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Naujųjų Metų
linki 

gimnazijos direktorius 
Gintautas Kuzma

Šventų Kalėdų stebuklas
Kai metai žengia paskutinį – dvyliktą – žingsnį, kiekviena širdis prisipildo ne-

ramaus stebuklo laukimo. Net jeigu netiki stebuklais, net jei galvoji, kad visi neįti-
kėtini dalykai nutinka visiems kitiems, bet tik ne tau... Net ir tada nepaaiškinamas, 
džiugus nerimas virpa širdyje. Juk niekada nežinai, kada kas nors nepaprasto gali 
nutikti... O tas laikotarpis prieš gražiausias metų šventes visada dvelkia gerumu, 
meile, rūpesčiu. Galvojame apie dovanas artimiausiems žmonėms, draugams, sau 
... Ir nepažįstamiems... Dalinamės savo širdimi, dalinamės gerumu... Ir gyveni-
mas keičiasi... Vyksta stebuklai... 

Juk šv. Kalėdos – tai metas, kai namai kvepia eglute, mandarinais, cinamonu, 
kai po balta staltiese čeža šienas. Kai išsiblaškęs angelas aplanko tave sapnuose, 
kai po kojomis girgžda baltas sniegas, kai skamba besileidžiančių snaigių melodi-
jos, kai norisi visus stipriai apkabinti...

nepastebėjome, kaip atėjo žiema, o kar-
tu su ja ir šventinės nuotaikos.

Kalėdos – tai gražiausia metų šventė ir, 
tikriausiai, visi tam pritartų. Miestai, mies-
teliai, kaimai – visi pradeda puoštis girlian-
domis, šventiniai papuošimais ant namų, 
gatvių žibintų, įžiebia eglutes. Pradedame 
ruoštis ir namuose: pasipuošiame eglutes, 
išdėliojame dekoracijas, deginame kvepian-
čias žvakutes. Namai kvepia mandarinais, 
imbieriniais meduoliais, įmantriausiais kepi-

niais, visur skamba kalėdinės dainos, kurias 
mokame atmintinai. Svarbiausia, kad pra-
dedame ruoštis  savo širdutėse. Atleidžiame 
vieni kitiems nuoskaudas, susitaikome. Rū-
pinamės vieni kitais, trykštame noru dalintis 
šiluma ir meile, daug daugiau šypsomės ir 
juokiamės... Juk gražu, ar ne?  Bet norėčiau 
palinkėti, kad tokie jausmai aplankytų ne tik 
šventiniu laikotarpiu. Nesipykime, atleiski-
me, šypsokimės... Tegul šiluma, meilė ir rū-
pestis užpildo mūsų visų širdis. 

Jaukių, gražių ir linksmų švenčių!
Greta STANKEVIČIŪTĖ, 

gimnazijos mokinių prezidentė

Gruodžio mėnesį mūsų gimnazijoje 
vyrauja kalėdinės nuotaikos, rūpesčiai ir 
kiekvienos klasės pastangos geriausiai pasi-
ruošti artėjančiai Kalėdų eglutės šventei. Ži-
noma, kaip ir kasmet, gimnazijoje vyko de-
šimtokų ruošiama  kalėdinė mugė. Tik šiais 
metais ji buvo visai kitokia.  Mugė buvo 
labiau vasariška, nes vyko ,,Havajuose‘‘! 
Juk vasara mūsų nepalepino saulės šiluma, 
o lietus lijo per daug  dažnai, todėl kalėdi-
nė mugė įvyko gimnazijoje, kuri trumpam 
buvo virtusi amžinos vasaros rojumi.

Dešimtokų pastangos pasirodė penkta-
dienį, gruodžio 15 dieną. Gimnazijos fojė 
prie valgyklos buvo išpuošta palmėmis su 
kalėdiniais žaisliukais, aštuonkojais, paga-
mintais iš  popieriaus ir balionų, prie sienų 
stovėjo margaraštės banglentės, o didžiulis 
ananasas, pagamintas  iš ryškių geltonų it 
saulė balionų, atkreipė visų dėmesį. Deko-
racijos buvo labai havajietiškos ir gražios, 
tačiau labiausiai kvapą gniaužė dešimtokių 
apranga, merginos buvo lyg tikros havajie-
tės, pasidabinusios gėlių girliandomis, trum-
pučiais sijonėliais. Mugę atidarė linksmas 
merginų šokis, o  dešimtokų auklėtoja Daiva 
Krikščionaitienė perkirpo gėlių juostą. Gau-
siai susirinkę mokiniai puolė prie skanėstų. 
Čia puikavosi ir kepti grybukai, vafliai su 
šokoladu, keksiukai, įvairiausių skonių py-
ragėliai, vaisių vėrinukai ir dar daug kitų 
gardumynų. Vieni dairėsi kalėdinių dova-
nėlių – odinių papuošalų, apyrankių,  kera-
mikos dirbinių, vaikų gamintų atvirukų ar 
dekoratyvinių eglučių. Mažiausieji vaišinosi 
mūsų gimnazijos psichologės Aušros Kriš-
tapavičienės virta arbatėle. Dvelkė linksma 
nuotaika, visi dalino šypsenas vieni kitiems, 
grojo pakili kalėdinė muzika. Visi taip pat 
nesiliovė grožėjęsi kiekvienos klasės ruoš-
tais stalais. Be išimties – nuo penktos iki 
dvyliktos klasės stalai buvo ypatingi ir ne-
pakartojami.

Ši graži tradicija tęsiasi jau daug metų ir 
labai visų laukiama.  Kalėdų laukimo laiko-
tarpis – puikus laikas vėl pajusti draugišku-
mą, gėrį ir pagalbą.

