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TURINYS 



 

Tu pasėjai mano gyvastį, dangau, 

Bet aš čia, juodojoj žemėj, išdygau. 

Dar pirmykštę savo būtį siela mini, – 

Tik apglėbt tave, pasauli begalini! 

  Vincas Mykolaitis-Putinas ,,Skriski, are“  

 

 

 2021m. kovo 19 dieną vyko tradicinė Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių patyriminė  

konferencija „... aš čia, juodojoj žemėj, išdygau“ (V. Mykolaitis-Putinas).  

 Šiais metais konferencija skirta Pasaulinei Žemės dienai paminėti.  Pasaulinę Žemės dieną 

Jungtinės Tautos oficialiai paskelbė 1971 m., o 1992 m. Lietuvos Respublikos Atkuriamasis Seimas  

Žemės dieną oficialiai įteisino ir Lietuvoje. Žemės diena minima kovo 20 dieną. Gimnazijos moki-

niai, konsultuojami mokytojų, paruošė ir skaitė įvairios tematikos pranešimus, kuriuose skambėjo 

gražiausi žodžiai Žemei. Nuskambėję 31 gimnazisto ir dviejų mokytojų pranešimai įrodo, kad sąmo-

ningumo, atsakomybės ir meilės netrūksta, kad auga karta, kuri žino, ką reikia daryti, kad išsaugotu-

me savo brangiausią turtą – Žemę. 
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Fizinio ugdymo mokytoja Vaida Bonkevičienė 

 

 Ėjimą sąmoningumo link pradėjau visiškai nesąmoningai, tiesiog kopijuodama kaimyną 

pradėjau rūšiuoti šiukšles. Antras mano žingsnis buvo taip pat nesąmoningas. Tiesiog televizoriaus 

ekrane pamačiau reportažą, kuriame mergina pasakojo, kaip ji stengiasi gyventi tvariai ir parodė, kiek 

atliekų ji sukaupė per pusę metų – tai buvo mažas maišelis. Negalėjau patikėti, kad taip įmanoma gy-

venti. Tam pačiam reportaže pirmą kartą išgirdau terminą „Zero Waste“ ir sužinojau tvaraus gyveni-

mo principus. Sąmoningas kelias mano prasidėjo tuomet, kai prisijungiau 

prie „Zero Waste“ sekėjų grupės facebooke. Tuomet supratau, kad kiekvie-

nas žmogus pakeisdamas bent po vieną savo įprotį galėtų ženkliai prisidėti 

prie taršos mažinimo.  

 Tą pačią dieną įsigijau 

stiprius pirkinių krepšius ir dau-

giau neperku vienkartinių plasti-

kinių pirkinių krepšių. Vėliau 

labai po truputį pradėjau ieškoti 

sau tinkamų dalykų, išbandžiau 

daug, stengiausi pagal Zero Waste idėją sunaudoti viską, 

ką turiu,  ir tik paskui pirkti ką nors naujo, todėl tie bandy-

mai užtruko labai ilgai, pvz.: kol atradau sau tinkamą kie-

tąjį šampūną ir plaukų kondicionierių, tai gal apie 20 gaba-

liukų sunaudojau tiesiog kaip muilą.  

Taip po truputį pradėjau išsivalyti vonią nuo plastiko 

ir chemijos. Pasibaigus skalbimo priemonei, naujos nepir-

kau, o pasigaminau pati pagal „zerowasterių“ patarimus. 

Daugiau kaip metus skalbiklį ir namų universalų valiklį gaminu iš ūkinio muilo, sodos ir eterinių a-

liejų. Kaip baigėsi skalbiklis, taip vieną dieną baigėsi ir langų valymo skystis. Nusipirkau spec. šluos-

tę ir visus veidrodžius bei stiklus valau tik vandeniu ir spec. šluoste. Kalbant toliau apie vonią – įsigi-

jau natūralias plaušines, bambukinius ausų krapštukus, daugkartinius kosmetikos padelius. Šiuo metu 

esu išsikėlusi tikslą – susirasti sau tinkamą dantų pastą ir dantų šepetėlius. Dantų siūlą jau esu radusi. 

Po truputį kelią skinuosi ir virtuvėje. Vietoj maistinės plėvelės dubenims uždengti įsigijau 

daugkartinius silikoninius dangtelius, vietoj vienkartinių šiaudelių – metalinius. Taip pat turime 

daugkartinius puodelius kavai, gertuves, arbatą auginamės patys ir plikome per metalinius sietelius.  

Sunkiausia buvo su kosmetika. Apskritai žmogui sunku susirasti sau tinkamus kremus ar losjo-

nus, o kad jie dar būtų natūralūs, pagaminti LT ir išpilstyti į tvarius indelius, atrodė, misija neįmano-

ma. Tačiau po daugelio bandymų, radau tinkamą dezodorantą, lūpų balzamą, kremą ir losjoną.   

Paskutinis mano ieškojimas buvo tuomet, kai įsigijom šunį. Atsirado ekskrementų rinkimo 

problema. Radau išeitį ir čia: ekskrementus renkame iš kukurūzų krakmolo pagamintais maišeliais. 

Tai tiek trumpai apie mano patirtis. Tikiuosi, kad savo pavyzdžiu užkrėčiau ir jus, ir jūs užduo-

site sau klausimą „Ką AŠ galiu pakeisti?“ 

Ką Aš galiu pakeisti? 
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Dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Čiaučionaitė 

 

    Teko perskaityti, kad jeigu šiais laikais kas lieptų Sizifui ridenti į kalną akmenį, tai jis neabe-

jotinai būtų iš šiukšlių. Kalnas taip pat. 

 Vis sunkiau nepastebėti į ausų krapštuką įsikibusio jūros arkliuko ar plastiko prisirijusio ir dėl 

to badu nugaišusio paukščio nuotraukų. Ir šis klausimas, ypač plastiko, ta-

po toks opus, kad neįmanoma jo nepastebėti tiek žiniasklaidoje, tiek so-

cialiniuose tinkluose. 

 Todėl mano gyvenime atėjo tokia diena, kai norėjosi kažką keisti. 

Keisti į gerąją pusę: save, aplinką, gyvenimo būdą... Ir man viskas 

prasidėjo nuo dviejų žodžių: „ZeroWaste“. Kas reiškia „gyvenimas be at-

liekų“. Šis judėjimas skatina žmones gyventi taip, kad po savęs paliktų 

kaip įmanoma mažiau atliekų. Idealiu atveju – apskritą nulį. Tokia gyven-

sena yra draugiška gamtai, skatina rūšiuoti, kompostuoti, rinktis daugkar-

tinius daiktus vietoje vienkartinių, vengti plastiko. Taip pat, kaip įmanoma, 

dažniau savo gyvenime pritaikyti žiedinės ekonomikos principus – naudoti 

tą patį daiktą daug kartų, skirtingais būdais, užuot išmetus ar pirkus naują. 

 Asmeniškai aš nusprendžiau „nepersistengti“, nors ir žaviuosi 

žmonėmis, kurie net kelerių metų atliekas sutalpina į nedidelę stiklainėlį. 

Vis dar esu ta, kuri „prigamina“ šiek tiek atliekų, bet gerokai mažiau, ne-

gu iki pažinties su ZeroWaste principais. 

 Pradėjau tai daryti mažais žingsneliais, daugiau kaip prieš pora 

metų, atradusi 10 patarimų, kurie padeda man siekti taip trokštamų ir 

būtinų pokyčių.  

 Kiekvienas žingsnis atskirai nėra sunkus. O žingsnis po žingsnio – neįmanomą padaro įmano-

mu. Taigi, kaip mums pavyks toliau gyventi be atliekų, priklauso tik nuo mūsų pačių. 

Ką Aš galiu pakeisti? 
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VIDEO FILMUKAS  „APIE MŪSŲ LIETUVĄ“ 

Darbą atliko IE klasės mokiniai: Karolis Alkevičius, Aivaras Karpavičius, Kajus Kaunas 

Konsultavo dailės ir technologijų mokytoja Jurgita Rutkauskienė 
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 Miškas, tarsi tyras vanduo atgaivina sielą ir 

mintis. Verčia susimąstyti apie gyvenimo prasmę, 

prisiminimus, mylimus žmones. Išlaisvina mintis 

ir leidžia susiprasti, kad gyvenimas tikrai gražus 

bei nenuspėjamas. Manau, žengiant mišku visiems 

sukasi tokios mintys, tiesa? Bet... Staiga 

jas išsklaido tamsa, menanti paslaptį... Įdomu, kas 

ji, ar ne? Tai šiukšlės. Žiūrint iš vienos pusės miš-

kas, jis pasakiškas. Man jis tarsi pasiklydusių – 

užmirštų sielų namai, bandančių pritapti prie me-

džių glūdumos, bei tamsių, paslaptį menančių 

šešėlių. Jis magiškas, bet visą grožį, vi-

sas paslaptis sugriauna šiukšlės. Jos tarsi raga-

nos prakeiksmas, kuris sugriovė princesės gyve-

nimą. Tarsi uodai, kurie įkyriai atitraukia dėme-

sį vasaros vakarais...  

 Taigi, pasauliui grimztant į ekonominę 

krizę, kartu grimzta ir ekologija, švara, gamtos 

saugojimas. Juk prie gamtos išsaugojimo gali 

prisidėti kiekvienas žmogus. Ir tai yra visiškai 

nesunku, bet šiandieninė visuomenė to nesupranta. Kiekvieną mielą dieną mes susiduriame su gamta, 

kur tik beeitumėte – į mokyklą, į darbą, namo, į miestą. Gamtą galėtume apibūdinti turbūt šitaip – tai 

visa pasaulio materija, kuri nėra paliesta žmogaus, bet tų nepaliestų vietų pasaulyje kasmet vis mažė-

ja. Bet turbūt opiausia problema Lietuvoje – šiukšlinimas. Turbūt įprastas vaizdelis, kai lietuvis išme-

ta šiukšlę ten iš kišenės, pro langą ar panašiai  ir jam būna visiškai „nusispjaut“ ant jos. ,,Juk jei taip 

padarė jis, tai kodėl ir aš negaliu to padaryti?“. Turbūt visi taip mano. Na, nenoriu ,,varyt“ ant mūsų 

pačių, bet tokia ta tiesa. Bet kodėl gi nepakėlus tos šiukšlės? Dažnas sakytų: ,,Juk tai ne mano šiukšlė, 

kodėl aš ją turiu pakelti?!“ Ogi pakelti todėl turėtum, kad prisidėtum prie gamtos išsaugojimo ir paro-

dytum pavyzdį kitam, jog  būtent taip daryti reikia. 

 

 Šiukšlių suirimo gamtoje statistika: 

 Stiklo butelis  suyra per 1 milijoną metų. 

 Plastikinis maišelis  suyra per 400 metų. 

 Plastikinis butelis  suyra per 450-500 metų. 

 Metalinė (plieno, alavo) pakuotė suyra per 50-70 metų. 

Žmogau, gyvenkime draugiškai – sako gamta 

Darbą atliko IE klasės mokinė Austėja Merkevičiūtė 

Konsultavo  dailės ir technologijų mokytoja Jurgita Rutkauskienė 
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Meilė Žemei, – ką kalbėjo Baltų Dievai 

Darbą atliko IE klasės mokinės: Deimantė Čiuplytė, Paulina Kononenkaitė, Austėja Navickaitė,  

Toma Kizelytė 

Konsultavo dailės ir technologijų mokytoja Jurgita Rutkauskienė 

1. Baltų genties susiformavimas  

2. Senieji baltų Dievai  

3. Meilė žemei 

 

BALTŲ GENTIES SUSIFORMAVIMAS 

 

 Kaip ir daugelio kitų genčių ir tautų – baltų genties kilmė nėra visiškai 

aiški. Apie jų susidarymą yra keletas teorijų. 

 Lietuvių kilmės archeologė ir antropologė, tyrusi Europos neolito ir bron-

zos amžiaus kultūras, mano, kad baltų etninė grupė pradėjo formuotis kokiam 

tūkstančiui metų po paskutiniosios Kurganų kultūros nešėjų invazijos Pietryčių 

Europoje. 

 Lenkų archeologų Jerzy ir Lucja manymu, baltų protėvynė buvo Dniepro 

aukštupyje (centrinė Baltarusija), nes čia esantys seniausi baltų vandenvardžiai. Iš čia baltai plitę į 

aplinkines teritorijas. Lucja palaikė šią tezę ir teigė, kad baltai Baltijos jūrą pasiekę santykinai vėlai. 

Pasak jos, vakarų baltų gentys palei Nemuną judėjo link Mozūrų ir Baltijos jūros pakrantės. Rytprū-

siuose ir Narevo srityje apie baltus esą galima kalbėti tik nuo geležies amžiaus pradžios, V a. pr.m.e., 

o Lietuvoje ir Latvijoje – nuo, maždaug, mūsų eros pradžios. Gyventojai į šias teritorijas atsikėlę iš 

hipotetinės baltų protėvynės, Dniepro aukštupyje. 

 

SENIEJI BALTŲ DIEVAI 

 

 Pagal kilmę baltų Dievai buvo skirstomi į dvi grupes:  

• senosios Europos dievai ir deivės; 

• indoeuropiečių dievai ir deivės. 

 Tiek senosios Europos, tiek ir indoeuropiečių panteone buvo ir moteriškų ir vyriškų dievybių, 

tačiau jų vaidmuo buvo skirtingas. 

 Senosios Europos dievai ir deivės  

 Senosios Europos deivės – motinos, karalienės, teikiančios gyvybę, gerovę, laimę ar nelaimę, 

sveikatą ar ligą, nulemiančios gyvenimo ilgumą ir mirties laiką. 

 Senosios Europos vyriškieji dievai – antriniai, jie nevaldo, nekuria, nekontroliuoja. Tai gyvulių 

ir miškų globėjai ar spontaniškos augmenijos jėgos simboliai. 

 Indoeuropiečių dievai ir deivės 

 Indoeuropiečių deivės – žmonos, mylimosios, dukterys, dėl kurių varžydavosi vyriškieji dievai. 

Indoeuropiečių dievai vyrai kuria ir valdo pasaulį. Jie susiję su dangaus šviesa, dangaus kūnais, žir-

gais, galvijais, ginklais, fizine jėga. Buvo vaizduojami ginkluoti, su žirgais. Dangaus stebėjimas ir 

glaudus santykis su naminiais gyvuliais būdingas gyvulių augintojams, tad indoeuropiečių dievai – 
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gyvulių  augintojų dievai. 

 Baltų  religija  

 Baltų religija vadinama baltų tautų krikščioniškų, pagoniškų tikėjimų ir kultų visuma. Apie 

ankstyvą jos formavimosi raidą galima spręsti tik iš archeologinių radinių, o apie vėlesnę raidą – dar 

ir iš folkloro bei rašytinių šaltinių – metraščių, kronikų.  

 Vargu, ar įmanoma tiksliai atsakyti, koks buvo dvasinis baltų kraštų senovės žmonių gyveni-

mas... Baltai nesukūrė savo rašto, tad ir nepaliko savų šventų tekstų. Apie baltų pasaulėžiūrą, religiją, 

mitologiją galima spręsti iš gana nedidelių aprašų, kaimyninių šalių kronikų, metraščių, kelionių pa-

sakojimų. 

 Pirmieji po ledynmečio atsikraustę žmonės atsinešė ir 

susiformuotų vaizdinių visumą apie pasaulį, gyvenimą, aplin-

ką, kitaip tariant, turėjo savo pasaulėžiūrą. Mitai teigia, kad 

visuomenėje ir gamtoje turi būti tam tikra tvarka.  

 Aukojimas – baltai tikėjo, kad jų paaukota duoklė atneš 

jiems sėkmę medžioklėse, žvejyboje, mūšiuose, šeimoje, der-

liuje. Baltai tikėjo, jog jeigu jiems pasiseka, vadinasi, dievai 

priėmė jų dovanas.  

