
Atkelta iš 1 psl.

    AČIŪ naujokams  už  at saky mus ,  o 
dabar  kalbuosi  su  kita  naujoke ,  abitu-
r iente ,  ERNESTA ZELENKAITE,  kur i  po 
v ienuol ikos  moky mosi  metų  nusprendė 
Pi lv i škių  „ S antakos“  g imnazi ją  i ške i s t i  į 
mūsų  g imnazi ją .

   -Ernesta,visų pirma, tai sveikinu Tave prisijun-
gus prie mūsų gimnazijos šeimos  ir noriu tavęs 
paklausti, – kodėl nusprendei baigti IV klasę  
„Aušros“ gimnazijoje?
   -Mintys apie mokymąsi Vilkaviškio „Aušros“ gim-
nazijoje neapleido jau manęs kurį laiką, tačiau tam 
vis pritrūkdavo ryžto. Jei atvirai, tai pakeisti mokyklą 
mane paskatino pokalbiai su vyresniais draugais, 
kurie jau studijavo universitetuose. Jie man vis pasa-
kodavo, kaip yra sunku studijuoti ir guodėsi, kad jau 
ne vienas, buvęs jų bendraklasis, atsisakė mokymosi 
universitete, nes nepajėgė... Tai man sukėlė ne visai 
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teigiamas mintis, nes aš pagalvojau apie savo ateitį.   
Todėl šiandien aš čia – „Aušros“ gimnazijoje, nes 
nusprendžiau, kad geriau anksčiau sužinosiu savo 
mokymosi tikrąjį lygį nei gailėsiuos  dėl to vėliau, 
kai reikės perstoti į kolegiją. 
   -Ar draugiškai tave priėmė IVF klasė? Kaip grei-
tai pritapai prie naujų savo klasės draugų? 
   -Dar nė vienų mokslo metų pradžios taip nelau-
kiau, kaip laukiau šio rugsėjo.  Jau nuo liepos 
mėnesio bandžiau įspėti, kaip atrodys mano nauja 
klasė. Ir, apskritai, visą gyvenimą norėjau sužinoti, 
koks jausmas būti naujoku. Tai sukelia tikrai daug 
streso, kai atėjus į naują klasę supranti, kad visi tave 
stebi.
  -Kai su Tavimi kalbėjomės spalio mėnesio 
pradžioje, Tu sakei, kad dar ne visus savo ben-
draklasius  pažįsti ir atpažįsti. Kokia situacija yra 
šiandien?
  -Viskas – gerai (šypsosi).
  -Jau trečias mėnuo, kai mokiniesi mūsų gimnazi-
joje Ar nesigaili, kad atėjai čia mokytis?
  -Visiškai nesigailiu. Manau, kad tai yra vienas 
geriausių mano sprendimų. Per šiuos tris mėnesius 
įgijau ne tik daug naujų teorinių žinių, bet ir 
gyvenimiškos patirties.
   -Ką gali pasakyti apie tave mokančius mokyto-
jus?
  -Pirmą mėnesį buvo tikrai sunku, stengiausi per-
prasti ne tik kiekvieno mokytojo mokymo principus 
ir reikalavimus, bet ir prisitaikyti prie mokymosi 
tempo. Tačiau dabar su kiekviena diena viskas, atro-
do, lengvėja. Jau nebijau reikšti savo nuomonę, nes 
žinau, kad į ją bus atsižvelgta, net ir tuo atveju, jei ji 
bus ir neteisinga.
   -Kokie tavo ateities planai pabaigus gimnaziją?
  -Visą laiką mano mintyse pirmą vietą buvo už-
kariavusios aktorinės studijos, tačiau dabar suvokiu, 
kad muzika yra arčiau širdies. Todėl jei egzaminų 
rezultatai leis, bandysiu stoti į Vytauto Didžiojo 
universitetą ir ten studijuosiu muzikos pedagogiką.
   -Esi abiturientė. Ar pajutai nostalgiją rugsėjo 
1-osios skambučiui, kuris, šį kartą, tave į pamoką 
kvies paskutinis? 