Goda Judita KAZLAITĖ, IIg klasė

Keturias savaites prieš Kalėdas yra 
Adventas – susikaupimo ir ramybės metas. 
Jis prasideda ketvirtąjį sekmadienį prieš Ka-
lėdas ir baigiasi gruodžio 25 dieną. Adven-
tas – laukimo, rimties, vilties ir susikaupi-
mo metas prieš šv. Kalėdas. Nuostabus ir 
sklidinas giliausios prasmės laikas, kuriame 
įprasminame savo kasdienybę šventės lau-
kimu. Kviečiame gyvent ir išgyvent vidinio 
susikaupimo džiaugsmą, gerų darbų dova-
nojimo laiką. 

Gyvuoja gražus advento paprotys vaka-
rieniauti ant stalo padėjus vainikėlį, kuria-
me uždegama žvakė. Po savaitės ten turėtų 
degti dvi, dar po kitos – jau trys žvakės. Su-
plevens keturios liepsnelės – štai ir šv. Ka-
lėdos. Kalėdų naktį gimstantis Jėzus skelbia 
pasauliui MEILĖS, VILTIES IR TIKĖJIMO 
žinią.

Adventas

Vasariška kalėdinė mugė

Mugės organizatoriai dešimtokai su klasės auklėtoja

Dešimtokės Ugnė (kairėje) ir Akvilė.                    Elzės Pimpytės nuotr.

Mieli 
mokytojai ir mokiniai,



  Svarbiausia – nepasiduoti ir judėti pirmyn
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 Su muzika smagiau

Lietuvos muzikos mokytojų asociacija, 
remdamasi estų patirtimi ir ilgamečiu ben-
dradarbiavimu, 2012 metais inicijavo pir-
mąją Lietuvos muzikos olimpiadą. Mūsų 
gimnazijos mokinės pirmą kartą olimpiadoje 
sudalyvavo 2014 metais ir, nors, atrodo, dar 
neseniai įsivažiavome į naujus mokslo me-
tus, bet seserys Gabija ir Aivita Malažinskai-
tės jau spėjo sudalyvauti Zarasuose vykusia-
me muzikos olimpiados rajoniniame etape ir 
pasirodė tikrai neprastai! Olimpiados tikslas 
– skatinti mokinių muzikinę kūrybinę raišką, 
plėtoti vaikų ir jaunimo kultūrą, kūrybišku-
mą, kelti muzikos dalyko prestižą. 

Mokiniai varžėsi dviejose amžiaus gru-
pėse. Abiejų grupių mokiniai atliko muzi-
kinių žinių testą, muzikos rašto skaitymą, 

dainavo dainą. Kiekvienas dalyvis paruošė 
ir atliko savos kūrybos dainą ar muzikinį 
kūrinį.

Dešimtokė Gabija, kuri olimpiadoje da-
lyvavo jau ketvirtą kartą, prasitarė, kad šiais 
metais buvo sunkiausia ir, nors skaitė daug 
teorijos ir muzikos vadovėlių, tai nepadėjo 
gerai pasiruošti. Taip pat, kaip tyčia, važiavo 
ne kokios sveikatos, olimpiados rytą vos pra-
kalbėjo, ir tai, aišku, nepadėjo dainavimo ir 
kūrybos rungtyse. „Slapčia pavydėjau sesei, 
kad ji buvo jaunėlių grupėje – jų  testas buvo 
daug  lengvesnis. Šių metų savo pasirodymą 
vertinčiau vidutiniškai. Mano sukurta daina 
„Vaikai Lietuvos“ buvo tikrai nebloga, sol-
fedžiavimo pratimai buvo atlikti visai gerai, 
tik su testu, nepasakyčiau, kad pasisekė, bet 

aš tikrai nenuleisiu rankų. Pamačiau savo sil-
pnąsias puses, jas stengsiuosi likviduoti ir po 
dviejų metų būtinai sugrįšiu!“ – nepraradusi 
noro dalyvauti olimpiadose, kalba mergina.

Penktokė sesė  Aivita, kuriai ši olim-
piada buvo pirmoji, per daug  neatvirauja: 
„Sekėsi gerai, labai patiko, buvo įdomu, tik 
reikėjo labai ilgai laukti rezultatų, o tai šiek 
tiek erzino.“ 

Merginas ruošusi muzikos mokytoja 
Eglė Kuzmienė  plačiau pasakodama apie 
muzikos olimpiadą užsiminė, jog ji skirta 
asmenybėms, kurios augina savo kūrybišku-
mą, siekia kuo daugiau ir išsamiau susipa-
žinti su muzikos teorija. Mokiniai turi būti 
visapusiški, jiems reikia pademonstruoti 
teorijos žinias, dainuoti, solfedžiuoti arba 
pagroti iš lapo ir, žinoma, pati įdomiausia 
užduotis - kūrybinė. Reikia sukurti dainą, 
fortepijoninę pjesę. Gabija dalyvauja nuo 
6 klasės, net du kartus rajone buvo tapusi 
pirmos vietos laimėtoja ir vykome į Klaipė-
doje organizuojamą respublikinę olimpiadą 
ir, manau, kad joje dalyvaus, kol baigs mo-
kyklą. Šiemet 5-8 klasių grupėje Aivita užė-
mė antrą vietą, o Gabija 9-12 klasių grupėje 
– trečią. Tai labai įdomi patirtis, įspūdžiai 
neišdildomi, gerokai prasiplečia mokinių 
akiratis, patiria gerų emocijų. Labai džiau-
giuosi, kad turiu tokių mokinių,“ – pasakoja 
muzikos mokytoja Eglė Kuzmienė.

Mes taip pat džiaugiamės, kad mūsų 
gimnazijoje mokosi tokie gabūs ir šaunūs 
mokiniai. Paskutiniu metu nė viena šventė ar 
renginys gimnazijoje nepraeina be šios ža-
vios merginos. Smagu,  kad jos nebijo išmė-
ginti jėgas, varžytis su kitais mokiniais. Mes 
linkime sėkmės kūryboje ir olimpiadose.

