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Leidžiamas nuo 1992 m.

Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos laikraštis
Kiekvienas metų mėnuo turi savo ženklus. Ženklus, kuriuos galime perskaityti, pamatyti ir pajausti.
Vasario dienos labai panašios į šiandieninio žmogaus gyvenimą: vos tik įsibėgėja, įsitvirtina ir štai jau tik laiko trupiniai
belieka... Jaudinančiai trumpa ir laikina.
Vasaris - trumpiausias mėnuo su trispalvės šlamesiu, žiemos pabaiga, šv. Valentino diena, netrukus kiekvieną palytės pavasario dvelksmas... Argi ne viliojantys šie vasario ženklai?..
Vasario mėnuo turi ir kitą, išskirtinį, nesikartojantį ir nepakartojamą ženklą – ŠIMTADIENĮ, kuris, kiekvienam abiturientui, yra pirmas ir paskutinis.
Abituriente, šiandien Tu - finišo tiesiojoje. Liko tik 100 dienų - tai trys mėnesiai, viena savaitė, viena diena, 2400 valandų, iš kurių bent 800 praleisi „Aušros“ gimnazijoje, pamokose, ir 14400 minučių arba 864000 sekundžių iki paskutinio
skambučio.
Kelio atgal nėra, pasitraukti nėra kur, bet yra 100 dienų, paskutinės mokymosi sekundės, kurios nulems rezultatą, atveriantį kelią į kitą labai svarbų Tavo gyvenimo etapą. Ar esi pasiruošęs startui? Ar užteks ryžto, valios ir noro pakeisti tai,
kam galbūt per 12 mokymosi metų trūko motyvacijos?..
Aš Jums, mieli mano abiturientai, linkiu viso ko geriausio. Linkiu, kad per 100 dienų suspėtumėt sėkmingai pasiruošti
egzaminams, kad perskaitytumėt puikią Algimanto Zurbos knygą „Šimtadienis“ ir, žinoma, rastumėt laiko pasiklausyti
Marijono Mikutavičiaus dainos „Aš myliu Lietuvą“.
Direktorius
Šimtadienis - gražiausia,
jaunatviškiausia ir linksmiausia
mokyklos šventė...

Šimtas dienų O tiek reikia
Dar daug padaryti,
Pagauti svarbiausias akimirkas,
Kad sėkmė palydėtų tolyn...
Juk laikas nelaukia,
Lyg šniokščianti upė
Nusineša
Vienintelę viltį,
Kad galėjo būti kitaip.
Dabar - abejonės...
Ar pasiėmėt viską,
Ko troškot?
Ar užpildėt dienas
Veržlumu, gerumu, mintimis?..
Ar auginot svajonę,
Kad ji tarsi paukštis
Pakiltų
Ir nuneštų aukštyn,
Kur taip veržias
Kiekvieno širdis.

Abiturientai,
Ar užteks jums dar šimto dienų išsakyti viską, ką jaučiat?
Ar užteks jums dar šimto dienų išdainuoti dainoms, kurias
mokat?
Ar užteks jums dar šimto dienų pakartoti pažinimo ir tylėjimo, jausmingumo ir minties, supratimo ir pagarbos, ištikimybės ir pareigos, grožio ir išminties, susikaupimo ir
kantrybės pamokas, nes mokyklinės dienos jau baigias...
Ar užteks jums dar šimto dienų?..
Jūsų mokytojai

Elena Bacevičienė,
gimnazijos bibliotekininkė

Mieli ketvirtokai,

Džiugu šiandieną jus matyti tokius
išaugusius ir gražius,
svajonę žadančius pavyti,
įveikt slenksčius, aplenkt rifus...
Ir neramu kartu,
nes žinom, kad egzaminai dar laukia jūsų.
Šiam žingsniui ruošetės 12 metų, o likusios 100-as dienų
– tai šimtas galimybių, kurios dar liko mūsų gimnazijos
pasaulyje. Pasinaudokite jomis!
Jau daug išmokote, išgirdote, tačiau naujų patirčių bus
kupina visa Jūsų ateitis. Ieškokite, svajokite, leiskitės į
nepatirtą nuotykį. Tegul kiekvienas iš Jūsų randa tą kelią,
kuriuo norėtųsi keliauti visą gyvenimą.
Linkime drąsos ir ryžto, kurių prireiks pavasarį, laikant
egzaminus.
Didžiausios sėkmės Jums ir visų svajonių išsipildymo!

M E S T I K I M E J U M I S , A B I T U R I E N TA I ! PA Ž A B O K I T T R A U K O S D Ė S N Į I R P I R M Y N , L I N K F I N I Š O B A I G M Ė S !

S U S I P A Ž I N K I T E
NERINGA BARTELIENĖ - fizikos mokytoja
Papasakokite apie save: iš
kur atvykote, kodėl pasi-

