
   

             Laikraščiui, kaip ir žmogui, būdavo   ir  dabar vis dar būna  įvairių 

    dienų - ir geresnių, ir prastesnių, ir...    Kad ir kaip besistengtum, tobulybės 

   nepasieksi. Tačiau visada jį  kūrėme ir kuriame įdėdami dalelę savo  širdies, 

nes norime rasti atgarsį  Jūsų širdyse.     
   

            Laikraštis „Žibintas“ - tai mūsų visų gyvenimo atkarpėlė, 

tarpsnis,  mirksnis.  Kas gera ir kas bloga, ką sukūrėme, ko      

trokštame, kaip gyvename - visa tai atsispindi   mūsų  laikraš-

čio puslapiuose. 
            

                              
          Dėkojame mokiniams, tėveliams, mokytojams, 
gimnazijos administracijai,  gimnazijos kores-
pondentams,  fotografams,  dailininkams -  
 visiems  gimnazijos laik raščio skaitytojams.  
        
                AČIŪ, kad  buvote  su  mumis.  
   Viliamės, kad  ryšys, tarp  skaitovo ir  
     „Žibinto“, nenutrūks  dar  ilgai.   
 

                                                                                                          

Leidţiamas nuo 1992 m.           Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos  laikraštis 

2012-2013 m. m. Nr. 2 (131) 

 Kaip angelas baltas 

Į tavo sapnus nusileisiu. 

Priglauski mane 

Ir maitinki iš delno. 

Nenoriu matyti liūdno, 

Kaip vakaras, veido, 

Nenoriu tikėti, kad dieną 

Praleidai veltui. 
                                                   

                                             Elena Bacevičienė 

Mieli „Žibinto“ skaitytojai, 

 Atminties dulkės gan greitai nusėda - rodos, tai, ką  išgyvenai, prisiminsi visą gyvenimą, bet  praėjo   

metai, kiti - ir išblanko „kankinę“ rūpesčiai, išblėso patirtas didelis  džiaugsmas.  Tačiau atsivertus  „Žibintą“   

vėl  galime  sugrįžti į tas  dienas, kai dar buvome jauni, žsmalsūs, išdykę, naivūs ...   

          „Žibintas“ pasaulį  išvydo 1992 m. gruodžio mėnesį.  Per šį laikotarpį  laikraštis  po truputį 

     keitėsi, tobulėjo, mokėsi...   (Jeigu kam įdomu, „Aušros“ gimnazijos muziejuje yra saugomi  
        beveik visi  per 20 metų išleisti laikraščiai). 

             „Žibinto“ redakcija 

 Nuotraukoje — pirmasis  mokyklos laikraštis 

Konkurse gali dalyvauti  visi  I-IV gimna- 

   zijos  klasių  mokiniai.    Autorius  turi  pateikti  

  A4 formato darbą,  sukurtą tapybos,  grafikos,  

aplikacijos,   kompiuterinėmis  ar  kitomis priemo-

nėmis (priemones pasirenka pats   autorius).  

 

          arba siųsti el. paštu:  laikrastis.zibintas@gmail.com 

     Mokyklos laikraščiui  

„Ţibintas― -20 metų... Graţus,  

prasmingas jubiliejus. Mokinių  

rašiniai, nuotraukos maloniai nutei- 

kia skaitytojus. Tegul visada šviesi min- 

tis, laisvas ţodis lydi JŪSŲ puslapius. Te-

gul Kalėdinio šurmulio apsupty  JUS lydi 

prasmingi darbai, dţiugi nuotaika, graţūs 

prisiminimai...  Ilgiausių metų....   
AČIŪ, kad esate !  

Jolita Sinkevičienė,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
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Šilti sveikinimai iš ţaliosios Airijos  

ir didţiausi  linkėjimai „Ţibintui“,  

švenčiančiam graţų 20-ties metų jubiliejų! 

  

           Keistas jausmas uţplūdo išgirdus, kad 

„Ţibintui― jau dvidešimt metų. Paskaičiuoji, sudėlioji 

viską į vietas ir tikrai, jau šitiek metelių prabėgo nuo 

laikraštuko įkūrimo.  

Buvau iš tų  mokinukų, kurie kartu su 

mokytoja Jolita Sinkevičiene kūrėme pirmąjį numerį. 

Tada buvau atsakinga uţ piešinius. Pavarčius 

pirmuosius numerius net juokas paima iš mano 

„šedevrų―, o tada taip graţu buvo …  Ţinoma, kad 

buvo dar graţiau piešiančių uţ mane, bet, tikriausiai, 

svarbiau dalyvauti kaţkur, nei kamputyje tūnoti su 

savo talentu ir laukti, kol kas pastebės. Dabar 

jaunimas atkaklesnis, gali ir moka save pasiūlyti, tais 

laikais buvome daug kuklesni...   

Vėliau sugrįţau į mokyklą kaip mokytoja ir 

netrukus įsisukau į „Ţibinto― laikraščio leidybinį pro-

cesą. Su mokytoja Vida Kučiauskiene ir būreliu 

šaunių mokinių sudarėme, manau, gan gerą komandą. 

Vieni kūrė medţiagą laikaščiui, rašė straipsnius, ie-

škojo ţinių, įvykių, įvairenybių, kiti rinko tekstus, 

maketavo, ieškojo įvairių būdų, kaip įdomiau pateikti 

laikraštį skaitytojui. 

 Atsigręţdama atgal į netolimą  praeitį, galiu 

pasakyti, kad, vadovaudama laikraščio maketavimo 

būreliui, nemaţai laiko, jėgų ir idėjų padovanojau  

šauniam laikraštukui. Patiko  tai, kad kiekvieną kartą 

buvo vis kaţkas nauja, kad galėjom ieškoti ir reali-

zuoti visas arba beveik visas ( kliudė nepakankamos 

kompiuterinių programų bei spausdinimo galimybės) 

iškilusias idėjas. Faina būdavo, kai susirinkdavom su 

vaikais mokyklos skaitykloje ar mano kabinete, 

aptardavom,  kokius straipsnius dėsim į laikraštį, 

parinkdavom atitinkamus paveiksliukus, juokelius, 

skenuodavom nuoraukas... Kartais ilgai 

uţsivakarodavom, ypač  kai spausdavo terminai. 

Neretai  rimtas darbas, renkant tekstus ir make-

tuojant laikraštį, baigdavosi juokelių, linksmų istorijų 

skaitymu ar pasakojimu, neribotu uţkrečiančiu 

pakikenimu, kuris virsdavo nesiliaujančiu juoku.  