Greta STANKEVIČIŪTĖ, II g klasė

Sveikiname
Gruodžio 6 dieną vyko tradicinis Zara-

sų rajono pradinių klasių mokinių meninio 
skaitymo konkursas „Žodi, suskambėk“.  
Jame dalyvavo ir trys mūsų gimnazijos mo-
kinės: Uršulė Krikščionaitytė, Eiva Oznans-
kaitė bei Gabija Steponavičiūtė. 

Susirinkusius pasveikino ir  sėkmės pa-
linkėjo Zarasų švietimo pagalbos tarnybos 
direktorė Gintarė Laurikėnienė bei Zuikis 
Nulėpausis. Pasidžiaugęs, kad vaikai atnešė 
šviesaus šurmulio, visus apdalino vitami-
nais – morkomis, kad įgytų daugiau drąsos 
ir sveikatos. 

Komisijos narius džiugino puiki mo-
kinių laikysena, gestų tikslingumas, pasi-
rinkto kūrinio meniškumas. Žavėjo raiškus, 
vaizdingas, taisyklingas kalbėjimas.

Sėkmė lydėjo mūsų ketvirtokę Uršulę, 
kuri skaitė Meilės Kudarauskaitės eilėraš-
tį „Ant užšalusių Sartų“. Ji laimėjo III-ąją 
vietą.

Sveikiname ir linkime sėkmės ateityje.

Dažnai mokiniams sakome, kad ne-
reikia bijoti siekti savo svajonių, net jei tai 
ir reiškia, kad galbūt teks palikti namus ir 
studijuoti užsienyje. Kiekviena akimirka – 
aukso vertės, todėl nereikia praleisti savo 
šanso. Prieš šešerius metus mūsų gimnazi-
ją baigė ir išvyko į Daniją Paulius Gudonis. 
Kaip jam sekasi, ką jis veikia ir ką galėtų 
patarti abiturientams, nedrįstantiems rink-
tis studijų užsienyje.

Kaip tau sekasi,  kokioje šalyje gyveni?  
Sekasi gerai. Šiuo metu gyvenu Danijos 

šiaurinėje dalyje, Aalborgo mieste. Tarp vie-
tinių populiarus turistinis centras  su netolie-
se nusidriekusiais nepaprasto grožio smėlio 
paplūdimiais. Mieste gyvena apie 200 000 
gyventojų, tad čia yra visos reikalingiausios 
sąlygos norintiems dirbti, mokytis ar poil-
siauti. Šiandien Aalborgo miestas gyvena 
pereinamąjį laikotarpį, tapdamas nebe pra-
monės, o mokslo ir žinių centru. Tai ekolo-
giškai draugiškas miestas, kurio gyventojų 
populiariausias transportas – dviračiai. Cen-
tre gausu įvairių kavinių ir barų, nuo studen-
tiškų kavinių iki restoranų, siūlančių italų, 
kinų, danų ir kitų šalių virtuvės patiekalų. 
Sporto mylėtojai apsidžiaugs turėdami ga-
limybę išvysti vietinių ledo ritulio, futbolo 
bei rankinio komandų rungtynes (visos žai-
džia aukščiausioje lygoje). Mieste  nemažai 
sporto klubų, modernių baseinų. Žymiausias 
ir daugiausiai dėmesio sulaukiančios šventės 
mieste – Aalborgo karnavalas, vykstantis ge-
gužės mėnesį ir Vikingų festivalis. 

Ką studijavai, ką baigei?
Baigiau University College of Northern 

Denmark. Tai viena pirmaujančių  aukš-
tojo mokslo institucijų, kurios absolventai 
turi stiprų ir užtikrintą, tiek teorinių, tiek ir 
praktinių žinių kraitį, atveriantį jiems kelią 
į sėkmingą karjerą. Įvairių sričių specia-
listai aktyviai dalyvauja mokymo procese, 
taip suteikdami dar aiškesnį šiuolaikinio 
veiklaus pasaulio suvokimą. Studijų metu 
įmonėse atliekama praktika, suteikia priva-
lomos patirties bei didina jauno žmogaus 

konkurencingumą darbo rinkoje, taip išskir-
dama UCN absolventus tarp kitų, ieškančių-
jų darbo. Studijavau programavimą/ progra-
minių sistemų kūrimą („Computer science”/ 
„Software Development”). Baigęs įgijau 
akademinį bei bakalauro laipsnius. 

Kas buvo sunkiausia studijuojant? 
Sunkiausia turbūt buvo pati studijų pra-

džia, kuomet reikėjo studijuoti ir rasti nuo-
latinę gyvenamąją vietą. Paieškos užtruko 
apie dvi savaites. Turbūt vien dėlto, jog buvo 
daug studentų ieškančių stogo virš galvos 
tuo pačiu metu. Kitas iš sunkesnių laikotar-
pių buvo rasti studentišką darbą, kurį būtų 
galima derinti su studijomis. Viena iš prie-
žasčių taip pat buvo danų kalbos trūkumas. 
Nors nesakyčiau, jog ir radus darbą buvo 
lengviau – tekdavo dažnai vėluoti į paskaitas 
rytais. Tačiau vien faktas, jog buvau nepri-
klausomas finansiškai, privertė jaustis gerai 
ir judėti toliau. 

Ką dabar veiki? Ar dirbi pagal specia-
lybę? 