   Rudens simbolis - Rugsėjo 1 - oji, daugeliui iš mūsų, asocijuojasi su pradėtų mokslų, darbų ir siekių 
tęsiniu, o kitiems - viltinga ir šviesi viso ko pradžia... Mums, abiturientams, ši Rugsėjo 1-oji  buvo  kažkokia 
kitokia, ypatinga, jaudinanti ir tokia įprasta...  – Gal todėl, kad Ji - paskutinė..?!

    Rugsėjo 1-oji – mokslo ir žinių diena, kada mokslei-
viams ar studentams prasideda nauji mokslo metai.
     Keista pagalvoti, kad į gimnaziją kitais metais nebereiks 
sugrįžti – paskutiniai metai, paskutinis pasispardymas. 
Neretai daugumai moksleivių kiekvienais metais rugsėjo 
1-osios laukimas pamažu mažėja. Nenoras vėl sugrįžti į 
tą patį mokyklinį suolą, ruošti begales namų darbų ar eiti 
atsakinėti prie tos pačios žalios lentos, kol, galiausiai, su-
lauki 12-osios rugsėjo 1-osios ir kai supranti, jog jau esi 
abiturientė ir reikės stropiai ruoštis egzaminams ir juos 
išlaikyti... Šie mokslo metai, o ypač jų pabaiga, nulems 
mūsų visų, abiturientų,  gyvenimus.
    Mokinuosi šioje gimnazijoje  ketvirti metai, todėl teko 
išgyventi ir šilto, ir šalto. Smagiausia yra tai, kad teko 
susipažinti su daug nuostabių žmonių. Mokytojai tapo 
lyg ,,draugai'', su kuriais galima apie viską pasikalbėti. 
Jie mokina, pataria. moko bendravimo kultūros, įspėja 
apie suaugusiųjų pasaulio vingrybes. Labai džiaugiuosi, 
kad mūsų gimnazijoje vis dar yra mokytojų, kurie mielai 
tau patars gyvenimiškais klausimais, išklausys, padės... O 
labiausiai mane džiugina, kad atiteko mūsų klasei labai 
gera auklėtoja, Daiva Paškauskienė,  kuri be galo rūpinasi 
mumis, savo auklėtiniais, stengiasi dėl mūsų, skatina visur 
dalyvauti.
    Kai pagalvoju, kad paskutiniai mokykliniai metai, kai 
teks palikti  bendraklasius, su kuriais praleidau visą laiką, 
su kuriais išgyvenau visas geras ir nelabai akimirkas...  Vis 
prisimenu, kaip  bijodavome dėl sunkių kontrolinių darbų 
ir kaip džiaugdavomės dėl pasiektų gerų rezultatų. O kur 
dar mylima klasės auklėtoja, kai kurie dalykų mokytojai... 
Visų šių žmonių aš be galo ilgėsiuosi.
   Keista, kad tik dvyliktaisiais mokymosi metais taip į 
viską jautriai pradėjau reaguoti, viską vertinti ir įvertinti... 
Gal taip yra dėl to, kad aš jau abiturientė ir kad labai grei-
tai akis į akį susidursiu su nežinomybe, kuomet, noriu to 
ar ne, teks perlipti per save ir išeiti į suaugusiųjų pasaulį, 
pilną sankryžų, kryžkelių, akligatvių, šunkelių...   
     Ir, vis dėlto, nelengva būti abiturientu.

