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Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos laikraštis

Leidţiamas nuo 1992 m.

L IETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA
V AIDA K AINAUSKIENĖ — PIRMOJI
MOKYTOJA EKSPERTĖ „A UŠROS “ GIMNAZIJOJE
Ką Jūs atsakytumėt į
tokį teiginį, kad jeigu
mokytojas nori dirbti, jam
nereikia nei metodininko,
nei eksperto vardo, jam tai
darbinių įgūdžių neprideda.
Viskas
priklauso
nuo
asmenybės, poreikio ieškoti
naujų žemių.
Visiškai
pritariu
šiam teiginiui: jei mokyto- Nuotr. Vaida Kainauskienė
jas yra iš pašaukimo, jei
mokytojo profesija yra tapusi neatskiriama jo gyvenimo dalimi, netgi gyvenimo būdu, jis dirbs puikiai, kūrybiškai ir apie jokį metodininko ar eksperto vardą
pamokoje tikrai negalvos.
Girdėjome, kad Jūs, mokytoja, visai neseniai įgijote
lietuvių kalbos mokytojo eksperto kvalifikacijos kategoriją (Mokytojas ekspertas - tai aukščiausia Lietuvoje galima
kvalifikacinė kategorija – aut . pastaba) . Ką ši kvalifikacinė kategorija Jums reiškia ir kokie Jūsų ateities planai
gimnazijoje? Paatviraukite.
Tai gana nelengvas savęs patikrinimas ir išbandymas. Taip, dţiugu, kad mano veiklos rezultatai atitiko
ekspertui keliamus reikalavimus. Tačiau nereiškia,
kad jau pasiekta kaţkokia riba, kad jau viskas yra atlikta ir ateityje nieko daugiau nereikės dirbti. Priešingai man šis vardas tai yra didţiulė atsakomybė ne tik
prieš savo mokinius ir kolegas mokytojus, bet ir didţiulis įsipareigojimas sau nuolat tobulėti, kurti, ieškoti.
Kaţkokių grandiozinių planų tikrai neturiu: dirbsiu ir
toliau tą darbą, kuris man yra mielas, t.y. būsiu lietuvių
kalbos mokytoja ir mokysiu gimnazistus gimtosios kalbos (įtariu, kad ši frazė vieniems bus puiki naujiena,
kiti nuliūs, kad lietuvių kalbą dėstys Kainauskienė ).
Iš neoficialių šaltinių teko girdėti, kad esate lietuvių
kalbos vadovėlio bendraautorė. Kokioms klasėms sudarėte vadovėlį? Ir kas Jus paskatino prisidėti prie vadovėlio kūrimo?
Jūsų šaltiniai patikimi. Taip, esu bendradarbiavusi su „Šviesos― leidykla: esu lietuvių kalbos pratybų 6
kl. ir lietuvių kalbos vadovėlio 7 kl. bendraautorė. Taip
pat 2012 m. rudenį dienos šviesą išvydo dar vienas leidinys - „Lietuvių kalba. PUPP uţduotys―. Pasinaudoju
proga ir norėčiau parekomenduoti šią mokomąją priemonę įsigyti mūsų II klasių gimnazistams, nes uţduotys
orientuotos į pavasarį vykstančius patikrinimo reikalavimus. Manyčiau, kad atlikdamas šioje knygoje pateiktas uţduotis, kiekvienas antrokas ţingsnis po ţingsnio
artės prie puikaus įvertinimo. Mano auklėtiniai (dabar
IIIa) irgi prisidėjo prie šio leidinio ruošimo: jie buvo
savotiški lakmuso popierėliai. Praeitais mokslo metais
jie atliko gana nemaţai uţduočių, nes man norėjosi
patikrinti uţduočių tinkamumą, sunkumą. Galiu pasakyti, jog jų indėlis tikrai svarus, nes keletas uţduočių
buvo pakoreguotos: vienos palengvintos, kitos pasunkintos.
Ar galite teigti, kad jau pasiekėte savo karjeros viršūnę?
Neţinau, ar čia išvis yra karjera. Jei atvirai, apie
tai niekada negalvoju. Šiuo metu dar studijuoju ISM
magistrantūroje ir kai ją baigsiu (bent jau taip tikiuosi), gal ir pagalvosiu .
Nukelta į 2 psl.
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Šimtadienis – viena įsimintiniausių ir reikšmingiausių mokyklinių švenčių!
Penktadienį, vasario 15 d., Vilkaviškio „Aušros― gimnazijoje nuo ryto nerimo bruzdesys ir kvepėjo spragintais kukurūzais.
Šių metų šimtadienio tema – ţvaigţdţių spindesys. Ne tik renginio pasirodymai, bet ir dekoracijos puikiai atspindėjo
temą. Trečiokai gimnazistai daug ir sunkiai dirbo, todėl dţiaugėsi, jog jų pastangos buvo įvertintos.
Veiksmas prasidėjo trečios ir ketvirtos pertraukų metu. Prie Aktų salės įrengtame bare „Ţvaigţdţių spragesys― abiturientai buvo vaišinami gaiviaisiais gėrimais ir vietoje spraginamais kukurūzais. Šalia baro įrengtoje nuotraukų alėjoje, kurioje puikavosi ištiestas raudonas kilimas, dvyliktokai galėjo perţvelgti visus tuos dvylika metų, praleistų mokykloje. Po penkių
pamokų tiek mokytojai, tiek mokiniai skubėjo į Aktų salę. Čia vyko pagrindinis renginys, vedamas Kornelijos Dadurkaitės,
Luko Auksoraičio ir Emilijos Sinkevičiūtės. Renginio pradţioje šokių grupė „Staigmena― sušoko šokį mokytojams, tada
buvo pristatytos penkios populiariausių profesijų... parodijos. Mokyklos scenoje pasirodė ir tokie pasaulinio lygio atlikėjai
kaip Boney M (Sigutė Anisimavičiūtė) bei Madonna (Paulius Balčiūnas). Grupės „Fresko― merginos ţiūrovams padovanojo
naują šokį pagal Eurovizijos nugalėtojos dainą, o vaikinai kėlė šypseną parodijuodami šį merginų šokį. Pasaką apie baisųjį
Egzaminą sekė sena išmintinga bobulytė (Arnas Vyšniauskas), savo lankstumą demonstravo cirko artistė Rūta Kiverytė, o
dar viena merginų šokių grupė sušoko energingą šokį krepšininkams. Ypač didelio susidomėjimo sulaukė nufilmuoti tėvų,
brolių palinkėjimai dvyliktokams. Jie priminė, kad šimtas litų visai nedaug, o štai šimtas dienų labai daug, tačiau jos greitai
prabėgs, todėl abiturientai turi naudotis ir dţiaugtis tuo laiku, kuris jiems liko. Abiturientai, padėkoję trečiokams uţ šaunų
renginį, sveikino mokytojus, gimnazijos Direktorių, dėkojo uţ suteiktas ţinias ir įteikė raktą, kuris simbolizuoja gyvenimo,
sėkmės atrakinimą. Taip pat abiturientai visus nustebino parodydami savos kūrybos klipą, kuriame dainavo repo ritmu apie
matematiką, literatūros kūrinius ir visą mokyklą apskritai. Nuostabų renginį uţbaigė iš Marijampolės atvykusios „Studentės―
ir Paulius. Gimnazijos aktų salę abiturientai paliko su šypsenomis veiduose, paţadėję sugrįţti aplankyti mokyklos, ir išskubėjo švęsti...
Ugnė Maladauskaitė, IIB

