2012-2013 m. m. Nr. 4 (133)

Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos laikraštis
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IV F klasė

IV G klasė

Abiturientai,
Būkit paukščiais svajonių, neškit mėlyną viltį! Lai sparnai
siekia saulę ir liepsnoja ugnim. Kilkit siekiais į dangų, į svajinIV D klasė
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gą pasaulį! Lai svajonėmis skrenda Paslaptinga mintis!..

IV E klasė

ė
klas

IV H

IV C klasė

IV B klasė

Nukelta į 2 psl.

2.
Atkelta iš 1 psl.

Mieli auklėtiniai,
Sustok, įsiklausyk Skambutis neeilinis.
Nors daugel sykių jau girdėtas, —
Šį kartą — paskutinis!
Greitai bėga laikas. Nespėji apsidairyti — Paskutinis
skambutis. Ir taip kiekvienais metais. Šiais metais gimnazija į gyvenimą išlydi 181 abiturientą, iš jų „Ţibinto―
redakcija išlydi šešis abiturientus — gimnazijos laikraščio „Žibintas“ redaktorius, fotokorespondentus, dailininkus: tai Eveliną Kurtinaitytę, IVH; Odetą Černauskaitę,
IVH; Ievą Paškauskaitę, IVC; Sandrą Saukaitę, IV C;
Marių Danilaitį, IVC; Edvardą Landţių, IVC .
AČIŪ Jums uţ bendradarbiavimą, uţ kūrybinį darbą, kurį darėte būdami moksleiviai: uţ straipsnius, ryţtą, operatyvumą, uţfiksuotas moksleiviškas akimirkas,
idėjas...
Mieli abiturientai: Evelina, Odeta, Ieva, Sandra,
Mariau, Edvardai,
Linkime Jums didelės sėkmės — laikant egzaminus,
renkantis tolesnį kelią, įgyvendinant savo svajones.
Douglo Mallocho ţodţiais mes Jums linkime:
Jei negali būti pušis ant viršūnės kalvos,
Medeliu būk slėny, bet tiktai
Prie šaltinio geriausio;
Jei medeliu nesi, būki krūmu maţu.
Jei negali būti krūmu, tai būki ţole,
Kad būt laimingesnis kelias,
Jei nesi lydeka, tai ešerys Graţiausias visame eţere!
Jei tu negali būti keliu, būk takelis,
Jei nesi saulė, tai būki ţvaigţdelė.
Laimime mes ar pralaimime — nesvarbu,
Svarbu atsiskleisti ir būti savimi.

Raskite laiko būti draugiškais — tai kelias į laimę.
Raskite laiko svajoti — tai pakylės jus iki ţvaigţdţių.
Raskite laiko mylėti ir būti mylimais — tai dievų privilegija.
Raskite laiko apsidairyti aplink — juk diena per trumpa,
kad galvotumėte tik apie save.
Raskite laiko nusijuokti, juk tai — sielos muzika.
IV E auklėtoja Jurgita

Mieli auklėtiniai,
Jūs skubat... labai skubat išeiti, palikti mokyklą... draugus... ir tėvus. Dar neskubėkit, dar truputėlį sustokit ir susimąstykit.... Tai juk jūsų vieno etapo pabaiga, tačiau kito
pradţia.
Todėl aš noriu palinkėti, kad kiekvienas jūsų surastumėt
„savo kelią". Tą kelią, kuris jums suteiktų visas galimybes
atsiskleisti.
Tikėkit... Ieškokit... Suraskit...
Sėkmės ieškojimuose
4B klasės auklėtoja

Mieli auklėtinukai,
Sako, kad pačios graţiausios dienos būna tada,
kai visi esame kartu, kai metai turi tik 9 mėnesius, savaitė 5 dienas, o valanda – 45 minutes...
Kaţkas sakė, galbūt ir Jūs taip pat manėt. Tačiau
greitai prasidės naujas gyvenimo etapas, kur metai turės
12 mėnesių, savaitė – 7 dienas… Visa, kas nauja, vilioja.
Tad būkit paukščiais svajonių, neškit viltį pasauliui! Lai
sparnai siekia saulę. Kilkit siekiais į dangų, į svajingą ir dar
maţai paţįstamą pasaulį!
Sėkmės Jums!
IV D klasės auklėtoja Erika