                                                           Gaivilė Svietojūtė, IVF
  

   ...Kaip greitai bėga laikas. 
   Negaliu patikėti, kad jau esu abiturientas ir 
skaičiuoju paskutiniuosius mėnesius šioje se-
noje ir puikiai pažįstamoje gimnazijoje. Galvoje 
sukasi begalybė minčių ir „kamuoja“ tūkstantis 
jausmų, bet jaučiuosi laimingas, kad, pagaliau, 
baigsiu mokyklą, nebereikės kiekvieną rytą taip 
sunkiai keltis, kad nepavėluočiau į pirmą pamoką, 
nebereikės atlikti varginančių namų darbų, min-
tinai „kalti“ eilėraščius ir įvairias kitokias eiles, ku-
rios man visada atrodė nereikalingos, bet, matyt, 
tokia jau mokinio dalia: išmokti, prisiminti, žinoti, 
„iškalti“...  
  Vienuolika pakopų jau įveikiau. Liko dvyliktoji, 
pati  jautriausia ir pažeidžiamiausia, nes prieš akis – 
abitūros egzaminai... Kai apie juos pagalvoju, tai net 
šiurpuliukai perbėga per visą kūną. 
  Keista, bet vis dar negaliu patikėti, kad aš jau 
suaugęs ir manęs laukia savarankiškas gyvenimas, 
kad  po keleto  mėnesių tarsiu SUDIE ne tik  gim-
nazijai, mokytojams, klasės draugams, bet ir savo 
gimtajam miestui, Vilkaviškiui... Iš tikrųjų, kol kas, 
niekaip neįsivaizduoju savo savarankiško gyven-
imo, kai niekam nereikės atsiskaityti dėl namų 
darbų neatlikimo, nereikės  pranešti, kur esu, ką 
veikiu...  Kartais šie visi dalykai džiugina ir, kartu, 
kelia jaudulį, nes nežinau, ar sugebėsiu vienas pats 
su savimi susitvarkyti, ar užteks valios ir pastangų 
nepasiklysti gyvenimo ir žmonijos  begalybėje...   
   Ką žinau, tai jau tikrai žinau, kad bus liūdna palik-
ti gimnaziją, mokytojus, klasės draugus, su kuriais 
puikiai esame susibendravę. O kai prisimenu 
geriausias savo mokyklinio gyvenimo akimirkas, 
mane „užvaldo“ nostalgija...  

  Gimnaziste, neskubėk išaugti iš mokyklinio suolo 
ir atsisveikinti su mokykliniu gyvenimu, nes čia - 
tavo geriausi metai. Nė viena(s) neskubėkime. Dar 
pabūkime...

                                          Remigijus Eidukaitis, IVG

A B I T U R I E N T O  G OD O S

PAMĄSTYMAI 
APIE GYVENIMO PRASMĘ...

   Štai tikrasis gyvenimo džiaugsmas: atiduoti save 
tikslui, kurį žinote esant didingą; būti gamtos jėga, 
o ne karštligišku, savanaudžiu bėdų ir skundų ka-
muoliu, nepatenkintu tuo, kad pasaulis nepasišvenčia 
tavo laimei.      (George Bernard Shaw)

* * *
   Mes atėjome į pasaulį ne tam, kad vegetuotume, 
   Kiekviena diena tiek prasminga ir kupina įvykių, 
kiek patys to norime. Tik nuo mūsų priklauso, kur 
žiūrime, ką matome ir  ką planuojame.  (Karen Ca-
sey)
             * * * 
  Žmogaus gyvenimas - tai kelionė jūra į save, tai 
savęs pažinimas. Žmogaus gyvenimas amžinybės 
mastu - laivas bekraštėje jūroje, kuriuo plaukdamas 
žmogus nežino, kas jo laukia už horizonto, už 
regėjimo ribos, tačiau suvokia, kad jo laivas visada 
pasieks paskutinį uostą... (Herman Melville)