MO K Y MO SI MO TY V A C I JO S Y P A T U MA I
„ A U Š RO S “ GIM N A ZI JO J E

Visiems ir visada mokykla išlieka kaip vienas iš svarbiausių gyvenimo etapų. Laiko tėkmėje prisiminimai apie ją priverčia nusišypsoti arba nuliūsti... Vienaip ar kitaip ji paţadina emocijas kiekvienam.
Tik uţvėrę mokyklos duris susimąstome – kas mums buvo mokykla? Galbūt tai yra kaip namui pamatai? Svarbiausia
pastato dalis, kurios niekas nemato. Jei pamatai netvirti – namas griūva.
Norisi tikėti, kad gimnazistai yra sąmoningos asmenybės, siekiančios savo uţsibrėţto tikslo sunkiu darbu, mokosi dėl
savęs, o ne dėl kitų. Juk turite viso gyvenimo uţduotį – pateisinti artimųjų, o svarbiausia – savo pačių lūkesčius. Labai gaila,
bet yra dalis mokinių, kurie negalvoja apie ateitį, o gyvena tik šia diena.
Jau beveik mėnuo kaip baigėsi I pusmetis. Rezultatai labai įvairūs. Iš septynių III klasių tik trijų klasių mokiniai I pusmetį uţbaigė be neigiamų paţymių – tai IIIA, IIIE, IIIG klasės. 10 mokinių pusmetį baigė su neigiamais paţymiais. Tačiau 5
mokinių rezultatais galima labai pasidţiaugti, jie mokosi labai gerai. Tai S. Anisimavičiūtė (IIIA) ir V. Šlenfuktas (IIIA), P.
Švirinait (IIIC), L. Skamarakas (IIIF), G. Kasparaitytė (IIID). Be abejo, paţangumas ir lankomumas neatskiriami dalykai. III
klasių mokiniai I pusmetį praleido 5 086 pamokas, iš jų 774 nepateisintos.
Labai gaila, bet I pusmetį nei viena iš aštuonių IV klasių neuţbaigė be neigiamų paţymių. Iš viso 17 abiturientų turi
neigiamus I pusmečio įvertinimus. Dţiugu, kad net 11 abiturientų mokosi labai gerai. M. Mekšraitytė ir I. Paškauskaitė –
IVC, G. Burbaitė, A. Karpavičiūtė ir D. Rikliūtė – IVE, M. Valasevičius IVF, G. Domantaitė, V. Gţibovskytė, J. Kviesulaitytė, V. Mazauskaitė ir M. Venckevičiūtė – IVG klasės.
Abiturientai I pusmetį praleido 7 495 pamokas iš jų 1401 pamoka nepateisinta. Dar liko 100 dienų kai kuriems mokiniams padaryti išvadas.
Dar vienas svarbus išbandymas abiturientams – tai brandos egzaminų pasirinkimas. Visi IV klasių mokiniai buvo supaţindinti su brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarka, todėl apsispręsti, kokius brandos egzaminus laikys, privalo
iki kovo 7 dienos. Brandos atestatui gauti pakanka išlaikyti tik 2 egzaminus – lietuvių kalbos ir literatūros (privalomą) ir dar
vieną pasirenkamą egzaminą.
Visų siekiamas mokslo rezultatas – sėkmingai išlaikyti abitūros egzaminai. Ir daţnai mokiniai sako, kad tik išlaikius egzaminus pagalvosiu, kur galėčiau stoti toliau mokytis. Apie būsimą karjerą reikia pradėti galvoti iš anksto, pasidomėti darbų
pasiūla ir paklausa.
Iškilus įvairiems klausimams Jums visada gali padėti karjeros koordinatorės Joalita Arbačiauskienė, Jurgita Būdininkienė, Jurgita Galinskienė.
Nukelta į 2 psl.

2.
Atkelta iš 1 psl.

MOKYMOSI MOTYVACIJOS YPATUMAI
„AUŠROS“ GIMNAZIJOJE

S U S I P A Ţ I N K I T E:
B U VĘ S

MŪ S Ų G I M N A ZI J O S A U K L ĖT I N I S
M O K O G I M N A ZI S T U S

K E R A M I K O S ME N O PA S L A PČ I Ų

Aukštasis mokslas visiems bet kokia kaina – labai sureikšmintas reikalavimas. Pasaulyje yra labai daug laisvų
nišų, kurias turi uţpildyti skirtingi ţmonės.

Taigi didesnė motyvacija, susikaupimas,
susikoncentravimas į svarbiausius gyvenimo
dalykus – Jūsų pasiekimų palydovai.
Net pats maţiausias judesys gali virsti didelės kelionės pradţia (Donaldas Kajokas).
Virginija Bartkuvienė,
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

