
Leidţiamas nuo 1992 m. Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos mokinių laikraštis 

2011-2012 m. m. Nr. 1 (127) 

 

 

  
 
 
  

       

 

 

 

 

  Rankose laikote pirmąjį 2011—2012 mokslo metų  gimnazijos laikraštį „Ţibintas―.  

  Jei norėsime, šis laikraštis nebus paskutinis ir  2012 m. minėsime „Žibinto― 20 metų  jubiliejų.  
 

Vertinkite, siūlykite,  rašykite — ir „Ţibintas― bus.   

Žibintas – viltis, kai nežinai, kur pasukti. Žibintas – ženklas, kad esi ne vienas.  

 Būkime kartu ir susitikime „Žibinte“! 

 

  

 I came from 

Wisconsin, which is a 

state in North of Chicago. 

There I lived in a small 

town called Sturgeon ve-

ry close to Lake Michi-

gan. I decided to come to 

Lithuania last year when 

I joinined Rotary Youth 

Exchange. After choosing 

Lithuania I was picked to live in Vilkaviskis for the 

whole school year. I enjoy playing football, skiing, 

and watching flims.  
 

LAIŠKAS IŠ  JAV 

  

Sveiki visi, 
 

 Kas manęs dar 

nepaţįsta, esu Neringa 

Savickaitė.  Šiais metais 

„Aušros― gimnazijoje 

turėčiau mokytis IVE 

gimnazijos klasėje, ta-

čiau išvykau per moks-

leivių mainų programą 

metams į Jungtines 

Amerikos Valstijas. Čia 

esu jau beveik tris mėnesius.  

 Man Amerika visada buvo svajonių šalis. 

Kai suţinojau, kad per mainų programą galima išvykti, 

nusprendţiau taip ir padaryti. Uţ tai nuoširdţiai dėkoju 

Rotary organizacijai, kuri jau daug metų organizuoja 

mainus, suteikdama moksleiviams galimybę paţinti kitą 

kultūrą. 

Prieš patekdama į JAV, turėjau uţpildyti daug 

įvairių dokumentų, pasiimti pažymų iš mokyklos, apsi-

lankyti pas gydytojus... ir taip ne kartą. Tada – interviu, 

laukimas, ir galiausiai kelionė uţ Atlanto. Netgi įsėdusi į 

lėktuvą negalėjau patikėti, kad tai vyksta, tačiau laukiau 

nesulaukiau, kada pamatysiu savo šeimą. 

Mane pasitiko pirmoji šeima, taip pat „šiek 

tiek― tarptautinė – „mama― iš Filipinų J. Turiu „brolį―, 

kuris lanko koledţą, bet šiais metais dar gyvena namie. 

Per šiuos beveik tris mėnesius taip įpratau prie jo, kad 

net sunku patikėti, jog išties neturiu brolio J. Tačiau tai 

tik viena iš trijų mano būsimų šeimų. 

Gyvenu nedideliame miestelyje Two Rivers, Vis-

konsino valstijoje. Čia, panašiai kaip ir Vilkavišky, visi 

vieni kitus paţįsta, bet atmosfera visai kitokia, beje, jo-

kio viešojo transporto. Mokykla didesnė nei „Aušros― 

gimnazija, tačiau mokinių skaičius panašus. Mokykla 

tikrai „amerikietiška―: baseinas, keturios sporto salės, 

treniruoklių salė, didelė valgykla, scena pasirodymams. 

Lauke teniso kortai, futbolo aikštės ir didelės stovėjimo 

aikštelės. Mokiniai beveik visi vairuoja, o kas nevairuo-

ja, atvaţiuoja su draugais arba atveţa tėvai. 

 Nukelta į 2 psl.  

 Pirmokai turėjo prisistatyti pagal pa-

skirtas temas, po to atlikti septynias uţduo-

tis.  Prisistatymų temos buvo įvairios ir įdo-

mios: Kaubojai, Kaimiečiai, Siaubo filmas, 

Kariuomenė, Diskoteka, Indėnai ir Ligoninė. 

Komandos prisistatė išradingai ir linksmai: 

salė virto diskoteka, karinių pratybų vieta, 

vakarėliu, kurį išblaškė kraujo ištroškę vam-

pyrai... 

 Įdomiausios ir įsimintiniausios stote-

lės, kuriose „krikštijo― I klasių mokinius, 

buvo Siaubo filmas ir Indėnai. Siaubo filmo 

stotelėje pirmokėlius gąsdino pabaisos, o 

Indėnų buveinėje visiems teko klauptis ant 

žirnių, kartoti priesaiką bei leisti būti apmė-

tomiems... ţirniais ir kaţkokiais besirangan-

čiais gyviais... Na, o galiausiai ištvėrus sep-

tynias uţduotis ir tapus tikrais gimnazistais, 

vyko diskoteka, kurioje buvo galima smagiai 

praleisti laiką - pašokti ir atsigauti nuo 

„įšventinimo“ užduočių. 

 III kl. gimnazistų „krikštynose― pui-

kiai pasirinktą kaubojų temą atitiko ir aplin-

ka, ir uţduotys. Naujokams reikėjo šokti 

kaubojišką šokį, šokinėti per sukamą virvę, 

atsakinėti į klausimus, joti „arkliais―, paska-

nauti citrinos ir česnako bei vykdyti daug 

kitų smagių uţduočių. Tačiau pati ekstrema-

liausia buvo lobio paieška: naujokams ieš-

kant uţuominų, jie buvo apipilami vandeniu, 

kava ir kruopomis. Krikštynų pabaigoje vi-

siems dalyviams buvo įteikti Aušriečio paţy-

mėjimai, kurie skelbė apie  gyvenimo gim-

nazijoje pradţią.                                                                                                                                          

                                                                                                                                                

Silvija Blauzdţiūnaitė, IE 

Deimantė Vaitukaitytė, IIIG 

Prieš rudens atostogas vykusios naujokų krikštynos 

 pareikalavo tiek fizinės, tiek emocinės ištvermės.  

