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Labai, labai jau  greitai eina laikas. Ypač gerai tai 
jaučiame mokykloje. Atrodo, ką tik išėjo pirmasis šių 
mokslo metų „Rašaluotų pirštų” numeris, o štai  jau 
išleidžiame ir paskutinį...

Kokie tie mūsų metai buvo? Nemažai naujovių: 
žurnalistai pamėgino suvienyti pajėgas – radijas ir 
laikraštis, tapę gimnazijos Žurnalistikos centru, susi-
būrė bendrai veiklai. Pirmieji žingsniai atsargūs, bet 
kai kas pavyko visai gerai: kartu dalyvavome moky-
klinių laikraščių konferencijoje, organizavome „Ru-
dens kanoną”, stebėjome televizijos laidos filmavimą, 
kalbinome į gimnaziją atvykusius garbius svečius (L. 
Tapiną, G. Arbačiauską, V.V. Landsbergį), domėjomės 
tuo, kas vyksta gimnazijoje, ir skelbėme tai raštu bei 
žodžiu...

Mūsų komanda nemaža (apie 40 narių), tad nieko 
nuostabaus, kad neretai kildavo ir tam tikrų nesutari-
mų, išsiskirdavo nuomonės.  Kai kurie radijo nariai 
nusprendė pabėgti… Ką gi, gerbiame ir jų pasirinki-
mą. Bet juk ginčuose ir gimsta tiesa, o neklysta tik tie, 
kurie nedaro nieko.

Ačiū visiems nariams (ir išėjusiems, ir pasiliku-
siems), dirbusiems mūsų komandoje, už įžvalgius 
straipsnius, meniškas nuotraukas, informatyvias lai-
das, renginių organizavimą, šventes - geranorišką ir 
prasmingą veiklą. Ypač dėkojame ketvirtokams už 
iniciatyvumą, drąsą, energingą darbą, idėjas ir patari-
mus, už naujokų (taip pat ir naujų vadovių) mokymą ir 
auklėjimą :) Tikimės, kad ir kitąmet būsime tokie pat 
degantys, aktyvūs ir pilni  idėjų...

Dėkojame klausiusiems radijo ir skaičiusiems lai-

kraštį (ypač daugiau kaip dviem šimtams prenumeratorių). Esame dėkingi ir akty-
viems tėvams, pasidalijusiems savo mintimis laikraščio puslapiuose, pasidžiaugu-
siems gimnazijos darbu, ir visiems visiems, bent kažkuo prisidėjusiems prie žinių ir 
nuotaikų sklaidos. Ačiū, kad mus palaikote, dalyvaujate mūsų renginiuose, ačiū už 
gražius žodžius, taip pat ir pastabas bei kritiką (mes tik augame). 

Norėtume, kad ir kitais mokslo metais tas bendravimas tęstųsi: kad radijo laidų 
būtų klausomasi kiekviename kabinete, o laikraštis sulauktų dar daugiau prenumera-
torių. Tegu visą gimnazijos bendruomenę užlieja rašaluota banga! 

Žurnalistikos centro vadovės Aušra ir Živilė

Vienas didžiausių iššūkių radijo klubo 
,,Devintoji banga“ veikloje būna Rudens ar 
Pavasario kanonų organizavimas. Žiūrovai, 
atėję į renginį, net neįsivaizduoja, kiek dar-
bo, laiko, jėgų sugaištama, kol gimsta kanono  
tema, dekoracijos, scenarijus, sugalvojama, 
kokias atminimo dovanėles įteikti dalyviams, 
pagaliau, kiek reikia pastangų prisikviesti ir 
viską suderinti su taip vadinamu VIP svečiu... 
O kur dar  finansinių ataskaitų sutvarkymas... 
Visa tai – organizatorių reikalas. Žiūrovams – 
reginys ir koncertas. 

Turbūt žinojimas, kad laukia itin sunkus (tą 
patyrėme pirmąkart organizuodamos Rudens 
kanoną, kai perėmėme vadovavimą radijui), 
alinantis darbas, mus vertė abejoti Pavasario 
kanono organizavimo reikalingumu. Tačiau 
radistai (ypač abiturientai) mus įtikinėjo, 
kad reikia. Neva, tradicijų (organizuoti du 
kanonus per metus) laužyti negalima. Pati-
kėjom. Ir, pasiraitojusios rankoves, kibom į 
darbą. Ne vienos, turėjom pagalbininkų. Kas 
aparatūra, įgarsinimu rūpinosi, kas dekoraci-

Proziškos (ir ne tik) mintys apie 
poetišką Pavasario kanoną

jas kūrė, salę puošė, kas po parduotuves,  į 
spaustuvę lakstė, kas su VIP svečiu scenarijų 
derino, kas keksiukus kepė, kilimus iš namų 
tempė... 

Almanto Grigonio, IIhs, fotograf.
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Eginas Grajauskas
Kanonas kelia bendrystės jausmą. Tai tikrai ne noras pasirodyti ant 

scenos per talentų vakarą. Tai lyg savotiškas žmonių talentų pasidali-
jimo manifestas (nors taip sakyti gali pasirodyti labai drąsu), kuriame 
visi tampa ne priverstinai, bet nuoširdžiai lygūs, laisvi džiaugtis vie-
nas kitu, vienas kito talentais ir džiaugsmais. Netgi kviestiniai svečiai 
kanone ne išsiskiria iš kitų, o susilieja su kanono bendruomene ir visi 
tampa viena.

Tomas Urbanavičius
Labiausiai įsirėžęs į atmintį pasiruošimas buvo su Jone Rimavičiū-

te. Prieš kažkurį kanoną taip norėjome su ja sudalyvauti, kad, regis, 
prieš patį renginį sukūrėme vieną ne itin aukšto poetinio lygio dainą, 
kurios pagrindu buvo rimuoti žodžiai, besibaigiantys skiemenimis 
ėjo/ėja.

Jonė Rimavičiūtė
Ryškiausios kanone turbūt yra dainos, sukuriamos per 5 minutes, 

salės puošimas, kilimų iš namų tempimas ir jų siurbimas, visad jauki 
atmosfera – lyg laikas sustotų. Taip pat atminty išliko tas dviejų dienų 
kanonas, kurį vedėme su Gintu. Tai jau buvo visai kitas lygis, visą 
gyvenimą atsiminsiu, kokius aš juokelius „skaldžiau“ ant scenos. Ech, 
kanonas... Visi atsiminimai yra tik geri!

Vytautas V. Landsbergis
Keli dalykai sužavėjo ypač. Moksleiviai <…> visa  tai daro patys, 

tai jų iniciatyva. Mokytojai tik ateina pasižiūrėt. <...> Sausakimša salė 
rodo, kad šis renginys itin populiarus - daug jaunų, šviesių ir blaivių 
veidų.

Smagus pastebėjimas: kai į sceną lipa pradedantysis, kai jis užsi-
kerta ar balsas sudreba, ar užmiršta žodžius, salė palaiko plojimais 
ir ovacijomis, žodžiu - jaunasis atlikėjas kanonizuojamas pasitikėti 
savimi. Ne nušvilpiamas, o atvirkščiai!

Žodžiu, pabuvau šventėje, matydamas, kad Lietuvos centre savai-
me randasi empatiška, kūrybiška ir sąmoninga bendruomenė - kas 
gali Lietuvai būti geriau? Gyvuokit, šaunuoliai!

Palinkejimai

Vis tik buvo neramu. Visad būdavo, kad pavasariniai kanonai išei-
davo kiek prastesni, dažnai juose ir žiūrovų, ir dalyvių susirinkdavo 
mažiau nei rudenį... Šįkart buvo kitaip. 

Maloniai stebino pilnutėlė žiūrovų salė. Kai kurie, kaip gerais se-
nais Kanonų klestėjimo laikais, stoviniavo pasienyje. Šiltas, lengvai, 
maloniai bendraujantis pasirodė renginio garbusis svečias Vytautas 
V.Landsbergis. Nuostabūs, atrodė, lyg n-tąjį kartą (o iš tikrųjų – pir-
mą) buvo renginį vedę Monika K. ir Lukas. Neapsakomai skanūs 
buvo Aurelijos, Kotrynos ir Vidmantės kepti keksiukai – dailios do-
vanos dalyviams. Karšti plojimai atlikėjams.  Siurprizas – mokytojos 
pasirodymas. Naujokų palaikymas. Didžiuuuuulis ir skanus jubilie-
jinio - 15-ojo - kanono tortas, kurio užteko visiems (net lauktuvių 
į namus įdėjom). Senbuvių linkėjimai – būkit, darykit, buvo šaunu, 
labai patiko...

Tokios akimirkos nubraukia viską, kas buvo sunku, kartais, atrodo,  
nepakeliama. Jautiesi taip, lyg hektarą bulvių lauko būtum nukasęs: 
darbas padarytas ir derlius džiugina...

Žurnalistikos centro vadovės 
Živilė Kursevičienė, Aušra Grigonienė

Almanto Grigonio, IIhs, fotograf.

Prisiminimai

Gyvuok, kanone, dar ilgai! Tu pradžiugini ir suteiki ramybės, pakylė-
jimo. Linkiu atradimų, žmonių, dainuojančių širdimi. Gal kada nors 
kanonas taps rajoniniu renginiu? Tai būtų iššūkis. (Viktorija)
Kaišiadorys – neatsiejami nuo kanono. Lai taip ir lieka! (Tadas)
Linkiu, kad kiekvienas KANONAS būtų įkvėpimas ateities kartoms. 
(Viltaras)
Būkite originalūs, amžini, nuoširdūs vienas kitam ir nepritrūkite idė-
jų! (Monika M. iš Anykščių)
Kanonui - išlikti gmnazijos vizitine kortele. (S. B.)
Ačiū, kad esat! „Platais lapeliais lapokite, / Storom šakelam šakoki-
te!” (Daiva Nasevičienė)
Kanonas yra taisyklė, taisyklių sąvadas, į kurį reikia orientuotis. 
Tegu Kanono dvasia tampa gyvenimo taisykle mokyklos kasdieny-
bėje. (Mantas Adomėnas)
ŽYDĖTI! (Aistė Rakauskaitė)
15+15+15+15+15+…= ∞ (Mindaugas Nasevičius)
Linkiu, kad kanonas išliktų Kaišiadorių pavėsy! (Justas)
Išlaikyti tradiciją per metus rengti du Kanonus! (Tautvydas Krilavi-
čius)
Patys geriausi linkėjimai nuo Augustės. Gyvuok toliau!

.

Kanono siurprizas - mokytojos Aušros Grigonienės debiutas

Pirmąkart pasirodę

Garbus kanono svečias V.V.Landsbergis
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- Petrai, padėk – man blogai 
su pinigais.

- Mielai – atiduok tuos pi-

 Tačiau tuos pinigus dažniausiai sunku 
surasti, nes jie reikalauja labai daug pinigų. 

Man patinka bendrauti su žmonėmis. Tik 
bėda – neturiu ką jiems pasakyti.

Prieš keletą mėnesių naktį sapnavau sa-
pną, galbūt ten buvo ir košmaras, bet visai 
nebaisus.

Taip bemąstydamas pažiūrėjau į laikrodį, 
o jame  pamačiau, kad jau šešios valandos ir 
svečiai jau skambina į duris.

Eilėraštis buvo parašytas žiemą, nes eilė-
raštyje minima žiema.

Lyrinis „aš“ eilėraštyje atsiduria sakyda-
mas „ką gi“.

Puodas dar kartą primena, jog jisai yra 
amžinas, kol nesuduš, o ne žmogus, kuris 
juo naudojas.

...rankos jo trumpos ir ilgos, ausys nuka-
rusios kaip krioklys, nuo kurio vanduo teka 
ir teka...

Kartais nuotaika vėl nuliūsta.
„Jis šiandien iš jo gėrė“,- nurodoma, kad 

Vaitkaus tėvo jau nebėra.
Kadaise, kai žemėje nebuvo žmonių, buvo 

gera.

Šeštame  „Rašaluotų pirštų“ numeryje 
siūlėme jums pamankštinti smegenis. Da-
bar skelbiame ATsAKymUs. Pasitikrin-
kite ir įsivertinkite. 

1. Kartą žinomas fizikas P. Kapica kitiems 
dviem savo kolegoms pateikė tokį uždavinį: 
Prie šuns uodegos pririšta metalinė keptuvė. 
Jam bėgant, keptuvė atsimuša į grindinį ir 
barška. Kokiu greičiu turi bėgti šuo, kad ne-
girdėtų keptuvės barškėjimo?

Atsakymas: 0 km / val.

2. Turime tokią lygčių sistemą. Raskite 
paskutiniosios atsakymą:

a+k+i+s= 18
v+o+r+a+s= 30
p+o+m+i+d+o+r+a+s= ?
Atsakymas: 48

3. Jonas visada sako tik tiesą. Tačiau į du-
kart iš eilės pateiktą tą patį klausimą jis davė 
skirtingus atsakymus. Koks klausimas buvo 
pateiktas Jonui?

