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   2016-02-12 šimtadienis;       2016-05-25 paskutinis                                    skambutis;         ...abitūros egzaminai... 
       O kas toliau...?!

Su šviesa, akių atvėrimu,

su nutolstančiu sapnu, gyvybe!

Su aušros upe viršum namų,

jos galingu įsiliejimu –

kaip į jūrą – į dienos platybę.

Plaukiam! Nežinau, ar tu matai,

kaip kažkas nei tolsta, nei artėja

mumyse. Gal tai šviesos krantai?

Vėjas mūsų burėse? Gal tai,

ko dar niekas nesame atspėję?

        
       J

ust. Marcinkevičius

. . . k a i  l i e k a  1 0 0  d i e n ų . . .

        Mokykla – tai laikotarpis, 
kuriame augame, bręstame ir 

susidarome savo pasaulėžiūrą. 
Tačiau mokykla nėra vien 
pamokos, namų darbai ir 

egzaminai. Viena gražiausių 
švenčių abiturientų tarpe – 

ŠIMTADIENIS. 
  
   Aš, Justė, ir mano draugė Eglė, esame dar tik 
pirmokės, bet mums jau įdomu žinoti, koks jaus-
mas būti abiturientu ir kaip sekasi jiems susidrau-
gauti su lemtimi, žinant, kad priešaky jo laukia 
abitūros egzaminai, studijos... ir nežinomybė... 
     Kalbinome  kiekvieną gimnazijoje sutiktą abi-
turientą ir štai ką išgirdome:.

   Domantas Bieliauskas, 4c kl.
   Koks jausmas būti abiturientu?
 - Jaučiuosi gerai, bet, iš vienos pusės, nenoriu 
baigti mokslų, nes prasidės apsisprendimų metas, 
kai reikės daug galvoti... ir kiekvienas pasirinki-
mas  gali daug reikšti, nes tai  nulems mano ateitį.
   Kaip jautiesi prieš egzaminus?
  - Prieš egzaminus jaučiu šiokį tokį spaudimą, 
nes reikia daug mokytis, o tai - labai sunkus pro-
cesas. Ir dar labai sunku, nes prisidėjo privalomas 
matematikos egzaminas, o aš jos nemoku (šypsosi).

   Vaida Galinaitytė ,4a kl.
    Kaip jautiesi žinodama, kad jau paskutiniai 
metai, kai esi gimnazistė?
    - Iš vienos pusės jaučiuosi gana gerai, o iš kitos 
pusės - nelabai.
    Ko labiausiai lauki - šimtadienio, paskutinio 
skambučio ar išleistuvių?
   - Manau, kad labiausiai laukiu paskutinio skam-
bučio, nes jis - paskutinis (šypsosi - aut. pastaba) 
ir, žinoma, išleistuvių, nes tai bus paskutinė šventė 
kartu su visa laida.
    Ar jau žinai, ką veiksi ateityje?
   - Net neįsivaizduoju! Galbūt rinksiuosi huma-
nitarinius mokslus, o gal... socialinius. Vis dar dve-
joju tarp daugybės pasirinkimų. 

    Šarūnas Eidukevičius,4c kl.
    Koks jausmas būti abiturientu?
   - Jausmas tikrai geras, nes liko mažiau nei pusė  
metų iki mokslo metų pabaigos. Taip pat, būdamas 
dvyliktoje klasėje, turiu daugiau privilegijų nei 
jaunesni mano draugai (juokiasi).
    Kaip jautiesi prieš egzaminus?
    - Jaučiuosi puikiai! Tikrai nejaučiu jokios įtam-
pos ar spaudimo ir nelabai jaudinuosi, nes pasitikiu 
savo jegomis.

     Emilija Šmulkštytė , 4g kl.
    Ką labiausiai įsiminei besimokindama gim-
nazijoje?
     - Per dvejus metus, kuriuos mokinuosi čia, 
gimnazijoje, manau, labiausiai įsiminė mokinių 
skirstymas srautais vienuoliktoje klasėje.
     Kaip jautiesi būdama abituriente?
     - Ir baisu, ir, kartu, džiaugiuosi. Gaila, jog dau-
giau nebebus tų „tikrųjų“ Rugsėjo pirmųjų, tačiau 
tikrai smagu, nes galėsiu studijuoti tai, ką noriu, ir 
taip galėsiu pradėti naują gyvenimo etapą.

   Martynas Matukaitis, 4b kl.
   Kaip jautiesi prieš egzaminus?
   - Dėl egzaminų nejaučiu didelio nerimo, nes 
nemanau, kad gali būt taip sunku, kaip visi sako...
  Ko labiausiai lauki – šimtadienio, paskutinio 
skambučio ar išleistuvių?
  - Žinoma, išleistuvių. Smagu baigti mokyklą, 
pradėti naują gyvenimo etapą ir siekti kitų tikslų 
gyvenime.
   Kodėl nelauki šimtadienio?
   - Šimtadienis man nėra kažkokia ypatinga šventė, 
tiesiog aš tai traktuoju kaip paprastą paminėjimą, 
tradiciją...
   Kokia savijauta būti dvyliktoke?
  - Būti dvyliktoku yra smagu, nes baigsiu mokyklą 
ir prasidės tikrasis gyvenimas... Bet, iš dalies, 
man gaila palikti mokyklą, nes čia liks daugybė 
prisiminimų ir išgyvenimų.

   Aistė Muleckytė , 4e kl.
   Kaip jautiesi prieš egzaminus?
 - Nesu iš tų mokinių, kurie labai daug sėdi prie 
knygų, tačiau šiek tiek baisoka. Tikiuosi, kad  vis-
kas bus gerai.
   Koks jausmas būti abituriente?
   - Jaučiuosi gerai, nes paskutiniai metai mokykloje. 
Bet, iš tikrųjų, tai gaila išeiti (šypsosi).

                                                         Kalbino
Justė Šventoraitytė, IA

Eglė  Pušinaitytė, IE 

GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A I ,   Į S P Ė J I M A I , 

P A M O K Y M A I . . .

    MIELIEJI MANO,

     štai ir šimtadienis. Šimtas dienų, šimtas žingsnių 
liko...
  Visą gyvenimą žmogus skaičiuoja: pirmiausiai 
saldainius, žaislus, vėliau - pinigus, laiką...
    Kodėl populiarūs tokie skaičiai, kur prie vieneto 
šliejasi nulis? Ir kuo nulių daugiau, tuo geriau, tuo  
skaičius solidesnis. Puiku, kada įvertinimai turi 
nulį: 10 balų, 100 procentų.
   Nepeikime ir vienišo vieneto: puiku būti pirma-
jam. 1 proc. valstybiniame brandos egzamine yra 
geriau nei 10 balų mokykliniame. Baisiausia - nu-
lis. 
   Taigi. Atėjo intensyvaus skaičiavimo metas, miel-
ieji.  Gerų jums skaičių! O kad 100 dienų prabėgtų 
prasmingai, pasikliaukite senolių išmintimi – 
„Daina dieną trumpina, daina darbą lengvina“ ir 
kuo dažniau, ir kuo daugiau dainuokite:
  1. Pamokas mokinkitės dainuodami ir išdainuo-
dami visą tekstą – įsiminimas 100 proc.
   2. Su draugu bendraukite dainuodami - atsipalai-
davimas ir gera nuotaika  garantuota. 
  3. Naktimis gerai išsimiegokite, kad pailsėtų 
protas, balsas... ir pasiruoštumėt kitos dienos dai-
navimui.
   4. Kai sunku bus užmigti, pasiklausykite Faus-
tos dainuojamų dainų įrašo. Jei ir tai nepadės, su-
kurkite savo dainą, parinkdami žodžius iš žinių 
krepšelio, kurį sukaupėte per 12 metų.
      Neužmirškite, kad sunkiomis 100 dienų 
maratono minutėmis padėti gali ir draugai:
   5. Jei reikės  brandaus  patarimo, kreipkitės į 
Tautvydą (juk jis mūsų vyriausias);
   6. Kai atrodys, kad nebegalite pakelti mokslo 
naštos, paprašykite Nelidos suorganizuoti savait-
galio išvyką į mišką.
  7. Kai apniks juodos mintys, prisiminkite, kad 
„grožis išgelbės pasaulį“ – užsukite pas Sandrą.
   8. Jei  atrodys, kad mokslo vaisiai kartūs, organi-
zuokite vakarėlį pas Dagnę – jos keksiukai saldūs.
  9. Jei nuo mokslų  neteksite svorio, auklėtojos 
cepelinai  laukia jūsų.
   10. Galiausiai, mielieji, „rūpestingai žiūrėkite, 
kaip jūs elgiatės, kad nebūtumėt, tarytum, 
neišmanėliai, bet kaip išmintingi, gerai naudojan-
tys laiką“ (2 kar. 13,11.13).

