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Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja 
RASA KVIREVIČIENĖ

    Kodėl pasirinkote mokytojo profesiją? 
Kuo ji Jus sužavėjo, patraukė?
  - Mokytojos profesija manęs niekada nežavėjo, 
visada galvojau, kad aš tikrai nedirbsiu moky-
toja, kad noriu būti režisierė, noriu laisvės, 
noriu kūrybos, noriu veiksmo, noriu darbo 
teatre. Įsivaizdavau save ne darbe su mo-
kiniais, o su aktoriais, ne klasėje, o scenoje. 
Matyt, likimas kartais mėgsta papokštauti. 
Kai neįstojau į režisūrą Klaipėdos univer-
sitete (tuo labai nudžiuginau savo mamą), 
mano lietuvių kalbos mokytoja atnešė į na-
mus Vilniaus aukštesniosios pedagoginės 
mokyklos adresą su raginimu stoti mokytis ir 
būti lietuvių kalbos mokytoja. Vežiau doku-
mentus su mintimi, kad manęs nepriims, bet 
priėmė...  Ir štai, aš – mokytoja.
  Ar nes gailite atvykusi dirbti į „ Aušros“ 
gimnaziją?
 - , ,Aušros“ gimnazijoje nusprendžiau dirbti 
dėl dviejų priežasčių: persikėlėme gyventi į 
Vilkaviškį ir čia atsiveria didesnės galimybės. 
   Kokį įspūdį susidarėte apie gimnaziją?
 - Per rugsėjo mėnesį net nespėjau supras-
ti,  kas įvyko, dabar jau bandau susidėlioti 
mintis, pažįstu mokinius, pradeda ryškėti jų 
noras tobulėti ir galimybės. Gimnazija tary-
tum didelis skruzdėlynas: visi kažkur skuba, 
neša, bėga, eina susirūpinę, nemėgsta sustoti 
ir atsikvėpti, apsidairyti aplinkui ir pamaty-
ti kitą tokį patį sustojusį pailsėti,  galų gale, 
pakalbėti, nusijuokti. Visų vienas tikslas – 
puikus darbo rezultatas...
   Kodėl pasirinkote lietuvių kalbos moky-
tojo profesiją,o ne kokį kitą dalyką?
   - Man patinka mano darbas, jei nepatiktų, 
aš nedirbčiau.  Man patinka dirbti su moki-
niais, kalbėtis, kartu ieškoti ir atrasti, pat-
inka rašiniuose išsakytos mintys, bemiegės 
naktys ir raudonos spalvos rašiklis. Patinka 
klausimai ir atsakymai, patinka tyla ir 
laukimas.
  Kiek metų dirbate lietuvių kalbos  ir 
literatūros mokytoja?
  - Lietuvių kalbos mokytoja dirbu jau 15 
metų. Pradėjau Pilviškių vidurinėje mokyklo-
je, ten dirbau trejus metus,  vėliau Gražiškių 
gimnazijoje, o nuo šių mokslo metu esu čia, 
„Aušros“ gimnazijoje.
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   Papasakokite trumpai apie save.
   -  Gimiau ir užaugau netoli  Vilkaviškio, 
Gudelių kaime. Mokiausi šioje mokykloje. 
Tiesa, tada ji  vadinosi V. Vitkausko vi-
durine mokykla. Jos direktoriumi buvo An-
tanas Žilinskas. 
   Baigdama dvyliktą klasę nusprendžiau 
tapti mokytoja, tad įstojau į Vilniaus 
pedagoginį universitetą. Jį  baigusi,  viene-
rius metus dirbau šioje mokykloje etikos 
mokytoja. Po to nusprendžiau laimės ieškoti 
kitur, todėl išvykau į Visaginą ir ten dirbau 
iki šių metų. 
    Dirbant Visagine per 20 metų teko būti 
ne tik lietuvių kalbos mokytoja, bet ir 
vertėja, nes anksčiau ne visi  mokėjo kalbėti 
lietuviškai.  Mane, kaip mokančią lietuvių 
kalbą, dažnai užversdavo papildomu dar-
bu (versdavau tekstus iš rusų kalbos į 
lietuvių, taisydavau dokumentuose klaidas, 
rašydavau protokolus.. .) .  Taigi,  teko ragauti 
ne tik mokytojo duonos.
     Kodėl pasirinkote lietuvių kalbos 
mokytojos specialybę?
    -  Šią specialybę pasirinkau, nes la-
bai patiko literatūra. Be to, turėjau labai 
puikią lietuvių kalbos mokytoją Eleonorą 
Buzaitienę. Būtent jos dėka pamėgau 
lietuvių literatūrą. Ji  žavėjo mane savo 
ramumu, gebėjimu įdomiai dėstyti naują 
medžiagą, mokėjimu bendrauti su moki-
niais.  Man buvo patraukli mintis – mokyti 
jaunąją kartą gimtosios kalbos. Taigi,   jau 
22 metai ugdau jaunąją kartą. 
    Visagine gyvena nemažai kitataučių 
žmonių. tai labiau – rusiškas kraštas...  
    -  Rusiškame krašte  skleidžiau lietuvybę, 
skiepijau meilę gimtajam kraštui ir,  žinoma, 
mokiau rusakalbius vaikus ne tik kalbėti 
lietuviškai,  bet ir skaityti ir suprasti lietuvių 
literatūrą.
    Keletą kartų paminėjote jaunąją kartą . 
Jums patinka jauni žmonės?  Kuo jie Jus 
žavi?  
   -  Jauni žmonės, kad ir kokios tautybės jie 
bebūtų, mane žavi tuo, kad su jais įdomu 
bendrauti,  diskutuoti.  Man patinka tai, 
kad, norint sudominti šiuolaikinį jaunimą, 
reikia domėtis įvairiomis naujovėmis, tobu-
lintis profesinėje srityje.