 „Krikštynose― dalyvavo I , II ir  III gimnazijos klasių mokiniai.  

and the teachers are nice. The way studens hang out 

together , just talk and have fun is very similar to back 

home. 

Does our gymnasium justify your 

expectations? 

I didn‘t know what to expect before coming 

here , but I like it a lot . I didn‘t have any expectations  

so there was nothing to justify. 

Write a bit more about yourself (Do you 

have any brothers or sisters? Do you communicate 

with your friends and classmates in America? 

Maybe you know your friend‘s opinions about 

your waygoing to Lithuania? What do they say (or 

write)?) 

I have two older sisters . They are both in uni-

versity now. I talk to my friends back home over Fa-

cebook or Skype. 

 I hope to travel, and learn the culture and lan-

guage of Lithuania over the next year. 
 

Why did you chotose Lithuania for your 

Exchange programme? 

I choosed Lithuania because I wanted to come to 

a country  where not many  American people had 

visited before. I came because I wanted to experience 

something new. 

Don‘t you regret coming to Vilkaviskis? 

I didn‘t have a choise about where i went , so I 

didn‘t chose to go to Vilkaviskis. 

How do you feel in our gymnasium? (can you 

compare communication between students in 

Wisconsin and communication between students 

here in our gymnasium. Are there any differen-

ces?) 

I like the school people . They are very friendly  



GIMNAZISTAI 

2011 m. yra paskelbti Europos savanoriškos veiklos 

metais (savanoriška veikla yra paremta asmens iniciatyva, 

noru padėti, mokytis, tobulėti... – aut. pastaba)  .  Dar visi 

prisimename  Lietuvoje „praūţusį― Europos vyrų krepšinio 

čempionatą „EuroBasket 2011“.  

„Geriau vėliau, negu niekad―- todėl kalbinu  TOMĄ 

RAINĮ, IV E kl. savanorį. 

„EUROBASKET 2011“ 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tomai, papasakok, kaip patekai į „EuroBasket 2011“ 

savanorių komandą? 

Viskas prasidėjo nuo to, kad atsikėliau anksti ryte ir įsijun-

giau televizorių. Tuo metu filmukų dar nerodė . Nu-

sprendţiau paţiūrėti laidą ,,Labas rytas―. Kaip tik apie „EuroBasket 2011― pasakojo. 

Susidomėjau. Įsidėmėjau tinklalapį www.eurodesk.lt. Pasiskaičiau, ką ten rašo, ir uţpil-

dţiau anketėlę, tikėdamasis, kad priims  .  

Kiek ilgai reikėjo laukti atsakymo dėl priėmimo dirbti savanoriu? 

Anketą uţpildţiau kovo mėnesį. Po to apie tai net pamiršau . 

Pasitikrinęs el. paštą kelias dienas iki masinės savanorių akcijos Kaune 

„EuroBasket 2011“, radau atsiųstą pakvietimą į tolesnį etapą. Labai apsidžiaugiau, kad 

patekau, nes buvo gauta per 6 000 anketų, ir tik 2 000 jaunuolių atrinko savanoriauti. 

Balandţio 29 d. buvo surengta masinė „EuroBasket 2011― savanorių akcija Kau-

ne.  

Papasakok įspūdţius... 

Į Kauno sporto halę iš visos Lietuvos susirinko savanoriai iš Vilniaus, Kauno, 

Klaipėdos, Šiaulių, Panevėţio ir Alytaus. Mes buvome suskirstyti į šešias darbo grupes, 

kiekviena išklausėme po 8 pranešimus temomis „IT ir akreditacijos―, „Transportas―, 

„Žiniasklaida“, „Komandų, teisėjų atašė ir varžybų grupė“, „Lauko, vidaus renginiai“ ir 

kt.  

S. Dariaus ir S. Girėno stadione iš visų savanorių buvo padarytos raides EYV – 

European Year of Volunteering. Po šios akcijos visi sprendėme testą. Jis lėmė, ar pateko-

me į galutinę savanorių komandą. Labai jaudinausi, nes testo rezultatai buvo paskelbti 

tik po kelių savaičių. 

Taigi gavau pranešimą, jog patekau į galutinę savanorių komandą, kurią sudarė 

apie 400 ţmonių.  

Vasaros pabaigoje, prieš „Ţalgirio arenos― atidarymą, išklausėme mokymus, per 

kuriuos buvome supaţindinti su arena, kaip, kas joje vyks ir ką mes turėsime daryti. Are-

nos vaizdas, kai pirmą kartą į ją įėjau, buvo neapsakomas: viskas juoda, neoniniai raudo-

ni uţrašai... Tai paliko didelį įspūdį. 

Pirmas mūsų pasirodymas vyko rugpjūčio 18 d., kai buvo atidaryta ,,Ţalgirio 

arena― ir vyko varţybos tarp Lietuvos ir Ispanijos. Su keliais savanoriais buvau paskirtas 

„Žalgirio arenos“ aikštelėje padėti pastatyti mašinas. Linksmai dirbom .  

Pasibaigus varţyboms, visi tvarkėme areną, surinkome šiukšles t. t. Po to aptarė-

me dieną: kaip praėjo, kokių sunkumų patyrėme, kokių trūkumų pastebėjome. Mes bu-

vome arenos ausys ir akys , nes po areną vaikščiojome laisvai, jautėmės kaip namie . 

Ką reikėjo daryti? Ką konkrečiai veikei Tu? 

Nekantraudamas laukiau rugsėjo 14 d., kai turėjo prasidėti ,,EuroBasket 2011―.  