rinkote msų gimnaziją,
kuo užsiimate laisvalaikiu,
kokia veikla domitės?..
- Šiaulių universitete baigiau fizikos ir kitų gamtos
mokslų studijas. Mano pirmosios darbovietės buvo
Sūdavos bei tuometė Gižų
vidurinės mokyklos. Taip
pat vienerius metus dirbau
Giedrių jaunimo ir suaugusiųjų mokykloje. Likimas
taip jau nulėmė, kad šiuo
metu dirbti atvykau pas jus
Mokyt. Neringa Bartelienė
į „Aušros“ gimnaziją.
Kadangi auginu du mažamečius vaikus, todėl laisvo laiko nuo darbo ir namų rūpesčių nelieka labai daug. Džiaugiuosi turėdama laiko paskaityti knygą, laikraštį ar susipažinti su
pasaulio bei mokslo naujienomis naršydama internete. Vasarą,
kai laisvo laiko lieka daugiau, su šeima stengiamės pakeliauti,
nuvažiuojame prie jūros.
Prieš 15 metų Šiaulių universitete Jums suteiktas Socialinių mokslų (edukologijos) bakalauro kvalifikacinis laipsnis,
įgijote fizikos ir kitų gamtos mokslų mokytojo kvalifikaciją.
Prieš 5 metus įgijote dar ir ekonomikos magistro kvalifikacijos laipsnį. Kam Jums tiek daug?..
- Kad dirbsiu mokytoja jau žinojau besimokydama pradinėje mokykloje. Jau tuo metu susodinusi kiemo draugus mokiau
juos skaityti ir skaičiuoti, todėl ši specialybė man jau tiko ir
patiko nuo mažens. Be abejo, pagal mano pasirinktą specialybę
jau galima suprasti, kad mokykloje man geriausiai sekėsi tikslieji mokslai, tačiau studijoms norėjau pasirinkti ne fiziką, bet
matematiką ir taikomąją ekonomiką.
Kai nuvažiavau į universitetą rašyti prašymo studijuoti, akis
užkliuvo už fizikos ir kitų gamtos mokslų specialybės ir, kaip
dažnai būna gyvenime, nepriklausomai nuo mano prieš tai turėtų norų, prašymą užpildžiau būtent į šią specialybę. Tokia yra
mano bakalauro laipsnio pasirinkimo istorija. O kadangi noras
studijuoti ekonomiką, bėgant laikui, vis tiek išliko, tai dar baigiau ir ekonomikos magistro studijas. Be to, kaip sako viena
gera patarlė: ką išmoksi – ant pečių nenešiosi.
Kodėl dirbate ne ekonomikos, o fizikos mokytoja?
- Taip jau lėmė likimas, kad šiuo metu dirbu fizikos mokytoja. O gamtos mokslais domėjausi jau vidurinėje mokykloje.
Turėjome gana griežtus, bet labai gerus tiek fizikos, tiek chemijos mokytojus. Turbūt šie mokytojai ir įskiepijo meilę gamtos
mokslams.
Ar dažnai fizikos žinias pritaikote kasdieniniame gyvenime?
- Mes visi, tik galbūt patys to nežinodami, fizikos žinias
pritaikome kasdieniniame gyvenime. Juk mus supantis pasaulis
paremtas fizikos mokslu. Daugybę aplink mus vykstančių reiškinių galima paaiškinti remiantis fizikos mokslo dėsniais bei
teorijomis. Juk labai dažnai susiduriame su greičiais, jėgomis ar
energijų pokyčiais, tiesiog visa tai mums atrodo taip kasdieniška ir elementaru, kad net nesusimąstome, jog visa tai pagrįsta
fizikos mokslu.
Nėra motyvacijos mokytis. Kaip sudominti ir paskatinti
mokinį mokytis? Ką patartumėt gimnazistams, galvojantiems apie fiziko profesiją?
- Labai gaila, kad šiuo metu Lietuvoje išsilavinimas nėra
vertybė. Manau, kad mokslo vertę ir motyvaciją mokytis savo
vaikams pirmiausia turėtų skiepyti tėvai (nors ir kaip nepopuliariai tai skambėtų). Tai tėvai turėtų sudaryti sąlygas mokytis ir
skatinti savo vaikus tobulėti. Aš savo mokiniams visada sakau,
kad kiekvienas iš mūsų patys esame savo likimo kalviai, taigi
kokį gyvenimą sau „nusikalsime“, tokį jį teks ir gyventi.
Gimnazistams, svajojantiems apie fiziko profesiją, galiu tik
palinkėti nesustoti pusiaukelėje, net jei šio mokslo „šaknys pasirodys labai karčios“, tiesiog reikia daug dirbti ir siekti užsibrėžto tikslo.
Gal žinote kokią nors sėkmingo mokymosi formulę?
- Sėkmingo mokymosi formulė yra labai paprasta: mokytis
reikia sistemingai. Mokymosi eigoje likusios spragos vėliau yra
labai sunkiai užpildomos. Ir tik tada, kai mokomasi nuolatos,
galima tikėtis gerų mokymosi rezultatų. Todėl visiems mokiniams noriu palinkėti sistemingo mokymosi.

AČIŪ už atsakymus.
Linkime Jums, mokytoja, stropių gimnazistų
ir sėkmingų darbo metų „Aušroje“.
Rasa Karpavičiūtė, IA

Mokyklos
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
GRAŽINA SAKALAUSKIENĖ