                                         * * * 

– yra profesionalūs, todėl jų vedamose pamokose  
smagu mokytis. Jie moka bendrauti su jaunimu, pro-
fesionaliai, gerai ir aiškiai išaiškina dėstomą dalyką.
   –Ar tave labai išgąsdino padidėjęs mokymosi 
krūvis? Jei taip, tai kaip galvoji su tuo krūviu susi-
tvarkyti?
  Žyginta Jašinskaitė: - Padidėjęs krūvis manęs 
neišgąsdino, kaip sakant, kas tavęs nenužudo - pa-
daro stipresniu (šypsosi – aut. pastaba).
    Andrius Daugėla: - Palyginus nuo to, kas buvo 
iki „Aušros“ gimnazijos, viskas stipriai pasikeitė, 
todėl pradžioje buvo ir streso. Mokymosi krūvis 
tikrai didelis, tačiau man nesukėlė jokių keblumų. 
Ateidamas į gimnaziją mokytis jau tikėjausi kažko 
panašaus.
    Viktorija Želvytė: - Aš šiek tiek buvau išsigandusi, 
kai padidėjo mokymosi krūvis. Dabar aš, tarsi, 
susikūriau savo mokymosi strategiją:  paskirsčiau 
laiką pamokų ruošai ir laisvalaikiui.    
  Benas Karpavičius: - Mokymosi krūvis tikrai 
padidėjo, bet aš su juo susitvarkau. Nesijaučia, kad 
būtų labai sunku. Iš dalies padidėjęs krūvis man pa-
tinka.    
   – Ar lankai popamokinės veiklos būrelius? Kokius?
    Žyginta Jašinskaitė: – Gimnazijoje į popamo-
kinius būrelius neužsirašiau ir neplanuoju, nes savo 
laiką skiriu vokalinei studijai „Akimirka“ ir muzikos 
mokyklos išplėstinio kurso pamokoms.
   Andrius Daugėla: - Gimnazijoje popamokinės 
veiklos labai daug, tačiau net ir labai norėdamas 
neturėčiau laiko naujai veiklai. Todėl jokio būrelio 
nepasirinkau.    
     Viktorija Želvytė: - Šiais metais nusprendžiau, kad 
nedalyvausiu jokioje popamokinėje veikloje, nes 
pirma noriu priprasti prie naujos aplinkos.
    Benas Karpavičius: - Mano laisvas laikas užimtas 
Muzikos mokykloje ir šokių studijoje „Vyželė“, todėl 
to laisvo laiko kitiems būreliams nebeliko. 
    – Kaip šiandien jautiesi būdamas pirmoku ir kaip 
praėjo rugsėjis, nes pirmasis mėnesis gimnazijoje, 
ypač naujokui, turėjo būti sumaišties mėnuo? Kaip 
buvo tau, papasakok.
   Žyginta Jašinskaitė: – Sumaišties buvo ir manau, kad 
tai yra normalu, atėjus mokytis iš kitos mokyklos. 
Būti pirmoke gimnazijoje – smagiau nei būti pirmo-
ke pradinėje mokykloje (šypsosi - aut. pastaba). O 
rugsėjis... man buvo naujų pažinčių ir išbandymų 
metas.
   Andrius Daugėla: - Kol kas jaučiuosi puikiai. 
Prisipažinsiu, nors rugsėjis buvo sunkus, bet iššūkį 
įveikiau. Dabar esu visiškai patenkintas savimi ir 
savo pasirinkimu. Visai nesigailiu, kad mokinuosi 
šioje gimnazijoje.   
   Viktorija Želvytė: - Man sunkiausia buvo an-
tra rugsėjo savaitė, nes aš nelabai pažinojau klasės 
draugus, nepažinojau mokytojų.  Lankant gimnaziją 
pamažu viskas pradėjo aiškėti, didėjo pažinimo ra-
tas, pradėjau pažinti mokytojus, savo klasės draugus, 
klasės auklėtoją, kabinetus... Net nepastebėjau, kaip 
prabėgo rugsėjis, o dabar ir spalis baigiasi. 
     Aš labai džiaugiuosi būdama „Aušros“ gimnazijos 
gimnaziste! (šypsosi – aut pastaba)
  Benas Karpavičius: - Šiuo metu jaučiuosi ge-
rai. Nejaučiau ir nejaučiu kažkokio spaudimo ar 
neteisingo mokytojų vertinimo. Niekas prie manęs 
nesikabinėja, aplinka draugiška, gal dėl to ir lemia 
mano gerą savijautą?! (šypsosi – aut. pastaba)