 

„ Ž i b i n t o “  

redakcijai  

     Jolanta Katkevičiūtė — Šėporaitienė     

                           (nuotr.   iš asmeninio archy-

 
 

Buvo ir stresinių situacijų, kai, uţsivertę 

kitais darbais, turėjome trūks plyš  išleisti „Ţibinto― 

numerį… Tada nesaldu buvo, bet sukaupdavom 

visas jėgas, išplėšdavom valandėlę kitą iš savo lais-

valaikio, pavogdavom laiką, skirtą šeimai, ir tik taip 

pasiekdavom tikslą.  

 Tuo laikotarpiu, kai dar dirbau „Aušros― 

vidurinėje mokykloje ( anksčiau taip vadinosi mūsų 

gimnazija – aut. pastaba) „Ţibinto― redakcijoje, 

buvo susirinkusi labai šauni mokinių komanda, 

smagu buvo stebėti, kaip jie auga, tobulėja, kaip 

keičiasi jų poţiūriai, pomėgiai... Juk jie buvo iš 

skirtingų klasių, skirtingo amţiaus…  

 Vieną „Ţibinto― numerį sumaketavo patys 

mokiniai be jokios suaugusiųjų pagalbos.  Tikri 

šaunuoliai!!!  Buvo  verta  ir  įdomu  kurti  laik-

raštuką.  

             Nebeţinau, kaip dabar sekasi leisti 

„Ţibintą―,  bet jeigu yra mokinių (o aš tikiu, kad 

tokių yra), kurie turi gerų idėjų, mėgsta kurti, turi 

šiokią tokią dizaino gyslelę, mėgsta praleisti laiką 

prie kom-piuterio, nebijo stresinių situacijų, tokie 

turėtų išbandyti laikraščio leidybos vingrybes. Tai 

būtų tikrai šauni patirtis, gal net kai kam padėtų ap-

sispręsti pasirinkti ţurnalistikos  specialybę. 

               

      Linkiu „Ţibintui― dar ilgai gyvuoti, būti 

įdomiam, jaunatviškam, šiuolaikiškam ir tęsti 

graţias mokyklos, dabar jau gimnazijos, tradicijas. 

                                                                                                                                     
 Pagarbiai,                                                                                                                                    

Jolanta  

     Pasitinkant laikraščio 
„Ţibintas― 20-ąjį jubiliejų,  
gimnazijos tinklalapyje  bei  
„Tamo―  el. dienyne atlikome 
apklausą (iš viso apklausoje 
dalyvavo  411 respondentų) 
norėdami išsiaiškinti,  kokių 
temų skaitytojai pasigenda laikraštyje „Žibintas―, 
sulaukėme  įdomių ir vertingų pastebėjimų. 
   Dėkojame visiems dalyvavusiems apklausoje. Jūsų 
pareikšti pastebėjimai ir patarimai  neliks be atsako, 
nes mums Jūsų nuomonė  svarbi. 
     Į septintą klausimą,  kokių temų pasigendate 
laikraštyje „Žibintas―? ;  Koks, Jūsų manymu, turėtų 
būti gimnazistų laikraštis „Žibintas―? , savo nuomonę 
išreiškė 105 respondentai.   Atrinkome, mūsų 
manymu,  dėmesio vertus pastebėjimus, į kuriuos 
esame pasirengę reaguoti. 
  Respondentų atsiliepimai (tekstas netaisytas): 
  - „laikraštyje galėtų būti spausdinami mokinių 

sukurti kryţiaţodţiai, rebusai, kad perskaitęs laikraštį, 
dar galėtu pasukti galvą―;  
  -  „būtų smagiau jei laikraštis būtų spalvotas―; 
  - „ galėtų būti koks kryţiaţodis susijęs su mokykla, 

žodžių įrašymas ar kažkas pan.“; 

  -„manau laikraštis išvis nereikalingas, visi 
straipsniai turėtų būti rašomi į mokyklos tinklalapį. 
Būtų pigiau ir maţiau švaistomas popierius, o mo-
kiniai kuriems iš tiesų ydomu kas vyksta mokykloje 
apie tai laisvai galėtų skaityti internete―; 
  - „galetu buti daugiau apklausu, juokingu nuotrau-

ku kaip siame numeryje buvo ir neseniai ivykusiu 
renginiu 
 aprasymai―; 
  - „ manau, kad galėtų būti daugiau straipsnių, 

tokių kaip: profesijų įvairovė―; 
  - „mano nuomone, laikraštyje turėtų būti daugiau 

vietos mokinių mintims: pastebėjimai, pasiūlymai. 
Galbūt reiktų nuolatinės rubrikos, pavyzdţiui, 
"Mokykla kitu kampu" arba komikso principu plėto-
ti kokias nors aktualias gimnazistams istorijas 
pasirinkus nuolatinius komikso dalyvius―; 
    -„kadangi laikraštis skirtas gimnazistams, tai 
daugiau turėtų būti straipsnių susijusių su jų in-
teresais―; 
    - „mokiniams labai patinka temos, kur yra testin-
iai klausimai ar kaţką atpaţinti, atspėti, surasti ir t.t. 
Ir būtinai reikėtų, kad būtų paskelbti nugalėtojai―; 
    - „visuomet ugdantis mokinį. Tai kas mokiniui 
yra svarbu. Informacija apie planuojamus renginius 
ir vykstančius mokykloje mieste rajone ir Lietuvoje. 
Patarimų įvairiais gyvenimo klausimais; 

 -„ manau galėtų būti imamas iš mokinių interviu 

Patarimų įvairiais gyvenimo klausimais―; 
-„ manau galėtų būti imamas iš mokinių interviu 

renginio pabaigoje, išsiaiškinti kas patiko, ko galbūt 
trūksta, ir mum patiktų skaityt, ir ţinotų renginių 
kūrėjai ko renginiams trūksta―; 

-„ galėtų būti temų apie sportą , mokyklos komandą 
ir pnš. Laikraštis toks ir turėtų būti―; 

-„ gyvos diskusijos, aktualių straipsnių apie mokinių 
gyvenimo problemas. Dabartinis laikraštis tai ataskai-
ta apie praėjusius renginius, todėl jis ir yra nepopu-
liarus, šiek tiek nuobodokas. Pasigendu viktorinų- jos 
galbūt sukeltų intrigą. Skelbkite kokias nors akcijas, 
gal tada jis bus patrauklesnis―;  

- „kaţkaip laikraščio "Ţibintas" nematau mokykloje 
ir klasė jo negauna, o jei ir gauna tai jis dingsta 
niekam nesuţinojus, kad jis atėjo...―; 

-„ anekdotų, pasakojimų, patarimų, pasiūlymų koki-
us filmus ţiūrėti―; 

-„ aš  pirmi metai čia tai dar neţinau, neskaites―; 
-„ manau, kad jis yra šaunus. Smagu, kad mokykla 

turi savo laikraštį. Galbūt galėtų būti daugiau 
nuotraukų (jei būtų vietos). Labai įdomu paskaitinėti 
apie mūsų mokyklos mokinių ar tai mokytojų pasieki-
mus...ar tai apie konkursus ar koncertus kur buvo, 
dalyvavo mūsų mokyklos atstovai :) manau jog 
laikraščio redakcija darbuojasi puikiai!―; 