Kiekvieną dieną bendraujame su mokytojais. Vieni
mus moko, kitus mokytojus
matome tik praeinančius
gimnazijos koridoriais ir
tuo viskas pasibaigia. Apie
mokytoją, kaip asmenybę,
žinome visai nedaug arba visai nieko nežinome. Papasakokite, kokia mokytoja būna
ne pamokų metu?
Ne pamokose? Kokia? Iš
esmės toks pat žmogus, kaip
ir visada, visoks: nelygu kada,
kur, kokiomis aplinkybėmis.
Esu nepakanti melui, skriaudai, Mokyt. Gražina Sakalauskienė
puikybei, cinizmui. Nesistebiu,
kad tokių dalykų esama: jų buvo, yra ir bus. Tiesiog minėtais atvejais remiuosi antikos mąstytojo Marko Aurelijaus išmintimi, kad mes,
žmonės, esame gimę vienas kitą mokyti arba pakęsti.
Kada tiksliai nusprendėte, kad būsite mokytoja? Kas padarė įtaką
Jūsų sprendimui?
Kad būsiu mokytoja, žinojau labai anksti, dar penktoje klasėje.
Mokiausi Paežerių aštuonmetėje mokykloje, rusų kalbą dėstė šviesaus
atminimo mokytojas Vincas Viskačka. Jis, kaip puikiai savo dalyką
išmanantis pedagogas, kaip žmogus, spinduliuojantis dvasios šilumą,
taip užbūrė, kad neabejojau, - būsiu rusų kalbos mokytoja.
Vėliau, S. Nėries vidurinėje mokykloje, man pačios įdomiausios
pamokos tapo lietuvių kalbos ir literatūros. Pamilau mokytoją
Eleonorą Baukienę ir štai jau ne vieneri metai esu jos įkvėpto pasirinkimo kelyje.
29-neri metai dirbate lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja. Ar ir
šiandien vis dar džiaugiatės savo profesija? Kodėl?
Dviprasmiškas klausimas, kreipiantis atsakyti „taip“ arba „ne.“ Taigi,
ar išties pasirinktoji profesija yra mano gyvenimo kelias? Taip. Visų
pirma, net neįsivaizduoju jokio kito. Būti mokytoju – gyvenimo
būdas, kuris greičiausiai, veikiamas mano buvusių mokytojų autoriteto, pasirinko mane. Pasirinko ne vien džiaugsmui: ir nusivylimams, ir
klaidoms, ir abejonėms. Svarbiausia yra tai, kad tavęs klausosi, tavimi
pasitiki bent vienas mokinys, kad baigęs mokyklą ateina padėkoti
už parašytą šešetą, net nepatenkinamą pažymį, kad susitikęs gatvėje
pažįsta, sveikinasi. Būna ir taip, kad tik praėjus ilgesniam laikui tavo
mokinys įvertina tai, ką yra gavęs pamokose, ypač literatūros. Vadinasi, viskas gerai, taip yra, - tai gyvenimo universitetai.
Daugelis mūsų gimnazistų skundžiasi, kad jiems užduodama
daug namų darbų ir nelieka laiko laisvalaikiui. Todėl kyla klausimas: Kiek namų darbų (kiekvieną dieną) ruošiate Jūs, Mokytoja?
Kiek laiko užtrunkate ruošdamasi kitos dienos pamokoms: kiek
trunka sąsiuvinių taisymas, užduočių mokiniams parinkimas,
literatūros skaitymas, konspektavimas ir t.t. ?
Visi žinome, kad kiekvienas žmogus, šiuo atveju - mokinys
yra savitas individas ir nėra tokio vieno mokymo metodo, kuris
visada ir visiems vienodai tiktų. Todėl įsivaizduoju Jus, Mokytoja,
sėdinčią už apkrauto rašomojo stalo, tarp vadovėlių, konspektų,
dar netaisytų sąsiuvinių krūvos ir ruošiančią kitos dienos pamokas...
Rengimasis kitos dienos pamokoms, sąsiuvinių (kontrolinių darbų)
taisymas, užduočių mokiniams parinkimas, literatūros skaitymas ir
kt. išties pareikalauja labai daug laiko. Jiems visiems neužtenka darbo
dienų, kartais paros valandų. Šiandien jau moku (bent taip manau)
kiekvieną laisvą akimirką panaudoti tiesioginiam kasdieniniam
mokymo(si) procesui planuoti, organizuoti, vertinti.
Užsiminiau apie literatūros skaitymą. 29 metai - nuolatinio
literatūros skaitymo ir gyvenimo kūryboje. Suprantu, jeigu knyga
įdomi, patraukianti dėmesį, bet jos ne visos tokios, ypač, kai kurios, programinės...
Kaip prisiversti skaityti programinę literatūrą, jeigu ji nėra
įdomi? Kaip Jūs save nuteikiate tokiai nemaloniai procedūrai
ir gal turite kokį nors ypatingą receptą, kaip padėti mokiniams
mokytis lietuvių kalbos ir literatūros?
Man nėra neįdomios programinės literatūros. Jau vien dėl to, kad tai
kultūrinė patirtis. Visai kas kita mokiniams. Dauguma net neskaito:
skaityti šiandien ne vienam yra be galo sunkus darbas, nes gyvenimo
tempas, šiuolaikinės išmaniosios technologijos garantuoja „greitą
produktą“, netgi tariamą sėkmę, pramogas, žaidimus, kurie neaugina
jauno žmogaus, neugdo kritinio mąstymo įgūdžių, netgi „susargdina.“ Tai, manyčiau, pirmiausia kiekvieno žmogaus pasirinkimas, kuris
priklauso nuo požiūrio į save, nuo noro lavintis, valios pastangų. Beje,
savotiškas receptas galėtų būti Virdžinijos Vulf mintys: „Man retsykiais atrodo, kad Paskutiniojo teismo dieną, kai didieji karvedžiai, teisės
žinovai ir valstybės vyrai ateis pasiimti apdovanojimų - karūnų, laurų
vainikų, marmuro statulų, įamžinusių jų vardus, - Visagalis, pamatęs
mus su knygomis po pažastimi, kreipsis į apaštalą Petrą ir su pavydu

veteranai
tars: „Žiūrėk, šitiems apdovanojimų nereikia. Neturime ką jiems
duoti. Jie mėgo skaityti.“
Su kokiais žmonėmis mėgstate bendrauti?
Man patinka bendrauti su tais žmonėmis, kurie , anot poeto Just.
Marcinkevičiaus, žvelgia ta pačia kryptimi – yra sielos seserys ir broliai.
Šiandien abiturientai švenčia šimtadienį. Ko jiems palinkėtumėt?
Mielieji,
Šiandien Šimtadienis. Dar žingsnis – ir kitos erdvės pavilios, išves
į savarankiško gyvenimo platybes. Kad tada nesijaustumėte vieniši,
vienadieniai ir pasiklydę, dar čia – tėvų namuose, mokykloje –
tebeieškokite to, į ką galėtumėte atsiremti, to, kas nuvestų toliau, negu
gali siekti žmogaus atmintis.
Myliu Jus...