Mano Hašai,
Dėkoju uţ Laiką, kurį buvome...
Skaičius kalendoriuje, gėlytes ant durų, pripūstus ir jau sprogusius balionus...
Uţ tai, kad supratome ar nesupratome vieni kitų, o gal tik išsikalbėjome?..
Linkiu, kad viskas Jums pasisektų.
IV H auklėtoja Rima

Mano vaikai,
Aštuonerius metus mes draugavome, pykomės, dţiaugėmės, nekentėme...
Buvo visko, kaip ir kiekvienoje didelėje šeimoje būna.
Mes išgyvenome ir tai — gerai. Štai čia šiandien ir sustokime. Jūs, vaikai, jau uţaugot, o ar subrendot, parodys egzaminai . Kaip bepasisuktų kiekvieno Jūsų likimas, aš linkiu
tik vieno — SĖKMĖS!
Tegul Jūsų jaunystė dţiaugsmingai skina Gyvenimo kalvos gėles, o negailestingas laikas pats paduos Patirties lazdą
ir pasirūpins, kad kelią pastotų ţinių akmenys ir atvestų prie
didţiulio Išminties eţero.
Kiekvienas turite išgirsti, išjausti ir išgyventi tik savo
gyvenimą.
Sėkmingo skrydţio, vaikai!
IV A auklėtoja Akseverina

„Ţibinto― redakcija

P S I CHOLOGŲ PATARI M AI ABI TURI ENTAMS
IV F klasė — tai įdomių ţmonių mišrainė .
Jūs — gabūs, darbštūs, talentingi, sąţiningi, nuoširdūs,
turintys savo nuomonę, ieškantys savęs ir šiek tiek pašėlę.
Man pasisekė, kad teko Jus paţinti artimiau. Mieli mano auklėtiniai,
Linkiu surasti savo vietą gyvenime: mėgstamą, įdomų
darbą; ţmones, kurie jus mylėtų, gerbtų, palaikytų ir nuolat
skatintų tobulėti ir judėti pirmyn.
Jūsų auklėtoja Violeta

Esu laiminga ir dţiaugiuosi, kad galėjau būti šalia Jūsų.
Galėjau matyti ir kartu dţiaugtis Jūsų pasiekimais. Ačiū,
kad leidote būti šalia ir tuo metu, kai aplankydavo netikėtumai ir nesėkmės.
Linkiu jums visiems išsaugoti gerus jausmus ir ţmones,
kuriuos sutikote šiame gyvenimo etape, savo širdyje. Branginkite patirtį, kurią įgijote gimnazijoje. Likite ţmonėmis ir
siekite savo uţsibrėţtų tikslų, mylėkite gyvenimą ir šypsokitės jam.
Viso to Jums linkiu iš visos širdies.
IV G klasę mylinti auklėtoja Eglė

...buvau dar jaunas ir nepatyręs, kai gavau Jūsų klasę.
Šiandien aš laimingas, kad galėjau Jus paţinti, stebėti,
kaip augate, keičiatės, tobulėjate... Aštuonerius metus ąš
mokiausi kartu su Jumis ir iš Jūsų. Aštuonerius metus
dţiaugiausi Jūsų jaunyste, pasiekimais, liūdėjau dėl praradimų ir nesėkmių, kol supratau, kad kitokių jaunysčių ir
nebūna  . (Juk niekas neišeina į gyvenimą tiesus kaip pagalys ).
Ačiū, vaikai, kad kentėte mane visus tuos metus. Klausėt ir tikėjot manimi. Linkiu Jums visiems SĖKMĖS visuose gyvenimo atvejuose.
Pamenat, Romualdas Granauskas savo knygoje rašė:
„Nepavydėkit jau pražilusiems, – jiems visiems lygiai taip
pat buvo. Neieškosit – nerasit, neabejosit – nemąstysit, neklaidžiosit – per amžių neišeisit į savo kelią.“
Vaikai, gyvenimas Jums duotas vienas, tad pasistenkite
gyventi taip, kad jame netrūktų sėkmės ir laimės.
IVC klasės auklėtojas Ramūnas