- „ pirmokų, antrokų, trečiokų, ketvirtokų mėnesio 
top 10 geriausiai besimokančių mokinių―; 

- „ Laikraštis turėtų būti jaunatviškesnis ir ţaisming-
esnis, labiau išnaudojama vaizdinė medţiaga (t.y. 
nuotraukos, piešiniai). Kartais susidaro įspūdis, kad 
laikraščio redaktoriai neplanuoja, ką dės į numerį - 
"sumeta" viską, kas papuola. Maketuotojui-dizaineriui 
vertėtų pasikonsultuoti su tai išmanančiais ţmonėmis 
- laikraščio maketavimas yra specifinis, reikia ţinoti 
tam tikras taisykles (pvz., į ką pirmiausia atkreipia 
dėmesį skaitytojas, kuris puslapis skaitomiausias, kur 
sudėti svarbiausius akcentus ir kt.)―; 

- „ Mokyklos aktualijų, įdomių renginių pristatymo, 
įdomių ir gabių mokinių veiklos viešinimo, įdomių 
kelionių ir kitokių įspūdţių, konkursų, skatinančių 
skaityti laikraštį...ir.t.t.―; 

- „mūsų mokiniai labai nenoriai reiškiasi savo 
laikraštyje. Turėtų daugiau rašyti į laikraštį tie, kurie 
norėtų studijuoti ţurnalistiką, jiems būtų puiki prakti-
ka. Pasigendu straipsnių apie talentingus mūsų 
mokyklos mokinius respublikinių konkursų laureatus. 
Mpkykloje veikia įvairūs būreliai, susivienijimai 
norėtūsi ţinoti daugiau apie jų veiklą, baigusieji 
mokyklą mokosi įvairiuose Universitetuose, įvairiose 
šalyse, galima būtų parašyti apie juos―; 

- „manau, kad laikraščio pajėgos turėtų būti skirtos 
mokyklos svetainei ir ji turėtų operatyviai ir origi-
naliai viską pateikti―; 

- „aš manau, kad trūksta įvairių naujienų, kurios 
būtų ne tik renginių naujienos, bet ir šiaip 
kasdieninės, pavyzdţiui galima tokį kaip klausimėlį 
daryti ir panašiai―; 

- „reikia informacijos apie universitetus kokias 
pamokas reiketu pasirinkti 11klaseje pagal kiekviena 
specelybe―; 

-„laikrastyje turetu atsispindeti mokiniu uz-
imtumas,ju pasiekimai,paslydimai(jumoro for-
ma),laikrastukyje nepamaisytu sarzai ―; 

- „temų apie psichologiją, taip pat temų apie keli-
ones, akiračio plėtimą ir pan.―; 

- „temos turėtų sietis su mokinių ateities planais, su 
jų vidinio pasaulio tobulinimu, skaitinimu uţsiimti 
įvairia veikla“; 

- „ manau, kad "Ţibintas" turėtų būti leidţiamas 
skaitmeniniu formatu, turėtų pasikeisti jo apipavi-
dalinimas - daugiau ir spalvotų nuotraukų, daugiau 
straipsnių ne tik apie vykusius renginius, bet ir infor-
macijos apie vyksiančius, keliones, įdomybių iš Lietu-
vos ir pasaulio ir t.t.―; 

-„turėtų būti daugiau mokinių straipsnių―; 
- „daugiau idomiu faktu apie mokinius, daugiau in-

formacijos apie ivairius ivykius―; 
- „ noretusi kad butu rasoma apie lankomumo ir 

velavimo i pamokas problemas.Siaip yra gerai.Galima 
dar butu spausdinti bendruomenes nariu eilerasci-
us…―; 

- „ manau, kad jo iš vis nereikia, turime internetą, 
nėra čia ko gadinti popierių. (Saugom gamtą)―; 

- tema ,,Nepaprastas mokinio ar mokytojo talentas"; 

- „turėtų būti daugiau informacijos ne tik apie buvu-

sius įvykius ir renginius, bet ir apie įvyksiančius. Dau

-guma mokinių nesudalyvauja renginiuose, nes apie 

juos tiesiog neţino. Gimnazistų laikraštis turėtų būti 

novatoriškas, išsamus ir skatinantis veikti―. 
 
 

Laikraštį „Ţibintą“ galite skaityti ir gimnazijos 

tinklalapyje: www.vilkaviskioausra.eu 

  
                                                    „Ţibinto― redakcija 

  Apklausos rezultatai nenuvylė 
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                        Kažkas 

Kaţkas laiko mano širdį savo šaltose rankose ir 

smaigsto po vieną, antrą, trečią... adatėlę. Vis giliau ir 

giliau.  

Kaţkas spaudţia mano vidų stipriai, neleisdamas 

net kvėpuoti, o kaţkas tai vadina pilve skraidančiais 

drugeliais.  

Kaţkas uţdega mano kraujyje didelę ir karštą 

liepsną, kuri virsta ugnimi ir uţvaldo protą.  

Kaţkas skverbiasi į kiekvieną mano nervų audinė-

lį, klykdamas ir šaukdamas, jog dar negana.  

Kaţkas atima mano šypseną, kartu atimdamas ir 

akių tikrumą. Ir kai to tikrumo nebelieka, skraidantys 

drugeliai pakyla į viršų. Uţstringa gerklėje, negalėdami 

ištrūkti. Ir kai jie numiršta, iš akių pradeda bėgti skystis, 

kurį kaţkas kaţkada pavadino ašaromis. 

Ir tik vienas klausimas, kuris kaskart pasikartoja 

pakilus į viršų ir sprogsta suplėšydamas į gabalus ir 

tave. Ir ţinojimas, jog atsakymo į jį niekada nebus. Nes 

atsakymo tiesiog nėra.  

Man sunku uţsimerkti. Uţsimerkus sunku atsi-

merkti ir atsimerkus pakelti tą visą sunkią naštą, kuri 

susikaupė per tiek laiko. Nemaţėdama, o kaskart didė-

dama. 

Man sunku svajoti. Nors mano gyvenimas ir susi-

deda vien iš svajonių. Sunku, nes ţinau, jog vėl teks 

grįţti į realybę. 

Kaţkas spaudţia mano širdį, leisdamas į ją gyve-

nimo nagus. Purvinus, nešvarius ir neţmoniškai stip-

rius, bylojančius apie praėjusį laiką. Laiką, kuris tau 

buvo reikšmingas. 

Ir tu ţinai, jog gyvenimas tėra viena didelė stotis 

su vienu dideliu, bet senu traukiniu. Kuris nevaţiuoja 

atgal... 
 