I-II GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ
MOKYMOSI MOTYVACIJA
Pirmą pusmetį labai gerai mokėsi: IA klasėje – Milda
Milišauskaitė ir Silvija Škėmaitė; IC - Vilius Kerutis; ID –
Karolis Kliučnikas ir Dovilė Utaraitė; IE - Urtė Andriuškevičiūtė; IF - Justė Kruţinauskaitė; IIA – Giedrė Kubiliūtė ir
Gerda Šimoliūnaitė; IIB - Jieva Vilkaitytė; IIC – Paulina
Bagdonaitė, Deimantas Batulevičius, Dovilė Matusevičiūtė
ir Agnė Ščiukaitė; ID - Agnė Mikolaitytė; IIF - Gabrielė
Gailiūnaitė.
Kai kurie II gimnazijos klasių mokiniai, norintys baigti
pagrindinio ugdymo programą ir gauti pagrindinio išsilavinimo paţymėjimą bei toliau tęsti mokymąsi III gimnazijos
klasėje, turėtų susirūpinti, nes pirmas pusmetis jiems buvo
nesėkmingas. Turintys bent vieno dalyko nepatenkinamą
metinį įvertinimą negalės tęsti mokymosi III gimnazijos
klasėje. O pirmo pusmečio II gimnazijos klasių nepaţangių
mokinių, turinčių 2 ir daugiau, kai kurie net 8-9, nepatenkinamus įvertinimus, buvo net 16. Jiems ypač reikėtų susirūpinti dėl savo likimo.
Per I pusmetį labiausiai sirgo ID klasės mokiniai, jie
praleido 1210 pamokų (beveik visas pateisino dėl ligos).
IF klasė – antra pagal praleistų pamokų skaičių tarp
pirmokų, tačiau didţiausia problema, kad daug praleistų
pamokų yra nepateisintų. Būtina ugdytis pareigos ir atsakomybės jausmą šios klasės mokiniams ir tėveliams.
Mėgstančių praleidinėti pamokas be pateisinamos prieţasties yra ir daugiau mokinių.
I-II klasių lankomumo analizė:
2011-2012 m.m. kiekvienam I-II klasių mokiniui per I
pusmetį vidutiniškai teko 27,16 praleistų pamokų iš viso,
2012-2013 m.m. tenka 30,13 visų praleistų pamokų. Vadinasi šiais mokslo metais I-II klasių mokiniai beveik 3 pamokomis praleido daugiau nei pernai.
Nepateisintų pamokų I-II klasių vienam mokiniui 20112012 m.m. teko 2,26 pamokos, o 2012-2013 m.m. vienam
mokiniui tenka 2,9 pamokos, vadinasi šiemet padaugėjo ir
nepateisintų pamokų.

Mieli mokiniai, darykite išvadas, jeigu nenorite paleisti iš rankų ateities!..
Rasa Šlivinskienė,
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui

K ūr yb a – vi e na s gr aţ ia u si ų ţ mo ga u s
geb ėj i mų . K ie k vi e na me mū s ų sl yp i ta m t i kri
tal e nt ai, leid ţi a nt ys m u ms k urt i kaţ k ą g ra ţa us , t i k g alb ū t ne vi s i j uo s atra n d a me , o g al
ir ne iš n a ud o j a me. ..
K alb a mė s s u k ūr yb i n g u, id ėj ų n es to ko j a n či u j a u n u me ni n i n k u, m ū s ų gi mn a z ij o s b u v u si u mo k i n i u, o d ab ar — kera mi ko s b ūr e lio
mo k yt o j u A N D R I U M I J A N U L A I Č I U .
Andriau, papasakokite daugiau apie save.
Mano kūryba prasidėjo jau nuo vaikystės, nuo ţaidimo su
įvairiom plastiškom
medţiagom: plastilinu,
gipsu bei moliu, rastu
ţemėje.
Mėgau ir
piešti. Vėliau, kiek
paaugęs, nusprendţiau
rimtai uţsiimti kūryba.
Pasiruošimas buvo
dailės studijoje Vilkaviškio VJC, po to studijos Dailės akademijoje. Šiemet sueis penkeri metai, kai aš esu Andriaus portretas. Fotogafuotas
baigęs keramikos ma- vienam katalogui iš „Pavasaris"
gistrantūrą. Su tokia apţvalginės parodos.
specialybe, aišku, la- Fotografas — buves „Aušros" mokibai sunku įsitvirtinti, ar nys Evaldas Kasnauskas.
rasti darbą, bet aš nepasiduodu ir bandau ieškoti savo vietos, nes man patinka
tai, ką darau — matau, kad su keramika galima rasti ne
vieną kelią. O sunkiausia, manau, eiti meno keliu, nes
Lietuvoje menas nėra labai paklausi prekė, kai išlikimas
pagrįstas uţdarbiu. Todėl man
nėra svetimas ne
tik
mokytojo
darbas, bet ir,
kaip aš vadinu,
„chaltūra―: įvairūs, simpatiški,
nedideli suvenyrai,
proginiai
2012 m. vasaros plenere Bebrininkuose
uţsakymai, dalyprie savo skulptūros „Drakonas― .
vavimas mugėse.
Turiu nemaţai
paţįstamų menininkų, kurie, kaip ir aš, stengiasi save
kaţkur realizuoti, kaţką kuria, lipdo, minko... Susitikus
būna malonu pasidalinti patirtimi .
Skaičiau „Google―, kad keramika lavina kūrybiškumo, savarankiškumo įgūdţius, gerina vaizduotę,
suteikia daugybę pozityvių emocijų. Ar tai – tiesa?
Taip, tai tiesa.
Keramika, tai toks
darbas, kada ţmogus naudoja ne tik
jausmus, liesdamas ir formuodamas savo rankomis dirbinį, bet ir
protą, projektuodamas trimačius
objektus ar idėjas
savo galvoje. Ir
kai šie du susijungia, atsiranda meno kūrinys.
Kaip manote,
ar kiekvienam
duota lipdyti?
Andrius prie savo magistrinio darbo.
Ţinoma, kad
ne kiekvienam. Pirmiausiai ţmogus turėtų būti nors bent
šiek tiek kūrybiškas. Ir, savaime aišku, turėtų mėgti lipdyti, kaţką kurti... Kiek man teko sutikti ţmonių, tai
galiu teigti, kad daugeliui ţmonių patinka dirbiniai iš
keramikos, jie domisi dirbinio technologija, kiti nori
patys pabandyti kaţką sau nulipdyti. Kaţkiek pasipraktikavę, manau, kiekvienas gali išmokti šio amato ar meno.
O jei neišeina – ką tuomet daryti?
Na, niekas negimė mokėdamas . Ir man iš pradţių
neišeidavo padaryti tai, ką būdavau sugalvojęs. Visa tai
ateina per praktiką ir įgytas ţinias .
Koks menas jums pačiam arčiausiai širdies?
Man arčiausiai širdies yra skulptūra .
Kodėl?
Tai, ką aš galiu matyti trimatėje erdvėje, apeiti ap link iš visų pusių, paliesti. Skulptūroje yra arba gali bū-

Atkelta iš 1 psl.

L IETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYTOJA
V AIDA K AINAUSKIENĖ — PIRMOJI
MOKYTOJA EKSPERTĖ „A UŠROS “ GIMNAZIJOJE
Kaip manote, ar Jūsų mokiniams lietuvių literatūra,
klasika yra patraukli? Ką pasakytumėte apie vis garsiau
reiškiamą nuomonę, kad tradicinė literatūra yra pasenusi,
neįdomi ar per sunki mokiniams?
Būsiu neoriginali: vieniems įdomi, kitiems ne. Kai
kurie mano mokiniai yra „alergiški― knygoms, jiems
patys sunkiausi namų darbai yra ką nors perskaityti. O
klasika yra klasika, ją privalu skaityti. Norėčiau patarti:
į kiekvieną tokį seną, nepatrauklų tekstą pažiūrėti šiuolaikinio ţmogaus ţvilgsniu, tiesiog pamąstyti, ką tas tekstas sako man, XXI a. ţmogui. Juk kiekvienas tekstastai nelyginant „ţinutė butelyje― ir autorius juo (tekstu)
mums kaţką perduoda ir ,matyt, ta išmintis yra amţina,
kad skaitome, pvz., Donelaitį jau nuo 1818 m.
Jūs pati, ar daug skaitote? Kokias knygas skaitote?
Skaitau nemaţai, turėdama bent šiek tiek laisvesnę
akimirką. Stengiuosi perskaityti naujausias groţinės
lietuvių literatūros knygas, aišku, ne visas, nes tai neįmanoma, bet ţinomų autorių, jau pripaţintų:
K.Sabaliauskaitės, L. S. Černauskaitės, R. Šerelytės, S.
Parulskio ir kitų. Iš uţsienio autorių D. Picult romanus.
Man patinka rimta literatūra, teigianti vertybes, skatinanti pamąstyti apie ţmogaus būtį. Populiarioji literatūra man neįdomi, detektyvų skaityti nemėgstu (nors detektyvinius filmus ţiūrėti labai patinka), fantastinei literatūrai jau, ko gero, per sena. Be groţinės literatūros,
dar skaitau ir paţintinės literatūros knygas. Na, ir aišku,
kiekvienais metais tenka per naują perskaityti ir programinę literatūrą: taip ir skaitau kiekvienais metais
„Skirgailą“, „Altorių šešėly“, „Balta drobulė“ ir t.t.
Ar yra koks nors posakis, citata iš literatūros kūrinio
ar rašytojo mintis, kurią kartojate sau, kai būna labai gerai
arba labai blogai?
` „Gyvenimas yra graţus“. O kas šio aforizmo autorius, tikrai neţinau.
Jūsų nuomone, kas sunkiau: auklėti žmogų ar jį
mokyti?
Sunkiau auklėti: juk kiekvienas ţmogus unikalus,
nepakartojamas ir prie kiekvieno reikia surasti tinkamą
priėjimą, atrasti jo individualumą. Tai labai sunku, nes
pirmiausia ţmogų turi paţinti, suţinoti jo vertybines
nuostatas, išsiaiškinti kontekstą. Daug destruktyvumo
įneša ir aplinka: žiniasklaida primeta tam tikras
vertybes ir gyvenimą būdą. Manyčiau, jei tinkamas
auklėjimas, ţmogus ateityje taps asmenybe, turinčia
stiprų vertybinį pamatą, jis turės tikslą, kurį stengsis
įgyvendinti.
AČIŪ, KAD SURADOTE LAIKO IR SUTIKOTE
PASIKALBĖTI.
„Ţibinto“ redakcija
ti visko: piešimo, kompozicijos, tapybos, architektūros ir t.t.
Kaip apibūdintumėte savo mokinius, būrelio dalyvius?
Na, kol kas jų net negalėčiau kaţkaip tiksliai apibūdinti. Bet manau, kad jie turi savotiškos ugnelės  .
Kaip pats ilsitės ir atsipalaiduojate? Ar irgi lipdote,
žiedžiate?
Kartais lipdymas ar ţiedimas būna kaip darbas, o kartais
taip galima ir atsipalaiduoti.
Na, aš, kaip ir visi normalūs ţmonės, turiu visokių atsipalaidavimo ar ilsėjimosi būdų: ţiemą čiuoţinėju su pačiūţom, apsilankau baseine su pirtim, ir, kai būna geros sąlygos, labai smagu iš sniego pastatyti kokią skulptūrą . Vasarą mėgaujuosi vasaros malonumais... , tenka sudalyvauti
su kitais menininkais vasaros pleneruose Lietuvoje ir uţ jos
ribų.
Kas tokiame darbe svarbiau – pats procesas ar rezultatas?
Keramikoje — abu. Procesas - kai pavyksta padaryti iš
nieko kaţką, o rezultatas — matomas tik po degimo su glazūra, kuris visiškai pakeičia prieš tai buvusį objekto vaizdą.
...kaip įdomu... „Žibinto“ redakcija dievina meną... 
DĖKOJAM ANDRIUI uţ nuoširdumą ir atvirumą.
„Ţibinto“ redakcija

5.

O L I M PI A DO J E
Jau ne vienerius metus girdime Šlenfukto pavardę. Prieš
metus mūsų gimnaziją baigė Tavo brolis Vygintas Šlenfuktas, kuris puikiai mokėsi ir savo pasiekimais garsino
„Aušros“ gimnazijos vardą. Tu, Vytautai, taip pat, kaip ir
Tavo brolis, labai gerai mokaisi, dalyvauji olimpiadose,
konkursuose, varžybose... Jau vien šiais mokslo metais dalyvavai dviejuose olimpiadose (fizikos ir matematikos) ir
abiejuose olimpiadose laimėjai pirmas vietas.
Kur slypi paslaptis? Kas skatina Tave tobulėti?
Jokios paslapties nėra. Tiesiog stengiuosi siekti kuo geresnių rezultatų mane dominančiuose srityse. Dalyvavimas
olimpiadose — tai, tarsi, pasiruošimas svarbiems gyvenimo
etapams, pavyzdţiui, olimpiadoms, konkursams...
Ar mūsų gimnazija prisidėjo prie Tavo talento atradimo?
Ţinoma. Mūsų gimnazijoje tikrai yra labai gerų mokytojų, kurie, negailėdami savo laiko ir ţinių, padeda ruoštis
olimpiadoms ir konkursams. Tačiau, manau, kad, didţiausią postūmį tobulėti man suteikė Nacionalinė moksleivių
akademija, kurioje mokausi jau trečius metus.
Kiek laiko skiri pamokų ruošimui?
Labai daug laiko pamokų ruošimui neskiriu. Daugiausiai laiko skiriu ruošdamasis olimpiadoms.
Ar, be namų darbų ruošos, lieka laiko kokiam nors
hobiui? Jei taip, tai – kokiam?
Septynerius metus lankiau krepšinio treniruotes, tačiau
šiais metais teko jų atsisakyti dėl laiko stokos. Bet krepšinio
naujienomis vis dar domiuosi.
Ar planuoji savo ateitį sieti su tiksliaisiais mokslais?
Ar turi kitų tikslų, svajonių?
Taip, savo ateitį planuoju sieti su tiksliaisiais mokslais,
bet dar nesu tvirtai apsisprendęs, ko labiau norėčiau. Didţiausias tikslas šiuo metu – gerai pasirodyti respublikinėje
matematikos olimpiadoje ir, pagaliau, laimėti medalį.
Ką manai apie šiuolaikinį jaunimą, apie jų vertybes,
tikslus?
Daugelis ţmonių mano, jog šiuolaikinis jaunimas turi
daug ydų. Anot vyresnės kartos atstovų, ankstesniais laikais
to ar ano nebuvo... taip nesielgė.... to nedarė... Tačiau, mano nuomone, visi ţmonės, dabartiniai senjorai, kaţkada
buvo jauni ir, norom ar nenorom, padarydavo kaţkokių klaidų. Šiandien jie tai neigia ir nenori prisiminti savo
„nuodėmių―, dedasi geručiais...
Ar turi kokių autoritetų, kuriais norisi siekti būt į
juos panašiu?
Manau, kad daugybė ţmonių man galėtų būti pavyzdţiu. Kaţkokio vieno ţmogaus išskirti negalėčiau, nes kiekvienas ţmogus yra unikalus: su savo trūkumais, gerosiomis
savybėmis... Aš manau, kad kiekvieną dieną ţmogus turi
tobulėti, būti geresnis sau pačiam, kitam...
Kaip manai, koks turėtų būti mokytojo ir mokinio
bendravimas?
Mokytojo ir mokinio bendravimas turi būti šiltas, turi
išlikti pagarba mokytojui ir jo dėstomai disciplinai, o mokytojas neturėtų jaustis visagaliu prieš kitą mokinį - gebėti ir
drįsti viešai pripaţinti savo klaidą.
Ko norėtum palinkėti savo bendraamţiams?
Savo bendraamţiams norėčiau palinkėti daugiau viskuo
domėtis, tobulėti, gerbti vieniems kitus.