PRIEŠ EGZAMINUS

Kaip gali sau padėti?
 Stenkis perţiūrėti, ką turi išmokti ir kiek tam
turėsi laiko gerokai prieš egzaminus - galėsi susiplanuoti savo mokymosi laiką ir laisvalaikį, be to,
iškilus problemoms, galėsi pasikonsultuoti su mokytoju.
Padaryk savo mokymąsi kuo patrauklesnį –
nesimokyk visko atmintinai, geriau stenkis atsiminti svarbiausią informaciją, naudokis glaustais konspektais, pasidaryk svarbiausių terminų korteles ir
pasikabink jas Tau matomoje vietoje.
Kiekvienas mokosi skirtingai – pagalvok,
kada Tau geriausiai sekasi susikaupti: kai mokaisi
vienas ar su draugu; ryte, dieną ar vėlai vakare;
ilgai sėdint prie vieno dalyko ar su trumpomis pertraukomis.
Svarbiausius klausimus pasiţymėk. Juos mokykis ypač atidţiai: konsultuokis su mokytojais,
klausk draugų, pabandyk pats atsakyti kitiems tuos
klausimus.
Prašyk pagalbos, jei ko nesupranti. Jei jautiesi
neramiai, pasikalbėk su kuo nors.
Ko geriau nedaryti?
Andrius prieminutei.
savo magistrinio darbo.
Nepalik visko paskutinei
Nevenk klausimų, kurių nesupranti – geriau
prie jų padirbėk ilgiau.
Nepamiršk, jog be egzaminų ir kontrolinių tu
turi kitą gyvenimą – neatsisakyk laisvalaikio ir kartais leisk sau pailsėti.
Nesimokyk paskutinę naktį prieš egzaminą.
Lepink save!
Atsimink, jog svarbu gerai maitintis ir gerai išsimiegoti.
Primink visiems, jog dabar tau svarbus metas
- pasikalbėk su savo šeima apie tai, kaip jie tau galėt palengvinti mokymąsi: suteikti tau ramią vietelę , kur galėtum ramiai mokytis, elgtis šiek tiek tyliau ir tau netrukdyti.

Neleisk sau pramogauti per daţnai. Ilsėkis tik
tam tikromis pertraukomis ir daryk dalykus, kuriuos
mėgsti ir kurie tau padeda atsipalaiduoti.
Paruošk save didžiajai dienai!
Pavalgyk gerus pusryčius.
Pasilik marias laiko nuvykti egzaminą – taip nereikės bijoti, kad pavėluosi.
Įsitikink, jog gerai žinai, kur ir kokiu metu bus
laikomas egzaminas.
Pasiimk viską, ko tau gali prireikti – atsarginį
rašiklį, pieštuką , servetėlių – dar ką nors?
EGZAMINO METU