                                            IV A kl. auklėtoja 
                                                Vanda Unguraitienė

AUKLĖTOJOS

P R I M I N I M A I, 

P R A Š Y M A I ,

P A D R Ą S I N I M A I . . .

* * *
   Liko tik 100 dienų, tokių atsakingų ir įtemptų... 
Semkit žinias, kurios Jums bus reikalingos kaip 
duona, kaip oras, kaip kertiniai gyvenimo akmenys.
   Dar aukštumos nepasiektos, dar negalima žiūrėti 
į jas iš jų viršūnės - tik iš apačios, iš atstumo. 
Įsiklausykite į mokytojų žodžius, tėvų troškimus, 
į save. Tada pasieksite aukštumas... Nuoširdžiai to 
Jums linkiu.

    Mieli mano auklėtiniai, prašau Jūsų leisti man 
likusias 100 dienų dar su Jumis pasidžiaugti. Tik la-
bai Jūsų prašau:
     1. Nevėluoti į pamokas.
     2. Nebėgti iš pamokų.

 1. Sąžiningai LANKYK pamokas 5 dienas per 
savaitę.
   2. KLAUSYK ir GIRDĖK, ką pamokos metu 
kalba mokytojas, jei reikia, UŽSIRAŠYK.
  3. Laiku ATLIK namų darbus, NEATIDĖLIOK 
rytdienai.
   4. ATEIK į mokytojų konsultacijas, nes jos skirtos 
tik Tau.
  5. NEPIKNAUDŽIAUK ir NEPASIDUOK tin-
ginystei, nes liko tik 100 dienų... PASIKARTOK 
taisykles, papildomai SPRĘSK užduotis, RUOŠKIS 
abitūros egzaminams.
 6. APSISPRĘSK, jeigu dar neapsisprendei, kur 
norėtum studijuoti baigęs gimnaziją. ĮSIKLAUSYK 
į savo vidinį balsą ir SIEK savo svajonių tikslo.
  7. PASIRŪPINK SAVIMI: STIPRINK imunitetą,  
VALGYK vitaminizuotą maistą, SPORTUOK, tarp 
mokymosi NEPAMIRŠK  daryti mini pertraukėlių.
 8. GERBK TĖVUS. Rask laiko pabendrauti su 
tėvais (globėjais, rūpintojais). IŠKLAUSYK juos, 
SUPRASK, kad  nė vienas jų savo vaikui (globo-
tiniui) nelinki nieko blogo. 
    9. Esi abiturientas, suaugęs, savarankiškas žmogus, 
tad NEDISKRIMINUOK ir NETOLERUOK to, kas 
„Aušros“  gimnazijoje yra tabu. GERBK SAVE IR 
GIMNAZIJĄ, nes ji – Tavo antrieji namai. PAISYK 
MOKINIO TAISYKLIŲ (jeigu „pasislėpęs“ rūkai, 
tai NERŪKYK ir NEMĖTYK  NUORŪKŲ gim-
nazijos teritorijoje ar beržų alėjoje, nes rūkydamas 
ir „žymėdamas“ rūkymo teritorijas atrodai ne-
oriai). KONTROLIUOK SAVE, nekelk papildomų 
rūpesčių ir (ar) problemų nei sau, nei kitiems.
  10. Liko 100 dienų iki brandos egzaminų. PLA-
NUOK KIEKVIENĄ SAVO DIENĄ. 



Atkelta iš 1 psl.

         nuotr. Klaudija Benosenko

    Džiaugiamės, kad buvę mokiniai nepamiršta savo mokyklos, sugrįžta į ją ne tuščiomis 
rankomis - su savo sėkmės paslaptimis, kuriomis pasidalija su dabartiniais mūsų gimnazistais.  

                                                                                                                                     „Žibinto“ redakcija

BUVĘ MOKINIAI SUGRĮŽTA.. .

Kitokia aš 

kitokiame 

pasaulyje

 Užvėrusi mokyklos 
duris pasitikau naują rytojų. 
Naujus iššūkius. Naują 
gyvenimą, kuriame nebegalėjau 
pateisinti savo klaidų tėvų 
parašytais rašteliais, nekaltu 
melu ir tuo stebuklingu žodžiu 
„pamiršau“. „Augdama“ mūsų 
mokykloje savo ateitį s t e n -
giausi įsivaizduoti kuo aiškiau: 
susidėlioti svarbiausius prio-
ritetus, norus ir svajones. Visada 
atrodė, jog „veikti pagal planą“ 

geriausias pasirinkimas. Dabar suprantu, jog tik pats privalėjimas rink-
tis, laukianti nežinomybė ir dar ne taip gerai pažįstama atsakomybė mus 
priverčia bijoti ir abejoti...
 Greitai baigsiu fotografijos kursus Kaune, kuriuos pasirinkau 
visiškai netikėtai. Dar egzaminų laukimo metu svajojau išvykti į užsienį dirbti, o ateityje ir studijuoti (stoti 
Lietuvoje aš nenorėjau) – kitaip sakant, buvau susikūrusi savo likimą ir artėjančią ateitį iš karto. Kai išaušo 
lemtingos egzaminų dienos, aš nerimavau, bet atsisėdusi į „karštą kėdę“ nusišypsojau pati sau. Aš tikėjau 
savimi, tikėjau gyvenimu, tikėjau, jog viskas susidėlios taip, kaip turi būti - man tik tereikia įdėti truputį 
širdies, truputį savęs ir nuoširdaus darbo į tai, ką mėgstu, į tai, ką be proto myliu. Kai sužinojau, jog visus 
egzaminus išlaikiau, netikėtai išgirdau apie visai nesenai atsiradusius fotografijos kursus Kaune. Kažkas 
iš vidaus šaukte šaukė pasinaudoti šia galimybe, tad ilgai negalvojusi aš ją pasirinkau. „Pabėgti į užsienį 
visada spėsiu“, – galvojau aš – „eik ten, kur liepia širdis“. Tą akimirką aš „sugrioviau“ visą susikurtą savo 
gyvenimo vaizdinį ir planą. Esu laiminga, jog nepabijojau pasirinkti kitaip, nei buvau suplanavusi, nepa-
bijojau artimų žmonių ir draugų reakcijos, nepabijojau nedaryti to, ką darė visi. Už poros savaičių rankose 
laikysiu diplomą su fotografo kvalifikacija. Nors tai dar nėra aukštosios mokyklos diplomas, bet visada ma-
niau, jog link savo didžiausių svajonių reikia žengti palengva. Taip pat sukaupusi visą drąsą ir nepabijojusi 
naujų potyrių savo gyvenime, aš nusprendžiau nuoširdžiai padėti kitiems – įstojau į Jaunimo Liniją, kurioje 
mokoma ne tik įsijausti į kito žmogaus savijautą, bet įsigilinti ir į patį save: savo mintis, jausmus, baimes. 
Man tai padėjo aiškiau suvokti pasaulį bei mane supančius žmones - pamatyti juos visai kitomis „spal-
vomis“. Jeigu dabar manęs paklaustumėte, kaip aš įsivaizduoju sėkmę ir kodėl verta žengti į priekį, klausant 
savo širdies, aš atsakyčiau, jog tik pereidamas tūkstančius kelių, klaidų ir pamokų, šimtus dienų sunkaus 
darbo, džiaugsmo ir ašarų, eidamas link savo tikslo,  Tu niekada nesustosi pusiaukelėje. Tu jau turėsi „tvirtą 
odą“, kuri garantuos sėkmę.
 Visiems gimnazistams, būsimiems ir esamiems abiturientams norėčiau to ir palinkėti – ryžto ir 
drąsos įsiklausyti į savo širdį ir norus. Nebijokite eiti nauju savu keliu, kurio dar niekas neišmynė. Nebi-
jokite nežinomybės, o priėję  juodą bedugnę ir pasimetimą – peršokite, viskas nėra taip baisu, kaip kartais 
atrodo.   