Prieš  ,,EuroBasket 2011― pradţią mus grieţtai priţiūrėjo tam tikrų sričių specia-

listai. Buvau paskirtas į Saugumo grupę. Mūsų grupė padėjo ţmonėms susirasti vietą 

arenoje.  

Konkrečiai aš padėjau ţmonėms, kurie nemokėjo ar negalėjo nusiskenuoti bilie-

to, taip pat palydėdavau į „Tiketos― būstinę, parodydavau sėdėjimo vietas. Toks darbas 

labai patiko, nes kai kiekvienam atėjusiam pasakydavau „Labas vakaras― ir palinkėdavau 

gero krepšinio, ţmonės pradėdavo šypsotis. Manau, ir jiems buvo malonu išgirsti pasi-

sveikinimą ir palinkėjimą, ir pačiam gera pasidaro, kai su tavimi pasisveikina ar uţkalbi-

na .  

Suleidę visus ţmones į areną, turėdavome laisvo laiko iki 2 kėlinio, tad galėjome 

pavalgyti arba ţiūrėti krepšinio. Maitino skaniai  . 

Kiek teko dirbti valandų per parą? 

Į areną tekdavo ateiti apie 12 val. dienos padėti paruošti rungtynėms. Per dieną 

vykdavo dvejos trejos varţybos. Būdavo nelengva, nes rungtynėms pasibaigus reikėdavo 

padėti sutvarkyti areną. Namo grįţdavau apie 1 val. nakties.  

Gal teko patirti įsimintinų linksmų nuotykių?   

Arenoje galėjome paţaisti krepšinį, išbandyti parketą. Buvo smagu, nes ne kiek-

vienas gali patirti, ką reiškia ţaisti arenoje, kurioje ţaidţia 24 stipriausios ţemyno ko-

mandos...  

Labiausiai patiko Ispanijos ir Prancūzijos fanai. Visi mandagūs, ranką pa-

spaudţia   .      

Vienas iš įsimintinų momentų, kai buvo sukeistas varţybų laikas, ir Makedonija 

žaidė su Rusija dėl III ir IV vietos. Likus iki ketvirto kėlinio pabaigos 12 sekundžių,  

atvyko 3 autobusai makedonų  .  

Ar per tą laiką, kai buvai savanoriu, susiradai daug draugų? 

Čempionatui pasibaigus pasidarė liūdna, nes arena tapo mano antraisiais namais 

ir susiradau daug naujų draugų... Buvo sunku grįţti į kasdienybę.  Apniko nostalgija...  

Tai buvo pasaka, kurią prisiminsiu su ilgesiu. Bet įspūdţiai ir smagūs prisimini-

mai liks visam gyvenimui! Rugsėjo 23 d. susitikome su savanoriais, spalio 8 d. buvo su-

rengtas antras susitikimo etapas, per kurį buvo įteiktos padėkos visiems savanoriams.  
                                                                                       

  

      Kalbino   Sandra Saukaitė, III C 

     (Nuotr.  Tomas Rainys) 

Jaunimas šiek tiek kitoks. Visi šypsosi ir jau tai pakelia nuotaiką. Mo-

kiniai draugiški ir paslaugūs, bet kartu atsargūs. Norint susibendrauti, reikia 

įdėti pastangų, pačiam kalbinti. Bet reikia šypsotis, ir gyvenimas pasidaro 

lengvesnis, tik kartais viskas atrodo nelabai tikra, tačiau geriau taip, nei surū-

gę veidai. Pradedu pastebėti pokyčių savyje .  

Mokykloje mokytis tikrai lengviau. Testus rašom kiekvieną penktadie-

nį, todėl ţinios visada „švieţios―, lengva prisiminti. Pradţioje trukdė kalbos 

barjeras, bet dabar daug geriau. Mūsų ţinios vertinamos raidėmis A, B, C, D, 

F. Mokytojams nerūpi tavo gyvenimas savaitgaliais ar po pamokų, jie vertina 

žinias, o ne kitus dalykus. Namų darbų užduoda labai mažai. Pamoka trunka 

56 minutes, o pertrauka – 4. Mažai ką per tiek nuveiksi, kartais pabėgioti kori-

doriais tenka. Norint išeiti iš pamokos, reikia gauti raštelį su mokytojo parašu 

ir kelionės tikslu. 

Ilgoji pertrauka – 30 minučių. Pietus valgom dviem pamainomis. Pir-

ma A grupė, paskui B. Pasirinkimas menkas, daţniausiai greitasis maistas – 

visa tai, kas Lietuvos mokyklose draudţiama. Tačiau namie valgau labai įvai-

rų maistą. „Mamos― dėka . Keista, bet jaunimas neturi tokio didelio antsvo-

rio, kaip tikėjausi , tikriau-

siai dėl to, kad labai daug 

sportuoja. 

 Visi labai rūpestingi, 

jaučiuosi kaip namie . Susi-

radau daug draugų, prade-

dant Australija ir baigiant 

Pietų Afrikos Respublika. Vei-

dai mokykloje, mieste atrodo 

tokie savi. Negaliu patikėti, 

kad prieš beveik 3 mėnesius 

šių ţmonių nepaţinojau.      

 Prieš Kalėdas turėčiau 

persikelti į naują šeimą. 

Rotary klubas taip pat kaip mano šeima. Pakeliauti kol kas teko tik 

savo valstijoje, bet gruodį vaţiuosiu į Minesotą. Artimiausi metu eisiu į ameri-

kietiško futbolo rungtynes, labai nekantrauju . 

Buvau susitikusi su kita moksleive iš Lietuvos, atvykusia taip pat per 

mainų programą. Kalbėti lietuviškai nebuvo taip lengva, kaip gali atrodyti: tai 

viena, tai kita vis pradėdavom kalbėti angliškai. Aš labai rimtai. Tikra tiesa, 

kad kai kalbos nevartoji, ją pamiršti . 

