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Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos mokinių laikraštis

Leidţiamas nuo 1992 m.

V ASARIO 16-O SIOS D VASIA
G IMNAZIJOJE
Vasario 16-oji – valstybinė šventė,
kuri ypatingai svarbi Lietuvos istorijai
ir kiekvienam ţmogui. Labai dţiugu, kad ją paminėjo
ir „Aušros― gimnazijos mokytojai ir mokiniai.
Dieną prieš vasario 16-ąją tik įţengus į mokyklą
jautėsi šventiška atmosfera – daugelis mokytojų segėjo sumaţintą trispalvę, o mokiniai ruošėsi renginiui,
kuris įvyko po 6 pamokų aktų salėje. Renginys tradiciškai prasidėjo giedant Lietuvos himną. Vėliau ţodį
tarė mokyklos direktorius. Jis labai maloniai nustebinto: mokiniams, kurie dalyvavo įvairiose olimpiadose
ar konkursuose įteikė padėkos raštus. Pats renginys
buvo šiek tiek netradiciškas, tai lyg integruota pamoka, kurioje susipynė vaidyba, šokis ir daina. Aktoriai,
paruošti mokytojos I. Viltrakienės, parodė spektaklį
„Trys mylimos“ pagal Ţemaitės romano motyvus. Į

vaidinimą įsipynė ir tautiniai šokių kolektyvas paskatintas mokytojos V. Merčaitienės. Ţiūrovus taip pat
stebino mokytojos R. Štrimaitienės mokyklos merginų ansamblis, kuris graţiai uţdainavo lietuvių liaudies
dainas. Ţinoma, daugeliui patiko ir lietuvių liaudies
patarlės, puikiai įpintos tarp vaidybos, šokio ir dainos,
o gausiausiai aplodismentų susilaukė Makso Vilsono

Šiemet Šimtadienio šventė - ypatinga, nes buvo pakviesti ir šventėje dalyvavo projekto „Drąsinkime ateitį“ Garbės galerijos nariai, buvę mūsų mokyklos mokiniai: Darius Dziegoraitis (prokuroras); Darijus Pagodinas (lakūnas, docentas); Algirdas
Brilius (kompozitorius, dėstytojas, Europos komisijos informacinių technologijų ekspertas, UAB vadovas); Vaidotas Labašauskas (kunigas); Agnė Sunklodaitė (aktorė ir reţisierė); Gintaras Brokevičius (verslininkas); Ţydrė Ţilinskienė (Švietimo skyriaus vyr. specialistė); Danielius Liansbergis (komercijos direktorius) bei Garbės galerijos viešnia Kristina Kubilienė (Vaikų
ligų skyriaus vedėja, gydytoja pediatrė).

... kai lieka 100 dienų iki egzaminų...
Atrodo, ilgai laukta Šimtadienio šventė atkulniavo kur kas greičiau nei buvo tikėtasi! Dar rugsėjį
viskas atrodė tarsi uţ jūrų, uţ kalnų, o štai išaušo
rytas, kada abiturientai pasipuošę, kupini dţiugesio
veria gimnazijos duris į šventę! Nors iš tiesų anokia
tai ir šventė, tai šimtas paskutinių dienų, tokių, kokios
buvo ištisus dvylika metų, tokių, kokių daugiau nebebus, kokios bus tik paskutinį šimtą dienų... Kada kasdien minsim paţįstamus koridorių takus, matysim
savus veidus... Tokios mintys sukėlė tarsi liūdesio,
tarsi pabaigos jausmus, nors, kita vertus, šias paskutines šimtą dienų turime išnaudot maksimaliai, išsiurbti paskutiniuosius mokslo ţinių likučius, pasirengti bene pirmajam tokiam
svarbiam įvykiui mūsų gyvenimuose.
Bet rytas buvo išties dţiugus! Šypseną kėlė spalvotos gimnazijos puošmenos, šventiška nuotaika! Pirmoji pamoka vyko
tradiciškai savo kabinetuose, kuris taip pat buvo papuoštas įvairiomis dekoracijomis ir dideliu kalendoriumi, kuris mums vis
primins, kiek laiko iki lemiamos dienos beliko. Staiga į mūsų kabinetą įbėgo linksmieji gimnazijos trečiokai, vilkintys klounų
aprangomis! Padeklamavę nuostabias eiles ėmė visaip mus linksminti: rodė cirko pratimus įtraukdami ir mus! Tai buvo linksma, nuotaikinga dienos pradţia su savo klasės draugais!
Per trečią pamoką vėl visi grįţome į savo kabinetus. Jau anksčiau buvome girdėję, jog kaţkoks ypatingas ţmogus aplankys
mus per Šimtadienį ir ves mums pamoką, tad belaukdami spėliojome, kas tai galėtų būti! Išties išvydome tai, ko nelabai tikėjomės! Tai buvo kunigas Vaidotas Labašauskas, projekto ,,Drąsinkime ateitį'' Garbės galerijos narys. Natūralu, jog specifine apranga vilkintis ţmogus iš karto sukelia rimties jausmą, ko galbūt tądien mums ne itin norėjos. Bet vos prakalbus, supratome,
jog šis ţmogus atėjo mums ne pamokslauti, ne mėginti išdėstyti kokias nors sunkias teorijas, o tiesiog dţiugiai, linksmai ir jaunatviškai pasidalyti gyvenimo pasirikimo istorija. Kunigas pasakojo paprastai, nevengdamas šmaikščių pokštų, prisimindamas
ir save tokį, kokie esame mes dabar. Be abejo, kalbėjo ir apie rimtus, svarbius ir galbūt (nepabijokime to ţodţio) amţinus dalykus... Asmeniškai mane labiausiai sudomino, kada kunigas kalbėjo apie laimę, apie ţmogaus ribotumą, vertybes. Tai buvo tarsi
priminimas apie mūsų trumpą gyvenimą, tarsi kvietimas vertinti visa, kas mus supa, dţiaugtis gyvenimo galimybe ir suvokti,
jog yra daug dalykų, kurie yra visiškai nuo mūsų pačių nepriklausantys, tačiau tai neturėtų būti prieţastis negerbti, nemylėti ir
nevertinti savo gyvenimo. Buvo įdomu matyti ţmogų, patyrusį įvairiausių sėkmių ir nesėkmių, ieškojimų, dvejojimų, atradimų
ir praradimų, stovintį prieš mus, tik bepradedančius ieškoti savo laimės...
Taigi šventinis rytas padovanojo įvairių potyrių, kurie sukėlė ir dţiaugsmo, ir rimties emocijų.
Airida Navikauskaitė, IV B
Šimtadienis... Tai linksmiausia diena
abiturientams, nes iki pirmojo egzamino dar yra
likę laiko pasimokyti  . Šių metų tema – cirkas.
Taigi, jau pirmąją pamoką mūsų laukė
linksmas ir sportiškas išbandymas, kuris paţadino visus iš rytinio snaudulio.
Pamokos vedėjai — klounas,
akrobatės —
paruošė sportinę—