Atsakymas: „Ar jūsų šiandien jau ko nors 
klausė? Į šį klausimą pirmą kartą Jonas atsa-
kė neigiamai, antrą kartą (nes jau buvo klaus-
tas) - teigiamai.

Kovo 30 d. Vilniuje, Valdovų rūmuose, vyko jau tradicija tapęs nacionalinis, visos Lietuvos 
mokyklas vienijantis, konkurso ,,Mano pasaulis - darniai Lietuvai’’, kuris rengiamas Žemės 
dienai paminėti, finalas. Dar 2015 metais vyko šio konkurso atrankiniai turai, vėliau pusfina-
liai. Mūsų gimnazijai atstovavo klubo ,,Protonas’’ dvyliktokų komanda: Monika Kunigonytė, 
Karolina Aleknaitė, Gabija Švenčionytė, Jurgis Karčiauskas ir Martynas Kursevičius. 

Dar prieš prasidedant renginiui, dalyvavome valdovų rūmų muziejaus ekskursijoje. Vėliau, 
13 val., konkursas prasidėjo. Iš pradžių visos komandos prisistatė. Gimnazijos komanda pa-
pasakojo apie mūsų mokyklą, padainavo dainą. Komisija prisistatymą įvertino tikrai dideliu 
taškų skaičiumi. Vėliau prasidėjo 3 etapai, kuriuose buvo pateikiami klausimai apie ekologiją, 
darnią plėtrą, senovės lietuvių tradicijas ir papročius. Konkurso finalo dalyvius sveikino daug 
garbingų svečių, o mūsų komandą palaikė ir gimnazijos direktorius Stanislavas Bernikas. Su-
sumavus visus taškus, paaiškėjo, kad mūsų komanda užėmė penktąją vietą. 

Konkursas rengiamas jau šeštąjį kartą, Kaišiadorių A. Brazausko gimnazija jame dalyvauja 
kasmet. Tikimės, kad mūsų mokykla ir toliau dalyvaus šiame konkurse, sieks gerų rezultatų.

Laurynas maciulevičius, II f

Perskaitęs šią antraštę, tu tikriausiai pagalvojai, kad musulmonai verslininkai apsilankė 
KTU „Santakos“ slėnyje, tačiau taip nebuvo, bent  kiek žinau. Ten apsilankė tikri krikščio-
nys iš mūsų mokyklos: Antanas Bernatonis, Ugnė Sinkevičiūtė ir Ugnius Ramanauskas arba 
„White experts Lithuania“. Bet buvo toks keistas dalykas, kad jie vyko į MEKĄ.  Tik ne į mu-
sulmonų šventovę, bet į moksleivių verslumo konkursą „MEKA“.  Renginio tikslas ir užduotis 
- bendradarbiauti su įvairiomis įmonėmis ir optimizuoti jų veiklą bei ugdyti jaunimo verslumo 
sugebėjimus, rinkodaros  įgūdžius, ekonomikos žinias. Aišku, jeigu buvo minėtas žodis „kon-
kursas“, vadinasi,  kažkas varžėsi ir kažkas laimėjo. O šį kartą (ir visus kitus kartus)  laimėjo ir 
visiems nušluostė nosis mūsų mokyklos komanda „White experts Lithuania“, kuri bendradar-
biavo su  UAB „Takeida“ – vaikų žaidimų kambariu ir ledaine „Kar Kar lendas“.  Mūsų jau-
nieji verslininkai parodė savo aukščiausios klasės matematinius sugebėjimus, o rinkodaros ir 
ekonomikos žinios vertos beveik ekspertų lygio. Tad dėkojame „White experts Lithuania“ už 
parodytą kūrybiškumą ir linkime toliau siekti paslaptingų ir saldžių verslo aukštumų. Sėkmės!

Dominykas Šalvaitis, III bm-ft

nigus, nes man jų 
trūksta.

...

Mano pasaulis - darniai Lietuvai

Islamas, verslas ir KTU
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Balandžio 16-22 d.mes, projekto ,,High 5: asmeninės karjeros port-
felis” dalyviai (Agnė Karčiauskaitė, Mingaudė Kotryna Zujūtė, Ne-
rijus Kostikovas, Judilė Bernackaitė, Andrius Tamašauskas, Akvilė 
Navardauskaitė, mokytojos Aldona Bradulskienė, Rita Marozienė, 
Aldona Mitkuvienė, Dainora Melinskienė, Živilė Kursevičienė, bu-
halterė Ona Naudžiūnienė) lankėmės Lenkijoje. Mūsų kelionė buvo 
ilga (12–a valandų į vieną pusę)  ir nelengva (nors ,,Ecoline“ autobu-
sai ir komfortabilūs: maistas, gėrimai, internetas, galimybė kiekvie-
nam keleiviui naudotis planšetiniais kompiuteriais...). Vos atvykę į 
Vroclavą 5 val. ryto jau po keleto valandų turėjome pristatyti savo šalį 
visiems projekto dalyviams – rumunams, italams, graikams, turkams, 
lenkams, jų mokytojams, vietinės valdžios atstovams. Tačiau  gera 
nuotaika nugalėjo nuovargį ir miego trūkumą  ir viskas pavyko gerai. 

Projekto metu  teko daug patirti: lankėmės ledo luitus gaminan-
čioje bendrovėje  „Ice Art“, patys turėjome  galimybę pabūti  ledo 
skulptoriais, įmonėje „Glass World“ ne tik pamatėme, kaip gaminami 
stikliniai žaisliukai, bet ir  ir patys juos dekoravome. O įmonės dar-
buotojai padarė mums staigmeną – paskutinę dieną kiekvienam pro-
jekto dalyviui buvo įteiktas didžiulis kalėdinis žaisliukas su jo vardu 
(Agnei labiausiai pasisekė: ant jos žaisliuko puikavosi ne vardas, o 
pavardė – Karčiauskaitė).   Teko parodyti ir aktorinius gabumus: su-
siskirtę grupėmis turėjome suvaidinti įvairiausias profesijas, parody-
dami jų privalumus ir trūkumus. Lankėmės  Krokuvoje,  pabuvojome 
Vavelio pilyje (kiek ten daug Lietuvos istorijos!). Sukrėtė Aušvico 
koncentracijos stovykloje išvystas siaubas – milžiniški nužudytų, nu-
kankintų kalinių daiktų, batų, nukirptų plaukų kalnai, rodos, dar kaž-
kokį ypatingą kvapą išlaikiusios  krematoriumo sienos... Įspūdingas 
Vroclavas! Jame, kad ir labai vėjuotu, žvarbiu oru, smagu buvo žaisti 
taip vadinamą Miesto žaidimą - surasti nurodytas vietas ir atlikti nu-
rodytas užduotis. 

Nors savaitė - trumpas laiko tarpas, tačiau spėjome  susidraugau-
ti, priprasti prie savo antrųjų šeimų... Šeimininkai lenkai šįkart buvo 
labai šilti, draugiški. Labai geranoriški, nors ir griežti, buvo   jų mo-
kytojai. Itin  artimi mums, lietuviams, buvo graikai – su jais siejo 
ypatingi ryšiai, matyt, projekto lietuvių grupė, kuri lankėsi Graikijoje, 
bus tam padėjusi pagrindus... Graikus išmokėme  dainuoti ,,Tris mili-
jonus“, o patys irgi išmokome populiarią graikų dainą (žr. įrašą  www.
facebook.com).  Kad susiradome šitiek  naujų draugų, rodo tas faktas, 
kad, atėjus laikui skirtis (mes vėl – tiesiai į autobusą!), ašaros liejosi 
upeliais. Šeimos, kuriose gyvenome, į kelionę prikrovė ne tik maisto, 
bet ir kitokių gėrybių. 

Džiugu, kad  turėjome tokią galimybę dalyvauti projekte. Ne tik 
aplankėme kaimyninę šalį, ne tik daug pamatėme ir patyrėme, bet ir 
užsienio kalbų (anglų, rusų, lenkų) įgūdžius taip patobulinome, kad 
net patys tarpusavyje visą kelionę atgal į gimtinę dar ilgai kalbėjomės 
ne vien lietuviškai...  Projektas baigėsi, bet draugystė, užsimezgusi jo 
metu, tikėkimės,   tęsis dar ilgai... 

Judilė Bernackaitė, II fg, Andrius Tamašauskas, II fg
Živilė Kursevičienė, lietuvių k. mokytoja

Regis, taip neseniai  mes, mokytojai, gimnazistai ir jų tėvai, su-
tikome tarptautinio projekto ,,High 5: asmeninis karjeros portfelis“ 
dalyvius  čia, Kaišiadoryse, o štai jau reikia konstatuoti: projektas bai-
giasi. Aplankytos  5 šalys: Turkija, Rumunija, Italija, Graikija, Lenki-
ja. Susidraugauta su daugybe  jaunų žmonių, susipažinta su skirtingų 
šalių kultūromis, tradicijomis, papročiais, dainuota ir šokta, dalyvauta 
telekonferencijose, išmokta anglų kalba pristatyti savo šalį, miestą, 
gimnaziją... Daug verkta išsiskiriant... 

 Ką davė šis projektas gimnazistams, kurių šiame projekte dalyvavo 
34. Aišku, visų jų neapklausėme, bet keletą nuomonių pateiksime:

,,Na, man tai buvo  nepakartojama patirtis (bendravimas su jau-
nais žmonėmis iš kitų šalių, sužinojau daugiau apie tų šalių ugdymą, 
darbą, o buvimas, kad ir vieną savaitę,  kitos šeimos nariu parodė, 
kokias skirtingas tradicijas turi kiekviena šalis),  taip pat daugybę ne-
užmirštamų akimirkų tiek su šeima, pas kurią gyvenau, tiek su naujais 
draugais iš užsienio, tiek su nerealia komanda, kuria vykau į Italiją!“ 
(Kotryna)

,,High 5“ projektas leido ne tik pagerinti anglų kalbos gebėjimus 
ar susipažinti su daugybe nuostabių žmonių. Projekto metu galėjau 
pagilinti žinias duotąja tema, išmokti drąsiau reikšti savo idėjas bei 
pažinti kitas kultūras“ (Dovilė)

,,Iš tiesų šis projektas davė labai daug. Įgijau daug patirties, pagili-
nau anglų kalbos žinias, susipažinau su daug įdomių žmonių“ (Akvi-
lė)

,,High 5“ projektas man davė labai daug patirties. Tiesą sakant, visi 
,,High 5“ projektai, kuriuose dalyvavau, suteikė man nemažai žinių 
apie savanorystę, žiniasklaidą, karjeros planavimą. Taip pat šie pro-
jektai man padėjo, kaip sakoma, ,,perlaužti" anglų kalbos barjerą, su-
sipažinau su begale nuostabių žmonių ir, jei pasitaikys proga, būtinai 
dar kartą dalyvausiu panašaus tipo projekte, nes tokie projektai netgi 
padeda ugdyti asmenybę ir panaikina įsigalėjusius stereotipus apie 
svetimšalius“ (Aurelija)

,,Supratimą,  kad kelias karjeroje, kaip ir gyvenime, akmenuotas ir 
duobėtas ir kiekvieną plytą tame kelyje turi šlifuoti ir padėti pats. Būti 
savimi, turėti draugų ir priešų yra daug smagiau, negu būti kažkuo 
kitu ir turėti tik draugų“ (Jurgis)

O kuo naudingas projektas mokytojams?
,,Mano žodžiai apie ateityje tebesitęsiančią draugystę su projekto 

dalyviais buvo pranašiški: draugauja (susirašinėja, kalbasi skaipu) ne 
tik svečiose šalyse pabuvoję mokiniai, bet ir šeimos. Štai mus  aplan-
kė į Lietuvą savaitei atvykusi Nehrebeckių šeima (jų sūnus Michalas 
pernai savaitę gyveno pas mus), o vasarą, ko gero, mes vyksime pas 
juos į Vroclavą... ”(Ž.Kursevičienė)   

„Naujai atradau vietines ugdymo įstaigas ir socialinius partnerius.“ 
(L.Vinevičienė)

Lietuva - Lenkija- Lietuva: 
daug įspūdžių, patyrimo, 

gerų draugų

... ir projekto pabaiga

Rumunijoje apsilankiusi gimnazistų grupėPrie Lenkijos įžymybės - Vavelio pilies Krokuvoje
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NuomoNės Aušra Grigonienė

***
Įžūli mergiotė pienė
Galvą nuo rasos pakėlė.
Saulės spindulėlį tėškė
Į akis – mane nupieški!

Čiuožk iš klasės!
   Ilgoji pertrauka. Kas valgo, kas šnekasi, kas vaikščioja, kas parke 

laužą kuria, tačiau keliolika moksleivių kartu su direktoriumi ir dar 
keliais mokytojais diskutuoja. Apie ką? Apie tai, ar verta mokinį iš 
klasės išvaryti už  „maišto kurstymą“ pamokoje prieš kažką: mokyto-
ją, mokyklos tvarką ar prieš kitus moksleivius. 