   -Jei atvirai, tai mokyklos pabaigimo jau laukiau 
nuo dešimtos klasės. Norėjau kuo greičiau išeiti 
į didmiestį, sutikti ir pamatyti kitokių žmonių.  
Bet šiais metais  kažkas pasikeitė ir aš jau visiškai 
nebenoriu nei patirti studentiško gyvenimo, nei 
pamatyti kitokių žmonių.  Manau, kad taip nutiko 
dėl to, kad man patinka čia mokytis (šypsosi).  

   Dėkoju, Ernesta, kad buvai draugiška 
ir sutikai su manim pasikalbėti. 
Linkiu Tau sėkmingo mokymosi!

                                                             

3ps l .

   Kiekvieną rytą gimstame iš naujo. Ką veiksime šiandien 
yra tai, kas svarbiausia. (Budizmo mokytojas Jack Korn-
field)



4psl .

Išvyka į Vilnių

   Atėjus rudeniui ir prasidėjus mokslo metams, be-
veik visų klasių mokiniai ir klasių auklėtojos pradeda 
planuoti išvykas su savo klasėmis. Mūsų, IIIE klasė  
ilgai svarstė, ką galėtų aplankyti šį rudenį, tačiau 
nieko nesugalvojo. Jau buvome nuliūdę, kad niekur 
neišvažiuosime ir netikėtai gavome pasiūlymą iš 
mokytojos Danutės Leščiukaitienės vykti į Vilnių. 
Tik dalis mano klasės mokinių labai apsidžiaugė ir 
su dideliu noru sutiko vykti į šią ekskursiją. Į Vilnių 
važiavome su IIIC ir IIIF klasių mokiniais, važiavo 
ir keletas ketvirtokų.
   Iš Vilkaviškio išvykome spalio 14 d., 8.00 val. ryte 
ir, pirmiausia, aplankėme Velnio duobę. Tai ge-
ologinis gamtos paminklas, esantis 4 km į šiaurės 
vakarus nuo Aukštadvario. Kadangi daug laiko 
neturėjome, trumpam išlipome susipažinti su nauja 
vieta, pasivaikščioti, apžiūrėti gamtą bei pakvėpuoti 
grynu oru. 
  Velnio duobė – tikrai įspūdinga vieta. Visiems 
įspūdį paliko duobės gylis, kuris siekia apie 30-40 
metrų ir laiptų skaičius... Laiptų buvo tikrai la-
bai daug, vis lipome ir lipome, tai žemyn, tai vėl 
aukštyn... Daugelis mokinių pajuokaudami vis 
klausdavo ar dar daug tų laiptų liko?!?
   Visiems labai patiko ir PASLAPČIŲ TAKAS. 
Labai norėjome sužinoti, kas gi tame paslapčių 
take yra tokio paslaptingo ir/ ar magiško. Taip pat 
visi norėjome įsiamžinti prie šio „Paslapčių tako“, 
užrašo. Čia, tikriausiai, ir praleidome daugiausiai 
laiko, kol visi nusifotografavome. Net ir fotosesijos 
metu gėrėjomės nuostabia gamta, dideliais medžiais, 
kvėpavome gryną ryto orą. Tai buvo puiki mankšta 
ir prasiblaškymas žvarbų penktadienio rytą. 
   Apie 12 valandą, atvykę į Vilnių, nuskubėjome į 
Valdovų rūmus. Ten mūsų jau laukė ir šiltai pasi-
tiko šio muziejaus darbuotoja. Ji buvo mūsų gidė, 
kuri pristatė mums muziejaus istoriją. Vėliau daug 
sužinojome apie Lietuvos istoriją bei šiame muzie-
juje esančius eksponatus. Papildėme savo žinias apie 
Lietuvos kunigaikščius, jų valdymo laikotarpius ir 
kaip keitėsi mūsų Lietuva. Pamatėme daug per ar-
cheologinius kasinėjimus atrastų to meto žmonių 
indų, drabužių, karo įrankių, netgi išlikusių baldų, 
namų dekoracijos detalių: grindų, sienų... Didelį 
įspūdį paliko 16 amžiaus, Renesanso stiliaus, sienos, 

