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          Vilkaviškio „Aušros― gimnazijos  laikraštis 

      Greitai bėga metai... Pašėlusiais ţingsniais – kad vos suspėji su jais kartu... Nesitiki, bet jau – 2014-ieji...  

                        Nepajusime, kaip ir jie prabėgs, palikdami kaţką įsimintino, nepakartojamai graţaus ...  

                                  Šiais, tik prasidėjusiais Ţalio arklio metais, „Ţibinto“ redakcija savo skaitytojams linki  

mokytis sąţiningiau, dirbti stropiau, daryti geriau, bėgti greičiau, eiti lėčiau, būti prasmingiau...   

 

Tikriausiai mane prisimenate, esu  

Evelina Kurtinaitytė, pernai metais baigusi  

„Aušros“ gimnaziją.  

   Smagu vėl rašyti „Ţibintui“, tik rašyti jau ne kaip 

gimnazistei, o kaip studentei (šiuo metu studijuoju 

Vytauto Didţiojo Universitete. Studijos – tai mano 

gyvenimo kelias, kurį pradėjau grįsti dar mokykloje 

dėl savo ateities). 

Mokydamasi  gimnazijoje supratau, kad geriausia 

mano saviraiškos forma – kūryba. Net nedvejojau, ką 

noriu pasiekti per artimiausius ketverius metus, todėl 

ir studijas pasirinkau tik dėl savęs ir savo malonumo. 

Juk skaniausi ir didţiausi vaisiai nuskinami nuo to 

medţio, kurį priţiūrėdamas jautei palaimą ir dţiau-

gsmą. 

    Esu Menų fakulteto atstovė, studijuojanti dar Lietu-

voje neseniai įsitvirtinusią specialybę – Kūrybines 

Industrijas (KI). Jau pirmas semestras pranoko visus 

mano ketverių metų lūkesčius. Oficialus KI apibrėţi-

mas: paţangi, moderni rinkos ir meno plėtra. Tačiau 

tai anaiptol neapibrėţia to, ką studijuoju. KI studentai 

mokosi viską: šokio, muzikos ir pramogų meną, kino 

industriją, kūrybos ekonomiką, vizualinę komunikaci-

ją, renginių industriją, informacijos vizualizaciją... 

Taip pat suteikiama galimybė mokytis uţsienio kalbų, 

todėl dar labiau plėsti savo ţinias nusprendţiau arabų 

kalboje. Šios studijos traukia savo galimybėmis. Lap-

kričio mėnesį buvau asistente Juozo Statkevičiaus ru-

dens – pavasario 2014 m. kolekcijos pristatyme. Įspū-

dţiai nepakartojami. Tai atvėrė man daugiau galimy-

bių plėsti savo kontaktų 

ratą pramogų versle. 

Nuo spalio iki gruodţio 

mėnesio turėjome pa-

skaitų ciklą su Gedimi-

nu Jauniumi, kuris su-

teikė mums galimybę ne 

tik dalyvauti „Lietuvos 

balso“ filmavimuose, 

bet ir surengti naciona-

linio masto renginį Vasario 16-osios proga Kaune.  

Sveiki, mielieji 
Sveiki, mielieji 

                                                     Mūsų, kaip studentų, 

                                                  renginio sąmata buvo 

                                                  įvertinta aukščiausiu 

                                                  balu. Taip pat vyksta 

                                                  integruotos paskaitos 

                                                  su kitais pramogų pa -  

                                                  saulio atstovais, to - 

                                                  kiais kaip A.Valinsku, 

 

 

                                                

M. Ţalėnu, R. 

Zemkausku ir kt. 

Tai neįkainojama    

patirtis, kurios 

metu gali šiems 

žmonėms parody-

ti jog esi vertas būti kūrėju pramogų versle, o gal būt 

ir uţsitikrinti darbo vietą po studijų, kaip tai pada-

riau aš. Viskas įmanoma. Svajojame tam, kad tai 

virstų realybe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Svarbiausia eiti savo svajonių link. 