lietuviškai ištarti ţodţiai.
Labai dţiugu, kad renginį stebėjo pilna salė mokinių ir mokytojų, kurie negailėjo aplodismentų ir kad
visa mokyklos bendruomenė kartu paminėjo šią svarbią dieną Lietuvos istorijai. Dţiugiausia buvo, kad
atliekant paskutinę dainą „Lietuva brangi― atsistojo
visa salė ir kartu dainavo. Tada pasijautė tikroji Vasario 16-osios dvasia.
Odetra Černauskaitė, III H

akrobatinę uţduotį. Mes, IVE klasės abiturientai, buvome suskirstyti į dvi komandas, tad, negailėdami jėgų, kovėmės kiek
įmanydami, nes taip norėjosi laimėti ir gauti prizą – didžiulį stiklainį saldainių.
Sugrįţę į klasę, pasiţiūrėjome sukurtą filmuką, kuriame pagrindiniais veikėjais buvome patys – tai mūsų pačių „laiko“
kelionė nuo vaikystės iki šiandienos. Taigi, išlaikę visus išbandymus, pakeliavę prisiminimų takais, gavome ir
„pusatestačius“ – dokumentus, liudijančius, kad esame tikri abiturientai. Dėkojame III G klasės mokiniams uţ paruoštą pirmąją Šimtadienio pamoką .
Trečią pamoką mums vedė buvęs mūsų mokyklos mokinys, gimnazijos Garbės galerijos narys, Kauno apylinkės prokuroras Darius Dziegoraitis. Jis pasidalijo savo gyvenimo patirtimi ir mokykliniais prisiminimais... Kaip ir daugelis iš mūsų D.
Dziegoraitis neţinojo, kokią specialybę pasirinks baigęs mokyklą. Po mokyklos baigimo jis buvo išsiųstas į kariuomenę, grįţęs mokėsi toliau, studijavo Vilniaus pedagoginiame universitete, tapo istoriku, vėliau, baigęs teisės studijas – prokuroru. Šis
ţmogus yra įgijęs net keturis diplomus. Darius ne kartą mums kartojo, kad kiekvienas turime siekti uţsibrėţtų tikslų, tik taip
įgyvendinsime savo svajones. Pamoka praėjo labai greitai, nes buvo įdomu klausytis D. Dziegoraičio pasakojimų.

Miglė Subačiūtė, IV E kl.