INTERVIU SU NAUJOMIS MOKYTOJOMIS

 V i l k a v i š k i o 
„ Aušros“  g imna-
zijoje  nuo 2015 
m.  rugsė jo  1  d .  į  
moky tojų kolektyvą 
į s i l ie jo  dv i  naujos 
l ietuv ių kalbos  ir 
l iteratūros  moky to-
jos . 
 K v i e č i a m e 
su sipažinti :
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    „Žibinto“  redakcija rugsėjo mėnesio pabaigoje  į savo 
elektroninį paštą  gavo  laišką, kuriame - pastebėjimai 
apie gimnazijos uniformų dėvėjimą ir nesutarimus 
dėl to, ką vilki po švarku gimnazistai. 
    Perskaitę laišką ir supratę, kad tai - anonimas, la-
bai nustebome, nes tokių laiškų dar niekada nesame 
gavę.  Ilgai svarstėme, ar paviešinti šį laišką... Vis 
dėlto nusprendėme tai padaryti.
    Nuo laiško gavimo praėjo nemažai laiko. Šiandien - 
lapkritis, ne už kalnų ir žiema pasibels į mūsų kiemą, 
bet... gimnazijos uniformos dėvėjimas ir ką vilkėti po 
ja, kad atrodytum stilingai ir nepriekaištingai  - aktu-
alus visais metų laikais... 
  ...Tai kodėl  nepadiskutavus ir (ne)pasiūlius 
variantų?!.. 

     PASTABA: Laiško kalba netaisyta.