Verčiant iš lotynų kalbos ţodis „egzaminas― reiškia
išbandymą, todėl daugeliui abiturientų kiekvienas egzaminas kelia nemaţą streso dozę. Ir būtent tas stresas
neretai pakiša koją ir neleidţia sklandţiai ir sėkmingai
susitvarkyti su egzamino klausimais. Abiturientai neretai dalinasi tokiu patyrimu: atrodo, sąţiningai ir kruopščiai mokiausi, prieš egzaminą galėjau ramiai atsakyti į
bet kurį klausimą. Tačiau atėjau į egzaminą, gavau egzaminų lapą, pamačiau klausimus ir staiga supratau...jog nieko neprisimenu, galvoje arba „košė―, arba
iš viso tuščia.
Apėmė panika, susijaudinau, galvoje pradėjo suktis minčių scenarijai apie tai, kaip neišlaikau egzamino, kaip neįstojau mokytis ten, kur seniai
svajojau, kaip mane pasmerkė tėvai ir artimieji ir pan.
Jei tau paţįstama ši situacija, veikiausiai ir tau trūksta
įgūdžių ir žinių, kaip susidoroti su egzaminų stresu.
Pradţioje tau galėtų padėti keletas paprastų patarimų,
kaip elgtis gavus egzaminų lapą ir pradėjus atsakinėti į
klausimus.
Visų pirma, neskubėk. Labai daţnai egzaminui skirtas laikas – kelios valandos atrodo pernelyg trumpas
laikas atsakyti į visus klausimus arba išspręsti visus
uţdavinius. Jei tik gavęs uţduočių aprašą pradedi
karštligiškai skaityti visus klausimus ir skubi, gali neteisingai suprasti paties klausimo formuluotės arba uţdavinio sąlygų. Tokios klaidos yra vienos iš daţniausių
abiturientų daromų klaidų.
Nukelta į 4 psl.
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Gyvenimas – didelis turtas, pilnas netikėtumų, spalvų...
O mūsų Evelina moka pasiimti iš gyvenimo tai, ką jis, tuo metu, gali
jai suteikti - smalsumą, pažinimą... Evelina ima iš gyvenimo viską,
kas gražu, kas gera.
Nuolatinis „Žibinto“ skaitytojas jau turėjo pastebėti, kad Kurtinaičių mergaitė mėgsta rašyti, fotografuoti, kurti... Visose srityse Evelina ieško savęs ir, manome, randa...
... Ach... Jeigu kiekvienas iš mūsų savo tuštoką laisvalaikį (kad ir
sėdėjimą prie kompiuterio) pakeistume į kūrybinį laisvalaikį, dvasingesni ir turtingesni taptume ne tik mes patys, bet ir, galbūt, mūsų mintys.
Ką gali žinoti, galbūt po kažkiek laiko mūsų mintys ar geri darbai taps
įkvėpimo, pamokymo šaltinis ir kitiems .
Artėja vasara, atostogų metas... Linkime nešvaistyti laiko veltui.
Kurkite, nesvarbu ką, nesvarbu kada, svarbiausia – neleiskit sielai
užmigti…
Iki pasimatymo rudenį - sakome pasiliekantiems. Gero ir saugaus skrydžio į ateitį! - sakome Evelinai ir visiems išeinantiems.
„Žibinto“ redakcija

Brigita Ragickaitė, III A
***
Tu sugrįţai! Atsinešei pavasarį ir ţodţius gyvybingus,
Turiu prisiminimus vis dar, širdies zenite paklaidintus,
Juos akyse iššifruosi. Šypsosies... Ir dvelksi rytais.
Vaţiuosim per lietų Malaizijos miestų keliais
Ir gaudysim vėją. Galbūt jame pasiklysime.
Turbūt ne ţemėlapį rankose laikysime.
Turbūt tai akimirka. Kaip gera sugrįţti
Prikelti iš numirusiųjų degantį ryšį
Ar paţadint uţmigusį. Tyliai budėjusį,
Aitrų laukimo kartėlį kentėjusį...
Nuodėmė jį slopinti, nuodėmė neatsakyti
Į tavo rūpestį savuoju. Juk verta pabandyti
Laikytis vienas kito nepastebint vaiduoklių:
Jų natos klaikiai skamba, kad ir ką jie bedainuotų.
Ir dienos be tavęs yra keistai paranormalios...
Jaučiuosi neapsakomai tavas rankas atgavus.

Abiturientės Evelinos Kurtinaitytės kūryba
***

***

O Tu pašauk, gal atsilieps
Paklydęs laikas mėnesienos pilnaty,
Nuskendęs nebūties verpetuos
Ir kelio nerandąs sugrįţt.

Graţūs spalvoti drugelio sparnai
Tai lyg svajonė pakilus aukštai.
Pagauk tą drugelį ir laikyk, jei gali,
Nes Tavo svajonė tokia pat trapi.

O Tu ateik, nepasiklyski,
Kai laikas varstys praviras duris.
Vilties sparnais atgal sugrįţki,
Kai ryškios ţvaigţdės kelią švies.

Daţnai mes pamirštam svajones savas,
Nes kančios ir skausmas uţgoţia spalvas.
Bet širdy jos gyvena, tik Tu paklausyk.
Nors sunku, bet savąją laimę laikyk.