Atkelta iš 1 psl

IV A klasės abiturientus, pasveikinti Šimtadienio proga ir vesti pamoką apie sėkmės kelią atvyko ţymus lietuvių kompozitorius, dėstytojas,
Europos komisijos informacinių technologijų ekspertas bei UAB vadovas
Algirdas Brilius.
Mūsų pamoką jis pradėjo pristatydamas savo išskirtinius gyvenimo
faktus, kalbėjo apie tai, kas būtent jam padėjo pasiekti savo tikslus ir siekius. Savo visapusiškumu jis suţavėjo ne vieną mūsų. Po tokio įspūdingo prisistatymo, A. Brilius mums aiškino, kaip reikia pasiekti sėkmę. Jis taip pat kalbino mus, bandė
įtraukti į diskusiją, bendravo nuoširdžiai šypsodamasis ir juokaudamas. A Brilius stengėsi mums paaiškinti, kad visų svarbiausia yra išmokti mąstyti, tada – susikurti tikslą, įveikti „sunkio jėgą―, kad pasiektume uţsibrėţtus tikslus ir svajones.
Manau, kad tiek mūsų svečiui, tiek ir mums patiems šis susitikimas buvo labai šiltas bei malonus. Pamatėme, kad
toks iškilus Lietuvos ţmogus iš tiesų yra labai paprastas. O tai mums tapo tikru įrodymu bei paskata sekti jo pavyzdţiu, tik
jau su sava svajone.
Justė Kazakevičiūtė, IV A

Šiuolaikiniame versle daugelis įmonių vis daţniau susiduria su ekstremaliomis situacijomis, sudėtingomis problemomis, kurioms suvaldyti ar išspręsti tradicinės organizacinės struktūros nepakanka. Į pagalbą organizacijų vadovai
pasitelkia komandas – darnias, bendro tikslo siekiančias
darbuotojų grupes, kurios veikdamos kryptingai ir nuosekliai pasiekia laukiamų rezultatų. Tačiau suburti komandą –
sudėtingas, išmanymo ir ţinių reikalaujantis darbas. Nepakanka vien suburti į grupę geriausius įmonės specialistus,
tikintis, kad jie išspręs iškilusią problemą. Kartais geras specialistas gali visiškai nepritapti prie komandos. Ir, visų pirma, apie verslą ir jo kūrimą mums papasakojo Vilkaviškio
„Aušros“ gimnazijos projekto „Drąsinkime ateitį“ Garbės
galerijos nariai, buvę mūsų mokyklos mokiniai: verslininkas, UAB „Gintrėja― direktorius Gintaras Brokevičius bei
UAB „Simpras― komercijos direktorius Danielius Liansbergis. Šie, be galo iškalbingi ţmonės (nors iš pradţių labai
jaudinosi), mums, IV C gimnazijos klasės abiturientams,
papasakojo, kaip jiems kilo mintis įkurti verslą, kas, jų nuomone, gyvenime yra svarbiausia, ko kiekvienam iš mūsų
reikia siekti bei kas yra tas unikalus verslo kūrimas, ko jam
reikia.
Verslininkas, UAB „Gintrėja“ direktorius Gintaras Brokevičius papasakojo, jog verslą pradėjo atsitiktinai, ţmonos
pagalba. Kaip jis teigė, dar būdamas mokykloje domėjosi
verslo kūrimu ir pirmasis jo uţdarbis buvo 70 rublių, nuo
kurių ir prasidėjo didysis verslas. G. Brokevičius lyg pajuokaudamas uţsiminė apie geometriją, kurios jis vis dar
„nesupranta“, nes mokykloje nebuvo nei moksliukas, nei
blogai besimokantis, mokėsi taip, kaip leido galimybės. Be
abejo, G. Brokevičius apie verslą išmano daug daugiau nei
mes galime įsivaizduoti, nes, kaip ţinoma, jis Vilkaviškyje
įkūrė ir laisvalaikio centrą „Topolis“; saloną „Tarp gėlių“
bei daugelį kitų įmonių, kurios ţmonių dėmesį vis labiau ir
labiau traukia. Todėl turime pripaţinti, jog Gintaras verslininko gyslelę turi.
UAB „Simpras“ komercijos direktorius Danielius Liansbergis mus supaţindino su verslo pagrindais ir ko reikia jaunam verslininkui. Ţinoma, jis taip pat paminėjo mokyklą,
kurioje, kaip jis teigė, mokėsi itin gerai. Danielius mums
trumpai papasakojo apie savo praeitį, jog baigęs mokyklą
jis studijavo verslą ir vadybą. UAB „Simpras― Danielius
dirba dar tik šešerius metus, todėl į šį verslą tik įsijungė ir,
savo pastangomis bei įdėtu darbu, tapo komercijos direktoriumi. Uţklausus, kokios darbo perspektyvos yra jaunam
ţmogui, D. Liansbergis truputį sutriko, bet atsakė, jog pirmiausiai turime baigti mokslus, aplankyti ir susipaţinti su
kitų šalių kultūra, o tik tada galvoti apie verslo kūrimą
(ţinoma, jei norime kurti verslą).
Praleista pamoka su Gintaru Brokevičiumi bei Danieliumi Liansbergiu kiekvieną iš mūsų paskatino siekti savo
uţsibrėţtų tikslų, praturtino ţiniomis bei suteikė daug šiltų
emocijų.