     Sveiki, 

      Rašau šį laišką, nes noriu pasidalinti savo 
įžvalgomis apie uniformų dėvėjimą gimnazijoje. Dėl 
jų dėvėjimo neturiu nieko prieš, tai puikus dalykas, 
suteikiantis mokyklai veidą, nuteikiantis mokinius 
rimtam darbuipamokose. Tačiau yra vienas ,,bet‘‘, apie 
kurį norėčiau pakalbėti.
   Mokslo metai dar tik prasidėjo, o jau susilaukiau 
pastabų iš kai kurių mokytojų, kad mano apranga 
pažeidžia nustatytas gimnazijos uniformų dėvėjimo 
taisykles. Nepatikėsit, bet mokytoja mane „gąsdino‘‘ 
papeikimu, vien dėl to, kad ant dėvimų marškinėlių 
buvo nupieštas nedidelis, išblukęs ir, sakyčiau, 
neiššaukiantis paveikslėlis su nieko nesakančiu užrašu. 
   Taigi. Mokytojos komentarus išklausiau ir, bai-
giantis pamokai, klasės draugams pasiūliau: „Ei, 
chebra, einam į skuduryną? Paieškosim marškinėlių, 
atitinkančių taisykles“. Su manimi eiti pasisiūlė kele-
tas klasės draugų. Nuėjom. Skuduryne praleidom apie 
tris valandas ieškodami rūbų. Neradom. Toliau dėvim 
ką turim.  
Po tokių įvykių kyla klausimas: kodėl, kai gimnazijos 
koridoriuje, dar visai neseniai, kalbėjau su gerbiamu 
direktorium, ne kartą, pertraukų metu, akistaton susi-
tikdavau su direktoriaus pavaduotojomis ar kitom 
mokytojom ir ant mano marškinėlių tada, ir kitais kar-
tais, švietė tikrai ryškus paveikslėlis, nė vienas iš man 
sutiktų gimnazijos vadovų ar mokytojų man nedavė nė 
vienos pastabos? Keista...
   Jeigu jau taip  atidžiai seka, ką po švarku dėvi gim-
nazistas, tai nejučia pagalvoju, gal su rentgenu pa-
tikrinti, ar mūsų vidaus organų sistema atitinka rei-
kalavimus?.. 
  Iš savo pusės galiu pasakyti ir keletą pastabų 
apie mokytojų aprangą. Tikrai kartais darosi ne-
jauku sėdėti klasėje, kurioje pamoką veda mokytoja, 
vilkinti bliuskutę su gilia, žemę siekiančia iškirpte. 
Ar matyti, kaip vaikinai žvilgsniu varsto mokytoją, 
įsispraudusią į trumpą, aptemptą sijonėlį ar į ap-
driskusius džinsus. O dar keisčiau atrodo, kai prieš 
klasę stovi apkūni mokytoja,mūvinti kelnes ir dėvinti 
aptemptus marškinėlius, kurie tikrai ne pilvo privalu-
mus pabrėžia (taip taip, kalbu apie tas liaudiškai va-
dinamas „rinkes“). 
   Aš tikiuosi, kad bus atkreiptas dėmesys į šį mano 
laišką, nedings jis kur nors šiukšliadėžėj, o bus iškeltas 
į viešumą. Tikiu, kad taisyklėse atsiras pakitimas, 
leidžiantis dėvėti mokiniams ne vien vienspalvius, 
taip sunkiai randamus parduotuvėse marškinėlius. 
Mes visi būtume daug laimingesni, jei galėtume apsi-
rengti šiek tiek laisviau.
                                                                                                       

                                                                     Su pagarba,
                           mieli mokiniai ir gerbiami mokytojai. 