                                                                                                                                  Klaudija Benosenko,
                                                                                                                                 VI laidos abiturientė

      3.  Kiekvieną trečiadienį ateitį į klasės valandėlę;
      4. Laiku pateisinti pamokas.
      5. Dėvėti gimnazijos uniformą (jau nedaug liko);
      6. Gerbti save ir savo draugus.
      7. Mylėti ir gerbti mokytojus.
      8. Į gimnaziją ateiti su šypsena veide.
      9. Neatidėlioti darbų rytojuj.
     10. Stiprinti organizmą vitaminais.

                                                             IVB auklėtoja
                                                Aušrinė Gžibovskienė

KLASĖS AUKLĖTOJOSP R A Š Y M A I,
  P A L I N K Ė J I M A I,

P A D R Ą S I N I M A I ...

* * *

       Šimtadienis yra ta diena, kai pradedame skaičiuoti 
savaites, dienas, valandas. Laikas įgauna kitokią 
prasmę ir vertę. Todėl prasidėjus šiam išskirtiniam 
laikotarpiui abituriento gyvenime, kiekvienam iš 
JŪSŲ linkiu:
  Laiko iššūkiams. Tinginystei. Tobulėjimui. 
Neskausmingoms klaidoms. Akiračio plėtimui. 
Savarankiškumui. Drąsai. Brandai. Pokštams. 
Tegul visada užtenka laiko pakelti akis į dangų. 
Išgerti rytinės kavos. Perklausyti bent vieną dainą, 
kuri atima protą ir grąžina sparnus. 
  Laiko mokytis naujų dalykų - nesvarbu, 
vairuoti ar kalbėti ispaniškai. Tegul užtenka laiko 
pastebėti, kaip viskas keičiasi. Pamatyti pirmą žolę 
ir pirmą sniegą. Išgirsti pirmą paukščio čiulbėjimą. 
Suskaičiuoti kiekvieną krintančią žvaigždę. Prisi-
minti, kad tokios didelės pilnaties jau seniai nebu-
vo. Pajusti, kaip šyla vanduo ežere. 
  Laiko susitikti su savo tėvais ir prisiminti 
vaikystę, pasakoti juokingus nutikimus. 
   Laiko apsikabinti tuos, kuriuos džiaugiesi su-
tikęs. Nupirkti gėlių, kad ir kaip tai banalu. Dailiai 
supakuoti dovaną, na ir kas, kad ji labai greitai bus 
išpakuota. 
  Laiko sau. Tylai. Savimeilei. Miegui. Tegul 
užtenka laiko rinktis pačius pačiausius dalykus. „Sti-
priausias“ knygas. Tikriausius draugus. Gryniausius 
žodžius. Geriausius pakeleivius. Ir savo kelią. 
   Laiko pasakyti. Ir išgirsti. Paleisti ir sulaukti 
sugrįžtant. 

    ...Kaip grožis slypi paprastume, taip ir laimė – 
elementariausiuose dalykuose. Sėkmės jums pra-
dedant naują gyvenimo etapą, kuris tikrai atneš 
daug džiugių akimirkų, tik gaudykite jas! 

                                               IVD ir IVG auklėtoja
                                                     Eglė Čiaučionaitė

* * * 

     Likusias 100 - dienų linkiu mėgautis mokyklinėmis 
dienomis ir nusiteikti  rimtiems išbandymams!  
Tikėkite savimi! 

     IVC KLASĖS AUKLĖTOJOS 10 ĮSAKYMŲ:
  1. Mylėti  ir gerbti  klasės draugus ir auklėtoją  
likusias 100 dienų.
  2. Padėti suolo  draugui kontrolinio metu, kad būtų 
geras  metinis įvertinimas.
  3. Patarti, jeigu kuris iš VII laidos  abiturientų 
blaškysis rrinkdamasis egzaminus.
  4. Bent kartą per savaitę aplankyti auklėtoją  117 
kab. Ir palinkėti geros dienos.
  5. Nežadėti nepraleisti nė vienos pamokos, nes to 
negalėsite įvykdyti.
  6. Pradėti ruošti  namų darbus.
 7. Kartu švęsti abiturientų šventes - šimtadienį, 
paskutinį skambutį, išleistuves... 
  8. Kiekvieną rytą skubėti į gimnaziją gerai nusitei-
kus. 
  9. Nelepinti savęs ilgu miegojimu mokymosi 
dienomis. 
 10. Kiekvieną vakarą, prieš užmiegant, pavartyti  
brandos egzaminų  užduotis.

                                             Auklėtoja Rasa Laukaitienė

Mielieji Auklėtiniai,

   Su dideliu džiaugsmu laukiate paskutinės die-
nos mokykloje? Trenksite į kampą sąsiuvinius ir 
knygas? Prisieksite sau daugiau nežiūrėti ton pusėn, 
kur palaidojot savo gražiausias dienas? Patikėkite, 
tai nebuvo patys blogiausi Jūsų metai...Nespėsit 
atsitokėti iš laimės atsikratę mumis, o atsiras kiti, 
kurie kartins Jums gyvenimą. Mokyklinį skambutį 
pakeis negailestingas žadintuvas ir nė vienos die-
nos negalėsite praleisti kaip praleisdavote pamokas. 
Išmokite būti atsakingi, tegul svajonės ir meilė, o 
ne „Red Bull“ suteikia Jums sparnus.
   Taigi brangieji, likusios 100 dienų – tai šimtas 
galimybių, kurios dar liko mokyklos pasaulyje. Pa-
sinaudokite jomis! 

                       Jus visur ir visada mylinti 
IVF auklėtoja Eglė Dumčiūtė

Mieli Auklėtiniai,
      Barsukui apsivertus ant šono, meškai iškišus leteną 
iš savo guolio, dienos ima ilgėti ir šviesėti. Į Lietuvą 
parskrenda paukščiai ir atneša žinią: kiekvieno ket-
virtoko ausyse dar skambės 938 skambučiai, liko 
dar  469 „pasisėdėjimai“ pamokose, tik 402 laisvai 
pasirenkamos veiklos pertraukų metu, net 16 baimės 
ir apmąstymo savaitgalių, 105 moksleiviškos dienos 
iki paskutinio skambučio „Aušros“ gimnazijoje.
     Suprasdama jūsų beviltišką padėtį šioje gyvenimo 
tėkmės atkarpoje, užjaučiu jus ir noriu palinkėti:
Šilumos...
Ilgesio...
Meilės...
Taikos...
Atsakomybės...
Darbštumo...
Idėjų...
Energijos...
Nerimo...
Išminties...
Sunkumų...
Noriu paklausti: - Ar užteks jums dar 100 dienų 
išsakyti viską, ką jaučiat ? Ar užteks jums dar 100 
dienų išdainuot dainom, kurias mokat?  Ar užteks 
jums dar 100 dienų pašokt su visais, kuriuos mylit? 
Ar užteks jums dar 100 dienų ant gimnazijos sienos 
palikti savo vardą? Ar užteks jums dar 100 dienų 
išklausyt savo mylimą draugą?  Ar užteks jums dar 
100 dienų? Juk mokyklinės dienos jau baigias... 
Paskubėkit...