    Dažniausiai toks „maištavimas“ neduoda nieko gero, o tik trukdo 
mokytis klasės draugams ir efektyviai dirbti mokytojui. Įsivaizduoki-
me situaciją. Visa klasė kartojasi matematiką prieš kontrolinį darbą, 
kuris labai svarbus mūsų svarbiausiam gyvenimo įvykiui- egzaminui, 
ir kažkoks „piemuo“ pradeda svaičioti apie tai, kad jį viskas užkniso 
ir mokytis reikia tik „moksliukams“, o jis ir taip Enšteinas. Automa-
tiškai jis pradeda trukdyti mokymosi procesui ir jeigu niekas nieko 
nedarys - nukentės visi. Mokiniai bando raminti savo bendraklasį, ta-
čiau jam tai nė motais ir tada savo galią parodo mokytojas ištardamas: 
„Čiuožk iš klasės!“ Ir mokinys nieko negali padaryti, nes mokyto-
jas pagal naujai kuriamą mokinio taisyklių projektą privalo  išsiųsti 
mokinį į informacijos centrą- biblioteką dirbti savarankiškai, nes šis 
negeba dirbti su klase. 

   Pamąstykime. Maištautojas išguitas, klasė gali dirbti toliau. Ta-
čiau yra visokių mokinių, taip pat yra ir visokių mokytojų. Ne visi 
yra tokie ryžtingi ir drąsus, kaip mūsų minėtasis. Kai kurie yra labai 
tėviški ir tiesiog negali taip drastiškai „išvaryti“ mokinio iš klasės. 
Bet dėl mokytojo „geraširdiškumo“ kenčia visa klasė.  

    O kas, jei būtų būdas užkirsti kelią net maišto užuomazgai? Ir 
šiuo būdu galėtų naudotis ir ryžtingi, ir geraširdiški mokytojai. O jei-
gu netgi išduosiu paslaptį, kad toks būdas jau senai yra? Ir to būdo 
pavadinimas- pastaba? Paprasčiausia pastaba! 

    Įsivaizduokime dar vieną situaciją. Klasė kartojasi tam pačiam 
svarbiam matematikos kontroliniam darbui ir mūsų maištininkas pra-
deda kalbinti kitus. Mokytojas tai pastebi ir jį perspėja. Maištininkas 
toliau daro, ką nori, ir mokytojas suprasdamas, kad kito kelio nėra, 
pila jam pastabą ir didelė tikimybė, kad tas mokinys dabartinėje ir 
kitose pamokose taps „angeliuku“. 

     Bet yra dar vienas būdas ir, mano nuomone, žymiai paprastesnis 
bei efektyvesnis. Tai yra mūsų - mokinių - galios parodymas prieš 
trukdytoją. Ir vėl ta pati situacija su mokiniu, kuris pradeda kalbinti 
kitus. Ir atsiranda vienas ar keli ryžtingesni mokiniai, kurie nutildo 
patį maištininką, ir jis supranta, kad jo išsišokimai ne tik kad jam ne-
duos naudos, bet ir jo klasės draugams, tad jam nelieka kito kelio, tik 
patylėti ir netrukdyti stropiems bendraklasiams.

    Tai štai apie ką buvo diskutuojama ilgosios pertraukos metu aktų 
salėje. Ir, mielieji gimnazistai, mes turime suprasti, jog mokytojas už 
mus visko nepadarys. Jeigu norime siekti daug, tuomet turime patys 
susigriebti ir dirbti, o tam klasės draugui, kuris jums trukdo pasiekti 
savo tikslų, labai ramiai arba labai neramiai (jūsų pasirinkimas) pasa-
kykite, kad jūs norite dirbti, ir pamatysite, koks nuostabus bus rezul-
tatas. Sėkmės bedirbant! 

 

Dominykas Šalvaitis, III bm-ft

mūsų kūryba

Viktorija Miliauskaitė, III hs

Prieglobstį turiu 

Esu aš realistė, 
Bet myliu romantizmą. 
Gal todėl tiek daug svajoju? 
Tikiu. Maištauju. 
Regiu šviesią tikrovę, 
Labiau rožinę... 

Ieškojau ramsčio sau, 
Gyvenimo gastrolėse. 
Tikėjau - būsiu tarsi Gėtė! 
Ir sutikau daug sielų baruose, 
Gal radom kokią kalbą...
Bet ir vėl aš – chaose! 

Viena dvasia giliu žvilgsniu, 
pripildytu nuodų, 
žiūrėjo į mane maloniai. 
Bet tai juk buvo tuščia... 
Kaip Sacharos dykumoj. 

Ir prieglobsčio to 
nereikėjo man ieškot,
Kažką įsivaizduot...
Save apgaudinėjau...

Esu sava tik savo kalvoje. 
Čia mane supranta ir uodas. 
Nereikia nakties smuklėje - 
ČIA seniai radau save... 

Jutimas

Pasidažau 
svajų teptuką
į lašą,
riedantį stiklu,
ir pradedu... 
Pušies spyglys,
įsmigęs į padą,
plaukuose – 
jūros kvapas,
po nagu – 
mažytė smiltelė...
Įsimagnetinusios
akys,
lūpos,
rankos...
Ir kelias, 
tolimas
tolimas
kelias...

***

Atsiremsiu į smilgą,
pamerksiu akį boružei – 
Karvytei, Dievo numylėtai:
Nunešk mane į dangų!
Nunešk į dangų,
kur tavo vaikeliai
laukia prie lango.
--------------------------
Kur laukia prie lango...
Kur laukia
Šiltų mano rankų?

***

Kiek daug  jau yra pasakyta.
Kaip sunku dar ką  nors pasakyt…
Nemažai jau yra padaryta.
Ar galėčiau daugiau padaryt?

Prisvajota tiek daug,  prigalvota.
Svajos vysta lyg gėlės sumintos…
Iškentėta kančia, išraudota – 
Kaip daina pabaigta – nurimsta…

Aktualijų tribūna
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2015 metai. Vasara, žvarbokas oras, bet...
pakili nuotaika - juk tiek daug kartu patyrėm! 
Išgyvenom tiek daug skirtingų emocijų, kad, 
atrodo, niekada nebeužmiršim nei vieni kitų, 
nei to, ką mums sugebėjo suteikti teatras. Ir 
štai dabar, po visų kelionių Kaišiadorių ra-
jone, mes pagaliau ramiai prisėdome, tik, 
atrodo, visiškai nepažįstamoje vietoje. Plyni 
laukai, vieniša trobelė ir, pasirodo, tikrų ti-
kriausias Viktorijos kaimas! Kaimas, kuriame 
negalėjome atsiriboti nuo mus taip užburian-
čio teatro, kuriame Julius ir pasakė: „Darom 
teatro festivalį!“ Juokai juokais, bet ši mintis 
taip įaugo į mūsų pasąmonę, kad nejučiomis 
jau nuo tada pradėjom ruoštis 2016 metais 
balandžio 8 d. vyksiančiam teatro festivaliui 
„Kūrybos viesulas”. Panašu, kad ir mums te-
atras yra šventovė - lygiai taip, kaip jį jau po 
teatro festivalio įvardijo istorijos mokytojas 
Rimvydas Dekas. Tikim, mūsų apsilankymas 
jo kabinete išties buvo netikėtas, mudvi su 
Viktorija iš lėto atidarėm duris, žiūrim - ogi 
nieko nėra. Reik palaukti. Kelios minutės ir 
mokytojas jau čia. Ir išties nustebęs, bet mie-
lai sutiko pasidalinti mintimis, ką mano apie 
meną ir mūsų veiklą. Jis prasitarė: „Nuostabu 
tai, ką darėte, pažiūrėkit - kiek žmonių Jus 
parėmė, Jūs nesat vieni. Dar nuostabu, kad 
išėjot iš ribų, susiradot bendraminčių ir nesė-
dėjot prie kompiuterių, o dirbot, ruošėt, ilgus 
vakarus praleidot aktų salėje. Dirbot teoriškai 
už nieką, tačiau, manau, kad tai jums naudin-
ga, tai nėra veltui.” Mokytojas mūsų veiklą 
įvardino kaip mobilizaciją, gimnazijai, Kai-
šiadorims atstovavimą.

 Panašiai ir buvo. Kaip įprasta teatrui – su 
daug netvarkos ir chaoso. Tačiau visas pasi-
ruošimo procesas tikrai įstrigo mūsų atminty-
je. Juk ta diena atėjo… Diena, kai tarp eilučių 
pasakoma tiek daug, jog mintys ilgai neduo-
da ramybės, jos įsikeroja galvoje ir gyvena 
kartu su mumis. Net su gimnazijos direkto-
riumi Stanislavu Berniku. Jis prisiminė isto-
riją. Ne tik savo, asmeninę, bet ir Lietuvos. 
Sako: „Kas, jei ne menas?“ Juk direktorius, 
būdamas dar jaunas, mėgo eiti į Vilniaus 
dramos teatrą. Sako, atgimimas būdavo. Juk 
tik ten gudria forma sugebėdavo perteikti 
lietuvybės idėjas. Direktorius neslepia, kad 
tuo metu teatro salės būdavo pustuštės, nes 
visi sugužėdavo į kiną, net geriausi draugai 
ragindavo ir jį ten apsilankyti, maždaug, ką 
tas teatras. Bet direktorius užsispyręs – tea-
tras ir viskas! Praėjus daugeliui metų, prisi-
minimai sugrįžo: prisiminė mokytoją, kuris 
keturis puslapius Lietuvos istorijos mokė du 
mėnesius. Tada galvojo: „Kaip čia yra - keli 
puslapiai, o tiek laiko?..“ Bet dabar puikiai 
supranta, kad tik taip jis turėjo galimybę suži-
noti nepaslėptą Lietuvos istoriją. Būtent tokį 
veiksmą direktorius lygina su teatru. Mat jis 
atliko, labai viliasi, kad ir dabar atlieka, bū-
tent tokią funkciją – tarp eilučių pasako tai, 
kas svarbiausia. Tad jis džiaugėsi teatro stu-
dijos „Dėžė“ aktų salėje surengtomis paskai-
tomis, kur didžiausią dėmesį prikaustė LEU 
dėstytoja, Oskaro Koršunovo teatro aktorė 
Sonata Visockaitė. Būtent ten buvo pasakyta, 
kad menas kuria brandesnę, saugesnę ir eko-

Menas menui ar menas gyvenimui? 
(MENUI GALO NĖRA)

nomiškai tvirtesnę valstybę, kad teatras su-
teikia galimybę išreikšti save, neįsisprausti į 
rėmus  ir įgyvendinti savo idėjas, taip kuriant 
stipresnę valstybę, kurios piliečiai yra sąmo-
ningi ir sugeba patys priimti sprendimus, o 
ne tik gyventi įprastoje, kažkieno sukurtoje 
sistemoje. 

Paskaitoje sukurtą atmosferą jautė ir mo-
kytoja Janina Kuliešienė. Puikiai pamenu, 
įžengiu į kabinetą – mirtina tyla. Sako, pa-
lauk minutėlę, atidarysiu langą, uždarysiu 
duris. Matau - pristumia kėdes, sulygina 
suolus. Ir štai, ji jau prieš mane. ... Vienas 
magiškas žodis – teatras. Ir mokytojos akys 
sužibo, atrodo, užsikūrė vidinis varikliukas, 
žodis žodį vejas, o aš rašau. Ir pačiai džiugu 
– kiek daug gerų emocijų sugebėjom suteikti, 
kiek daug minčių mokytojos galvoje užgimė. 
Pripažino, kad ji toks žmogus - „prie meno“, 
tai labai džiaugias. Juk teatras jai – viršūnė, 
galimybė atrasti dvasinį pasaulį, prisiliesti 
prie filosofijos. Ir būtent per paskaitas ji prie 
jos prisilietė, sako, priartėjo žingsneliu meno 
link. Paliestos visos gyvenimo sritys ir, kaip 
sakė, nepaprastai imli lektorė šią paskaitą pa-
darė išskirtinę, vienintelę tokią. Mat dar ne-
buvo mačiusi, kad būtų toks stiprus abipusis 
ryšys tarp kalbančiojo ir žiūrovų, o ir mes su 
Viktorija pagalvojusios nusprendėm, kad dar 
nebuvo paskaitos, kurioje praktiškai negirdėt 
niekieno kito, tik lektorės žodžiai. Ten visa 
buvo vienis. Klausytojai lygūs kalbančiajam. 
Visi įsitraukėme į procesą ir iš tiesų norėjo-
me išgirsti, ką kalbantysis bando pasakyti. 
Atrodo, žmonės platesniu žvilgsniu pradėjo 
žiūrėti į meną ir jo svarbą, pradėjo jį matyti 
kiekviename žingsnyje. Mokytoja Kuliešienė 
neslepia nusivylimo, kad mažai mokinių yra 
suinteresuoti menu, jog mūsų visuomenė per-
nelyg vartotojiška ir mato tik paviršių, o kas 
gi giliau? Ir kas padeda tai pamatyti, jei ne 
teatras? Štai dėl to mūsų teatro studija vis dar 
gyva. Vis dar nori judėti į priekį ir bent šį tą 
nuveikti. Mes norime pamatyti šį tą giliau ir 
atrasti save. Kurti save. Pamilti visa aplinkui. 