 Vyriausieji baltų Dievai 

 Perkūnas. Dievaitis Perkūnas laikytas galingesniu už 

daugelį kitų dievų, bet, visgi, neužėmė pagrindinės vietos ir 

buvo priklausomas nuo aukščiausiojo dangaus ir žemės dievo.  

 Žemyna –  žemės, duodančios vaisius, ir viso, kas gyva, deivė, suteikianti žemei vaisingumą. Ji 

senos kilmės lietuvių ir prūsų Žemės deivė. 

 

MEILĖ ŽEMEI 

 

Baltų Dievų vardai yra gamtos reiškiniai, kurių žmogus negali suvaldyti. Bijodami Perkūno, 

Žaibo, Saulės kaitros ir kt. mūsų protėviai garbino juos, atlikdavo įvarius ritualus, tikėdami geresne 

būtimi.  

Žemė – pagrindinė žmogaus maitintoja ir globėja. Senieji tikėjimai mokė žmogų pagarbos, dė-

kingumo, darbštumo... 

Pasaulis yra visuotinai gyvas. Gyvybę suprantame daug plačiau nei tik biologinę gyvybę. Gyva 

yra saulė, vanduo, medis, gyvas akmuo ir pan. Gyvybę reikia gerbti ir mylėti. Todėl požiūris į pasaulį 

turi būti pagarbus. Senoji baltų religija – gyvybę tausojanti religija.  

Gamta yra šventa, o šventumas yra Pasaulio gyvybės tobuliausia savybė, viską suvienijanti, 

sutaikanti ir atgaivinanti. Mūsų tautą, jos žmones augina ir auklėja žemė. Žemę lietuviai laiko šventa. 

Be savo žemės tauta negali išgyventi arba išlikti savimi. Gerbkime ir mylėkime mūsų žemę, 

saugokime ir ginkime ją... 
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Darbą atliko IIE klasės mokinės: Viktorija Klimaitė, Eglė Adomavičiūtė, Babrielė Bendžiūnaitė 

Konsultavo: dailės mokytoja Reda Viktažentienė ir anglų kalbos mokytoja Andžela Grikietienė 

   

 

 

PAVEIKSLŲ INTERPRETACIJOS: KOPIJA  AR ORIGINALAS 

 Mes dalyvavome  projekte “The Remake Project“, kuris lietuviškai vadinasi „Paveikslų interp-

retacijos: kopija ar originalas“. Tai – integruotas anglų kalbos ir dailės projektas, kurio tikslas buvo 

atkurti žymių dailininkų paveikslus ir skulptūras.  

 Projekto idėja kilo anglų kalbos pamokų apie meną metu. Kiekvienas mokinys turėjo atkurti 

paveikslą bei parengti pristatymą šia tema ir įvykdyti šiuos punktus: pristatyti atkurto piešinio daili-

ninką, papasakoti, kodėl pasirinkome, būtent, šį paveikslą ar skulptūrą, apibūdinti meno kūrinį

(įvardinti stilių, vyraujančias spalvas, atskleisti pagrindinę kūrinio mintį). Mokiniai į šią užduotį pa-

žiūrėjo labai rimtai bei kūrybiškai, to rezultatas – labai kūrybingi ir gražūs darbai.  

 Šis projektas sujungė IIB, IID ir IIE klasės mokinius, kurie mielai pasidalino savo darbais bei 

kūrybiškumu su kitais.  

 Projektas paliko neišdildomą įspūdį visiems mokiniams. Šios pamokų metu mes galėjome susi-

pažinti su įvairias menininkais iš viso pasaulio ir pamatyti daug įdomių paveikslų bei skulptūrų. Ži-

noma, kadangi mokiniai pranešimus rengė bei pristatė anglų kalba, tobulinome savo anglų kalbos 

žinias bei išmokome nagrinėti kūrinius vartodami  užsienio kalbą. 

 Už projekto įgyvendinimą visi mokiniai nori nuoširdžiai padėkoti mokytojoms Andželai Gri-

kietienei ir Redai Viktažentienei. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę smagiai ir naudingai praleisti 

pamokas. Tikimės, jog ateityje dar galėsime sudalyvauti tokiuose projektuose.  
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Vizualinių menų pritaikymas analizuojant žmogaus teisių temą.  
Patirtis iš dalyvavimo JAV ambasados Vizualinių menų konkurse 

(National Human Rights Forum Multimedia Contest) 

Darbą atliko IIA klasės mokinės: Gustė  Jacinkevičiūtė, Ugnė Kaminskaitė, Brigita Bulotaitė 

Konsultavo anglų kalbos mokytoja Daiva Čėsnienė 

 ŠIEK TIEK APIE KONKURSĄ: 

 JAV ambasados rengiamo konkurso tema buvo: „What Can I Do To Make Lithuania MoreIn 

clusive?“ 

 Šio konkurso tikslas – skatinti atpažinti  visuomenės problemas, susijusias su žmogaus teisė-

mis, su kuriomis dažnai susiduriame, ir rasti tinkamus sprendimus problemoms įveikti. Sudomino ir 

tai, kad  darbai turėjo būti pateikti anglų kalba skaitmeniniu formatu. 

 KONKURSO KRITERIJAI: 

 Pateikimas yra aiškus, suprantamas, unikalus atspindi esamą padėtį. 

 Visuomenės problemų pavyzdžiai yra tikslūs, tinkami ir aktualūs Lietuvai. 

 Vaizduojami kūrybingi sprendimai, įdomios įžvalgos ir unikalios perspektyvos. 

 Vaizdinė forma siejasi su pilietiniu įsitraukimu ir studentų aktyvumu. 

 Pateikiamos pilietinio įsitraukimo Lietuvoje idėjos. 

 Ilgai nedelsdamos sutikome sudalyvauti, nes tai mums pasirodė puiki galimybė išreikšti savo 

nuomonę Lietuvai aktualiais klausimais.  

 Po intensyvaus darbo (kurį atlikti padėjo anglų kalbos mokytoja Daiva Čėsnienė ir informaci-

nių technologijų mokytoja Inga Kaminskienė) pristatėme savo individualius projektus, tikėdamiesi 

geriausio rezultato. 

  Nelikome nepastebėtos. Mums buvo įteikti JAV ambasados padėkos raštai ir dovanėlės už šau-

nias kūrybines ir pilietines idėjas bei aktyvų dalyvavimą. Buvome kviečiamos atvykti ir į Žmogaus 

teisių forumą, vykusį Vilniuje. 

 Mes džiaugiamės, kad turėjome tokią puikią progą sudalyvauti šiame konkurse. Mūsų atlikti 

kūrybiniai projektai dar kartą įrodė, jog esame kūrybingos asmenybės ir gebame  išreikšti savo nuo-

monę ne tik žodžiais, bet ir darbais. 
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Gėlių pavadinimų semantika lietuvių poezijoje 

Darbą atliko IIIA klasės mokinės: Karina Rinkevičiūtė ir Paulina Kružinauskaitė 

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Kainauskienė 

 Šio tirimojo darbo tikslas: išsiaiškinti gėlių pavadinimų semantiką lietuvių poezijoje. 

 

Pienė  – astrinių  šeimos augalų gentis, kuriai priklauso įvairiametės žolės su pieniškomis sulti-

mis. Graižai vidutinio dydžio arba stambūs, pavieniai arba dažniau po keletą susitelkę į skėtiš-

kas šluoteles. Žiedai geltoni ar šviesiai geltoni. Lapai ir stiebas – žali. 

Graižas – augalo žiedynas, kurio smulkūs bekočiai žiedai prisitvirtinę prie išsiplėtusios plokš-

čios, įdubusios ar kūgiškos žiedyno ašies viršūnės. 

Pienė yra pr iskir iama magnolijūnų skyr iui.  

Magnolijūnai arba gaubtasėkliai – eukar iotų  domeno augalų  karalystės skyrius, priklausan-

tis induočių grupei. 

Šeima: astr iniai. 

Astriniai, graižažiedžiai  – magnolijūnų augalų šeima. Vienmetės, dvimetės arba daugiametės 

žolės, kurių daugumos šaknys liemeninės, kai kurios su šakniastiebiais. Stiebas šakotas, dažnai apati-

nė dalis sumedėjusi, pasitaiko bestiebių su lapų skrotele. Augalai neretai su liaukutėmis, plaukeliais, 

pūkeliais arba šereliais. Lapai įvairūs. Žiedai susitelkę į savitus žiedynus – graižus. Vaisius –

lukštavaisis. Žiedus apdulkina vabzdžiai. 

 

 Salomėja Nėris „Pienė“ 

 

Piene, piene – nuostabi gėlele, 

Ko tu rymai vėjų pabarėly? – 

Kur priglausi baltąją galvelę? 

Kur užsnūsi vėlų vakarėlį? 

 

Pučia vėjas, plaukelius kedena, 

Baltus plaukus nuo galvelės rauna. 

Per dirvoną, rudenio laukelį 

Neša pienės baltąjį pūkelį. 

 

Piene, piene – mano tu gėlele, 

Gaila tavo man baltos galvelės 

Gaila man vargo jaunystėlės – 

Išblaškytos vėjų pabarėly. 

 

Kad pavirstau pilku lauko smėliu, - 

Kad giliau žemelėje gulėtau! 

Kad nugrimztau šaltu akmenėliu, - 

Nemunėlis kad viršum tekėtų - - - 
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Pienės simbolika eilėraštyje 

Baltapūkė pienė – tai trumpalaikio gyvybės triumfo ir grožio simbolis. Eilėraštyje – tai ne 

abstrakti metafora, o pulsuojanti akimirka tarp amžinybės ir nebūties, laikinumo džiugesys, susipynęs 

su ateities negandų nuojauta. Atrodo, ne vėjas, o nežinomybė plėšo baltąjį žiedą. 

 Lyrinis subjektas, atrodo, išsigandęs gyvenimo nepastovumo, nusivylęs sūkuriuota lemties tėk-

me, dejuoja tarsi rudens blaškomas lapas. 

„Pučia vėjas, plaukeliu kedena. / Baltus plaukus nuo galvelės rauna“. Ši citata atskleidžia, 

jog pienė jau netenka savo pūkų – nyksta. Taip pat matomas jaunystės simbolis. Pienė yra nebe jau-

na, pražilusi. Lyriniam subjektui gaila jos jaunystės. „Piene, piene – mano tu gėlele / Gaila tavo man 

baltos galvelės / Gaila man vargo jaunystėlės / Išblaškytos vėjų pabarėly“. 

Eilėraštyje galime įžvelgti pienės ir moters paralelę. Jas sieja tas pats neryžtingas stiebimasis 

saulės, gėrio link, bejėgis trapumas, negebėjimas priešintis gyvenimo vėtroms. Vienintelis jų rūpestis 

– vaikai, iškeliaujantys į neaprėpiamus pasaulio dirvonus. „Baltoji galvelė“ simbolizuoja nuo rūpes-

čių pražilusios moters plaukus. „Piene, piene – nuostabi gėlele / Ko tu rymai vėjų pabarėly? / Kur 

priglausi baltąją galvelę?“. 

Taip pat galime matyti mirties, amžino poilsio simbolį. Matomas noras pavirsti laukų smėliu 

ir giliai žemėje gulėti. „Kad pavirstau pilku lauko smėliu / Kad giliau žemelėje gulėtau! / Kad nug-

rimztau šaltu akmenėliu / Nemunėlis kad viršum tekėtų“. 

 

                                                      Katilėlis  

Katilėlis – katilėlinių šeimos augalų gentis. Dvimetės ar daugiametės žolės su stačiais briau-

notais stiebais, dažnai su pieniškomis sultimis. Žiedynas – kekė arba šluotelė. Kai kurios rūšys varto-

jamos galvos ir gerklės skausmams raminti. Yra dekoratyvinių, auginamų darželiuose, alpinariumuo-

se, taip pat piktžolių. Šios gėlės tėvynė – Viduržemio jūros regionas. Gyvojoje gamtoje priskaičiuoja-

ma apie 300 šio augalo rūšių. Katilėlis puikiai tinka auginti dekoratyvinėse vazose ir pakabinamuose 

vazonuose. 

Ši gėlė yra daugiametis žolinis augalas, išaugantis iki 15–20 cm aukščio. Katilėlio stiebai 

šliaužiantys ir pasklidę, ant ilgų kotelių prisitvirtinę širdelės formos, apie 5 cm ilgio lapeliai, kurių 

kraštai yra dantyti, o paviršius – šviesiai žalios spalvos. Katilėlis turi žiedynus – šluoteles 3–4 cm 

pločio, katilėlio formos, šviesiai žydrus arba baltus žiedus. 

 

 Janina Degutytė „Katilėlis“ 

Dailiai varpelius iškėlęs,  

žydi miško katilėlis.  

Jau saulutė taip aukštai, –  

katilėli, pabudai? 

Du kiškeliai pusryčiauja,  

o maža stirnutė čiaudo.  

Katilėli mėlynasai,  

gerk šaltuolę ryto rasą.  

Dailiai varpelius iškėlęs  

skamba miško katilėlis.  

Lig auksinio skliauto tęsias 

žiedo aidas mėlynasis. 

 

Katilėlio simbolika eilėraštyje 

 

Varpo vaizdiniu remiasi eilėraščio logika, nes gėlės žiedas atrodo kaip varpelio. Eilėraštyje 

yra piešiamas miško vaizdas, perteikta situacija jauki, maloni: vaizduojamas rytas, pusryčių metas: 

„Du kiškeliai pusryčiauja, / o maža stirnutė čiaudo“ (dar vienas garsinis motyvas). 

  Eilėraščio lyrinis subjektas jautrus, jis rūpinasi, ar jau katilėlis atsibudo, ragina jį atsigerti šal-
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tuolės ryto rasos. Tekstas baigiamas garso vaizdiniais, labai išplečiančiais miško erdvę: „Lig auksinio 

skliauto tęsias / Žiedo aidas mėlynasis“. Čia jau įterpiama ir spalva – žiedo aidas yra mėlynas, nes 

tokios spalvos yra miško katilėliai.  

Beje, pastebėtina ir kita semantinė galimybė. Gėlė katilėlis (varpelis) savo forma primena ne 

tik varpelį, bet ir katilėlį, dubenėlį. Pusryčių epizode tai gali būti svarbu (iš katilėlio gali būti kas nors 

geriama, valgoma), tačiau tai eilėraštyje neaktualizuojama, pasirenkami žydėjimo ir skambėjimo 

vaizdiniai. Tikėtina, kad gėlės pavadinimas (besiremiantis gėlės žiedo forma) nulėmė eilėraščio do-

minuojantį skambėjimo motyvą. 

 

Alyvos 

 

Alyvos  – alyvmedininių augalų gentis. Vasaržaliai krūmai. Lapai kiaušiniški, lygiakraš-

čiai. Žiedai galinėse šluotelėse, stipriai kvepia. Vaisiai – dvilizdės dėžutės. Skyrius – magnolijūnai. 

Alyvų mediena naudojama smulkiems medžio gaminiams, o žiedai – parfumerijoje. 

 

Salomėja Nėris „ Alyvos“ 

 

Manęs dar nebuvo - 

Alyvos žydėjo - 

Manęs nebebus jau - 

Jos vėlei žydės - 

Ir kris jų lapeliai 

Nuo saulės ir vėjo, 

Kaip smėlio saujelės, 

Ant mano širdies... 

 

Alyvų simbolika eilėraštyje 

 

Šiame eilėraštyje matomas mirties, gamtos ir gyvybės kaitos simbolis. Žmogus yra laikinas, o 

gamta – ilgaamžė. 

Taip pat Salomėja Nėris mums pateikia ir ilgaamžiškumo simbolį. Kai lyrinis subjektas dar 

nebuvo gimęs, alyvos jau žydėjo ir jos žydės, kai jo nebebus. „Manęs dar nebuvo / A lyvos žydėjo / 

Manęs nebebus jau / Jos vėlei žydės“. Poetė Salomėja Nėris savo eilėraštyje užslėptai perteikia alyvų 

spalvą. Žydėjimas reiškia, jog jos yra violetinės. Violetinė spalva reprezentuoja mistiką. 