    Talentas subręsta vienumoje, o charakteris - visuo-

menėje. (J. V. Gėtė ) 

Sveiki, esu Brigita. Vos prieš metus pradėjau pieš-

ti portretus – tai buvo tarytum pavykęs eksperimentas, 

kurio dėl šiandien mielai leidţiu laiką prie molberto. Tie-

sa, iš pradţių tai nebuvo molbertas, o mano kambario 

durys, ir netgi ne keleto valandų, o dviejų savaičių pri-

reikdavo portretui uţbaigti... Paprastai šiai veiklai skirda-

vau naktis, ne tik dėl to, jog dienos buvo uţimtos kitais 

darbais, bet ir todėl, nes naktys, kaip ir muzika, mane 

įkvėpdavo. 

Metai prabėgo greitai, palikdami man įvairių ver-

tingų pamokų, vienaip ar kitaip pakeitusių mano darbus. 

Iš pradţių tai tebuvo tiesiog paprastas pieštukas, po to 

atsirado spalvos, o šiuo metu visai sėkmingai išbandau 

aliejines kreideles. Nesikeičia tik vienas dalykas – iš ma-

no popieriaus lapo visuomet ţvelgia akys. Tai visada 

žmogus... 
 

Brigita Ragickaitė, III A   

 Kaip sekasi darbas Mokinių parlamente? – 

klausiame Mokinių parlamento pirmininkės, IIIE klasės 

gimnazistės  DONOS  KALASŪNAITĖS. 

 Manau, kad naujasis (III) parlamentas jau gana 

gerai atlieka savo funkcijas. Ţinoma, pirmosios savaitės 

buvo sunkios, nes vieni kitų nepaţinojome, o ir drąsos 

pritrūkdavavome. Bet, kaip jau sakiau, viskas einasi ge-

ryn  . 
 

Kodėl kanditavai į Mokinių parlamentą? 

Kanditavau  netgi antrajai kadencijai, nes dar turėjau  

idėjų, kurių nespėjome įgyvendinti pirmosios kadencijos 

metu.  Man labai smagu leisti laiką su parlamentarais ir 

dalintis savo idėjomis bei pasiūlymais; būti su ţmonė-

mis, kurie  suinteresuoti  gimnazijos ateitimi, nori jai  

suteikti  graţesnių spalvų... 

Jau praėjo nemaţai laiko po Mokinių parlamento 

rinkimų. Ar įţvelgi skirtumus iki dalyvavimo Moki-

nių parlamente ir dabar? Ar nesigaili „įsivėlusi“ į 

papildomą veiklą? 

Tikrai nesigailiu!  Tai ne tik puikus ir įdomus laisva-

laikio leidimo būdas, bet dar atneša ir naudos:  tampi 

drąsesnis, išmoksti greičiau susivokti situacijose bei da-

ryti tinkamas išvadas. 

Ką ţino Mokinių parlamentas, bet neţino kiti gim-

nazistai? Kokią tolesnę veiklą esate numatę plėtoti 

gimnazijoje ir atskirai gimnazistams? 

Šis parlamentas nėra „paţadukas―, todėl atsiskleisti 

dar nenorime. Galiu paţadėti, kad renginių gimnazijoje 

tikrai nepritrūks. O, organizuojant bet kokį renginį, be 

gimnazistų ir jų palaikymo, vienas parlamentas nelabai 

ką ir išgalėtų. Todėl Mokinių parlamentas neatsiriboja 

nuo savo bendraamţių ir mielai juos, kai reikia, kalbina 

prisidėti prie vienos ar kitos veiklos. 

Ar aktyvus dalyvavimas Mokinių parlamento 

veikloje Tau netrukdo mokytis? 

Pats parlamentas ir jo veikla man mokytis netrukdo, 

bet dar turiu kitų veiklų, kurios, kartais, „nugvelbia― ko-

kią mokymuisi skirtą valandėlę . 
  

Mokinių parlamentui  likime sėkmės!  

Dėkojame Donai  uţ  atsakymus į klausimus. 

                                                                                                                                      

„Ţibinto― redakcija 

MOKINIŲ PARLAMENTE DAILĖJE 

Nuotr.  Mokinių parlamentas.  Stovi trečia iš dešinės — 

Dona Kalasūnaitė, parlamento pirmininkė  

 
  Esu Klaudija Benosenko iš 
IIG klasės.  Rašau tik laisva-
laikiu, bet tai darau nuo 
vaikystės. Domiuosi psicholo-
gine literatūra – ta, kuri 
gilinasi į žmogaus vidų, jo 
jausmus. Labai mėgstu 
keliauti.  Vertinu žmones, 
kurie nebijo išsiskirti iš minios 
ir būti kitokie. Aš pati 
stengiuosi būti savimi, siekti 
savo tikslų, kurti savo 
gyvenimą... 
    Jūsų „teismui“ pristatau 
kelis mano kūrinius. 
 

Literatūroje 

   nuotr. K. Benosenko  

Tiesiog šypsokis 
 

Visada juk nebus taip, kaip norėtųsi Tau. Visada 

bus klaidų, kurias norėsis pamiršti, norėsis ištrinti iš sa-

vo maţo, bet nepaprasto gyvenimo. Visada bus ţmonių, 

kuriuos bijosi prarasti ir vien dėl tos baimės negalėsi jų 

apkabinti. Visada bus ţmonių, kurie stengsis tau pakenk-

ti, tave parklupdyti. Bet niekada nebus svajonių, kurių 

nebus neįmanoma išpildyti. 

Tiesk rankas į pasaulį, niekada jų nenuleisdamas. 

Žiūrėk be baimės į viską, kas stovės prieš tave. Ženk be 

menkiausios abejonės, nes kiekvienas gyvenimo siūlas 

tik ir laukia, kada galės uţrišti tą didelį mazgą tavo neto-

bulame pasaulyje. 

Tu kartoji sau, kodėl neturi sparnų kaip tie paukš-

čiai, kurie yra visiškai laisvi ir nepriklausomi. Kodėl 

negali tiesiog pakilti tada, kai gyvenimas tampa nieko 

vertas, arba tada, kai nesugebi sutalpinti laimės ant ţe-

mės? Tiesiog išmok pasiekti dangų net nepasistiebda-

mas.  

Kodėl pasaulyje vyrauja nelygybė tarp ţmonių? 

Kodėl vieni save lygina su ţemės dulkėmis ir tuo pačiu 

metu dangų vadina namais? O tu vis kartoji, kodėl ţmo-

nės taip bijo vienatvės, nors tą vienatvę jie pasirenka 

patys? Ir tu vis suki galvą, kaip atrasti savo vietą pasau-

ly, kuriame jaustumeisi laimingas, nevienišas, bet kartu 

ir laisvas. Kaip atrasti tą savąją vietą viduje, kurią galė-

tum vadinti „asmenybe―? Nors tai pats paprasčiausias 

dalykas pasaulyje, bet padaryti tai yra sunkiausia. 