AČIŪ už laiką, kurį skyrėte „Žibinto“ redakcijai.
Buvo malonu su Jumis bendrauti.
„Žibinto“ redakcija

Rusų kalbos ir literatūros mokytoja
AKSEVERINA KANONENKIENĖ
Dvidešimt devyni metai
rusų kalbos ir literatūros
mokytojos darbo „Aušroje“, tiek pat metų rūpinimasis mokinių ugdymu
ir branda. Ar nenusibodo?
- Būna dienų, kai atrodo,
kad viskas jau nebeįdomu.
Bet, dažniausiai, bendravimas su jaunais žmonėmis
– tai atgaiva sielai.
Ar kada bandėte skaičiuoti, kiek mokinių esate išugdžiusi ir kiek auMokyt. Akseverina Kanonenkienė klėjamųjų klasių per
29-nerius darbo metus
esate išlydėjusi į gyvenimą?
- Dažnai mėgstu peržiūrėti buvusių auklėtinių vinjetes , nuotraukas,
bet niekuomet net mintis nekilo skaičiuoti... Gal todėl ir esu humanitarė, o ne matematikė?..
Ar šiandien atpažintumėte visus savo buvusius auklėtinius?
- Žinoma, kad ne, bet jie mane atpažįsta. O norėdami mane pamaloninti sako: „Jūs visiškai nepasikeitėte“. O aš juokaudama jų klausiu: „ ...tai aš taip prastai atrodžiau būdama jauna?..“ .
Kaip charakterizuotumėte savo „auklėtojavimo“ metus? Ar
labai skiriasi buvę ir esami Jūsų auklėtiniai savo vertybėmis,
santykiu su mokytoju, motyvacija mokymuisi?..
- Kardinaliai skiriasi. Ypač mane stebina dabartinis jaunimas savo
veidmainiškumu ir vartotojišku požiūriu į gyvenimą.
Turite sukaupusi nemažą patirtį ugdydama ir auklėdama jaunąją kartą. Kaip žinote, kokį santykį pasirinkti pokalbiui su mokiniais, nes jie visi tokie skirtingi, o dar mokinių tėvai - su jais
taip pat tenka bendrauti. Ko labiausiai nemėgstate ar pasigendate „auklėtojavime“ ?
- Stengiuosi bendrauti su mokiniais kaip su lygiaverčiais pašnekovais. Su kai kuriais tėvais (net pirmųjų laidų auklėtinių) lig šiol
bendraujame. O labiausiai nemėgstu, tai moralizuoti.
Dar šiek tiek pakalbėkime apie Jus. Kai rinkotės rusų kalbos
ir literatūros mokytojos kelią, ar turėjote atsarginį variantą „jeigu...“ ? Galite išduoti tą kitą variantą „jeigu“?
- Mokytoja būti norėjau visuomet. O atsarginis variantas – policininkė. Svajojau dirbti su nepilnamečiais - nepilnamečių inspektore.
Lankiau šaudymo būrelį.
Ar kada gailėjotės, kad esate mokytoja?
- Tikrai ne.
Ką galėtumėte patarti mokiniams, mokantis rusų kalbos, o gal
išduosite kokią paslaptį, kaip rusų kalbą išmokti geriau ir lengviau?
- Žiūrėkite rusiškus filmus. Taip mokiausi aš.
Ką norėtumėte palinkėti savo ugdytiniams?
- Neprarasti žmogiškumo.

La b a i d ė k o j u u ž a t s a k y m u s .
Buvo malonu su Jumis bendrauti.
Rusnė Kardauskaitė, IB

saviraiška

Gimnazisto
Klaudija Benosenko, IVG
Du pasauliai
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ai ima merktis pasaulis, užverdamas savo didelius ir plačius vokus, Tu susigūži, kad artėjanti tamsa tavęs nepasiektų. Akies krašteliu stebi tą vieną
lemtą liniją tarp žmonių ir silpnųjų, tarp nevilties ir
džiaugsmo. O Tu, kaip tiesios ieškantis keliautojas,
esi pastatęs vieną koją tamsoje, o kitą gerame ir laimės pilname gyvenime.
Kai imi suvokti, jog tokioje padėtyje ilgai nepavyks išsilaikyti, nepavyks išsitiesti, kai pusiausvyra
kaskart lenkia Tave tai į vieną, tai į kitą pusę, Tu
supranti, jog čia turėtum pasirinkti.
Tamsos šešėlis niekur nesitraukia, o laikas? Laikas pasiglemžia šypseną, ašaras, viltis ir nesėkmes
paversdamas prisiminimais. Dėl šios priežasties
Tu vis tiek bandai atsitiesti ir išlaikyti pusiausvyrą
abiejose pusėse. Tik dabar jau suvoki, jog kiekvienas Tavo pasirinkimas ir lemia į kurią pusę labiau
pasvirsi, kurioje pusėje ilgiau apsistosi. Tu turi
rinktis iš savęs. Tik tu priverti save jaustis gerai ar
blogai. Tik tu gali sugriauti tą liniją tarp dviejų pasaulių. Viską sulieti – tamsą ir šviesą, nepaliekant
jokio skiriamojo trukdžio.
Tik Tu gali būti sau vienintelis vaistas.
Vienišumo sala
Saloje, kur nėra tobulai išdėstytos minčių sekos,
kur nesigirdi nuolatinio nuoširdaus juoko, ten, kur
matosi tik keistai sutvarkyto gyvenimo nuotrupos
– aš stoviu vidury aukščiausių medžių. Tie medžiai
juodi, stipriai šaknis įleidę į žemę. Jie siurbte siurbė
iš manęs energiją, užpildydami mano vidų tamsiu
tirštu neigiamumu.
Saloje, kur nuolat lyja, kur saulės spinduliai retai kada pasisvečiuoja, ten kur mėnesiais tamsa
bučiuoja žemę – aš pasileidžiu bėgti nuo tų juodų
aukštų medžių.
Išvystu šiek tiek saulės, atsispindinčios sudrumstoje jausmų jūroje, ir suklumpu prieš atsivėrusį beribį vaizdą.
Saloje, kur aš viena. Saloje, kur dužo viltys, kur
nenustoju ieškojusi savęs.
Saloje. Kuri vadinasi mano gyvenimas.
Aš čia. Vieniša ir pasimetusi.
Galbūt pabėgsiu nuo nuodingų medžių, apvalysiu
sudrumstą jausmų jūrą, paversiu ją tyru ramiu vandenynu ir tobulai sutvarkysiu minčių seką.
Galbūt nesijausiu vieniša ir pasimetusi savo saloje.
Galbūt.
Kažkada.
Išvysiu dar daugiau saulės.