 

Išvados 

 

  Lietuvių poetų eilėraščiuose apie gėles išryškinama jų spalva: geltona, violetinė, mėlyna. 

  Taip pat vaizduojama ir gėlės žiedo forma. 

  Paminėtas yra ir skambėjimo motyvas 
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Žemės vaizdinio ypatumai ir prasmės patarlėse ir frazeologizmuose 

Darbą atliko IIID klasės mokinės: Agnė Čeplevičiūtė ir Sofija Janavičiūtė 

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vaida Kainauskienė 

Patarlės 

 Patarlės – tai pastovus, paplitęs, tradicijos būdu gyvuojantis posakis (dažniausiai vaizdingas, 

turintis perkeltinę reikšmę), kuriuo kas nors patariama, pamokoma, paskatinama, sudraudžiama, 

perspėjama arba apibendrinama. 

 Jauni šoka – žemė dreba, seni šoka – dantys kleba 

 • Šia patarle nusakoma amžių skirtumai; įvardijama priešprieša tarp dviejų kartų.  

 • Su žeme augame ir senstame. 

 Iš žemės nebūsi bagotas, tik kuprotas 

• Kai kuriais atvejais žemė daug pelno neatneš ir pridarys tik daugiau problemų; 

• Rūpintis žeme reikia daug pastangų. 

 Įsikibk į žemę, žemė į tave penkis kartus labiau įsikibs 

• Žemė tampa priklausoma nuo asmens; 

 • Visada gali pasitikėt žeme. 

 Tinginio žemėj ir ąžuolai sėjojas 

• Nedirbama žemė apželia, joje atsiranda ir ąžuolų. 

• Pamokymai tinginiui hiperbolizuoti, apleidus žemę, ją vėliau dirbti bus sunku, reikės įdėti 

daug pastangų (net ąžuolus išrauti). 

 Dangus aukštas – neįlipsi, reikia ant žemės vargti 

• Žmogui skirta ant žemės gyventi, tad turime ir ją vertinti; 

• Žemė – mūsų pagrindas. 

 Darbo tikslai: Išsir inkti lietuvių liaudies patar les ir  frazeologizmus, kur iuose minima že-

mė bei išsiaiškinti, koks iškyla žemės vaizdinys lietuvių liaudies patarlėse ir frazeologizmuose. 

 Tyrimo objektai: dešimt lietuvių liaudies patar lių, dešimt lietuvių liaudies frazeologizmų. 
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 Žemę reikia giliai įdirbti, žinojimą – nuolatos tobulinti 

 • Žemė kaip ir žmogaus žinios turi būti pastoviai puoselėjamos, kad jos neprarastų savo ga-

lios; 

• Žemę reikia branginti tiek pat, kiek ir savo protą. 

 Žmogus dirba – ir žemė dirba, žmogus tingi – ir žemė tingi 

• Žemė yra priklausoma nuo žmogaus, be jo sunkaus darbo nebus rezultatų ir ant jos; 

• Svarbus žemės ir žmogaus tarpusavio santykis. 

 Ko Dievas neatneš, to žemė neduos 

• Viskas, kas yra ant žemės – tiek ir suteikta žmogui; 

• Turime džiaugtis tuo, ką jau turime ir gauname iš žemės. 

 Žuvims – vanduo, paukščiams – oras, o žmogui visa žemė 

• Kiekvienam gyvam organizmui yra suteikta vieta kur gyventi, o žmogus apdovanotas visa že-

me; 

• Žemė – brangiausia vertybė, ant kurios mes viską kuriame. 

Frazeologizmai 

 Frazeologizmai – tai pastovus, vientisos reikšmės vaizdingas žodžių junginys, kurio reikšmė 

nėra jo dėmenų leksinių reikšmių suma. 

 

 Vaikšto kaip žemę pardavęs 

• Šis frazeologizmas dažniausiai vartojamas, kai žmogus jaučiasi nusiminęs arba daug ko nete-

kęs; 

• Žemė – brangus turtas turėti. 

 Arti nosimi žemę 

• Kalbama apie prastą laikyseną; 

• Žemė yra žemai, tad ir ją pasiekti reikia lenktis. 

 Į žemę įlįsti 

• Šis frazeologizmas reiškia mirti arba didelę gėdą. 

 Kaip žemė nuo dangaus 

• Frazeologizme reiškiama apie labai besiskiriančius dalykus; 

• Žemė – žemai, dangus – aukštai. Dvi priešingybės. 

 Kiaurai žemės prasmegti 

• Noras dingti (dažniausiai iš gėdos); 

• Žemė įvardijama kaip pabėgimo kelias, nes po ja žmonių nėra. 

 Su žeme (žemėmis) sumaišyti 

• Šis frazeologizmas turi dvi reikšmes: 1. nugalėti (Kaip puolė, visus su žeme sumaišė), 2. apš-
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 Kaip iš žemės išdygęs 

• Naudojama kalbant apie staiga, netikėtai atsiradusį žmogų. 

 Nors iš žemės iškasti 

• Sakoma tada, kai reikia kažką būtinai gauti; 

• Žemėje yra viskas. 

 Nuo žemės nušluoti 

• Vartojama, kai norima ką nors išnaikinti. Ant žemės gi gyvename mes visi. 

 Į žemes kastis 

• Šis frazeologizmas gali turėti dvi reikšmes: 1. labai sielvartauti (Kai numirė tėvas, ji stačiai į 

žemes kasės), 2. labai gintis, teisintis (O ji ginasi, į žemes kasasi, kad taip nesakius). 

 

Išvados 

 •  Žmogui per visus amžius žemė buvo brangi nuosavybė, joje mes gyvename, augame bei sens-

tame; 

    •   Žemė mums suteikia maistą, vietą gyventi bei yra mūsų gyvavimo pagrindas; 

    • Patarlėse bei frazeologizmuose taip pat atsiskleidžia jos vertė, ko galime iš jos pasimokyti 

bei mūsų ryšys su ja. 
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Ką apie pasaulį ir žmogų tikrai žino Vytautas Mačernis? 

Darbą atliko IIC klasės mokinė Agna Bernotaitytė 

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Andrius Damušis 

 Vytautas Mačernis – žinomas lietuvių rašytojas, kuris, būdamas 

jaunas, apie pasaulį suprato tiek daug....  

 Vytautas Mačernis gyveno dėl ,,aukštųjų akimirkų“ (vizijų). Vi-

zija – regėjimas, kurio metu žmogus įnyra į transo būseną ir mato savo 

paties kuriamą vaizdą. Pasak Vytauto Mačernio, tai vertingiausia, ką 

žmogus gali patirti; šių išgyvenimų metu žmogus išsiskleidžia Visatos 

pilnatvėje. ,,Vizijos – tai mano turtas, svajonė – mano praeitis, dabar-

tis ir ateitis.“ Būtent vizijos padėdavo patirti ,,aukštąsias akimirkas“. 

Žmogus, pasitelkęs protą, kūną ir sielą, susikuria viziją... Tai yra tarsi 

sielos nušvitimas, kai siela, norėdama išsivaduoti iš kančios pančių ir 

negalėdama to padaryti, save apgauna laikinai užmigdama ir įnirtingai 

sapnuodama, kad ji laisva. Tuo metu pasąmonėje (anapus) įvyksta 

nušvitimas, bet esant šiapus gali sekinti ūkanotas dangus... Nušvitimo metu susilieja didelė sielos-

kančia su didele sielos ekstaze, itin stipriai dirbant protui, ir itin stipriai, ir jautriai (kaip niekada) 

jaučiant kūnui... Tą mirksnį, kai kraujas plūsteli kraujagyslėmis, šulinys susprogsta ir tarsi van-

denynas užlieja dulkstančią žemę, bet tam pasibaigus, prasideda amžinoji kančia... Eilėraščių cik-

le ,,Songs of myself“ šeštoje giesmėje rašoma: ,,Tai kalbėk, kalbėk, širdie, didžiu balsu kalbėk, ką 

šnabžda išdidi fantazija. / Gal laimingas melas ir sumažins tavo skausmą“. 

Mačernis žinojo, kad vizija yra ne tik svarbi žmogaus gyvenimo akimirka, bet tai – ir svajonė, 

tikėjimas, kur įveda į gyvybingą rytojų. ,,Aš esu didelis svajotojas ir fantastas, todėl daugiau gyvenu 

ateitim, tikėjimu, regėjimais“, ,,Tikintis iš nuskriausto ir menko tampa milžinu“. Straipsnyje ,,Mūsų 

gyvybės upė“ poetas rašo: ,,Gyvybė yra tuo ir nuostabi, kad ji prasiveržia ir vis gyvena, taiga geiski-

me likimo palankumo, Apvaizdos laiminimo, kad po šito karo mes galėtume toliau gyventi laisvi, o 

patys stenkimės tapti tautos gyvybingumo viršūnėmis, pačiu vainiku“. Penktojoje ,,Vizijoje” randame 

eilutes: ,,Gyvybės upė, skausmo ir mirties ledus pralaužus, / Tekėjo ateities linkme. / Tąnakt regėjau 

žodį įkvėpimo liepsnose lyg naują saulę žėrint, / Su juo ritmingai plakė visatos širdis<…> …nušvito 

Nuotr. Vytautas Mačernis 
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naujas, nemirštąs pasaulis: / Jame skendėjo vandenynai, ir kalnų viršūnės žvalgėsi aplinkui 

išdidžiai, / Ir amžinųjų vasarų kaitriojoje saulėj / Liepsnojo mano žemdirbių tėvynės kalvos ir 

laukai”.  Regėjimas, troškimas ir jų tapymas – lyg  deguonies gurkšniai, lyg gyvybingumo versmė... 

Tik begalinė noro ugnis suteikia jėgų veikti, tikėti, o svarbiausia – dauginti panašias akimirkas... 

Tačiau  poetui ateitis metė baimės šešėlį. Mačernis prasitaria: ,,Aš kartais pajuntu ir slogią 

baimę, ir dažnai nežinau, kur tas mano pasaulis mane veda“. Bet vizija – nusiraminimas bei visa 

žmogaus gyvenimo prasmė...  ,,Mano gyvenimas yra degantis gyvenimas, kiek aš nedegu, tiek ne-

gyvenu“. Šeštoje ,,Vizijoje“ rašoma: ,,Man einant iš kalnų atskridęs lengvas rytmetinis vėjas / 

Kuždėjo: ,,Tavo laimė pakely...“. Vizija yra, regis, nepasiekiama. Rašytojas susieja regėjimą su myli-

mu žmogumi. Laiškuose draugei Bronei rašoma: ,,Vos nuo tavęs atsiskiriu, nebepajėgiu įsivaizduot 

Tavęs kitokios, kaip baisiai tolimos, nepasiekiamos ir nepaprastai brangios, kuriai pamatyti negaila ir 

didžiausios aukos“. 

 Vytautas Mačernis žinojo ir tai, kad praeitis yra labai svarbi žmogaus būčiai ir kiekvieną išgim-

dytą skausmo akimirką reikia įą mažinti kūryboje. Eilėraštyje ,,Mano gyvenimas“ rašoma: ,,Tu su-

prasi, gyva – miršta, lieka tik daina, lai nemirštamas paminklas dainiaus kapuose“. Eilėraštyje ,,Apie 

trūnijantį medį” išsakoma: ,,Tau suprast, žmogau, beliko, / Jei suprasti dar gali: / Kad praeinan-tys 

dalykai turi prasmę amžinoj būty.” Iš penktosios ,,Vizijos“: ,,Aš supratau tada žydėjimo ir su-

brendimo prasmę gilią, / Ir buvo sieloj taip ramu, kai ūžė vėjas kalvose, / Kai žemė, upių vandenys ir 

mėlyni miškai giedojo tyliai: / Gyvenk per mus, kad mes galėtume amžinai gyventi per tave“. 

 Žydėjimui reikalinga harmonija, nenurtrūkstamas praeities – dabarties ryšys. Jei žmogus 

neišsaugos dabarties, palikuonys nebegyvuos, kaip ir pirmtakai – jie amžiams mirs. Amžinybei 

būdingas cikliškumas. Kartodamas savo žmogiškąją istoriją, įprastus ir neįprastusi šgyvenimus, žmo-

gus privalo perteikti juos kitiems.  Kad kiti išgyventų praeitį ir, jei pasiseks, atrastų kokią nors būties 

tiesą ir ją paliudytų kitiems. 

 Mačernis žinojo, kad gyventi nežinomybėje yra sunku... 

Dvidešimt penktajame ,,Rudens sonete“  rašoma: ,,Einu, bet 

nežinau, į kur nueisiu, / Ir gyvenu, bet palaidai ir be prasmės: / 

ragaudamas gyvenimą kaip vaisių / Ir vėl jį nešdamas kaip naštą 

ant peties“. Keista ir įdomu:  gyvenant nežinomybėje auga intriga 

gyventi, nes žmogus yra priverstas svajoti (gyventi dėl ateities)… 

Tačiau ,,aukštosios akimirkos“ įprasmina gyvenimą... Dvidešimt 

penktajame ,,Rudens sonete”  ištariama: ,,Tik akimirkos suteikia 

laimės amžinybę“. Akimirka  – tiek daug... Tai mes tik vis kitokie, kai žvelgiame į prisiminamus... Iš 

įamžintų vaizdinių galime pastebėti, koks keistas ir sudėtingas žmogus... Sunku suvokti, kad laikas 

taip stipriai viską deformuoja, ardo ir mus... Bet akimirka, ji vienintelė liks tokia, kokia ir gimė... Ji 

leis tau džiaugtis, privers susigėsti ir rausti, virpins tave ligi sielos gelmių ir leis verkti... Ji – lyg 
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sušvitusi būties tiesa, leidžianti žmogui ieškoti šviesos kelio visatos pilnatvės link... 

Mačernis gyvena tarsi dviejuose pasauliuose. Mūsų kasdieniniame, įprastame ir kitame: kur – 

gamta, vienatvė ir galiausiai – vizijos. Poetas žinojo, kad žmogus pats privalo susikurti gyvenimo 

prasmę.  „Mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose“, ,,Mes patys esame šviesa, mes patys esame 

saulė, todėl neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio nušviesti“.  Mačernis su-

prato, kad norint iš gyventi aukštąsias akimirkas reikalingas sielos apsivalymas. ,,Jūs turite būti tam 

tikru būdu nuo žmonių nutolę ir savotiškai paslaptingi ir kažkuo skaistūs, subręsti  ir išsiauklėti galite 

tik tam tikrose sąlygose, kadangi gyvenimas, kartais, jų neduoda, tai jūs turite patys jas sau statyti ir 

nežiūrėkite, kaip gyvena kiti žmonės, mes turim patys susikurti savo gyvenimą, jūs visados turite būti 

susikaupę, panėšėti į vyno taurę, kurion renkami vyno lašai, tada jūs galėsite iš savo pilnybės nupilti 

tą vyną žmonėms, kaip palaimos jos ištroškusiems“. Kiekvienas norime būti mylimas, vertinimas, 

pripažintas, tačiau viskas priklauso nuo mūsų. 

Eilėraščių cikle ,,Žmogaus apnuoginta širdis“ atskleidžiama vieša paslaptis: ,,Gyvenimas ne 

visada sutinka su žmogaus planais. / Ir net koksai Brangus troškimas jo bebūtų, / Jis mėgsta, ir, 

dažniausiai, jį paverst niekais“. 

 

Pranešimo pabaigai tiktų Vytauto Mačernio žodžiai iš paskutiniosios  ,,Vizijos“: ,,Iš vienišų 

svajonių tik pakilęs, nuo regėjimo vaizdų apsvaigęs, / Iš karto netvirtai, parinkdamas žingsnius, 

einu, / Bet pamažu tvirtėja eisena ir netikrumas baigiasi, / Ir jau po kojom dunda vieškelis, vedąs ligi 

didžiųjų aukštumų“. 