Todėl tiesiog šypsokis... 

     Vadovės Eglės Kaminskienės vadovaujamas šiuo-

laikinio šokio kolektyvas „Fresko― jau ţinomas Lietu-

voje! Pernai „Lietuvos Talentuose― dalyvavusios mer-

ginos pasiekė pusfinalį. Taip pat jau antrus metus iš 

eilės choreografo Kęstučio Baranausko kvietimu 

„Fresko― pasirodo televizijos projekte „Šok su mani-

mi―, kur merginų šokį akylai stebi kompetentinga ko-

misija. Šių metų pasirodymą komisijos narys, balet-

meisteris Jurijus Smoriginas stebėjo apstulbęs, o mūsų 

bendraamţiai dar ilgai tai aptarinėjo socialiniame tink-

le „Facebook―. Vieni negailėjo komplimentų, dţiaugė-

si ir dėkojo uţ puikų pasirodymą bei Vilkaviškio 

miesto garsinimą, kiti, deja, reiškė pasipiktinimą dėl 

per didelio reklamavimosi. Bet kokiu atveju kritika 

yra gerai. Svarbu tai, kaip į ją reaguosi.  

     Vadovė mus moko, kad kolektyvas turi būti 

vieningas tarsi kumštis, o tos kelios energijos ir jaus-

mų minutės, scenoje atiduotos ţiūrovui, - nuoširdţios. 

Dţiaugiamės, kad sulaukiame atsiliepimų ne tik iš 

draugų, artimųjų, bet ir iš nepaţįstamų ţmonių, 

gyvenančių kituose miestuose. Tai dar labiau skatina 

tobulėti ir taip ţinome, kad pastangos nenueina veltui. 

Naujausias mūsų pasiekimas - tai lapkričio 30 dieną 

Vilniuje vykusio jaunimo šoko festivalio „Lietaus 

Žydėjimas“ pagrindinis prizas, vadinamas Grand Prix. 

Tačiau vien šiuo apdovanojimu „Fresko― neapsiribos 

ir toliau, vadovės padedamos sieks šokio aukštumų. 

Tikimės, kad ateinantys metai, kaip atlygį uţ darbą, 

dovanos naujas pergales!  
                                                                                                 

ŠOKYJE 

Nuotr. B. Ragickaitė prie savo  kūrybos  darbų 

Ugnė Maladauskaitė, IIB 

nuotr. FRESKO“ šokėjos   

    Kurti - tai padaryti ką nors iš nieko.  

                                                           S. Ali 

     Laikykis atokiau nuo ţmonių, kurie siekia sumen-

kinti tavo tikslus, svajones. Menkaverčiai ţmonės taip 

elgiasi, o didieji - padeda tau patikėti, kad tu irgi gali 

būti sėkmingas. (Markas Tvenas) 

   Jei tavo poelgiai skatina kitus ţmones daugiau 

svajoti, daugiau tobulėti ir daugiau nuveikti - tu esi 

lyderis. (John Quincy Adams) 
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gerbs. 

 
ADVENTAS 

Avinas. Šį mėnesį būkite itin atidūs - kaţkas 

kėsinsi iš jūsų nugvelbti ţinias ir įgūdţius. Jei kas 

nors bandys jus kalbinti pamokų metu, nedelsdami 

keipkitės į aukštesnes instancijas (pavyzdţiui į Moki-

nių parlamentą). Be to, nepasiduokite įkalbinėjimams 

pamokas iškeisti į miksus, cigaretes  ir  kitas linksmy-

bes. Po galais, jau išaušo laikas jums rimtai kibti į 

mokslus. Baigiasi pirmas pusmetis – neatsipalaiduok! 

      Jautis. Tinginystės metas. Visas mėnuo Jums yra 

labai nepalankus. Tingėsis ne tik valgyti, valytis dantis 

ar atsiversti vadovėlį, bet ir, ypač rytais, pakelti galvą 

pasisveikinti su kambariokais (tėvais, broliais, 

seserimis...). Galimas dalykas, kad net neisite į 

pamokas ar linksmintis su draugais, - tokiu atveju 

paskirkite savaitę kitą meditacijai. Jei iki gruodţio 21 

dienos nesulauksite pranašaujančios pasaulio 

pabaigos, mėnesio pabaigoje gausite šešiolika dienų  

atostogų, o tada viskas ir susitvarkys. Jėgos sugrįš. 

     Dvyniai. Apsidairykite. Jaučiatės nelaimingi ir 

nesuprasti? Gal draugų ieškote nepakankamai 

atidţiai?.. Visada atsiminkite, kad  dvynius gimna-

zistus suprasti gali tik knyga, naujai atspaustų lapų 

kvapas ir  intelektualūs pokalbiai. Visi išvardinti 

dalykai jums tiesiog būtini. Nebeskraidykite daugiau 

padebesiais - sprendimas guli jums po nosimi ir ne-

numaldomai kviečia pasinerti į ţinių ir savęs paţinimo 

pasaulį.  

     Vėţys. Bendravimo metas. Šį mėnesį  jums kaip 

niekada gerai seksis bendrauti su kitų rūšių atstovais – 

matematikais, informatikais ir kitais. Jeigu dar paskat-

insite savo sėkmę, bendrą kalbą galite rasti net su 

fizikais ir ekonomistais. Ir svarbiausias mėnesio pa-

tarimas: pats laikas atsisakyti ţalingo įpročio - rūkymo 

(tik jau nesakykit, kad pertraukų metu ne...). 

     Liūtas. Bankrotas. Pinigai nebus geriausi Jūsų 

draugai šį mėnesį - jie tiesiog spruks nuo Jūsų, ypač 

Naujųjų metų išvakarėse. Ir dar. Per ilgai laikėte gili-

ausiame stalčiuje sąsiuvinius ir vadovėlius. Pats laikas 

jų atsiprašyti ir su pasigardţiavimu mėgautis smegenų 

mankšta. Draugiškas patarimas: nuo  gruodţio 21 d. 

turėsite daug laisvo laiko, kodėl nesusiradus papil-

domo darbo? Neturite gabumų? Padėkite  neįgaliems 

seneliams. 

     Mergelė. Kūrybos metas. Nenustebkite, kai Jus 

netikėtai uţklups įkvėpimas ar į duris pasibels mūza ar 

mūzinas. Galbūt tai tas metas, kai pagaliau parašysite 

referatą, o gal, jei jau turite jį parašęs, atsiskaitysite su 

mokytoju. Tereikia pasikliauti papildomomis ţiniomis 

ir viskas eisis kaip per sviestą. Nemokamas patarimas: 

jei norite gauti gerą paţymį, parodykite savo darbą to 

dalyko dalyko mokytojui, kuriam rašėte darbą,  jis pa - 

 tars — ţmogaus širdis gera. 