E KS PERI MENTUOS E
Nes nieko niekada neturėsime.
Kodėl mes niekiname kitus be jokio gailesčio ir nemokame atleisti? Kodėl mes taip vieni kitų nekenčiame?
Nes nieko niekada nemylėsime.
Kodėl mes bijome mums brangiems ţmonėms pasakyti,
kad juos mylime, o nemylimiems tai daţnai kartojame?
Nes nieko niekada neapkabinsime.
Kodėl, mums nepasisekus, mes norime palikti šį pasaulį,
o prie to priartėję mes nedrįstame to padaryti?
Nes nieko niekada nejausime.
Ir kodėl mes pirma padarome, o tik paskui pagalvojame,
nors padarytų klaidų jau ištaisyti neįmanoma?
Nes
Niekada
Daugiau
Negyvensime...

Mano gyvenimas graţus. Negraţus mano vidus
Ar tau skauda širdį, kai matai, kai kenčia tas, kuris ir tau
kaţkada kaţką buvo blogo padaręs? Kenčia taip, jog nuo
garsios jo dejonės visai nebegirdėti jo balso. Kenčia taip,
jog jo ašaros, rodos, niekada nesibaigs bėgusios. Ar vis
dėlto pagalvojai, jog klydai kerštaudama? Ar tau tada bent
truputį skauda širdį?
Man ne.
Ar kartais tau būna, jog jauti, kad turėtų prabilti sąţinė,
kuri verstų tave gailėtis ar kaţko gėdytis? Verstų tave nešioti tą naštą visą gyvenimą. Ir ta našta visad primintų tau
apie padarytas klaidas. Ar tau vis dėlto būna, jog ima ir
neiškentusi ima kalbėti širdis tik apie gerus ir graţius gyvenime dalykus?
Man ne.
Kaskart tam artėjant aš pajaučiu. Pajaučiu truputėlį gėdos, truputėlį gailesčio, truputėlį naštos. Tačiau greitai tas
truputėlis išnyksta. Galbūt viskas nepastebimai nusvyra ten,
kas sugadina mano akių tyrumą. Ir kaskart, į ką nors ţvelgdama, aš ţinau, kad mano gyvenime padarytos klaidos matosi būtent ten, kurių niekada nebebus mano viduje.
Ar kartais tau yra noras susigrąţinti tą naštą vien dėl to,
jog nustotum skaudinti kitus ir verstum kentėti save pačią?
Ar kada bent kartą galėtum dėl visko kaltinti tik save, uţuot
kaltinusi kitus?
Aš ne.
Ar kada pagalvojai, kaip gali skaudėti kitam ţmogui, kai
tu tiesiog imi ir išrėţi tiesą jam į akis vien dėl to, jog tau
kaţkas nepatiko? Ar apskritai tau rūpi, kaip jaučiasi kitas
ţmogus, kurį tu tiesiogiai menkini prieš save?
Man ne.
Kaskart, kai taip darau, aš prisimenu visus juos. Visus,
kurie manim netikėjo, mane ţemino, iš manęs juokėsi. Kaskart, taip darydama, aš ţinau, kad niekas niekada nesugrąţins mano akims tyrumo. Ir niekas niekada negalės pakeisti
to, ką turėjau iškęsti.
Aš galiu garsiai ištarti – „Mano gyvenimas graţus!― Bet
širdyje visada ţinosiu, jog negraţus mano vidus...

Evelina Kurtinaitytė, IVH

Brigita Ragickaitė, IIIA
***

Klaudija Benosenko, IIG

Niekas niekada nepasikartoja
Kodėl, kai neturime ko laukti, daţnai susimąstome apie
gyvenimo prasmę, nors anksčiau tai rūpėjo maţiausiai? Dėl
ko mes taip siekiame kaţko laukti, nors ţinome, jog tai pasibaigus, vėl viskas grįš į tas pačias vietas?
Nes nieko niekada nelauksime.
Kodėl mes tikime paskutine viltimi, nors ţinome, jog ji
per menka kaţką pakeisti? Ir kodėl mes taip sunkiai susitaikome su pabaiga?
Nes nieko niekada nesitikėsime.
Kodėl mes norime to, ko negalime gauti ir to negavę mes
nusiviliame? Kodėl mes taip paprastai gyvenimą paverčiame į svajones ir troškimus?

Ką gali ţinoti, gal ir „Aušros“ gimnazija kada nors
turės Alberto Einšteino pasekėjų?!.
„Ţibinto― redakcija

POE ZIJOJE

Dėkoju Vytautui uţ pokalbį.