***

***

Mintys tarsi ţibintai,
Kaip ūkai tarp ţvaigţdţių...
Žvaigždės gęsta ir krinta Aš jų ţaismą girdţiu.

Į jūrą žvelk, kai saulė leidžias,
Nutiesusi raudoną taką virš bangų.
Saulė nuskendus su bangom dar ţaidţia,
Kol jūra susilieja su dangum.

Saulę šešėliai dengia,
Žvakė tirpsta delne,
Siaučia vėjas uţ lango –
Vėl saulėta diena.

Paţvelk aukštyn į melsvą tolį –
Kokie didţiuliai debesų pulkai...
Pilki apsiaustai driekias jau virš molo
Ir daţo krantą lietumi pilkai.

***
Nors aš ne paukštis ir be sparnų,
Atrodo, imsiu ir pakilsiu
Į tą tolymę dangaus gelmių
Ir kilsiu, skrisiu, kilsiu...
Kaip kyla mintys vidaus gelmių,
Širdies plakimas, dūţiai,
Jausmai, kuriuos išgyvenu
Ir siela mano, ţodţiai...
Kaip vėjas kuţdantis man kilt.
Ir medţiai, ţolės, gėlės
Kartodami ţodţius man kilt –
Kaip kyla iššautos strėlės...
Kaip kyla saulė iš rytų,
Šviesa, ţvaigţdė, ugnelė...
Aš tai girdţiu, stebiu, jaučiu,
Kaip jaučiau laiką savoj kertelėj...

Paţvelk tolyn – matai didţiulį mišką?
Ten puošiasi pavasaris puikus.
Matai? Ten ţemuogės raudonos trykšta
Ir šilagėlės pina vainikus.
Paţvelk aplink – kaip švyti gėlės kvapnios,
Kaip saule dţiaugias lauko vyturys...
Jauti, kad gyveni, kad tai ne sapnas,
Kad sielą lanko vien jausmai geri.

***
Brendu per upelį –
Per vandenį šaltą ir gėlą.
Jo dugną įţvelgt ţmonės gali
Lyg tyrą, nekaltą sielą.
Skuba upelis, srovena,
Neša gyvybės šaltinį.
Čiurlena jis ir gaivina
Per kaitrą ištroškusią minią.

Nepamirškim skraidyti

Klaudija Benosenko, IIG
E u f o ri j a
Mes gulėsim ant šlapio asfalto ir mums bus nesvarbu, jog tuoj pradės lyti.
Mes šokinėsim susikabinę rankom ir mums bus nesvarbu, ką pasakys kiti.
Mes visus uţbursim savo šypsena, ir mums bus nesvarbu jų pikti ţvilgsniai.
Mums bus nesvarbu, ar dabar ţiema, ar vasara. Nes šviečiantis tavo veidas
niekur nedings. Mums nesvarbu, kaip mes atrodom, nesvarbu, koks dabar
oras, nesvarbu, ar apsiniaukęs dangus.
Mes dainuosim tik mums vieniems suprantamą dainą, skrisim neturėdami
sparnų ir šįkart ašaros bus tyriausias laimės įrodymas.
Mes vaţinėsim dviračiais ant vandens. Išmoksim plaukti debesyse, skęsti vienas kito akyse. Išmoksim dainuoti, kaip paukščiai, išmoksim giedoti giesmes.
Mokėsim dangui dovanoti ţvaigţdes, nupiešti saulei kasas ir basomis kojomis
eiti per ţarijas.
Mums bus nesvarbu mūsų degantis vidus, nes ţodţio „skausmas― nebus. Mes
nebijosim mirties, nes gyvenimas visad duos vilties.
Ir nesvarbu, jog tai truks tik sekundę.
Nesvarbu.
Nes sekundė neapsakomos laimės, atperka šimtą bemiegių naktų.