kurių yra išlikę tik griuvėsiai, tačiau mes galėjome 
juos pamatyti ir paliesti. Buvo tikrai labai įdomu, 
išgirdome daug naujų dalykų apie mūsų Lietuvos 
istoriją, galėjome įsivaizduoti, kaip atrodė, gyveno 
to laikmečio žmonės. Visi moksleiviai šios ek-
skursijos metu sakė: va, šitą tai tikrai papasakosiu 
savo istorijos mokytojai! Taip pat iš Valdovų rūmų 
parsivežėme ir atsiminimų. Vaikščiodami muziejuje 
pamatėme stalelį, kur buvo padėta daug piešinėlių, 
kuriuose pavaizduoti Lietuvos kunigaikščiai ir 
daugybė spalvotų pieštukų. Visi pamatę puolėme 
imti tuos piešinukus ir pieštukus, ir suskubome 
spalvinti. Auklėtojos juokėsi iš mūsų ir sakė, kad 
tai padėta vaikams, ne mums, tačiau mums buvo 
labai linksma ir smagu. Kadangi neturėjome daug 
laiko spalvinimui, tai gidė mums leido pasiimti po 
piešinuką namo ir pabaigti spalvinti namuose. 
   Aplankę Valdovų rūmus, turėjome kelias valandas 
laisvo laiko. Važiuodami namo pasidalinome savo 

Išvyka į Joniškėlį

   Dar nuo praėjusių mokslo metų IIC klasė su savo 
auklėtoja Rasa Kvirevičiene priešaky nuolat suko 
galvas, kurį Lietuvos kraštą aplankyti. Mokiniai nu-
sprendė vykti į legendomis apipintą bei įdomia isto-
rija pasižymintį šiaurės Lietuvoje įsikūrusį Joniškė-
lio miestą.
   Saulėtą rugėjo 22d. pavakarę nuvykusius moks-
leivius pasitiko gidas Viktoras Stanislovaitis, kuris 
visus sužavėjo įtaigiu pasakojimu, žiniomis bei ste-
binančiu humoro jausmu. Buvo pasakojama apie 
šio miesto istoriją, kur pagrindiniu smuiku griežė 
Lietuvos XVIII a. bajorų Karpių giminė. Taip pat 
moksleiviai buvo supažindinti su XX a. Joniškėliu, 
kuris anuomet buvo itin svarbus Lietuvai: čia buvo 
įkurta pirmoji Lietuvos kaimo universitetinė ligo-
ninė bei lankėsi ir gyveno tokie svarbūs Lietuvai 
žmonės kaip Gabrielė Petkevičaitė - Bitė, Julija Žy-
mantienė – Žemaitė, Povilas Višinskis ir kiti. Buvo 
pasakojama apie to meto gydymo būdus, pagilino-
me istorijos bei literatūros žinias. Derėtų paminėti ir 
tai, jog gidas ne kartą mėgino patikrinti gimnazistų 
žinias, tačiau moksleiviai neišsigando ir atsakė  be-
veik į visus klausimus.
   Dangui sutemus, viską vainikavo naktinis pasi-
vaikščiojimas po Karpių dvaro aplinką, kurio metu 
buvo pasakojamos įspūdingos ir šiurpą keliančios 
dvaro ir  to meto šeimininkų Karpių giminės isto-
rijos. Pasivaikščiojimo aklinoje tamsoje po žvaigž-
dėtu dangumi metu mokiniams buvo draudžiama 
kalbėtis, šnibždėtis tarpusavyje, juoktis, naudotis 
mobiliaisiais telefonais be leidimo ar kaip nors ki-
taip drumsti tamsios ir žvarbios nakties tylą. Galų 
gale įveikę visas baisybes ir vakaro šaltį, mokiniai 
buvo vaišinami karšta arbata jaukiame Karpių dva-
ro rūsyje.

