubiliūtė, 1s, Respublikinis piešinių konkursas-virtuali paroda 

„Tautodailės verpetuose. Mažoji architektūra. Kryžius-saulutė“ 
E. Dubauskienė II R 

7.  
Neringa Kristanaitytė, 3c, VIII Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas 
„Wave on wave – 2022“ 

E. Dubauskienė II T 

8.  
Iveta Ramoškaitė, 3d, VIII Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Wave 

on wave – 2022“ 
E. Dubauskienė L T 

9.  
Ugnė Miknevičiūtė, 3d, VIII Tarptautinis vaikų kūrybinių darbų konkursas „Wave 
on wave – 2022“ 

E. Dubauskienė L T 
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MET pirmininkė Vilma Bartaševičienė 

  

10.  Tomas Kirvėla, 4c, Kauno braižybos olimpiada V. Medelinskienė III R 

11.  Emilija Jokubauskaitė, 4g, Kauno braižybos olimpiada V. Medelinskienė II R 

12.  Sandra Cibulskytė, 2c, Respublikinis tapybos konkursas „Natiurmortas“ V. Medelinskienė II R 

13.  Matas Svirka, 2a, Respublikinė braižybos olimpiada K. Zuzevičius III R 

14.  Martynas Nedobežkinas, 2b,  Respublikinė braižybos olimpiada K. Zuzevičius II R 

MUZIKA 

1.  
Choro ,,Gaja“ ansamblis, Tarptautinis mokinių vokalinės sakralinės muzikos 

festivalis-konkursas „Skriski, giesmele“  
R. Baranauskas III T 

2.  Choro ,,Gaja” ansamblis, XVI-asis Kauno miesto patriotinių dainų konkursas 
R. Baranauskas, 
G. Ručinskaitė 

I K 

DORINIS UGDYMAS 

1.  
Atėnė Špokauskaitė, 3c, VDU KTF  Respublikinio 10-12 klasių moksleivių  esė 

konkursas „Religija ir mokslas: ar jie suderinami?“ 
D. Roževičienė L R 

2.  
Emilis Karvelis, 2d, Respublikinis bendrojo ugdymo mokyklų 9–10 kl. moksleivių 
etikos konkursas 

D. Roževičienė L R 

SOCIALINIAI MOKSLAI 

1.  
Komanda „Ne iš kelmo spirti“: M. Jurevičiūtė, S. Petrauskaitė, M. Sabaliauskaitė, 

2a, Respublikinis konkursas „Aš verslus novatorius“ 
I. Kublickienė I R 

2.  
Titas Žilinskas, 2d, Kauno m. ir raj. informatikos-ekonomikos komiksų konkursas 
„Aš taupau“ 

I. Kublickienė III K 

3.  
Milena Krušinskaitė, 3f, Tomas Bisikirskas, 3d, Respublikinis konkursas „Aš 

verslus novatorius“ 
I. Kublickienė I R 

4.  Dominykas Ivanovas, 2a, Ekonomikos ir verslo olimpiada I. Kublickienė II R 

5.  Dominykas Ivanovas, 2a, ISM ekonomikos  konkursas FLOW I. Kublickienė I R 

6.  Aistis Kunigonis, 3d, 10-oji VDU Kauno istorijos olimpiada R. Praniulienė I K 

7.  Arnas Aleknavičius, 3c, Kauno miesto geografijos olimpiada R. Preikšienė II K 

8.  Vilius Jarockis, 4d, Kauno miesto geografijos olimpiada R. Preikšienė III K 

9.  
Arnas Aleknavičius, 3c,  XXI-asis Nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos 
geografijos konkursas 

R. Preikšienė II R 

10.  

Arnas Aleknavičius, 3c, Nandas Leonavičius, Aistis Kunigonis, Toma 

Tereškevičiūtė, 3d, Kauno moksleivių kultūrinio orientavimosi konkursas „Miesto 

paveikslas gatvės mene“ 

R. Preikšienė, I. 
Staniulienė 

II K 

11.  Aistis Kunigonis, 3d, Geografijos žinių konkursas „Pažink Lietuvą ir pasaulį“ I. Staniulienė II R 

GAMTOS MOKSLAI 

1.  Martynas Nedobežkinas, 2b, Kauno miesto chemijos olimpiada Z.Černiauskaitė III K 

2.  Benas Adomavičius, 1T1, Kauno miesto biologijos olimpiada L. Kalvinskienė II K 

3.  
Toma Taraškevičiūtė, Aleksandras Augustas Chmelevskis  ir Aistis Kunigonis, 
3d,  Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų, gimnazijų 9–12 kl. mokinių žinių 