PROZOJE

Labas, Erikai. Dėkojam, kad sutikai uţeiti ir pasikalbėti.
„Ţibinto― redakcija suţinojo, kad esi išskirtinis paauglys,
nešvaistantis vėjais jaunų dienų, o besidomintis fizikos
mokslais ir dalyvaujantis įvairiuose konkursuose.
Prisistatyk, Erikai, mūsų laikraščio skaitytojams.
- Esu Erikas Bepirštis, IF klasės gimnazistas. Į „Aušros―
gimnaziją atvykau mokytis iš Alvito pagrindinės mokyklos.
Gyvenu Vilkaviškyje .
Ką šiuo metu veiki?
- Šiuo metu mokausi ne tik „Aušros― gimnazijoje, bet ir
neakivaizdinėje jaunųjų fizikų mokykloje „Fotonas― – domiuosi fizika .
Kuo Tau įdomi fizika ?
- Mėgstu tyrinėti mechaninių kūnų judėjimą, skaičiuoti
kūnų greitį, nueitą kelią... ir man viskas labai lengvai išeina
.
Kiek Tau buvo metų, kai supratai, kad nori ţinoti
daugiau nei kiti bendraamţiai?
- Man buvo 13 metų.
Papasakok, nuo ko viskas prasidėjo?
- Prasidėjo viskas septintoje klasėje, kai supratau, kad
ţinių, kurias gaudavau mokykloje, man nepakako. Pradėjau
pats naršyti internete, skaityti straipsnius, susijusius su fizika, savarankiškai spręsti uţduotis, dalyvauti savotiškuose
eksperimentuose  .
Gal jau esi ką nors išbandęs ar sukūręs?
- Šiuo metu nesu sukūręs nieko įspūdingo, bet ateityje
norėčiau kurti robotus .
Kaip į Tavo bandymus ar išradimus reaguoja tėvai,
draugai, giminės?..
- Mano tėvai pritaria domėjimuisi fizikos dėsniais ir skatina tobulėti šioje srityje.
Kur ir kokiuose konkursuose jau esi dalyvavęs?
- Esu dalyvavęs 2012 m. konkurse „Fizika visiems― ir
laimėjau I vietą – pristačiau savo darbą „Inercijos bandymas. Garo variklis―. Šiais metais planuoju taip pat dalyvauti
konkurse ir pristatyti savo bandymą tema „Įelektrinimas― ir
tikiuosi uţimti prizinę vietą  (Eriko 2012 m. pristatymą
galite pasiţiūrėti internete http://ikelk.lt/itemskR6pHUkkQC
– „Ţibinto― redakcijos pastaba).
Ar turi bendraminčių?
- Taip, jie irgi yra „Aušros― gimnazijos mokiniai. Tai
Saulius Vainauskas ir Deimantas Batulevičius.
Gal jau mąstai apie savo ateitį? Kokią ją įsivaizduoji?
- Ateityje planuoju studijuoti KTU Robotiką (Robotika –
tai mokslas apie robotus arba automatizuotas mašinas, galinčias pamėgdţioti įvairius gyvų organizmų veiksmus –
„Ţibinto― informacija).
Ir paskutinis klausimas. Kaip jautiesi būdamas gimnazistu?
- Gimnazijoje aš jaučiuosi gerai ir siekiu aukščiausių
rezultatų .

Tu mano juodraštis. Pirmas bandymas skraidyti,
Po ilgo laiko raištį nusiėmus pamatyti
Gyvenimo saulėtekį. Man duodi galimybę
Neteisingai suprasti, pieštuku subraukyti,
Sukurti iš naujo. Įkvėpti ir juoktis,
Ant lauko sūpynių medinių sūpuotis...
Iškvėpti uţaugusiai, švarraščio ieškančiai.
Skubančiai. Lekiančiai. Piešiančiai
Veidą, seniausiai matytą. Paklydusį.
Mielą. Į nepaprastą vardą taip daţnai atsiliepusį,
Pasiėmusį pusę dienoraščio puslapių,
Nes ant tiek aš menu tavo vardą atgulusį...
Dar ne kartą lyg tyčia kur nors susitiksim
Ir kas kartą iš naujo tą patį paţinsim
Juodraščio šnaresį, skambantį sieloje,
Klavišais
Nuotr. E. Bepirštis
audringai bėgiojant ar miegantį.

***

Ištyrinėk mane. Jaučiu, kaip plinta virusas,
Jis verčia abejoti, ar gyva esu, ar mirusi,
Ar turinti gyvybės, nešvaistanti deguonies,
Ar mano tikslas Ţemėj – ne makabriškas geluonis,
Nutaikytas į gyvą. Jaučiu, kaip krečia šiurpas,
Kaip plinta epidemija. Jauties tarytum kurčias.
Apkursta ir materija, ir triukšmas, gaudesys...
Ţaidėjas be taisyklių — gyvenimo kvailys,
Padaugintas iš šimto ir padalintas iš trijų,
Bekraštis periodas uţ kablelio be jėgų
Pačiam save suvokti. Koks didelis esi.
Ir kokią begalybę iš paskos ir prieš velki,
Bet kryptį tik nuspėdamas, galbūt siaubingai klysdamas,
Pradėjai lyg apgirtęs iš kaţkur staiga išlįsdamas.
Ar visa tai teisinga, teisinga, ką darau?
Taisyklių šio ţaidimo niekada nesupratau.
Jaučiuosi baisiai serganti būties neţinomybe,
Patekusi į klausimais skandinančią klampynę.
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DIENOS LEGENDA: KO NEŢINOJOTE APIE MEILĖS ŠVENTĘ

Šentojo Valentino diena neatsiejama nuo širdelių, širdžiai mielų suvenyrų, šokoladinių skanėstų ir meilės prisipažinimų. Jau ilgą laiką per Šv. Valentino dieną jaunuoliai pasiperša savo mylimosioms, kiti paskelbia apie savo vestuves arba planuotai susituokia būtent šią dieną. Tačiau kuo ypatinga
ši šventė, švenčiama paskutiniojo žiemos mėnesio viduryje, kodėl būtent 14 – ąją šio mėnesio dieną? Kas buvo tas herojus Valentinas, kuris skelbiamas
šventuoju ir kodėl Švento Valentino dienos atvirukuose pasirašoma būtent Valentino vardu? Kodėl vyrai nori į jį lygiuotis? Ir kada ši šventė pradėta
švęsti Lietuvoje? Čia pateikiama Valentino dienos priešistorė bei visa tai, kas yra susiję su šia švente bei jos tradicijomis.