Šiuo metu dirbu pagal specialybę/išsila-
vinimą vienoje iš „Start-up” tipo kompanijų. 
Kompanijai apie 4-5 metus, kurios sritis yra 
„Healthcare software”. Joje užimu „Lead 
Software Developer” pareigas. Tai reiškia, 
jog man tenka prisidėti prie daugumos pro-
graminių sistemų projektų – nuo pačios pra-
džios (reikalavimų/architektūros) iki pabai-
gos („deployment”/„maintenance”).Taip pat 
koordinuoti komandos darbą priklausomai 
nuo projekto dydžio. 

Ką veiki laisvalaikiu?
Kadangi programinė/techninė-kompiu-

terijos įranga vis dar sparčiai tobulėja, daug 
laiko praleidžiu skaitydamas apie pokyčius, 
naujas technologijas, besidomėdamas, kas 
naujo atsiranda šioje industrijoje. Nuo pro-
gramavimo kalbų iki dirbtinio intelekto, 
„machine learning” ir t. t. Kitaip tariant, di-
delė dalis laisvalaikio tenka atnaujinant įgū-
džius, žinias arba išmokstant ką nors naujo. 
Kita dalis laisvo laiko tenka gitarai, kelio-
nėms į kitas šalis/vietas bei  savarankiškai 
mokinantis danų kalbos. 

Ar apsilankai Lietuvoje? Jei taip, ar ji, 
tavo nuomone,  pasikeitė per šešerius me-
tus? 

Lietuvoje apsilankau gana retai, jei ne-
klystu, per šešetą metų Lietuvoje buvau ke-
turis kartus. Dažniausiai kelioms dienoms. 
Mano nuomone, Lietuva pasikeitė  į gerąją 
pusę: nauji pastatai, įmonės, atnaujintos/re-
konstruotos vietos, modernizuotas viešasis 
transportas, pakeista valiuta ir t. t. Žmonės, 
kita vertus, pasikeitė ne taip akivaizdžiai. 

Ar žadi kada nors grįžti į Lietuvą? 
Atvirai kalbant, abejoju, ar kada nors 

grįšiu į Lietuvą visam laikui. Neturiu jokių 
planų, nei tiesą sakant, galvojau apie tai. Vie-
na iš paprastų priežasčių yra tiesiog smalsu-
mas ir galimybė būti arčiau inovacijos ir su-
sipažinti su žmonės iš skirtingų šalių, kurie 
turi kitokią pasaulėžiūrą ir žinių kraitį. 

Ką patartum abiturientams, svajojan-
tiems rinktis studijas užsienyje? 

Visų pirma reikia suprasti, jog nereiktų 
rinktis studijų vien dėl skambaus universi-

teto ar šalies vardo. Reikia pradėti nuo to, 
ką nori studijuoti. Jei nenori studijuoti, nėra 
blogai padaryti pertrauką – „gap year” ir ap-
sispręsti, kuri sritis tave traukia ir kokią sva-
jonę ar ambicijos turi. Ir jeigu užsienio uni-
versitetai gali pasiūlyti studijas/mokslus su 
geresnėmis sąlygomis ar su daugiau privalu-
mų, galimybių ateityje, manau, sprendimas 
aiškus. Žinoma, tokiu atveju reikia pripažin-
ti, jog teks išlįsti iš komforto zonos ir daug 
ką paaukoti. Visgi tai ne ilgas laikotarpis ir 
po kurio supranti, ką tikrai reiškia gyventi ir 
įveikti iššūkius. Svarbu nepasiduoti ir judėti 
pirmyn. Net jei kas nors nenusiseks ar ap-
linkiniai abejos, nereiki bijoti rizikuoti. Ne-
svarbu kur – svetur ar Lietuvoje, svarbiausia 
yra atrasti save. Nebijokite bandyti, nebijo-
kite rizikuoti ir judėti prieš srovę. Nebijokit 
mesti viską, jei staiga supratote, kad einate 
ne tuo keliu.

Kalbino Vanda NORMANTIENĖ, 
direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Uršulė Krikščionaitytė, 4 kl.

Paulius Gudonis. Nuotrauka iš asmeninio albumo

Sesutės Gabija ir Aivita Malažinskaitės



Svečiuose  fotografas Gytis Dapkevičius

Naujieji metai jau čia pat 
ir tarytum šia proga išrinkom 
ir naująją mokinių prezidentę. 
Rinkimai vyko kiek anksčiau 
– spalio 26 dieną, bet nutiko 
taip – kaip niekad nebuvę – 
dvi kandidatės surinko tiek pat 
balsų ir teko organizuoti antrą 
turą,  kuris vyko lapkričio 15 
dieną. Trečio turo neprireikė, 
laimėjo Greta Stankevičiūtė, 
dešimtos klasės mokinė. Tai 
labai atsakinga, veikli, kūry-
binga gimnazistė. Greta mo-
kosi vien dešimtukais, pernai 
rajono olompiadose ne kartą 
tapo nugalėtoja. Jai puikiai se-
kasi ir istorija, ir matematika, 
ir lietuvių kalba. Ji labai kukli 
ir niekada nesigiria savo pasie-
kimais.

 Sveikiname naują moki-
nių prezidentę ir kalbiname.

1. Kas tave paskatino preten-
duoti į gimnazijos mokinių prezi-
dentus?

Nuo pradinių klasių žavėjausi 
mokyklos prezidentais, jų motyva-
cija, drąsa, sumanumu įvairinanat 
mokyklos gyvenimą. Ir pati juokais 
pasvajodavau, kad galėčiau būti 
kaip Jie. Dar vasaros pabaigoje bu-
vau prisiminusi, kad šiais mokslo 
metais turėtų vykti mokinių prezi-
dento rinkimai ir, galbūt, galėčiau 
kandidatuoti. Tą mintį kurį laiką 
laikiau nuošaly. Tikriausiai todėl, 
kad nesitikėjau tokio palaikymo 
iš mokinių ir netikėjau savo jėgo-
mis, nors visada mėgau išbandyti 
naujose srityse ir nenusimindavau, 
jei nepasisekdavo. Todėl rugsėjo 
pabaigoje, kai klasėje pradėjome 
kalbėti, kad reikia kažką iškelti, 
pasisiūliau. Ir tai nebuvo tik jėgų 
išmėginimas. Kandidatuodama no-
rėjau labiau prisidėti prie gimnazi-
jos gyvenimo, į jį įtraukti daugiau 
mokinių.