Studijuojant niekuomet neapleidţia padėkos jaus-

mas tėvams ir mokytojams, kurie iš gimnazijos mane 

išleido pasiruošusią viskam. Kurie padėjo ţengti tą  

pirmą ţingsnį svajonių link. Dėkoju visiems mane 

mokiusiems mokytojams ir visam personalui, o ypač 

buvusiai auklėtojai R. Pėčelienei, kuri išugdė manyje 

jausmą rūpintis klasės draugais ir jų gerove – dabar 

tai galiu pritaikyti besirūpindama visais KI studen-

tais, kaip jų atstovė Universitete. Ačiū tariu ir vokie-

čių kalbos mokytojai J. Būdininkienei, ne tik dėl to, 

kad  mokė kalbos, bet ir dėl gyvenimo pamokų, kurias 

dabar pritaikau savo gyvenime. Dėkoju etikos moky-

tojai D. Tartėnienei uţ tai, kad galiu drąsiai eiti į 

susitikimus su įtakingais ţmonėmis, ţinodama, kad 

paliksiu tikrai gerą bendravimo, pagarbos ir elgesio 

įspūdį. Ačiū ir mokytojai V. Karpavičienei, kuri man 

nuolatos sakė: „...nesuprantant  matematikos univer-

sitete bus sunku...“ ir dabar galiu tik patvirtinti jos 

žodžius ir padėkoti už suteiktas naudingas žinias, ku-

rių dėka įgysiu dvigubo bakalauro laipsnį. Bet di-

dţiausią AČIŪ skiriu dailės mokytojai R. Viktaţentie-

nei, be kurios, tikriausiai, net neţinočiau, ko noriu 

gyvenime. Kuri suteikė universitetinio lygio ţinias, 

reikalavo tiek, kiek galiu duoti ir visuomet suteikė 

prieglobstį visiems pavargusiems kūrybos paukš-

čiams. O šie, pagaliau, išskleidė savo sparnus ir iš-

skrido į gyvenimą.  
 

                                   Evelina Kurtinaitytė, VDU studentė 

...Pagaliau... Pagaliau vienas mokymosi pusmetis 

baigėsi, pamaţu atlėgo įtampa, aprimo emocijos bei 

aistros dėl paţymių, o gimnazijos koridoriuose vis 

daugiau matyti  besišypsančių gimnazistų veidų. 

Kaip sekėsi gimnazistams I-ąjį pusmetį, moky-

mosi rezultatus šiuo metu analizuoja  ir sistemina 

direktoriaus  pavaduotojos Rasa Šlivinskienė (I-II 

kl.) ir Virginija Bartkuvienė (III-IV kl.). Kai pava-

duotojos  baigs darbą, visus „reitingus― išspausdinsi-

me kitame „Ţibinto― numeryje. O dabar paţvelkime į 

save iš šalies. Priminkime mokinių skaičių mokslo 

metų pradţioje - jų buvo 737;  I pusmečio pabaigoje 

– 735 (per I pusm. į gimnaziją atvyko mokytis  2, 

pervesti į suaugusiųjų klasę  4 mokiniai). 51 mokinys  

nepraleido  nei vienos pamokos. Labai gerai mokėsi 

23 gimnazistai. 111 mokėsi gerai. Nepaţangūs 56 

gimnazistai ( I-II kl. - 21;  III-IV kl. – 35). Gimnazi-

jos bibliotekoje  uţsiregistravę 701 skaitytojas. 35 

gimnazistai iš viso neskaito knygų arba jas ima iš 

kitų bibliotekų. 

Pamatę klasių auklėtojų sąrašus, suţinojome, kad 

gimnazijoje yra daug draugiškų ir nuoširdţių gimna-

zistų (jų yra kiekvienoje klasėje), kurie neatsisako 

pagelbėti auklėtojai ir (ar) draugams.   

Per šių mokslo metų I pusm. įvyko keleto dalykų 

olimpiadų, konkursų, varţybų... Nepatikėsit, bet juo-

se dalyvavo gausus gimnazistų būrys (dalyvavo es-

kadronais) , todėl nedrįsime pradėti rašyti jų pavar-

dţių, nes laikraštyje pritruks tuščios vietos.  

 

Mieli mokiniai,  

Gimnazijos administracija, klasių auklėtojos 

ir visi dalykų mokytojai nuoširdţiai viliasi, kad 

kiekvienas jūsų jau  apmąstėt savo mokymosi re-

zultatus, įvertinot savo galimybes ir jau kibot į 

mokslus, nes prasidėjo II pusmetis.   

 Kad ir kas nutiktų, kad ir kas ką darytų, sa-

kytų ar laikraščiai rašytų, mes visi ir visada jums  

linkime sėkmės. Tikim savo mokiniais ir laukiam  

gerų rezultatų. Todėl linkime  visiems rimtai nusi-

teikti darbui ir siekti kuo geresnių rezultatų.  

- Būtų idealu, jei II mokymosi pusmetį uţbaigtu-

me be ... trejetų...  ...Gal „pasibalnokim“ ir... 

  Į sėkmingą mokslo metų užbaigimą... 

„Ţibinto―  inf. 

    MOKYMOSI PUSMEČIUI PASIBAIGUS 



2. 

    - Atrodytų niekuo neišsiskirianti iš savo bendraam-

žių Brigita,  nėra eilinė mergina. Taigi, kas tu, Brigita 

Ragickaite? 