Mums, IV F klasės mokiniams, vienuoliktokai pravedė linksmą ir nuotaikingą
antrąją pamoką. O, trečioji pamoka buvo šiek tiek rimtesnė. Darijus Pagodinas - Garbės
galerijos narys, verslininkas, pilotas, dabar dirba dėstytoju Kauno technikos universitete—spalvinga asmenybė... Darijus pasidalino savo gyvenimiška patirtimi, papasakojo
apie savo įdomų gyvenimą, mokė mus kaip reikia siekti savo uţsibrėţtų tikslų.
Tryliktą valandą įvyko šimtadienio dienos paminėjimas. Visi susirinkusieji buvo
nustebinti vienuoliktokų išradingumu. Daug ovacijų sulaukė pačių dvyliktokų sudainuota daina, kuri privertė atsistoti ant kėdţių visus dalyvius salėje.
Įvykęs renginys buvo kupinas staigmenų, įdomus ir graţiai pabaigė dieną. Dėkojame visiems mokiniams ir mokytojams, kurie prisidėjo prie Šimtadienio šventės. Dabar
galime ţengti į egzaminus be nerimo ir baimės .

Agnė Urbanavičiūtė, IV C kl.

IV F klasės abiturientai

Šimtadienis... Visą penktadienio dieną mintys tik ir sukosi – Šimtadienis...
Šimtadienis buvo nuostabus ir nepakartojamas! Didelį
įspūdį paliko trečia pamoka, kurią vedė buvusi mūsų mokyklos mokinė, projekto „Drąsinkime ateitį― Garbės galerijos narė, Keistuolių teatro aktorė ir reţisierė Agnė Sunklodaitė.
Į pamoką Agnė labai „stipriai“ vėlavo, bet, vos tik įţengusi į mūsų IV D klasę (mūsų klasės auklėtoja V. Unguraitienė buvo ir Agnės auklėtoja – aut. pastaba) „įnešė― puikios
nuotaikos. Nors kelionė iš Vilniaus į Vilkaviškį jai truko
ilgai ir, anot jos, buvo sunki, bet, nepaisant visų negandų, ji
labai norėjo atvykti.

Šimtadienio proga mes, IVG klasės abiturientai buvome maloniai nustebinti, kai per trečią pamoką , aplankė viešnia,
Vilkaviškio ligoninės vaikų skyriaus vedėja, gydytoja pediatrė Kristina Kubilienė.
Gydytojos pamokos metu kalbėjomės apie ateities planus, kokią
profesiją rinksimės, diskutavome... K. Kubilienė papasakojo apie
savo studijų metus, apie tai, kas ją paskatino pasirinkti šią profesiją.
Pamoką gydytoja baigė skaitydama pradinukų, gulėjusių ligoninėje, mintis apie gydytojus, vaistininkus, operacijas.
K. Kubilienės pamoka mums nė kiek neprailgo. Ačiū jai uţ pozityvią ir nuotaikingą pamoką!

Neringa

Milda Banionytė, IV G

IVH klasės abiturientų, nuotaiką pakėlė IIIH klasės mokinių organizuota ir pravesta pamoka. Vykdydami jų paruoštas uţduotis ir klausydami jų kruopščiai apgalvotos pamokos jautėmės apsupti fantastiškos aplinkos...
Dėkojame trečiokams taip pasistengusiems dėl mūsų Šimtadienio šventės ir geros nuotaikos.
O, per trečią pamoką klausėmės buvusios mūsų mokyklos mokinės, Garbės galerijos narės, Švietimo skyriaus vyresniosios specialistės Ţydrės Ţilinskienės pamokos „Mano gyvenimo pamokos – sėkmės pamokos―. . Ji, paaiškinusi mokslo
svarbą ir reikšmę mūsų tolimesniame gyvenime, ne vieną privertė susimąstyti ir gerai apgalvoti savo ateities tikslus ir planus. Ţydrės paruošti uţdaviniai apie mokyklą, mokinius nuteikė dţiugiai. Vienas iš sukurtų eilėraštukų pavyzdţių buvo:
Mokykla
Graţi, šviesi
Sutinka, uţaugina, išleidţia
Ţinių šaltinis
Namai.
Ţ. Ţilinskienės pamoka buvo prasminga ir
su geros nuotaikos pliūpsiu. Ačiū jai!

Ieva Jakubauskaitė, IV H

Pamokos metu Agnė mums parodė keletą pratimų,
kuriuos atlieka aktoriai prieš spektaklį. Ji rodė ir mokė
mus, kaip galime pajusti savo kūną, atsipalaiduoti,
susikoncentruoti. Buvo įdomu ir nestokojome jai klausimų...
Gimnazijos skambutis kvietė į pertrauką, bet mums,
abiturientams, jis - nė motais. Agnės pamoka tęsėsi...
Pasiskirstėme poromis ir turėjome pasakyti, kokiu
ir kaip įsivaizduojame savo porininką po penkių metų.
Aktorė visa tai įrašė ir priţadėjo, kad vėliau atveš
mums dovaną, kad vėliau prisimintume ir smagiai pasijuoktume.