INKO GNITO
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 Kodėl pasirinkote būtent „ Aušros“  
gimnaziją?
    -  Pasirinkau šią gimnaziją, nes man 
ji  gerai žinoma. Be to, esu girdėjusi apie 
mokyklą labai gerus vertinimus. Taigi,  kai 
man pasitaikė puiki galimybė dirbti tokioje 
puikioje mokykloje,  iš  karto apsisprendžiau 
dalyvauti konkurse lietuvių kalbos ir 
literatūros mokytojo pareigoms užimti.
   Kaip jaučiatės sugrįžusi dirbti  į  savo 
buvusią mokyklą?
     -  Šioje mokykloje jaučiuosi gerai,  kaip 
savo namuose, nes viskas čia pažįstama ir 
sava.
    Koks buvo Jūsų pirmasis įspūdis, sugrį-
žus į  mūsų mokyklą, dabar jau gimnaziją, 
po daugelio metų?
   -Pirmomis dienomis mokykloje bandžiau 
kuo daugiau sužinoti apie mokyklos tvarką, 
mokytojų kolektyvą. Labai maloniai nustebi-
no, kad mokykloje kai kas liko nepasikeitę, 
bet kartu įvyko ir daug naujovių. Liko tie 
patys koridoriai,  kuriais pertraukų metu 
turėdavome vaikščioti,  nes ramstyti sienų 
ar palangių nebuvo galima. Tada nebuvo  
suoliukų prie kabinetų, ant kurių dabar 
mokiniai gali atsisėsti  ir pailsėti,  išlikę tie 
patys kabinetai,  tik ne visi  dalykai dėstomi 
tuose pačiuose kabinetuose, toje pačioje vie-
toje tebėra aktų salė,  sporto salė,  valgykla, 
rūbinė, mokytojų kambarys, direktoriaus 
kabinetas. Mano mokymosi laikais taip pat 
reikėjo dėvėti uniformas, tik jos buvo ki-
tokios. Svarbiausia naujovė ta, kad mokykla 
yra gimnazija, nebėra popierinio dienyno, 
tik elektroninis,  kiekviename kabinete yra 
kompiuteris,  gražiai papuoštos mokyklos 
erdvės, puikiai tvarkoma mokyklos aplinka, 
naujos patalpos skir tos bibliotekai ir skai-
tyklai,   įrengtas naujas aikštynas.  Mokykla 
iš išorės atrodo ta pati,  tačiau vidumi yra 
pasikeitusi. 
 Ar nebuvo gaila palikti Visagino, 
mokinių?..
    -  Visagino palikti nebuvo gaila, nes,  tiesa 
sakant, ta rusiška aplinka jau buvo įgrisusi. 
Labiausiai buvo gaila skir tis su draugais. 
Vis dar pasigendu savo buvusių pirmokėlių 
ir antrokėlių, jų nuoširdumo, meilumo, nes 
jiems mokytoja - tarsi antroji mama. Nors 
mokiniai prikrėsdavo visokių šunybių, bet 
prisimenu juos su šypsena.
    Kuo skiriasi „ Aušros“ gimnazija nuo Jū-
sų buvusios mokyklos Visagine?
   -  „ Aušros“ gimnazija nuo mano buvusios 
mokyklos Visagine pirmiausia skiriasi sta-
tusu. Visagino „Gerosios vilties“ mokykla 
anksčiau buvo vidurinė, o dabar tapo progim-
nazija. Visagino mokykloje dėstomoji kalba 
yra rusų, o lietuvių kalba jiems yra ne gim-
toji.  Be to, šiek tiek skiriasi dalyko dėstymo 
metodika, mokinių ir mokytojų tautybė. 
Visagine iš tikrųjų gyvena daug tautybių 
žmonių, tačiau daugiausia - rusų. Mokykloje 
kitataučiams dėstomi tie patys dalykai,  kaip 
ir lietuviškų mokyklų mokiniams, išskyrus 
tik  rusų kalbą, kuri dėstoma kaip gimtoji, 
tačiau iš tikrųjų tai ne visų mokinių ji  yra 
gimtoji.  Lietuvių kalbos mokoma beveik kaip 
užsienio kalbos, nes jie pirmiau turi išmokti 
kalbėti lietuviškai,  todėl žemesnėse klasėse 
didelis dėmesys skiriamas žodžių mokymui-
si,  kalbėjimui. Visagino mokiniai skiriasi 
nuo lietuvių savo temperamentu - jie judres-
ni,  , ,karingesni“, įžūlesni (ypač žemesniųjų 
klasių mokiniai).  Mokytojų ir mokinių san-
tykiai gana draugiški.  Mokiniai į  mokytoją 
kreipiasi vardu ir tėvavardžiu. Tačiau tik 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
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INTERVIU SU NAUJOMIS MOKYTOJOMIS
pradėjus dirbti  Visagine buvo labai sunku, 
nes mokiniai nenorėjo mokytis jiems svetimos 
kalbos. Iš pradžių ir mane, ir lietuvių kalbą 
„ siųsdavo kuo toliau“ (žinoma, jie pavarto-
davo ir keiksmažodžių). Ilgainiui požiūris į 
lietuvių kalbos mokymąsi pasikeitė.  Dabar 
Visagino tautinių mažumų mokyklų moki-
niai mokosi pagal tas pačias programas ir 
laiko tokius pačius brandos egzaminus.
   Ko norėtumėte palinkėti tiek sau, tiek 
mokiniams?
    -  Sau norėčiau palinkėti supratingumo 
ir,  žinoma, sėkmės tolesniame darbe, o mo-
kiniams pasiekti gerų rezultatų.
   Ir paskutinis klausimas. Ar draugiški 
„ Aušros“ gimnazistai,  mokytojai?..
     -  Mokytojų kolektyvas labai draugiškas. 
Kolegos nuolat rūpinasi ir klausinėja, kaip 
man sekasi.  Jeigu man reikia pagalbos, 
tai pataria, padeda ir paaiškina. Daugelis 
mokinių taip pat yra draugiški,  mandagūs, 
tačiau, kaip ir visada, yra išimčių.

       AČIŪ mokytojai už atsakymus. 
 Linkime niekada nepasigailėti sugrįžus 
Suvalkijon ir galimybe mokyti savo gim-
tojo krašto vaikus lietuvių kalbos.