 

 Ką tikrai žinojo Vytautas Mačernis? Turbūt ne visai pavyko atsakyti. Bet bandžiau.  
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Gyvoji Vilkaviškio krašto enciklopedija 

Darbą atliko IVD klasės mokinė Justina Vyšniauskaitė 

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rasa Kvirevičienė 

 

Žemė – vieta, kur mes, visi žmonės, gyvename. Tačiau žemė nėra vien žmonių namai. Aplink 

mus telkšo ežerai ir vandenynai, stūkso aukšti kalnai ir piliakalniai, kuriuose gyvena galybė organiz-

mų. Nors kiekvienas žinome, kad gamta reikia rūpintis, bet, kartais, to nedarome – elgiamės savanau-

diškai, nesusimąstydami apie savo poelgių pasekmes. Tikriausiai, viena iš priežasčių, kodėl to neda-

rome, yra ta, kad nesame tinkamai pažinę savo krašto. Prisipažinsiu, aš nemėgau savo krašto. Daug 

metų galvojau, kad Vilkaviškio rajonas yra niūrus, neįdomus ir niekuo neišsiskiriantis, tačiau mano 

nuomonė pasikeitė. Pažinau apylinkes ir žmones. Dalyvavimas Jaunųjų filologų konkurse taip pat 

praplėtė mano akiratį. Mokytojai pakvietus rašyti Jaunųjų filologų konkursui darbą, nedvejojau, nes 

norėjau išbandyti savo jėgas, todėl iškart pradėjau mąstyti apie būsimą pokalbio dalyvį. Iš pradžių 

buvo sunku surasti žmogų, kuris yra išmintingas, 

kuriantis ar iškalbingas. Šias savybes turintis asmuo, 

man atrodė, būsiantis tinkamiausias pašnekovas, 

kadangi mus sietų bendras dalykas – istorija. 

Nors, kartais, nesuvokiame, tačiau kiekvienas 

esame glaudžiai susijęs su istorija, nes ją ku-

riame nuo gimimo. Augant vaikui keičiasi ne 

tik kūnas, bet ir pasaulėžiūra, atliekamas vaidmuo visuomenėje. Kiekvieno žmogaus asmenybės to-

bulėjimui ir pasirinkimams svarbią įtaką daro aplinka.  

Aš užaugau Pajevonio kaime, kuris yra apgaubtas įvairiais pasakojimais, mitais, gražia gamta ir 

Nuotr. Pajevonio (Kunigiškių) piliakalnis 

Nuotr. Pajevonys iš paukščio skrydžio 
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romėnų laikus menančia istorija. Esu dėkinga, kad turėjau galimybę augti gamtos apsuptyje – greta 

mano tėviškės namų auga pušynas, netoliese yra Juodkalnio ir Kunigiškių piliakalniai, apie negailes-

tingo laiko tėkmę nebyliai kalba senos, tuščios sodybos, apgriuvę bunkeriai ir žmonės, turintys daug 

istorijų. Nors esu viskuo besidominti, ta-

čiau tik neseniai suvokiau, kad geriausi 

mokytojai yra paprasti žmonės ir jų pasa-

kojimai. Vyresnių žmonių istorijos, patir-

tys, patarimai moko mus tinkamai gyven-

ti, nedaryti klaidų bei įkvepia tobulėti. 

Vienas iš tokių žmonių yra istorikas An-

tanas Žilinskas. Kai ekskursijos metu, 

būdama ketvirtoje klasėje, aplankiau Pae-

žerių dvaro bokštą, nustebau, koks Paežerių dvaras yra didelis ir kad žmogus, jį kūręs, turėjo būti la-

bai galingas. Po daugelio metų, būtent praeitų metų vasarą, turėjau galimybę pabendrauti su pačiu, 

gerai dvarą pažinusiu, muziejininku Antanu Žilinsku. Kartu su mokytoja nutarėme, kad Antanas Ži-

linskas yra tas asmuo, kurio aš ieškojau, kuris gali pasidalinti savo patirtimi, įvairiomis istorijomis ir 

išgyvenimais. Mano darbas „Gyvoji Vilkaviškio krašto enciklopedija“ yra tautosakinis, susidedantis 

iš interviu, interviu šifravimo ir tiriamosios dalies rašymo. Jam parašyti prireikė labai daug laiko.  Su 

pašnekovu iš viso susitikome keturis kartus, o kiekvienas pokalbis leido iš arčiau pažinti muziejinin-

ko darbą, praplėsti turimas žinias ir gauti įkvėpimo.  

 Nors pokalbiai truko ilgai, tačiau jie buvo lengviausia mano darbo dalis. Buvo labai įdomu 

klausyti daug žinančio žmogaus pasakojimų, kurie padėjo geriau pažinti Vilkaviškio krašto istoriją, 

žmogaus gyvenimą skirtinguose istorinių amžių tarpsniuose. Įdomu tai, jog vieno pokalbio metu su-

žinojau, kad mano pašnekovas prieš kelis dešimtmečius, būdamas studentu, dalyvavo Perlojos ekspe-

dicijoje. Jis taip pat, kaip ir aš, uždavinėjo klausimus gyventojams apie papročius, rinko medžiagą, 

kurią nagrinėjo ir aprašė. Gyvenime viskas kartojasi, tarsi užburtu laiko ratu. Mes negalime išvengti 

to, kas yra iš anksčiau nulemta. Kaip ir negalime iš istorinių knygų puslapių ištrinti skaudžiausių įvy-

kių, nutikusių žmonijai. Kartu su pašnekovu kalbėjome apie tremtį, genocidą, Sausio tryliktąją bei 

vilko vaikų likimą.  

 Mes, šiuolaikiniai žmonės, gyvendami vartotojiškoje visuomenėje, retai susimąstome, kokia yra 

tikroji laisvės kaina, gyvename šiltai, turime ką valgyti, tačiau nevertiname kiekvieno kąsnio ir tokiu 

būdu švaistome maistą. Mums sunku įsivaizduoti tą siaubą, kurį patyrė žmonės, gyvenę baisiausių 

istorinių negandų metu, todėl kalbėjimas apie praeitį primena, kad turime branginti tuos, kurie žuvo 

bei aukojosi dėl geresnės ateities. Pokalbiai padėjo suprasti, kad būtent tas žmogus, kuris ištvėrė gy-

venimo sunkumus, stengiasi išlikti optimistu bet kokioje situacijoje. Toks žmogus geba vertinti gyve-

nimą ir kiekvieną akimirką.  Jis pastebi aplink esantį grožį, kurį nori įamžinti mene. Menas padeda 

             Nuotr. Paežerių dvaro bokštas 
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žmogui pamiršti kasdienius vargus. Dainos dažnai ramina ir suteikia vilties, o piešimas – galimybę 

išreikšti emocijas ir išgyvenimus.  

 Įvairiais laikotarpiais parašytos dainos, eilėraščiai ar nupiešti piešiniai yra puikus būdas sužinoti 

apie praeitį, nes juose yra aprašyti, užfiksuoti įvykiai ir patirti jausmai.  

 Iš Vilkaviškio rajono kilo daug garsių žmonių, kurie visame pasaulyje yra žinomi dėl savo me-

ninės veiklos. Tai Leonardas Cohenas, parašęs dainą „Aleliuja“, Sonia Gaskelytė, įkūrusi baletą   

Olandijoje, Izakas Levitanas, nutapęs daug peizažų. Visus šiuos žinomus asmenis išaugino Vilkaviš-

kio žemė. Be šių menininkų Vilkaviškis yra žinomas ir didžiomis istorinėmis asmenybėmis: Jonu Ba-

sanavičiumi, Vincu Kudirka, Vincu Pietariu ir Petru Kriaučiūnu...  

 Savo gimtojoje žemėje mes užaugam, atsiskleidžiam, dirbam ir senstam. Kiekvienam asmeniui 

verta susipažinti su istorija, rinkti informaciją iš vyresnių, ją tyrinėti ir apie savo krašto išskirtinumą 

kalbėti su kitais žmonėmis. Žmogus be savo tėvynės yra kaip paukštis be lizdo. Todėl kiekvienam 

žmogui reikia pažinti savo krašto istoriją, didžiuotis gimtosios žemės užaugintais talentingais žmonė-

mis ir mylėti savo gimtinę, nes tik tokiu būdu galėsime gyventi santarvėje su gamta.  

 Tik nuoširdžiai pamilę supančią aplinką, suvoksime, kaip svarbu yra tausoti savo žemę ir jos 

išteklius, bei pradėsime nebeteršti brangios vietos, nes kas gi teršia tai, ką myli?  
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DONORYSTĖ 

Darbą atliko IVF klasės mokinė Lukrecija Plechavičiūtė 

Konsultavo dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Vilma Blandinė 

„Donorystė yra didžiausia žmogaus meilės išraiška žmogui“ 

Šv. Popiežius Jonas Paulius II 

 Temos aktualumas 

 Donorystė šių dienų kontekste ypatingai svarbi. Tai gražiausia dovana kito žmogaus gyvenimo 

kokybei pagerinti. Nuolat susiduriu su svarstymais, ar donorytė tokia pat svarbi ir Bažnyčios doktri-

noje. Nuomonių yra įvairių: nuo vertinimo, kad Bažnyčia draudžia donorystę, nes ji pažeidžia žmo-

gaus kūno integralumo principą, iki teigimo „nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti”. 
 

 Darbo tikslas 

 Susipažinus su donoryste, išsiaiškinti ir pristatyti Bažnyčios nuostatas jos atžvilgiu. 
 

 Uždaviniai 

 1. Plačiau sužinoti apie donorystės idėją. 

 2. Peržvelgus Bažnyčios dokumentus pateikti Bažnyčios nuostatas donorystės atžvilgiu.  

3. Kiekybinio tyrimo būdu išsiaiškinti, kiek mano bendraamžiai žino apie donorystę ir Katalikų 

Bažnyčios požiūrį į ją. 

Dažniausiai, išgirdę žodį „donoras“, žmonės pagalvoja apie kraujo donorystę, tačiau yra ne tik 

kraujo, bet ir organų bei audinių donorystė. Kiekvienas žmogus yra potencialus organų ir audinių do-

noras, nesvarbu, kiek jam metų. 

Tai jautri ir reikšminga tema tiek ligoniui, tiek pasiryžusiajam tapti donoru. Tai akimirka, kai 

vieno žmogaus mirtis ar pasiryžimas išgelbėja kito gyvybę.  
 

Gyvoji donorystė  intervivos 

– Intervivos (kai donoras yra gyvas). 

– Gyvas donoras gali aukoti savo kraują, dalį kepenų ar inkstą.  

– Iš gyvo žmogaus draudžiama imti organų, jeigu tai labai pablogintų jo sveikatą ar sukeltų 

grėsmę gyvybei. 
 

 Organų donorystė postmortem 

– Organai transplantacijai imami, žmogui konstatavus smegenų mirtį. 

– Žmogus gali dovanoti savo odą, ragenas, širdį, plaučius, kasą, inkstus ir kepenis.   

– Vienas žmogus po mirties gali išgelbėti septynių sunkių ligonių gyvybes. 

27 



 Donorystės organais negali būti  

– Galvos smegenys; 

– Lytinės liaukos. 

 KATALIKŲ BAŽNYČIA IR DONORYSTĖ 

Katalikų bažnyčia pritaria ir skatina neatlygintiną mirusio žmogaus audinių ar organų dovanoji-

mą kitam žmogui, kurį transplantacija gali išgelbėti nuo mirties.  

Broliškos meilės auka etiškai ir moraliai priimtina Vatikanui. Katalikybė moko, jog žmogaus 

kūnas nėra absoliuti jo nuosavybė. Tai yra tarsi forma, kuria mes naudojamės tam tikrą laiką, kuri 

mums yra „suteikta“ aukštesnių jėgų. 

Tad paaukodami organus, kad būtų išgelbėta kito žmogaus gyvybė, katalikai vykdo Dievo valią 

artimo meilės darbuose. 

Popiežiškosios sveikatos apsaugos darbuotojų pastoracijos tarybos parengtoje Sveikatos 

apsaugos darbuotojų chartijoje sakoma: 

,,Donorystė - biomedicinos pažangos suteikta galimybė „skleisti savo pašaukimą meilei ir per-

žengus mirties ribą“ turėtų skatinti dar gyvus žmones „dovanoti savo kūno dalį kaip auką, kuri bus 

atiduota tik po jų mirties“. Tai „didelės meilės išraiška, meilės, kurios esmė – padovanoti gyvybę ki-

tiems“ 

Jonas Paulius II kalba I tarptautinio organų transplantacijos kongreso dalyviams: 

„Organų persodinimas doriniu požiūriu nepriimtinas, jei donoras ar už jį atsakingi asmenys 

nėra davę aiškaus sutikimo. Bet persodinimas atitinka dorinį įstatymą ir net gali būti girtinas, jei do-

noro patiriami pavojai ir fizinė bei psichinė rizika yra proporcingi naudai, kurią persodinimas suteik-

tų ligoniui. Doriniu požiūriu neleistina tiesiogiai suluošinti ar net numarinti žmogų, idant būtų atito-

linta kitų žmonių mirtis“. 
 

APKLAUSA „KĄ ŽINAI APIE DONORYSTĘ?” 
 

• Anketa buvo pateikta I-IV klasių mokiniams. 

• Apklausoje dalyvavo 92 respondentai iš Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos . 

• Apklausos dalyviams buvo pasiūlyta atsakyti į 5 klausimus. 

  
Apklausos rezultatai: 
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IŠVADOS 
 

1.  Donorystė – žmogaus organų, ląstelių ir audinių, skirtų naudoti žmogui, savanoriškas ir neat-

lygintinas davimas.  
 

2. Išanalizavus Bažnyčios dokumentus, galima teigti, kad ji pritaria donorystei ir net skatina ją, 

vertindama, kaip ypatingą meilės žmogaus žmogui išraišką. 
 

3. Mano bendraamžiai žino, kas yra donorystė (net 83% atsakė teisingai), tačiau tik 21% žino, 

kad Bažnyčia pritaria donorystei. 
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Esė: „Ką atsakyčiau šv. Jonui Pauliui II į raginimą 

„Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos?“ 

Darbą atliko ID klasės mokinė Gabija Krunkauskaitė 

Konsultavo dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Eglė Čiaučionaitė 

Esė: „Ką atsakyčiau šv. Jonui Pauliui II į raginimą 

„Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos?“ 

 Šventajame Rašte žodis ,,nebijok“ nuskamba 365 kartus. Kaip matai, Dievo padrąsinimų užten-

ka kiekvienai dienai metuose. Per mano trumpą gyvenimą ,,nebijok“ teko išgirsti daug kartų. Kad ir 

prieš savaitę, kai galvojau, jog turiu per daug neužbaigtų darbų, atsiskaitymų, o dar ir keletas rašinių. 

Mama man kartojo ,,nebijok“ ir kartojo tol, kol nustojau baimintis dėl to ar galiu viską suspėti. Ir sus-

pėjau. Turbūt ji buvo ta, iš kurios pirmos išgirdau šiuos padrąsinimo žodžius. O baimės mane apim-

davo neretai. Ne visuomet mama būdavo šalia, tuomet man atmintyje iškildavo vaizdas iš Evangeli-

jos, kuomet Jėzus išgąsčio apimtiems mokiniams, eidamas per ežere šėlstančią audrą, sako: ,,Nebijo-

kite“. Ir širdyje pasidarydavo ramiau. 

  Per Pirmąją  Komuniją  mano širdis nesitvėrė džiaugsmu, iki dabar jaučiu tą džiaugsmą priim-

dama Komuniją. Tai buvo pats artimiausias susitikimas su Jėzumi.  Man augant, baimės keitėsi. Tada 

ėmiau suprasti, kad ne visi žmonės tiki Dievu. Mane, tiesą sakant, ši ,,naujiena“  išmušė iš vėžių. Dar 

vėliau, norėdama pritapti bijodavau pasakyti, kad taip, aš tikiu į Dievą, einu 

į bažnyčią, esu katalikė. O kas jei nepriims, atmes, o gal net pasijuoks?  