Vasario 14 – ąją visas pasaulis švenčia Šv. Valentino dieną. Ši diena – tai įsimylėjėlių šventė, kurios metu poros apsikeičia įvairiomis dovanėlėmis, kartais net itin pikantiškomis. Ši šventė pradėta švęsti penktajame šimtmetyje Romoje. Tai buvo tarsi duoklė Šventajam Valentinui, katalikų vyskupui.
Aštuonis šimtus metų iki oficialios Valentino dienos atsiradimo Romos imperijoje vasario 14 – oji buvo Junonos, Romos dievų ir deivių karalienės, šventė. Junona taip
pat buvo moterų bei vedybų deivė. Na, o vasario viduryje, dieną po Junonos šventės, romėnai švęsdavo pagonišką šventę, minėdami jaunų vyrų apeigas, kurių metu, kaip
buvo tikima, jie priartėdavo prie Dievo Luperkaus, kurio oficiali šventė – Luperkalija, yra aiškinama kaip erotikos festivalis, kuris buvo skirtas deivės Juno Februatos ir dievo Fauno (vienas jo slapyvardţių Luperkas) karštos meilės istorijai. Ši šventė buvo švenčiama kasmet vasario 15 –ąją. Šios šventės metu vykdavo loterija, kurioje jauni vaikinai iš stebuklingos dėţutės turėdavo burtų keliu traukti mergaičių vardus. Po lapelio ištraukimo su nurodytu vardu mergaitė būdavo priskiriama laimingajam. Tokiu būdu ji
tapdavo jaunuolio palydove visose srityse ligi kitais metais tuo pačiu metu vyksiančios Luperkalijos šventės. Vienais metais popieţius Gelasijus nusprendė šiek tiek pakeisti
šios šventės bei loterijos tradicijas. Vietoj merginų vardų, kurie būdavo surašomi ir įdedami į stebuklingą dėţutę, čia atsirado šventųjų vardai. Nereikia nė sakyti, daugeliui
jaunų Romos vyrų nebuvo labai malonūs tokie taisyklių pakeitimai.
Maţdaug tuo pačiu metu buvo paskelbtas dekretas, kuriame imperatorius Klaudijus II nusprendė, jog vedę vyrai yra prasti kariai, o ir šeimyninė laimė bei asmeninio gyvenimo sėkmė trukdo jiems tinkamai atlikti karines pareigas bei prievoles, todėl savo imperijoje jis grieţtai uţdraudė santuokas. Tačiau čia vis tiek buvo labai daug įsimylėjėlių, kurie norėjo įtvirtinti savo santuoką, todėl jaunas šventikas Valentinas, nepaisydamas imperatoriaus paliepimo, padėdavo slaptai susituokti tam pasiryţusiems jauniems
ţmonėms. Atėjo laikas, kai Klaudijus suţinojo apie slapta vykdomą veiklą. Tuomet iš pykčio bandė Valentiną atversti į pagonybę, tačiau jam nepavyko. Šventasis ir toliau
tęsė savo darbus, kol, galiausiai, ţiaurusis imperatorius nubaudė įsimylėjėlių globėją — apmėtė jį akmenimis. Bėgo dienos, Valentinas, belaukiant savo paskutiniosios dienos, buvo įkalintas. Tuomet jis pamilo praradusią regėjimą kalėjimo priţiūrėtojo dukrą. Valentinas turėjo nenupasakojamų galių, dėl kurių, jam pavyko išgydyti merginą nuo
aklumo. Tik stipri meilė bei begalinis tikėjimas suteikė jėgų jam tai padaryti. Prieš pat savo mirtį Valentinas parašė savo mylimajai atsisveikinimo laiškelį, kuriame buvo
ţodţiai „Nuo Tavo Valentino“. Tokia frazė yra vartojama ligi šių dienų Šv. Valentino dienos proga.
Intriguojanti loterija katalikų baţnyčios dvasininkų buvo uţdrausta, bet vasario viduryje vis tiek vykdavo šventė, kurios metu, Romos vyrai įvairiais būdais siekdavo moters meilės bei bandydavo jas apţavėti. Ilgainiui, atsirado tradicija rašyti atvirukus apie meilę bei pasirašyti ne kieno kito, bet paties Valentino vardu, kuris dar dabar simbolizuoja apie besąlygišką meilę bei apie tikėjimą, kuris veda stebuklo link. Pirmasis ir tikrasis meilės atvirukas, buvo parašytas 1415 metais. Jį parašė pats hercogas Čarlis savo
ţmonai, kai buvo įkalintas Londono bokšte ir neturėjo daugiau jokių galimybių prisipaţinti mylįs. Visa ši graţi Valentino dienos legenda pasakoja apie Šventąjį Valentiną,
tačiau jis nėra niekur vaizduojamas, o jo atvaizdą mes galime kiekvienas individualiai nusipiešti vaizduotėje, tačiau, Kupidonas – dar vienas šios šventės globėjas – Romėnų
groţio bei meilės deivės Veneros sūnus yra vaizduojamas kone kiekviename atviruke, kuris yra skiriamas Šv. Valentino dienai.
Kokia jo reikšmė šiai meilės dienai be to, jog jis yra deivės sūnus?
- Kupidono, dar kitaip vadinamo Amūro -Aistros įsikūnijimo,
- kultas yra neatsiejamas nuo jo mamos Veneros, tačiau buvo
tikima, jog jo meilės galios yra kur kas stipresnės nei Veneros,
P A SI T E NK I N IM AS
kadangi jis turėjo įtaką ne tik gyvųjų pasauliui, bet ir Hade – poţeSūnus pasakoja tėvui:
mio karalystėje, taip pat ir Dievų kalne – Olimpe.
- Aš šiandien susapnavau sapną, kuriame tu man nupirkai BMW.
- O jei būsi geras, gerai elgsies gimnazijoje ir nedarysi gėdos tėvams, tai tau dar prisisapnuos, kad nupirkau
patį greičiausią pasaulyje automobilį SSC Ultimate Aero arba Cadillac ATS...

Informacija panaudota iš infoxxxbalsas.lt

KRYŢIAŢODIS

N EP A SI T E NK I N IM A S
Mokytojos raštelis tėvams:
„Gerbiamieji tėveliai, prašau leisti Petriukui išsimaudyti, nes nuo jo sklinda nemalonus kvapas―.
Atsakomasis raštelis:
„Gerbiamoji mokytoja, Petriuko uostyti nereikia, jį reikia mokyti.‖

Fragmentus į brėţinį sudėliokite taip, kad ir vertikaliai, ir horizontaliai sudaryti ţodţiai atitiktų atsitiktine tvarka pateiktas uţuominas.

PAS

K R IMI N A L A S
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Gimnazistas policijos pareigūnui:
- Vėlai vakare ėjau namo. Pamačiau, kad priešais einanti mergina paspartino ţingsnį. Pradėjau greičiau eiti
ir aš. Tada ji pasileido bėgti. Aš — taip pat. Čia ji kad pradės rėkti! Na, aš irgi, iš visų plaučių. Net neatsisukau paţiūrėti, nuo ko bėgam.
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ŢO D ŢI Ų R E IK Š MĖ a rb a S UF L E R IS MO K Y TO J UI
j e i g u g i mn a z i s t a s p a s a kė , ka d . . .
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r e i š ki a , j i s n o r ė jo p a s a ky t i , ka d . . .