Esu labai laiminga, kad turiu galimybę čia būti ir paţinti nuostabius 

žmones bei jų kultūrą. Amerika visai kitokia, nei įsivaizdavau. Būdama toli, 

kitaip pradėjau ţvelgti į Lietuvą, matau daugiau gerų dalykų, kurių anksčiau 

nepastebėjau. Jei paklausite, ar ruošiuosi čia likti, atsakysiu, jog... dar turiu 

daug laiko priimti sprendimą . 
 

                                                                                            Neringa Savickaite 

LAIŠKAS IŠ  JAV 

Neringa 

Atkelta iš 1 psl. 



 

LAIKAS KEISTI AKINIUS,   

PRO KURIUOS MATOME PASAULĮ 
 

 Šiuolaikinėje visuomenėje nieko 

nenustebins daugybė skirtingų ir neretai 

netgi priešingų poţiūrių į tą patį dalyką. 

Kas tai bebūtų – veiksmas, daiktas ar jausmai – viską 

suvokiame skirtingai, daţnai – siauru matymo diapazo-

nu. Neretai į tai ţvelgiame „pasipuošę― madingais, pla-

čiajai daugumai priimtinais įsitikinimais, taip tarsi užsi-

dėdami akinius ir nustodami mąstyti patys.  

Ne veltui sakoma, jog kiek ţmonių, tiek 

nuomonių. Bet jas ţmonės ypač daţnai susidaro per 

anksti, dėl to jos yra netikslios ir painios bei apima ribotą 

matymo lauką. Klasikinis poţiūrio kaitos pavyzdys, pa-

imtas iš Reader‘s Digest: „Viena mano draugė, grįžda-

ma į Pietų Afriką po ilgos viešnagės Europoje, buvo pri-

versta kurį laiką praleisti „Heathrow― oro uoste. Nusi-

pirkusi puodelį kavos ir nedidelį sausainių pakelį, apsi-

krovusi  lagaminais, ji nuslinko prie laisvo stalelio. Jau 

buvo bepradedanti skaityti rytinį laikraštį, kai prie savo 

stalo išgirdo šiugţdesį. Ji ţado neteko iš uţ savo laikraš-

čio pamačiusi, kaip dailiai apsirengęs jaunuolis vaišina-

si jos sausainiu. Triukšmo kelti ji nepanoro, bet pasilen-

kusi pati irgi pasiėmė sausainį. Praslinko minutė, kita. 

Vėl sučeţėjo, ir jaunuolis pasiėmė dar vieną. Kai pakely-

je beliko tik vienas sausainis, ji vis dar tylėjo ir nieko 

nesakė, nors virte virė pykčiu. Tuomet jaunuolis perlauţė 

sausainį perpus, vieną puselę pastūmė jai, suvalgė savą-

ją ir nuėjo. Ji vis dar širdo ir tada, kai buvo paprašyta 

pateikti bilietą. Įsivaizduokite, kaip ji sumišo, kai atsida-

riusi rankinuką pamatė savo sausainių pakelį. Ji valgė 

svetimus―.  

Situacijos pradţioje šioji mergina jaunuolį 

mintyse vadino netašytu ir neišauklėtu, pyko ant jo. Ta-

čiau vėliau jos jausmai kardinaliai pasikeitė: „Kokia gė-

da! Jis toks malonus, net paskutinį sausainį, ir tą pasida-

lijo su manimi!― Iš savo poţiūrio taško mes retai kada 

galime matyti visą vaizdą ar ţinoti visus faktus. 

Taigi, turime priimti atvira širdimi ir 

protu naują informaciją bei idėjas, kitokius poţiūrio 

taškus ir turime rasti stiprybės keisti neteisingus savo  

įsitikinimus. Siekiant pasikeitimų gyvenime, privalo-

me keisti įsitikinimus – tuos akinius, pro kuriuos ma-

tome pasaulį. Pakeisi juos, ir pasikeis visa kita. 

 

Sandra Saukaitė, III C 

PAMĄSTYMAI... 

ti kur kas daugiau skirtingų galimybių ir motyvų nei 

anksčiau 

Mūsų smegenims pasikeitus, ima kur kas geriau 

sektis reguliuoti savo impulsus, troškimus, tikslus, porei-

kius ir net moralę. Tačiau, prasidėjus brendimui, smege-

nims neretai būna sunku susidoroti su naujomis funkci-

jomis. 

Nors jaunimas pa-

auglystėje daugumą dalykų 

suvokia ir vertina daug rim-

čiau nei vaikystėje, jų elgesį 

ima sąlygoti ir kiti faktoriai. 

Priešingai nei mano suaugu-

sieji, paaugliai puikiai suvo-

kia rizikuoją greitai vaţinė-

dami automobiliu ar leisdamiesi riedlente nuo laiptų, 

puikiai ţino, kad rūkyti ir vartoti alkoholį kenkia sveika-

tai, o blogas elgesys gali pakišti koją. Paaugliai geba 

visus šiuos dalykus vertinti rimtai. Tačiau jiems kur kas 

svarbesnis pripaţinimo faktorius. Ir... nieko čia nepada-

rysi! 

Pripaţinimo troškimą paaugliai gali panaudoti 

geriems tikslams. Ir ne tik sąlygojami kitų, bet ir patys. 

Taip pat dėl smegenyse vykstančių pokyčių jie tampa 

kur kas atviresni naujovėms ir geba geriau prisitaikyti 

naujose situacijoje nei, pavyzdţiui, kur kas daugiau pa-

tyrę 30-ies metų ţmonės. 

