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PASIDOMĖJOME, KAD...
Šiais mokslo metais iš įvairių rajono mokyklų į „Aušros―
gimnaziją atvyko mokytis 206 mokiniai. Iš viso gimnazijoje
mokosi 736 mokiniai, iš jų 416 mergaičių ir 320 berniukų. I
— ose gimnazijos klasėse mokosi 174 gimnazistai, iš jų 90
mergaičių; II —180, iš jų 110 mergaičių; III –198, iš jų 107
mergaitės; IV — 185, iš jų 110 mergaičių.
Mokinių skaičius, palyginus su praėjusių mokslo metų tuo
pačiu laikotarpiu, sumaţėjo tik 7 mokiniais.
Kaip jaučiasi mūsų pirmokai „Aušros“ gimnazijoje ir
kaip jiems sekasi, pasidomėjo „Ţibinto― redakcija:

KAIP JAUTIESI, PIRMOKE?
1. Kas tave pastūmėjo tapti „Aušros“ gimnazistu?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Noras tobulėti ir
siekti savo tolimesnės ateities, geri atsiliepimai iš kitų
mokinių apie mokytojus ir gimnazijos atmosferą.
Gabija Dubickaitė, I B klasė: „Aušros“ gimnaziste
mane pastūmėjo tapti geri atsiliepimai apie šią mokyklą. Taip pat, mano nuomone, „Aušros― gimnazija
yra geriausia mokykla Vilkaviškio rajone. Todėl, galvodama apie savo ateitį, pasirinkau šį variantą. Baigdama gimnaziją noriu kuo geriau išlaikyti egzaminus.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Noras eiti pirmyn,
gauti vidurinį išsilavinimą.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Mane pastūmėjo gimnazistų nuomonė apie gimnaziją, nes labai noriu toliau
mokytis, siekti gerų rezultatų...
Rugilė Zavickaitė, IE klasė: Gimnaziste norėjau tapti,
nes sudomino abiturientų įstojimų į aukštąsias mokyklas skaičius, puikūs atsiliepimai, kruopštus mokinių parengimas egzaminams.
Milda Belevičiūtė, I F klasė: Tapti „Aušros“ gimnaziste mane pastūmėjo noras patirti kaţką nauja ir išmokti prisitaikyti prie besikeičiančių sąlygų (juk tai
gyvenime pravers).
2. Mokiniai, einantys į „Aušros“ gimnaziją, bijo
didelio mokymosi krūvio. Ar Tau tai svarbu?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Taip, svarbu. Aš taip
pat bijau per didelio mokymosi krūvio .
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Norint pasiekti gerų
mokymosi rezultatų, didelis krūvis – neišvengiamas.
Jei nori mokytis, tai turi su tuo susitaikyti.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Svarbu. Per didelio
mokymosi krūvio vis dar nepajutau.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Kiekvienas mokinys galvoja apie savo krūvį. Su kiekvienais metais krūvis
didėja, tad reikia ryţtis ir eiti toliau. Atėjus į šią gimnaziją sunki būna pati pradţia, kai viskas čia dar nauja, bet mokiniai įsivaţiuoja ir savo krūvį stengiasi
nešti taip, kaip jis sugeba geriausiai.
Aistė M, IE klasė: Mokymosi krūvis yra labai didelis,
bet atėjome mokytis į gimnaziją, o ne į pradinę mokyklą .
Milda Belevičiūtė, I F klasė: Kai nusprendţiau pakeisti mokyklą, daugelis bandė mane įbauginti, stengdamiesi įrodyti, kad „Aušros― gimnazijoje mokymosi
krūvis be galo didelis, bet aš maniau, kad kuo didesnius sunkumus įveiksiu dabar, tuo lengviau man bus
ateityje. Tačiau, kai pradėjau lankyti gimnaziją, supratau, kad mokymosi krūvis čia nėra didelis ir nesuprantu, kodėl daugelis taip mano.
3. Kokia Tavo nuomonė apie „Aušros“ gimnaziją?
Pateisino Tavo lūkesčius?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Man gimnazijoje
patinka — jauki atmosfera, geri mokytojai. „Aušros―
gimnazija mano lūkesčius pateisino.
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Mano nuomonė apie
gimnaziją yra labai gera. Ko tikėjausi čia atėjusi, tą ir
gavau.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Praėjo per mažai laiko, dar nespėjau susidaryti nuomonės apie gimnaziją.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Šiuo metu esu labai geros
nuomonės apie „Aušros― gimnaziją. Ţmonės čia labai

Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos laikraštis

draugiški. Visai nesigailiu, kad atėjau čia mokytis.
Visi mano lūkesčiai pasitvirtino šimtu procentų. Man
patinka, kad gimnazijoje daug kūrybinės veiklos,
vyksta daug renginių.
Rūta V., I E klasė: Gimnazija – geresnė, nei buvusi
mokykla. Gimnazijoje jaučiuosi daug saugiau.
Karolina R. I E klasė: Po kelių mėnesių supratau,
kad „Aušros― gimnazija – tobuliausia mokykla, kuriose mokiausi.
Milda Belevičiūtė, I F klasė: Mano akyse „Aušros―
gimnazija visada buvo geriausia mokymosi įstaiga
rajone. O ir dabar, kai pradėjau ją lankyti, mano nuomonė nepasikeitė.
4. Ar sunku būti pirmoku?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Sunku buvo pirmus du mėnesius, nes neţinojau, kur kabinetai, nepažinojau mokytojų. Dabar apsipratau.
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Nėra nei labai sunku
būti pirmoku, nei labai lengva. Buvimas pirmoku turi
ir pliusų ir minusų.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Gal pirmą mėnesį
buvo sunku viską įsiminti, tačiau dabar gimnazijoje
jaučiuosi jaukiai.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Pirmoku būti ir lengva, ir
sunku. Vis dar kartais pasiklystu. Smagu, kad kartais mokytojai supranta mus ir duoda „maţyčių lengvatų―.
Mantas. S., IE klasė: Pirmoku būti yra sunku, nes
dar nesi pripratęs prie visų mokytojų, jų mokymo
metodų.
Milda Belevičiūtė, I F klasė: Būti pirmoke truputį
sunku, nes reikia prie visko priprasti, bet kuo toliau,
tuo tai darosi lengviau. Labai smagu, kad daugelis
mokytojų moka kaţkuo sudominti ir yra visada pasirengę tau padėti. Popamokinės veiklos čia taip pat
gausu, kiekvienas gali pasirinkti tai, ką nori. Aš lankau šiuolaikinių šokių būrelį, kuriame galiu išreikšti
save ir pailsėti nuo pamokų.
5. Ar patinka pamokos, mokytojai?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Ne prie visų mokytojų pripratau, bet su laiku mano nuomonė, tikiuosi,
pasikeis.
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Kai kurios pamokos
patinka, bet jų mokytojai – ne... arba atvirkščiai...
Kiekvienas mokytojas yra savo dalyko specialistas,
jis privalo būti grieţtas, todėl mes negalime sakyti,
kad jis yra blogas. Taigi, kad ir kaip mums jis gali
nepatikti, mes turime su tuo susitaikyti, nes kitaip
nebus.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Vienos pamokos patinka labiau, kitos maţiau patinka. Taip pat ir mokytojai...
Silvija Krocaitė, I D klasė: Patinka ir pamokos ir
mokytojai, tik kai kurie mokytojai galėtų leisti mokiniui išreikšti ir savo nuomonę.
Ugnė Unguraitytė, IE klasė: Mokytojai man tikrai
labai patinka, negalėčiau išskirti nė vieno mokytojo
kaip „blogo―. Mokytojų vedamos pamokos yra įdomios, nes dauguma jų naudojasi multimedijomis ir
„smart“ lentomis - pamokos būna išsamesnės.
6. Ar užsirašei į papildomus popamokinės veiklos
būrelius? Kokius?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Uţsirašiau į tinklinio treniruotes
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Taip. Uţsirašiau. Nuo
šių mokslo metų gimnazijoje lankau dainavimą, o
nuo praėjusių metų – šokius, kurie taip pat vyksta
gimnazijoje.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Neužsirašiau, nes
bijau, kad popamoknė veikla atims daug laiko ir nukentės pagrindinis mokslas.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Lankau popamokinę
veiklą, bet ne gimnazijoje.
Karolina R. I E klasė: Uţsirašiau į muzikos būrelį ir
dalyvauju visuose gimnazijos renginiuose.
Nukelta į 2 psl.