Justė Šventoraitytė, IA
Kotryna Rakauskaitė,  ID

   Ar švenčiate Mokytojų dieną savo šeimoje?
  - Mokytojų dieną visada švenčiame, gaunu 
gėlių ne tik mokykloje, bet  ir namuose.
 Ar mokiniams užduodate daug namų 
darbų?
   - Namų darbų mokiniams užduodu tiek, kiek 
reikia, kad jie įsisavintų naują medžiagą.
   Kai Jūs buvote mokinė, koks Jums moko-
masis dalykas sekėsi, kuris ne?..
  - Labiausiai sekėsi lietuvių kalba, istorija, 
biologija ir chemija. Niekada nesupratau 
matematikos, o dar blogiau buvo su fizika.
  Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti mo-
kykla, kad kiekvienas mokinys joje jaustųsi 
puikai?
  - Kai pradedame kalbėti, kokios mokyklos 
reikia, kad mokinys jaustųsi puikiai, aš visa-
da save prisimenu mokykloje, kuri nebuvo 
niekuo ypatinga, bet mes jautėmės puikiai.
Paklausite kodėl, todėl, kad mums buvo 
smagu būti kartu, kad mes norėjome kažką 
daryti, kad mes nepamiršome juoko, kad mes  
turėjome laiko pasikalbėti, kad mokėjome 
džiaugtis kiekviena diena. Nereikia kur-
ti naujų mokyklų, nereikia daug ir didelių 
pokyčių - mokinys jausis puikiai tada, kai jis 
pats ieškos kiekvienoje pamokoje atradimo 
džiaugsmo, kai gebės pasiimti tai, kas jam 
duodama, kai mokės klysti ir taisytis, kai 
nebebus pikti  ir pradės vieni kitiems daugiau 
šypsotis.
   Ką palinkėtumėte gimnazijai, kolegoms, 
gimnazistams?
  - Linkiu visiems kantrybės, džiaugsmo ir 
daug šypsenų. Linkiu mokytis vieniems iš 
kitų, padėti bei patarti.

Dėkoju Mokytojai už sugaištą laiką.
 Linkiu stropių ir gerų mokinių .

                                 
                                    Justė Juozelytė, IE
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  . . .Vasaros atostogų atsiminimai sparčiai 
traukiasi į  nuošalę, o mūsų mintys ir 
žvilgsniai vis labiau koncentruojasi prie 
mokyklinių vadovėlių.. .  O, rodos, dar visai 
neseniai visi  laukėme vasaros.. .  
  Ech, kad ir kokią nostalgiją jaustume 
vasarai,  realybė, nori to ar ne, mums padik-
tuoja savo sąlygas. Taip, kaip keičiasi gamta, 
taip ir mes, žmonės, kaskart atverčiame 
savo naują gyvenimo lapą. Mūsų, kaip 
gimnazistų, naujas lapas – prasidėję 2015-
2016 mokslo metai.   Kas mūsų visų laukia  
šiais mokslo metais  informuosime kitame 
„Žibinto“ numeryje, o šiandien savo skaity-
tojus supažindinsime su  „mini“ 2015-2016 
mokslo metų gimnazijos statistika, kurią, 
manome, turėtų žinoti kiekvienas gimnazis-
tas.
    Šiems mokslo metams yra suformuotos  25 
gimnazijos klasės:  I  klasių – 5; II -  6;  III - 7; 
IV - 7;  
    Gimnazijoje mokosi 697 mokiniai,   iš  jų:  
386 mergaitės ir 311 berniukų (2014-2015 
m. m. gimnazijoje mokėsi 712 mokinių – 
red. pastaba); 
   Gimnazija turi 1 psichologą ir 2 socia-
linius pedagogus.   
   Gimnazijoje dirba 59 mokytojai,  iš  jų 11  
pagal specialybę dėsto po 2 dalykus. 
        
  IŠSAMIAI: Lietuvių kalbos ir literatūros 
paslapčių mus moko 8 mokytojai;   užsienio 
kalbos (anglų, rusų, vokiečių) – 14;  matema-
tikos ir informacinių technologijų – 8;  gam-
tos mokslų (f izikos, chemijos, biologijos) – 
7;  socialinių mokslų (geografijos,  istorijos, 
pilietinio ugdymo) – 5; menų, technologijų, 
dorinio ugdymo – 9; kūno kultūros – 4.  
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„Žibinto“ informacija