Tad tėvams aimanuojant apie sunkią paauglystę, 

derėtų jiems priminti, kad tai yra bene svarbiausias ţmo-

gaus vystymosi periodas po kūdikystės, ir jį būtina išgy-

venti, kad taptumėme visaverčiais ţmonėmis. 

 

                                                    Ieva Paškauskaitė, III C 
                 Parengta pagal National Geographis Lietuva, Nr. 25  

 Mokytojas – kas jis: draugas, priešas, prievaiz-

das...  

 Mūsų pamąstymai, koks turėtų ar galėtų būti 

mokytojas.  

 Visi mes skirtingi, visų charakteriai skirtingi, 

todėl ne visiems tas pats mokytojas vienodai patinka.  

Natūralu, jeigu ne visada sutampa mokytojo ir mokinio 

charakteriai arba norai ir galimybės... 

 Galiausiai, dar norime paminėti vieną dalyką: 

labai gerą mokytoją galima labai lengvai sugniuţdyti 

visiškai nesimokant. Jei mokinys stengiasi ir ateina į 

pamoką atlikęs uţduotis, o mokytojas natūraliai labai 

dţiaugiasi, nes jo darbas nebūna nuėjęs veltui ir daţ-

niausiai ta pamoka būna  „pakylėta―. 

 Ar tiesa, kad geri mokiniai turi „geresnius“ 

mokytojus ir  dalyvauja įdomesnėse pamokose nei  

likusieji?.. 
Dar visai neseniai minėjome Tarptautinę moky-

tojų dieną.  Sako, kad mokytojo darbas — pavydėtina 

profesija: ilgos atostogos, trumpa darbo diena...  Mano 

manymu, niekas geriau  uţ  mus, mokinius, negalėtų 

apibūdinti savo  mokytojo. Juk mes kasdien susitinka-

me , bendraujame.  Todėl ir nusprendėme paţvelgti į 

mokytojus jų mokinių akimis.  Apie daugeliui mokinių 

aktualius dalykus — kokias savo mokytojų savybes la-

biausiai vertina — sutiko pasikalbėti keletas „Aušros― 

gimnazistų. 
 

 Kokias mokytojų charakterio savybes labiausiai vertinate? 

Kas nepatinka mokytojų darbe, kas, jūsų nuomone, kenkia 

geram pedagogo įvaizdžiui? 

  

Milda:  

- Aš labiausiai vertinu sugebėjimą aiškiai išdėstyti mokomąjį 

dalyką. Ne kiekvienas mokytojas sugeba paaiškinti taip, kad 

mokiniui būtų suprantama ir gerai įsimenama. Taip pat ma-

nau, kad geras mokytojas turėtų turėti humoro jausmą, suge-

bėtų atrasti bendrą kalbą su jaunimu, būti sąţiningas.  Ma-

nau, kad mokytojas neturėtų būti grubus, piktas, verčiantis jo 

bijoti, nes tokios mokytojo savybės mokiniams kelia baimę 

ir stresą. 

Greta: 

- Supratingumas, išmintingumas, pasiaukojimas, atsidavi-

mas, mano manymu, būtinos geram mokytojui. Taip pat ma-

nau, kad mokytojas neturėtų būti piktas, nuolat suirzęs, dirb-

damas jis turi sugebėti atsiriboti nuo asmeninio gyvenimo. 

Svarbiausia, kad jis stengtųsi suprasti kiekvieną mokinį.  

Tautvydas: 

- Aš labiausiai vertinu griežtumą, humoro jausmą bei sąži-

ningumą. Jei mokytojas turi šias savybes, tuomet klasėje 

vyrauja tvarka. Linksma, draugiška aplinka padeda geriau 

įsisavinti žinias. Ir dar labai svarbu, kad visų mokinių žinios 

būtų sąţiningai įvertinamos. Mokytojas neturėtų būti ir per 

daug geras mokiniams, nes tada mokiniai tampa nevaldomi 

ir pradeda net tyčiotis iš mokytojo. Laimei, kad mūsų gimna-

zijoje to nėra.  

 

Ar gimnazija pateisino jūsų lūkesčius? Kodėl vis dar yra 

mokinių, samdančių korepetitorius – gal ne visi mokytojai 

sąžiningai atlieka savo pareigas? 

  

Tautvydas: 

- Aš manau, kad visi mūsų gimnazijos mokytojai sąžiningai 

atlieka savo pareigas. Bet jei mokinys nori ţinias įsisavinti 

pačiu lengviausiu būdu, nenori ar negali sutelkti dėmesio per 

pamokas, tuomet jam tenka papildomai pasimokyti. Man 

asmeniškai nereikia korepetitoriaus, nors ir nelabai gerai 

sekasi mokytis, tačiau jei ko nesuprantu, tai tik todėl, kad 

nepakankamai stengiuosi. Norėdamas pasiekti geresnių re-

zultatų, mokinys pats turi įdėti daugiau pastangų. 

 Agnė: 

- Mokytojai tikrai sąžiningai atlieka savo pareigas, kitaip juk 

jie nedirbtų mūsų gimnazijoje. O korepetitoriai samdomi ne 

todėl, kad mokytojai  neatlieka savo darbo. Pavyzdţiui, aš 

turiu nemenkų anglų kalbos spragų, kurių mokytoja  tiesiog 

negalėtų padėti  uţpildyti, nes tai atimtų per daug laiko. Ir 

man pačiai būtų nesmagu, kad kiti mokiniai per mane turėtų 

dirbti ne pagal savo tempą.  

 Karolina: 

- Pritariu, kad visi gimnazijos mokytojai puikiai atlieka savo 

darbą. Man korepetitoriaus samdytis tikrai nereikia, nes gim-

nazijoje suteikiamos puikios galimybės  mokytis. Tereikia 

įdėti daugiau savų pastangų, jei nori pasiekti gerų rezultatų. 