Man, augančiai katalikų šeimoje, tikėjimas buvo pirmoje vietoje, bet mo-

kykloje su savo bendraamžiais stengiausi užsidėti tarytum naują veidą ir 

jokiu būdu nekalbėti apie Dievą, tačiau sekmadienio Evangelija ir kunigo 

pamokslai visuomet man primindavo mano baimę kalbėti apie Dievą ir sa-

vo gyvenimu Jį liudyti. 

   Vėliau atėjo laikas Sutvirtinimo sakramentui. Jam besiruošdama ėmiau skaityti Šventąjį Raštą 

ir skaitinius Šv. Mišiose. Tai buvo antras kartas, kai išgyvenau didžiulį Dievo artumą.  Besiruošdami 

sutvirtinimui klausėmės keleto žmonių tikėjimo liudijimų. Vienos moters liudijimas man kuriam lai-

kui įstrigo atmintyje. Joje aš mačiau neapsakomai daug džiaugsmo ir supratau, kad tas džiaugsmas 

kyla iš Jėzaus. Ją įkvėpė tie patys Jono Pauliaus II žodžiai:  ,,Nebijokite ieškoti Dievo ir Jo tiesos“.  

  Vėliau iš vyskupo gavau Sutvirtinimo sakramentą. Tai buvo akimirka, kai apsisprendžiau savo 

gyvenimu sekti Kristų ir liudyti Jį. Supratau, kad kartais manęs nepriims ir tai bus normalu. Ne vi-

siem patiksiu ir tai bus normalu. Bet tik taip galėsiu kurti draugystę su žmogumi, su pasauliu, su Die-
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vu. Be ,,naujų veidų“ ir kitokių kaukių. Turbūt nuo Suvirtinimo sakra-

mento prasidėjo manosios  Dievo ir Jo tiesos paieškos. Jos trunka jau 

dvejus metus ir tikiuosi man užteks dvasios stiprybės eiti toliau ir to-

liau per gyvenimą, ieškant Dievo. 

     Nors dabar turiu daugiau drąsos, kartais man vis dar kyla baimė 

pasakyti, kad tikiu, matant, koks liberalus ir materialus yra pasaulis, 

dažnai pametęs dvasinius dalykus. Dabar jau suprantu, kad baimė kyla 

iš žmogaus ir jo aplinkos. Pačios baimės prigimtis yra nuodėmė. Mano nuomone, baimę turi keisti 

pasitikėjimas. Pasitikėjimas veda vis arčiau Dievo meilės, o meilėje nelieka baimės. 

        Dabar, kai lauke šalta, o danguje vos protarpiais pasirodo saulė ir iškart, tarsi mirtinai sušalusi  

lenda atgal į debesų patalus, imu ilgėtis pavasario dienų, kai aušros nutviekstu dangumi nardydavo 

kregždės ieškodamos tobulos vietos savo lizdui. Keistą ramybę teikdavo jų stebėjimas. Jos tokios 

drąsios, kad tik surastų tą tobulą vietą. Žmogus visai panašus į kregždę. Žmogus taip pat drąsiai ieško 

tobulos vietos savo kūnui, tačiau neretai išsigąsta kliūčių ieškodamas tobulos vietos savo širdžiai. Ta 

tobula vieta yra Dievo tiesa. Nors dabar dangus jau pilkas ir kregždės jau seniai Afrikoje, tai  nereiš-

kia, kad jos tapo bailesnės. Taip ir žmogui, ieškančiam tos tobulos vietos nereikia imti baimintis ir 

nutraukti paieškas, kai darosi sunku. ,,Tiesa dėvi erškėčių vainiką“, –  taip sakė Šv. Faustina. Tiesa 

nėra lengva, ji neretai skaudi, tačiau ji išlaisvina. Būtent todėl reikia nebijoti ir nepaliauti  Jos ieškoti. 

Žinoma, kad Tiesos karūnuotos erškėčiais ieškoti nepatogu, sudėtinga, tačiau verta.  Verta vien dėl 

širdies ir dvasios ramybės. 

 Todėl visai nesvarbu, nei kur esi, nei kas tu. Nesvarbu, ar esi teologas, ar žmogus, visai nepaži-

nęs Dievo. Svarbu tai, ar tu nebijai atsiliepti į tai, kaip tave šaukia Dievas. Visų mūsų pašaukimo ke-

liais skirtingi, bet viena jo prasmė – ieškoti Dievo ir Jo tiesos.  



Didėjant žmonių skaičiui pasaulyje, maisto trūkumo problema sparčiai auga. Jungtinės Tau-

tos ir Europos Sąjunga skatina daugiau investuoti į žemės ūkio plėtrą, didinti bendrą produktų ekolo-

giškumą visą jų gyvavimo ciklą, tvaresnių pragyvenimo šaltinių paieškas bei kovą su klimato kaita. 

Taigi maisto gamyba ir auginimas reikalauja daugybės resursų, kurie yra išsenkantys, todėl reikia ieš-

koti alternatyvių ir naujų ūkininkavimo būdų, kurie galėtų patenkinti vis didėjančius žmonijos maisto 

kiekio poreikius. 

Žemės ūkio produkcijos didinimas ekologiškomis priemonėmis būtų vienas iš kelių šiai 

problemai spręsti. Aš nutariau patyrinėti ekologiško fitohormonocitokinino poveikį augalų produkty-

vumui. Jis skatina ląstelių dalijimąsi, turi įtakos ląstelių ir audinių diferencijos kryptingumui. Tikėda-

masi, jog citokinino paveikti ridikėliai (Raphanussativus) bei špinatai (Spinaciaoleracea) išaugs dides-

ni, vešlesni, stipresni ir vertingesni. Tokiu būdu mažesniame plote būtų galima išauginti didesnį derlių 

nealinant dirvožemio.  

Darbo tikslas: nustatyti citokinino tirpalų poveikį r idikėlių ir  špinatų augimui bei vys-

tymuisi.  

Darbo uždaviniai: 

1. Prieš sėją mirkyti ridikėlių ir špinatų sėklas, o vėliau jų daigus apipurkšti skirtingos kon-

centracijos citokinino tirpalais. 

2. Įvertinti ir palyginti tiriamų augalų biometrinius rodiklius. 
 

Tyrimui naudotos ridikėlių ir špinatų sėklos. Natūralus hormonas citokininas. Kiekvienam 

augalui paruošta po 4 (1,20 m x 0,8 m dydžio) laukelius, kuriuose sėta po 40 sėklų.  

 

Mėginių paruošimas: 

Mėginys Nr. 1 (kontrolinis) – nemirkytos ridikėlių ir špinatų sėklos; 

Mėginys Nr. 2 – sėklos mirkytos 3 min. 1,5 % koncentracijos citokinino tirpalu. 

Mėginys Nr. 3 – sėklos mirkytos 3 min. 0,5 % koncentracijos citokinino tirpalu. 

Mėginys Nr. 4 – sėklos mirkytos 3 min. 2,5 % koncentracijos citokinino tirpalu. 

Praėjus 29 dienoms po sėjos visų ridikėlių daigai, išskyrus kontrolinį mėginį, apipurkšti tam 

laukeliui skirtu citokinino koncentracijos tirpalu, išpurškiant po 200 ml tirpalo kiekvienam laukeliui. 

Praėjus 32 dienoms po sėjos visų špinatų daigai, išskyrus kontrolinį mėginį, apipurkšti tam 

laukeliui skirtu citokinino koncentracijos tirpalu, išpurškiant po 200 ml tirpalo kiekvienam laukeliui. 

Atliekant biometrinius tyrimus, iš kiekvieno laukelio išrauta po 5 augalus (iš centro ir kampų 

po 1 augalą). Pirmieji ridikėlių biometriniai tyrimai atlikti  praėjus 29 dienoms po sėjos. Kiekvienam 

augalui nustatyta augalo lapų ilgis, šakniavaisių ilgis ir plotis, šakniavaisių masė ir žalioji masė, lapų 

skaičius. Praėjus 50 dienų po sėjos, analogiškai atlikti galutiniai biometriniai tyrimai. Pirmieji špinatų 

biometriniai tyrimai atlikti praėjus 32 dienoms po sėjos. Kiekvienam augalui nustatyta augalo šaknies, 

stiebo ir lapų ilgiai, lapų skaičius, žalioji masė, praėjus 54 dienoms po sėjos, analogiškai atlikti galuti-

niai biometriniai tyrimai.  

Iškeltus uždavinius įgyvendinti pavyko. Atlikus tiriamąjį darbą, nustatyta, kad: 

Darbą atliko IVA klasės mokinė Gabija Simanavičiūtė 

Konsultavo biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė 

Citokinino poveikis ridikėlių ir špinatų auginimui bei 

produktyvumui 
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1. Skirtingų koncentracijų citokinino tirpalai šaknų ilgio augimui įtakos neturėjo, tačiau didino 

lapų skaičių. Rekomenduojamas citokinino kiekis vegetacijos pradžioje veiksmingiausiai gerino to-

kius ridikėlių rodiklius kaip lapų ilgis, jų masė, šakniavaisio ilgis, storis ir jo masė. Mažiausios nor-

mos veiksmingumas lapų masei ir šakniavaisio masei išryškėjo po antro purškimo. 

2. Špinatų lapų augimui ilgyn citokinino tirpalai įtakos neturėjo visu vegetacijos laikotarpiu, o 

lapų skaičiui – tik vegetacijos pradžioje. Rekomenduojamas citokinino kiekio veiksmingumas špinatų 

šaknų ir stiebo ilgiui išryškėjo po antro purškimo. Mažiausia citokinino norma buvo veiksmingiausia 

žaliosios masės augimui vegetacijos pradžioje ir vėlesniais augimo tarpsniais.  



Darbą atliko IIIB klasės mokinė Evenika Mekšraitytė 

Konsultavo biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė 

Suyranti natūrali kramtomoji guma – alternatyva sintetinei 

Kramtomoji guma – tai tampri minkšta medžiaga, skirta naikinti blogą kvapą, pašalinti 

maisto likučius iš burnos ertmės bei mėgautis maloniu skoniu. Visgi kramtomoji guma yra ne tik tei-

giamą poveikį turinti medžiaga. Tai ir bakterijų, buvusių burnoje ar patekusių iš aplinkos, buvimo ir 

dauginimosi vieta, kai pasinaudojus šia medžiaga, žmonės pašalina ją neteisingai. Užuot gumą išmetę 

į šiukšlių dėžes, ją lipina viešose vietose: ant laiptų turėklų, vaikų žaidimų aikštelėse, mokyklinių 

suolų ir kėdžių, palangių. Šios, ranka pasiekiamos zonos tampa ne tik ne estetiškos, bet ir nuolatos 

liečiamos. Priklijuotoje gumoje užsilikęs cukrus  kai kurioms bakterijoms tampa maistu ir vieta dau-

ginimuisi, ar tik buvimo vieta, o kiekvienas žmogaus prisilietimas – mikroorganizmų pasiėmimas ir 

platinimas. Kramtomoji guma taip pat yra didelė problema aplinkos taršai. Esu moksleivė, todėl nere-

tai susiduriu su kramtomąja guma, esančia po mano suolu – patiriu labai nemalonų jausmą, kai mano 

pirštai prilimpa prie kėdės ar suolo apačioje prilipintos kramtomosios gumos. Pastebėjau, kad kramto-

mosios gumos kiekiai viešose vietose tik didėja. 

Problemos aktualumas: mano tyr imas turėtų būti naudingas didinant visuomenės sup-

ratimą apie žmogaus kultūrą, rankų higieną. Noriu išsiaiškinti, ar žmonių palikta kramtomoji guma 

nekelia grėsmės žmonių sveikatai, ypač seneliams, kurie lipdami laiptais, nuolatos rankomis remiasi į 

turėklus ir įdeda pirštus į prilipintą kramtomąją gumą, mažiems vaikams, kurie neturi dar pilnai susi-

formavusios imuninės sistemos, ir mums, čiupinėjantiems mokyklinius suolus, palanges.  Taip pat 

sukurti burnos higienos priemonę, kurios pagalba būtų galima mažinti aplinkos taršą, burnos ertmėje 

naikinti bakterijas, taip pat neleisti joms kauptis.  

Darbo tikslas – nustatyti patogeninių mikroorganizmų, išskir tų iš viešose vietose pr ikli-

juotos kramtomosios gumos, keliamą pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai bei pagaminti antibakterinę, 

gamtoje suyrančią kramtomąją gumą. 

 Darbo uždaviniai:  

 1. Nuo surinktos kramtomosios gumos išsiauginti mik-

roorganizmus ir nustatyti jų savybes. 

 2. Nustatyti išaugusių mikroorganizmų keliamą pavojų 

žmonių sveikatai. 

 3. Pagaminti suyrančią, natūralią ir efektyvią antibakte-

rinę priemonę, skirtą palaikyti burnos higienai. 

 Tyrimui naudota Triptono sojos agaro, ColumbiaBlood 

Agaro, MacConkey agaro terpės. Kultūros gryninamos ant 

ColumbiaBlood agaro terpės, testuojamos auginant  ant 

MacConkey agaro terpes. Atliekamas katalazės testas, norint 

aptikti mikroorganizmuose fermentą katalazę, vandenilio pe - 

roksidui suyrant į deguonį ir vandenį. Atliekamas KOH tes-

tas, norint nustatyti, ar bakterijos gramteigiamos, ar gramnei-

giamos. Bakterijos dažomos Gramo būdu, norint nustatyti jų 

formas ir diferencijuoti bakterijas į gramteigiamas ir gramnei-

giamas pagal jų ląstelių sienelių savybes. 
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 Atlikus tyrimą nustatyta, kad:  

14 tiriamų balterijų katalazės testas teigiamas, 6 – neigiamas. 

4 bakterijos yra gramneigiamos ir 16 –gramteigiamos. 

  

 Darbe bus ieškoma natūralių medžiagų, naikinančių nustatytas bakterijas. Rastos medžiagos 

bus naudojamos suyrančios kramtomos gumos gamyboje kaip antibakterinės medžiagos. 
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Darbą atliko IIA klasės mokinės: Brigita Bulotaitė, Gustė Jackevičiūtė 

Konsultavo biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė 

Augaluose esančių biologiškai aktyvių medžiagų panaudojimas 

porų rūdies grybui naikinti 

Daugelis žmonių, daržuose augina įvairias daržoves. Vienas iš gausiausiai auginamų daržo-

vių yra poras – česnakinių (Alliaceae) šeimos svogūninis augalas. Porų augintojai neretai susiduria su 

porų rūdimis (Pucciniaporri). Tai grybelis, pasižymintis ryškiai oranžinėmis pūslelėmis iš abiejų lapo 

pusių. Pūslelėse yra subrandinamos sporos. Laikui bėgant pūslelės atsiveria ir jose esančios sporos 

paplinta po dirvožemį, ant gretimų augalų. Sporos gali išlikti dirvožemyje iki penkerių metų. Dėl gau-

sių rūdžių išpuolių augalo lapai yra pažeidžiami, sutrikdomas fotosintezės procesas, augalo lapai ima 

džiūti ir augalas miršta.  

Žemės ūkio produkcijos didinimas ir apsauga nuo kenkėjų ekologiškomis priemonėmis būtų 

vienas iš kelių maisto trūkumo problemai spręsti. Mikrogrybai tampa vis atsparesni įprastiems sinteti-

niams fungicidams, todėl natūralios priemonės – puiki alternatyva, ekologiška priemonė augalų ligas 

sukeliantiems kenkėjams naikinti. Augaluose esantys biologiškai aktyvūs junginiai gali veikti kaip 

natūralūs fungicidai ir taip stabdyti mikrogrybų augimą. Atrinkus šį mikrogrybą labiausiai veikusias 

medžiagas, būtų galima jas purkšti ant lapų, augalus sodinti šalia paveikto augalo ir taip išauginti kuo 

sveikesnius augalus, gauti kuo daugiau ir kokybiškesnės produkcijos, kuri būtų pelninga, visavertė ir 

saugi vartotojui. 

       Darbo tikslas: rasti augalus, kur ių biologiškai akty-

vios medžiagos naikintų poruose parazituojantį rūdies 

(Puccinia) grybą invitro. 