IVD klasės abiturientų vardu dėkoju A. Sunklodaitei, kad
pasidalijo savo patirtimi, uţ mums paliktus neišdildomus įspūdţius...
Silvija Čemerkaitė, IV D

GIMNAZISTŲ

KŪRYBA
Agnė Kavaliausklaitė, IVH

Tautos išmintis teigia: „laimigi laiko neskaičiuoja―.
Tačiau, tai anaiptol nereiškia, jog tie, kurie jį skaičiuoja nėra laimingi. Visuomet prasminga kalbėti
apie laiką, nes jis mus lydi visur ir visada. Tačiau dabar politikus su
naujais BMW ir filosofus su nelygintomis kelnėmis palikime ramybėje. Pastarieji prirašė daugybę knygų, bet perskaičius jas, dauguma
mūsų vis tiek nieko nesupranta...
Tikriausiai, Jums, kaip ir man, vis kliūna beveik kasdien girdimos banalybės apie laiką. Juk didţiausi laiko švaistūnai ir yra tie,
kurie nuolatos skundţiasi paros trumpumu! Įsivaizduokite, kad Jums
suteikiama galimybė „įsigyti― laiko. Kaip jį praleistumėte? Pakračius
smegeninę ir pridėjus ranką prie širdies nuoširdţiai Jums sakau: pirma, aš jį naudočiau lygiai taip, kaip naudoju dabar, antra, iki šiol
niekaip nesugebu susitvarkyti su 24 valandomis, todėl vargu ar kas
pasikeistų „įsigijus― dar keletą papildomų minučių... Todėl daţnai
girdima frazė „jei turėčiau daugiau laiko, padaryčiau tą ar aną― man
tampa vis banalesniu ir maţiau įtikinančiu pasiteisinimu. Mielieji,
neapgaudinėkime savęs – tai tik paprasčiausia proga „nusimuilinti―!
Kita vertus, tai primena sumuštinį: tingų „nenoriu― uţtepame storu
sluoksniu „negaliu, nes trūksta laiko―. Laiko trūkumas, tai tarsi skydas nuo nepatogių dalykų. Bet ne kiekvienas bėga nuo laiko... Kai
kurie iš mūsų apnuogina save prieš visagalį laiką, o kiti tiesiog ginasi nuo jo.
Nebendraujantys. Tokiems ţmonėms laiko trūkumas tarsi išsigelbėjimas: jie atsiriboja nuo ţmonių (kurie tokias asmenybes labai
vargina) ir socialaus pasaulio. Geriausias pavyzdys – veiksmo filmai, kur policininkai, ţvalgai, karininkai ir kitų svarbių profesijų atstovai dėl laiko stokos neturi savo nuosavo gyvenimo. O jeigu tokie
įsimyli, tai tik netyčia, darbe.
Darbomanai. Juos uţkalbinus gausime virtinę nusiskundimų,
esą jie jau kelerius metus iš eilės dirbo be atostogų. Supraskit, jie yra
labai uţimti, reikalingi ir svarbūs! Apie laiką geriau neklauskit –
paros jiems niekad negana. Tokie ţmonės primena pakvaišėlius iš
filmų: svarbiausia neuţklausti jų apie poilsį, kitaip jie visai įsiaudrina, nes savaime aišku, jog darbomanas negali sau to leisti dėl beprotiško uţimtumo. Bet kai aplinkybės švysteli galimybę atsipūsti
„ponas uţimtuolis“ pasimeta, praranda nuovoką ar jaučiasi tarsi kosmose. Tiesiog, tokie ţmonės nemoka susidoroti su laiku, nes šis darbomaną „apnuogina― prieš visą pasaulį, parodo jo gyvenimo tikslo
neturėjimą ir menkystę. Klasikinis laiko „priešės― pavyzdys Coco
Chanel. Mergina daţnai minėdavo, kad savaitgalių ir laisvo laiko ji
tiesiog nekenčia. Darboholikai – priešingybė darbomanams (jie uţsiima veikla, kuri juos įtraukia, tačiau dėl laiko stokos nesiskundţia,
nes to net nepastebi, bet tai jau kitas ţmonių sluoksnis).
Sociopatai šiek tiek primena darbomanį darus ir nebendraujančius: jie taip pat mėgsta kiekvieną minutę (net sekundę) uţkišti veikla ir skųstis uţimtumu, be to jie bijo ţmonių, bet be jų gyventi taip
pat negali. Tam tikra prasme, uţsiėmęs sociopatas yra geriau nei tiesiog sociopatas. Pastarasis, turėdamas laisvo laiko greičiau pasiduoda protui, kuris šnabţda krėsti šunybes. O tai gali pridaryti nemaţai
bėdų.
Esamo laiko meistrai (ELM) – pati rečiausia, bet unikaliausia
grupė. Šie ţmonės, kitaip nei visi minėtieji anksčiau, į laiką nekreipia dėmesio. Jie turi nusistatę sau taisyklę: svarbiausia ne ką nors
nuveikti, bet netrukdyti kitiems. Naivu būtų juos tapatinti su šventaisiais, pasišiaušusiais menininkais ar susireikšminusiais intelektualais. ELM vertina kiekvieną gyvenimo minutę ir tai daro ne naudodami laiką, o tiesiog juo dţiaugdamiesi. Tokie ţmonės daţniausiai
nepriklauso elitui, dirba paprastą darbą ir yra paprasti ţmonės, kuris
gatvėje išsiskirs tik savo šypsena. Laikas jiems yra ne priešas, o
draugas ir sąjungininkas.
Šį ţmonių grupių sąrašą dar galėtumėme pratęsti, tačiau laiko
ir vietos stoka mane apriboja. Vis dar neišmokus tvarkytis su laiku
gyvenu it moters rankinėje: daug reikalingų dalykų, bet išdėlioti juos
į jiems skirtas „lentynas“ - neįmanoma.
Jeigu galėčiau, padovanočiau Jums keletą valandų, nes dabar
daţnai galvoju, kad ir 24 valandos yra neţmoniškai daug...
Evelina Kurtinaitytė, III H kl.