Norėjome, kad ir Jūs pajaustumėte tą gėrį. 
Gėrį jausti teatro dvasią. Ta proga surengė-
me šį festivalį. Į jį atvyko garsioji Panevėžio 
Juozo Miltinio teatro studija. Gaila, negalėjo 
parodyti išties nuostabaus mokinio režisuoto 
spektaklio, mat dauguma aktorių abiturientai  
ir yra pernelyg užsiėmę darbais, todėl pama-
tėme kitą spektaklį, pavadinimu „Balkonas“. 
Be jų apsilankė Merkinės Vinco Krėvės gim-
nazijos mokiniai. Direktorius pripažino, kad 
per jų pasirodymą apsiverkė iš juoko, o grįžęs 
namo net apie tai papasakojo savo žmonai. 
Žinoma, jam skaudu, kad į salę nesugužėjo 
daug gimnazistų, netgi kelia klausimą - kodėl 
kitiems tai nerūpi? O mokytoja J. Kuliešie-
nė prieš įeidama į salę galvojusi, kad ji lūš 
nuo daugybės žmonių,  nustebo, kad neateina 
dauguma. Mat jai tai buvo tikra šventė, net-
gi vienas gražiausių renginių. Išėjo pakylėta, 
nes ir mūsiškių spektaklis buvo „toks gilus, 
verčiantis mąstyti“. Bibliotekininkė Regina 
Demjanovienė žavisi tuo, jog, būdama mūsų 
pasirodyme, galėjo matyti kiekvieną virpte-
lėjimą, išskaityti mintis aktorių akyse, o tai 
pasiekia žiūrovo širdį. Ir sako, kad tokiomis 
akimirkomis šviesulys jos kasdienybėje at-
siranda, „išeini ir žodžio nepratari“. Būtent 
to ir siekiam. Kad tai paliestų ir sujaudintų. 
Kad būtų kuo arčiau Jūsų. Gaila, nespėjome 
aplankyti kitų mūsų festivalyje apsilankiusių 
mokytojų. Jūsų matėmė išties nemažai, ačiū, 
kad mus palaikote! O štai dabar, jau artėjant 
2016 metų vasarai, mes ir vėl bruzdame. Ap-
sukos, deja, lėtėja, mat mūsų studijoje nema-
žai abiturientų, tad gegužės mėnesį išvykti į 
minimalias gastroles – ne taip paprasta. Bet 
jau ruošiamės į Druskininkus ir žinome, kad 
prasidėjus vasarai ir vėl visi ramiai susėsime 
Viktorijos kaime, ten, kur plyni laukai, kur 
vieniša trobelė. Tik šįsyk – jau labai artima, 
pažįstama vieta ir dar artimesnė kompanija.

Viktorija miliauskaitė (III hs) ir 
Agnė Karčiauskaitė  (IV )

Festivaliui „Kūrybos viesulas“ pasibaigus
A.Taločkos fotograf.
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Erika stankevičiūtė su mama atlieka „Rašaluotų pirštų“ 
užduotis

„Darbščiųjų rankelių“ sekcijoje dvi šeimynos

Piešiamas šeimos portretas. Dailininkės - Gabijos Raude-
liūnaitės mama ir sesė

Gegužės 13 -
 ŠEImŲ DIENA

Žilionių šeima bando statyti bokštą. Jiems pavyko!

Nors dažnai sakoma, kad matematika vyriškas užsiėmi-
mas, bet, pasirodo, įveikiamas ir moterims.

„magijos pasaulio“ šeimininkas - gimnzijos psichologas  - 
L.Demjanovas konsultuoja Dominyką

(nukelta į 8 psl.)

Gegužės 13 d., penktadienį,  gimnazijoje vyko jau tradicinė Šei-
mų šventė. Ją inicijavo gimnazijos prezidentūra, o parengti padėjo 
beveik visos (trūko tik užsienio k.) metodinės grupės. Klasių kurato-
rės, auklėtojos ir direktorius įteikė padėkas labiausiai pasižymėjusių 
gimnazistų šeimoms. Vėliau visi buvo pakviesti į tam tikrų veiklų 
erdves. Kas norėjo, galėjo išbandyti save ,,Darbštuolių klube“ ar 
,,Meno saloje“, kam patiko loginis mąstymas ir šiuolaikinės tech-
nologijos, apsilankė ,,Matematikos labirintuose“ ir ,,Išmaniosios 
informatikos“ kabinetuose, žurnalistu pabūti galėjo užsukę į ,,Ant 
bangos“ ir ,,Rašaluokimės“ erdves, savo ateitį sužinoti panorę galėjo 
,,Magijos pasaulyje“, susikauti Protų kovose kvietė socialinių moks-
lų mokytojai, o aukso ieškotojai (jų buvo daugiausia) gamtos mokslų 
žinias gilino ten, ,,Kur paslėptas auksas“.
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Lietuviui iš kišenės jau nebe žagrės rankena kyšo...

Gimnazijoje linksma
Mokytoja lieja širdgėlą kolegoms:
- Na, tie pirmokai – labai silpna klasė. Aš jiems vieną kartą pa-

aiškinau užduotį - jie nesuprato. Antrą kartą – ir vėl tas pat. Lėtai 
paaiškinau trečią kartą. Jau ir pati supratau, o jie ne...

***
Mokytoja klausia Mykolo, koks skaičius eina po 8.
- Devyni,- atsako šis.
- Šaunuolis. Kas tave išmokė skaičiuoti?- pasiteirauja mokytoja.
- Tėtis.
- Tada pasakyk, kas eina po 10.
- Valetas,- nė nemirktelėjęs atsako berniukas.

D E T A L Ė

Linksmai nusiteikusi Aleknų šeima

Kita renginio dalis - bendra visų šeimų vakaronė gimnazijos aktų salėje...

Renginio vedėjai Justas ir Erika su savo mamomis

Koks renginys be liaudiškų šokių?

Rimtai nusiteikę Lazauskų šeimos vyrai

 Visus nustebino abiturientų Kristinos ir Jokūbo tėveliai. 
Jie pasipuošę tautiniais rūbais sušoko nuostabų šokį. Šaunuo-
liai! S.Kriugždienės, Ž.Kursevičienės, fotograf.

Viena renginio dalis vyko kabinetuose - ten šeimos turėjo parodyti išradingu-
mą, sumanumą, kūrybiškumą ir bendradarbiavimą.
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2016 m. Lietuvoje paskelbti Bibliotekų metais. Algirdo Brazausko 
gimnazijos informacijos centro- bibliotekos darbuotojos balandžio 
25-29 dienomis organizavo Bibliotekos savaitę. Ji prasidėjo prieš pa-
mokas dalinama informacija apie biblioteką, jos istoriją. O ji tikrai 
sena kaip ir pati gimnazija. Pirmieji įrašai dokumentuose padaryti 
1939 m. Dabartinėse bendrabučio korpuso patalpose biblioteka įsikū-
rė 1997 m. spalio mėnesį. Ant kabinetų durų visus pasitiko sentencijos 
apie knygas ir skaitymą. 

Visos savaitės metu gimnazijos bendruomenė galėjo susipažinti su 
nuotraukomis iš bibliotekos gyvenimo, su piešinių paroda „Knygų 
namų šviesa“. Visi dailiai rašantys dalyvavo dailyraščio konkurse, 
skirtame lietuvių poeto V.Mačernio 95-osioms gimimo metinėms pa-
minėti, ir rašė jo laiško ištrauką. Nugalėtoja tapo trečiokė Erika Stan-
kevičiūtė. 

Vyresnieji gimnazistai dalyvavo ekslibrisų, skirtų gimnazijos bibli-
otekai, konkurse. Nugalėtoju tapo trečioko Ž.Sadonio darbas, o prizi-
ninkėmis – R.Stankevičiūtė ir V.Dagilytė. Žygimanto ekslibrisas taps 
mūsų bibliotekos knygų ženklu. 

Bibliotekininkių talkininkai skaitė įvairius tekstus neįprastose 
vietose – svetainėje, rūbinėje, buhalterijoje, net miesto parke. Visi 
buvo nustebę, kai prie jų prisėdo gimnazistai su A.de Sent Egziuperi, 
B.Ferero ir kitų rašytojų tekstais. 

Bibliotekos savaitė gimnazijoje

Dorinio ugdymo pamoka kitaip... 
Bibliotekos savaitė prasidėjo filmo „Forestas Gampas“ peržiūra. 

Susitikome bibliotekoje pakalbėti apie filmus, knygų ekranizaci-
jas. Visi turėjo galimybę susipažinti su įvairių knygų stendu: pra-
dedant kultiniu „Hariu Poteriu“ ir baigiant „Kvepalais“. Mokytoja 
D.Arnauskienė apžvelgė knygas ir pristatė filmus „Oliveris Tvistas“, 
„Knygų vagilė“, „Forestas Gampas“. Pamokos dalyviai, II a ir II b 
klasės gimnazistai, balsavo ir nutarė žiūrėti filmą „Forestas Gampas“. 
Pamokoje dalyvavo bibliotekininkės, mokytojos ir buvęs mūsų gim-
nazistas Andrius Petkevičius. 

Kiekvienas norintis galėjo papuošti „Knygų medį“, užrašydamas 
mėgstamiausios knygos pavadinimą.   

Skulptūros iš knygų 
statymas

Statant skulptūrą iš knygų mums talkino žurnalistikos centro nariai 
su lietuvių kalbos mokytoja Ž.Kursevičiene. Knygų bokštui panau-
dojome istorijos, politologijos, literatūros, lietuvių kalbos, psicholo-
gijos vadovėlius ir enciklopedijas. Juokavome, kad tai ir mūsų žinių 
pagrindas, todėl skulptūrą pastatėme labai tvirtą. Na, o viduje įtai-
sėme šviečiantį žibintą, nes žinios – tai šviesa gyvenimo kelyje. Po 
to I fg klasė iš mokytojos R.Greičiutės gavo užduotį matematiškai 
„apdoroti“ knygų bokštą, t.y. suskaičiuoti knygų kiekį, svorį, aukš-
tį, ilgį. Turime tokius rezultatus: skulptūrai sukurti panaudota 1203 
egzemplioriai, 12 pavadinimų knygų, jų bendras svoris yra 1032,37 
kg, skulptūros aukštis – 2,09 m. Jeigu knygas sudėtume pagal jų ilgį į 
vieną liniją – gautume 298,04 m ilgio kelią, o jeigu knygas sudėtume 
vieną ant kitos, tai gautumėm statinį, kurio aukštis siektų  29,59 m. 
Palyginimui galima pasakyti, kad devynaukštis namas yra apie 28-
30 metrų. Bandysime šį mūsų statinį užregistruoti Lietuvos rekordų 
knygoje. 

Šiokiadieniai ir šventės
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Literatūros pamoka  bibliotekoje
Trečią savaitės dieną įvyko H.Wassmo knygos „Stiklinė pieno“ ap-

tarimas. Joje gvildenama tema - prekyba žmonėmis - negali nejaudinti 
todėl, kad tai atsitinka mūsų krašte. Svarbiausia - nelikti abejingiems 
jaunų žmonių likimams. Dėkojame mokytojai Aušrai Grigonienei ir 
jos trečiokams už įdomią ir prasmingą pamoką. Kiekvienas iš jos išsi-
nešėm savo pamąstymus aktualia knygos tema. 

Atvira muzikos pamoka  
Bibliotekos savaitę užbaigėme skambiai tikrąja to žodžio prasme: 

palėpėje vyko atvira muzikos pamoka „Dainos lietuvių poetų žo-
džiais“. Joje dalyvavo ketvirtokai ir trečiokai. Skambėjo dainos, para-
šytos žymiausių mūsų poetų – S.Nėries, P.Širvio, Maironio, J.Erlicko, 
taip pat ir V.Kernagio žodžiais. Dėkojame muzikos mokytojui Česlo-
vui Kriščiūnui už muziką ir gerą nuotaiką. 