UNIFORMA APIE MOKINĮ „PASAKO“ DAUGIAU...
Ne vienas nustebtumėte, jei pasidomėtumėte, kokia sena pasaulyje yra mokyklinės uniformos idėja.
Istoriniuose šaltiniuose paţymima, kad pirmosios mokyklinės uniformos pasaulyje atsirado dar XIX a. pabaigoje ir pirmiausia jos buvo pradėtos dėvėti prestiţiniuose Jungtinių Amerikos Valstijų ir Jungtinės Karalystės mokyklose. Ši tradicija šiose šalyse iki šiol tebeegzistuoja. Kiek yra ţinoma, mokyklines uniformas
reglamentuojančių mokyklų sąraše yra ir tokie garsūs
pasaulio universitetai, kaip Oksfordas ir Harvardas.
Uniformų dėvėjimo tradicija ypač palaikoma ir kitose
Vakarų šalyse bei Japonijoje.
Mokyklinės uniformos nėra svetimos ir Lietuvoje.
Čia pirmosios mokyklinės uniformos imtos siūti XX
a. pradţioje. Uniformas dėvėjo ir daugelis mūsų tėvų
bei senelių. O perţengus XXI a. slenkstį, mokyklinėmis uniformomis dţiaugėsi jau ir dauguma mokyklų.
Ar ţinai, kad mokyklinės uniformos dėvimos ne
tik norint parodyti savo mokyklos vienybę ir tvirtumą
ar demonstruoti išskirtinumą, bet ir dėl mokinių drausminimo? - Tik dėvėdami uniformą galime būti labiau
pastebimi aplinkinių, nes uniforma padeda susikoncentruoti ir nesiblaškyti, maţina socialinę nelygybę
mokinių tarpe.
Sakoma, kad pirmą kartą pamatę ţmogų, pirmiausia įvertiname jo išvaizdą, o jau vėliau, lyginant šį
žmogų su savimi, susidarome nuomonę apie jį ir nusprendţiame, kaip toliau bendrausime. Dėl paauglystės noro būti panašiems į tobulai vaizduojamus autoritetus, neretai ir aplinkinius, remdamiesi jų išvaizda,
skirstome ţmones į tinkamus bendrauti ir netinkamus.
Todėl suprasdami, kad ne visi mokiniai ir jų šeimos
gali sau leisti tiek, kiek gali kiti, bei siekdami išvengti
patyčių paauglių tarpe, dėl finansinės nelygybės, prieš
trejus metus Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos mokiniai patys išsirinko uniformas, kurias privalo vilkėti
visi Vilkaviškio „Aušros― gimnazistai eidami į gimnaziją (juk uniformas vilki ir karininkai, ir policininkai, ir eiguliai, ir... – tai tarytum simbolis, kad visi,
kurie dėvi uniformą, ne tik priklauso tam tikrai grupei
žmonių, bet ir yra vienijami tų pačių vertybių, nuostatų, taisyklių, panašaus poţiūrio). Dėvėdami uniformą
tiesiogiai parodome, kad priklausome ir pritariame
Vilkaviškio „Aušros― gimnazijai, jos veiklai ir ideologijai. Kuo daugiau mūsų gimnazistų dėvės uniformą
pamokų ir gimnazijos renginių metu, tuo stipresni ir
vieningesni atrodysime ir aplinkiniams.
Mokyklinė uniforma gal ir nėra madingiausias drabuţis, tačiau su ja tu gali atrodyti tikrai stilingai - mokyklinę uniformą galite pagyvinti įvairiomis stilingomis detalėmis: kiekvieną dieną, jei merginos nemėgsta
sijonų ir mieliau renkasi kelnes, gali jas ir nešioti.
Marškinėlius gimnazijoje taip pat galima vilkėti įvairiausių spalvų, svarbu, kad jie būtų vienspalviai. Prie
uniformos merginos gali derinti įvairias kojines, plaukų aksesuarus, pasirinkti ţaismingą kuprinę (rankinę),
apsiauti stilingus batus, pasirinkti stilingus akinius...
Būdų realizuoti save mūsų gimnazijoje tikrai yra. O
gimnazistų, kurie mano, kad uniforma trukdo formuotis jų individualumui, nemėgsta arba nekenčia savo
gimnazijos uniformos, norime paklausti:
- Ar individualumas – tai tavo apranga? O gal tai
kaţkas kito?..
Kas slypi mūsų viduje, ko mokomės ir kas gali
būti efektyviau išreikšta ne išvaizda, o darbais, tuo, ką
pasakome, kokie esame viduje?.. O gal sąmoningai,
nedėvėdami uniformos norime parodyti savo prana —
Nukelta į 2 psl.

2.

KRIKŠTAS

DAILĖ

Išbandymų laikas atėjo ir I - okams. Prieš atosto-

ir išradingumą (taip jie prisistatė — aut. pastaba). O

BRIGITA RAGICKAITĖ (IVA) jau ne pirmą kartą
pristato savo kūrybą gimnazijos bendruomenei. Abiturientė ne tik graţiai piešia, bet ir rašo. Jos kūryba
ne kartą buvo spausdinta gimnazijos laikraštyje
„Ţibintas“.
Skaitykite „Ţibintą“, kitame numeryje artimiau
supaţindinsime Jus su šia talentinga gimnaziste.
Nekantraujantiesiems siūlome atsiversti „Aušros―
gimnazijos internetinį puslapį, ten rasite Brigitos prisipaţinimą...
„Branginu savo laiką ir stengiuosi jį praleisti kuo
įvairiau ir įdomiau, todėl laisvalaikiu mėgstu išbandyti vis kaţką naujo―, - sako Brigita.

toliau jų laukė net 7 postai: ligoninės priimamasis,

„Ţibinto“ informacija

MOKSLO ERDVĖ

Lapkričio 5-ąją, gimnazijoje vyko Tyrėjo diena.
Tai mokslo populiarinimo renginys, skirtas stiprinti
mokinių susidomėjimą moksline veikla, skatinti juos
tapti jaunaisiais tyrėjais. Renginius organizavo pro-

gas, paskutinį spalio mėn. penktadienį, II - okai suorganizavo

labai

lauktas

krikštynas.