        Darbo uždaviniai: 

        1. Iš porų lapuose parazituojančio grybo sporų išsiau-

ginti grybą.  

        2. Rasti medžiagas ar augalus, kurių biologiškai akty-

vios medžiagos naikintų tiriamą grybą.  

        3. Nustatyti šio grybo jautrumą pasirinktų augalų išski-

riamoms medžiagoms ir pasirinktoms medžiagoms ir paly-

ginti jį su fungicido jautrumu. 

 Tyrimui naudotos medžiagos: Eter iniai aliejai (EA): 

sibirinio kėnio, paprastojo kadagio, atlasinio kedro, arbatmedžio, eukalipto.  Antpilai: paprastosios 

pušies, paprastosios eglės,  sidabrinės eglės, paprastojo kadagio spygliai, taškuotosios mėtos, šaltmė-

tės, paprastojo buksmedžio, dirvinio asiūklio lapai, valgomojo svogūno, valgomojo česnako gumbai, 

kvapniojo gvazdikmedžio, rausvažiedės ežiuolės, vaistinės medetkos žiedai, paprastojo krapo sėklos. 

Kitos: 5 % jodo, 96o spirito, valgomosios druskos ir KMnO4 

tirpalai, indų ploviklis „Amwayhome”,  CocaCola. 

 Tyrimui naudota Saburo 2 % dekstrozės agaro terpė. Į 

Petri lėkštelėse  ar jų sektorių centruose padarytus 0,6 cm 

skersmens šulinėlius su mikropipetepilamapo 0,04 ml pa-

ruoštų tiriamųjų medžiagų. Lėkštelės dedamos į termostatą. 

Po 48 valandų vertinamas tirpaluose esančių medžiagų po-
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poveikis tiriamam grybui, matuojant susidariusių inhibicinių zonų skersmenis. Nustatoma, kuriai ti-

riamai medžiagai grybas jautriausias, palyginama su paruošta fungicido Signumkalibracine kreive. 

Veikliausia medžiaga naudojama kituose deriniuose, ieškant mažiausio kiekio veiklios me-

džiagos, naikinančios tiriamą grybą ir atitinkančios fungicido jautrumui. 

Atlikus tiriamąjį darbą, nustatyta, kad porų rūdies mikrogrybą veikia 5 %  jodo tirpa-

las, 5 %jodo  tirpalo ir vandens mišiniai (1:1, 1:2, 1:3, 1:5) bei 5 %jodo  tirpalo ir indų ploviklio miši-

niai (1:1,1:2, 1:3, 2:1, 3:1, 5:1) stipriau nei šį grybą veikia100 % koncentracijos fingicidas Signum. 
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Darbą atliko IVC klasės mokinė Rugilė Bartašiūtė 

Konsultavo biologijos mokytoja Daiva Paškauskienė 

Augaluose esančių biologiškai aktyvių medžiagų panaudojimas 

Candida lusitaniae mieliagrybiui naikinti 

Nagų grybelinės infekcijos yra labiausiai paplitusios nagų ligos – jos sudaro maždaug 50 % 

visų nagų anomalijų. Nagų grybeliu serga maždaug 10 % visų suaugusių žmonių. Augaluose yra 

daug cheminių junginių, pasižyminčių stipriu antimikrobiniu ir nuo uždegimo apsaugančiu poveikiu. 

Darbe buvo ieškomas augalas, kurio biologiškai aktyvūs junginiai stabdytų odos, nagų pažeidimus  

sukeliančio mieliagrybio Candida lusitaniae, augimą. Radus tokį augalą, buvo gaminamos natūralios 

priešgrybinės priemonės, nagrinėjamas, pagamintų natūralių priešgrybinių priemonių poveikis šiam 

grybui. Įprastoms sintetinėms priemonėms, mikrogrybai tampa vis atsparesni, todėl natūralios prie-

monės – puiki alternatyva šiai problemai spręsti.  

Tikslas – rasti biologiškai aktyvias medžiagas, naikinančias mieliagrybį Candidalusi-

taniae ir pagaminti priešgrybelinę priemonę. 

Uždaviniai: 

1. Rasti augalą, kurio biologiškai aktyvios medžiagos, naikina mieliagrybį Candidalusitania-

eir įvertinti šio mieliagrybio jautrumą veiklioms medžiagoms. 

2. Palyginti tiriamų medžiagų ir priešgrybinio vaisto Klotrimazolas poveikį mieliagrybiui. 

3. Pagaminti priešgrybelinę priemonę ir nustatyti jos efektyvumą, naikinant mieliagrybį 

Candidalusitaniae. 

4. Nustatyti aktyviausiai veikusios medžiagos cheminę sudėtį. 

Tyrimui naudotos medžiagos: eteriniai aliejai (EA): paprastosios pušies, sibirinio kėnio, 

paprastojo kadagio, atlasinio kedro. Sultys: didžiosios ugniažolės šaknų ir lapų, valgomojo svogūno 

gumbo ir laiškų. Spiritinės ištraukos: didžiosios ugniažolės šaknų ir lapų, paprastosios pušies spyg-

lių. Antpilai: paprastosios pušies spyglių ir pumpurų. Kitos: 5% jodo, vitamino C, glicerolio, 3 % 

vandenilio peroksido ir KMnO4 tirpalai. 

Kremo ir emoliento mėginiai paruošiami naudojant kremo pagrindą ir skirtingus kiekius 

mieliagrybį naikinančių medžiagų, tai paprastosios pušies eterinį aliejų, 5% jodo tirpalą, KMnO4, 

H2O2. 

Kad įvertinti tiriamo mieliagrybio jautrumą veiklioms medžiagoms, veiklių medžiagų inchi-

bicinės zonos tiriamuose mėginiuose lyginamos su paruošta vaisto, skirto gydyti grybelinėms ligoms, 

Klotrimazolokalibracine kreive. 

Pušies EA sudėtis nustatyta dujų chromatografijos metodu. Masių spektrometrija puikiai 

tinka kokybinei ir kiekybinei įvairių kliniškai svarbių junginių analizei. Chromatografija atlikta KTU 

Maisto mokslo ir technologijos katedroje. 

Tyrimo metu nustatyta, kad:  

1. Medžiagos, esančios pušies EA, veiksmingiausiai stabdė Candidalusitaniaemieliagrybio 

augimą. Poveikis stipresnis už 100 % koncentracijos vaisto Klotrimazolas poveikį. 

2. Daugiausia pušies eteriniame aliejuje yra α-Pineno, kuris sudaro 80,6%nuo viso EA. Ti-

kėtina, kad α-Pinenas ir buvo ta medžiaga, kuri labiausia neigiamai veikė mieliagrybį. 

3. Kremų, kurių sudėtyje yra pušies EA, pušies EA ir 5 % jodo tirpalo priešgrybinis povei-

kis veiksmingiausias ir atitinka 48 % koncentracijos vaisto Klotrimazolas naikinančiam poveikiui. 
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Stipriausias priešgrybinis medžiagų poveikis emolientų mėginiuose su 5% jodu atitinka apie 60 % 

koncentracijos Klotrimazolo tirpalo poveikiui. 

4. Kremai ir emulientai su pušies EA, EA ir jodu, o taip pat pušies pumpurų antpilas 

(vonelėms) gali būti ekologiška priemonė Candidalusitaniae mieliagrybiui naikinti ir jo sukeltoms 

prybelinėms nagų ligoms gydyti. 
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Darbą atliko IIB klasės mokinė Patricija Janavičiūtė 

Konsultavo fizikos mokytoja Neringa Bartelienė 

Alternatyvi energetika 

Didžioji dalis šiuo metu pagaminamos energijos pasaulyje yra išgaunama iš iškastinio kuro, 

kurį sudaro anglis, nafta ir dujos. Tačiau šie ištekliai yra baigtiniai, o jų atsargos, vis labiau didėjant 

vartojimui, senka. Iškastinio kuro naudojimas energijos gamybai yra kenksmingas aplinkai, kadangi 

šio kuro deginimo metu formuojasi šiltnamio efektą sukeliančios dujos, rūgštūs lietūs, smogai, cuna-

miai, žemės drebėjimai ir t.t. Dėl šių priežasčių, kaip alternatyva iškastiniam kurui, pasaulyje vis 

sparčiau eksploatuojami atsinaujinantys energijos ištekliai: biomasės, vandens, geoterminiai, Saulės 

ir vėjo ištekliai. 

Atsinaujinantys energijos šaltiniai – tai gamtos ištekliai, kurių atsiradimą ir atsinaujinimą nule-

mia gamtos ar žmogaus sukurti procesai. Atsinaujinantys energijos šaltiniai šiuo metu sudaro apie 19 

% visos pagaminamos pasaulinės elektros energijos. 

 Viena iš geriausiai žinomų švarios energijos rūšių yra van-

dens energija. Atsinaujinančiosios energetikos rūšis, kuri energi-

ją išgauna iš judančio vandens jėgos. Net 87% procentai atsinau-

jinančios energijos dalies tenka hidroelektrinėms. Šių elektrinių 

gaminama energija neišsenkanti, tai ilgai veikiantis energijos šal-

tinis, nedidelė eksploatacijos ir pagaminamos energijos kaina, 

švari elektros energijos gamyba. Taip pat šios energijos dėka ga-

lima sumažinti potvynių riziką ir galima tiekti vandenį per saus-

ras. Tačiau ši energijos rūšis turi ir trūkumų - labai brangi ir ilgai 

trunkanti statyba, susidarę tvenkiniai užtvindo dalį sausumos plo-

to, iš dalies kenkia augalijai ir gyvūnijai. 

 Antroji pagal svarbą pasaulinėje energetikoje, po hidro-

elektrinių, šiuo metu yra biomasė – 5,7% visos pagaminamos  

energijos. Biomasė yra bene ekologiškiausias ir reikšmingiausias 

alternatyvios energijos ir vietinio kuro šaltinis Lietuvoje. Bioku-

ras naudingas tuo, jog tai gausiai paplitusi energijos rūšis, leng-

vai kaupiama energija, kuri sumažina priklausomybę nuo iškasti-

nio kuro. Tačiau biomasė turi ir trūkumų – ši energija pakanka-

mai brangi, dėl jos naikinami miškai bei išmetami kenksmingi 

teršalai. 

 Vienas iš geriau žinomų alter-

natyvios energijos šaltinių yra vėjo 

energija. Lietuvos vėjo jėgainių parkai 2019 m. pagamino daugiausia e-

lektros per visą šalies vėjo energetikos istoriją, o rekordinę gamybą lėmė 

oro sąlygos ir tobulėjančios technologijos. Lietuvoje šiuo metu veikia 

23 vėjo jėgainių parkai. Vėjo energija netarši, mažai veikianti aplinkos 

ekosistemą, pagamintos elektros energijos kaina nedidelė, daugiausia  

elektros energijos pagaminama tada, kai jos poreikis didžiausias – tai yra 

žiemą. Bet ir ši energijos rūšis turi trūkumų, kadangi įrengti ir prižiūrėti 

elektrines yra labai brangu, neįmanoma kaupti šios energijos pertekliaus, 

nevienodas vėjo stiprumas nulemia skirtingą šių jėgainių efektyvumą. 
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 Geoterminė energija – tai šiluminė gilesnių žemės plutos dalių 

(įtraukiant karštus požeminio vandens telkinius) energija. Geoterminė  

energija, palyginus su kitais energijos gavybos būdais, yra švari ir saugi. 

Tačiau jos išgavimas gali pakenkti seisminiam stabilumui. Geoterminės 

energijos privalumai –  tai yra atsinaujinantis energijos šaltinis, beveik 

neteršiantis aplinkos, dideli energijos kiekiai, kurie gali būti panaudojami 

ne tik elektros energijai, bet ir šilumai gauti. Geoterminės energijos trūku-

mai –  ribotos panaudojimo galimybės, brangus išgavimas, jėgainėms ir 

vamzdynams pavojų kelia Žemės drebėjimai, kyla kenksmingų dujų, ku-

rios išsiskiria kartu su šiltu vandeniu, pavojus. 

 Geriausiai pažįstamas atsi-

naujinantis energijos šaltinis – 

Saulės energija. Saulės energija yra spinduliavimo energija 

(šviesos ar karščio), kurią skleidžia Saulė. Saulės šviesos 

energija gali būti naudojama šilumos ir elektros energijos 

gamybai. Planuojama, kad Saulės energijos panaudojimas 

pasaulyje iki 2050 m. išaugs nuo 1 iki 16 procentų. Saulės 

energijos naudinga tuo, jog yra saugi, netarši, neišsenkančių 

išteklių energija, tačiau trūkumas vienas – įrengti šią elektri-

nę yra pakankamai brangu. 

Atsinaujinančios energijos gamyba nėra paprastas ir 

pigus energijos gavimo būdas, tačiau tai puiki alternatyva iškastiniam kurui. Ši energija yra netarši, o 

jos ištekliai neišsenkantys. 
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Kosmoso tyrimai 

Darbą atliko IIIA klasės mokinė Aušrinė Navickaitė 

Konsultavo fizikos mokytoja Neringa Bartelienė 

 Kosmoso tyrinėjimai – tai kosminės erdvės 

atradimai bei tyrimai naudojant įvairias kosmoso 

tyrimų technologijas. Kosmoso tyrimai atliekami 

tiek žmogaus valdomais, tiek nepilotuojamais 

kosminiais erdvėlaiviais. Pagrindinės kosmoso 

tyrimų technologijos – tai erdvėlaiviai, kosminiai 

laivai, kosminiai zondai, dirbtiniai Žemės paly-

dovai, teleskopai. Taip pat tyrimai yra atliekami 

tiek stacionariose kosminių tyrimų laboratorijo-

se, tokiose kaip observatorijos, tiek ir mobilioje 

tyrimų laboratorijoje – Tarptautinėje Kosminėje 

Stotyje (TKS). Naudojantis šiomis priemonėmis 

galima padaryti nuostabių kosmoso nuotraukų 

bei nepaprastai įspūdingų Žemės vaizdų, kurių plika akimi pamatyti būtų neįmanoma. 

                                               

               

  

 

 

 

 

   

 

 Kosmoso tyrinėjimai politiškai dažnai būna naudojami norint parodyti šalies galią. Tai ypač 

buvo juntama Šaltojo karo metu tarp JAV ir tuometinės Tarybų Sąjungos. Toks varžymasis tarp šių 

šalių buvo vadinamas kosminėmis lenktynėmis.  
 

 Didžiausi kosmoso tyrimų pasiekimai: 

 Pirmasis dirbtinis Žemės palydovas Sputnik 1 (1957 m.)  

 Pirmasis žemės gyventojas ir gyvūnas orbitavęs kosmose – šuo Laika (1957m.)  

 Pirmasis žmogus pakilęs į kosmosą - rusų kosmonaustas Jurijus Gagarinas (1961 m.)   

 Pirmasis Mėnulyje išsilaipinęs žmogus – Neilas Armstrongas (1969m.)  
 

 Nors kosminiai tyrimai yra brangūs ir rizikingi, vykdyti juos verta, nes kosminiai tyrimai gali-

mai gali mus informuoti apie gresančius pavojus, tokius kaip asteroidus. Kosminių technologijų ir 

prietaisų pagalba mes galime iš anksto sužinoti apie arti esantį asteroidą ir nuspręsti, ką daryti.  

 Dėl kosminių tyrimų mes daug išrandame, pavyzdžiui:  

 Folijos antklodė. Padeda reguliuoti žmogaus kūno temperatūrą. Mūsų kūnas visada skleidžia 

šilumą, bet kai apsidengiame folijos antklode ji sulaiko iki 90% spinduliuojamos kūno šilumos, kuri, 

      Nuotr. Trikampio galaktika  ir  Andromedos galaktika 

Nuotr.  Etiopijos Žemdirbystės laukai                                                Nuotr.  Ispanijos greitkeliai 
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Paprastai, išsisklaidytų aplinkoje. Ji buvo sukurta kosmonautams, kai jie yra kosmose. Dabar folijos 

antklodės naudojamos pirmojoje pagalboje, kai žmonės patenka į avarijas ar kai jie yra hipotermijo-

je.  