Pasitinkant saulę
Jei ašarose neskęstų mano laivas, aš išgelbėčiau
milijoną džiugesio akimirkų. Jei išgelbėčiau jų milijoną, mano gyvenimui beliktų pasitikti savo saulę,
o jos šilumą įsileisti į vidų.
Kartais tuštumos jausmas atsveria susikaupusį nerimą ir leidžia man pajausti visai naują laimės plūstelėjimą. Nors ta laimė nebūna tokia didelė, kad
visiškai paveiktų mano protą, tačiau to sulaukusi,
aš atrandu savo gyvenimo prasmę iš naujo.
Jei skausme aš rasčiau vietos šypsenai, mano vidus man už tai padėkotų. Jei padėkotų, aš žinočiau,
kur ieškoti savo pasimetusių laimės gabalėlių. Kaskart priartėjusį liūdesį pakeisčiau mažomis džiugesio pilnomis mintimis, kurios virstų į smarkiai
spurdanį jausmą mano krūtinėje. Tik šįkart malonų ir tokį, kurio nenorėčiau paleisti.
Aš pasitiksiu saulę, stebėsiu aušrą, gersiu rasą ir
pagaliau.
Pagaliau aš nelauksiu savo laimės, o ją įsileisiu.

Marta Marčiulionytė, IA
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BALTA IR JUODA

Dar vienas tamsus ir šaltas rytas, kai nesinori keltis, bet į gimnaziją eiti reikia. Šiandien pirmosios
snaigės bučiavo mano skruostus. Ledinis bučinys...
Aš jo laukiau...
Rytas prasidėjo su lietuvių kalbos pamoka, bet ji
manęs nedomino, nes visą laiką žiūrėjau, kaip už
lango šoka baltos snaigės. Man patiko jų šokis, atrodė, kad jos kviečia šokti ir mane...
Paskutinė pamoka atėjo taip staiga, kad net nespėjau susivokti, kai nuskambėjo šios dienos paskutinis
skambutis.
Namo pėdinau per miestą, vienas. Eidamas pamačiau senų žmonių porelę. Jie ėjo įsikibę vienas kitam
į parankę ir, lėtai eidami, kažin ką pasakojo vienas
kitam. Pažiūrėjau jiems į akis, jos taip meiliai žvelgė
vienos į kitas, net man kažkas širdy sukirbėjo. Jie atrodė lyg du įsimylėję paaugliai – tai buvo neįtikėtina. Pagalvojau: „Kokia nuostabi yra meilė“. Nejučia
nusišypsojau: „Tokia ir turi būti meilė“. Žmonės yra
sutverti mylėti ir kurti grožį. Man labai gaila, kad
daugelis to nesupranta.
Grįžau namo. Tik įžengęs vidun užuodžiau gardų
kvapą – tai buvo naminiai mamos kotletai. Niekas
negamina skaniau už mano mamą. Puoliau valgyti.
Mama žiūrėjo į mane ir šypsojosi.
Mama, aš Tave labai myliu, pasakiau sau mintyse,
bet ji manęs neišgirdo.
...

Balta ir Juoda dera kartu,
Kaip vyras ir žmona gyvena kartu.
Be jų pasaulio nebūtų
Ir niekas nieko nesukurtų.
Gimtis ir Mirtis eina išvien.
Jos ateina visiem.
Vieni miršt a, kit i g imst a
Ir gamta taip sutvarkyta.
Gyvenimas pilnas spalvų,
Rastų ir neatrastų.
Jas reikia sudėti kartu,
Kad gyventi būtų smagu.

ROŽĖ
Rožė – dama paslaptinga
Ry mo raudona, yp at inga.
Spygliai rožės aštrūs
Mirga jie poetų raštuos.
Šventąja žmonės ją laiko.
Mergelė Marija ją rankoj laiko
Kovų jinai ženklas, meilės aistros,
Gy venimo p olėkio, širdies laisv o s .

MOKYKLINĖ MEILĖ...
Praeityje tie laikai, kai meilė iš gėdos kaitino įsimylėjusių mokinių skruostus, o apie jaunuolių

širdies virpesius išduodavo gilūs atodūsiai ir slapti laiškeliai. Šiandien jau nieko nebestebina atviri bučiniai ir glamonės...
Artėjant Šv. Valentino dienai „Žibinto“ redakcija paprašė gimnazijos specialisčių, RITOS BANDŽIULIENĖS
ir JURGITOS GALINSKIENĖS, pakomentuoti apie atvirus bučinius ir glamones mūsų gimnazijoje. Prašėme
išsakyti savo nuomonę apie mokyklinę meilę ir viešas meilės išpažintis mūsų gimnazijos koridoriuose,
domėjomės. ar reikia slėpti savo meilės jausmus, kaip turėtų elgtis mūsų gimnazijos įsimylėjėliai ir t.t.