Iš

anksto

„nekrikštams“ buvo duota uţduotis, namų darbas –
paruošti šokį pagal populiarios dainos „The fox―
priedainį. Kiekviena klasė parodė savo kūrybingumą

Sovietinis kalėjimas, psichiatrinė, Pjūklas, dangus ir
pragaras, Siaubo kambarys, ramybės oazė... Nelengva pirmokėliams buvo atlaikyti ne tik psichologines
jekto „Mokinių jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo
sistemos sukūrimas – II etapas― atstovai.
Tyrėjo dienoje dalyvavo I - IV klasių mokiniai.
Susidomėję astronomija klausėsi paskaitų „Aš ir
Visata― mobiliame planetariume.
Tuos, kuriuos domino biomechanika, robotika
dalyvavo paskaitose „Judesių registravimo sistema―.
Besidomintys gamtos mokslais ţinias gilino paskaitose „Greitaveikė filmavimo kamera―, susipaţino su kamera, kurios didţiausias filmavimo greitis 700 000 kadrų per sekundę. O tie gimnazistai, kurie
jau įsitraukę, ar nori įsitraukti į tyrinėjimą, klausėsi,
stebėjo ir atliko uţduotis „Mokslinėje paskaitoje―
apie jutimo organus: tyrė skonio, uoslės, regos ir lytėjimo receptorius. Mokiniai paskaitų metu galėjo
drąsiai uţduoti jiems kylančius klausimus, į kuriuos
iškart, paskaitos eigoje buvo atsakyta.

atakas, bet ir fizines... .
Išmaudyti, išbandę tramdomųjų marškinių poveikį, pabuvę sovietiniame kalėjime ir siaubo kambaryje, I-okai buvo pakrikštyti pilnateisiais gimnazijos
piliečiais. Tai liudijo ir jiems įteiktas dokumentas –
leidimas su raktu, kad galėtų atrakinti visas gimnazijoje esančias duris.
Rasa

www.vilka

viskioausr
a

.eu

Atkelta iš 1 psl.

KAIP JAUTIESI, PIRMOKE?
7. Jei būtų Tavo valia, ką pakeistumei gimnazijoje?
Kamilė Saldukaitytė, I A klasė: Persirengimo kabinas bei tualetų kabinas.
Gabija Dubickaitė, I B klasė: Nieko nekeisčiau. Kol
kas šiai mokyklai priekaištų neturiu.
Meda Jurevičiūtė, IE klasė: Gimnazijoje pakeisčiau
kelis mokytojus, kurie su mokiniais elgiasi neetiškai.
Edvinas Jurgelaitis, I C klasė: Kol kas nekeisčiau
nieko.
Silvija Krocaitė, I D klasė: Tikriausiai didelių pokyčių neįvyktų, jei būtų mano valia  .
Lukrecija Svobonaitė, IE klasė: Pakeisčiau kontrolinių grafikus, nes būna, kad per savaitę susideda visų
dalykų atsiskaitomieji darbai.
Milda Belevičiūtė, I F klasė: Jei būtų mano valia –
„Aušros“ gimnazijoje nieko nekeisčiau, galbūt dar
gerai neţinau, kas ir kaip čia vyksta, bet man čia viskas atrodo nuostabu.

Atkelta iš 1 psl.

UNIFORMA APIE MOKINĮ „PASAKO“ DAUGIAU...
šumą - pasipuikuoti prieš kitus savo bendraamţius?
Tik ar to reikia, ar tik toks turi būti mūsų gimnazisto
tikslas ir vertybės?..
Mielas gimnaziste, atmink, kad ir ką galvotum,
bet uniformą dėvėti privalo visi „Aušros“ gimnazijoje besimokantys mokiniai. Tik taip parodysime, kad
vertiname savo gimnazijos ir mokytojų pastangas
mus ugdyti, kad norime priklausyti „Aušros“ gimnazijai, esame vieningi ir stiprūs dėl visų mūsų gerovės.
Be uniformos į gimnaziją galite ateiti tik Švaros
dieną, akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais
suderintu metu. Šventinė uniforma privaloma per
įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnazijai kitose
įstaigose bei oficialiuose renginiuose.
O kaip kiekvieną dieną atrodyti stilingai dėvint uniformą, čia jau jūsų, gimnazistai, fantazijos reikalas, tik
nepervertinkit savęs  .
„Žibinto“ redakcija

3.

K Ū R Y B A

K E L I O NĖ S
Mano kelionė kruiziniu keltu

K LAUDIJA B ENOSENKO
Mokosi III G gimnazijos klasėje
Kūryba uţsiima nuo vaikystės
Mėgsta fotografuoti
Domisi psichologija
Bendraklasė Jovita apie Klaudiją: „ ...su Klaudija
esame paţįstamos nuo pirmos klasės ir, nuo pirmų pažinties akimirkų, iš karto tapome draugėmis. Man ji patinka, nes yra kitokia, nemėgsta elgtis ar rengtis taip kaip visi, turi išskirtinį savo stilių. Nepaisant kai kurių
jos keistenybių, Klaudija yra labai protinga mergina, patikima ir gera mano draugė.
Jei man prireikia patarimo, pirmiausia klausiu Klaudijos―.
Nuotr. Klaudija Benosenko