                                         

  

 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 Sušaldyti ir išdžiovinti valgiai (Liofilizacija). Maistas 

yra užšaldomas ir dedamas į stiprų vakuumą. Tada maiste esantis 

vanduo sublimuojasi, tai yra, tiesiai iš ledo virsta garais. Taip 

maistas nepraranda savo skonio, išlieka beveik visa maistinės 

medžiagos vertė ir maistas sveria 80% mažiau. 
 

 Kosminis tušinukas. Tai rašiklis, kuriame yra suslėgtos 

rašalo šerdys. Su šiuo rašikliu galima rašyti be gravitacijos, po 

vandeniu, ant šlapio ir riebaus popieriaus, bet kokiu kampu ir 

esant labai įvairioms tempe-

ratūrų sritims. Jis buvo su-

kurtas kosmonautams rašyti kosmose, nes paprasti tušinukai ne-

veikdavo, o alternatyva, kaip pieštukas, netiko, nes nulūžęs gra-

fitas gali patekti bet kur erdvėlaivyje ir sukelti problemų. NASA 

skyrė „Fisher“ kompanijai daug pinigų, kad sukurtų šį tušinuką.  
 

 Memory foam. Buvo sukurta tam kad kosmonautai galėtų 

smagiai sėdėti erdvėlaiviuose. Taip pat duoda papildomą atramą 

prieš aukštą jėgą kylant į kosmosą.  
 

  

 

 

 

 

 

 
  

 Kosminiai tyrimai mus įkvepia. Tyrinėti ir domėtis pasauliu yra žmogaus prigimtis ir duoda 

mums prasmę. 

 Mums reikia žaliavų iš kosmoso. Reikiamos medžiagos ir žaliavos kada nors baigsis Žemėje, 

bet kosminių technologijų pagalba jų galėtume gauti iš asteroidų, kitų planetų bei palydovų. 

 Tautos gali taikiai dirbti kartu. 1975 metais, per šaltąjį karą, bendrai trys amerikiečiai ir du 

sovietai pakilo į kosmosą. Jų erdvėlaiviai pakilo skirtingomis valandomis, bet galiausiai orbitoje susi-

jungė. Ten Aleksejus Leonovas ir Tomas Stafordas paspaudė rankas vienas kitam ir abi komandos 

bendrai atliko įvairius kosminius tyrimus, dalinosi maistu ir net bandė kalbėti vieni kitų kalbomis.  

 Kosminiai tyrimai galėtų padėti atsakyti į vieną tikrai didelį klausimą – ar mes vieni? Jau 

ir dabar žmonės stato technologijas ir prietaisus, kurie klausosi kosmoso garsų ir bando atsakyti į šį 

klausimą. 

 Kosminiai tyrimai yra labai įdomūs ir svarbūs. Jie kasdien tobulėja ir bus labai reikšminga 

mūsų gyvenimo dalis ateityje. Jeigu jus domina ši mokslinė sritis, siūlau apsilankyti NASA svetainė -

je https://www.nasa.gov/ , kurioje yra daug informacijos ir nuotraukų.  

Nuotr. Folijos antklodė 

Nuotr. Sušaldyas ir džiovintas maistas 

Nuotr. Specialus rašiklis kosmonautams 
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Kosmoso tarša 

Darbą atliko IIIC klasės mokinė Beata Čekanavičiūtė 

Konsultavo fizikos mokytoja Neringa Bartelienė 

Vandenyne susiformavusi šiukšlių sala, dešimtys kilogramų plastiko jūros gyvūnų skran-

džiuose – tokias naujienas girdime vis dažniau. Nuo žmonių veiklos padarinių kenčia ne tik vandeny-

nai – panašiu būdu mes teršiame ir kosmosą. Palyginus su visa žmonijos istorija, kosminė era tetrun-

ka akimirksnį – vos kiek daugiau nei 60 metų. Tačiau nuo pirmojo žmonijos kosminio starto 1957-

aisiais orbitoje aplink Žemės planetą susikaupė tiek šiukšlių, kad naujų erdvėlaivių paleidimas tampa 

kasdien vis rizikingesnis, todėl kad per šį laiką spėta gerokai „pasišiukšlinti“, nes į Žemę grįždavo tik 

žmonės, bet ne šiukšlės. Žemiškieji sąvartynai nemaloniai kvepia, gali užteršti gruntą bei požeminius 

vandenis. Tačiau tokia grėsmė gana lokalinė, be to, yra daug šiuolaikinių būdų sąvartynams sutvarky-

ti. Kosminėms šiukšlėms stebėti jau naudojami radarai ir specialūs palydovai, o jas šalinti ketinama ir 

lazeriais, ir kosminiais „buldozeriais“. Tačiau pagal dabartinius duomenis, kosminis šiukšlynas gali 

užgriūti viską naikinančia artilerijos salve. 

 Kas yra kosminės šiukšlės? Kosminės šiukšlės – tai nebe-

naudojamų žmogaus sukurtų objektų, skriejančių orbitoje aplink 

Žemę, sankaupa. Naujausiais duomenimis aplink Žemę skrieja 7500 

tonų kosminių šiukšlių. Iš pastarųjų veikiantys palydovai sudaro vos 

dvidešimtąją dalį. Kosminės šiukšlės apima palydovų šiukšles, as-

tronautų pamestus instrumentus, laivų atliekas ir t.t. Prieš šešis de-

šimtmečius pati kosmoso erdvė atrodė nepaprastai didelė, o dabar 

jai reikalingas nuolatinis stebėjimas ir valdymas. Kritinė riba buvo 

pasiekta XXI a. Šiukšlių orbitoje, tiek pagausėjo, kad kosminiams 

aparatams ne visada pavyksta jų išvengti. Mokslininkai mano, jog 

artėjame prie kritiško etapo, kai reikia imtis kosmoso erdvės valy-

mo. Kosminėje erdvėje šiukšlių yra tiek daug, kad susidurdamos 

tarpusavyje jos dauginasi greičiau, nei spėja sudegti atmosferoje. 

Kodėl svarbus yra kosminės erdvės išvalymas? Didelis kosmoso šiukšlių tankis gali su-

kelti grandininės reakcijos etapą, kai susidurdamos tarpusavyje šiukšlės dauginsis greičiau, nei spės 

sudegti atmosferoje. Kaskart susidūrus dviem kosminėms šiukšlėms atsiranda dar daugiau smulkių 

dalelių, didėja tolesnių susidūrimų rizika, ir taip tęsiasi be galo. Net milimetrinės dalelės gali pažeisti 

kosminėje erdvėje skriejančių kūnų izoliacinį sluoksnį ar Saulės elementus, o kelių centimetrų dydžio 

skeveldros turi tiek energijos, kad beveik nėra būdų nuo jų apsisaugoti. 10 cm dydžio objektas gali 

visiškai sudaužyti erdvėlaivį, o 1 cm dydžio – sugadinti veikiantį palydovą. Šis procesas greitai pa-

vers visą erdvę aplink Žemę nenaudinga, todėl mokslininkai eksperimentuoja ieškodami galimų 

problemos sprendimo būdų.  

JAV ir Rusijoje jau yra sukurtos kosminių nuolaužų stebėjimo sistemos. Laiku pastebėjus pa-

vojų, kosminį aparatą kartais galima nukreipti į kitą orbitą. 

Taip pat suskurtos atsparesnės palydovų dangos. Tačiau labai svarbu, kad apsauginiai skydai 

būtų lengvi, nes kiekvienas papildomas kosminio aparato gramas didina jo iškėlimo į kosmosą kainą.  

 Bandoma sustabdyti patį šiukšlinimo procesą. Seni aparatai nukreipiami sudegti į Žemės at-

mosferą arba į kitas, mažiau pavojingas orbitas. 

Nuotr. Kosminės šiukšlės 

45 



 Valoma kosminė erdvė. Tai pažangiausias kovos su šiukšlėmis būdas. Tuo tikslu net įkurtas 

specialus Kosminių nuolaužų koordinavimo komitetas. Kosminės aplinkos sutvarkymas yra sudėtin-

gas iššūkis. Juk į įrenginį, skirtą smulkioms dalelėms gaudyti, gali pataikyti stambi nuolauža ir taip 

dar labiau užteršti erdvę. Vienas iš pažangiausių kosminės erdvės valymo būdų – panaudoti lazerius. 

Pasitelkiant koncentruotą lazerio šviesos srautą gali pavykti sumažinti kosmoso šiukšlių judėjimo 

greitį ir nuleisti jas į Žemę. 

 Jeigu pavyks susitvarkyti su šiukšlėmis šalia gimtosios planetos, ateis laikas apsišluoti ir Sau-

lės sistemoje. Ne viena dešimtis nutilusių kosminių aparatų skraido erdvėje, o dar daugiau dūla Mė-

nulyje, Veneroje ar Marse. Keli kosminiai laivai jau išskriejo ir už Saulės sistemos ribų! 

 Jei atitinkamos priemonės nebus priimtos artimiausiu metu, prognozuojama, kad per XXI a. 

kosminis šiukšlynas padidės 10 kartų, ir tapsime ne kosmine, bet šiukšlių civilizacija. 
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P.a.l.m.i.ų. a.l.i,e.j.u.s.  

Visa tiesa 

Darbą atliko IVC klasės mokinė Milda Lapaitytė 

Konsultavo fizikos mokytoja Irena Skamarakienė 

Palmių aliejus. Šiais laikais mūsų aplinkoje jis yra visur  ir  visada. Tačiau paklausus 

žmogaus, kas tai yra, kuo naudingas ar žalingas yra palmių aliejus, dažnas atsakytų arba 

„nežinau“ ( arba „tai yra blogai“, bet be jokios argumentacijos).  

Visų pirma – kas yra palmių aliejus? Palmių arba alyvpalmių aliejus yra maistinis aliejus, ga-

minamas iš alyvpalmių vaisių minkštimo... gana netikėta, mano nuomone. Natūraliai (kada jis dar 

nėra iškaitinamas) jis yra rausvos spalvos dėl karotinų gausos. Karotinas gali būti kaupiamas organiz-

me ir prireikus iš jo organizmas pagamina vitaminą A. Šis aliejus yra šimtaprocentinis riebalas ir iš-

skaidžius jį į riebalų rūgštis sužinome, jog jį sudaro 50% sočiųjų, 40% mononesočiųjų ir 10% poline-

sočiųjų riebalų rūgščių. 

Kur yra gaunamas palmių aliejus? 

Iš viso alyvpalmės auginamos 43 pasaulio valstybėse, o didžiausios šio aliejaus gamintojos 

yra Malaizija ir Indonezija, į rinką perteikdamos NET 85%  viso pasaulyje suvartojamo kiekio. 2018 

m. 85% atitiko net 60 mln. tonų ir manoma, jog iki 2050 m. šis skaičius padidės keturis kartus. Kodėl 

paklausa turėtų taip kilti? Nes jis tampa pakaitalu mažiau sveikiems riebalams, nes jame gausi vitami-

no A ir E; jis yra labai labai pigus palyginus su kitais; jis gali 

augti ištisus metus tam tikromis sąlygomis; jo pasėliams nereikia 

didelio ploto – iš vieno hektaro palmių aliejaus išgaunama kur 

kas daugiau nei bet kurio kito augalinio aliejaus, jo išgavimui rei-

kia labai nedaug energijos, trąšų ir pesticidų. Palmių aliejus suda-

ro apie 35 proc. viso pasaulio augalinių aliejų, bet jo išauginimui 

sunaudojama tik 10 proc. žemės ploto, sunaudojamo aliejingų 

kultūrų auginimui. Norint išgauti panašų kiekį kitokių aliejų – 

pavyzdžiui, sojos ar kokoso aliejaus – reikėtų sunaudoti nuo 4 iki 

10 kartų didesnius pasėlių plotus; ir, kadangi, vis ieškoma kuo 

daugiau kuro alternatyvų, o palmių aliejus, pasirodo, yra nuostabus kuras, nes apytiksliai du trečdaliai 

visos šio aliejaus produkcijos panaudojama kurui. Likęs trečdalis yra maisto produktų arba asmens 

higienos reikmenų sudėtyje. Alyvpalmių aliejaus randame biodyzelyje, sausainiuose, šokoladuose, 

margarine ir septyniasdešimtyje procentų asmens priežiūros prekių. 

Alanas Townsend, Duke universiteto Nikolajaus aplinkos mokyklos dekanas, yra pasakęs: 

„Palmė yra viena derlingiausių kultūrų planetoje, galinti augti neįtikėtinose vietose. Susiejus jos dide-

lio pelno maržą, naudojimo įvairovę ir ekonomiškai konkurencingų pakaitalų trūkumą suprantame 

kodėl ši pramonė taip sparčiai išaugo.“ 

OHO, koks to.bu.las yra šis aliejus!  

Ne, iš tikrų nelabai, ne. 

Jau sakiau, kad palmių paklausa neturėtų kristi, o kaip tik kilti vos ne keturis kartus, tačiau su 

dabar turimu plotu kompanijos neišgalėtų išgauti tokio kiekio. Reikia daugiau plantacijų, daugiau vie-

tos resursams, todėl miškai yra iškertami. Moksliniame žurnale „natureclimatechange“ rašoma, kad 
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2012 m. Indonezija iškirto beveik daugiau žemės nei Brazilija, kuri iki tada savo miškus naikino grei-

čiau nei bet kuri kita tauta. Bet koks veiksmas greičiau atlieka miškų pašalinimo funkciją? – gaisrai. 

Tokie gaisrai, skirti palmių plantacijų ploto praplėtimui, yra pagrindinis šiltnamio efektą sukeliančių 

dujų šaltinis Indonezijoje. Tačiau gaisrai ne tik kelia absoliutinę žemės temperatūrą, bet ir naikina 

biologinę įvairovę ir Sumatrano  miškus. Naikina juose gyvenančius gyvūnus, tokius kaip: sumatrinis 

tigras, dramblys ir orangutangas, o 2019 mirė pats paskutinis sumatrinis raganosis.  

Tačiau tokie masyvūs miškų deginimai kenkia ir žmonėms. 2013 metais dėl išdeginamų 

miškų Indonezijoje sukilo milžiniškas dūmų debesys, kuris pasklido ir į kaimynines šalis. Oras buvo 

užterštas ne tik Indonezijoje, bet ir Malaizijoje, ir Singapūre. Ligoninės buvo užpildytos tūkstančiais 

dūmų paveiktais pacientais, o mokyklos buvo uždarytos kuriam laikui. Po tokio įvykio, atrodo, žmo-

nės pasimokę, bet po 6 mėn. miškai ir vėl buvo uždegti. Tik šį kartą dar daugiau žmonių nukentėjo – 

beveik 50 000 žmonių liko paveikti dūmų, kurie sužalojo plaučius, odą ir akis. Po gaisrų buvo sunio-

kota ir žemė, ir žmonių namai. Be to, jau minėjau, kad du trečdaliai šio aliejaus tampa kuru. Ir nuos-

tabu, kad randame atsinaujinančio kuro alternatyvų, tiksliau būtų nuostabu, jei palmių aliejaus pagrin-

du pagamintas biokuras nebūtų trečias didžiausią neigiamą poveikį klimatui turinčiu. 

Tad ką daryti? Kaip mažiau naudoti alyvpalmių aliejaus? 

• Galite nepirkti produktų su palmių aliejumi. Jums tereikia persiskaityti maisto ir higienos 

reikmenų etiketes. 

• Į darbą ar į mokyklą važiuoti dviračiu ar kokia nors kita kuro nereikalaujančia transporto 

priemone. 

Tačiau geriausias būdas sumažinti palmių aliejaus pramonės poveikį aplinkai būtų „tvaresnės 

gamybos siekis“. Tai yra palaikyti įmones, kurios palmių aliejų išgauna pagal RSPO 

(RoundtableonSustainablePalmOil) sudarytus standartus, susijusius su palmių aliejaus pramonių vyk-

domu miškų kirtimu, teisėtumu, skaidrumu ir socialiniu poveikiu. Tokias įmones kaip: „PepsiCo“, 

„Unilever“, „Nestle“ ir „General Mills“.  