    -Visų pirma, esu labai laiminga mergina! Šiuo metu 

turiu daugybę galimybių save realizuoti įvairioje veikloje, 

o tai man yra svarbiausia. Visai neseniai išbandţiau savo 

jėgas kurti pirmąją dramą, kuri prieš keletą dienų buvo 

uţbaigta, pavadinta „Paskutinis skęstantis laivas― ir 

išsiųsta jaunųjų filologų konkurso komisijos teismui. Taip 

pat turiu didelį potraukį anglų kalbai, kurį dar visai nese-

niai parodţiau VDU anglų filologijos konkurse „I Have a 

Dream―, skirtame Vytauto Didţiojo universiteto atkūrimo 

25 – mečiui. Labai mėgstu rašyti straipsnius laikraščiams 

– kaip tik tai šiuo metu daţnai ir darau! – bet norėčiau tai 

daryti dar daţniau, tad artimiausiu metu ketinu pasisiūlyti 

savanori  auti kurioje nors iš vietinių redakcijų. Nuo pat mokslo metų pradţios intensyv-

iai ruošiuosi kovo mėnesį vyksiančiai technologijų olimpiadai: dar rugsėjį uţsibrėţiau 

sau didelį tikslą, kuris iš pradţių atrodė beveik neįmanomas, bet tai, ką norėjau padaryti, 

jau beveik baigta ir guli ant mano stalo!  

    - Kas tai?.. 
    -  Paslaptis... Atskleisiu ją tuomet, kai darbas bus baigtas. O prieš porą dienų nuotaiką 

praskaidrino ţinia, jog tapau Comenius projekto dalyve! Beprotiškai mėgstu keliauti, bet 

labai retai galiu sau tai leisti. Dţiaugiuosi, jog dalyvaudama šiame projekte galėsiu 

aplankyti svečias šalis ir bendrauti anglų kalba su kitų tautybių ţmonėmis. Štai kas esu – 

svajonėmis ir jų išsipildymais besidţiaugianti abiturientė! 

    - Prie kokio tipaţo ţmonių save priskirtum: intravertų ar ekstravertų? 

    -Turiu bruoţų, būdingų ir intravertams, ir ekstravertams, todėl vienam savęs priskirti 

negaliu. Ţinoma, labai branginu vienatvę ir kartais jaučiu, jog man būtinai reikia pabėgti 

nuo visų ir pabūti pačiai su savimi, bent porai valandų, kad galėčiau viską apsvarstyti ir 

toliau gyventi tarp ţmonių. Gavusi tą vienatvės dozę, ir vėl jaučiuosi puikiai. Tiesa, daug 

kas priklauso nuo aplinkos: vieniems ţmonėms esu uţdara ir apatiška, o kitose grupėse 

galiu būti ir nenutylanti charizmatiška pašnekovė. Mane ţavi kultūringi, ţodţio kišenėje 

neieškantys aktyvūs ir motyvuoti ţmonės – tokiems norisi atverti ir pačią save, nieko 

neslėpti, išmokti kaţko naujo vienas iš kito. Tokių ţmonių savo gyvenime turiu vos kele-

tą, tačiau jie yra neįkainojami ir apskritai dţiaugiuosi juos suradusi! Daţnai būna ir taip, 

jog pamirštu būti santūri ir iškrečiu kaţką kvailo, o taip intravertai nesielgia. Kartais 

uţsidegu noru susipaţinti su konkrečiu ţmogumi ir dėl to, kad paţintis būtų kuo 

įsimintinesnė ir linksmesnė, galėčiau padaryti bet ką. Galiu įsijausti ir į intraverto, ir į 

ekstraverto vaidmenį: tai, kokia būsiu, labiausiai priklauso nuo nuotaikos. 

    - Nuo kada pastebėjai, kad Tau patinka kurti? 

    - Nuo tada, kai tik išmokau ką nors pastebėti. Nuo pačių pirmųjų dienų, kurias dar tik 

galiu atsiminti, visuomet smalsiai ţvelgdavau į kūrybos procesą ir norėjau jame dalyvau-

ti. Nesvarbu, kokia tai bebūtų kūryba – piešimas, poezija, rankdarbiai, muzika – man 

patikdavo eksperimentuoti ir atsakingai dirbti, kol kaip apdovanojimas uţ darbą manęs 

laukdavo savas, unikalus kūrinys. Juk visas pasaulis, visas gyvenimas man nuo pat pra-

dţių galėjo būti apibūdinamas vienu ţodţiu – kūryba. Kuriame vieni kitus, kuriame nau-

jas technologijas, kuriame meną, kuriame istoriją – šiais ţodţiais ką tik apibūdinau visą 

gyvenimą! Dėl to įvairiapusiška kūryba man nuo seno atrodo vienintelė ir esminė visa ko 

prasmė. 

    - Ar tavo giminėje yra ţmonių, kurie rašytų ar būtų menininkai? 