Klaudija Benosenko

Per ką tik prabėgusias rudens atostogas aš spėjau pabūti net keliose šalyse. Aplankiau Latviją ir Švediją. Ši kelionė įdomi tuo, kad didţiąją laiko dalį aš praleidau
kruiziniame kelte plaukdama iš vienos šalies į kitą. Tačiau tai tik trumpas mano
atostogų pristatymas, o kaip viskas buvo iš tikrųjų?..
Ryte kėliausi anksti. Juk nenorėjau pavėluoti į autobusą, veţantį mus į Rygą. Be
galo jaudinausi, ar tikrai viską pasiėmiau, ar nebus bloga plaukiant per Baltijos jūrą. Ţinoma, bijojau be reikalo, kadangi viskas buvo puiku.
Kai autobusas pajudėjo, dar buvau
šiek tiek uţsimiegojusi, tad uţsnūdau.
Nė nepajutau, kaip greitai prabėgo laikas ir mes atsidūrėme Latvijos sostinėje,
Rygoje. Keltas pasirodė didţiulis, gal
todėl, kad iš tiesų tokiu laivu nebuvau
plaukusi. Jo vidus man pasirodė be galo
graţus. Kelte buvo pilna kavinių, barų,
buvo parduotuvė, karaokė baras, diskoteka. Kai įėjom į savo kajutę, mums ji
pasirodė labai maţa, bet kai pagaliau

NESIBAIGIANTIS LIETUS
Neţinomybė.
Po neţinomybe slepias nesibaigiantis lietus. Po
nesibaigiančiu lietum – mirtis.
Juodų sparnų šešėlyje kaţkur, tavo išsvajota
laimė. Ji yra, ji tik laukia.
Po uţmerktom akim slypi tiek daug dienų, parduodų velniui. Uţ ką?
Atitrūkus nuo realybės, kraujo skonis burnoje, iš kur? Paţadų ir vilčių pilname
mieste, kodėl rūko tiek daug? Mintyse trankiai grojančios gitaros, nenustoja plakę
manęs rimbais.
Laimė yra – ji tik laukia. Ji yra, ją tik glosto nesibaigiantis lietus.
Liūdesio pilnas kūnas pradeda pūti, nepasotinamas laimės, jis palieka vietos tik tuštumai. Garsiai rėkti? Tada nebegirdėti velnio, kuţdančio tau į ausį. Garsiai liūdėti?
Matyti kitų likusius laimės pėdsakus.
Čia meilės nėra.
Amţinybė.
Po amţinybe slepias sauja abejonių. Po abejonėm – nesibaigiantis lietus.
Pilkų sparnų šešėlyje kaţkur, tavo laukiama viltis. Ji yra, tik dar nesurasta.
Po švelnių rankų prisilietimu, nepasotinamas kerštas. Kodėl?
Nebemokančios suptis liūdesio sūpynės stovi. Melo lūpos nusėtos randais.
Niūrioje realybėje sudauţyta širdis, iš kur? Ašarų, nevilties ir mirties bedugnėje,
kodėl skausmo tiek daug? Mintyse trankiai grojančios gitaros, nenustoja plakę manęs rimbais.
Laimė yra – ji tik laukia.
Laukia po nesibaigiančiu lietum.

susidėjom į vietas lagaminus ir kitus
daiktus, ji buvo tiesiog puiki.
Pirmąjį vakarą koncertavau, dainavau su mokyklos ansambliu. Vėliau stebėjome kitus pasirodymus, vaikščiojome
po kruizinį keltą, ėjome šokti. Visai vakare laivą pradėjo supti stipriau, tad nuėjau miegoti, bijodama, kad pasidarys
bloga. Kitą dieną iš pat ryto pavalgėm
pusryčius ir ėjom ruoštis lipti į krantą
Stokholme. Ten gidė mums aprodė Švedijos sostinę, aplankėme muziejų. Mane
žavėjo oranžiniai pastatai, kurie atrodė
labai graţūs. Tada grįţome į keltą ir ėjome ruoštis koncertui. Po jo vakarienės
metu paragavau virtų krevečių, sušių,
geldelių ir kitų neragautų patiekalų, ţodţiu, egzotikos. Vakare ėjome dainuoti į
karaokė barą, vėliau šokti. Kai ryte atplaukėme į Rygą, gavome dar laisvo
laiko pasivaikščioti po šį miestą.
Grįţusi namo buvau kupina naujų įspūdţių, jaučiausi be galo laiminga. Man
tokios kelionės yra geriau nei daugelis materialių dalykų. Jos juk nesuduš, nesuges,
nesuplyš, o įspūdţiai išliks dar ilgai. Todėl tikiuosi, kad tai buvo ne paskutinė tokia
nuostabi mano kelionė...

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?
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 priartėjus 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.