I N F O R M A C I J A
trumpai, drūtai, aiškiai

„Pas Loretą virtuvėje“
 Pareigybė „valgyklos vedėja“ suteikia daugiau 
privilegijų ar pareigų?
    - Suteikia daugiau pareigų ir daugiau atsakomybės. 
Nes reikia atsakyti už maisto kokybę ir už dokumentų 
apskaitą. 
   Papasakokite apie „virėjo duoną“. Kelintą valandą 
keliatės ir atvykstate, kaip pasiskirstote darbus, iš 
kur žinote, kiek bulvių nuskusti ir t.t. ?
    -  Keliuosi tarp 4.30 – 5.00 val., o darbą pradedam 
6.00 valandą. Visos esame „susidirbę“, todėl kiekv-
iena žino, už ką yra atsakinga. Naudojamės 
technologinėmis kortelėmis ir pagal jas apskaičiuoju, 
kiek ir kokiam patiekalui reikia žaliavų ir kitų 
produktų. Sunkiausia numanyti, kiek gali ateiti 
žmonių valgyti, todėl kartais pritrūkstame vieno ar 
kito patiekalo.
   Pagal kokius kriterijus sudarote valgiaraštį?
   -Valgiaraščius sudaro VšĮ „Kretingos maistas“ pa-
gal Visuomenės sveikatos centro rekomendacijas.
   Ar Jums, kaip valgyklos vedėjai, galima sugalvoti 
ir pagaminti įdomesnių ir skanesnių patiekalų, kad 
daugiau mokinių ir mokytojų pietautų gimnazijos 
valgykloje?
     - Man labai trūksta kūrybinės ir gamybinės laisvės, 
nes turiu griežtai laikytis technologinių kortelių 
aprašo. Kartais nusižengiu, bet tik į gerąją pusę 
Jums, valgantiems (nors kažkam ir sunku patikėti 
tuo). Bet ištikimieji valgytojai, manau, supranta.
 Ar gimnazistams, gaunantiems nemokamą 
maitinimą, yra galimybė valgyti iš tos maisto 
įvairovės, kurią Jūs būnate pagaminusios? Kodėl?
   - Nemokamą maitinimą gaunantiems nieko 
negaliu pasiūlyti. Jie gauna tik tai, kas tą dieną 
priklauso pagal valgiaraštį, nes man reikia laikytis 
visų reikalavimų. Aišku, jeigu kas nevalgo mėsos, 
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Gimnazisto         saviraiška
Na kti e s  l i e tu s

Na kti e s  l i e tu s . . .

Svai g i n anti s ,  vė su s . . .

B ar b en a  į  st i k lu s

Vė su s  n a kti e s  l i e tu s .

D ai nu oj a  l iū d n ą  d ai n ą

Api e  ke l i on ę  kei st ą ,

Api e  b er ibį  d ang ų ,

Api e  p a s au l į  v i r š  j o  sp ar n o.

Pa l ei d ę s  l a šu s  s avo

Į  ž em ę  m an o,  t avo,

Ke l i auj a  j i s  tol i au

Ir  s e k a  p a s a k a s  s vai g i au

Api e  t ą  l iū d n ą  d ai n ą ,

Api e  ke l i on ę  kei st ą ,

Api e  b er ibį  d ang ų ,

Api e  p a s au l į  ant  j o  sp ar n o. . .

Ka s  p ati kė s ?

Ka s  p ati kė s ,  k ad  r u d en į  m i ške

Nu k r itę  l ap ai  p a s a k a s  m an  šn ar a .

Ka s  p ati kė s ,  k ad  p ava s ar i o  r ū ke

Jau č iu ,  k aip  van d ens  l a š e l i a i  š ą l a .

Ka s  p ati kė s ,  k ad  va s aro s  n a kti m ,

Žvai g ž d e l ė s  m an  s vaj on e s  n e š a

Api e  t ai ,  k ad  va k ar ai  š i l t i

Ir  k ad  t i kė j i m a s  D i e v u  n e ge stų .

Ka s  p ati kė s  m an o  ž o d ž iu ,

Pa l ei stu  į  p a s au l į  p l atų ?

Ka s  p ati kė s ,  k ad  va k ar ai s  m e l d ž iu ,

Jo g  p o e z ij a  n i e k ad  n e gę stų .

Ka s  p ati kė s  m an o  ž o d ž iu ?

Ka s  p ati kė s  v i l t i m  m an a ?

Ka s  p ati kė s  m an o  D i e v u ?

Ka s  p ati kė s  n a kti e s  d ai n a . . ?

Myliu

Aš myliu  g yvenimą.

Myliu  laimę,  nelaimę,

Dangų ir  žemę.

Myliu  paukštį ,  g yvūną

Ir  mėlyną jūrą.

A Č I Ū  K R I K Š T A T Ė V I A M S 
   
   Krikštynos pirmokams - viena iš įsimintiniausių 
įvykių gimnazijoje. Piėmę krikštą mes tapome 
pilnaverčiais gimnazijos nariais.  Mūsų krikštynoms 
antrokai buvo pasiruošę tikrai labai šauniai. Žinoma, 
kokios krikštynos be miltų, vandens,  garstyčių ir dar 
daug įvairiausių maisto produktų... 
    Krikšto metu teko ir keliais šliaužti, eiti  „žąsele“... 
   Nepaisant visų „išbandymų“, kuriuos turėjome 
atlikti, krikštynos buvo puikios - kokios, manome, 
ir turėjo būti. Patyrėme be galo daug gerų emocijų! 
Likome nustebinti antrokų išradingumu bei sumanu-
mu. Buvo linksma ir smagu, nes tokia diena pasitaiko 
ne taip  jau ir  dažnai mūsų gyvenime. Mes manome, 
kad daug ką reikia mokėti priimti ir juokais. 