Rita Bandžiulienė, socialinė pedagogė. Meilė nuo senų senovės pats gražiausias ir šilčiausias
jausmas. Žmonės mylėjo senovėje, myli dabar ir mylės ateityje. Atrodo, niekas nesikeičia, keičiasi
tik žmonės, bet jausmas išlieka tas pats.
Meilės išraiškos formos priklauso nuo žmogaus charakterio, temperamento, šeimoje suformuotų vertybių. Būtų nenormalu, jeigu jauni žmonės nemylėtų vienas kito (šis klausimas diskusijų,
turbūt, niekam nekelia). Bet meilės išreiškimo formos, ypatingai gimnazijos koridoriuose, nuolat
kelia labai daug diskusijų ir emocijų. Visų pirma, gimnazijos koridoriuose ar valgykloje vykstantys
meilės bučiniai ir glamonės, priverčia aplinkinius nejaukiai jaustis. Nemanau, kad koridoriaus ar
valgyklos aplinkoje galima išgyventi nuoširdžius ir romantiškus jausmus, juk tai vieša vieta.
Manau, jeigu įsimylėjėlių pora viešoje erdvėje viešai demonstruoja savo jausmus, jie negerbia ne
tik savęs, bet ir savo partnerio.
Norint išgyventi gražius jausmus, nebūtina gimnazijos koridoriuose visa tai viešai demonstruoti,
tai nėra tinkama vieta. Į gimnaziją ateiname su tikslu mokytis, bendrauti su bendraamžiais, tobulėti kaip asmenybės. Manau, kad mylėti ir būti mylimiems po pamokų – pats tinkamiausias laikas.
Šv. Valentino dienos proga noriu visiems palinkėti, kad nenustotumėte mylėti ir patys būtumėte
mylimi.
Gerbkime vieni kitus, viešai nedemonstruokime savo geidulių, nežeminkime savęs ir kito asmens. Nepamirškite, kad jūs dar tik gimnazistai. Atsiminkite, kad romantika su paslaptingumo
atspalviu – tikresnė, patikimesnė ir vertingesnė, nei viešas meilės demonstravimas prieš bendraamžius ar mokytojus. Gimnazijoje užteks pasilaikyti už rankučių ir visi matysime, ir manysime,
kad jūs - pora.
Jurgita Galinskienė, psichologė. Vienas iš svarbiausių, labiausiai džiuginančių ir kankinančių
gyvenimo klausimų – meilė.
Kas yra meilė? Į šį klausimą atsakoma įvairiai: jausmai, emocijos, idėja... Meilę galime tik pajusti.
Jai nereikia jokių sąlygų, ji tiesiog yra, ji gyva, ji šalia, tereikia ją pajusti širdimi. Ji neturi vakarykštės dienos ar rytojaus, ji aukščiau minčių ir sumaišties. Ji tiesiog yra čia ir dabar, ir, jei ją pajuntame,
Meilė skleidžiasi visu grožiu, be jokių sąlygų - tai žmogaus patyrimo dalis.
Meilė yra viena pagrindinių žmonijos kultūrinių vertybių. Dar reikėtų pakalbėti ir apie meilės ir
kultūros santykį. Kultūra ir meilė - glaudžiai susijusios viena su kita. Ką reiškia kultūra meilėje?
Tai, pirmiausia, pagarba sau ir šalia esančiam mylimam žmogui. Taip kalbėjo ir I. Kantas: „Be pagarbos nebūna tikros meilės“.
Gerbkime vieni kitus ir džiaukimės pirmosios meilės akimirkomis.

AČIŪ gimnazijos specialistėms už išsakytą nuomonę.

S k a it i n i a i
Nežinai kuriam intelekto tipui priklausai?
Nori sužinoti daugiau apie savo intelektą?
Skaityk!
Dominuojantys intelekto tipai
ir palankiausi mokymosi būdai

Kiekvienas žmogus yra unikalus, todėl ir mokytis jam geriausiai sekasi būtent jo prigimtinų
savybių nulemtu būdu.
Intelektas – tai protas, sugebėjimas mokytis ir
išmokti, susivokti naujose situacijose, atskleisti
reiškinių ryšius. JAV psichologas H. Gardneris,
daugiau nei 20 metų tyrinėjo intelekto struktūrą
bei išskyrė septynis pagrindinius intelektus:
verbalinį, muzikinį, loginį - matematinį, erdvinį,
kinestezinį, vidinį ir tarpasmeninį. Visi minėtieji
intelektai skirtingai reiškiasi žmogaus veikloje,
bet dažniausiai dominuoja du – trys intelektai. Kiekvieno žmogaus dominuojantis intelekto tipas (ar kelių jų kombinacija) sąlygoja jam
tinkamų mokymosi būdų įvairovę. Intelektas nėra
nekintantis. Žmogus gali išlavinti savo protinius
gebėjimus. Ypatingai intelektinių galių lavinimui
svarbi mokymosi veikla (kūną laviname sportuodami, intelektą – mokydamiesi).