2. Kokios mintys sukosi po 
pirmojo rinkimų etapo, kai su vie-
nuoliktoke Evelina Kundavičiūte  
surinkai tiek pat balsų? 

Atvirai? Tikrai susierzinau. Ir 
ne dėl to, kad nelaimėjau. Nors ir 
nedidelė mūsų gimnazija, bet įtam-
pa prieš rinkimus tikrai jautėsi: keli 
incidentai dėl plakatėlių, reklamos, 
daug komentarų tiek gražių, tiek 
nelabai. Todėl tikėjausi, kad viskas 
tuo ir pasibaigs, įtampa atslūgs. Iš 
tiesų, tai tikėjausi, kad laimės arba 
vienuoliktokė Evelina Kundavi-
čiūtė, arba bendraklasė Goda Kaz-
laitė. Neturėjau minčių, kad galime 
surinkti po lygiai balsų ar kad galiu 
laimėti, todėl dar ir nustebau – iš 
karto nepatikėjau žiniomis apie an-
trąjį turą.

3. Kokios emocijos gaubė tave 
visą šį rinkiminį laikotarpį?

Jau minėjau, kad tikrai jautėsi 
įtampa ir nebuvo taip lengva, kaip 
gali pasirodyti. Rinkiminiam lai-
kotarpiui einant į pabaigą, užplū-
do įvairios mintys: o jeigu išrinks, 
kas tada? Ar pavyks pateisinti lū-
kesčius? Žinoma, suprantu, kad 
visiems neįtiksi, bet norisi viską 
atlikti kuo geriau. Kartu mane ap-
lankė ir labai geros emocijos. Esu 
beprotiškai dėkinga draugams, ku-
rie nestokojo sumanumo ir kūrybiš-
kumo agituojant ir reklamuojant. 
Sukurti dainą, pasidaryti marškinė-
lius, manau, nėra lengva, o dar kiek 
drąsos reikia tam demonstruoti! O 
dar palaikymas, šiluma ir meilė – 
tai jaučiau visą laiką. Netgi gavau 
dovanų džemperiuką su užrašu „Ir 
Nykštukas gali būti Prezidentu“. 
Taigi, jaučiau, ir dabar jaučiu ir ži-

nau, kad turiu labai didelį palaiky-
mą iš bendraklasių. Dėl to esu labai 
laiminga.

4. Kaip sužinojai ir kaip jau-
teisi sužinojusi, kad rinkimus lai-
mėjai Tu?

Vyko pilietinio ugdymo pamo-
ka, žinojau, kad balsai jau turėtų 
būti skaičiuojami. Nekantravau su-
žinoti rezultatą, pradėjau jaudintis. 
Kaip tik tada į klasę sugrįžo mer-
ginos, kurios buvo rinkiminėje ko-
misijoj. Joms pradėjus sakyti, kad 
balsai suskaičiuoti ir rinkimai pa-
baigti.  Buvau įsitikinus, kad nelai-
mėjau, nes tokių rimtų veidų buvau 
seniai nemačiusi, bet tada staigiai 
pasikeitė jų nuotaikos ir ištarė, jog 
nugalėtoja esu aš. O aš ir vėl ne-
patikėjau, galvojau, gal šaiposi ar 
juokauja. Bet jos nenustojo, pra-
dėjo sveikinti, teko pripažinti, kad 
tai tiesa. Dar labiau nustebau, kai 
sužinojau, jog nugalėjau tik vieno 
balso persvara. Viskas atrodė taip 
keista, nesitikėjau tokio rezultato, 
todėl jaučiausi kaip sapne. Supra-
tau viena – dabar jau reikės imtis 
darbų. 

5. Kokie tavo planai? Ką gal-
voji nuveikti pirmiausia?

Nors gimnazijos gyvenimas 
nėra nuobodus, vis dėlto, manau, 
kad būtų galima jį dar labiau pa-
įvairinti, praskaidrinti. Nelauk-
ti didelių švenčių, sukakčių, jog 
būtų smagiau. Galėtume paminėti 
dienas, kurios nėra labai akctuoja-
mos kasdienybėje: pyragų, muzi-
kos, šypsenos, teatro, šokio, švie-
siaplaukių, moters ir vyro, kūno 
kultūros ir sporto, kostiumų  ir 
pašto dienas. Galėtume rengti ak-
ciją „Pasisveikink“, protų mūšius, 
įvairius vakarus gimnazijoje, kurių 
metu ugdytume bendruomenišku-
mą, gerai praleistume laiką, nors 
trumpam atsitraukdami nuo kom-
piuterio ar mobilaus telefono.

Kalėdinis paštas visada su-
laukia daug laiškučių, todėl noriu 
pasiūlyti atidaryti paštą pasaulinei 
pašto dienai, šv. Valentino dienos 
proga, kad galėtumėme draugams 
ar mokytojams pranešti, kokie jie 
mums  brangūs ir svarbūs. Esu įsi-
tikinus, kad kiekvienas turite kokių 
nors pasiūlymų, o kad juos išgirs-
tume, siūlyčiau atidaryti „idėjų dė-
žutę“, kur visi galėtų palikti savo 
pasiūlymus. 