    - Sudėtinga tiksliai atsakyti, kai giminės medţio šakos plyti visomis įmanomomis 

kryptimis ir net neţinau, kur ir kaip jos baigiasi. Iš tų, kuriuos paţįstu, galėčiau pasakyti 

tai, jog mūsų giminėje yra talentingų fotografų, o labiausiai mane ţavi Vaido 

Karpavičiaus fotografijos! Jo galerijoje galima rasti labai išraiškingų ir gyvybingų 

gamtos peizaţų, gyvūnų, paukščių fotografijų. 

    - Kada, kaip, kur daţniausiai gimsta Tavo kūryba? Iš kur semiesi įkvėpimo kūry-

bai? 

    - Noras kurti ateina tuomet, kai mano emocinė skalė pasiekia kurį nors kritinį tašką – 

arba tuomet, kai esu labai laiminga, arba tuomet, kai norisi išlieti susikaupusį stresą, ne-

pasitenkinimą, pyktį ar liūdesį. Bendraudama su ţmonėmis neigiamas emocijas pasilieku 

sau, tačiau negaliu jų laikyti savyje, todėl jas naudoju kaip kūrybinį kurą, bet tikrai ne 

tam, jog kurčiau kaţką taip pat neigiamo! Tai — tiesiog energija, reikalinga kūrybai, 

pavirsianti kaţkuo geresniu, graţesniu. Tai daryti galiu bet kur, nes esu uţ aplinkos įvai-

rovę ir tikiu jos įtaka kuriant, tačiau labiausiai mėgstu kurti gamtoje, po atviru dangumi, 

klausydamasi jos garsų. Be abejo, labiausiai mane įkvepia laisvė, gamta ir muzika – šiais 

kūrybiniais šaltiniais visuomet visiškai pasitikiu ir ţinau, kad jų dėka kaţką būtinai 

sukursiu, kuo nustebinsiu kitus ir pačią save. 

    - Kas bendro tarp to, ką Tu šiandien darai (tarp piešimo ir kitos kūrybos)? 

    - Šių dalykų niekaip negaliu tapatinti, nes jie mano gyvenime uţima labai skirtingas 

pozicijas, tad jei ir yra ko bendro, tai labai nedaug. Piešdama visiškai atsipalaiduoju, pa-

mirštu blogas mintis, kitus darbus, o rašydama, priešingai, įsitempiu, susikoncentruoju 

ties visais – gerais ir blogais – dalykais mano gyvenime. Piešdama jaučiuosi kur kas lais-

viau, nes visi tie brūkštelėjimai kreidelėmis nereikalauja didelių pastangų, apgalvojimų, 

nes viskas gaunasi tarytum savaime. Rašymas – visai kas kita: nes ţinau  daugybę ţodţių, 

atsirinkti pačius geriausius ir tinkamiausius nėra lengva, reikia pamąstyti, aprėpti visą tą 

begalinę daugybę mintyse ir paversti ţodţiais... Tačiau, kaip bebūtų keista, rašymas man 

teikia kur kas didesnį malonumą nei piešimas. Piešdama portretą galiu sukurti veidą – na 

ir kas? – o štai ţodţiais savo istorijose galiu kurti ne tik veidus, bet ir šalis, pasaulius, 

gyvenimus – tai, ko portrete atspindėti neįmanoma. Rašymas – sudėtingesnis procesas, 

bet jo rezultatas, turint gerai išlavintą vaizduotę, gali suteikti kur kas daugiau įspūdţių ir 

informacijos. Skaitydamas tai, ką galiu parašyti, ţmogus nukeliauja kur kas toliau, nei 

tiesiog ţiūrėdamas į kaţkieno nupieštą veidą. Be abejo, abi šios veiklos man yra neapsa-

 Kol kiti jaunuoliai susikūprinę sėdi prie kompiuterių ar vaikšto ratais ir niurna, kad nėra įdomių uţsiėmimų, nėra kas veikti, veikli mergina vos spėja suk-

tis...    

         Praeitame „Ţibinto― laikraštyje savo skaitytojus ţadėjome artimiau supaţindinti su talentinga IVA klasės gimnaziste, BRIGITA RAGICKAITE .   

Nuotr. Brigita Ragickaitė 

komai malonios, tačiau jei reikėtų rinktis iš piešimo ir rašymo, be jokių dvejonių pasirink-

čiau rašymą. 

    - Kaip pati apibūdintum savo kūrybą, kokios temos (išraiškos) Tau svarbiausios? 