                      4E klasės auklėtoja Marytė Mockienė 
                      

 100 tai nėra magiškas skaičius -  tai atskaitos taškas, 
ką žmogus sugeba padaryti ir kaip sugeba realizuoti 
save per 100 dienų.     
   Abituriente, šiandien Tave pasitinka žaismingai 
savita šventė - ŠIMTADIENIS. Kvėpuok pilna 
krūtine, nesijaudink ir nesiblaškyk, nes niekas ne-
gali Tau sutrukdyti išgyventi šios džiaugsmingos 
akimirkos... 
    ...Šėlk, kvailiok, kurk sėkmingą egzaminų receptą, 
nes tik 100 dienų Tau beliko, kad galėtum  išeiti iš 
klasės, mokyklos, vaikystės...      SĖKMĖS!..                                                      
 
                                                  „Žibinto“ redakcija

* * * 
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I n t e r v i u  s u  a b i t u r i e n t e
M I L D A  M A L E V S K Y T E

Fragmentai iš M. Malevskytės grafinių darbų ciklo „Artuma“

nuotr. Milda Malevskytė

    Kada  susižavėjai 
piešimu? Nuo ko 
viskas prasidėjo?
      - Kiek pamenu, 
niekada negalvo-
jau turinti tai, „ko 
reikia" piešimui. 
Tačiau jau pradi-
nėse klasėse susi -
laukdavau teigia- 
mų komentarų 
dėl savo darbų. 
Rimčiau piešimu 
s u s i d o m ė j a u 
būdama maždaug 
12 metų, kai pa-
prastu HB pieštu -
ku nupiešiau šunį. 
Pamačiusi mama 

nepatikėjo, kad darbas mano.
      Kaip kilo idėja suorganizuoti savo personalinę 
parodą?
   - Jau nuo atėjimo į gimnaziją žavėjausi eksponuo-
jamais unikaliais darbais ir mokinių talentu bei 
fantazija. Matydama personalines parodas dažnai 
susimąstydavau, ką žmonėms galėčiau parodyti aš, 
kokias žinias savo darbais norėčiau skleisti. Pati 
idėja kilo vieną naktį, kai niekaip negalėjau užmigti, 
o galva tiesiog ūžė nuo minčių. Jau kitą dieną nuėjau 
pas dailės mokytoją ir pranešiau turinti idėją daryti 
savo personalinę parodą.
    Ar ši personalinė piešinių paroda Tau yra pi-
rmoji?
     - Tikrai taip. Tikiuosi ir ne paskutinė!
     Gal galėtum pakomentuoti, kodėl parodą pa-
vadinai „Artumas“?
     - Kaip ir minėjau parodos anotacijoje, manau, kad 
tai esminis žmogaus gyvenimo siekis - turėti šalia 
savęs žmogų, kuris supranta tave iš menkiausio 
judesio ir kurio artumas jaučiamas net jam ir nesant 
šalia. Nekalbu vien apie meilę vienam asmeniui, tai 
labiau bendra jausena.
    Tavo piešiniai sužavėjo ne vieną. Iš kur semiesi 
įkvėpimo kurti?
     - Kurti labiausiai skatina emocinė būsena - kaip 
tuo metu jaučiuosi, kaip reaguoju į mane supančius
 žmones ir aplinką.
    Tau labiau patinka piešti pieštuku ar naudo-
jiesi ir kita technika, pavyzdžiui, teptuku...?
   - Esu išbandžiusi tapybą, spalvotus piešinius, 
tačiau visada grįžtu atgal prie grafitinių  pieštukų. 
Tiesiog jaučiuosi atradusi techniką, kurios dėka ga-
liu realizuoti savo idėjas ant popieriaus lapo. Taip 
pat visada mėgau realistinius vaizdinius, o pieštuku 
man tai padaryti pavyksta geriausiai. 
   Esi abiturientė. Didelis mokymosi krūvis 
atima daug laiko, o dar mokytojų užduodami 
namų darbai...  Iš kur „imi“ laiką ir kiek jo skiri 
kūrybai?
   - Kuriant parodos darbus neintuityviai teko 
sumažinti miego valandų skaičių ir aukoti jas 
piešimui. Tiesiog dienos laikotarpis būdavo per 
trumpas mokintis, nueiti į šokių repeticiją, atlikti 
visus darbus grįžus namo, o po to dar piešti. Sunku 
pasakyti kiek laiko tam skiriu, tačiau dažniausiai 
vieną piešinį pabaigiu per 2-3 vakarus/naktis. Šiuo 
metu teikiu pirmenybę mokslams, na, o kūryba šiek 
tiek palauks.
  Ką apie Tavo personalinę parodą kalba  
klasės draugai, mokytojai...? Ar sulaukei iš  jų 
komplimentų?    
  - Sulaukiau daug šiltų ir nuoširdžių atsiliepimų iš 
įvairių žmonių. Žodžiais nemoku išreikšti savo 
dėkingumo ne tik už komplimentus, bet ir už artimų 
draugų palaikymą. 
     Kokią įsivaizduoji savo ateitį?
     - Tiesą sakant, kaip ir dauguma abiturientų, 

* * *

nuoširdžiai neįsivaizduoju. Galiu tik spėlioti. Ateitį 
galvoju sieti su sveikatos mokslais, menai liks ho-
biu. Žinoma, viskas gali susiklostyti ir visiškai ki-
taip, viskas priklauso nuo įvykių ir aplinkybių.
     Ko norėtum sau palinkėti?
     - Tikriausiai pakantumo ir motyvacijos artėjan-
čiam laiko periodui.  Taip pat užsispyrimo ir tikslo  
siekimo, nes be šių savybių nebūčiau visko pada-
riusi.

         AČIŪ Mildai už  interviu. Linkiu jai 
kūrybinės sėkmės, įsimintino šimtadienio 

ir sėkmės egzaminų maratone. 

                                                                     Kalbino
                                                Rusnė Kardauskaitė, IIB

K L A S Ė S  A K T UA L I J O S

   IC klasė. Šiemet mes ir vėl tapome pirmokais! Nors esame jau 
devintokai, tačiau baimė buvo ne ką mažesnė nei pradedant eiti į 
pirmąją klasę.
  Pradžioje „Aušroje“ viskas atrodė taip svetima ir nepažįstama, tačiau  
jautėme pasididžiavimą, kad esame gimnazistai. Laikui bėgant atra-
dome ir savuosius kelius gimnazijos kabinetų džiunglėse, nebereikėjo 
ieškoti kur, po galais, tas ekonomikos kabinetas. Lyginome, kokie 
mokytojai buvo  senoje mokykloje ir kokie čia. Padarėme išvadas, 
kad daugumai klasės draugų čia, ,,Aušros“ gimnazijoje, patinka la-
biau. Pirmasis pusmetis galbūt ir atrodo mažas laiko tarpas, bet mes 
spėjome apsiprasti, kai kas ir užmigti per pamokas. Dažnas ben-
draklasis vėlavo į pamoką, tačiau pasakęs eilėraštuką ar atsakęs į 
keletą „klausimukų“ vėl laimingas atsisėsdavo į suolą. Dėl triukšmo 
klasėje teko rašyti ir „mažytukę“ apklausėlę, kurios rezultatai nieko 
nepradžiugino. Keletui klasės draugų, per vieną visiems gerai žinomą 
pamoką, netyčia išsprūdo netinkamas žodis, tai dvyliktokų taupyklė 
pyragui pasipildė. Pora kartų teko budėti rūbinėje – visiems labai 
patiko, išskyrus vieną atvejį, kai mes, klasės mergaitės, buvome 
išvadintos ,,naglomis pirmokėmis“, nes striukių nenorėjome atiduoti 
be žetonų. 
  Be visų išsišokimų ir nesusipratimų mes ir toliau kremtame ne-
lengvus mokslus.  Vieniems sekasi geriau, kitiems prasčiau, tačiau 
nesuklysime sakydami, kad visi stengiamės ir mokymuisi įdedame 
daug pastangų. Mūsų didžiausias siekis antram pusmečiui – dar la-
biau įsitraukti į gimnazijos veiklą ir būti aktyviems bendruomenės 
nariams.