Mano nuomone, svarbu ir to-

liau palaikyti jaukią ir gerą atmos-
ferą gimnazijoje, o paminėdami 
įvairias datas, galėtume paprastu 
būdu patys susikurti sau šventę. 
Žinau, kad viena to tikrai nepada-
rysiu, todėl tikiuosi visų Jūsų pa-
galbos, prisidėjimo, palaikymo ir, 
žinoma, šypsenų. Juk daug sma-
giau, kai nėra surūgusių veidų. O 
pirmiausia, manau, kad reiktų su-
sitikti su Mokinių taryba, pasitarti, 
pasidalyti mintimis ir pasiūlymais, 
o jau antrą pusmetį kibti į darbus, 
kurie, tikiuosi, pasiseks. 

Kiekvienas galime pasiekti 
savo svajonę, jei tik to tikrai norė-
sime ir nenuleisime rankų. Tad kie-
kvienam to ir palinkėčiau. Būkite 
ryžtingi, neleiskite nesėkmėms už-
lugdyti tikslų ir viskas tada pavyks, 
juk viskas įmanoma. 

Pasinaudodama proga, noriu 
padėkoti visiems balsavusiems. 
Dar kartą dėkui už tai, kad palai-
kėt, patikėjot ir atidavėt savo balsą. 
Tai man reiškia labai daug!

Vismantė SINKEVIČIŪTĖ,  
IIg klasė

Nuotrauka Pauliaus Lukošiūno

Kai žiema jau po truputėlį mina mums visiems ant kulnų, 
į mūsų gimnaziją jau aštunti metai iš eilės atkeliauja svečias, 
norintis suteikti galimybę įsiamžinti klasėms ar kiekvienam 
asmeniškai. Visi, ir mokiniai, ir mokytojai, ir darželinukai-
puošiasi, džiaugiasi, laukia fotografo Gyčio Dapkevičiaus 
apsilankymo. Kadangi ir gavę nuotraukas, visi yra nei kiek 
nemažiau pakilios nuotaikos, nusprendėme kiek padžiugin-
ti ir pakalbinti ir jį patį! Jis mielai sutiko atsakyti į mūsų 
klausimus, pasidalinti mintimis, kaip užlipo ant šito karjeros 
laiptelio, ant kurio dabar tvirtai stovi bei davė patarimų no-
rintiems atstoti šalia jo.

„Nuo vaikystės žavėjausi fotografija, nes mano tėvo ho-
bis buvo fotografuoti ir fotoaparatu fiksuoti įvairius gyveni-
mo įvykius. Jis pats ne tik fotografuodavo, bet ir darydavo 
nuotraukas namų sąlygomis“, – pasakoja vėl mūsų gimna-
zijoje apsilankęs Gytis. Nors mokykloje jo mėgstamiausi 
dalykai buvo kūno kultūra ir matematika bei labai patikdavo 
gaminti maistą ir svajojo tapti profesionaliu virtuvės šefu bei 
dirbti prabangiame restorane, tačiau šios svajonės neįgyven-
dino. Baigęs Kauno technologijos universitetą ir įgijęs admi-
nistravimo specialybę, išvyko dirbti į užsienį. Grįžęs į Lietu-
vą ieškojo darbo ir pirmoji jo darbo vieta buvo foto paslaugų 
studijoje. Tais laikais net minties nebuvo tapti profesionaliu 
fotografu, tai buvo tik laisvalaikio pomėgis.

„Fotografavimo srityje pradėjau dirbti nuo vadybininko,  
o vėliau nusprendžiau imtis privataus verslo ir sukūriau savo 
individualią įmonę, kurioje dirbu iki šiol. Nuo pat pradžių 
mano darbo specifika buvo – mokyklos ir darželiai. Man 

patiko ir patinka dirbti su vaikais, ypač stebėti jų nuotaikų 
kaitąs gyvai ir foto objektyve, nes matau, kaip galiu pagau-
ti neįtikėtinus kadrus. Labiausiai patinka daryti asmenines 
nuotraukas, jose stengiuosi atskleisti to žmogaus gražiausius 
veido bruožus ir mimikas. Mano credo – kad nuotraukas ga-
vęs vaikas ar jo tėvai būtų patenkinti“, – savo fotografas.

Paklaustas apie dabar ypač populiarų verslą fotografuoti 
krikštynas, vestuves, fotografas prisipažino, kad niekada tuo 
neužsiėmęs, nes  visiškai patenkintas tuo, kuo dabar užsii-
ma. Galbūt ateityje išbandys save ir šioje srityje. „Fotografo 
duona nėra lengva, nes reikia dirbti labai profesionaliai ir, 
svarbiausia, rasti bendrą kalbą su vaikais, tėvais, mokytojais. 
Aišku, kaip ir kiekviename darbe, taip ir mano, būna nusivy-
limų ir nesėkmių. Smagiausia, kai visi šypsosi ir džiaugiasi. 
Tada ir nuotraukos ryškios, gyvos. O besižavintiems fotogra-
fijos menu ir norintiems rinktis šią profesiją atsakyčiau taip: 
„Kiekvienas žmogus turi dirbti ir realizuoti save mėgstamoje 
veikloje, o jeigu tai dar sutampa ir su hobiu, tai yra išvis 
nuostabu. Todėl iš savo patirties galiu teigti, kad fotografo 
darbas yra labai įdomus, nors ir sunkus. Dirbant fotografu 
reikia turėti kūrybiškumo, ,,meno gyslelę“, begalinės kantry-
bės su įnoringais klientais, mandagumo bendraujant ir noro 
visada išgauti (pagauti) pačius gražiausius kadrus“. 

Dėkojame fotografui už atsakymus, nekantriai laikiame 
vinječių  ir tikimės, kad į mūsų gimnaziją  užsuks ir  kitais 
metais. 