Ir kaip ten rašoma pasakose?
Apie tūkstančius spalvotų balionų, paleistų į orą. Apie
milijonus prie jų pririštų svajonių. Ir trilijonus saulės
spindulių. Apie šimtą praleistų dienų, dešimtis naktų,
kurios vis kartojas kartojas. Ir jei ne čia, tai sapnuose.
Jau ne svajonėse, o gyvenime.
Ir kaip ten rašoma pasakose?
Apie plaukiantį laiką, šilčiausias akimirkas, skęstančius debesis danguje. Meilę
širdyje. Apie nugalėtą blogį, amţiams paliktą uţnugaryje. Apie uţvaldytą pyktį. Ir tik dabar veide šypsena. Tik dabar. Bet mano rankose tu visada.
Nei dusinantis laikas neleis paleisti tavo rankos. Nei dešimtys duţusių svajonių
neleis man tavęs nekęsti. Nei tūkstančiai bandymų neleis pasiduoti. Nei milijonai laimės akimirkų nepakeis man TAVĘS. Ir kaip ten rašoma pasakose?
Apie pradţioje jaučiamą skausmą, kuris neliks nepastebėtas. Apie milijonus
juodų balionų, paskui kuriuos seks tiks spalvoti. Paskui kuriuos skris trilijonai
svajonių, iš kurių jau bus šimtai išpildytų… Ir kaip ten rašoma pasakose?
Apie nesibaigiančias VASAROS naktis, apie saulės išlydėjimą – raudoną raudoną dangų. Apie saulės pasitikimą – naują dieną. Apie laimę. Tik apie laimę.
Išmokim skraidyti. Po skausmo. Po ašarų. Pakilkim. Ir vėl.
Ir nei pasakos.
Nei svajonės.
Nebus tokios tikros kaip MES.

4.
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P SICHOLOGŲ

PATA R I M A I

A B I T U R I E N TA M S

Ar žinai, kad...
Žmogus yra protingas ir stiprus sutvėrimas. Bet ir jis turi visokiausių keistenybių. Siūlome paskaityti dešimt įdomių faktų.
1. Žmogus negali čiaudėti atsimerkęs
Kiekvienas ţmogus čiaudėdamas nesusimąsto, kad šio proceso metu uţsimerkia. Britų mokslininkai įrodė, kad neįmanoma
čiaudint neužsimerkti. Taip nutinka dėl to, kad čiaudint susidaro didelis spaudimas, todėl būtina užsimerkti. Oro greitis, kurį
mes išstumiame čiaudėdami, siekia 150 km/h.
Be to, uţsimerkiame dar ir dėl to, kad šį procesą kontroliuoja vienas smegenų skyrius. Todėl atmerktomis akimis čiaudėti
neįmanoma.
2. Žiovaujame prie kito žiovautojo
Prieţastis slypi smegenyse. Smegenys visada nori palengvinti šeimininko gyvenimą, dėl to mes juokiamės, kai kaţkas
juokiasi, ţiovaujame, kai kitas ţiovauja.
3. Pakeliame vieną antakį
Šiam procesui vadovauja raumenys. Ţinoma, vieną antakį pakelti sugeba ne kiekvienas. Tai – sudėtingas procesas. Tačiau
kai kuriems pakelti antakį išeina savaime, jis gali to nejausti: fotografuodamasis, klausydamasis pašnekovo, mokydamasis,
nustebęs.
4. Kaip ranka sutraiškyti kiaušinį?
Jeigu norite sutraiškyti ranka kiaušinį, tai jums nepavyks. Tai galima padaryti, pavyzdţiui, dviem pirštais, bet ne apėmus
visu delnu.
Jeigu vis dėlto bandėte sutraiškyti kiaušinį viena ranka ir jums nepavyko, tai nutiko dėl to, kad ranka apgaubia visą kiaušinio paviršių, ir jėga, kuria bandėte sutraiškyti jį, maţina galimybes.
5. Judinti ausis
Šis faktas įrodytas mokslininkų. Vis dėlto, kai kuriems ţmonėms pavyksta išmokti judinti ausis.
Dėl jų judėjimo atsakingi raumenys, tačiau pas daugumą ţmonių jie – atrofavęsi, dėl to judinti ausis gana sunku.
6. Pasiekti liežuviu nosį arba smakrą
90 procentų ţmonių negali paliesti nei nosies, nei smakro lieţuviu dėl jo maţo ilgio. Tačiau 10 procentų ţmonių gali susitvarkyti su šia uţduotimi.
7. Pakutenti save patį
Kutenimą ţmogus gali pajausti tada, kai šį procesą atlieka kitas ţmogus.
Netikėtumo efektas skatina ţmogų išsigąsti ir pradėti juoktis. Dėl to ţmogus, pats save kutendamas, nieko nejaučia.
8. Rašyti skaičių 6 ir tuo pačiu metu laikrodžio rodykle judinti dešinę koją
Atsisėskite ant kėdės ir pabandykite laikrodţio rodykle judinti koją ir tuo pačiu metu dešine ranka rašyti skaičių 6. Jums
tai nepavyks padaryti.
9. Sąmoningai dusti
Atrodo, kad, jeigu sąmoningai ţmogus sulaikys orą, mirs. Tačiau tai – netiesa. Visi ţmonės turi įgimtą refleksą, kuris priverčia įkvėpti oro.
10. Ryti ir tuo pačiu metu kvėpuoti
Mūsų organizmas sudarytas taip, kad mes negalime rydami kvėpuoti. Tačiau dėl balso aparato galime valgydami kalbėti.