Dėkojame gimnazistams, mokytojams, visiems, prisidėjusiems prie 
tokios turiningos, gausios renginiais ir, kaip iš atsiliepimų įsitikinom, 
reikalingos Bibliotekos savaitės organizavimo ir pravedimo.

 
mes dėkojame visiems, dalyvavusiems rašinio konkurse - 

„Laiškas bibliotekinkėms“. Laiškais prasidėjo labai gražus be-
dravimas, kuris gali tapti tradicija kalbėti, bendrauti, susirašinėti 
su gimnazistais. Ateityje žadame į visas laiškuose iškeltas proble-
mas, pateiktus klausimus, mintis, pasvarstymus bandyti atsakyti, 
aptarti, pasidalinti savo mintimis ir gyvenimiška patirtimi. Šian-
dien siūlome paskaityti Kosto ir mariaus probleminius laiškus 
bibliotekininkėms.

Gerą dieną, mūsų gimnazijos bibliotekininkės. Rašau Jums laišką, 
nes taip liepė lietuvių kalbos mokytoja, ant kurios kabineto durų šią 
savaitę pakabintas užrašas: „Žmonės nustoja mąstyti nustoję skaity-
ti“. Šiaip yra labai smagu rašyti šį trumpą laiškelį, kadangi mėgstu 
skaityti ir dar labiau - mąstyti. Su jūsų profesijos žmonėmis tenka su-
sidurti ne tik gimnazijoje, t. y. su jumis, bet ir už jos ribų, kai einu į 
miesto biblioteką priduoti arba ir pasiimti įdomių knygų. Taigi užteks 
man malti liežuviu ir metas eiti prie esmės. Daugelis žmonių net nėra 
paėmę knygos į savo rankas savo noru. Tai labai liūdna. Ypatingai 
skaityti nemėgsta jauni žmonės. Įdomu, ką galėtumėte pasakyti jiems? 
Patarti? Aš juos pamoralizuočiau ir pabaigai pasakyčiau patobulintą 
D.Didro mintį „Žmonės nepradeda mąstyti nepradėję skaityti“.

Atsiprašau, bet greitai baigsis pamoka ir aš jau noriu susidėti savo 
inventorių į kuprinę, todėl baigiu šį laiškelį, dedikuotą Jums. Viso 
gero, dėkoju, jei perskaitysite.

Pagarbiai II f klasės mokinys Kostas Stalaučinskas

Gerbiamoji bibliotekininke,
biblioteka, kurioje dirbate, man yra pati mieliausia Kaišiadorių 

Algirdo Brazausko gimnazijos vieta, nes jūs visada  esate linksma ir 
paslaugi, visada pašnekinate mokinius. Aš rašau jums, nes noriu pra-
dėti spręsti knygų neskaitymo problemą mūsų mokykloje ir už jos ribų. 
Juk knygos ir kalba yra tautos pagrindas, kurio mums reikia, kad Lie-
tuva turėtų šviesią ateitį, o kai kurie žmonės to nesupranta ir atstu-
mia knygas į šalį. Aš manau, kad geriausias būdas mokiniams įrodyti 
literatūros svarbą yra jų švietimas pasitelkus XXI a. moderniąsias 
technologijas, o taip mes galėtume sudominti didžiąją dalį mokinių ir 
pakeisti jų požiūrį. Į knygas yra sudėta didžioji dalis istorijos, kuri yra 
lietuvių tautos pasididžiavimas ir vertingiausia nuosavybė, kurią pa-
žinti galime tik skaitydami knygas. Mes turime įrodyti mokiniams, kad 
knyga yra vertybė, kurią jie naudodami ir šviesdamiesi, saugo Lietu-
vos tautą. Taip pat turime išmokyti mokinius, kad knygų skaitymas yra 
garbė, o ne gėda. Su visais savo bendraminčiais bandysiu išgryninti 
šį sumanymą ir jau apdorotą įteikti jiems. Manau, kad suvieniję visų 
jėgas, pasieksime savo tikslą ir išpopuliarinsime knygų skaitymą.

Pagarbiai Marius Žičius

Mintys po bibliotekų savaitės
Netikėta! Įdomu! Naudinga!
Taip galima būtų apibūdinti bibliotekų savaitės renginius mūsų 

gimnazijoje. Tie, kurie dalyvavo, tikriausiai, nesigailėjo, nes laikas 
praleistas bibliotekoje, pažadino norą kuo daugiau skaityti, radus 
laisvą valandėlę ir dalintis savo mintimis apie perskaitytas knygas su 
visais: mokiniais, kolegomis ir bibliotekininkėmis.

Kalbų ir pagalbos mokiniui skyrių vedėja L.meilutienė

Šiandien tėvai, mokytojai, bibliotekininkai lieka beveik bejė-
giai prieš techniškai išprususį (kompiuterizuotą) jauną žmogų. 
Lieka tik suaugusiojo asmeninis pavyzdys, kurį jaunas žmogus 
gali pastebėti arba ne. Jausmai, sveikas protas, gilus mąstymas, 
padorumas, mokėjimas bendrauti ir bendradarbiauti – čia ne tos 
vertybės, kurios užkariauja pasaulį šiame amžiuje. Šiomis dieno-
mis svarbiau būti individualiam, matomam su geru kompiuteriu, 
telefonu, virtualiai leisti  laisvalaikį ir bendrauti. O knygų skaity-
mas  – tai atgyvenęs procesas ir lieka kiekvieno žmogaus asmeni-
nis reikalas, kurio niekas negali reguliuoti. Tačiau visada yra ir 
bus jaunų žmonių, kuriems reikia dvasinio peno, o jį gali rasti ir 
knygose. mes nepaliaujame tuo tikėti.

Pasakysim tik tiek, jei kada nors jums bus labai sunku, nesku-
bėkite įjungti kompiuterį, bet ateikite į biblioteką ir pabandykite 
sielai suteikti „vitaminų“. Patikėkite, perskaitę gerą knygą, tikrai 
pasijusite geriau... 

Bibliotekininkės Rita ir Regina

NORIU PAsAKyTI...

Man šachmatai asocijuojasi su vaikys-
te, kai žaisdavau su tėčiu. Tai susikaupi-
mo, užsispyrimo, logikos reikalaujantis 
žaidimas. Šaškės, šachmatai bibliotekos 
erdvėje – maloni  naujovė. Žaidžiant 
jais pertraukos, ,,langai“ prasmingesni, 
linksmesni.

Juozas Nasevičius, IV hs1

Biblioteka nėra tik popieriaus saugykla, tai pasaulyje 
brangiausio turto – žinių saugykla. O įsiliejimas į bibli-
oteką, į jos gyvenimą ir renginius, tarsi patirties ir žinių 
skiepas. 

Dominykas, III bm-ft

Šiokiadieniai ir šventės



Ar galima patikėti, kad taip greitai prabėgo ketveri metai. Atrodo, kad tik prieš metus su-
tikau juos mūsų miesto aikštėje per Rugsėjo 1-ąją. O iš tikrųjų savo ,,favoritus“ pirmą kartą 
auklėtiniais pavadinau 2012 metų rugsėjo 1 dieną. Tada jų buvo 117, dabar 143 mokiniai. 
Tikiuosi, garbingai nueis paskutinį keliuką iki Išleistuvių. 

Kiekviena abiturientų laida išskirtinė ir vis kitokia, kaip skiriasi ir kiekvieni jų praleisti me-
tai gimnazijoje. Tai antroji abiturientų laida, kurią aš išleidžiu,  ir pirmoji laida, kurią turėjau 
visus ketverius  metus šioje gimnazijoje. Pirmaisiais mokymosi metais šiems gimnazistams 
reikėjo susidraugauti su bendraklasiais, mokytojais, priprasti prie naujų reikalavimų...Tačiau 
pirmaisiais mokslo metais spėjome nuveikti labai daug: išvykos į naktinį mišką, nakvynės mo-
kykloje, Naujametinis karnavalas,  šventinis koncertas Mamytėms ir t.t. Antrieji metai leido 
pasijusti šiek tiek geriau – jie jau senbuviai, viską patyrę savo kailiu. Šiek tiek susikaupti vertė 
metų pabaigoje artėjantis žinių patikrinimas, nerimauti privertė tolimesnės mokymosi krypties 
(mokymosi dalykų ir kursų bei modulių) pasirinkimas. Tretieji metai pasižymėjo nauju jėgų ir 
idėjų antplūdžiu, renginys po renginio, projektas keitė projektą, suruošta Šimtadienio šventė 
abiturientams -  tikras šėlsmas, gyvenimas rojuje. Pasiruošimas šventei prasidėjo jau rudenį. 
Visi savaitgaliai praleisti repetuojant mokykloje. Blogosios viso to pasekmės - sumažėję pa-
žymių vidurkiai ir padidėjęs nepateisintų pamokų skaičius, geri rezultatai – vairuotojo pažy-
mėjimai, vieta automobilių stovėjimo aikštelėje ir jau daugumai mano auklėtinių pilnamečio 
statusas.

Ketvirtieji metai ypatingi. Kiekvieną dieną lydi ne tik rimtis ir susikaupimas, nuolatinis 
mokymasis, ruošimasis brandos egzaminams, tolesnio gyvenimo kelio paieška, didėjantis ne-
rimas dėl neišvengiamai artėjančio atsisveikinimo su gimnazija (galbūt???), bet ir jie – krikš-
tatėviai, turintys galimybę gąsdinti pirmokus būsimomis žiauriomis apeigomis, kurios praėjo 
gana sklandžiai ir ne taip jau baisiai.  Nerimą dar labiau sustiprino Šimtadienis, skelbiantis, 
kad mokslo kalendoriuje liko 100 lapelių. Šimtas – abiturientui pats geidžiamiausias skaičius 
(galvoju apie egzamino įvertinimą) ir jis labai lengvai pasiekiamas. Jeigu kiekvieną likusią iki 
egzaminų dieną pasirinktą dalyką išmoktų nors vienetui, sėkmė garantuota.

Artėjant egzaminams mano abiturientų nuotaika, atrodo, blogėja:  mažėja optimizmas,  jau-
čia didelę baimę, nerimauja, kad nepateisins tėvų lūkesčių. Kai kurie abiturientai užgriuvę 
knygas visą laiką sėdi prie mokslų, o kiti iš viso nebeprisiverčia dirbti. Ir tik nuolat girdžiu iš 
jų lūpų: „Kuratore, nesijaudinkit, viskas bus gerai.“ O kaip nesijaudinti, kaip ramiai reaguoti, 
kai jie man per ketverius metus tapo ypatingai artimais, mano VAIKAIS. Man jie yra patys 
geriausi ir gražiausi!

Ši abiturientų laida yra tikrai ypatinga. Per tokį gana trumpą ir drauge ilgą laiką daug kartų 
mačiau, kad jie nėra geri, jie - geriausi: žmonės, organizatoriai, kūrėjai, skaitovai, eksperimen-
tatoriai, šokėjai, radistai, choristai, solistai, moksliukai, olimpiadų nugalėtojai, krepšininkai, 
plaukikai, bėgikai,  vairuotojai, muzikantai, fotografai, pašnekovai, trintukai...

Kadangi man teko su savo auklėtiniais bendrauti ne pamokų metu, bet kuruojant juos bei 
mokinių savivaldos veiklą, organizuojant gimnazijos renginius, tai tik galiu pasidžiaugti jų 
kūrybiškumu, energija, išmone, kultūra. Jie visi žino, kur yra mano kabinetas, ir man labai ma-
lonu, kai jie ateina dėl įvairiausių reikalų arba tiesiog pasikalbėti. Manau, kad pagrindinis mus 
siejantis jausmas yra mano pagarba jiems. Šito visada mokiau ir pati juos gerbdama, ir skatin-
dama gerbti visus žmones, su kuriais jie gimnazijoje susitinka. Dar labai norėjau, kad visi būtų 
atsakingi už savo mokymąsi, elgesį ir kuo labiau būtų ištikimi savo svajonėms, susijusioms su 
jų ateitimi. Tad per  likusį laiką šie mano neįkyrūs mokymai tegul pasiekia pačias slapčiausias 
jų širdelių kerteles. Mano auklėtiniai yra įdomūs ir labai skirtingi žmonės. Šiek tiek gaila, kad 
ne visada jie mokėjo aukotis dėl bendro reikalo. Tačiau manau, kad atsakomybės naštą ant 
savo pečių jau pajuto visi, ir ta našta tuo meilesnė, kad yra kiekvieno jų individuali. Man la-
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bai trūks jų dažnų užėjimų į kabinetą ir pasi-
plepėjimų, pasiguodimų, humoro ir skardaus 
juoko, įspūdžių pasidalinimo...