     Skorpionas. Kąsite, šį mėnesį ypatingai skaudţiai. 

Visiems bus sunku su jumis bendrauti - pradedant ben-

draklasiais, baigiant mokytojais ir autoritetinga 

gimnazijos valdţia. Labai didelė galimybė apsilankyti 

„ant kilimėlio―, atsiskaitinėti uţ praleistas pamokas, 

neatliktus namų darbus ar panašiai. Tačiau išlikite ra-

mūs: naudokitės auksine taisykle - direktorius visada 

teisus. 

     Šaulys. Nenustebkite, jei negalėsi išsiginti gerbėjų 

dėmesio - šiuo metu jūs būsite itin patrauklūs ir seksu-

alūs. Tačiau saugokitės, nes tarp mokytojų ir gimna-

zistų romanai grieţtai draudţiami, todėl pasistenkite 

atsispirti pagundoms ir kuo daugiau mokytis papildo-

mai. Po Naujųjų metų sutikimo Jūsų ţavesys atlėgs, 

nes visi supras, kad iš tikro Jūs ne toks jau ţavus  ir 

nuostabus, nes per maţai mokėtės. Todėl galimos kan-

čios iki I pusmečio pabaigos. 

     Ožiaragis. Širdis dainuoja? Nieko keisto. Mėnu-

lis dabar kaip tik Jūsų ţenkle. Kur beeisite - visur 

sėkmė. Melskite geresnių paţymių - tada šis mėnuo 

bus sėkmingas. O jei per maţai ar per trumpai melsi-

tės, vėliau - Jūs kaip visada susimausite. Ypač  tre-

čiokams ir abiturientams tinkamas laikas tvarkyti 

piniginius reikalus - pavyzdţiui, pradėti taupyti pini-

gėlius  ţvalgybai po  universitetus ar kolegijas, kai 

vyks atvirų durų dienos. Beje, gimnazijoje  jau galite 

reikšti savo nuomonę drąsiai - visi Jūsų klausys ir 

Jus   

     Vandenis. Sustokite. Kiek galima skubėti gyven-

ti? Pastaruoju metu Jūs gyvenate taip, kad pateisina-

te gimnazistų reputaciją: mokotės kaip pasiutę, rei-

kia ar nereikia, lankote po  kelis ir daugiau neforma-

liojo ugdymo būrelius ir dar spėjate atlikti namų dar-

bus, kad neduok Die neišmestų iš gimnazijos. Laikas 

liautis. Pailsėkite. Pamedituokite. Pagulėkite karštoje 

vonioje - gal praeis.  Ţiemos atostogų metu venkite 

traumų. 

     Žuvys. Plaukit, kur plaukusios. Judate tinkama 

linkme. Viskas ir toliau tekės sena vaga: kaip visada 

išsisuksite be didelių pastangų, atsakinėsite puikiai 

be pasiruošimo, nebus būtent tų pamokų, į kurias 

trūks plyš negalite nueiti. Tik nepiktnaudţiaukite 

likimu - kas per daug, tas nesveika. Gerasis laikas 

kaţkada baigsis ir viskas gali pasisukti Jums netin-

kama linkme.  Šv. Kalėdas sutiksite puikiai. 

 

                                                         Zodiakas   

Pieš. Kotrynos Rastauskaitės, IIB 

     Adventas  - susikaupimo, pasiruošimo Kristaus atė-
jimui į šį pasaulį metas, trunkantis beveik mėnesį.  

     Apytikrė Advento pradžia – šv. Andriejaus diena 
(lapkričio 30-oji). Jis prasideda nuo šiai dienai artimiausio 
sekmadienio ir visada baigiasi gruodžio 25-ąją, per Kalė-
das. Tamsusis prieškalėdinis laikotarpis – žmonių fizinio 
bei dvasinio apsivalymo, stebuklingos ramybės ir taikos 
metas (seniau per Adventą žmonės pasninkaudavo 
(nevalgydavo nieko pieniško ir mėsiško) net tris kartus per 
savaitę (trečiadienį, penktadienį ir sekmadienį), dabar - tik 
penktadienį). 

Tradicinė Advento spalva yra violetinė, kuri laikoma 
karališka ir simbolizuoja Kristaus Karaliaus atėjimą 
(Adventas  iki IV a. vidurio  truko 7 savaites - tiek, kiek da-
bartinė Gavėnia (laikas nuo Užgavėnių iki Velykų). Iki tol 
Advento pabaiga laikyta sausio 6-oji, dabartinė Trijų karalių 
šventė. 354 m. Bažnyčia galutinai nustatė Kalėdas, kaip 
Kristaus gimimo dieną, švęsti gruodžio 25-ąją).  

Šiame skubėjimo, bambėjimo ir „nervatriopkiniame„― 
laike drįstu pasiūlyti paprastą savikuopos įrankį - Tylą. Nes 
tik joje galime patirti stebuklus - pamatyti erzinančias dul-
kes rašomojo stalo stalčiuje, naujai pažinti save, įvertinti 
tikruosius poreikius ir galimybes. 
     Pasiruoškime Kūčių nakties paslapčiai ir šviesiai Kalėdų 
šventei - išsikuopkime ne tik namus, bet ir savo vidinį pa-
saulį, padovanokime šitą laiką sau, savo artimiesiems, kad 
dar kartą grįžtume ir iš naujo atrastume tai, kas yra tikra, 
šventa... bei teikia didį džiaugsmą ir prasmę — būti šiame 

pasaulyje.  

                                                                                                             

Paţvelk, vaikeli,  

Medţiai kaip nurimę!..  

Pamynę puošnų rūbą  

Sau po kojom.  

Kokia rimtis,  

Koks įstabus graţumas  

Advento naktį  

Miglomis nuklostė.  

Paţvelk. Ir įsileisk į savo širdį  

Graţumą neregėtą.  

Pakelk akis į dangų,  

Kur aušrinė šviečia.  

Adventas - tai laukimas,  

Kad ir tavoj širdy kaţkas uţgimtų.  

Jau laikas tau suvokti,  

Kam ţmonės  

Žemėj šioj gyvena.  

Jau laikas tau pajusti,  

Kad nevalia į širdį įsileisti blogio,  

Kad rankos tavo skirtos  

Vargstančiam paremti,  

Kad lūpos duotos  

Žodžiui tik geram ištar ti. 
         

( autorius—nežinomas) 

Kalėdiniai burtai.  

Arba. Kas tavęs laukia ateinančiais metais? 
 
 

(

       Ugnė, II kl. 
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Nuot. Mariaus Danilaičio, IVC  
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Štai tokia  prof.  V. Daujotytės citata pradedu inter-

viu su gimnazijos bibliotekininke Elena Bacevičiene. 
 