 

Ar nepasigendate gimnazijoje mokytojų vyrų, santūraus 

vyriško žodžio? O gal yra dalykų, kuriuos turėtų dėstyti tik 

vyrai? Kaip manote, kodėl vyrai rečiau renkasi pedagogo 

 Laura: 

-. Manau, kad negalima skirstyti mokymo pagal lytį. 

Tai nebūtų teisinga. Juk ir moteris, ir vyras gali vieno-

dai gerai dėstyti matematiką ar muziką. Tik, ţinoma, 

moterys kur kas jautresnės ir supratingesnės. 

Tomas:  

- Dauguma vyrų renkasi taikomuosius dalykus, manau, 

kad svajojančių apie mokytojo karjerą yra labai maţai.  

Silvija: 

- Manau, jog gerai, kad mokykloje yra daugiau moterų 

nei vyrų, nes jos yra supratingesnės ir geba geriau vis-

ką išaiškinti, deda daugiau pastangų, kad išmokytų 

mokinius. Tačiau, mano manymu, yra keletas dalykų, 

kuriuos turėtų dėstyti vyrai, tai - fiziką. 

 

Ar, jūsų manymu, mokytojo amžius turi reikšmės jo 

darbo kokybei? Su kokio amžiaus mokytojais jums 

lengviausia bendrauti, kodėl? 

  

Tautvydas:  

- Manau, kad mokytojo amžius neturi reikšmės jo dar-

bo kokybei.  

Karolina: 

- Mano manymu, mokytojo amžius turi įtakos darbo 

kokybei, nes mokymosi programos keičiasi ir ne visi 

senyvo amţiaus mokytojai sugeba „keliauti su laiku―.  

Laura: 

-  Man patinka bendrauti su jaunesniais mokytojais, 

tačiau manau, kad jauniems mokytojams daţnai trūks-

ta patirties ir jie negali mokinių tinkamai paruošti eg-

zaminams. Aš nesirinkčiau mokytojos profesijos, nes 

šis darbas atima daug laiko, be to, šiuolaikinis jauni-

mas nelabai gerbia mokytojus.  

Milda: 

- Aš sutinku su Karolina, kad  mokytojo amžius turi 

įtakos jo darbo kokybei. Ką tik baigę studijas jauni 

mokytojai dar neturi patirties, jie negali tinkamai pa-

ruošti egzaminams. Tačiau jiems lengviau bendrauti su 

jaunimu. Tomas: 

-  Vyresnio amžiaus mokytojai sunkiau susikalba su 

mokiniais, nes skiriasi vertybės, poţiūris į tam tikrus 

dalykus.  

Tautvydas: 

- Manau, kad geriausia, jei mokytojas yra panašaus 

amţiaus kaip mūsų tėvai. Jie jau turi patirties ir gali 

tinkamai išdėstyti dalyką, o, be to, gerai sutaria ir su-

pranta jaunimą. Monika:  

- Mano manymu, gimnazijoje dirbantis mokytojas turi 

turėti patirties. Jis neturėtų būti nei per senas, nei labai 

jaunas. Svarbiausia, kad ţiniomis ir patirtimi mokyto-

jas  būtų pranašesnis uţ savo mokinius.  

Karolina: 

- Aš taip pat svarstau galimybę tapti mokytoja, tačiau 

bijočiau nerasti su mokiniais bendros kalbos J. 
 

 

Kalbėjosi Valda, III kl. 

MOKYTOJAS MOKINIO AKIMIS 

Jų nuotaikos nuolat keičiasi. Jie impulsy-

vūs. Jie varo iš proto. 

Kodėl paaugliai elgiasi būtent šitaip? 

Žvelgiant evoliucijos požiūriu, labiausiai 

erzinantys bruoţai gali jiems suaugus atverti 

kelią į sėkmę. 

Vykdant JAV Nacionalinio sveikatos insti-

tuto (NSI) projektą, buvo ištirta daugiau kaip 

šimtas dešimtajame dešimtmetyje brendusių 

12–25 metų jaunuolių. Padarytos smegenų 

nuotraukos leido padaryti išvadą, kad šiame 

amţiuje smegenų struktūra visiškai pasikeičia. 

Ką tai reiškia? 

Smegenų aksonai pasidengia riebaline me-

dţiaga (mielinu), todėl signalai perduodami iki 

dešimt kartų greičiau 

Sustorėja ir sutvirtėja didţioji smegenų jung-

tis, būtina labiau išvystytoms smegenų funkci-

joms 

Išsivysto stipresnės jungtys tarp hipokampo, 

savotiškos atminties saugyklos, ir kaktinių sričių, 

atsakingų uţ planavimą ir analizavimą, todėl pri-

imdami sprendimus pasitelkiame atmintį ir patirtį 

Kaktinės sritys išvysto didesnį informacijos 

perdavimo greitį ir leidţia mums sukurti ir įvertin-



 

 KARIKATŪRISTŲ,  ŢURNALISTŲ IR  

FOTOKORESPONDENTŲ - MOKINIŲ,  

TURINČIŲ  IDĖJŲ IR ŠIAIP ENTUZIASTŲ 
 

 „Talentas — nevienareikšmiška sąvoka ir ginč ydamiesi 

vargu ar prieitume prie aiškios išvados. Kur kas svarbiau jo 

atskleidimo procesas, suteikiantis galimybę ţmonėms priimti 

iššūkius, nugalėti savo baimes ir garsiai pareikšti, kad jie pra-

smingai gyvena ir kuria―. (M. Mikutavičius).   

 Laikraščio „Ţibintas“ redakcija kviečia prisidėti prie 

laikraščio rengimo. Kuriantys ar prijaučiantys, talentingi ar 

išradingi gimnazistai,  mokytojai ir kiti  gimnazijos bendruo-

menės nariai, per mūsų laikraštį „Ţibintas“, gali pasidalyti 

savo idėjomis, mintimis, piešiniais, nuotraukomis...  