Giesmė Gyvenimui
Lėkti su vėju –
Į saulę pakilti.
Pasiekti mėnulį –
Ţvaigţdes pamatyti.

***
Tu karštus
bučinius man dovanoji
vos tik uţsimerkus

Uţkopti į kalną –
Ţemyn paţiūrėti,
Ir tik tai pasiekus
Visus palikti.

ir lyg šaltas vėjas
glostai plaukus
o tai mane vilioja

Neverkti dėl nieko –
Tik gera daryti.
Pakeisti pasaulį –
Aš tam pasiryţus.

nesakęs nieko
pasitrauki
ir man dėl to neskauda

Vėjas
aš lyg kregţdė
Aš nupieščiau saulę
Geltonai ţalią, raudoną
Į kurį mano ašaros krenta
Tokios juodos, neskaudţios.

šypsausi vėliai

Danguj geltonų debesų
Ţydės roţinė saulė,
O juodos ašaros kris
Į mėlynai žalią pasaulį.

telieka kvailas

mane tu suviliojai

atminimas
kuris širdy keroja

Mano rausvai pilkus plaukus
Kels išdykėlis vėjas
Bandys pakelt man ūpą
Išmest iš šio krašto, vėliai –

tu niekad manyje
nebūsi
nes aš visa pragalvojau.

Kai stovėsiu ant šlaito
Ţiūrėdama į kraujuojančią upę
Manęs nepastebės nė vėjas –
Aš jau būsiu nubudus.

Metų laikai
Agnė Urbonavičiūtė, IV C

Pažadinkim širdį
Tavo delne praţydo alyvos
Vien laimės ţiedais,
Su šakelėj įpintais
Vilties takais.
Kai laimės mes ieškom
Klajodami ilgai,
Gyvenimu nutiestas tiltas
Sulūţta daţnai.
Kartais mūs laimė
Stovi šalia, Tiktai mes nemokam
Prakalbinti jos.
Paţadinkim liūdinčią širdį
Iš miego gilaus,
Paguoskime ţmogų,
Pamirštą visų.

Aplink tiek groţio spindi, -----Sustok, apsidairyk...
Tas groţis rudeniu pakvipęs Ištarkim jam sudie kasryt.
Ruduo paliks apţėręs auksą,
Nuspalvinęs laukus, miškus, Tik viskas bus labai trumpai
Kaip melsvas rudenio dangus.
Štai atslenka pikta ţiema,
Pasidabinus balta skara.
Ji šalta, darbščia ranka
Puošia ţemę sidabro spalva.
O po ţiemos pavasaris svaigus
Kovos uţ rūpesčius taurius.
Pabers lietaus šaltus lašus,
Nuplaus šaltos ţiemos kerus.
Išsprogs pirmieji pumpurai.
Laukus papuoš gėlių ţiedai.
Čiulbės parskridę paukščių pulkai,
Ir prasidės vasaros dţiaugsmai.