IŠTRAUKOS IŠ LIETUVIŲ KALBOS FILOLOGŲ 
KONKURSO DARBO, DVIEJU DALIŲ APYSAKOS 

,,VILKANAS“.
   RONA:
  Aš esu Rona. Gyvenu Vilkane. Kadaise Vilkanas buvo didelis, 
gražus miestas. Jis klestėjo, žmonės gyveno patenkinti. Miestą valdė 
mano tėvas Vilhelmas Kadzė. Jam talkininkavo Adolfas Šalčius. Jie 
dviese puikiai sutarė ligi krizės. Jos metu žmonės ėmė apleidinėti 
miestą. Tėvas dar stengės juos sulaikyti, bet vėliau nuleido rankas 
ir pasidavė. Tie metai buvo lyg tikras pragaras.  Tada valdyti ėmė 
Adolfas. <...>
   <...> Ties laiptine netyčia atsitrenkiu į kažkokį vaikinuką. Turbūt 
dešimtokas ar vyresnis, nes nemačiau jo devintokų tarpe.
   - Atsiprašau, - taria jis.
   - Nieko tokio, - atsakau ir staiga lyg 220V nukrėsta atitraukiu ran-
kas nuo jo, nes įsikibau atsitrenkus, kad nepargriūčiau žengtelėjus 
atbulomis.
   - Neužsigavai? – pasiteirauja jis manęs.
   - Ne, nieko neatsitiko. Tiesiog reik žiūrėt kur einu, - nusišypsau.
   - Žiūrėk nežiūrėjus, vis tiek nepamatysi kas laiptinėj, - nusijuokia 
jis.
   - Na taip, - pritariu.
   Abu nusijuokiam. Prie jo prieina, greičiausiai, jo bendraklasis.
   - Kovai, tai eini tu ar ne?
   - Einu. Mergyt, saugokis laiptinių, - įspėja mane Kovas nueidamas.
   Žvilgsniu nulydžiu jį ir nueinu paskui Dominyką į dailės pamoką.
   - Ir ką judu ten kalbėjot? – klausia Dominyka.
   - Kaip saugotis laiptinių, mergyte, - nusijuokiu. <...>
   <...> Kovas apkabina mane. Vėl apima keistas, labai keistas jaus-
mas.  Būdama prisiglaudusi prie Kovo, jaučiu jo lygų kvėpavimą, 
saldų kūno kvapą, lengvai susimaišiusi su prakaitu. Jaučiuosi... saugi?
- Apkabinimo neišsigandai, - nusijuokia vaikinas. – Bet ar išsigąsi...
Kovas nebaigia sakinio, nes jo lūpos jau liečia manąsias. <...>
   <...> - Sveiki, mokiniai, - aukštas jos balsas rėžia mums visiems 
ausis. – Šį mėnesį aš jums dėstysiu pilietinį ugdymą ir istoriją 
dešimtokams. Esu Diana Lučiano. O dabar norėčiau išgirsti jūsų var-
dus bei pavardes, kad galėčiau sutikrinti sąrašą. <...>
   <...> Kovo eilė. Jis giliai įkvepia ir nuleidęs galvą ištaria.
   - Michailas Kovas Šalčius.
Tai, ką išgirstu, atima man žadą. Aš nebegaliu taip sėdėti šali savo 
didžiausio priešo. Sugriebiu kuprinę, atsistoju ir bėgtu prie durų.
   - Rona! – sušunka man Kovas ir atsistoja iš vietos.
   Eidama pro duris, dar spėju pasakyti savo vardą ir pavardę:
   - Rona Kadzaitė.
   Dar išgirstu kitų aiktelėjimus iš nuostabos ir neriu pro duris. Bėgtute 
pasiekiu rūbinę ir griebiu savo striukę. Iš paskos atbėga Kovas. 
   - Rona!
   - Pasitrauk nuo manęs. Aš negaliu būti su tavim.
   - Rona, tu negali dabar dingti iš mokyklos. Negali.
   - Aš nebegaliu būti su tavim. Tu – priešas.
   - Aš nesu tavo priešas, Rona, - sako Kovas.
   - Esi! – sušunku. – Tu Adolfo sūnus. Priešas. Rojinis. <...>

KOVAS:
   <...> - Bet aš myliu Roną!
   Po šių mano žodžių kambaryje stoja mirtina tyla.
   - Tu? Ją? – kreivai pažvelgia į mane tėvas, netikėdamas tuo, ką aš 
jam pasakiau. <...> 
   <...> - Nevaidink čia angelo, - pertraukia Rona mane.
   Atsisuku į ją. Kraujas srovena per apatinę lūpą ir laša ant kilimo. 
Pažvelgiu merginai į akis – jose tematau šaltį, liūdesį ir neapykantą. 
Neapykantą man. <...>
   <...> Pakšteliu mamai į skruostą ir nueinu į savo kambarį. Patraukiu 

kuprinę į šoną ir griūnu į lovą. Žvelgiu į išpuoštas kambario sienas, 
įmantriais raštais išraižytus šviestuvus ir pasijuntu toks tuščias. Se-
niau džiaugdavausi prabanga, kol nesutikau Ronos, kol neteko ap-
silankyti jos kambaryje. Mažas kambarys, paprasti baldai, nedidelis 
šviestuvas palubėj, toršeras prie lovos, senas medinis stalas, lentynėlė 
ir lova. Minimalu, tvarkinga ir jauku. 
   Po truputį imu nekęsti savo gyvenimo, tėvo ir savęs. Nušveičiu 
ant žemės prabangiai kvepiantį užklotą ir susirandu seną, vaikystę 
menantį pledą. Aną sulankstau ir pakišu į palovį. Kaip Rona. Mintis 
apie ją priverčia mane pravirkti. Jaučiuosi toks nevykėlis. <...>
   <...> – Taigi, jei per tris dienas nieko nesužinosim iš Ronos, 
paprasčiausiai jos atsikratysime. Jos tėvo akivaizdoj. Ir Kovo, sa-
vaime suprantama.
   Tėvo kalba man atima žadą. Žengteliu atgal, apsigręžiu ir bėgu savo 
kambario link. 
   Nirštu juodai. <...>
   <...> - Turiu nueiti pas Roną. Tik kelioms minutėms. Aš privalau, 
- sakau.
   - Na tai einam tada, bet mes labai rizikuojam, - įspėja mama.
   - Žinau tai, tačiau man labai reikia su ja vėl pasimatyti. <...>
  <...> - Negailėk manęs. Bent jau kol kas. O dabar paklausyk – nie-
ko nepasakok mano tėvui. Būk stipri. Aš nežinau, kiek laiko man 
teks būti pas Vilhelmą. Mano mama tavim pasirūpins. Ja irgi gali 
pasitikėti. Melskis, kad ir netiki į jokią būtybę, už save ir mane. Ir 
už savo tėvus. Na, dar gali ir už mano mamą. Metas atsisveikinti, 
ilgam arba ne. 
  Suimu Ronos veidą ir pabučiuoju ją į lūpas. Stipriai. Ilgai. Lyg 
paskutinį kartą. <...>
   <...> Paliekam štabą ir lėtai einam į Pragaro stovyklą. Jaučių kitų 
smerkiančius žvilgsnius, bet man tai mažiausiai rūpi. Apsistojam 
pačiame priekyje, kur jau stoviniuoja Ronos mama.
Kitoj pusėj pasigirsta įžūlūs šūkavimai. Pro mažesniąją minią pra-
sibrauna mano tėvas, mama ir Gedas su Aldu, laikydami Roną savo 
gniaužtuose. 
   Man suvirpa širdis. Na, ne man vienam, Vilhelmui, jo žmonai ir 
visiems kitiems taip pat. <...>
   <...> Lėtai imu eiti į priekį. Stebiu lėtais žingsniais manęs link 
žingsniuojančia merginą. Ji keliauja klupdama, netvirtai dėdama ko-
jas. Ilgas nejudėjimas ir smurtas ją daugokai palaužė.
Paskutiniai metrai iki Ronos. Susitikę viduryje kelio, puolam vie-
nas kitam į glėbį. Tvirtai apkabinu merginą, glostau jos nugarą per 
striukę. <...>
   <...> - Mes išeisim, - aiškinu jai. – Dabar pat. Ledu. <...>