Verbalinis intelektas
Verbalinis intelektas – tai jautrumas žodžių
prasmei, jų tvarkai sakinyje, žodžių garsams, ritmui ir kaitymui, jų pajėgumui pakeisti nuotaiką,
įtikinti ar perteikti informaciją. Labai išvystyto
šios rūšies intelekto apraiška – poeto ir rašytojo
naudojami niuansai.
Kaip mokytis
Jei dominuoja verbalinis intelektas, žmogus
lengviausiai priima ir įsimena žodinę informaciją,
gali fiksuoti įvairius kalbos niuansus, stilių bei
atpažinti kalboje išreikštą nuotaiką. Toks žmogus
labai sklandžia kalba reiškia mintis, jo žodynas yra
turtingas, jis mėgsta skaityti, jam patinka rašyti
bei žaisti žodžių žaidimus. Mokantis tokiems
žmonėms patariama naudoti daugiau rašytinės
ir šnekamosios kalbos pratimų, skaityti knygas,
užsirašinėti kylančias mintis, aiškinti savo idėjas
kitiems. Verbalinį intelektą galima plėtoti, pasakojant įvairias istorijas, žaidžiant žodžių žaidimus,
atliekant žodyno turtinimo pratimus, sprendžiant
rebusus ir kryžiažodžius, dalyvaujant debatuose
bei diskutuojant.
Lavinimo būdai
Žodiniai-lingvistiniai gebėjimai lavinami dalijantis mintimis, diskutuojant grupėse, skaitant,
klausantis garso įrašų, rašant ar sakant kalbas, kuriant dialogus poromis ar komandomis, vaidinant,
mokantis naujų žodžių, rašant rašinius, kalbant
ekspromtu, rengiant humoro valandėles, kuriant
ir sprendžiant kryžiažodžius, žaidžiant žodžių
žaidimus (Alias, Kriskross ir kt.)
Loginis – matematinis intelektas
Loginis – matematinis intelektas – gebėjimas
manipuliuoti
abstrakčiais
simboliais,
gerai
spręsti loginius galvosūkius, ieškoti priežasties ir
pasekmės ryšių.
Kaip mokytis
Jei dominuoja loginis - matematinis intelektas, žmogus geba įžvelgti įvairių reiškinių
loginę struktūrą, mėgsta tikslumą, jam patinka
abstrakčiai mąstyti, skaičiuoti, jis mėgsta dirbti
kompiuteriu. Toks žmogus žavisi gerai organizuota
veikla. Mokantis loginis - matematinis intelektas
naudojamas grupuojant užduotis logine, tvarkinga
seka, atsekant ryšius tarp mokomosios medžiagos
dalių. Loginį - matematinį intelektą galima plėtoti
žaidžiant matematinius žaidimus, analizuojant ir
interpretuojant duomenis, kompiuteriu braižant
diagramas, schemas ir kt., įvairias veiklas atliekant nuosekliai, žingsnis po žingsnio.
Lavinimo būdai
Loginį – matematinį intelektą lavinkime kurdami ir spręsdami galvosūkius, kryžiažodžius
(pvz. Sudoku), spręsdami uždavinius, sudarydami konkrečius planus, klasifikuodami idėjas
ar objektus, kurdami problemų sprendimo strate-
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gijas, naudodamiesi skaičiuokliais, kompiuteriu,
dalyvaudami išradėjų konkursuose, moksliniuose
projektuose.
Erdvinis intelektas
Erdvinis intelektas – tai gebėjimas gerai
manevruoti erdvėje, konstruoti ar įsivaizduoti
trimačius objektus bei jų projekcijas, interpretuoti
diagramas, žemėlapius ir kt.
Kaip mokytis
Jei dominuoja erdvinis intelektas, žmogui
būdingas mąstymas vaizdais, jis jaučia visumą,
gerai piešia, tapo, lipdo, lengvai skaito žemėlapius,
schemas, diagramas, turi gerą vaizdinę atmintį,
ypatingai tiksliai skiria spalvas. Mokantis erdvinis
intelektas naudojamas, kuomet žiūrimi mokomieji filmai, skaidruolės, modeliai, analizuojamos
schemos, diagramos, plakatai, braižomi minčių
žemėlapiai. Siekiant plėtoti erdvinį intelektą,
patariama kurti simbolius, piešti diagramas ir
žemėlapius, integruoti dailę su kitomis disciplinomis, žiūrėti ir kurti filmus, naudoti periferinius
simbolius (įvairius ženklus ir plakatus ant sienų),
keisti sėdėjimo vietas klasėje, spalvomis išryškinti
esminius dalykus.
Lavinimo būdai
Erdvės suvokimo gebėjimus lavina piešimas,
spalvų derinimas, dėlionių dėliojimas, figūrų lankstymas, lipdymas, koliažų kūrimas, dalyvavimas
parodų organizavime ir jų lankymas, reklaminių
lapelių ar emblemų kūrimas, žaidimas kamuoliu,
šokimas (reikia įsidėmėti šokio figūras).
Kūniškasis kinestezinis intelektas
Kūniškasis kinestezinis intelektas – tai tobulas
savo kūno suvokimas ir valdymas, gebėjimas tyrinėti liečiant, judant.
Kaip mokytis
Jei dominuoja kūniškasis kinestezinis intelektas, žmogus itin gerai jaučia savo kūną, jo puikūs
refleksai, jis greitai išmoksta naują judesį, pastebi judančius objektus, mėgsta liesti ir dažniausiai
yra auksinių rankų meistras. Tokiems žmonėms
patinka vaidinti, jie yra jautrus fizinei aplinkai, atsimena tai, kame realiai dalyvavo, o ne tai, ką girdėjo ar tik matė. Mokymosi procese kinestezinis
intelektas taikomas žaidžiant judrius dalykinius
žaidimus, kuriant vaidybines situacijas, dažnai
darant pertraukėles, nuolat keičiant sėdėjimo vietą. Mokomąją medžiagą patariama kartoti bėgant,
einant ar pan. Labai gerai mokantis naudoti modelius, konstruoti iš lego kaladėlių ir kitokių detalių,