...Šiandien visi gyvename informacijų srautų amžiu-

je. Todėl  prisipažinsiu, kad labai įdomu išsiaiškinti,  ar 

virtualusis skaitymas  neišstūmė iš gimnazistų  gyvenimo 

knygų, ar jas dar  skaito...?! 

Kiek turite skaitytojų? Mokinių? Mokytojų? Ki-

tų darbuotojų? 

  Kiekvienais mokslo metais bibliotekoje yra perre-

gistruojami skaitytojai. Tik tada, kai mokinys ateina pasi-

imti kokios nors knygos, jis yra registruojamas tų metų 

skaitytoju. Nuo šių metų rugsėjo  mėn. jau yra uţsiregistra-

vę 607 skaitytojai. Dar  yra keli  skolininkai nuo pernai 

metų,  kaţkodėl pamiršę grąţinti bibliotekai knygas. 

   Iš 73 gimnazijos mokytojų bibliotekoje yra uţsire-

gistravę 70. Mokytojai nėra perregistruojami kiekvienais 

metais, nes jų formuliaruose yra kelių metų įrašai. Tai yra 

pedagoginė, metodinė, dalykinė literatūra, kuri naudojama 

nuolat. Pastaraisiais  metais daugelis  mokytojų skaito gro-

žinę literatūrą. 

   Prie kitų skaitytojų skiriu mūsų bendruomenės 

narius, studentus, visus, kuriems reikia ir kurie randa mūsų 

bibliotekoje jiems reikalingus leidinius. 

Ką šiuo metu skaito mūsų gimnazistai? 

Sunku atsakyti į šį klausimą. Programinė literatūra 

irgi yra groţinė literatūra. Jeigu skaitytojas pasirenka pro-

graminę literatūrą, o aš ţinau, kad pagal amţiaus grupę jis 

nepriaugęs arba „peraugęs―, išgirstu atsakymą, kad jam 

dabar įdomi ši knyga, kad anksčiau jis nesuspėjo ar nepano-

ro skaityti. 

  Baigiantis mokslo metams, visą laiką siūlau skaity-

tojams didesnės apimtis programinius kūrinius perskaityti 

per vasarą. Juk paskui belieka tik prisiminti. 

  Skaitomumas padidėja, kai mokytojas uţduoda 

temą. Tačiau mokinys ima ne tik tą knygą, bet ir kelias 

knygas į priekį. 

 Kiek maţiau skaitomos savišvietai skirtos knygos. 

Kartais girdţiu ţodţius, kad norėtų perskaityti vieną ar kitą 

knygą, tik kad nėra laiko. 

Kokią periodinę spaudą skaito labiausiai? 

Periodinės spaudos gausa biblioteka didţiuotis nega-

li. Galime pasigirti, kad gimnazijai dalyvaujant AKIM pro-

jekte, du metus gausime 12 pavadinimų ţurnalų. Tai 

„Kultūros barai―, „Metai―, „Literatūra ir menas―, „Muzikos 

barai― ir t.t. 

 Pernai skelbėme akciją „Perskaitei - padovanok 

bibliotekai―. Skaitytojai nešė į skaityklą bendro pobūdţio 

žurnalus ir dalinosi su draugais. 

  Skaitykloje skaitomiausias rajoninis laikraštis 

„Santaka―, mokytojų – „Dialogas―,  „Iliustruotas mokslas―. 

Kas iš mokinių labiausiai skaito: moteriškoji ar 

vyriškoji lytis? 

     Neskaičiavau, kiek iš viso  vaikinų ir merginų yra 

gimnazijoje. Jeigu apylygiai yra ir vienų ir kitų, tai apyly-

giai ir vienų ir kitų ateina į biblioteką, kai reikia perskaityti 

programinę literatūrą. Tik iš vaikinų girdėjau „pasigyrimo―  

žodžius, kad dvylika klasių baigė, neperskaitęs nei vienos 

knygos. Jeigu toks pasigyrimas yra sumanumo ţenklas, 

tai... 
 

            Ačiū uţ pokalbį. 

 

                                                     Kalbėjosi  Dovilė 

  Kas pamiršo, priminsiu, o kas nežinojo, tai dabar suži-
nos, kad  2012 m. rugsėjo 1-ąją  gimnazija „susilaukė“  244 

„naujokėlių“, kurie buvo, pagal amžių  ir poreikius, paskirstyti 

į klases: 

į  I gimnazijos klases  „patalpinome“  180 naujai atvykusių 

mokinių ;  II -  9;  III – 54;    IV- 1 .   Iš viso į gimnazijos suolus 

susėdo  748 mokniai. Šiandien  jų  turime 743, nes 5 mokiniai  

neatlaikė mokymosi reikalavimų ir keitė mokyklą. 

 

  Prabėgo  beveik  keturi  mėnesiai nuo mokslo metų pradžios.  

Manyčiau, kad naujai atvykusiems mokiniams,  šie mokslo me-

tai , nestokojo  ypatingų pokyčių, jie tapo gimnazistais ir pradė-

jo visiškai naują savo gyvenimo etapą.   Įdomu, kaip jiems seka-

si gimnazijoje,  ar nenusivylė?   
 

 Pakalbinkime juos. 
            

Su kokia nuotaika  eini į gimnaziją? 

   Ieva:  Kiekvieną rytą prabundu su mintimi, jog atėjusi į gim-

naziją išvysiu visą būrį pokštaujančių ir linksmai nusiteikusių 

gimnazistų. Ţinoma, ne kiekvienas iš mūsų yra kėlimosi anksti 

„fanatas―, todėl tenka susidurti ir su apsimiegojusiais, nepaten-

kintai murmančiais gimnazistais. Tačiau man tai – ne problema, 

nes optimistiškų drauguţių gimnazijoje – dauguma. 

    Arnas:  Seniai norėjau  mokytis  gimnazijoje. Pagaliau mano 

norai išsipildė. 

    Greta: Gera. 

    Tomas:  mano nuotaika tai priklauso nuo oro sąlygų  – 

kartais gera, kartais bloga. 
 

Kaip jautiesi  gimnazijoje?  

    Jieva:  Esu susidariusi įspūdį, kad gimnazijoje dirba vienin-

gas ir darbštus mokytojų  kolektyvas, todėl jaučiuosi  labai ge-

rai.  

    Arnas: Puikiai. 

    Greta: Jaukiai ir ramiai. 

    Tomas: Gerai. 
 

Tavo nuomone,  sunku mokytis gimnazijoje?  

    Ieva: Jeigu pamokoje kaţko nesuprantu, klausiu  mokytojo, 

o  jis  visada  padeda  rasti išeitį. Ir dar.  Man labai patinka, kad 

kiekvieno dalyko mokytojas turi konsultacinę valandėlę, kai visi 

mokymosi neaiškumai  gali būti lengvai išsprendţiami, o ir 

mokslo ţinios patobulintos. Manau, kad tuo ir išsiskiria „Aušra― 

iš kitų mokyklų. 