   

Akivaizdu, kad pasirinkę būtent tokį kelionės tiks-
lą mokiniai visiškai nesuklydo: pagilintos istorijos, 
literatūros žinios, patirti šiurpą keliantys nuotykiai 
bei smagiai praleistas laikas kartu.

                                                    Ugnė Janulaitytė, II C 

įspūdžiais iš laisvo laiko. Daugelis jį praleido kavinėse, 
nes buvo labai išalkę. Tačiau kitiems buvo svarbiau 
pamatyti mūsų nuostabios sostinės senamiestį. Ska-
niai pavalgę, daugelis dar spėjo pamatyti ir gražiąją 
Pilies gatvę. Ši išvyka buvo ne tik puiki pramoga, bet 
ir labai naudinga, nes papildė mūsų istorijos žinias, 
praplėtė mūsų kultūrinę patirtį. 

                                                 Emilija Endrikytė, IIIE

   Ti ky b os  mokytoja :
   –  Lu kai ,  ar  tu  p ers ižeg noj i  pr ieš  pradė damas  va lg yt i ?
   –  O ko dėl  turė č iau?  Mano mama -  gera  v i rė ja .
                * **
 –  Pet r iu k ,  kaip  p avadintum žmogų,  kur i s  tę s ia 
p as a koj imą ,  kai  j au  n iekam neb e įdomu?
   –  Mokytoju !
                 * **
   Ik i  egzamino  p ab aigos  l i ko  vos  5  minutės .  Egzami-
nuotojas  p astebi  mok inį ,  kur i s  p er  v i s ą  egzaminui 
sk i r t ą  l a i ką   ne at l i ko   nė  v ienos  užduot ies .
   Egzaminuotojas :  –  Tu  t i k i  s tebu k lai s ? ”
   Abitur ient as :  –  Ne?
   Egzaminuotojas :  –  O b e  re i ka lo.  Sav imi  re i k ia  t i kė t i .

                 * **
   Mok inia i  sk i rs tomi  į  t r i s  g r up es :
   -  kur ie  su  ma lonumu mokos i .
   -  kur ie  mokos i  b e  j ok io  ma lonumo.
   -  kur ie  su  ma lonumu nes imoko.

EKSKURSIJOS . IŠVYKOS . PRAMOGOS
Išv yka  į  LRT

  Dalyvavimas LRT laidoje Lietuvos tūkstantmečio 
vaikai – man yra ir iššūkis, ir galimybė. Šių metų se-
zonas – jau penktas, kai dalyvauju šioje laidoje. Tai, 
lyg išėjimas iš komforto zonos ir nuolatinis savęs 
pasitikrinimas. Viena, yra sėdėti prieš televizorių ir 
atsipalaidavus atsakinėti į klausimus, visai kas kita-
tuos pačius klausimus atsakyti čia pat, ekspromtu, 
spaudžiant laikui ir varžovui alsuojant į nugarą.
  Dar vasarą užpildžiau devintokų atrankos į 