    - Visuomet mėgau pabaigos, apokalipsės temas, nes po dideliu dramatiškumo ir sarkaz-

mo sluoksniu, tarp niūrių ir groteskiškų eilučių, mėginu duoti signalą, jog nėra padėties be 

išeities, o, tiksliau, pačios pabaigos daugeliu atţvilgių taip pat nebėra. Esu įsitikinusi, jog 

kaţkieno pabaiga yra kaţkieno pradţia. Tikiu begalybe! Būtent dėl to savo kūryboje mėgs-

tu skandinti laivus, sprogdinti prekybos centrus, bet lemiamą akimirką išgelbėti herojus ir 

visus nuraminti, jog net ir pati didţiausia katastrofa gali būti išgyventa, jog nieko nėra neį-

manomo, jog, tam tikra prasme, visi esame nemirtingi, jog galime padaryti viską, apie ką 

tik galime pagalvoti. Tas pats atsispindi ir mano portretuose – sustabdyta akimirka, trium-

fas prieš laiką ir ţmogaus senėjimą, nes portretuose jie nesensta. Tikiu tuo, jog ţmogus gali 

kontroliuoti viską, netgi laiką, o savo kūryba noriu pasakyti, jog viskas yra įmanoma. 

    - Ne kartą gimnazijoje buvo eksponuojami Tavo darbai. Kodėl Tavo kūryboje tiek 

daug dėmesio skirta ţmonių portretams? 

    - Nes iš visų dalykų, kuriuos kada nors esu mačiusi, ţmogus yra pati paslaptingiausia ir 

įdomiausia būtybė. Dažniausiai juos tiesiog stebiu iš šalies, o kartais mano gyvenime 

įvyksta nepaprastos pažintys su jais iš arčiau ir kaskart lieku nustebinta. Kuo nors susido-

mėjusi galiu jam paskirti daugybę dėmesio ir laiko, kad suprasčiau jį ir pajausčiau, koks 

personaţas šiame gyvenime jis yra, pasidţiaugčiau jo laimėjimais, gal net kaţkuo padė-

čiau, be abejo, padrąsinčiau – kaip anksčiau sakiau, tikiu tuo, jog viskas yra įmanoma, o 

susidomėjusi konkrečiu ţmogumi noriu jam parodyti, jog tai yra tiesa. O juk akys – sielos 

veidrodis: jas pamatau pirmiausiai ir iš pradţių galiu tik spėlioti, numanyti, kas uţ jų sle-

piasi, o paţintimi įsitikinti, koks iš tiesų pasaulis matomas pro kito ţmogaus akis. 

    - Ar turi savo mėgstamiausią šiuolaikinį menininką? Kas jis arba ji? 

    - Tuo atveju, jei muzikantas galėtų būti laikomas menininku, pasakyčiau, jog tikrai taip! 

Ţaviuosi Alex Turner kūryba ir nepaprastais dainų tekstais, kuriuos jis rašo. Uţ savo anglų 

kalbos ţinias dėkingiausia esu būtent jam, nes jo tekstai yra originalūs, labai plataus ir ţais-

mingo ţodţių parinkimo ir darnaus skambesio. Jei kalbant apie rašytojus, tai vieno mėgsta-

miausio vis dar neturiu, nes kaskart pasiėmusi naują knygą būnu iš naujo nustebinta ir 

visuomet patiriu neįkainojamą įspūdį, kurį yra sudėtinga palyginti su kuo kitu. Knygas 

klasifikuoju į dvi grupes – tos, kurios man patinka, ir tos, kurių negaliu tęsti skaityti, nes 

joms nepavyksta manęs suţavėti ir įtikinti. Pirmoji grupė – man patinkančių knygų – yra 

labai plati ir jai priklauso daugybė skirtingų autorių, kurių net nedrįstu reitinguoti, todėl 

mėgstamiausio neturiu.  

    - Esi abiturientė. Kaip viską suspėji? Gal turi savo dienotvarkę: kada ruošti pamo-

kas ir kada būti su draugais, savo šeima?.. 

    - Nuo pat rugsėjo miegoti einu gerokai po vidurnakčio, tad štai kur mano paslaptis, kaip 

viską suspėju .  O jei rimtai, tai neįsivaizduoju, kaip viską ištverčiau, jei ne kasdienės 

treniruotės sporto klube! Man tai tapo pačia geriausia atgaiva nuo streso ir įtampos. 

Kaskart vakare ten apsilankiusi išlieju visą susikaupusią neigiamą energiją, o vietoje jos 

pasisemiu pasitikėjimo savo jėgomis ir ţvalumo. Ţinoma, daug laiko praleidţiu su šeima, 

nes visi puikiai sutariame ir net per trumpiausią laiką atskirai vienas kito labai pasi-

ilgstame. O su draugais susitinku retai, bet nesu nė kiek nusivylusi dabartine savo padėti-

mi, nes išmokau daug kur veikti savarankiškai, viską atlikti savo jėgomis ir nepriklausyti 

nuo šalia esančių ţmonių. Pamokų ruošimas uţtrunka vos pusvalandį, nes didţiąją dalį 

namų darbų iškart padarau per laisvas pamokas ar ilgesnes pertraukas. Didţiąją dienos dalį, 

vis dėlto, uţima mano savanoriškas darbas, ambicijos ir įvairių idėjų įgyvendinimas. Kie-

kvieną dieną turiu sukurti, nudirbti, atrasti kaţką naujo – tik tuomet galiu ramiai uţmigti. 