RONA:
  <...> Ir mes einam. Kovas tvirtai laiko mane už rankos. Kertam 
skersai laukymę, pasiekiam ežero vandens liniją. <...>
<...> Mes tiesiog paliekam visą šitą mėšlą. Paliekam, žengdami per 
lūžinėjantį ledą.

                                                                     Marta Marčiulionytė IIA

Brigita Jančaitytė, IIIE

Svajonių tango

Ar jauti, kaip stipriai plaka širdis?
Ar jauti, kad laimė sukasi ratu?
Ar girdi svajingą meilės natą?

Tai mūsų svajonių tango.
Ji neša svajomis,
Ji neša mus toli,

Savo muzikos sparnais
Ir tolimais sapnais.

Ar tiki akimirka, kuri supa mus? Pieš. A Kačkauskaitė, IE 
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K L A S Ė S  A K T UA L I J O S

   IVE klasės abiturientai I pusmetį  pabaigė su 100 proc. pažangumu.    
ir praleidome „tik“ 1068 pamokas: neįskaitant  neišsimiegojusių  
klasės draugų, pramiegotų pirmųjų pamokų, pamirštų ir nepadarytų 
namų darbų...  
   O kiekvienas ketvirtadienis mums, IVE abiturientams -  tai kopi-
mas į „kalnus“: reikia daug išmokti, žinoti, prisiminti ir, svarbiausia, 
nepasiklysti...  Nepatikėsit, bet... kiekvieną mielą ketvirtadienį  mūsų  
mokyklinė kuprinė sveria daugiau nei mes patys.    
   Ne be reikalo sakoma, kad „Mokslo šaknys – karčios...“, bet kokie 
bus vaisiai, sužinosime jau netrukus, visai netrukus....   Ech...

         
   Niekas negali paneigti, kad mūsų Žemė turtinga kalnų, jūrų, 
istorinių miestų pilių, urvų, sraunių kalnų upių, ežerų kanjonų…
galima tęsti be galo.  
  Deja, bet realybėje  ne visi galime nukakti ten, kur norime. Galima 
surasti tūkstančius priežasčių, kodėl neturime galimybės aplankyti 
vieną ar kitą šalį, tačiau širdyje visi puikiai žinome, kaip smarkiai to 
geidžiame ir lieka viltis, kad... gal... kada nors...  
 Mintis, pasidalinti kelionių įspūdžiais, gimė „Žibinto“ redakci-
joje, kai viena mama rašė prašymą... ...Kiek pagalvoję vieningai 
nutarėme, kad mūsų gimnazijoje yra nemažai keliaujančių žmonių 
ir būtų nesąžininga jų nepakalbinti (vien per I pusmetį, mūsų gim-
nazistai spėjo pabuvoti Graikijoje, Olandijoje, Ispanijoje, Turkijoje, 
Anglijoje , Vokietijoje... – red. pastaba). 

   Šį kartą kalbinu anglų kalbos mokytoją RIMĄ FABRIČNAJĄ, 
kuri, kaip pati sakė, nuo mažumės dievina keliones.

   Tai, vis dėlto, kada pradėjote keliauti?
  - Labai anksti. Man buvo 4 metai, kai leidausi su tėvais į savo 
pirmąją ekskursiją prie Stelmužės ąžuolo. Aplankyti buvo Anykščiai 
ir Zarasai. Tai buvo mano pati pirmoji kelionė, kai nakvojau ne 
namie. Atsiminimai iki šiolei labai ryškūs: prisimenu dar  gražuolį 
Stelmužės ąžuolą, atmintyje išliko Zarasų krašto pilni vandens lelijų 
ežerai ir Anykščiai su savo muziejais.  
       O po metų buvo mano pirmoji kelionė Į Gudiją, į Brestą. Buvau 
vienintelis vaikas visame keliautojų autobuse, todėl visi mane labai 
lepino, vaišino saldainiais ar kitokiais skanėstais. Gal tada ir užgimė 
noras keliauti: patiko būti dėmesio centre, vaišintis skanėstais... 
Brestas irgi buvo kitoks: kita kalba, kurios tada nesupratau, kirtus 
Bugo upę jau buvo Lenkija, praūžusio II pasaulinio karo lieka-
nos – sugriauta Bresto tvirtovė ir gausybė paminklinių akmenų su 
užrašais, kad čia bus pastatytas paminklas. Kai po daugelio metų vėl 
buvau Breste, jis buvo labai pasikeitęs.
   Kokias šalis esate aplankiusi?
   - Niekada neskaičiavau, kiek tai šalių, bet, ko gero, tai maždaug dvi 
dešimtys šalių. Tai Skandinavijos šalys, vidurio Europa, kai kurios 
Vakarų Europos šalys, Kaukazas ir Užkaukazė, dalis Centrinės Azi-
jos ir visa Rusija - nuo Kaliningrado iki Vladivostoko.
   Kaip Jūs pasirenkate, į kokią šalį važiuosite?
   - Kai kada iš anksto planuoju, kur vyksiu, nes turiu draugų dauge-
lyje šalių ir noras aplankyti juos būna didelis. Kitą kartą kas nors iš 
draugų pasiūlo kur nors vykti. O būna, kad duriu pirštu į žemėlapį...
   Kelionės – Jūsų hobis?
   - Turiu ir kitų širdžiai mielų užsiėmimų, bet keliauti man tikrai 
patinka. Galiu susiruošti kelionei per 10 minučių. 

KELIONIŲ  PASAKOJIMAI, ISTORIJOS, ĮSPŪDŽIAI...