   IŠVADA:  Manome, kad visi pirmokai, kurie atvyko į savo krikštynas, liko patenkinti. Esame dėkingi 
antrokams  ir džiaugiamės, kad  krikštynos vis dėlto  įvyko, kad tapome „pilnateisiais“ gimnazistais.  

                                                                                                               Paulina Alavočiūtė ir Eglė Pušinaitytė, IE

Piešė Akvilė Kačkauskaitė, IE

KI TOK IO S  M I N T YS . . .

Ur b an

Pi l k a s  a sf a lt a s .

Ir  pi l k a  ž em ė .

D i d m i e s č i o  u ž gož t a s  m i e sto  ku r ant a s .

E l e ktro s  l a i d ai .

R ad ij o  b ango s .

Pa s au l į  apju o s ę  i nter n e to  s ait ai . 

nuotr. Marta Marčiulionytė, IIA

 R E D A K C I J O S  Ž O D I S

Mieli gimnazistai, mokytojai,

  Su Jumis sveikinasi pirmasis 
20015-2016 mokslo metų „Aušros“ 
gimnazijos laikraštis „Žibintas“ - 
žodžio paukštis, kurį Jūs laikote 
savo rankose. 
      Koks jis bus šiais mokslo metais, 
ar jis bus įdomus, laukiamas ir 
skaitomas - priklausys nuo atsi-
naujinusio jaunųjų korespondentų 
būrelio veiklos (entuziazmo) ir  nuo 
Jūsų, mieli mokiniai ir gerbiami 
mokytojai, geranoriško bendra-
darbiavimo su  „Žibinto“ redakcija.    
       Svarbiausias mūsų visų uždavinys 
- neleisti „Žibinto“ laikraščiui „nu-
mirti“.
 
   Mūsų redakcija yra pasiruošusi 
draugauti ir bendradarbiauti su 
visais, kurie neabejingi žodžio lais-
vei. Jeigu reikės, pasistengsime 
sukurti nuolatinius skyrelius, kurie 
būtų įdomūs mūsų skaitytojams.

          /Vidury nakties gūdžios
            Ligi pat aušros švelnios
            Švies žibintas tamsoje,
           Džiovins rasą migloje.../
                             

D ang u s

Ne p a si e k i am a s  d ang u s . . .

Ne p a si e k i am a s . . .  Svai g u s . .

O  ž vai g ž d e l ė s  au k si n ė s

D ang ų  s au go  l e d i n į .

D eb e s ys  tr ys  h or i z onte  v i l n i j a ,

Si e l ą  kv i e č i a  į  ke l i on ę  b e g a l i n ę .

R a g a s  m ėnu l i o  d ang ų  s au  b ad o

Ir  n i e ko  n em ato. . .  Ni e ko  n em ato. . .
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      laikrastis.zibintas@gmail.com