 Visada lauksime jūsų originalių ir ne visai ... darbų, 

minčių, pamąstymų, kuriuos galite atnešti  lietuvių kalbos 

mokytojai Jūratei Dapkūnaitei arba Vilijai Brundzienei  (bet 

kada ) į  101 kab. 

 Jeigu nedrįstate pasiskelbti savo vardu, nieko baisaus — 

galėsite pasirinkti slapyvardį. Svarbiausia, kad niekas neslopintų 

jūsų  minčių, kūrybos dţiaugsmo...              

     Nuotraukas, karikatūras, pastebėjimus, naujienas ar nu-

siskundimus iš gimnazijos gyvenimo  galite siųsti   ir  el. paš-

tu:  

laikrastis.zibintas@gmail.com 

 Pasiţadame visą iš jūsų gautą informaciją publikuoti 

kituose laikraščio numeriuose, kurie reguliariai pasieks gim-

nazijos bendruomenę 

            „Žibinto“ redakcija 

IEŠKOME 
ANEKDOTAI 

Parke ant suoliuko sėdi du profesoriai.  
Vienas sako:  
- Žmogus vis dėlto nepaprastai keista būtybė.  
- Kodėl, kolega, taip manote? -  klausia pašnekovas.  
- Bet kuriam pasakyk, jog visatoje 9567432876932176978 
žvaigždės, ir jis patikės. O užrašyk: "Atsargiai! Dažyta!" ir jis 
būtinai tikrins pirštu.  

Per pamoką:  
- Jonai, tu vėl miegi?!!!  
- Ne, mokytojau...  Aš tiesiog iš lėto mirksiu... 

AUKSINĖS MOKYTOJŲ MINTYS 

-   Tūkstantis keturi šimtai dešimtais metais, kaip da-

bar atsimenu... (Istorija) 
 

 

- Jei žmogus paskaičiuotų - pamatytų, kad smulkus 

grobstymas neapsimoka. (Ekonomika) 

                                                                                                                  

- Nepaisant  į tai, kad aš dirbu mokytoja, aš taip pat 

esu ţmogus.  (Iš pokalbio su  klasės auklėtoja) 

 

- Laikini nerviniai impulsai, kurie kyla paskutiniuose 

suoluose, manęs visai netenkina... (Fizika) 

- Tai ko tyli, kaip kerpama avelė?  Dainuok! 

                                                                     (Muzika) 

 

 

... įsivaizduokite, kad aš - vandenilio molekulė.    

                                                                     (Chemija)  

 Gimnazijoje išsivešėjo pavojingas Rūkalių virusas. 
Pastebėta, kad šio viruso sindromas reiškiasi  tarp I-IV  
klasių gimnazistų.  
Liga plinta.  Ji  sparčiai  traukia  jaunimą  į priklau-

somybės liūną .    
Užkratas pastebėtas aplink gimnaziją: beržų alėjoje, už eg-
lių, IKI parduotuvės, prie buvusio „Statistikos“ pastato... 

 Nepykite, dūmtraukiai, Rūkaliaus 
viruso nešiotojai, ateityje žadu paskelbti užsi-
krėtusiųjų vardus ir pavardes. Jeigu ir tai 
nepadės,  dar moku fotografuoti, filmuoti...  

Tegul visi, net ir jūsų artimieji, sužino, kas platina  šią  
bjaurią, smirdančią  ligą . 
 

            Akutė  Landutė  Ieškonaitė,  
slaptoji korespondentė 

S.O.S. 

kokybei, nes mokymosi programos keičiasi ir ne visi senyvo 

amţiaus mokytojai sugeba „keliauti su laiku―.  

Laura: 

-  Man patinka bendrauti su jaunesniais mokytojais, tačiau 

manau, kad jauniems mokytojams daţnai trūksta patirties ir 

jie negali mokinių tinkamai paruošti egzaminams. Aš nesir-

inkčiau mokytojos profesijos, nes šis darbas atima daug lai-

ko, be to, šiuolaikinis jaunimas nelabai gerbia mokytojus.  

Milda: 

- Aš sutinku su Karolina, kad  mokytojo amžius turi įtakos 

jo darbo kokybei. Ką tik baigę studijas jauni mokytojai dar 

neturi patirties, jie negali tinkamai paruošti egzaminams. 

Tačiau jiems lengviau bendrauti su jaunimu.  

Tomas: 

-  Vyresnio amžiaus mokytojai sunkiau susikalba su moki-

niais, nes skiriasi vertybės, poţiūris į tam tikrus dalykus.  

Tautvydas: 

-  Manau, kad geriausia, jei mokytojas yra panašaus amžiaus 

kaip mūsų tėvai. Jie jau turi patirties ir gali tinkamai išdėsty-

ti dalyką, o, be to, gerai sutaria ir supranta jaunimą.  

Monika:  

- Mano manymu, gimnazijoje dirbantis mokytojas turi turėti 

patirties. Jis neturėtų būti nei per senas, nei labai jaunas. 

Svarbiausia, kad ţiniomis ir patirtimi mokytojas  būtų pra-

našesnis uţ savo mokinius.  

Karolina: 

- Aš taip pat svarstau galimybę tapti mokytoja, tačiau bijo-

čiau nerasti su mokiniais bendros kalbos  . 

 

 

Kalbėjosi Valda, III kl. 

Atkelta iš 3 psl.  

                                             * * * 

- Kodėl pavėlavai į pamoką? 

- Per vėlai išėjau iš namų. 

- O anksčiau negalima buvo išeiti? 

- Jau buvo per vėlu anksčiau išeiti. 