šią laidą anketą. Kiek vėliau paskambino laidos 
kūrybinės grupės atstovė bei uždavė dar apie 10 
atrankos klausimų, kuriuos reikėjo atsakyti iš karto. 
Pokalbis tokiu atveju trunka gal vieną minutę. O 
tada lauki, ar paskambins ir pakvies į filmavimą, ar 
atsiras visos Lietuvos mastu geriau atsakiusių į tuos 
pačius klausimus. Lapkričio 18-oji man buvo tiesi-
og eilinė diena mokykloje, kai staiga labai nuotaiką 
pakėlė auklėtojos žodžiai, jog ji gavo pranešimą, 
kad patekau į Lietuvos tūkstantmečio vaikų antrojo 
devintokų pusfinalio filmavimą. 
   Laiko pasiruošti šiai žinių viktorinai daug ne-
turėjau, o ir niekada nežinai, ką ruoštis, kokių 
žinių reikės. Tad jau žinojau, kad kitos savaitės 
ketvirtadienį turėsiu atsakyti į įvairius klausimus, 
kuriuos man pateiks laidos vedėjai. 
   Prieš filmavimą jaudulio nesijautė, tačiau kai 
įjungiamos kameros, atsiranda ir jaudulys, ir 
drebantis balsas. Laiko pagalvoti nėra. Viskas 
vyksta žaibišku greičiu. Jei nepaspausi mygtuko, 
suteikiančio tau pirmenybę atsakinėti – varžovas 
gali tiesiog pavogti tašką. Adrenalino ir emocijų 
šiame žaidime daug. Ne viskas yra parodoma vėliau, 
jau sumontuotoje laidoje. O ypač tai, ką jaučia 
kiekvienas dalyvis. Praėjus į antrąjį  etapą teko sto-
ti akis į akį su vedėju R.Petrausku. Laidos vedėjas 
užduoda 10 klausimų, į kuriuos reikia atsakyti per 
100 sekundžių. Pasibaigus šiam greičio turnyrui, 
dėl atsakymo į vieną klausimą, gali pasitarti su tave 
atlydėjusiu mokytoju. 
    Šiais metais galiu pasakyti, kad man sekėsi gerai. 
Aišku, visada norisi, kad būtų dar geriau. Manau, 
ši jau nebe pirmoji patirtis LRT studijoje nebus ir 
paskutinė. 
  Labai noriu padėkoti savo auklėtojai taip sklandžiai 
suorganizavusiai visą išvyką, mokyklos direkto-
riui geranoriškai palaikančiam tokią iniciatyvą 
ir, žinoma, šauniausiai mano klasės palaikymo 
komandai.  
   Didžiuojuosi savo mokykla ir atstovauti ją man 
yra labai gera.

                                             Laurynas Sinkevičius, I B

nuotr. Laurynas Sinkevičius – pirmoje eilėje antras iš kairės

NUSIŠYPSOK
   Mokytoja  s tebi  kaip  Jonaity tė  nus i raš inė ja  i r  s a ko :
   -  Tu  j au  ke l int ą  kar t ą  v i s  ž iūr i  į  Pe t ra ič io  tes t ą .
   Jonaity tė  at s a ko :
   -  Aš  neka lt a ,  kad  j i s  t a ip  ne aišk ia i  raš o.
               *  *  *
   -  Mama p at ark ,  kas  ger iau  –  ar  s tot i  į  univers i te t ą  ar 
i š tekėt i ? 
   –  R in k is ,  du k re le ,  t ą  kur  i lg iau  i š tvers i !
               *  *  *
   Gimnaz is t as  s tov i  už  tvoros  i r  r ū ko.  Pr ie  j o  pr ie ina 
s eny va  moter i škė  i r  pi kt a i  k laus ia :
   –  B er niu k ,  o  t avo  tė vai  ž ino,  kad  r ū kai?
    Gimnaz is t as  at s a ko :
    –  O jūsų  v yras  ž ino,  kad  jūs  v ieš oj  v ie toj  kabinė jatės  
pr ie  nep až įs t amų v yr ų?
              *  *  *
     Gatvė j e  pr ie  v yr i šk io  pr ie ina  moter i s :
    –  Sve i k i . . .  Nesu  t i k ra ,  b e t ,  man at ro do,  jūs  e s ate  v ie-
nas  i š  mano vai kų  tė t i s .
     Vyr i šk is  p as imet a :
     –  Ką???
     Moter i s  tę s ia :
  –  Nus i ramin k ite ,  aš  tur iu  omeny  s avo  k las ės . . . 
Ats ipraš au,  e su  mokytoja . . .

    