    - Kuo norėtumei būti pabaigusi gimnaziją? 

    - Kuo tik nenorėjau būti! Esu galvojusi apie viską, vos ne kiekvieną savaitę šaudavo vis 

kita mintis, bet po kiek laiko ją pakeisdavo nauja, o štai, kai vieną kartą man toptelėjo, jog 

negaliu įsivaizduoti nieko geresnio uţ ţurnalistiką, taip jau pora metų ši svajonė nesikeičia 

ir jos niekas net negali pakeisti! Esu visiškai įsitikinusi, kad tai yra profesija, kurioje 

galėsiu parodyti visas stipriąsias savo puses ir, negana to, dirbdama patirti malonumą. Kaip 

yra sakęs Konfucijus, „Pasirink mėgstamą darbą ir tau gyvenime nė vienos dienos nereikės 

dirbti―. Būtent taip ir jaučiuosi – pasirinkusi darbą, kurio iš tiesų net negalėčiau vadinti 

darbu, nes rašymas mano gyvenime yra savaime suprantamas, - malonus dalykas. Šiuo 

metu visiškai pasitikiu savo jėgomis ir savo pasirinkimu. 

    - Ar esi pardavusi (dovanojusi) kokį nors savo kūrinį, pavyzdţiui — paveikslą? 

    - Esu gavusi daugybę pasiūlymų, tačiau dar niekam nesu pasakiusi „taip―. Tiesiog tai 

nebuvo tai, ką norėčiau daryti... Pati net negalėdavau įsivaizduoti, kaip galima portretą 

parduoti uţ pinigus. Kaip galima nustatyti tokio kūrinio vertę? Uţ vieną popierių, kuriam 

suteikiau tiek spalvų, šilumos ir meilės, gausiu kitą popierių – maţą, perėjusį per daugybės 

ţmonių rankas ir pinigines? Gal tai nuskambės juokingai, bet negaliu pakęsti pinigų ir to 

fakto, jog dėl jų sukasi šis pasaulis. Kur kas mieliau rinkčiausi dovanoti paveikslą, nes tuo-

met nemainyčiau jo į jokią kvailą vertę, o tas, kuris jį gavo, galėtų galvoti gavęs nors ir 

visą milijoną ar dar daugiau. Ţinoma, daugybę kartų esu piešusi draugus ir paţįstamus, 

tačiau tai buvo greita ir ant maţo formato popieriaus lapo, savotiškos treniruotės dides-

niems parodiniams darbams. Norėčiau ką nors nustebinti kruopštesniu ir dar šiltesniu dar-

bu, bet pirmiausia teks sulaukti ar susirasti ţmogų, kuris tam mane įkvėps iš naujo. Pado-

vanoti tikrai nebūtų gaila, jei ţmogus būtų man brangus ir vertas, tačiau abejoju, ar galė-

čiau dovanoti portretą maţai paţįstamiems ţmonėms. 

 

AČIŪ , Brigita , kad buvai su  mumis atvira.   

 Linkime Tau tikėti svajone, savimi ir viskuo, ką` darai.   

Nukelta į 3 psl. 
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IŠVYKA Į FILMAVIMĄ  

„LIETUVOS TŪKSTANTMEČIO VAIKAI“ 

Lietuvos tūkstantmečio vaikai – LRT projektas, 

gyvuojantis nuo  2008 metų. Tai ţinių viktorina 5 – 

12 klasių moksleiviams. Projekte pateikiami klausi-

mai apima daug temų: geografiją, istoriją, literatūrą, 

politologiją, tiksliuosius mokslus, sportą, kultūrą...  

Tai nėra vien tik sausas ţinių patikrinimas. Čia  

svarbiau - bendras išprusimas, greitas mąstymas, o  

labiausiai – sėkmė. 

Patekti į viktoriną visai paprasta. Pirmiausia, kaip 

ir bet kur, reikia noro, kompiuterio, nes privaloma 

uţpildyti ţaidimo tinklalapyje esančią anketą ir atsa-

kyti į keliolika klausimų, po to reikia   1-2 mėnesius 

laukti ir tikėtis...   

Nepatikėsit, bet telefono skambutis  iš laidos ren-

gėjų gali tave pasiekti pačiu netikėčiausiu metu – 

einant namo ar per  kokias repeticijas, varţybas.... 

ir... tada  reikia suspėti teisingai atsakyti į 10-12 

„ţaibo klausimų― ir vėl laukti...  Laukti ir tikėtis...   

Jei galėtumėt įsivaizduoti, kaip būna smagu, kai 

vieną vakarą savo elektroniniame pašte  randi pa-

kvietimą į ţaidimą...  