    Greta: Sunkoka. Reikia daugiau pasistengti. 

     Arnas:  Atvykau į „Aušrą― iš pagrindinės mokyklos, tad 

mokymosi lygis  skiriasi. Nors čia ir sunku mokytis, bet  aš  ir 

einu į gimnaziją, kad kaţko daugiau išmokčiau, suţinočiau... 

    Tomas:  Joooo... mokytis— sunku... 
 

Prie ko buvo sunkiausia priprasti?  

    Ieva:  Kai atėjau mokytis į  „Aušros― gimnaziją, pamaniau, 

kad bus sudėtinga  prisitaikyti. Dauguma mokinių – nepaţįsta-

mi, o ir mokytojai kiti, su savitais mokymo metodais.  Mano 

laimei, klydau.   

    Greta:  ... ...kitas klausimas... 

    Arnas: Sunkiausia buvo priprasti prie naujų klasiokų, čia jų 

beveik dvigubai daugiau, nei turėjau jų pagrindinėje mokykloje. 

Patikėkit, labai greit susidraugavom . 

    Tomas:  Man sunkiausia buvo priprasti prie mokytojų  
 

Kas tau patinka  arba nepatinka  gimnazijoje? 

    Ieva:   Reikia pagalvoti ...   Gimnazistai, su kuriais susipaţi-

nau – draugiški, o mokytojai, su kuriais susitinku kiekvieną 

dieną - kruopštesni, nei  buvę  mokytojai ankstesnėje mano 

lankytoje mokykloje. Todėl sakau, kad man patinka mokytis  

gimnazijoje ir dţiaugiuosi, kad esu gimnazistė. 

    Greta:  Nepatinka, kad sporto salėje  vienu metu  sportuoja  

dvi klasės, o patinka tai, kad koridoriuose – ramu. 

    Tomas:  Patinka viskas, išskyrus kai kurių dalykų mokytojų 

poţiūris. 

    Arnas: Patinka popamokinės veiklos pasirinkimas;  įdomios 

pamokos; mokytojų pamokų išdėstymas... Trūkumų dar nepa-

stebėjau, o gal jų visai ir nėra?!. 
 

Jei būtų tavo valia, ką pakeistumei  gimnazijoje?  

    Arnas: Klausimas iš tiesų — sunkus, nes apie tai niekada 

nepagalvojau. Manyčiau, kad gal viskas savo vietose - ten, kur 

ir turi būti . 

    Ieva:  Jei būtų mano valia, tai, manau,  pritrūkčiau idėjų, nes 

visos jos jau įgyvendintos, todėl nekeisčiau nieko.  Man šioje 

gimnazijoje patinka viskas... 

    Greta:  Jei būtų mano valia, padaryčiau, kad nereikėtų budė-

ti rūbinėje. 

    Tomas:  Mokytojus, kurių neperprantu . 
 

Kokie  tavo santykiai su klasės draugais? 

    Ieva:  Santykiai su klasės draugais – normalūs.  IA  gimnazi-

jos klasėje, kurioje dabar mokausi,  mokosi visi mano buvę 

klasiokai. Mes visi  esame  nuo pirmos klasės. Tiesa, kartais net 

ir  vieningiausia šeima  kartais susiduria su skirtingomis nuo-

monėmis, todėl mano klasė nėra išimtis. Pasitaiko išsiskiriančių 

nuomonių, nesutarimų...  Bet tie nesutarimai, jeigu  būna, tai 

tokie maţi ir nereikšmingi, todėl labai greitai  išsprendţiami. 

    Greta: Su klasės draugais mano santykiai yra geri. 

    Tomas: Geri. 

    Arnas: Man pasisekė, nes visi klasiokai — draugiški. Kai 

 reikia, visada padės, patars, su jais  įdomu  bendrauti,  visi turim 

 savo nuomonę. 
 

Kokios pamokos tau labiausiai patinka? Kodėl? 

    Arnas: Labai patinka istorija, nes labai įdomiai dėstoma pa 

moka. Dar patinka  matematika,  esu „tiksliukas―. 

    Jieva:   Man labiausiai patinka mokytis rusų kalbą. Labiau 

linkstu prie humanitarinių mokslų. Tikriausiai, didţiausia to 

prieţastis, jog nuo maţens buvau skatinama mokytis kalbų ir 

man neblogai sekėsi. 

    Greta:  Patinka chemijos ir biologijos pamokos, nes man jos 

gana gerai sekasi. 

     Tomas:  Labiausiai patinka matematika ir istorija, nes neblo-

gai sekasi. 
 

Kur ir ką ketini studijuoti baigęs (baigusi) gimnaziją? 

    Jieva:  Kol kas neturiu ateities planų, susijusiomis su studijo-

mis ar būsima profesija, bet...  labiausiai norėčiau dirbti gydytoja, 

nes šis darbas suteikia galimybę  gydyti ţmones,  o prireikus  

išgelbėti  net gyvybę. 

    Greta: Norėčiau studijuoti ekologiją. 

    Tomas: Dar neţinau, nes esu tik pirmokas . 

    Arnas: Dar nesu apsisprendęs, bet galvoju savo ateitį sieti su 

kariuomene. Šiaip tai ţinau ko noriu, ko man reikia, kad  galėčiau   

tikslą  pasiekti. 
 

Ką dažniausiai veiki iškart po pamokų? 

    Arnas: Manau, kad ne vienam gimnazistui svarbiausias gyve-

nimo dalis yra MAISTAS , todėl po pamokų einu iš karto namo 

pavalgyti . 

    Jieva:  Tą, ką veikia visi normalūs mokiniai ir gerų tėvų vai-

kai. Kaţkuo  daugiau išsiskirti nieko negalėčiau.   

    Greta:  Grįţusi po pamokų  į namus, daţniausiai pamiegu. 

    Tomas:  Einu namo . 
 

Kokiais idealais sieki savo asmeninių aukštumų? 

    Jieva:  Neidelizuoju jokios konkrečios asmenybės ir aukštu-

mas noriu pasiekti savaip.  Kiekvieno ţmogaus charakteriai, gali-

mybės ir pajėgumai – skirtingi, todėl noriu uţaugti sąţinigas,  

tolerantiškas ir darbštus ţmogus. 

    Arnas: Mano idealo kaip ir nėra, bet stiprus, atletiškas kūnas ir 

protinga galva, manau, būtų tikrai puikus derinys . 

    Greta:  Neturiu jokio idealo, stengiuosi išlikti savimi. 

    Tomas: Neturiu idealų.  (kiek pagalvojęs)  ...aš pats sau idea-

las . 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    AČIŪ uţ pokalbį 