Ši abiturientų laida saugojo ir puoselėjo 
Algirdo Brazausko gimnazijos tradicijas ir 
vertybes, ugdė aukštą scenos kultūrą - jų ku-
riamos šventės buvo prasmingos, estetiškos, 
kupinos humoro, gerumo ir grožio, o ben-
dravimas su jais buvo ir yra labai malonus, 
pagarbus ir draugiškas. Sunku būtų suminėti 
visus gimnazijoje ir už jos ribų abiturientų 
vestus ir organizuotus renginius: Rugsėjo 
1-osios, Paskutinio skambučio, Mokytojo 
dienos šventė, Šimtadienis, EGO diena, Ru-
dens ir Pavasario kanonai, ,,Crazy Fashion 
Show“,  projektų renginiai... O kiek įvairiose 
scenose sudainuota dainų ir sušokta šokių, 
kiek deklamuota posmų!

Liko labai mažai dienų gimnazijoje. Dar 
reikia nuveikti daug darbų: pasiruošti Pasku-
tiniam skambučiui, sudainuoti skambiausią 
dainą, sušokti valsą, dar reikia išmokti išsi-
skirti, mokytis branginti, o svarbiausia - rei-
kia skubėti vytis svajonę! Tiesa, dargi egza-
minai...:)

Taigi, palankių baigčių rezultatas yra Jūsų 
rankose, linkiu išsaugoti mokyklinius drau-
gus, kurie niekada neišduos, išgyventi iki 
vasaros vidurio tokius įvykius, kurie niekada 
neišdils ir bus tvirčiausia atsvara gyvenime, 
kai jūsų valtelę likimo bangos sups, mėtys ir 
klaidins. Išlikite favoritai, kad visos svajonės 
taptų realybe. Ir dar linkiu – niekada neišduo-
ti Tėvynės, gimtosios kalbos ir savo šeimos!

IV- tų klasių kuratorė sigita Čiuželienė

Abiturientai netrukus atsisveikins su mūsų gimnazija, kurioje jie galėjo 
rinktis iš daugybės skirtingų popamokinių veiklų, kuriose mokiniai galėjo 
naudingai praleisti laiką save realizuodami įvairiose srityse. Radijo, aerobi-
kos šokėjų bei „Čiutytos“ abiturientai, pakalbinti „RP“ žurnalisčių,  pasi-
dalino savo įspūdžiais, kurie susikaupė per ketverius gyvenimo gimnazijoje 
metus. 

Gimnazijos radijo „Devintoji banga“ radistai, šiais metais paliekantys gim-
naziją, apie šią veiklą pasidalino tokiomis mintimis: „Tai yra geriausias dalykas 
mokykloje“, „Pasiilgsime Kanonų rengimo bei šeimyninių pietų”, „Be galo įsi-
mintinos krikštynos ir „afteriai”, „ Ši veikla yra labai naudinga, nes esam viena 
iš nedaugelio mokyklų, kurios turi radiją, ir mokiniai gali pajusti, ką reiškia būti 
žurnalistu”, „Visada atsiminsime putinų kvapą!”

Tarti žodį paprašėme ir gimnazijos parodomosios aerobikos šokėjų komandos, 
vadovaujamos kūno kultūros mokytojos Laimutės Kursevičienės, nares. Mergi-
nos sako, jog dauguma jų pradėjo lankyti aerobiką pirmoje gimnazijos klasė-
je, tad jau ketverius metus džiugina mokyklos sporto renginių, ypač krepšinio, 
žiūrovus. Šiame būrelyje gimnazistės išmoko aerobikos šokių pagrindų, kurti 

judesius, užsiėmimuose buvo ugdomas lankstumas, moko-
masi atlikti pagrindinius gimnastinius elementus – špagatą, 
virvutę, tiltelį, persivertimą ir dar daugelį kitų įdomių pra-

„Tai yra geriausias dalykas mokykloje“

Kuratorės žodis išeinantiems -
 abiturientams

(nukelta į 12 psl.)



timų. Komanda buvo kviečiama šokti į Žiežmariuose, Vie-
vyje vykstančias varžybas, dalyvavo festivalyje „Fanfare 
Kaunas 2015“ bei Kaišiadorių miesto šventėse. Merginos 
sako, jog treniruotėse visada vyraudavo gera nuotaika, ku-
rią labiausiai skleidė vadovė Laimutė Kursevičienė, kuriai 
šokėjos nori tarti ačiū už rūpestį, dėmesį ir pagalbą.

Paklausus „Čiutytos“ abiturientų, ko linki ateities kar-
toms ir dėl ko mokyklai yra dėkingi, jie visi  kone vien-
balsiai pateikė labai kūrybingą ir nuo šiandienos aktualijų 
neatsiliekantį atsakymą (kalba neredaguota – red. pasta-
ba): „Čiutytos 12 - okai linki Jums ir Jūsų giminei gerų 
pažymių, geros kokybės (gyvenimo ir kitų reikalų), gerų 
projektų, kurie suprojektuotų jūsų gyvenimo tiltus tvirtus 
ir nesvyruojančius nuo praskrendančios varnos, mokyklai 
- naujų, jaunų mokytojų, kurie jaustų ir suprastų mokinius 
(nieko blogo apie esamus nesakome, ginkdie), daugiau 
investuoti į mokyklos aplinką, kad joje mokiniai galėtų 
jaustis jaukiai ir ramiai (o trečio aukšto (kurio korpuso? – 
red. pastaba) koridorius nepanašėtų į beprotnamį). Žinoma, 
norėtume padėkoti gimnazijai už visus mums ugdyti ir au-
klėti skirtus pinigus, vargą, tą didžiulį, neišpasakytai didelį 
rūpestį dėl mūsų, dėl mūsų ateities, už pasiaukojimą ir at-
sižvelgimą į mūsų poreikius, norus, siekius bei galimybes. 
Ačiū už viską, ką darėt dėl mūsų, mokinių. Mes per tuos 
ketverius metus pajutome, kaip jums rūpime. Minėsime tai 
iki grabo lentos. Čiūtyta out.“

simona Kudrevičiūtė ir miglė Narkevičiūtė, IV hs1
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Rašalas. Dėmės. Raidės. Sakiniai. Pastraipos. Tai seka dalykų, kurie mane vedė 
rašaluotu taku. Net nepajutau, kaip palengva ir greitai susidėjo pirmojo straipsnio 
raidės. Ir tas laukimas. Laukimas pirmosios tavo rašliavos laikraštyje. Nuostabu. 
Nepakartojama.

 O dabar paskutinieji rašalo vingiai. Tuščia galvoje. Koks turėtų būti paskuti-
nis sakinys? Lyg prie atbrailos būčiau ir turėčiau galimybę paskutinį kartą ištarti 
kažką įdomaus, kad ne tik iš pagarbos man perskaitytų mėlynieji, bet susidomėję. 
Turbūt jau niekas Jūsų nenustebins... Galbūt turėčiau padėkoti, palinkėti kažko, 
ką tūkstantį kartų girdėjot ir jau seniai praleidžiat pro ausis. Bet žmogus nebūtų 
žmogus, jei nesektų kitų išmintomis pėdomis, nors kartais ir nukrypdamas nuo 
kurso...Žmogus vis tiek seka žmogų. Pripažinkit. Dėl to paskatinsiu jus išsiraša-
luoti, pasinerti į tai, kas išlaisvina, sužadina pavasarį širdyje. 

Tikiuosi, kad nenustosit tobulėti ir sieksite pažinti, išbandyti ir atrasti.  
su rašaluočiausiais linkėjimais   Karolina Astrauskaitė, IV hs1 

21 mergina + 
5 vaikinai = 4 BM 

Kiekvienas iš mūsų – išskirtinė as-
menybė, nestokojanti humoro jausmo, 
stropumo, plepumo, aktyvumo, idėjų, 
retkarčiais ir santūrumo. O visus mus 
kartu sudėjus į krūvą, išeina  tikra proto 
ir geros nuotaikos bomba. Būsimi gy-
dytojai, kineziterapeutai, biochemikai, 
maisto technologai, bet visų pirmiausia 
- smagi draugų kompanija, kur pasitai-
ko visko - ir pykčių, ir juoko iki ašarų. 
Džiaugiamės greitu metu prasidėsiančių 
nauju gyvenimo etapu, gal kiek ir skuba-
me išeiti, tačiau tikime, kad visą gyveni-
mą prisiminsime, kokie buvo tie pasku-
tiniai metai Berniko Mylimukų klasėje.

Mūsų klasė labai 
draugiška, kartais ten-
ka susibarti, tačiau,  
nepaisant visko, visi 
labai gerai sutaria. 
Metai,  praleisti kartu,  
buvo labai smagūs. Pamokos sunkios, 
tačiau mūsų bendraklasių  dėka jos būna 
be galo linksmos. Nors mūsų klasė nėra 
labai aktyvi, nedalyvaujam mokyklos 
renginiuose, tačiau esam labai vienin-
gi.  Labai norim padėkoti mokytojams 
už kantrybę mokant mus, taip pat ku-
ratorei už buvimą šalia visus šiuos me-
tus, už pagalbą ir rūpestį. Gimnazijoje 

dirbantiems ir 
besimokantiems 
norėtume pa-
linkėti daugiau 
d r a u g i š k u m o , 
daugiau šypsenų 
ir geros nuotaikos 
kasdien. 

IV BM-FT

Abiturientai
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Mūsų klasė Hs2,
Po savaitgalio – sunku. 
Pamokose neįdomu, 
Pertrauka lai atšuoliuoja!
 Į parkelį nuskubėsim, 
 Laikrodukų nežiūrėsim,
 Su juoku į pamoką striksėsim!
Mes supratom tik dabar,
Mokslas – mums tikrai ne brolis,
Su lietuvių k. nedraugaujam,
Matematikoj šienaujam.
 Nors mes nesame gudručiai, 
 Mums mokykloje patinka, 
 Pasiilgsim šių dienų,
 Nes mokykloje smagu!!

Skrodė melsvą jūrą ketvirta žvaigždė,
Žmonės vis linksniavo: Ha es vienas jie!

Vos papūtęs vėjas pasroviui plukdė vaikus
Iki paskutinio taško pūtė, nešė, tempė juos visu

29 visiškai skirtingi žmonės. 29 skirtingos gyvenimo is-
torijos. Ir dauguma jų jau nuo 2014 metų rugsėjo 1-osios 
įsiliejo į bendrą gyvenimą. Į bendrą ritualą aidint skambu-
čiui ir tariant ,,Labas rytas“, sėdint pamokose ir vaikštant 
mokyklos koridoriuose labai ribotu pertraukos metu. Ir net 
dveji  metai tokios varginančios praktikos išgyventa kartu! 
Neslėpsim, atliekant tokią praktiką nedaug laiko belieka 
bendrai veiklai ar vienas kito pažinimui... Juk mes klajo-
kliai! 

Per dvylika metų pakeitėme nemažai klasių, suolai, 
o kartu ir žmonės keitėsi gan dažnai. Bet IV ft klasė vi-
sai kaip LDK, kurioje visada atsirasdavo vietos patiems 
įvairiausiems žmonėms! Žmonių veiduose galima pama-
tyti brandų susikaupimą ir valiūkišką šypseną, rūpestį dėl 
ateities ir džiaugsmą dėl šiandienos. Čia gyvuoja menų ir 
mokslo sintezė! Čia kiekvienas  turi milžinišką paslaptį, 
kurią ateityje dauguma norėtume sužinoti. Galbūt, kada 
nors po 20 metų susitikę, negalėsime patikėti, kad tai tas 
pats žmogus, su kuriuo leidome laiką ir kurį prisimename 
paėmus į rankas jau nutrintą klasės nuotrauką… 

O šiuo momentu klasės mokiniais viliasi, kad varginan-
ti praktika atsipirks ir nuaidėjus paskutiniam skambučiui 
laimės netruks! Skaičiuojam likusias dienas, šypsomės li-
kimui į akis ir linkime sėkmės Jums, čia dar liekantiems! O 
mes jau pasiruošę skrydžiui ir po truputį keliam sparnus...

Ašara mano akyj,
Fizika mano širdyj
C++ neigiamas bus
Matkė šaukia mus!

Karžygiai be špagų ėjo link birželio:
Maiklas, Laisvis, Kičas stengėsi be galo.
Protarpiais Juozukas pūtė kvapą duonos.
Ar papūs jį kas link finišo tiesiosios?
Kartais dar Rugilė kalaviją rietė.
Gynė, narsiai gynė beginklius kraštiečius.
Buvo dar ir Agnė, Justina bei Ugnė, 
Gynė protą mūsų, mokėsi be triukšmo.
Jurinta didžioji saugojo, globojo,
Kartais, gal netyčia, bet ir ji klajojo.
Gertrūda mūs sargė balso negailėjo,
Karts nuo karto klasės tvarką prižiūrėjo.
Bliujus karaliavo, mergaites verbavo,
Net ir mokytojoms kliuvo magijos ir triukų.
Miglė ūpą kėlė, Gabija dar vis iš terranovos 
grįždinėja.
Dar ir Giedrė buvo, šypsenėlėm būrė,
Bežiūrėdama į dangų princą ji suranda.
O Augustė – Venera, amžinai ji tekina...
Skuba, lekia, bėga, bet visur suspėja.
Princas cemento žavus tyliai krėtė pokštus ir juokus.
Nepamirškim bio grupės: Karolina, Domantas ir 
Gretė
Po pasaulį ir po žmogų narstė, gilinos, ieškojo.
Klasės veidą puošė ir palaikė
Pulkas mūs gražuolių: Simona ir Laura, Airina ir 
Justė.
Žinoma, kaip be Gintės, Gabijos, Justinos, Skaistės, 
Aistės ir Vaitelės, Dar Radvilės.
Ačiū Jums visiems, susitiksime kada nors  ir vėl.