Pamiršau…

- tingėjau, tingėjau ir dar kartą tingėjau

Man labai skaudėjo galvą

- labai, labai tingėjau.
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KAS

NAS
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NA

PAU

KAN

Visi išėjo iš pamokų, tai ir aš išėjau

- aš nekaltas, aplinka kalta.
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TA

LAS

GRI

Jis ant manęs „uţsisėdęs―

- eilinį kartą nieko nemokėjau, todėl ir vėl gavau dvejetą.

Man šiandien dvyliktą valandą atsiskaitymas
muzikos mokykloje

- man šiandien ketvirtą valandą atsiskaitymas muzikos mokykloje.

BU

TAR

TRI

SA

SAU

ZYS

RA

Nespėjau baigti...

- iš tiesų net nepradėjau daryti.

Ar bus galima perrašyti kontrolinį?

- nieko nemoku.

Šiandien prastai jaučiuosi

- labai tingiu persirengti kūno kultūros pamokai.

Mums dabar langas

- mes pabėgome iš pamokų.

Mokytoja, išleiskit....

- neišleisit, patys išeisim.

Mes budėjome rūbinėje

- mes penkiolika minučių, po skambučio, buvome rūbinėje,
laukėm, kol pamoka bent jau įpusės.

Man truputį padėjo…

El. paštas: laikrastis.zibintas@gmail.com

UŢUOMINOS:
Kulkos trajektoriją ţymintis pėdsakas. Briedţio puošmena. Geltonai
ţydinti darţovė, kurios šaknys valgomos. Virgio Stakėno propaguojama muzika. Auksinių „Ţalgirio― laikų krepšininkas. Sotusis angliavandenilis. Latvijos kompozitorius Raimondas ... . Dviejų korpusų laivas.
Uţkrečiama liga. Augalas be šaknų. Tarpuausis. Specialus paţymėtas
ruoţas kam judėti. Rašytojas ... Puida. Mėnuo. Specialusis teismas.
Įsakytinis vekselis. Dangaus kūnas. Dvinagis kablys mėšlui iš veţimo
versti.
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Šimtas dienų - pakankamai ilgas laiko tarpas, tačiau ketvirtopsuptų
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Viena
, kai j
dienų - daug ar mažai? – klausėm abiturientų - 100 metų, 100 pavadienų
s
a
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s ši
a
n
e
i
V
sarių atrodo begalybė... O 100 snaigių? Iš jų net sniego gniūžtės
nenulipdysi!“ Po šimto dienų prasidės naujas etapas, kuris bus kupinas naujų įspūdžių, savarankiškumo ir savęs ieškojimo.
Abiturientams daug gražių akimirkų ir sėkmės, likusias šimtą
dienų mūsų gimnazijoje, linkėjo gimnazijos direktorius Aleksandras
Žikevičius, dvyliktokų buvę ir esami klasių auklėtojai, trečiokai
gimnazistai… - kai kas net droviai graudulio ašarą nubraukė.
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2013 metų vasaris...

UŢGAVĖNĖS
Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti
žiemą, paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Užgavėnės švenčiamos visada antradienį,
gavėnios išvakarėse, likus 7 savaitėm (46 dienoms) iki Velykų .
Šventės ištakos pagoniškos, tačiau dabar glaudžiai susietos su krikščionybe.
Per Užgavėnes leidžiama paskutinį kartą gausiai ir riebiai pavalgyti, o jau kitą dieną prasideda Gavėnia, trunkanti iki Velykų (Kristaus prisikėlimo).
Kaip per Užgavėnes, mokytojų kambaryje, gimnazistams sekėsi čirškinti
miltinius saldžius blynus, o persirengėliams pasislėpti po kauke?- pasiteiravome
istorijos mokytojos RASOS LAUKAITIENĖS, kuri jau ne vienerius metus organizuoja etnografines šventes „AUŠROS“ gimnazijoje.
Persirengėliai ( — „Aušros― gimnazijos mokiniai) lankėsi Lopšelyje — darţelyje „Buratinas―. Ten jie buvo sutikti su šypsenomis ir aplodismentais. Ypač maţuosius dţiugino Lašinskio ir Paršinskio kova. Uţgavėnių dainos ir šokiai linsmai nuteikė ne tik vaikučius, bet ir jų tėvelius. Kokios Uţgavėnės be blynų?! - nuotaikingai
paklausė ir, tuo pačiu, lyg ir atsakė: — atsidėkojo, mūsų maţieji kaimynai, labai
gardţiai: į saulutę panašiais blynais .
Gimnazijoje, po trijų pamokų, Uţgavėnių fragmentus stebėjo ir gimnazistai.
Gaila, bet ne visi nusiteikę buvo šventiškai, pakiliai — galėjai išgirsti nemalonių
replikų. Norėjosi paklausti, tuomet, jaunuolių — Lietuvi, kas Tu be savo kultūros,
tradicijų?!.
Nustebinti buvo Mokytojai, laikinai atidarytoje „Aušros― blyninėje.
Smagu, kai bendruomenės nariai daţniau dţiaugiasi, nei pyksta.
Laiko ratas sukasi labai greitai ir netruks praeiti metai, kai gimnazijoje klegės
Uţgavėnių „asabos― ir kvepės blynais… - neslėpė apmaudo mokytoja.
Laimė, kad dar ne visa jaunuomenė - „sugedusi“. Pažiūrėkime, ką apie Užgavėnių šventę, jau tradiciškai švenčiamą kiekvienais metais „Aušros“ gimnazijoje ir
už jos ribų, byloja gimnazistų fotoaparatų blykstės  .
Kotryna Rastauskaitė, IIB

Vasaris su šokinėjančiom snaigėm, nubalintais namų stogais, pūgom ir
vėjais. Gal toks pats vaizdas buvo ir
prieš 95 metus, vasario 16-tąją dieną,
kai Lietuvos Taryba, įgaliota 1917 metų
rugsėjo mėnesį vykusios Lietuvių konferencijos, rinkosi padaryti mūsų tautai
nepaprastai reikšmingą sprendimą – pasirašyti Lietuvos Valstybės atkūrimo
Aktą. Tai įvyko 1918 metų tos pačios
dienos popietėje, 12 .30 val., siaučiant
okupaciniams vėjams...

Pasitinkant Vasario 16-ąją mūsų gimnazistai gavo uţduotį tema:
„LINKĖJIMAI LIETUVAI―. Kiekvienas gimnazistas, iš spalvoto popieriaus, turėjo sulankstyti aitvarą: geltona spalva reiškė TIKĖJIMĄ, ţalia
— VILTĮ, raudona — MEILĘ.
Tegul gimnazistų linkėjimai i š s i pi l do !. .
Dau gi au m ūs ų vi s ų g yv eni m e at s i randa M E ILĖS , T IK ĖJ IM O, V ILT IES .

Edvardas Landţius, IV C