Aurelija Vasiliauskaitė, I D
Klaudija Benosenko

JUODI DRIEŽAI
Nedidelis juodas drieţas šliauţiantis purvina ir juoda ţeme, nesustoja. Purvas
limpa prie jo maţų kojų ir šiek tiek prie maţo drieţiško pilvelio. Jo kūno paviršius
kietas ir gruoblėtas. Kiekvienas gumbelis turi vis tamsesnį atspalvį. Šviesių vietų
maţai, tačiau, gerai įsiţiūrėjus, tas vietas pamatyti įmanoma. Tas tamsus ir gruoblėtas paviršius primena kelią. Maţos kojytės bandančios apčiuopti kaţką, ką apčiuopti ne visada
pavyksta. Drieţo akys gilios, neutralios, iš kurių
nebūtų įmanoma pasakyti koks jis yra. Jis – tamsi
paslaptis.
Kartais drieţas sulėtėja, svarstydamas, kur keliauti
toliau, o kartais jis trumpai sustoja, pats neţinodamas
kodėl.
Jiems nereikia meilės, šilumos, nereikia net kaţko
šalia – drieţai visada vieni. Juodi vieniši drieţai, kurių oda labai primena gyvenimo
kelią. Kartais tas drieţas ima judėti greitai. Taip būna retai, tačiau jis pajuda daug.
Purvas vis maţėja, nuo jo greito ėjimo – jis lipti nespėja. O kartais. Kartais jis nori
stovėti, bet ne lėtėti.
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NERIBOK SAVO GALIMYBIŲ
IR UŽMOJŲ. PRISIJAUKINK

NENUSTOK AUGĘS

SAVO GYVENIMO SĖKMĘ

Kiekvienas iš mūsų turime pomėgių, kuriems
nuolat pritrūksta laiko. Arba savybių, kuriomis taip
retai gauname progą pasidţiaugti. Arba talentų, taip
taip, talentų, kuriems išugdyti pritrūksta tai laiko, tai
ištvermės, o kartais – ir to, ir to. Jei atsidūrėte gyvenimo kryţkelėje ir savęs vėl klausiate: „O ką aš galiu?―, verta perţvelgti kai kuriuos savo įsitikinimus,
kad pasėta galimybių sėkla išaugtų į duodantį vaisių
medį.
AR ESATE LINKĘS AUGTI?
Ar sutinkate su šiais teiginiais? Jei taip, prie teiginio paţymėkite T, jei ne – N.
 Kad pasisektų, bet kurioje srityje būtina turėti
ypatingų gabumų.
 Galima išmokti naujų dalykų, tačiau pakeisti
savo intelekto lygio neįmanoma.
 Pačiam rasti atsakymą į rūpimą klausimą man
kur kas lengviau nei klausti kitų.
 Jei esi labai gabus, reikia daug maţiau stengtis
norint kaţką pasiekti.
 Jei kaţko neţinau, man būna labai gėda.
 Patyręs nesėkmę atsisakau siekti ko troškau.
Talentą vertinu labiau nei pastangas kaţką pasiekti.
Jei TAIP pasakėte daugiau nei 4 kartus, jūsų
mąstymo stilius, anot dr. Carol Dweck, yra statiškas.
Tai reiškia, kad manote, jog pasisekti gali tik iki tam
tikro lygio. „Aukščiau bambos neiššoksi―, – sakote
jūs ir tuo pateisinate tai, jog uţmetėte aukštosios mokyklos diplomą, pradėjote ir nebaigėte paveikslo ar
nebeuţsiimate veikla, kuri jums teikdavo daug
dţiaugsmo. Nes tie dalykai skirti kitokiems nei jūs –
gabiems ir talentingiems. Šiek tiek liūdna dėl tokios
minties, tiesa?
Jei norite, kad jums pradėtų sektis, turėtumėte
pakeisti savo mąstymą augimo poţiūrio kryptimi.
Nesvarbu, kiek ir kokių turite gabumų, lyginant su
talentingaisiais, jūs visada galite stengtis būti geresnis tam tikroje srityje nei iki šiol buvote. Toks mąstymas pakeis ir jūsų poţiūrį į nesėkmes – jos taps nebe
uţkarda, o klaidomis, iš kurių galima pasimokyti.
Nebesigėdysite prašyti pagalbos, nebijosite prisipažinti, kad kažko nežinote, ir, neabejotinai, išmoksite
bei patirsite šį tą naujo.
NEPALEISTI IŠ RANKŲ
Pozityviosios psichologijos pradininkas Martinas
Seligmanas, tirdamas talentingus ţmones, priėjo prie
išvados, kad tie, kuriems labiausiai sekasi, yra nebūtinai patys talentingiausi. Savybę, kuri padėjo šiems
žmonėms daug pasiekti, psichologas kartu su kolegomis pavadino tvirtumu. Šis tvirtumas arba ištvermė
padeda gabiems ţmonėms net ir kasdienėje veikloje
likti ištikimiems tikslui, nenukrypti nuo jo, prisiminti,
ko siekia, net ir tada, kai nuo galutinio tikslo skiria,
rodosi, šimtai kilometrų.
Kai galvosite apie galutinį tikslą, jūsų neišblaškys nei momentinė sėkmė, nei nesėkmė. Jos yra tiesiog ţenklai, kad kaţkas artėja.
OPTIMISTINIO POŢIŪRIO NAUDA
Tyrimai rodo, kad optimistams sekasi geriau –
tikėdami savo sėkme, jie atranda jėgų judėti tikslo
link. Tačiau svarbiausia tai, jog optimistiškai galvodamas apie save ir savo galimybes įkvepi ir kitus
žmones tikėti tavimi. Na, o kai kiti tavimi tiki, jie
suteikia paramą ir padrąsina. O tai, savo ruoţtu, suteikia jėgų ir pasitikėjimo.
KLYSTI ŢMOGIŠKA
Dramaturgas Samuelis Beckettas rašė: „Bandyk
vėl. Vėl klysk. Klysk geriau.― Tai reiškia, kad ištikus
nesėkmei reikėtų atidţiai perţiūrėti visą procesą
žingsnis po žingsnio – kas buvo daroma ir kur buvo
suklysta. Nepasikliaukite vien nuojauta, fiksuokite
procesą. Pavyzdţiui, pabandykite kaţką darydamas
garsiai pasakoti apie savo veiklą: „Dabar mokausi