IV FT

IV HS1

Abiturientai



Abiturientų malda
Kai liko 4 valandos iki lietuvių  kalbos egzamino

Škėma mūsų, kuris esi ,,Baltoje drobulėje”, 
Teesie šventas Nėries vardas,
Teateinie Putino ,,Altorių šešėly”,
Teesie  Sruogos valia.
Kaip NECe, taip ir mūsų rašinyje.

Nekasdienio mūsų proto duok mums šiandien
Ir atleisk mums mūsų nesimokymą,
Kaip Žiogas atleido savo artimiesiems
Ir neleisk poetams mūsų gundyti,
Bet gelbėk mus nuo Maironio.
Zoori.

• Stabtelk su savo vaiku, kai kiti aplink skuba. 
• 
• Vaikščiok su savo vaiku, kai kiti tik bėga.
• 
• Kalbėk su savo vaiku, kai kiti tik šaukia.
• 
• Klausykis savo vaiko, kai kiti apsimeta užsiėmę. 
• 
• Juokis su savo vaiku, kai kiti žiūri piktai.
•  
• Žaisk su savo vaiku, kai kiti patys nori būti linksminami. 
• 
• Pagirk savo vaiką, kai kiti mato tik prasižengimus.
• 
• Mokykis su savo vaiku, kai kiti yra praradę žinių poreikį.
• 
• Svajok su savo vaiku, kai kiti patys yra ciniški.
• 
• Skaityk su savo vaiku, kai kiti pirmenybę teikia televizoriui.
• 
• Melskis su savo vaiku, kai kiti prarado tikėjimą.
• 
• Atsiprašyk savo  vaiko, kai kiti apsimeta neklystantys.
• 
•  Drausmink savo vaiką, kai kiti nemoka nustatyti apribojimų.
• 
•  Apkabink savo vaiką, kai kiti neįvertina prisilietimo jėgos.
• 

                                                         Dr.A.J.Witham

Citius, altius, fortius!
Kas pasakė, kad EGO diena jau išsikvėpė?  Nieko panašaus! II hs 

ryžtingai nusiteikę šią tradiciją atgaivinti. Humanitarai, pasirodo, ne 
tik teatrą myli, bet ir sportą propaguoja. 

Greičiau į pamokas ir dar greičiau iš jų!
Aukščiau nosis – viskas bus gerai! Metiniame irgi.
Tvirčiau laikykitės – tuoj kilsime. Atostogos!!!

Almantas Grigonis, II hs
A. Grigonio fotograf.

Tas, kas nepažįsta savo gimtinės, nėra stiprus. Todėl I a ir If kla-
sių gimnazistai panoro daugiau sužinoti apie savo gimtąjį miestą – 
Kaišiadoris. Tai padaryti jiems padėjo Kaišiadorių turizmo ir verslo 
centro vadybininkas Viktoras Pinkevičius. Pirmiausiai jis pakvietė į 
Algirdo Mykolo Brazausko parką, kur papasakojo apie Kaišiadorių 
vardo  atsiradimą, kaip šis miestas tapo vyskupijos centru, vėliau, prie 
katedros,pteikė neilgą, bet įdomią mūsų bažnyčios statymo istoriją. 
Užlipę ant geležinkelio tilto galėjome ne tik gėrėtis gražiu kraštovaiz-

I a klasė klausosi Kaišiadorių vardo kilmės istorijų

GidasV.Pinkevičius rodo Kaišiadorių katedros statybos nuotraukas

If klasė prie Brazauskų namų
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Atmintinė tėvams

Krašto pažinimo pamokos

džiu, bet ir sužinoti, 
kuo ypatingi anapus 
geležinkelio esantys 
pastatai. Pažintį su 
miesto įžymybėmis 
pratęsėme Brazauskų 
muziejuje. Kai kas iš 
gimnazistų ten apsi-
lankė pirmąkart...

Žinome, kad Vik-
toras yra parengęs ir 
daugiau įdomių eks-
kursijų maršutų, tad 
ir ateityje tikimės jo 
padedami plėsti savo 
akiratį.

Gustė sinkevičiū-
tė, Vasarė Ušinskai-

tė, I f 



Patyčios nėra naujas reiškinys visuomenėje. Ši socialinė proble-
ma egzistuoja įvairiomis formomis, dažniausiai pastebima tarp vaikų 
įvairiose ugdymo įstaigose. Patyčios – tai ne vien mokyklos proble-
ma. Tyčiotis vaikai gali išmokti stebėdami savo artimiausią aplinką: 
suaugusiųjų, bendraamžių elgesį. Jų apraiškų jau būna net ir ikimo-
kyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse. Dažnai pasitaiko, kad 
skriaudžiantieji ne visada supranta savo elgesio netinkamumą. Pasak 
„Vaikų linijos“ vadovo R. Povilaičio (2013), Lietuva vis dar patenka 
tarp tų šalių, kur patyčių yra daugiausia. Seimo narės R. Šalaševičiū-
tės (2013) pastebėjimu, nors ir per keletą pastarųjų metų patyčių mas-
tai sumažėjo, Lietuvoje vis dar maždaug kas ketvirtas vaikas patiria 
patyčias ir kas penktas tyčiojasi iš kitų. 

Atsižvelgiant į patyčių mastus Lietuvos ugdymo (ikimokyklinio, 
priešmokyklinio, pradinio, bendrojo lavinimo) įstaigose ir šios pro-
blemos sprendimą laikant prioritetu Kauno lopšelyje – darželyje 
„Saulutė“ buvo vykdomas socioedukacinis projektas „Moku bendrau-
ti be patyčių“. Projekto tikslas buvo organizuoti ir vykdyti ankstyvą-
ją prevenciją, siekiant mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio 
apraiškas bei ugdyti socialinius bei komunikacinius vaikų gebėjimus 
vienoje priešmokyklinio ugdymo grupėje. Vadovaujant dėstytojui N. 
Leikui, projektą įgyvendino Kauno kolegijos Kėdainių Jonušo Radvi-
los studijų centro socialinės pedagogikos ištęstinių studijų trečio kur-
so studentės ir Ispanijos Pablo de Olvide universiteto, mainų progra-
mos Erasmus socialinės pedagogikos trečio kurso studentė. Projektas 
buvo įgyvendinamas minėto lopšelio - darželio priešmokyklinio ug-
dymo grupėje „Boružėlės“. Socioedukacinis projektas tęsėsi septy-
nias savaites (2016 m. kovo 14 d. – balandžio 29 d.) įgyvendinant 8 
edukacines veiklas. 

Pirma projektinė veikla buvo skirta susipažinti su vaikais, vaikus 
supažindinti su organizuojamu projektu (veiklomis, projekto paskirti-
mi, tikslais, uždaviniais) bei atlikti pirminį vertinimą (buvo siekiama 
sužinoti, kokia atmosfera vyrauja grupėje, įvertinama vaikų žinios, 
nuostatos, socialiniai įgūdžiai, jų norai, siūlymai). Taip pat buvo pri-
statomas „Šypsenėlių“ plakatas, kuriame viso projekto metu po kie-
kvienos veiklos vaikai turėjo galimybę nupiešti emocijų veidelius 
pažyminčius, kaip jie jautėsi kiekvienoje veikloje. 

Antroje veikloje vaikams buvo suteikiamos žinios apie pagarbą, 
meilę žmonėms ir gamtai, tinkamą tarpusavio bendravimą. Formuo-
jant pagarbų, mandagų vaikų elgesį, vaikams buvo pristatomas „Aš 
noriu ir galiu būti mandagus, pagarbus kitam“ plakatas, į kurį vaikai 
klijavo projekto simbolio ženkliukus už kiekvieną pagarbų, gerą el-
gesį viso projekto metu. Atvykęs svečias, Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Vilniaus rinktinės Kauno oro uosto užkardos vyresnioji pa-
sienietė M. Macelienė, vaikus supažindino su savanoryste. Formuo-
jant savanorystės įgūdį, pagarbų elgesį ir meilę gamtai, vaikai turėjo 
galimybę pasėti gėles, kurias atsakingai augino viso projekto metu. 

Trečioje veikloje vaikams buvo suteikiamos žinios apie patyčių 
problemą, priežastis, galimas grėsmės; buvo formuojamos neigiamos 
nuostatos į patyčias bei teigiamos nuostatos į pagalbos ieškojimą. 
Atvykęs svečias, Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mo-
kyklos psichologė K. Keturakytė, paaiškino vaikams, kaip atpažinti 
patyčias. Įtvirtinant patyčių atpažinimo žinias, vaikams buvo patei-
kiami iliustraciniai piešiniai su situacijomis ir vaikai turėjo galimybę 
paaiškinti, kur yra geras elgesys, kur yra blogas elgesys (patyčios).

Ketvirtos veiklos metu vaikams buvo aiškinama, kaip teisingai rei-
kia spręsti patyčių atvejus, buvo suteikiamos žinios kur kreiptis pagal-
bos susidūrus su patyčiomis. Vaikams prisiminimui buvo išdalijami 
„5 pirštelių“ taisyklių atmintinės su vaizdžiomis iliustracijomis, kaip 
teisingai elgtis susidūrus su patyčiomis.

Penktoji projektinė veikla buvo skirta pakartoti visą mokamąją 
medžiagą. Tam buvo taikomas žaidimo metodas: vaikai tapo gyvu 
traukinuku ir keliaudami prie kiekvienos stotelės turėjo atsakyti į 
klausimus ar atlikti užduotis iš išeitos mokomosios medžiagos. Taip 
pat šioje veikloje vaikams buvo suteikiamos žinios apie atsisakymo 
įgūdį. Atvykęs svečias, Lietuvos politinės partijos „Sąjunga Taip“ 
narys, pedagogas, šokėjas, „ŽM - group“ įkūrėjas S. Skambinas, pa-
aiškino vaikams, kodėl svarbu atsisakyti negatyviems pasiūlymams. 
Studentės, pateikdamos vaizdinę medžiagą (plakatus su atsisakymo 
įgūdžių taisyklėmis, iliustracinius paveikslėlius su situacijomis) su-
teikė vaikams žinių, kaip teisingai ir kada reikia atsisakyti. Taip pat 
formavo atsisakymo tyčiotis įgūdį, taikant vaidybinę veiklą: vaikai 
porose vaidino atsisakymo tyčiotis situacijas. 

Šeštoje veikloje toliau buvo lavinamas atsisakymo tyčiotis įgūdis, 

buvo kalbama apie savitvardą, buvo aiškinama, kaip kontroliuoti 
kylančias emocijas patyčių atveju metu; vaikų laukė ekspresyvaus 
piešimo užduotis. Visos veiklos metu buvo formuojamos teigiamos 
nuostatos į taikų konfliktinių situacijų sprendimą. 

Septintos veiklos metu buvo kalbamasi apie draugystę, jos svarbą. 
Pateikiant draugiško elgesio plakatą ir studentėms suvaidinant situa-
cijas, vaikams buvo aiškiai ir vaizdžiai paaiškinama, kaip reikia elgtis 
tinkamai ir draugiškai, kaip reikia tinkamai puoselėti draugystę. Ug-
dant vaikų kūrybiškumą, kiekvienas vaikas turėjo galimybę nupiešti 
draugystės simbolį ir sukurti bendrą visos grupės draugystės medį.

Aštunta projektinė veikla buvo skirta atlikti antrinį vertinimą ir 
gauti grįžtamąjį ryšį iš vaikų. Buvo siekiama išsiaiškinti, kaip pasi-
keitė vaikų žinios, nuostatos apie patyčių problemą žalą, pagalbos ieš-
kojimą; buvo vertinama, kaip pasikeitė socialiniai įgūdžiai. Tam buvo 
taikomas žaidimo metodas: vaikai suformavę keturis gyvus trauki-
nukus su traukinukų vadovėmis keliavo iš vienos stotelės prie kitos, 
atliekant įvairias užduotis iš išeitos medžiagos. Pildant atsakymų pa-
sus buvo stebima, kiek vaikai žino, kas pasikeitė. Po įvertinimo, visi 
apsirengę šilčiau ir pasiėmę projekto metu išaugintas gėles keliavo 
į lauką, kur paruoštame gėlyne kiekvienas vaikas galėjo persodinti 
savo gėlę ir taip papuošti darželio kiemą. Vėliau sekė draugystės vo-
ratinklio pynimas, kurio metu kiekvienas vaikas reiškė savo nuomonę 
apie projektą. Ir galiausiai visą projektą vainikavo padėkų raštų vai-
kams įteikimas už aktyvų, šaunų dalyvavimą projekte ir už nuoširdų, 
draugišką priėmimą. 