Simona BIVEINYTĖ, IVg klasė

Susipažinkite artimiau

Greta su bendraklasiais ir auklėtoja Daiva Krikščionaitiene

Nuotrauka iš asmeninio albumo

Greta Stankevičiūtė
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Apie sportą trumpai

Domėtis politika, istorija, įsitraukti į aktyvią valstybės veiklą 
– įdomus ir labai naudingas laiko praleidimo būdas. Norint įtraukti 
daugiau jaunimo į valstybės valdymą, juos sudominti politika, jau 
dvyliktus metus iš eilės startuoja miestų savivaldų simuliacija – 
„Pilietiškumo mokykla“.  Šis projektas kasmet pritraukia apie 700 

moksleivių ir studentų iš visos Lietuvos. Tai vienas didžiausių jauni-
mo renginių Lietuvoje. 

Šiemet apie šį projektą sužinojome ir mes, Justinos Šinkūnai-
tės dėka, buvome pakviesti sudalyvauti „Pilietiškumo mokykloje“, 
vykstančioje Vilniaus miesto savivaldybėje. Nemeluosiu, važiuo-
ti visai dienai į Vilniaus miesto savivaldybę, dalyvauti kažkokioje 
pilietiškoje veikloje kėlė nemažai nerimo ir buvo didelių abejonių. 
Tačiau renginys praėjo tikrai sklandžiai ir visiškai nesigailėjome ten 
pakliuvusios. Diena prasidėjo kitaip nei įprastai, sėdėjome tarybos 
salėje, klausėme „Pilietiškumo mokyklos“ pristatymo, po ko sekė 
„EcoSim elections“ simuliacija. Tai žaidimas, kurio metu visi yra 
priskiriami partijoms ir simuliuojamas priešrinkiminis laikotarpis: 
kiekvienai partijai skiriamas vienodo dydžio biudžetas. Tikslas – lai-
mėti visuomenės palankiausią nuomonę iš visų partijų. Baimės buvo 
daug, užtruko nemažai laiko, kol įsivažiavome. Dauguma mokinių 
dalyvavo nebe pirmą kartą, žinojo, kaip viskas vyksta bei buvo pa-
žįstami. Nepaisant sunkumų, žaidimas buvo labai smagus ir įtrau-
kiantis. Po „EcoSim elections“ rinkome merą: sudarinėjome partijų 
koalicijas, klausėme pretendentų į merus pasisakymų, balsavome. 
Po pietų dirbome komitetuose, į kuriuos buvome paskirstyti dar re-
gistracijos metu. Kiekvienas komitetas sulaukė garbingo svečio, po-
litiko, kuris savo patirtimi ir žiniomis padėjo pasiruošti rezoliucijos 
rašymui. Pristatinėjome, svarstėme parašytas rezoliucijas, diskuta-
vome ir galu gale priėmėme galutinę rezoliuciją, kuri buvo perduota 
Vilniaus miesto savivaldybės atstovui. 

  Diena buvo ganėtinai sunki ir išvargino, tačiau tokie projek-
tai yra tai, ko labai trūksta jaunimui. Manau, kad mūsų gimnazijos 
mokiniai  galėtų aktyviau įsitraukti į pilietišką veiklą, nes tai yra 
neįkainojama patirtis ir turiningas laiko praleidimas bei, žinoma, 
naujos pažintys, kurių dėka galima ne tik praplėsti draugų ratą, bet 
ir pajausti, kaip ten viskas vyksta, pamatyti tikrąjį savivaldybės/po-
litikų darbą, svarstyti rimtus klausimus ir galu gale kažko pasiekti, 
yra labai malonus jausmas, kurį linkiu pajausti kiekvienam. Būkime 
pilietiški, nes tik taip Lietuvą padarysime dar geresne šalimi. Daly-
vaukit, diskutuokit, dalinkitės idėjomis!

Neda KUZMAITĖ, IVg klasė

Džiaugiamės, kad rugsėjo pirmąją mūsų 
šaunių merginų futbolisčių iškovotas prizas- 
stalo futbolo žaidimas – kiekvieną pertrauką 
yra naudojamas. Šį žaidimą ypatingai pamė-
go mažieji, tai tapo mėgstamiausiu pertrau-
kų užsiėmimu. Prie stalo nuolat būriuojasi 
pulkelis mokinių. Kartais sunku draugiškai 
pasidalinti, įvyksta net pykčių. 

Taigi, kad vaikai mokytųsi žaisti ir gerb-
tų vieni kitus, Mokinių taryba nusprendė su-
organizuoti 1-6 klasių mokiniams varžybas: 
ne tik supažindinti su žaidimo taisyklėmis, 
bet ir išaiškinti nugalėtojus. Norinčių pasi-
varžyti atsirado labai daug: užsiregistravo 
maždaug apie 50 vaikų. Varžybas organi-
zavo vienuoliktokė Erika Busevičiūtė, kuri 
pati puikiai žaidžia merginų futbolo ko-
mandoje. Komandą sudarė du mokiniai, o 
varžyboms buvo skiriamos trys minutės. Iš 
kiekvienos klasės vaikai varžėsi tol, kol liko 
viena komanda. Varžybos išaiškino pačius 
geriausius. Tai pirmokai V. Mazūraitė ir U. 
Čepėnas, antrokai K. Pūras ir R. Domarkas, 
trečiokai E. Žukauskas ir K. Sapožnikovas, 
ketvirtokai  M. Vingelis ir O. Matulionis, 
penktokai M. Jarmalavičius ir A. Girčys, 
šeštokai E. Varatinskas ir R. Maskoliūnas.

Taip pat ir rajone jau nemažai vyko įvai-
rių sporto varžybų. Salės futbolo varžybose 
mūsų gimnazija iškovojo II-ąją vietą, tinkli-
nio merginų komanda taip pat liko antra, o 
vaikinai džiaugėsi  I-ąja vieta. 