...Paskutiniu metu aplink labai daug
kur girdime, kad gyvenimas nemielas,
be prasmės, nevertas, vis tiek nieko geriau nebus...
Pamąstai, juk niekas čia tavęs prirakinęs prie gyvenimo grotų nelaiko, bet ar verta save dėl to kankinti ar,
neduok Dieve, pakelti prieš save ranką?..
Saviţudybė - tai silpno ţmogaus baimė gyventi.
Jei nori gyventi, tai gyvenimo prasmę gali surasti
bet kur, kad ir paukščių čiulbėjime ar jūros bangose…
O kai jau nebesinori gyventi, tada reikia pamąstyti
apie tai, kiek skausmo atneši ţmonėms, kurie tave iš
tikrųjų myli, kuriems tu esi reikalingas, brangus...
Viltį gyvenimui kartais reikia mokėti uţkurti ir iš
žarijų, nes gyvenimas yra toks, kokį mes susikuriame
patys. Svarbiausia, tikėkime tuo ką darome, ieškokime
gyvenimo tikslo, prasmės…
Stebėti pasaulį ir būti savo paties stebimuoju – bene
pati nuostabiausia ţmogaus galimybė. Piešti ir būti
savo paties paveikslu, kalbėti ir būti savo ţodţiu, groti
fleita ir būti savo akordu, ţiūrėti į veidrodį ir netikėtai
suvokti, kad esi savo paties atspindys.
Ieškodamas laimės, kartais ţmogus apkeliauja pasaulį,
o laimę randa sugrįţęs. Kitas nuo savo bėdų bėga uţ
jūrų ir marių, o bėdos nusiveja ten, iki suvokia, kad
bėgti nebuvo prasmės. Gali paţinti ţmones išėjęs į
platų pasaulį, bet jų prigimtį gali patirti ir kitaip – pažindamas pats save.
Tam, kad suprastumėme, kas gyvenime yra svarbu, o kas ne, turime ţinoti, kam skiriame savo gyvenimą. Ţinoma, čia nebūna teisingų ar klaidingų atsakymų, kadangi tai labai asmeniškas pasirinkimas, tačiau
turėti atsakymą geriau, negu jo išvis neţinoti.
Nereikia vaikščioti ant kaktos uţsirašius, kam paskyriau savo gyvenimą. Geriau širdyje tyliai nešiotis
kaţką, kam galite skirti savo dėmesį — tai kriterijus
kuriuo galite įvertinti, kaip man sekasi, ką aš darau,
kur link einu.
Vienintelė mūsų ieškojimų ir tyrinėjimų išvada būtų tokia: gyventi kiek įmanoma sąţiningiau, padoriau,
padarant kuo maţiau ţalos sau ir kitiems, ir su kiekvienu sutiktu ţmogumi elgtis pagarbiai ir
kilniai.
PATARIMAI :
* Įvertink tai, kad didžioji meilė ir didieji pasiekimai visada lydimi didelės rizikos.
* Kai ką nors prarandi, neprarask ir pamokos.
* Vadovaukis trimis taisyklėmis: 1) Gerbk save. 2)
Gerbk kitus. 3) Būk atsakingas uţ visus savo veiksmus.
* Prisimink, kad negauti tai, ko norisi, kartais yra
laimė.
* Neleisk nedideliam konfliktui sugadinti puikių
santykių su artimais ţmonėmis. Kai tik supranti, kad
suklydai, iš karto imkis veiksmų, kad pataisytum klaidą.
* Būk atvira(-s) pokyčiams, tačiau neprarask savo
vertybių ir savigarbos.
* Prisimink, kad tyla kartais būna pats geriausias
atsakymas.
* Gyvenk gerą, garbingą gyvenimą — kai pasensi,
galėsi paţvelgti atgal ir dar kartą pasidţiaugti...
* Gyvenimo pagrindas – meilė, tvyranti tavyje.
* Spręsdamas nesutarimus su draugais ar mylimais
žmonėmis, žvelk tik į esamą situaciją. Nesidairyk į
praeitį.
* Dalinkis savo ţiniomis. Tai būdas tapti nemirtingu.
* Kritiškai įvertink sėkmę, kurios pasiekimui teko
atsisakyti ko nors.
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naujų ţodţių, tvarkau kambarį, perdaţau sodo baldus...― Įrašykite tokį monologą ir palyginkite tai, ką
manėte veikiąs, su tuo, ką realiai veikėte.
PASAULIS PILNAS GALIMYBIŲ
Ar ţinote, kad reţisierius Woody Allenas kasdien groja klarnetu? Tyrimais nustatyta, kad geriausių
rezultatų pasiekę mokslininkai ir menininkai turi daugiau interesų nei kiti ţmonės. Iš skirtingų sričių jie
semiasi įkvėpimo kūrybai, tuo pačiu atrasdami daugiau galimybių išreikšti save. Ieškokite veiklos, išbandykite skirtingą veiklą – ji padės jums atrasti save.
„Psichologija Tau“
G Y V Y BĖ S IR EN ER G I JO S NEŠ I K L I S — V A ND UO