  Mokiausi Maskvoje, tai mano kurso draugai išsimėtę po visą 
pasaulį. Su dauguma palaikau ryšius ligi šiolei. Todėl mano kelionės 
turi ne tik pažintinį tikslą, bet ir galimybę pasimatyti su senais drau-
gais. Būna, kad su aplankytais draugais prašneki visą naktį, o po to 
lankytinus objektus matai tik viena akimi, nes kita miega.
     Ar stengiatės pamatyti kuo daugiau dar nelankytų šalių, ar 
mėgstate sugrįžti į jau aplankytas vietas?
    - Noriu aplankyti dar neaplankytas šalis, bet visada malonu sugrįžti 
dar kartą ten, kur jau buvai. Jeigu tai būna ilgas laiko tarpas, tai vėl 
atrodo, kad lankaisi pirmąkart. Smagu keliauti su gidu, bet dar sma-
giau keliauti vienam: kur nori, ten eini, aplankai ne tik turistų lanko-
mas vietas, bet ir rajonus, kur turisto koja nebūna įkelta. Manau, kad 
tai ir yra tikrasis šalies pažinimas, o ne tik „nučiustyti“, labiausiai 
turistų lankomi objektai. 
     Ar keliaudama esate patyrusi kokį nors įsimintiną nuotykį?
     - Kiekvieną kartą kas nors nutinka.   Nebuvo kelionės, kad būtų 
sklandu. Būna, kad internete vienoks viešbutis, o realybėje visai ki-
toks, nuklysti visai ne ten, kur tikėjaisi, nemoki vietinės kalbos. Čia 
būna daugiausia nutikimų. Suomijoje  vaistinėje vietoj vaistų nuo 
gerklės skausmo paprašiau agurkų, nes  neteisingai ištariau žodį. 
Draugės suomės kvatojo iki ašarų. Kitą dieną užsukus į tą pačią 
vaistinę  vaistininkas su manimi sveikinosi kaip su gera pažįstama.
   Pamačius nemažai pasaulio jau galima lyginti gyvenimą sveti-
moje šalyje ir savojoje. Kokioje šalyje norėtumėte gyventi?
   - Be abejo lyginu. Vienur šilčiau, kitur daugiau istorinių paminklų, 
dar kitur šilta jūra ar aukšti kalnai. Negaliu sakyti, kad tik svetur yra 
gerai. Viešėdama svetur pasiilgstu Lietuvos žalumos, lietuviškos  
kalbos, netgi paniurėlių lietuvių, nes tai - mano tėvynė, mano kraštas. 
Man labai gera Lietuvoje. Jei galėčiau rinktis, tai būtų Suomija, 
nes man labai artimi suomiai su savo santūrumu, suomiška virtuve, 
suomiška sauna, suomišku gyvenimo būdu, Suomijos gamta ir, netgi, 
sunkiai suvokiama ir išmokstama suomių kalba.  
   O dabar paklausiu ne visai  į temą.  Ar Vilkaviškis  Jums 
patrauklus miestas? Kodėl?
    - Vilkaviškis - miestas, kuriame jau seniai gyvenu. Gaila, bet jis 
nėra patrauklus miestas, ypač jaunimui. Be boulingo turbūt jaunam 
žmogui nėra kur nueiti, tai ir nereikia pykti, kad jaunimas išvyksta 
į didmiesčius. Norėtųsi, kad bendruomenės gyvenimas būtų ak-
tyvesnis. Tam turėtų būti aktyvesni ir patys vilkaviškiečiai ir miesto 
valdžia. Ačiū tiems keliems aktyviems vilkaviškiečiams, kurie daro 
gyvenimą mieste įvairesnį ir įdomesnį. 

               AČIŪ mokytojai už laiką, skirtą „Žibintui“.

                                                              Kalbino  Justė Juozelytė, IE

  IIB klasė. Kaip ir kiekvienais metais vasara prabėgo akimirks-
niu. O po jos, kaip žinote, visada ateina Rugsėjo 1-oji. Šie dalykai 
nesikeičia, bet keičiamės mes. Prieš atostogas išsiskyrėme kaip 
nedrąsūs pirmokai, o šiuos mokslo metus pradėjome kaip ryžtingi, 
savimi pasitikintys bei kupini naujų idėjų antrokai.
   Metai prasidėjo įdomiai, nes į savo klasę priėmėme naują žmogų, 
kuris labai greitai įsijungė į klasės gyvenimą. Tapome dar vieningesne 
ir stipresne klase.
 Pirmąjį mėnesį visi norėjome įgyti naujų žinių, sužinoti įdomios 
informacijos, mokytis gerais pažymiais. Deja, einant laikui dauge-
liui mokinių šis noras išblėso. Būtent dėl to pusmečio pabaigoje 
neapsiėjome be kelių neigiamų pažymių. Bet, kaip sakoma, koks 
mokinys be dvejetų. Dėl to nenukabiname nosies ir stengiamės pasi-
taisyti antrajame pusmetyje.
  Mokyklinis gyvenimas neapsieina ir be įvairiausių renginių. Pirmokų 
krikštynos, kalėdinis šou, visur dalyvavome ir bandėme parodyti kuo 
darbštesnę ir kūrybingesnę savo klasės pusę.
 IIB klasei I pusmetis buvo išties darbingas ir įdomus, todėl trokštame 
sužinoti, kokių iššūkių pasiūlys likusi metų dalis.

  IID klasė. Šiais mokslo metais į mūsų klasę atvyko mokytis dvi 
labai šaunios mokinės. Su šiomis gimnazistėmis neturime jokių 
problemų: jos draugiškos, padedančios, visi esame labai geri draugai.  
  Rudenį su klase buvome išvykę į Druskininkus.  Kai kurie ben-
draklasiai mėgavosi „Vishy" vandens parku, o likusieji, kas 
norėjo, važinėjosi dviračiais po Druskininkų gatves, kai kurie ėjo 
pasivaikščioti, pasigrožėti miestu. Mūsų klasė – ypatinga ir mes 
tuo džiaugiamės. Klasėje turime du „profus“ - tai Jokūbą Setkauską 
ir Aleksą Gaurilčiką. Jų  mokymosi lygis – supper aukštas. Jie ne 
tik šiaip moksliukai, bet ir daugumos olimpiadų aukščiausių vietų 
laimėtojai.
  IŠVADA: Klasė sunki, bet gyva - pilna „velniukų“. Kiekvienas iš 
mūsų turim savo tvirtą nuomonę ir jos laikomės. Kad ir kiek blogo 
girdėtumėte apie IID klasę, bet, iš tikrųjų, nesame jau tokie blogi, 
kaip kalbama... Mes palaikome ir  padedame vieni kitiems. 

  IIE klasė. ...kad makaronus galima ne tik valgyti, bet iš jų kurti 
sudėtingus ir įspūdingus dekoratyvinius dirbinius, sužinojome vi-
sai neseniai, kai Evelina Petraitytė, Emilija Endrikytė ir Miglė 
Černauskaitė papuošė klasę Kalėdoms. Gimnazisčių sukurtomis 
įspūdingo grožio kalėdinėmis eglutėmis žavėjosi ne vienas moky-
tojas, gimnazijos darbuotojas ar gimnazistas - abejingo jų grožiui 
nebuvo nė vieno.
  Anot merginų: „<...> dekoracijas kūrti labai  patiko, nes visos trys 
nestokojome idėjų ir palaikėme viena kitą. Mes mėgavomės tuo, ką 
darėme ir neskaičiavome nei makaronų, nei konkorėžių, nei kitų, 
dekoracijų kūrimui reikalingų, priemonių.   

  IIIC klasė. Pirmasis pusmetis baigtas. Aštuoniolika  darbingų 
savaičių praėjo. Nors 100 skaičius ir gražus, tačiau klasės pažangumas 
96,55 proc. ( liko vietos tobulėti). Tobulėti galima ir lankomumo sri-
tyje, mat pavyko praleisti  ,,vos“ 1114 pamokų. Žinoma, daug tai ar 
mažai sprendžia kiekvienas individualiai. Yra mokinių, kurie pralei-
do vos keletą pamokų arba visiškai jų nepraleido, tačiau yra ir tokių, 
kurie, regis, manė, jog čia ,,konkuras“ ir reikia surinkti kuo daugiau 
,,taškų“.
   Per pusę metų siekėme geriausių rezultatų, dalyvavome olimpia-
dose. Sekėsi gerai. 
   Klasės nuotaika buvo ,,debesuota“, bet dažnai sulaukdavome  ir 
,,pragiedrulių“. Bendradarbiavome ir atlikome visus darbus laiku. 
Stengėmės nuversti kalnus. Deja, ne visi jie pajudinami. Galbūt 
pajudės vėliau?.. Laukiame kito pusmečio...