Dalyvavau dešimtokų ir vienuoliktokų viktorino-

je. Tai buvo smagių akimirkų kupinas nuotykis ir 

šauniai praleistas laikas. Į filmavimą buvo galima 

atsiveţti 8 ţmonių palaikymo komandą. Prieš laidos 

įrašymą vyko  valandos trukmės pasiruošimas filma-

vimui – savotiška repeticija. Pats filmavimas truko 

apie 2 valandas. Dėka šmaikščių ir nuotaikingų lai-

dos vedėjų – Andriaus Roţicko ir Dominyko Vaitie-

kūno – nesi-

jautė  jokios 

įtampos. 

Vienas  lai-

dos epizodas 

buvo  fil-

muojamas 

net keletą kartų. Laidos reţisierius pajuokavo: 

„Šiandien laimės tas, kuriam šiandien horoskopas 

ţada sėkmę“. Ir visai nenusiminiau nepatekusi į fina-

lą – dţiaugiausi ne tik pati galėdama dalyvauti ţaidi-

me, bet ir sudaryti galimybę savo klasės draugams  

iš „karšto taško― pamatyti filmavimo virtuvę. 

  Labai dėkoju gimnazijos administracijai uţ te-

chninę pagalbą, vykstant į Vilnių. O savo klasės 

auklėtojai Irenai Skamarakienei  ir klasės draugams 

– už geranoriškumą,  palaikymą ir kantrybę.       

                  

          Giedrė Kubiliūtė, III A 

Ne vieną talentingą mokinį yra sutikusi , mokinusi 

ir į gyvenimą išleidusi  lietuvių kalbos mokytoja  

Vaida Kainauskienė.   Mokytoja yra ne tik Brigitos 

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, bet ir klasės 

auklėtoja.  

   Įdomu suţinoti, ar  mokytojai Vaidai  „nesunku“ 

mokyti tokią ţingeidţią ir talentingą mokinę?  
     

Mokytoja V. Kainauskienė: - Brigita jau į 

penktą klasę atėjo, nešina savo pirmuoju eilėraštukų 

rinkiniu. Mane, kaip klasės auklėtoją ir lietuvių kal-

bos mokytoją, tai labai nudţiugino. Brigita, būdama 

penktokė, mokslo metų pradţioje sukuria  klasės 

himną : 

 Ţengėm pirmą ţingsnį, 

 Ţengėme ir antrą. 

Net nepastebėjom, 

Kad ţingsniuojam penktą. 
 

Šokam čia, dainuojam, 

Grojam dūdele, 

Eiles deklamuojam, 

Šaunūs kvadrate. 
 

Nebaisūs mums pavojai, 

Nes esame draugai. 

Mes tikri šaunuoliai, 

Mes „Aušros― vaikai. 
 

Brigita išties labai kūrybinga asmenybė – turinti 

ką pasakyti ir svarbiausiai ţinanti, kaip pasakyti, kad 

nebūtų banalu, neįdomu. Ţodis Brigitai priemonė 

savaip interpretuoti pasaulį. Mergina talentinga. Šiais 

metais filologų konkursui paruošė neeilinį darbą: 

parašė eiliuotą dramą – pasaką. Vertinimo komisijos 

nariai vienbalsiai nutarė, jog tai įdomus kūrinys. Bri-

gita tapo laureate ir jos drama siunčiama į respubliki-

nį konkursą.  

      Ištrauka iš dramos – pasakos „Paskutinis skęs-

tantis laivas“ 
 

Ir kaipgi man rašyti, kai vėjas atkaklus 

Tik švilpauja ir nešasi kaţkur visus lapus? 

Radau kelis kajutėje, tvirtai bandau laikyti... 

Bet vėjas, tas nenaudėlis, tik taikos juos atimti! 

Kodėl visi taip bijo? Kodėl visi taip... pyksta? 

Kodėl dangus toks juodas? Ir kas gi šičia vyksta?  

Tebematau akis danguj, į mūsų laivą ţvelgiančias. 

Ir ten, kaţkur toli, rankas, Rašiklį laikančias! 

Tai jis! Tasai Rašytojas, kuris sukūrė mus. 

Kaip keista, kad mums atsiunčia pabaisiškus orus... 

Rašiklis sakė tiesą. Ateina pabaiga. 

Rašytojo sumanymu, skausminga ir juoda. 

Ir ką gi man pakeisti? Kai pamirštas esu, 

Scenarijaus pakeisti savo niekaip negaliu... 

O gal? Duota man laisvė! 

Laikyti, nepaleisti... 

Pasaulis mano griūva, tad verčiau sukursiu kitą, 

Kuriame tokia baisybė taip kaip man nebenutiktų! 