Pirminio vertinimo metu pastebėta, kad vaikai yra draugiški, sten-
giasi vieni kitiems padėti, yra gan drausmingi. Bendraujant su vaikais 
pastebėta, kad vaikai yra susipažinę su pagarbiu, mandagiu elgesiu. 
Taip pat vaikai susipažinę su patyčių problema: žino, kad patyčios yra 
netinkamas elgesys ir tai gali įskaudinti; žino, kad svarbu drausminti 
skriaudėjus ir draugauti su nuskriaustaisiais. Pirminio vertinimo metu 
pastebėta, kad ne visi vaikai žino, kaip galima atpažinti patyčias, kaip 
reikia tinkamai elgtis patyčių atvejais, bei kur reikia kreiptis pagalbos. 

Antrinis vaikų vertinimas parodė, kad projektas padėjo vaikams 
įgyti žinių apie pagarbų, mandagų, tolerantišką elgesį bei tarpusavio 
bendravimą. Vaikai žino kas yra patyčios, patyčių žala, kaip jas at-
pažinti ir, svarbiausia, žino, kaip teisingai reikia elgtis susidūrus su 
patyčiomis, kur reikia kreiptis pagalbos bei puikiai geba atsisakyti 
tyčiotis. Galutinis vertinimas parodė, kad vaikai puikiai taiko teorines 
žinias įvairiose kasdieninėse situacijose, rodo teisingą tinkamą pavyz-
dį kitiems, stengiasi elgtis prosocialiai.

Socioedukacinio projekto „Moku bendrauti be patyčių“ nauda yra 
akivaizdi: projektas priešmokyklinio ugdymo vaikams įvairia aktyvia 
edukacine veikla padėjo įgyti naujų žinių bei praplėsti jau turimas 
žinias apie toleranciją, pagarbų, mandagų elgesį, savanorystę, paty-
čių problemą ir žalą. Po projekto įgyvendinimo vaikai tiek vaikų au-
klėtojos, tiek studentės pastebėjo, kad vaikai moka atpažinti patyčių 
atvejus; žino, kaip teisingai reikia spręsti patyčių atvejus, kur reikia 
kreiptis pagalbos. Projekto dėka buvo formuojamos vaikų teigiamos 
nuostatos į prosocialų, pagarbų, mandagų, tolerantišką supamai aplin-
kai elgesį bei neigiamas nuostatas į patyčias ir kitą asocialų elgesį. 
Suteikus tinkamų žinių apie atsisakymo įgūdį ir suformavus atsisa-
kymo tyčiotis įgūdį, auklėtojų teigimu, vaikai puikiai geba savaran-
kiškai pademonstruoti atsisakymo situacijas, paaiškinti kaip teisingai 
reikia atsisakyti. 

Socialinės pedagogikos studentėms įgyvendintas socioedukaci-
nis projektas leido formuoti socialinio pedagoginio profesinio darbo 
praktines kompetencijas. Projektinėse veiklose studentės turėjo pui-
kią galimybę panaudoti ir kūrybiškai perteikti reikalingas patyčių 
problemos prevencinės veiklos teorines žinias bei organizuoti patyčių 
problemos ankstyvąją prevenciją priešmokyklinio ugdymo grupėje. 
Pritaikant studijų bei profesinių praktikų metu įgytas žinias (sociali-
nio darbo profesinės etikos, socialinio pedagoginio darbo, prevenci-
nio darbo organizavimo, ugdymo proceso turinio planavimo bei val-
dymo, komandinio darbo, kūrybiško laisvalaikio organizavimo ir kt. 
žinias), studentės bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ugdė 
ne tik vaikų socialinius gebėjimus, skatino vaikų socialinį aktyvumą, 
bet kartu formavo savo praktinės profesinės veiklos įgūdžius.

Socioedukacinis projektas buvo tikrai efektyvus, naudingas bei 
sėkmingas tiek priešmokyklinio ugdymo vaikams, tiek pačioms stu-
dentėms, įtvirtinant savo teorines žinias ir įgyjant naudingos patirties.

Agnė Lasevičienė, Gražina Taujanskienė, 
sOPI3  III kurso stidentės, Kauno kolegija
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,,R.p.“gavo štai tokį laišką: ,,sveiki, kadangi buvau šios mokyklos mokinė, tikiuosi pagalbos iš jūsų. Esu Kauno Kolegijos socialinės 
pedagogikos trečiakursė. Turėjome vykdyti projektą, viena iš užduočių buvo jo viešinimas. Projektą jau baigėme,  dabar teliko jį pri-
statyti. Kadangi žinau, jog  mokyklos laikraštį skaito daug mokinių, jų tėvai, mokytojai, būtų labai smagu, kad jūs jį paviešintumėte.
Beje, ir tema yra aktuali. Norėčiau, kad tai pasiektų ir kaišiadoriečius. 

Pagarbiai Justina Viršilaitė“. Tad pildome Justinos prašymą. 
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Kaišiadorių Algirdo  Brazausko gimnazijos  laikraštis

Laurynas Maciulevičius, IIf, Viktorija Mi-
liauskaitė, IIIhs, Gabrielė Litvinskaitė, IIIbm-ft, 
Ugnė Petkevičiūtė, III bm-ft, Rokas Savickas, 

IIIbm-ft, Simona Kursevičiūtė, IIfg, Rugilė 
Grendaitė, IV hs1, Miglė Narkevičiūtė, IV hs1, 

Gertrūda Sapitavičiūtė, IVhs1, Simona Kudrevi-
čiūtė, IVhs1, Augustė Barzdaitė, IVhs1, Karolina 
Astrauskaitė, IVhs1, Ugnė Vainaitė, IVhs1, ir kt. 

mokytojos  Aušra Grigonienė, 
Živilė Kursevičienė

BIBLIOTEKININKĖ REGINA DEMJANOVIENĖ
VASARAI REKOMENDUOJA
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Knygos lydi mane visą gyvenimą – esu tarp knygų, su kny-
gom, šalia knygų. Knyga yra nebyli draugė, esanti su tavim 
ir su tavo įvairiom nuotaikom ir mintim. Visada mėgau ir 
mėgstu poeziją. Niekada nesivaikiau skaitymo madų. Skai-
tau tai, ko širdžiai atitinkamu momentu labiausiai norisi ir kas 
labai svarbu, kad skaitydama nejausčiau vidinio diskomforto. 
Vertinu knygas, skirtas sielai, ir tas knygas, kurios, jaučiu, iš-
liks mano širdy ilgam, nesvarbu, kada jos skaitytos, ir kad tai 
nebus tik praeinantis mados dalykas. Lietuvos nacionalinės 
kultūros ir meno premijos laureatas aktorius R.Kazlas yra pa-
sakęs, jog  „kiekvienas turi atrasti savo knygas, ir kiekvienai 
knygai turi būti savas laikas”. Taigi mano „savu laiku atras-
tos” knygos: 

R.Bachas. Džonatanas Livingstonas Žuvėdra; 
P.Coelho. Alchemikas; 
V.mykolaitis-Putinas. Altorių šešėly; 
R.Pavilionis. Tarp šviesos ir tamsos; 
D.Jazukevičiūtė. Jo vardas sibiras.
Gimnazijos informacijos centre-bibliotekoje 
rasite visas šias knygas.

Gimnazijos bendruomenės pokyčiai
Nuo balandžio mėnesio mūsų gimnazijoje pradėjo dirbti naujas kūno kultūros mokytojas 

Rolandas morkūnas. Jis pakeitė mokytoją Dainių Tamulevičių. Taigi, kad daugiau sužino-
tume apie naują mokyklos veidą, paprašiau jo, kad mūsų gimnazijos laikraščiui ,,Rašaluoti 
pirštai’’ duotų interviu. 

- Kaip ilsitės savaitgaliais ar po darbo dienos? Galbūt keliaujate, skaitote knygas, negalite 
praleisti kažkokios televizijos laidos?

- Poilsis būna iš ryto - rytinė mankšta, treniruotė. O vakare ir patinginiauju - mėgtu žiūrėti įvairias 
sporto laidas. Daugiau skaitau įvairius atskirus leidinius, o ne knygas.

- Ar turite svajonių šalį? Kurioje buvote, į kurią norite nuvykti ar net gyventi joje?
- Pasvajoju apie Rusiją, Sibirą. Matyt, kažkuriam gyvenime ten gyvenau :)
- Papasakokite apie savo jaunystę. Kokia ji buvo? 
- Jaunystė buvo tikrai linksma ir darbinga. Taip pat labai sportiška. Mėgau žaisti krepšinį, užsi-

imti jėgos sportu.
- Ar visada norėjote būti mokytoju?
- Tikrai ne. Išvis nenorėjau. Iš tikrųjų  tai net baigęs institutą tokių minčių neturėjau. Bet gyveni-

mas kažkaip susiklostė, kad kaip ir savaime juo tapau.
- Koks Jūsų gražiausias prisiminimas iš mokyklos laikų?
- Hm.. Išleistuvės. (juokiasi) Buvo liūdna atsisveikinti su draugais, aplinka, mokytojais, prie 

kurių pripratome, su kuriais gerai sutarėme, kurie buvo pažįstami. Bet iš kitos pusės, tai buvo 
džiaugsmas, kad kažko dar lauki ateityje -  sieksi savo svajonių bei tikslų. Galvoje knibždėjo min-
tys, kad bus dar visko daug.

- Kur dirbote anksčiau? Galbūt dirbote ir ne pedagoginį darbą?
-Teko dirbti ir tokį darbą, bet dažniausiai jis buvo šalia pedagoginio darbo. Dirbau miškuose, 

statybose.
-Kada nusprendėte, kad būsite, norite būti mokytoju? Kas padarė įtaką Jūsų sprendimui?
- Įtaką padarė keli kūno kultūros instituto dėstytojai. Jiems patiems ši profesija buvo artima, jie 

dirbo šį darbą, pasakojo apie mokytojavimą. Greičiausiai jie paskatino ir įkvėpė mane.
 -Ar patinka dirbti mūsų gimnazijoje? Galbūt pastebėjote kažką, kuo mūsų mokykla išsi-

skiria?

- Patinka. Išsiskiria tuo, kad gimnazijos 
bendruomenė yra labai tvarkinga ir disci-
plinuota, drausminga.

- O kaip sekasi sutarti su mokiniais?
- Kol kas puikiai. Nesipykstame ir gy-

vename gražiai.
- Kaip manote, kokiomis savybėmis 

turi pasižymėti mokytojas? 
- Svarbiausia yra žmoniškumas. Pir-

miausia, mokytojas turėtų su mokiniais 
susišnekėti ir rasti bendrą kalbą. O paskui 
- profesinės savybės. 

- Kokie jūsų ateities planai mokyklo-
je? Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti 
mokykla, kad kiekvienas vaikas joje 
jaustųsi puikiai?

- Pasvajoti galima… Pradėsiu iš savo 
,,daržo“ - sporto. Jeigu turėtume kuo di-
desnę bazę su plačiu rungčių, sporto šakų 
pasirinkimu, manau, kad visiems būtų 
įdomiau. Juo labiau, kad ši gimnazija yra 
plačiai orientuota į sportą. Taigi, reikia, 
kad ta bazė būtų turtingesnės. Kaip tik 
su kolege Laimute Kursevičiene buvome 
respublikinėje konferencijoje, kuri vyko 
Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo 
gimnazijoje. Iš tikrųjų tikėjomės pamaty-
ti didžiausias bazes ir sales, bet pamatė-
me, kad tos patalpos yra prastesnės, negu 
mūsų. Tada mums kilo klausimas: kodėl 
mes nesivadiname sporto ir sveikatinimo 
gimnazija, kuri turi tokias galimybes? Čia 
yra bendra mūsų ateities svajonė - kad 
gimnazija taptų sporto ir sveikatinimo. :)

- Ko palinkėtumėte savo mokiniams 
ir sau pačiam?

- Ir mokiniams, ir sau palinkėsiu sė-
kmės, gerų sporto ir mokslo rezultatų. O 
tokius rezultatus galime pasiekti bendru 
mokytojų ir mokinių darbu. Reikia ne tik 
fizinių pastangų, bet viską daryti iš šir-
dies. Tada galima matyti gerus rezultatus.

- Ačiū už atsakymus!
Laurynas maciulevičius, II f

Šiokiadieniai ir šventės