    IVA klasė. Kas yra šeima? „Lietuvių kalbos žodyne“ rašoma, kad 
šeima – tai žmonių grupė, < ... >, turinti bendrus interesus. Mes, 
IVA klasė, save drąsiai galime vadinti šeima. Žinoma, ne biologine, 
bet šeima, nes turime ne tik bendrus interesus, bet ir bendrą būstą 
– „Aušros“ gimnaziją, kuri yra mūsų antrieji namai. 106-ąjame ka-
binete esame svarstę ne tik svarbius gimnazistų reikalus, bet ir valgę 
cepelinus bei šašlykus. Per ne vienerius bendro gyvenimo metus 
spėjome ne tik susigyventi, vienas prie kito priprasti, bet ir susikurti 
savo tradicijų: Kalėdų atostogas pasitikome spragindami kukurūzus 
ir žiūrėdami filmus, vasarą  Vištytyje  kartu „žudėme“ po ausim 
zvimbiančius uodus ir sėdėjome aplink laužą... ir t.t.
    Bet... Nėra namų be dūmų. „Mamai“ Vandai ne kartą teko „gamin-
ti“ ne cepelinus, o pastabas dėl praleistų pamokų; ne vieną kilometrą 
ji yra prabėgusi gimnazijos koridoriais ieškodama mūsų. Tačiau 
„pasigirti“ galime ir mes. Mėgstame sportuoti. „Bėgimas“ iš pamokų 
-  viena svarbiausių mūsų sporto šakų. Kartais pametame praleistų 
pamokų skaičių, bet ir tam turime svarų pasiteisinimą. Skaičiai ir 
matematika – ne mums. Kad ir kaip nedraugautume su skaičiais, 
turime susitaikyti su tuo, jog nesustabdomai artėja svarbus mūsų 
mokykliniame gyvenime skaičius – 100. 100 dienų iki paskutinio 
skambučio, 100 dienų iki pirmųjų egzaminų... Banalu, bet 100 dienų 
– iki naujos pradžios, kai mūsų IVA šeimą privalės pakeisti kita.

   IE klasė. Visa gimnazija laukė šv. Kalėdų! Rengė konkursus, 
viktorinas, puošė klasę, keitėsi dovanomis, surengė ypatingą klasės 
valandėlę. Buvome pakviesti į kalėdinį šou „Išlikimas”, sudarėme 
pirmų klasių komandą ir pasinėrėme į darbus, nes norėjome nugalėti. 
Gaila, šį kartą mums nepavyko nugalėti, bet kitais metais tikrai 
nugalėsime! Po šio renginio visi išėjome ilgai lauktų atostogų. Naujus 
metus dauguma mūsų sutikome kartu. 
   Nors po visų švenčių ir ilgų atostogų į gimnaziją grįžome pailsėję, 
bet IE klasėje jautėsi įtampa. Buvo smalsu sužinoti,  koks bus mūsų 
klasės pažymių vidurkis? Ar labai pasikeis pamokų tvarkaraštis? ir 
t.t.  Įtampa atslūgo, kai išgirdome, kad IE klasės pažangumas – 100 
proc. Praleidome 768 pamokas, iš jų 238 pamokas sirgome. O kur 
„bastėmės“ 10 pamokų, tai iki šiol neatsirenkame, nes jos – nepatei-
sintos. Ir dar labai svarbi žinia mūsų klasei, kad pamokų tvarkaraštis 
beveik nesikeitė (pripratimas – blogiau prigimimo). 
  Naujovė: II pusmetį klasės valandėles vesime mes, mokiniai (I 
pusm. klasės valandėles vedė auklėtoja).

    IVF klasė.  Taigi, praėjo vienas iš paskutinių mokslo meto 
pusmečių mūsų klasei. „Intensyviai“ besiruošdami egzaminams ir 
„nekantraudami“ kuo greičiau jų sulaukti, sugebėjome „pakelti“ 
klasės pažangumą net iki 96,43 proc., -  praleisti 2003 pamokas, iš 
jų: 1645 pamokas sirgti ir 195 pamokas pateisinti. Tik  nežinome 
kur „išbarstėme“ 143 pamokas...???  Tiesa, dar  verta paminėti, kad 
puikiai sugebėjome erzinti mokytojus, įrodinėti jiems, kad abitūros 
egzaminai mums nebaisūs - visi išlaikė, tai ir mes išlaikysim!.
  Praėjus šiam darbingam I pusm. laikotarpiui, laukia kitas, dar sma-
gesnis - prieš akis grėsmingai atžygiuoja baisioji egzaminų sesija, 
todėl sau ir kitiems bendražygiams linkime neišbarstyti išminties 
ir pamokų, o mokytojams palinkėsime kantrybės. Juk liko tik 100 
dienų!

  ID klasė. Esame šaunuoliai, nepaisant to, kad mes jungtinė klasė. 
Tiesa, sužinojus apie jungtinę klasę buvo daug skaudaus nusivyli-
mo ir ašarų. ,,Ką? Negali būti! Tik ne su „E“ klase...‘‘(buvusioje 
mokykloje mes labai nesugyvenom su „C“ ir „E“ klasių mokiniais. 
Visada manydavome, kad kita klasė ,,pasikėlusi‘‘ir nedraugiška. 
Vykdavo nuolatiniai kivirčai, pykčiai bei svaidymasis piktais 
žvilgsniais). Dabar nesuprantame, kodėl taip elgėmės...
  Rugsėjo 1-ąją, atėję mokytis į „Aušrą“, jau nebeatrodėme vieni 
kitiems ,,baubai‘‘ ir žinote kodėl? - Rudenį vyko sporto varžybos 
ir mūsų ID klasė laimėjo. Iš tos euforijos puolėme vieni kitus 
glebėsčiuoti ir fotografuotis. Nuo to laiko mes tapome artimi ir 
neišskiriami, tarsi vienas kumštis, draugai. „Šeimyniškai gyvename“ 
auklėtojos kabinete, pertraukų metu visi drauge geriame šiltą arbatą,  
šnekučiuojamės, klausomės mėgstamos muzikos, kartais pasitaiko 
mažyčių pyktelėjimų, bet, kaip sako sena lietuvių patarlė: ‚,Nebūna 
namų be dūmų‘‘, todėl nieko nesureikšminame ir piktumų nelaikome.
   Esame šiek tiek padūkę (klasėje „karaliauja“ merginos, nes tu-
rime tik 7 vaikinus), bet gerai  tai, kad išdykavimai netrukdo mums 
mokytis. Pirmasis pusmetis mūsų klasei buvo visai neblogas, tik 
gaila, kad jo niekas neužbaigėme devynetukais ir dešimtukais. Šis 
„pralaimėjimas“, tai, tarsi, spyris mums siekti geresnių įvertinimų II 
pusmetyje. Bet už tai lankomumo klausimus sprendžiame puikiai: 
399 praleistos pamokos ir tik 1 – nepateisinta.  Visa tai įrodo, kad į 
gimnaziją einame labai labai noriai. 
       Kaip jau supratote, ID yra nuoširdi ir be galo vieninga klasė, ir, 
bėgant metams, viskas eis tik į gera. 

     P.S. Jeigu į mūsų klasę „atsikraustys gyventi“ naujokų, juos šiltai  
priimsime. Štai taip.

  IIA klasė. Nepriklausomai nuo dienos net 43% mokinių yra 
pasiruošę dirbti pamokoje. Nors tiek. Visai kitokie skaičiai kalba apie 
klasės drąsuolius. Mokytojoms prieštarauti išdrįsta apie 4% merginų 
ir 14% vaikinų. Likusioji dalis arba neturi dėl ko prieštarauti, arba 
nedrįsta. Procentinę statistiką baigiant, galima pasakyti, kad net 
100% mokinių norėtų, jog savaitgaliai ir atostogos būtų ilgesni, o 
namų darbai – mažesni.
   Metas pažvelgti ir į sportinę pusę. Gyvenimas pirmajame aukšte 
įtakojo ir skaudų pralaimėjimą trečiaaukščiams. Sveikinimai paga-
liau mus įveikus. Bet tik šįkart.

Atkelta iš 3 psl.