Parinkta iš „Mokslas ir gyvenimas― ţurnalų

L AI K AS .. .
Kaip atrasti savąją vietą po saulę? Kaip surasti gyvenimo džiaugsmą? Kaip
atrasti savo pašaukimą? Kaip susikurti vidinę ramybę? Dažniausiai šiuos klausimus užduodi tu, jaunas žmogau, kuris dar nežinai, ko nori iš gyvenimo.
Įsivaizduok , kad yra bankas, kuris kiekvieną rytą atidaro tavo vardu 86400 kitų
sąskaitą. Ten diena iš dienos nedaromi jokie balansai. Kiekvieną vakarą panai, kurio
tu nesugebėjai išnaudoti dienos metu. Ką tu darytum? Ţinoma, nusiimtum visus pinigus iš karto. Kiekvienas iš mūsų turi tokį banką. Tai LAIKAS. Kiekvieną rytą jis
tau duoda 86400 sekundţių. Kiekvieną vakarą jis nubraukia visa tai, ko tu nepanaudojai geriems tikslams. Čia
nėra jokių balansų nei sąskaitos viršijimų. Kiekvieną dieną tau atidaroma nauja sąskaita. Kiekvieną vakarą sudeginami dienos likučiai. Jei tu nesugebi išnaudoti dienos depozito, čia jau tavo praradimas. Čia nėra kelio atgal,
nėra grasinimo rytojui. Tu turi gyventi dabartimi – šios dienos depozitu. Investuok taip, kad būtum kuo laimingesnis. Laikrodis tiksi. Padaryk šiandien tiek, kiek gali daugiausia:
- Vertink nesėkmes kaip progas asmenybei ugdyti ir dvasiai tobulinti.
- Tegul tai, ko tu negali, netrukdo tam, ką tu gali.
- Žinios yra jėgos ištakos. Jeigu įgysi pakankamai žinių, turėsi pakankamai jėgų.
- Saulės spinduliai krinta ant visų vienodai, tačiau kiekvienas pagal savo prigimtį juos jaučiame skirtingai.
- Jeigu gerai uždirbsi, paaukok nors truputį, taip būsi apdovanotas laime.
- Gyvenimas tampa lengvesnis, jeigu nepamirši padėkoti kitiems už parodytą tau gerumą.
- Kai nežinosi, į kurį uostą plauki arba nori plaukti, joks vėjas nebus palankus.
- Jeigu visada sakysi tiesą, niekada gyvenime neteks krimstis dėl prastos atminties.
- Išmokęs valdytis pats, išmoksi valdyti ir savo gyvenimą.
Pamąstyk apie dalykus, kurie galėtų būti prasmingi tavo gyvenime. Brangink kiekvieną momentą. Tobulink
save srityse, kuriose sekasi labiausiai, negalvodamas vien apie materialumą.
Taigi. Visada viską pradėk nuo saves. Savirealizacija — dvasinė palaima.