Nors kasdien geriame vandenį, prausiamės juo,
verdame jame maistą, maţai kas rimtai susimąsto, kas yra
vanduo. O juk pradedame savo gyvenimą kaip vaisius - sudaryti iš 99 proc. vandens. Gimstame turėdami 90 proc.
vandens. Suaugę nešiojame 70 proc., o mirštame turėdami
apie 50 proc. vandens. Taigi visą gyvenimą mes egzistuojame daugiausia kaip vanduo!
Taigi. Visi ţinome, kad vanduo yra gyvybiškai svarbus, lengvai paţeidţiamas ir retas ţmonijos išteklius. Vandens išteklių instituto duomenimis, daugiau nei 232 milijonams ţmonių iš 26 šalių trūksta vandens!
Nors vanduo uţima 71% ţemės plote, 98% jo netinka vartoti dėl per daug didelio druskos kiekio. Gėlo vandens
ištekliai vis senka, o jo paklausa vis didėja...
Specialistų skaičiavimais, po 20-30 metų gėlo vandens trūks maţdaug 1,5 milijono gyventojams.
ar žinai, kad...
 1 tonai anglies gauti yra sunaudojama 3 tonos vandens, 1 tonai plieno – 200-300 tonų vandens, 1 tonai sintetinio pluošto – 4000 tonų vandens, 1 tonai kviečių išauginti
– 1500 tonų vandens.
 Apie 21 proc. nenaudoto geriamo vandens nuteka į
kanalizaciją.
Kai vanduo semiamas iš šulinio kibiru, vienas ţmogus per parą sunaudoja 25-40 litrų. Bute, kur įrengtas vandentiekis ir sanitariniai mazgai, sunaudojama 200-240 litrų,
kartais ir daugiau.
Per parą ištekės iki 500 litrų vandens, jeigu iš čiaupo
nepertraukiama srovele tekės degtuko skerspjūvio dydţio
vandens srovelė. Jei vanduo tik lašės, per tą patį laiką jo
prarasime 60-180 litrų, per mėnesį – 5 tonas.
 Jei atliktume tyrimą ir po srovele pakištume 250 g
talpos stiklinę, po 45 sekundţių ji būtų pilna geriamojo
vandens. Per valandą į kanalizaciją nuteka 80 stiklinių arba
20 litrų vandens. Per parą – 480 stiklinių.
 Tekant karštam vandeniui iš vieno čiaupo srovele,
ne storesne uţ degtuką, per metus išeikvojama tiek šilumos,
kurios uţtektų vienam butui apšildyti du mėnesius.
 25 proc. pasaulio popiliacijos neturi švaraus geriamojo vandens.
 Maţiau nei 1 proc. viso geriamojo vandens, kurį
tiekia miesto vandentiekiais, yra suvartojama maistui.
Vanduo sudaro 75 proc. ţmogaus smegenų masės.
Vanduo išsiplečia 9 proc., kai sušąla į ledą. Kadangi
šaldymas maţina vandens tankį, ledas plaukia vandens
paviršiuje.
Be maisto ţmogus išgyventų kokį mėnesį, tačiau be
vandens mirtų po savaitės.
Kai išgaruoja, vandens molekulė vidutiniškai praleidţia ore 10 dienų, kol vėl iškrenta ant ţemės kritulių ar
kondensato pavidalu.
 Išpilti 5 litrai naftos gali pasklisti po vandens paviršių
3,2 hektaro ploto dėme.
97 proc. pasaulio vandens yra sūrus arba šiaip negeriamas, 2 proc. ledynuose, o likusį 1 proc. naudoja ţmonės.
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