Steigėjas ir leidėjas:
Vilkaviškio „Aušros“ gimnazi ja

Vienybės g.  52,  Vi lkaviškis
Tel .  8  342 20950; 
Tel .  8  342 2095
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(vegetarai, veganai ar žaliavalgiai), visada galima 
paprašyti kažko nemėsiško ar tiesiog daugiau žalių 
daržovių.
   Jums pačiai patinka gaminti maistą ar gaminate tik 
dėl to, kad Jūsų toks darbas?
   - Gaminti maistą man tikrai patinka. Labai mėgstu 
kepti įvairius pyragus ir kitus konditerinius gaminius. 
Tam ir rinkausi konditerijos gamybos technologės 
specialybę. Man smagu dirbti šioje gimnazijoje ir 
labai džiaugiuosi, kad kiekvienais metais vis labiau 
susidraugauju su vaikais. 
     Kokia kurioziškiausia situacija yra ištikusi virtuvėje 
per Jūsų darbo metus?
   - Juokingiausia buvo, kai į kopūstų sriubą supyliau 
arbatžolių plikinį, kuris turėjo patekti į arbatos 
puodą, o aš matau, kad blogai darau, bet vis tiek pilu 
ir negaliu nustoti. Gerai, kad dar buvo tik 8.00 val. 
todėl spėjome išvirti kitą puodą sriubos. 
    Gal galėtumėte pasidalinti savo mėgstamiausiu re-
ceptu?
    - Pačio mėgstamiausio patiekalo neturiu, nes pat-
inka kažką išbandyti naujo. Turiu nemažai knygų, 
,susijusių su maisto gamyba, tad tikrai turiu iš ko 
pasisemti idėjų. Šį kartą pasakysiu salotų receptą. 
Jos paprastos ir tikrai galės kiekvienas pasigaminti. 
Pavadinimas „Pavasario vėjas“, gal todėl jos tokios 
gaivios. Nors dabar ne pavasaris, bet salotos tiks ir 
artėjančiam Advento laikui ar Kūčių stalui. 
    Jums reikės Pekino kopūsto, pomidorų, fermentinio 
sūrio, krabų lazdelių, česnako ir majonezo. Viską sup-
jaustyti stambiais gabalėliais, česnaką susmulkinti ir 
viską sumaišyti su majonezu (pomidorus pjausty-
dama aš išimu minkštą dalį su sėklomis ir panau-
doju kur nors kitur, nes minkštimas salotas padaro 
vandeningas, todėl jo nededu nei į vienas salotas). 
Skanaus !

   Dėkoju valgyklos vedėjai, kuri atsakė, manau, į 
mums visiems rūpimus klausimus. 
     Pabendravęs su valgyklos vedėja galiu drąsiai 
teigti, kad mūsų gimnazija turi ne tik puikią virėją - 
valgyklos vedėją, bet ir profesionalę konditerę. 
    Dar kartą sakau AČIŪ ir linkiu sėkmės, daug idėjų 
ir jėgų jas įgyvendinti. 
                                                        Gustas Vaškelis, IA

Atkelta iš 2 psl.

„Pas Loretą virtuvėje“

Mokytoja: -...tai aš gausių gėlių ar ne?..  
Mokinė: - Dar pagalvosiu!..

rrr...žiūrėk nežiūrėjęs, bet  su  uniforma visos 
„Aušros“ panos vienodos...

...tie mokslai jau baigia pasmaugti...

...negerk iki dugno, patikrinsim cheminę sudėtį...

.- Girdėjau, kad natūralios trąšos - blogesnės už dirb-
tines. Kaip jūs galvojat?
- Sunku pasakyti - tai skonio reikalas.

... nebijau IT. Bijau jų stygiaus.... trys akys geriau nei dvi...

...Mokslininkai yra nustatę, 
kad daugiausia vitaminų yra 
vaistinėse. O tai kiek vitaminų 
yra vaisiuose?..

...Jeigu norėsi, visada surasi tai,  
ko ieškai, bet... Geriau nesigilink, 
nes kiekvienas sprendimas kelia 
naujų problemų.

...nežinojo, kad „pozuoja“ fotografui...
Nusišypsokite. Tokie Jūs buvote vieną akimirką ir tą akimirką dovanojame Jums

... jei norite būti 
sveiki, (ne)valgykite 

su išmaniuoju 
telefonu ...

Neįtikėtini faktai apie žmogaus kūną

  Žmogaus kūnas - nuostabus biologinis mechaniz-
mas. Pateikiame Jums dešimties faktų, kurių, galbūt, 
dar nežinojote, sąrašą.

  1. Panašiai kaip ir pirštai, liežuvis turi unikalų 
antspaudą.

    2. Žmogus kiekvieną valandą netenka apie 600 000 
odos dalelių. O iki 70 metų amžiaus kiekvienas mūsų 
netenkame apie 46 kilogramus odos.
   3. Suaugęs žmogus turi mažiau kaulų nei kūdikis. 
Vos gimę, mes turime 350 kaulų, o subrendus belieka 
tik 206.
   4. Žmogaus nosis nėra tokia jautri kaip šuns, ta-
čiau gali atskirti per 50 000 skirtingų kvapų.
   5. Žmogui per gyvenimą vidutiniškai išauga 725 
km plaukų.
  6. Žmogus vidutiniškai sumirksi 25 kartus per 
minutę.
     7. Mūsų burnoje yra daugiau bakterijų nei žmonių 
Žemėje.
    8.  Žmogus - vienintelis gyvūnijos pasaulio atsto-
vas, sugebantis piešti tiesias linijas. 
    9. Dešinysis žmogaus plautis talpina daugiau oro 
nei kairysis.
    10. Nervų impulsas žmogaus kūne juda maždaug 
90 m per sekundę greičiu.

                                                         „Žibinto“ informacija