Džiugu, kad mokykloje gausu mokinių, 
kurie domisi sportu!

Viltė RAZMANAVIČIŪTĖ, 8 klasė

 Dalyvaukime, diskutuokime, dalinkimės idėjomis
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Pakvietė „Kalėdinio žaisliuko“ paroda
Kasmet, prieš šv. Kalėdas, mūsų gim-

nazijoje visus aplanko šurmulys. Šventės 
organizatoriai galvoja, ieško naujų idėjų, 
kaip, kokiais karpiniais papuošti gimnazi-
jos langus ar kuo įdomesnę kaledinę parodą 
suorganizuoti. Pernai visi žavėjosi puikia 
„Kalėdinio angelo“ paroda. Ne taip seniai 
akis traukė „Senelio rogių“ bei „Kalėdinės 
kojinės“ parodos.

Šiemet vienuoliktokai pakvietė į ,,Ka-
lėdinio žaisliuko“ parodą.  Kiekviena klasė 
turėjo pagaminti ir atnešti po žaisliuką. Par-
odoje-konkurse  dalyvauja  septynios kla-
sės – nuo penktos iki dvyliktos. Kai kurios 
klasės konkursui pateikė net po keletą žais-
liukų. Meninis ugdymas reikalingas kiekvie-
nam žmogui. Smagu matyti kuriančius ir vis  
tobulėjančius vaikus. Džiugina ir  jų ieškoji-
mai bei fantazija. Mokant dailės veiksmin-
gai ir harmoningai ugdoma visa žmogaus 
asmenybė, lavinamas jų meninis skonis.

Mokiniai žaisliukų gamybai naudo-
jo įvairias technikas ir medžiagas: veltinį, 
medį, džiovintus vaisius, uogas, kankorė-
žius, samanas, audinių atražas, saulėgrąžų 
lukštus, popierių – visų ir neišvardinsi. 

Mažieji penktokėliai padarė net tris la-
bai simpatiškus žaisliukus. Jie iš veltinio 

pagamino išminties ir mokslo simbolį – PE-
LĖDĄ. Kitą puošmeną eglutei jie gamino 
iš saulėgrąžų lukštų.  Dar vienas žaisliukas, 
skleidžiantis šilumą ir menantis šiltas dienas,  
iš popierinių gėlyčių padarytas rutuliukas.

 Šešta klasė kūrybiškai pažiūrėjo į kon-

kursą. Jų kalėdinis žaisliukas panašus į vei-
drodinį gaublį. O jam pagaminti panaudojo 
senus kompatktinius diskus, juos sulaužė ir 
tiesiog suformavo  rutulį. Jis žėri ir jame ga-
lima pamatyti savo atvaizdą. Išties kūrybin-
ga ir įspūdinga.

Septintokai išsiskyrė natūralumu, gam-
tos pojūčiu ir žaisliuko dydžiu. Šie mokiniai 
naudojo samanas, džiovintus apelsinus, kan-
korėžius ir  cinamono lazdeles. Ne tik gražu, 
bet ir natūralu, ekologiška.

 Aštuntokai pagrindine žaisliuko for-
ma pasirinko apskritimą. Jis savo blizgesiu 
traukia akį. Tai tarytum žiemos ir pavasario 
kontrastas. 

Dešimtokai žaisliuką gamino iš audinio 
atraižų ir sagų, o dvyliktokai – iš medžio ir jį 
dekoravo akriliniais dažais. 

Džiaugiuosi, kad mūsų gimnazijos vai-
kai nebijo kūrybiškai ieškoti, savęs išreikšti.

Amerikiečių gyvenimo mokytoja Shakti 
Gawain yra pasakiusi: ,,Raktas į kūrybin-
gumą – tai noras kažką bandyti, rizikuoti ir 
pažiūrėti, kas bus“. Šia citata visiems linkiu 
imtis kūrybiško darbo, kūryba yra svarbi, 
nes ji pasilieka.

Emilija ČYPAITĖ, IVg klasė
Nuotr. Rimanto Garuolio

Mokinių kūryba

Krenta sniegas po egle,
Jau Kalėdos čia, čia, čia.
Apšerkšnijo mūs langai,
Matos sniego kalnai.

Šerkšnas puošia visą gamtą,
Ant žolės, ant medžių krenta ...
Baltas šerkšnas toks gražus.
Jis į sniegą panašus.

    
Paulius KOLESNIKOVAS, 

5 klasė

Už lango siaučia vėjas,
Lauke niūru, tamsu.
Baltutės snaigės krinta.
Pažvelkit, kaip gražu.

Žiema jau atskubėjo
Per klonius, per miškus.
Ir šventės jau artėja, 
Mes laukiam dovanų.

Papuošime eglutę,
Uždegsim žvakutes
Ir lauksime Kalėdų  senio
Su dovanų maišu.
                   

Dovydas DREBULIS, 
5 klasė

Eglė
Medžiai, vasarą buvę lyg žali skėčiai, 

numeta lapus. Lieka tik plikos šakos. Žemę 
užkloja ryškiaspalvis lapų kilimas.

Ji vienintelė žaliuoja. Kiekvieną rudenį 
pasirodo visu gražumu. Tai eglutė. Rymo 
įleidusi savo šaknis. Eglė viena. Ir stingdant 
šalčiui išlieka žalia. Tokia ryški. Vienintelė.

Vėl ateis pavasaris. Medžiai apsirengs 
lyg rūmų princai puošniais rūbais. Ir užgoš 
eglę.

Ji liks laukti kito rudens.

Greta STANKEVIČIŪTĖ, 
IIg klasė

Šerkšnas

Abiturientės prie savo darbo. 

Kūrybiniai mokinių darbai`

Justina Šinkūnaitė (viduryje) su mokinėmis

Žiema