konkursas „Kas? Kur? Kada?“ 

L. Kalvinskienė II R 

4.  
Rugilė Buinauskaitė, Martyna Jurevičiūtė, Meda Sabaliauskaitė, 2a, „Basnet 

Forumas“ organizuotas intelektinis žaidimas 
L. Kalvinskienė L R 

5.  Titas Rozenbergas, 3a, Kauno miesto biologijos olimpiada J. Martinionienė III K 

6.  
Ridas Varnalis, 4b, Matas Imbrasas, 4c, Respublikinė praktinių ir tiriamųjų darbų 

konferencija „Sveikata – išminčių honoraras“ 
J. Martinionienė II R 

7.  
Justina Selibovskytė, 1g, Kauno m. ugdymo įstaigų 1–12 kl. mokinių viktorina-

konkursas „Sveikinu, Žeme“ 
J. Martinionienė I K 

8.  
Martynas Kerševičius, 4b, Kauno m. ugdymo įstaigų 1–12 kl. mokinių viktorina-

konkursas „Sveikinu, Žeme“ 
J. Martinionienė III K 

ŠOKIAI 

1.  
Šokių kolektyvas „Rasa“, LLŠF nacionalinio reitingo linijinių solo ir šokių 

komandų festivalis-varžybos „Druskininkai šokių ritmu 2021“ 
Dž. Šablauskienė II R 

FIZINIS UGDYMAS 

1.  Ignas Vanagas, 4d,  Tarptautinės bėgimo varžybos „Kauno maratonas“ G. Rakauskienė I T 
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„Menų blykstė“ 

Balandžio 14-ą dieną mūsų gimnazijoje vyko 

renginys ,,Menų blykstė“, skirtas Pasaulinei 

kultūros dienai paminėti. Visi, kas galėjo ir 

norėjo, atėjo kartu pasidžiaugti mūsų draugų 

talentais ir pasižiūrėti, kaip „Rasos“ gimnazijos 

meniškiausios sielos susivienija įžiebdamos 

menų blykstę. Džiaugėmės, šypsojomės, 

didžiavomės, stebėjomės ir plojome visiems: 

nuo šokėjo iki fotografijos mėgėjo. Skambėjo 

dainingi balsai, elektrinės gitaros akordai, o 

jeigu būtume tyloje įsiklausę, būtume galėję 

išgirsti ir lengvų teptuko potėpių garsus. 

Koncerte dalyvavo per trisdešimt talentingiausių 

gimnazijos moksleivių. Kiekvienas klausytojas 

žavėjosi saksofono ir birbynės garsais, 

klasikiniais pianino klavišų deriniais bei 

skardžiai skambančiais pučiamaisiais. Vieni 

save išreiškė kūno judesių kalba, kiti balsu 

dalinosi vidinėmis emocijomis – visi tądien 

buvo nuostabūs artistai. Labiausiai džiaugiamės 

gimnazijoje besimokančių moksleivių iš karo 

niokojamos Ukrainos pasirodymu: Marina 

Boryspolets šoko hiphopą, o Vladislav Serdiuk 

elektrine gitara atliko kūrinį „Rami naktis“. Po 

pasirodymo koncerto dalyviai renginio vedėjų 

buvo kviečiama atsiimti apdovanojimą ir 

įsiamžinti prie „Menų Blykstės“ stendo. Mūsų 

gimnazija yra turtinga jaunųjų talentų, kurie, tikiuosi, ir ateityje ryškiai žibės įvairiuose renginiuose. 

Dalindamiesi savo talentais ne tik geriau vieni kitus pažįstame, bet ir tampame turtingesni.  

Ieva Zakaitė, 3c 
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Paskutinio skambučio šventė 

Atrodo, jog ne per seniausiai 

dvyliktokai pradėjo skaičiuoti savo 

100 dienų kelionę VDU Didžiojoje 

salėje. Tuo metu atrodė, jog 100 

dienų – ilgas laikas, tačiau jos 

prabėgo taip greitai ir gegužės 27-

ąją dieną 27-ajai gimnazijos 

abiturientų laidai nuskambėjo 

paskutinis skambutis. 

Ypatinga diena prasidėjo nuo 

abiturientų sutikimo: gimnazijos 

prieigose jaunesnieji gimnazistai 

džiugino vyriausiuosius 

moksleivius sveikinimo žodžiais 

bei važinėjo įvairiomis transporto priemonėmis (dviračiais, riedučiais, riedlentėmis), taip primindami greitai 

prabėgusią dvyliktokų vaikystę. Prie gimnazijos durų pasitiko vienuoliktokų būrys ir didžiausiais plojimais 

abiturientus išlydėjo į kabinetus, kuriuose jų laukė egzaminų vertintojai iš ,,Rasos“ švietimo agentūros 28-ojo 

skyriaus. Jie buvo sudarę 

ypatingą brandos egzaminų 

paketą, skirtą patikrinti, kaip 

gimnazijos dvyliktokai 

įsiklausė į vienuoliktokų per 

Šimtadienį išsakytus 

raginimus ruoštis egzaminų 

sesijai bei kaip jai pasiruošė. 