Skubėk lėtai. Atidţiai per —
skaityk kiekvieną klausimą. Per —
skaityk antrą kartą ir atsakymą
pradėk rašyti tik tuomet, kai įsitikinsi,
jog teisingai suprati, ko iš tavęs yra reikalaujama.
Net jei jau iš pirmų ţodţių gali nuspėti visas uţduoties sąlygas, skaityk klausimą iki pabaigos. Neretai abiturientai daro labai skaudţias klaidas tik todėl,
kad skuba ir atidţiai neperskaito sąlygų.
Visi klausimai atrodo tokie sudėtingi ir neţinai,
nuo ko pradėti? Pradėk nuo lengviausio! Iš pradţių
atsakyk į tuos klausimus, atsakymus į kuriuos tikrai
žinai. Nesustok ties tais klausimais, dėl kurių nesi tikras. Kai ramiai atsakysi į tuos klausimus, kuriuos ţinai,
tavo galva dirbs aiškiau ir tiksliau, jau įsivaţiuosi į
darbinį ritmą. Maţiau nerimausi ir galėsi ramiai apgalvoti ir tas uţduotis, kurios pradţioje tau atrodė sudėtingos.
Išmok praleisti sudėtingas ir neaiškias užduotis.
Jeigu tu uţstrigsi ties kaţkokiu labai sudėtingu uţdaviniu pačioje pradţioje, nespėsi perskaityti ir išspręsti
likusių uţdavinių. Taip gali nesurinkti reikiamo balų
skaičiaus tik todėl, jog tiesiog nespėjau prieiti prie visų
uţduočių. Visada galėsi grįţti prie sudėtingų uţdavinių
pabaigoje, o pačioje pradţioje išspręsk tai, ką ţinai
geriausiai.
Suplanuok du ratus. Savo laiką paskirstyk taip,
kad du trečdaliai egzamino laiko būtų skirti lengvoms
uţduotims. Tai būtų tavo „pirmas ratas―. „Antras
ratas― – tai tos užduotys, kurių sprendimas dar tau
nėra aiškus ir dėl jų reikėtų pagalvoti. „Antram ratui―
skirk maţdaug trečdalį laiko.
Jei nepavyko išspręsti ankstesnės uţduoties, pamiršk šią nesėkmę ir galvok tik apie dabartinę užduotį. Jei spręsdamas naują uţduotį vis dar galvosi, o
kaip reikėtų išspręsti ankstesnę, neišspręsi nė vienos
uţduoties.
Jeigu iš karto neţinai teisingo atsakymo, bandyk jį
rasti šalindamas netinkamus atsakymus. Daug uţduočių galima lengviau išspręsti, jei iš pradţių nuosekliai šalinti tuos variantus, kurie tikrai netinka, o ne ieškoti vienintelio teisingo varianto. Šalinimo metodas
leidţia susikoncentruoti ties vienu-dviem variantais, o
tai yra lengviau, nei iš karto galvoti apie keturias –
šešias alternatyvas.
Palik laiko patikrinimui. Net jeigu laiko liko visai maţai, skirk bent kelias minutes tam, kad nepaliktum akivaizdţių klaidų.
Kartais pasikliauk savo intuicija. Jeigu nesi tikras dėl kaţkokio atsakymo pasirinkimo, pasikliauk
intuicija – išsirink tą variantą, kuris, tavo nuomone,
yra labiausiai tikėtinas.
Nemanyk, kad tam, jog gerai išlaikytum egzaminą,
tau reikia atsakyti į visus klausimus. Daryk tiek, kiek
tu gali, ir nenusimink, jei nepavyko išspręsti visų
užduočių. Tiek, kiek padarei, gali būti pakankamai
tam, kad gautum gerą įvertinimą .
Pagal psichologų rekomendacijas

Abituriente,
Jei dar dėl kažko nerimauji,
pasitark su mūsų gimnazijos
psichologe Jurgita Galinskiene
(112 kab., I aukštas).
Savas žmogus — patikimesnis 
PASIKALBĖSI, PASITARSI...

NEPANIKUOK IR EGZAMINŲ METU PASIRODYK
TAIP GERAI, KAIP TIK GALI.
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