Apibendrinant  galima teigti, kad palmių aliejus yra pigus, universalus, tačiau jo išgavimas yra 

itin kenksmingas aplinkai. Tad ar tikrai apsimoka žaloti tiek žmones, tiek gyvūnus, ar apsimoka teršti 

orą ir skatinti pasaulinį atšilimą tik jo išgavimui? Aš manau, kad ne. 
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Dvitakčio vidaus degimo variklio efektyvumo didinimas 

Darbą atliko IIA klasės mokinys Titas Jasaitis 

Konsultavo fizikos mokytoja Irena Skamarakienė 

DARBO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 Darbo tikslas – tobulinti dvitakčio vidaus degimo variklio konstrukciją, siekiant padidinti jo 

efektyvumą.  

 Darbo uždaviniai:  

 1. Ištirti išmetamųjų dujų kiekio kitimą didinant variklio oro paėmimo angą.  

 2. Nustatyti optimalų variklio degimo kampą galingumo prasme.  

 3.Nustatyti skirting kuro rūšių įtaką vidaus degimo variklio efektyvumo parametrams – galiai ir 

degalų sąnaudoms. 

 4. Atliekant matavimus numatyti tolimesnius variklio efektyvumo didinimo būdus.  

 Darbo eiga:  

 1. Išmetamų dujų kiekio mažinimas didinant variklio oro paėmimo angą. 

 2. Vidaus degimo variklio degimo kampo nustatymas, siekiant optimalaus galingumo. 

 3. Vidaus degimo variklio efektyvumo parametrų nustatymas naudojant skirtingų rūšių kurą. 

 4. Išanalizavus tyrimo rezultatus numatyti tolimesnius variklio efektyvumo didinimo būdus. 

 Darbo rezultatai: 

    1. Variklio išmetamų dujų kiekio mažinimas. 

 

 Išmetamų dujų kiekis CO sumažėjo 0,33%, kai buvo padidinta variklio oro paėmimo angą. 
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 2.Variklio galingumo priklausomybė nuo degimo kampo ir kuro rūšies. 

 3. Skirtingų kuro rūšių sąnaudos 100 km. 

 IŠVADOS: 

 1. Patobulinta variklio konstrukcija, siekiant sumažinti išmetamų dujų kiekį. Atlikti motociklo 

išmetamų dujų matavimai. 

 2. Variklio degimo kampą pasukus 1,5 mm jo galingumas didžiausias. Paankstinus degimą va-

riklis pradeda dirbti efektyviau. Jis greičiau reaguoja į spaudžiamą akseleratoriaus rankeną. 

 3. Didžiausias variklio galingumas pasiektas naudojant 98 benziną. 

 4. Mažiausios kuro sąnaudos, kai degimo kampas 1,5 mm, yra 95 benzino. Norint sumažinti 

išmetamų dujų kiekį, reikia naudoti 95 benziną. 

 5. Tolimesnio darbo tikslas – ieškoti būdų didinti variklio efektyvumą ne tik motociklo, bet ir 

automobilio: 

 5.1. panaudoti kitų rūšių kurą; 

 5.2. naudoti tiesų įsiurbimo kolektorių, kad oras į variklį papultų tiesiai, o ne per lenktus kam-

pus, kurie trukdo orui efektyviai sklisti; 

 5.3. ištirti svorio, formos, padangų įtaką motociklo darbo efektyvumui, siekiant sumažinti pasi- 
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priešinimą; 

 5.4. ieškoti būdų vibracijoms, garso stipriui sumažinti. 

Idealus motociklas: 

• surinktas taip, kad veiktų kuo efektyviau ir kuo mažiau naudotų kuro; 

• maksimaliai sumažinta išmetamųjų dujų koncentracija į aplinką; 

• naudojamas aukščiausios rūšies 98 benzinas, kuris užtikrina reikiamą variklio pajėgumą, toly-

gų veikimą ir padeda taupiai naudoti degalus; 

• į karbiuratorių turi būti įdėtas pagrindinis žikleris apie 102 dydžio 30mm karbiuratoriui,  taip 

bus taupomas kuras, nes jo variklis gaus mažiau; 

• turi būti naudojamas tiesus įsiurbimo kolektorius, kad oras į variklį papultų tiesiai, o ne per 

lenktus kampus, kurie trukdo orui sklisti efektyviai; 

• tvarkingai surinkto variklio oro mišinio varžtas turėtų būti atsuktas nuo 2 iki 3 kartų taip, kad 

variklis dirbtų tobulai; 

• duslintuve turi būti įdėta viena plokštelė su skylutėm, kuri sumažintų išmetamų dujų kiekį ir 

leistų varikliui dirbti efektyviai; 

• kokybiško padangos ir tinkamai sureguliuotas slėgis padangose tam, kad riedėjimo pasiprieši-

nimas būtų mažiausias; 

• tinkamai sureguliuota amortizacijos sistema. 
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EMILĖ: Labas, merginos! 

VIKTORIJA: Sveika, Emile, kodėl tu tokia nusiminusi? 

EMILĖ: Ir  vėl nelemtas karantinas... Jau 133 diena. Draudžia-

ma susitikti su draugais, eiti į mokyklą – esu priversta sėdėti namuose... 

Lyg namų areštas! Pamokos nuotolinės, bet ir tai dažniausiai matau tik mo-

kytojus, o klasės draugai – juodi kvadratėliai... Iš nuobodulio gali numirti! 

O ką jūs nuveikėt? 

LAURA: Ką veiksi? Pr isigalvoji visokių veiklų. Aš pr ieš karan-

tiną spėjau susitikti su garbingo amžiaus žmogumi Antanu Obelevičiumi-

Tautginu, kuris yra laisvės kovų dalyvis ir partizanas. Taigi per karantino 

laikotarpį nagrinėjau jo gyvenimo istoriją. 

VIKTORIJA: O ką tau tas senas žmogus galėjo papasakoti? Juk dabar  XXI a., techno-

logijų laikai, ar ką nors išmintingo bei naudingo galėjo jis tau pasakyti? 

LAURA: Manau, yra svarbiau išgirsti istor iją iš paties žmogaus lūpų, taip, kaip jis ją 

matė ir suvokė, matyti prisiminimų sukeliamas emocijas pasakotojo veide, o ne tik paskaityti kokį 

nors straipsnį interneto platybėse. 

EMILĖ: Viktor ija, tų interneto platybių ir  nereikia. Aš, neturėdama ką veikti, mansar-

doje suradau seną pageltusią fotografiją, kurioje stovi vienišas kryžius. Tai privertė mane pabūti de-

tektyve ir išsiaiškinti šios fotografijos istoriją. Pasirodo, mano dėdė Vidmantas Striokas, dar būdamas 

paauglys, suprato, kad reikia pasipriešinti sovietų įstatymams, ribojantiems religijos laisvę. Jis su sa-

vo draugais vakare susirinkdavo mano močiutės namuose Vilkaviškyje, pasimelsdavo ir naktį išeida-

vo nelegaliai statyti kryžių. Vieną kartą jie dviračiais nusivežė medieną ir pastatė net 6 metrų aukščio 

kryžių. Kartais tekdavo griebtis net chuliganiškų veiksmų: išdaužyti gatvės žibintus, kad niekas ne-

matytų vežant kryžių. Mano tėčio broliai ir sesės taip pat namo rūsyje perrašinėjo ir spausdino Lietu-

vos katalikų bažnyčios kroniką. Už tokius dalykus tais laikais galėjai sulaukti rimtos bausmės, bet 

jaunimas suprato, kad, ką jie daro, yra svarbiau už patogų gyvenimą. 

VIKTORIJA: Intr iguojantys faktai, kuo dar  galite nustebinti?  

EMILĖ: Įsivaizduok, sovietiniais metais parduotuvėje būdavo tik 2 rūšių ledų, ir  tai ne 

visada. O ar Jūs pagalvojate, kad kas nors iš mūsų susitaupę pinigų pirktų medieną, gamintų kryžius 

vien tam, kad apgintų savo teises? Abejoju. Dar vienas, sakyčiau, holivudiškas atsitikimas: 1980 m. 

Podvarko miškelyje taip pat buvo pastatytas kryžius. Atvažiavęs katalikiškas jaunimas pirmiausia 

aplink ežeriuką surinko šiukšles, o metalines (skardines, dangtelius) įmaišė į cementą, kurį panaudojo 

kryžiaus pamatui. Pakabino užrašą „Užminuota“. Po kelių dienų pasiekė žinia, kad milicija atsivežė 

metalo ieškiklius ir bandė nugriauti kryžių. Tačiau metalo detektoriai pypsėjo be paliovos. Teko sau-

gumiečiams kviesti išminuotojus. Teritorija trijų kilometrų atstumu buvo aptverta, suvažiavo išmi-

nuotojai, kryžius buvo nuverstas. 

LAURA: Par tizanas, dar  būdamas paauglys, per  vokiečių okupaciją siekė išlaisvinti iš 

geto savo draugą Hilelį, bet šis nesutiko. Tautginas ėmėsi iniciatyvos organizuoti Lietuvos laisvės 

Karantinas 

Darbą atliko IIE klasės mokinės: Laura Miknevičiūtė, Viktorija Klimaitė 

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Jūratė Dapkūnaitė ir  istor ijos mokytoja Virginija 

Pačkauskaitė-Venckūnienė 
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armijos padalinį savo mokykloje, net teko susitikti su būsimu Lietuvos Prezidentu Valdu Adamkumi, 

organizavo partizanų susitikimus. 

VIKTORIJA: Suprantu, merginos, bet par tizanai pralaimėjo, o katalikiško jaunimo 

veikla – kaip uodo zyzimas drambliui į ausį... 

LAURA: Nors ir  pralaimėjo, bet par tizanas Tautginas išliko laisvas savo dvasia, minti-

mis... Dar ir šiandien atsimena partizano priesaiką: „Aš, Tautginas, prisiekiu ginti tėvynę Lietuvą nuo 

okupantų visomis išgalėmis, nesigailėdamas savo sveikatos, nei gyvybės. Pasižadu iki paskutinio a-

todūsio bet kokiomis sąlygomis kovoti už šventą Lietuvos vardą ir jos nepriklausomybės siekį. Pri-

siekiu prieš Dievą, kad turiu tik vieną Tėvynę Lietuvą ir mano kova aukojama jai. Pasižadu besąly-

giškai vykdyti vado įsakymus ir nenusižengti Lietuvos laisvės armijos įstatymams, nepažeminti Lais-

vės kario garbės ir orumo. Šioje mirtinoje kovoje tepadeda man Dievas.“ 

EMILĖ: Tavo mąstymas keistas, Viktor ija. Jauni, kupini energijos paprasčiausiai elgėsi 

taip, kaip dera jaunam žmogui – norėjo būti laisvi ir troško tiesos. Kaip sako mano dėdė Vidmantas, 

„už tiesą, laisvę ir tikėjimą visada reikia kovoti, ir visai nesvarbu, ar prieš galingai atrodančią siste-

mą, ar prieš patogaus gyvenimo iliuziją. Kuo išbandymai sudėtingesni, kuo kliūtys sunkesnės, tuo 

jaunas žmogus turėtų būti ryžtingesnis jas nugalėti. Juk tikras maištas nėra paprasčiausiai daryti prie-

šingai nei esi mokomas, tai savojo kelio ieškojimas ir vidinės laisvės auginimas.“ 

VIKTORIJA: Jūs teisios, merginos, aš taip pat 

bandžiau ieškoti savo kelio ir atsakyti į klausimą, 

ką man reiškia Lietuva. Juk Lietuva, tai mes – 

žmonės. Juk mes kvėpuojame tuo gaiviu miško 

oru. Juk mes dairomės į skrendančius paukščius, 

grįžtančius į savo lizdą. Mes ir žiūrim bei akim 

palydim kiekvieną debesį, kuris, trumpai stabtelė-

jęs, toliau tęsia savo kelionę. Juk mes pasveiki-

nam pavasario sulaukusias gėles, kurios, dar besi-

rąžydamos, kelia pumpurus saulės link. Mes 

vaikštom žeme, kuri lyg patikimiausia globėja 

savo glėbin priėmė ne tik mano protėvius, bet ir jų 

gyvenimo istorijas... Juk mes ir esame Lietuva. 

Lietuva nebūtų Lietuva be žmonių, kurie ją globoja, vertina ir myli. Lietuvos Respublikos Preziden-

tas Valdas Adamkus yra sakęs: „Kas gali nemylėti tėvynės? Neįsivaizduoju žmogaus, kuris nejaučia 

meilės savo gimtajai šaliai, nes ji – tai jis pats, jo asmenybės šerdis...“  

EMILĖ: Pritar iu tau, Viktor ija. Pasidomėjusi savo šeimos praeitimi, supratau, kad 

žmonėms, ypač jaunimui, visada buvo svarbi tėvynė, jos laisvė. Jie tikėjo savo kovos sėkme. Kaip 

mano prosenelė Magdelena Ravinienė sakydavo, kad „sovietinė prievartos imperija sugrius, kaip vi-

sos prievartos imperijos sugriuvo“. 

LAURA: Tikrai taip! Mano pasakotojo istor ija parodo, kaip tikėjimas Lietuva ir  laisvės 

troškimas suteikė drąsos laisvės kovų dalyviams. Išlaisvinti Lietuvą iš okupantų gniaužtų norėjo net 

vaikai, kurie padėdavo laivės kovų dalyviams. Partizanas Tautginas pasakojo, kaip vieną kartą juos 

nuo NKVD pareigūnų išgelbėjo jauni piemenukai, kurie aplink jų būstinę suvarė karves ir taip juos 

paslėpė. Pats Antanas Obelevičius, įsijungęs į partizanų gretas, drąsiai kovėsi prieš okupantus, nepa-

sydamas to, kad buvo sunku stebėti tremiamus, žudomus pažįstamus žmones, kilo baimė žinant, kad 

artėjanti kova gali būti paskutinė. Meilė tėvynei viską nugalėjo – ir patiriamą fizinį skausmą, ir bai-

mę. 

VIKTORIJA: Jūs tikrai teisios! Mano nihilizmas buvo tiesiog savo aš, savojo kelio ieško-

jimas, o jis negalimas be istorinės praeities, gyvų liudijimų, herojiškų pavyzdžių ir mano pastangų. 

EMILĖ: Žinoma. Na, o dabar  man laikas eiti. Tikiuosi galėsime kuo greičiau susitikti 

gyvai bei pakalbėti apie konkursus plačiau. 

LAURA: Tikrai taip, iki susitikimo! 

EMILĖ: Iki! 

VIKTORIJA: Sudie! 

53 



 Gamta niekados mūsų neapgaudinėja; tik mes patys nuolat ap-

sigauname. – Ž. Ž. Ruso. 

 
 

  Žmogaus elgesys gamtoje – jo sielos veidrodis. – V. Bergas.  

 
 

 Gamta juokauti nemėgsta, ji visada teisinga, visada rimta, visa-

da griežta; ji visuomet teisi. Klysta ir apsirinka tik žmonės. – J. V. 

Gėtė.  

 
 

 Net savo nuostabiausiomis svajomis žmogus negali sukurti ko 

nors puikesnio už gamtą. – Ž. B. Lamarkas. 

 
 

 Gamta neapkenčia dirbtinio blizgesio, ir visų geriausiai klesti 

tai, kas nesudarkyta jokio dirbtinumo. – E. Roterdamietis. 

 

 

 Gamta – vienintelė knyga, kurios kiekvienas puslapis prasmin-

gas. – J. V. Gėtė.  

 
 

 Kuo daugiau mes pažįstame gamtos dėsnius, tuo labiau mums 

neįtikėtini jos stebuklai. – Č. Darvinas. 

 

 

Gamta negyvena nei praeitimi, nei ateitimi: ji – amžina dabartis. – 

V. Karalius.  

 