Galime pasidžiaugti, jog 

vertintojai tikrai nenusivylė: 

visi išlaikė ,,Rasos“ brandos 

egzaminus! Vėliau, abiturientų 

laukė paskutinė, tačiau ypač 

sentimentali auklėtojų 

pamoka. Išsakyti patys 

nuoširdžiausi žodžiai, 

prisimintos gražiausios 

akimirkos bei išdalyti 

nesulaužomi pažadai išsaugoti tai, ką kiekvienas sukūrė per praėjusius ketverius metus… Pamokai besibaigiant 

kabinetų duris pravėrė ypatingi svečiai – Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos pirmokėliai, su 

kuriais abiturientai, varpelio skambesiui užpildant mokyklos erdves, paskutinį kartą žengė vingiuotais gimnazijos 

koridoriais. Netikėtai užklupęs pavasarinis lietus nesutrukdė visiems susirinkti į šventę „Gali viską, jei tiki!“ 

Sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius Artūras Sakalauskas, VDU rektorius Juozas Augutis bei mažieji 

draugai iš VDU „Atžalyno“ progimnazijos. Vienuoliktokai dovanojo ypatingą dainą „Ačiū tau, Rasa“. Mokyklos 

šeimininkai perdavė relikvijas (raktą ir testamentą) būsimiesiems abiturientams. Šventę vainikavo mėgstamiausi šokiai 

– valsas ir merengė. Savo pėdsaką gimnazijoje abiturientai paliko laikydamiesi tradicijos – pasodindami savąją 

išskirtinę pušaitę. 

Vienuoliktokai, ruošusieji šią šventę, dėkoja mokytojams, kurie padėjo sukurti šią ypatingą abiturientams dieną. 

Dėkojame teatro mokytojai Aušrai Jankauskaitei bei direktoriaus pavaduotojai Astai Viliokaitienei už šventės 

koordinavimą, šokių mokytojai Džinetai Šablauskienei už linksmojo šokio su skėčiais sukūrimą. Ačiū tariame ir 

muzikos mokytojai Gintarei Ručinskaitei, padėjusiai dainai „Ačiū tau, Rasa“ išvysti dienos šviesą. Labiausiai 

dėkojame vienuoliktokų auklėtojoms, kurios lydėjo idėjų išsipildymo link. 

Linkime pačios didžiausios sėkmės gimnazijos 27-os laidos abiturientams ir sakome: „Gero skrydžio!“ 

Toma Taraškevičiūtė, 3d 
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Jaunieji kūrėjai 

Miglės Milinauskaitės, 4d klasės gimnazistės, 

eilėraščiai. 

1. 

Atrodo, viskas paprasta ir tyra, 

juk nieko blogo ir negali atsitikti, 

kai žmonės, mylintys viens kitą, 

karštai susiglaudžia dainuojančiom širdim.  

 

Ir aš maniau – nebus jokių sunkumų, 

net samanom apaugęs kelias mūsų neišskirs, 

bet taip tik pasakoj tebūna, 

kodėl tik ten, kodėl ne čia, kur aš ir tu? 

 

Atsakymų ilgai dar teks ieškoti, 

o kol ieškosiu, reiks šiek tiek man pakentėti… 

ir nesirūpink, juk žinai, kad aš galiu, 

bet ar norėsiu, ar tikrai tikrai galėsiu,  

gyventi su tokiu širdį draskančiu skausmu. 

 

2. 

Paleisk tuos kaklą smaugiančius žodžius, 

nesigailėk, daugiau jau nieko nebebus… 

Ar tu matai, koks gali būti savanaudiškas žmogus? 

Nebebijok, naivuole liksiu, kad ir kas bebus… 

 

Užrišk akis, neleiski teikti joms vilties, 

užtrenk duris ir nenustok ieškoti, ko geidžia 

nerami širdis… 

Taip staiga palieki tu mane, 

o aš ir vėl viena, 

nes mano laimę tu pasiėmei drauge… 

 

 Neringos Kristanaitytės, 3c klasės gimnazistės, 

piešinys, pavadintas „VU J. Lelevelio salė“. 

Neringa VIII-ame Tarptautiniame vaikų kūrybinių 

darbų konkurse „Wave on Wave – 2022“ užėmė 

II-ąją vietą (mokytoja Eglė Dubauskienė). 

 

Laikraštį kūrė: Radvilė Valatkaitė, Silvija Stasiulevičiūtė, Armantė Jautakaitė, 

Kornelija Sarapinaitė, Rugilė Klimašauskaitė, Silvija Siaurusaitytė, Vilma 

Bartaševičienė, Ieva Zakaitė, Toma Taraškevičiūtė, Miglė Milinauskaitė, Neringa 

Kristanaitytė. 

Redaktorė Rita Rakauskaitė. Techninė redaktorė Ramunė Rakauskaitė. Nuotraukos 

tekstų autorių. 