MOKYTOJAS MOKINIO AKIMIS 

KREPŠINIS  

Mūsų gimnazija kiekvienais metais 

vykdo Vilkaviškio rajono savivaldybės visuo-

menės sveikatos rėmimo specialios programos 

priemonių įgyvendinimo projektą 

„Sveikuoliai’2011“.  

Sveikatingumo ugdymo programos me-

tu siekiame, kad mūsų mokiniai būtų  uţimti, 

įgytų įvairių sveikos gyvensenos žinių ir sociali-

nių įgūdţių, turiningai ir prasmingai praleistų 

laisvalaikį, puoselėtų bendravimo ir bendradar-

biavimo įgūdţius. 

 Lapkričio mėnesį  vyko I, II, III, 

IV gimnazijos klasių mokinių  krepšinio varţy-

bos. 

 Finale dėl I-II vietų susitiko III-kai 

prieš IV-kus. Laimėjo III klasės gimnazistai, 

rezultatu 87:73. Dėl III-IV vietos kovojo I-okai 

prieš II-okus. Laimėjo I-os klasės gimnazistai, 

rezultatu 77:62. 

 Geriausiai ţaidė ir  dėl kamuolio po krep-

šiu kovojo III-kai: Ugnius Barauskas,  Justas 

Bagurskis ir Kęstutis Ruočkus – jiems skirta I 

vieta.   IV-kai: Dovydas Petraitis, Dovydas Ga-

linaitis ir Povilas Kilikevičius  iškovojo II vietą.  

III-čia  vieta atiteko  I-ų klasių gimnazistams: 

Viliui Apanavičiui, Ţygimantui Vasiliauskui ir 

Karoliui Jasulaičiui. Visi prizininkai apdovanoti 
medaliais.  
 
                                                                 „Žibinto“  informacija 

           Lapkričio 19 d. „Aušros― gimnazijoje įvyko 

koncertas – integruota pamoka „Graţiausiu smuiko 

muzikos  taku―. Į nuotaikingą muzikinę kelionę ir 

paţintį su smuiko muzika pakvietė edukologijos 

magistrė Lijana Ţiedelytė. Atlikėja vaizdţiai pristatė 

smuiko muzikos vystymosi istoriją. Koncerte skam-

bėjo graţiausi įvairių laikotarpių kūriniai, nuo Rene-

sanso iki šiuolaikinės, pramoginės muzikos. Įdomu 

visada ţinoti, smagu išgirsti... 

                                                                        

„Žibinto“ informacija 

Skandinavijoje. Prieš susidomėdama šokiu ji studija-

vo klasikinę muziką Helsinkio muzikos akademijoje 

Suomijoje ir lankė dailųjį čiuoţimą. 

Diskusijoje „Humoras kaip vaistas – ar tikrai 

humoras gydo?― mokytojos Jolitos Sinkevičienės 

gimnazistės ieškojo humoro Biblijoje, lietuvių tauto-

sakoje, juoko naudos ir terapijos, ieškojo sąsajų tarp 

lietuvių ir skandinavų karikatūristų. 

Mūsų gyvasis klasikas Juozas Erlickas mus 

priverčia, jeigu ne kvatotis, tai jau bent šyptelėti, kai 

kitur jis yra kartais nesuprastas. 

Mokytojo Ramūno Būdininko vedami, kelia-

vome per Norvegiją. Kalnai, tiltai, vandenynas... 

Kito ţmogaus akimis pamatyti vaizdai taip neuţbu-

ria, bet suţadina norą pačiam pamatyti tą kraštą... 

 

Bibliotekos —  

informacijos centro informacija 

 

Šiaurės šalių ambasadų inicijuojama Šiaurės šalių bibliote-

kų savaitė Lietuvoje vyksta jau 14-ą kartą. 

Lapkričio 14-oji diena - šviesos ir knygos šventė, sutei-

kianti progą susipaţinti su Šiaurės šalių literatūros lobiais, susi-

burti ir drauge persikelti į magišką knygų pasaulį. 

Šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema – humoras. 

Šiauriečių humoras yra labai savitas. Juokiamasi iš visko, kas 

mūsuose būtų laikoma tabu pvz.: religija, rasizmas, neįgalumas. 

Pirmoji savaitės diena – skaitymai iš švedų rašytojo Mi-

kael Niemi knygos „Populiari muzika iš Vitulos―. Knyga suside-

da iš 20 rupaus humoro sklidinų pasakojimų, kuriuose rašytojas 

visiškai atvirai, nepripaţindamas jokių tabu rašo apie augimo 

bėdas ir audras. Nors ir buvo nurodyti skaitymui knygos pusla-

piai, mokytoja Vaida Kainauskienė parinko tinkamiausias knygos 

ištraukas, kuriose atsispindėjo kaimelio gyvenimo juokingiausios 

scenos. 

Mokytojų Vilijos Merčaitienės ir Ilonos Viltrakienės in-

tegruotoje menų pamokoje vyravo gera nuotaika ir skaidrus juo-

kas. Keliose suvaidintose scenelėse pagal Bidstrupo karikatūras 

stebėjome, kaip iš maţos liepsnelės gali kilti dideli gaisrai. 

Iš skaidrių apie skandinavų choreografiją susipaţinome su 

garsiomis pasaulyje šokėjomis, choreografais, šokio tendencijo-

mis. Šokis - kūno kalba, kai kuriama skirtinga nuotaika ir svaigi-

nami efektai. Virpi Pahkinen yra viena sėkmingiausių solo šokėjų  

                                              * * * 

- Kodėl  vakar nebuvai mokykloje? 

- Laukiau kol  užsidegs žalias šviesoforo signalas... 

                                               * * * 
- Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. 
- Ką reiškia “mažasis”? 
- Na, tu, aš ir direktorius.  