Skaityk, mokykis, domėkis, tobulėk!..
TAI GALI BŪTI TAVO „SĖKMĖS STOTELĖ“
Visų tėvai nori, kad mes įgytume aukštąjį išsilavinimą, vėliau
dirbtume gerai apmokamą darbą, sukurtume graţią šeimą ir t.t. Bet
ar jie tikrai geriau ţino, ko norime mes? Juk geriausiai tai ţinoti ir
suprasti turėtume patys. Gyvenimas suteikia daugybę galimybių:
tęsti mokymąsi universitete, kolegijoje, profesinėje mokykloje,
įsidarbinti, keliauti, savanoriauti ir t.t. Todėl labai svarbu, kad
tu pats (pati) atrastumei, ko nori, ir mokytumeisi iš savo patirties, nes visada viską turi ištverti „savo kailiu“.
Pateikiame keletą skirtingų, bet ryškių ţmonių, nuėjusių skirtingus gyvenimo kelius, pavyzdţių. Jie nepasakė sėkmės recepto,
tačiau išvardijo bene visus galimus jo ingredientus... Tad nepražiopsok „Sėkmės stotelės“ – galbūt čia tavęs laukia pirmasis bilietėlis savęs atradimo link. Nes TOBULĖJIMAS veža!
Kai aplink tiek skubėjimo ir galybė pasirinkimų, neretai norisi stabtelėti ir paklausti savęs – o ko gi iš tiesų aš noriu? Vieni
atsakymų ieško medituodami, kiti – keisdami būrelius ar darbus
kaip kojines, o mes tau siūlome sustoti „Sėkmės stotelėje“:
Didelė dalis ţmonių net neįsivaizduoja, ką jie nori dirbti pabaigę mokyklą. O svarbiausia – apsibrėžti tai, ką nori veikti.
Pradėti reikėtų nuo popieriaus lapo ir jame surašyti viską, ką norėtumei dirbti. Po to skaitykite ką surašėte. Patikėkit, daugelis
pozicijų atkris. Taip susiformuosite teisingą savęs suvokimą. Antras klausimas – ką aš galiu? Paprašykite draugų, kad jie parašytų,
ką, jų manymu, jūs galite geriausiai. Jeigu draugai sakys, kad
„jums ne viskas gerai“, jog prašote tokių dalykų, paţadėkite apie
juos taip pat parašyti. Po šių dviejų procedūrų jūs turėsite du popieriaus lapus. Viename iš jų – „ko noriu?“, kitame – „ką galiu?“.
Daugeliui iš jūsų rūpi dar vienas klausimas, „kur stoti, kad būčiau naudinga(s) darbo rinkoje?“. Svarbiausia stoti ten, kur
nori. Jeigu įstosite ten, kur neorėjote, yra didelė tikimybė, jog
būsite prasti arba vidutiniški specialistai, o darbdaviams reikia
gerų darbuotojų. Priversti save daryti tai, ko nenori, yra kur kas
sunkiau, nei surasti tai, ką nori daryti.
Kitas ţingsnis – pasidaryti rinkos analizę, kam manęs reikia? Ir, svarbiausia, nesustoti, net jeigu nepasiseka.
Pagal tai, kaip ţmonės supranta sėkmę, juos galima dalyti į
dvi stovyklas. Pirma grupė ţmonių šventai tiki, jog sėkmė nuo jų
nepriklauso. Ją nulemia likimas ir kt. faktoriai. Antra kategorija
ţmonių – tie, kurie mano, kad egzistuoja sėkmės dėsniai: pirmas
– aiškumo (ţmonės turintys aiškius tikslus, pasieks daugiau, nei
kiti); antrasis – koncentracijos („Ţmonės tampa tuo, apie ką ilgesnį laiką galvoja―( Brian Tracy)). Patarimas – venkite galvoti apie
tai, ko nenorite, ir daugiau mąstykite apie tai, ko norite; trečiasis – 24 valandų dėsnis. Visi turime vienodai laiko – vieną parą,
bet vieni padarome maţiau, kiti – daugiau (tas pats ir apie mokymąsi: vieni mokomės maţiau, kiti – daugiau( „Ţibinto― red. pastaba)). Čia vėlgi yra dvi grupės ţmonių: vieni laiką investuoja, kiti
švaisto. Tačiau, jeigu neturi aiškių tikslų, koks skirtumas, kaip jį
leisti? Juk net neţinai, kuri veikla yra laiko investavimas, o kuri –
švaistymas.
Siūlome atlikti pratimą: paimti popieriaus lapą, tušinuką ir
parašyti rašinėlį „Kaip turėtų atrodyti mano gyvenimas po 20
metų“, sąlyga – rašyti idealią versiją. Tai nėra labai paprasta, nes
į galvą nuolat lenda šios dienos realijos, todėl kartokite sau sakinį:
„Jeigu žinočiau, kad tikrai pavyks...“. Tokį rašinėlį galima rašyti
ir metus, bet jis turėtų padėti pasirinkti, kur stoti, ką dirbti ir pan.
Todėl, jeigu nenusprendėte, kaip norite gyventi po 20 metų, ir neţinote, kuri profesija jums tai gali uţtikrinti, geriau praleiskite tobulindamiesi ir nestokite niekur...

Mieli abiturientai,
„Žibinto“ redakcija linki Jums sėkmės „savęs paieškose“ ir renkantis brandos egzaminus, nes tik nuo Jūsų priklausys Jūsų ateitis . O, ji, jau prasideda šiandien.
Linkime sėkmės!

Informacinis raštingumas (IR)
Ar Tu žinai?
Neretai artėjant egzaminams uţpuola panika, kad nespėsite tinkamai
jiems pasiruošti.
Pateikiame keletą vertingų patarimų tiems, kurių laukia egzaminai ar patikra. Sakote, neprivalgęs neprilaiţysi?...
- Patarimų ir pagalbos, kartais,
prireikia ir tiems, kurie daug mokosi, ir
tiems, kurie pajunta sąţinės grauţatį dėl
tuščiai mokyklos suole prabėgusių metų...





1. Neturėkite išankstinio nusistatymo.
Negalvokite, kad egzaminas yra sunkus ir jums
nepavyks jo gerai išlaikyti. Tokios mintys tik įneš
nereikalingą sumaištį. Išlikite ramūs ir kryptingai
mokinkitės. Tikėkite, kad jums pavyks. Ramybė ir
darbas padės pasiekti trokštamą rezultatą.
Stresas tik be reikalo jus blaškys.