tiesiog spragsėti pirštais, ploti delnais, šokinėti,
lipti ir pan.
Lavinimo būdai
Lavinti kinestezinius gebėjimus galima dalyvaujant vaidmenų žaidimuose, išvykose, sportuojant, žaidžiant judriuosius žaidimus, atliekant
pratimus, reikalaujančius kūno judesių, šokant,
liečiant daiktus, pertvarkant mokymosi vietą, kuriant rankdarbius.
Muzikinis intelektas
Muzikinis intelektas – tai gebėjimas jautriai reaguoti į besikeičiančius garsus, išskirti instrumento
skambesį melodijoje, mėgautis improvizuojant ir
žaidžiant su muzikos garsais. Muzikinio intelekto apraiškų pavyzdžiai – Mocarto ir kitų didžiųjų
kompozitorių genialumas.
Kaip mokytis
Jei dominuoja muzikinis intelektas, žmogus yra
jautrus balso tonui, tembrui ir ritmui, emocinei
muzikos jėgai, gali būti labai dvasingas. Mokantis
tokiems žmonėms patariama kurti savo daineles,
susijusias su mokomąja medžiaga, naudoti muziką
kaip atsipalaidavimo ir vaizduotės skatinimo priemonę. Muzikinį intelektą galima plėtoti grojant
įvairiais muzikos instrumentais, dainuojant, mokantis barokinės muzikos fone, integruojant muziką į kitas disciplinas, kuriant muziką kompiuteriu.
Lavinimo būdai
Muzikiniai gebėjimai tobulės atliekant užduotis,
susijusias su šokiu, dainavimu, muzikos klausymu,
žaidžiant muzikinę atmintį lavinančius žaidimus,
rengiant muzikinius pasirodymus, skaitant balsu
įsiklausant į balso ir žodžių skambesį, niūniuojant,
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karaokė, mokantis groti kokiu nors muzikos instrumentu, natūralių gamtos balsų klausymasis.
Tarpasmeninis (socialinis) intelektas
Tarpasmeninis (socialinis) intelektas – tai gebėjimas įvairias būdais bendrauti su kitais sudėtingoje
socialinėje aplinkoje.
Kaip mokytis
Jei dominuoja tarpasmeninis (socialinis) intelektas, žmogus lengvai užmezga kontaktą ir bendrauja su žmonėmis, gerai derasi, suvokia kito žmogaus ketinimus, mėgsta būti draugijoje, turi daug
pažįstamų. Jam patinka grupinė veikla. Jis dažnai
tarpininkauja sprendžiant konfliktus, domisi socialinėmis situacijomis. Tarpasmeninis (socialinis)
intelektas panaudojamas, kai mokomasi bendradarbiaujant su grupės nariais, diskutuojama mokomojo dalyko klausimais. Siekiant plėtoti tarpasmeninį (socialinį) intelektą, reikia atlikti įvairias
užduotis kartu su komandos nariais (ypač tinka
projektinė veikla), praktikuoti bendravimo pertraukėles, kurti situacijas, kuriose būtina užmegzti
kontaktus su nepažįstamais žmonėmis, padėti kartu besimokantiems.
Lavinimo būdai
Tarpasmeninius gebėjimus lavina dažnas bendravimas su žmonėmis, darbas grupėse, renginių
organizavimas ir dalyvavimas juose, įsitraukimas
į vaidmenų pratimus. Dažnai pirmieji žingsniai lavinant šį intelektą būna nelengvi, tenka peržengti
kai kuriuos vidinius „slenksčius“ (uždarumą, drovumą), baimę būti nesuprastam ar neteisingai suprastam.
Vidinis (asmeninis) intelektas
Vidinis (asmeninis) intelektas – tai gebėjimas pažinti save, paaiškinti savo ir kitų žmonių mintis,
jausmus, emocijas, nusipiešti tikslų savo psichologinį portretą, ieškoti atsakymų į būties klausimus.
Kaip mokytis
Jei dominuoja vidinis (asmeninis) intelektas,
žmogui būdingas jautrumas savo vertybėms, savo
jausmų, pranašumų ir trūkumų pažinimas, puikus
savęs, savojo tikslo suvokimo pojūtis, intuicija,
vidinė motyvacija, polinkis į savianalizę bei individualizmas. Mokydamasis toks žmogus turėtų
atrasti studijuojamo dalyko svarbą vidiniam tobulėjimui, emocionaliai įsijausti, skirti laiko savirefleksijai, rašyti mokymosi dienoraštį, mokytis savarankiškai, kai tik tai įmanoma. Vidinis (asmeninis)
intelektas plėtojamas savo jausmus ir nuojautas
aprašant dienoraštyje, studijuojant savarankiškai,
dažniau elgiantis kitaip nei visi.
Lavinimo būdai
Refleksijos gebėjimus lavina mokymasis būti vieniems, skiriant laiko apmąstymams, skaitant knygas apie gyvenimo prasmės paieškas, meditacinę
literatūrą, rašant dienoraštį, mintyse kalbant su savimi, atliekant atsipalaidavimo pratimus.

Mokytoja aiškiaregė

Mokinys pažvelgė pro langą, priėjo mokytoja ir
sako:
- Tu ir tokio darbo neturėsi.
Kūno kultūros mokytojas sako mokiniams:
- Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį.
Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoje.
- Dabar, kol mes parūkysime, visi apibėgs penkis
ratus aplink gimnazijos stadioną.
Gimnazistas grįžta namo ir sako mamai:
-Nori, pasakysiu naujieną?
- Gal 10 gavai?
- Sakau naujieną, o ne stebuklą!
Direktorius atveda į klasę naują mokytoją.
- Mokiniai, susipažinkite - jūsų nauja mokytoja.
Petriukas:
- Taaip, figūra nebloga...
Jonukas:
- Graži...
Direktorius (išdidžiai):
- Pats išrinkau!
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