Bibliotekos vedėja
Joalita

Projektas „AKIM“ Kas tai?

2. Planuokite laiką.
Skirkite daug laiko mokslui, bet jokiu būdu nepamirškite laisvalaikio ir pramogų. Atminkite, kad
dirbdami be pertraukų greičiau pervargsite ir
blogiau įsiminsite informaciją. Taip pat stenkitės
išvengti kito kraštutinumo, kai daug laiko skiriama pramogoms, o mokomasi paskutinę naktį.
Atminkite, kad tik tinkamai susiplanavę laiką galėsite pasiekti trokštamą rezultatą.

3. Susikurkite jaukią aplinką.
Pasirinkite mokymuisi tą kambarį, kuriame lengviausia susikaupti, rinkitės tas valandas,
kai gebate labiausiai koncentruoti dėmesį. Jeigu nervina netvarka, esanti kambaryje, susitvarkykite kambarį, jeigu blaško muzika, išjunkite ją,
jeigu negalite susikaupti dėl saulės, užtraukite
užuolaidas. Svarbiausia susikurti tokią atmosferą,
kuri padėtų maksimaliai susikoncentruoti.

4. Konspektuokite esminius faktus ir
formules, pasibraukite citatas.
Tai padės lengviau įsiminti faktus, leis mokymosi
gale pasikartoti medžiagą. Taip pat galima užsirašinėti esminę informaciją ant lipnių lapelių, susiklijuoti juos matomoj vietoj ir, esant
reikalui, žvilgtelti į juos. Arba susikurti savo sistemą, kuri padės geriau ir greičiau įsiminti faktus.

5. Miegas ir maistas - labai svarbu.
Stenkitės miegoti ne mažiau kaip 6 valandas, tinkamai maitinkitės. Tai leis išlikti žvaliems ir energingiems. Jeigu kamuoja nerimas, leiskite sau
pasilepinti saldumynais, kurie pakelia nuotaiką,
malšina stresą. Tuo atveju, kai jaučiate pernelyg
didelį nerimą, vartokite B grupės vitaminų preparatus, gerkite valerijono arbatą.

6. Svarbiausia - pozityvus mąstymas.
Tvirtai tikėkite, kad egzaminą išlaikysite puikiai.
Įsivaizduokite save, matantį įvertinimą, įsivaizduokite, kaip apsidžiaugiate.
Karštas tikėjimas - visa ko pradžia.

Linkime sėkmės!
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Mūsų gimnazija dalyvauja Lietuvos
meno kūrėjų asociacijos parengtame projekte „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“.
Projektas siūlo aukštąją kultūrą sistemingai ir nuosekliai pateikti gimnazijos
mokiniams. Tai tikslingas kultūros kūrėjų
bendravimas su gimnazistais ir 11-kos kultūros žurnalų atėjimas į biblioteką. Į dialogą su gimnazija bus įtraukti patys
įdomiausi menininkai, kurie turi ką pasakyti mokiniams ir
nori tai padaryti. Atskirų meno šakų (literatūros, dailės, muzikos, architektūros ir pan.) kūrėjai pasirengę pravesti meninės kūrybos pamokas ir praktinius užsiėmimus (kūrybines
dirbtuves) 1-4 klasių gimnazistams. Temas siūlys patys menininkai, todėl jos bus labai įvairios, bet toks ir yra projekto
tikslas – sudominti mokinius viena ar kita meno sritimi, išplėsti jų suvokimą, kas tai yra menas, ir galbūt sugriauti kai
kuriuos stereotipus apie menininkus, nes menininkai irgi gali
būti patys įvairiausi žmonės visom prasmėm.
Jau gavome projekto „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)" pirmąją žurnalų siuntą:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

„Kultūros barai“
„Naujasis Židinys – Aidai“
„Metai“
„Knygų aidai“
„Krantai“
„Dailė/Art“
„Literatūra ir menas“
„Fotografija“
„Muzikos barai“
„Kelionė su Bernardinai.lt“
„Tautodailės metraštis“

Gimnazijos biblioteka bei informacijos centras kviečia
skaityti, domėtis, dalintis įspūdžiais

Ateina abiturientė į baţnyčią ir
klausia klebono:
- Į kuriuos šventuosius reikia
kreiptis, kad padėtų išlaikyti brandos
egzaminus?
- O tu, dukra mano, ar bandei mokytis?…
Vyr. redaktorė:
Redaktorės pavaduotoja:
Korespondentės:

Odeta Černauskaitė, IIIH kl.
Silvija Čemerkaitė, IVD kl.
Ieva Paškauskaitė, III C kl.
Sandra Saukaitė, III C kl.
Foto korespondentas:
Marius Danilaitis, III C kl.
Būrelio vadovės: Jūratė Dapkūnaitė, Vilija Brundzienė
Maketavo:
Vilija Brundzienė