Norėčiau susitelkti ties pasaulio kūrimu, 

Bet gaila pripaţinti, jog dabar taip negaliu... 

Norėčiau nematyti, kaip vanduo į laivą verţiasi, 

Norėčiau nematyti Kapitono tyliai meldţiantis, 

Norėčiau nebejusti apkabinimo audros! 

Man šalta... Jūra, nekenčiu tavęs tokios. 

Nelengva susikaupti, kai dangus staiga praplyšta... 

Sunku net patikėti, kad išties dabar tai vyksta! 

Rašytojo taip ryškiai niekada dar nemačiau, 

Padangė skylinėja neapsakomai greičiau... 

Bet kas dabar nutiko? Patikėti negaliu; 

Rašytojo portretas, nuspalvintas krauju, 

Lėtai, tarytum sniegas, nerangiai link jūros krenta, 

Suskyla į dalis, jų dideli šešėliai slenka 

Ant vandens apsemto denio ir paklaikusių akių, 

Ant mano, Kapitono, ir netgi Įgulos narių, 

Sustingusių lyg vienas. Negalinčių judėti. 

Tarytum uţburti... Negalim viens kitam padėti. 

Pradžia  2 psl. 

Nuotr.  antra iš kairės  - Giedrė  Kubiliūtė  

su  palaimymo komanda. 

Rami ir gigantiška Rašytojo galva, 

Lyg šukėmis suskilusi ji leidţiasi dabar... 

Bijau, jog tai mirtis. Rašytojo mirtis! 

Ji leidţiasi ant mūsų vos uţbaigusi mintis. 

O gal netgi nepabaigusi. Ar mūsų pabaiga 

Jau buvo suplanuota tokia, kokia yra? 

O, lediniai skersvėjai, paleiskite mane! 

Pasaulį juk sukurti aš norėčiau dar lape... 

„Ţibinto“ redakcija

   Mano pirmoji savarankiška kelio-

nė buvo į visų numylėtąją šalį Di-

dţiąją Britaniją. Kiek daug aš buvau 

girdėjusi apie šią „svajonių― šalį. 

Daugelis man pavydėjo ir sakė, kad 

vaţiuoji, mergyt, į tikrą „pasakų― 

šalį. Ką gi, reikėjo įsitikinti... 

Prieš graţiąsias metų šventes - Kalėdas ir Naujuo-

sius metus, kaip tik ir nuvykau į šią stebuklingąją 

šalį. Ir iš tikrųjų Ji mane uţbūrė, tarsi įsuko į savo 

aplinką, iš kurios nenorėjau ištrūkti... Ten aplankiau 

daug įvairiausių vietų, mačiau daug graţiai išgravi-

ruotų baţnyčių, didelių parkų ir pastatų, bet didţiau-

sią įspūdį paliko Londono centras. Ten mačiau dau-

gybės rasių ţmonių, Temzės upe plaukiojančius lai-

vus, bet labiausiai man patiko „Big Ben― ir garsioji 

Londono akis. Didysis Benas - tai prieš daugelį metų 

pastatytas didţiulis pastatas, esantis Londono centre, 

netoliese jo stovi Londono akis, iš kurios galima ma-

tyti didesniąją dalį Londono, iš jos atsiveria nuosta-

būs Londono vaizdai.  

Tai tik saujelė įspūdţių ir paminėtų vietų, ku-

rias aš išvydau. Ţinau viena, kad ši kelionė man pa-

darė neišdildomą įspūdį. O jei dar kas nors, kaip ir aš 

anksčiau, abejojate, kokia tai šalis, nuvykite ir, tikiu, 

visos jūsų abejonės išsisklaidys. Juk geriau vieną 

kartą pamatyti, negu šimtą kartų apie tai girdėti. 
 

Aistė Vekerotaitė, I D 

MANO KELIONĖ... 

3.  

   Dėkojame  mokytojai V. Kainauskienei uţ sugaištą laiką,  

mūsų smalsumui patenkinti.    AČIŪ  JUMS, MOKYTOJA .  
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      Dţiaugiamės ir didţiuojamės  visais savo  gimnazistais, kurie sėkmingai uţbaigė 2013-2014 mokslo metų I pusmetį. Manome, kad nesupyks mūsų skaitytojai, jeigu šian-

dien išskirsime tuos, kurie  I pusmetį mokėsi labai gerai ir gerai, savo darbais garsino „Aušros“ gimnazijos vardą, nepraleido nė vienos pamokos, sąžiningai dėvėjo gim-

nazijos uniformą...   

    Tegul nepyksta tie gimnazistai, kurie šoka, groja, dainuoja, sportuoja, lanko įvairius gimnazijos būrelius. Mes ţinome kas Jūs ir iš kurių klasių.  Mes žinome ir tai, kad 

JŪS ESATE VISI ŠAUNUOLIAI, nes mokate ir ţinote kur ir kaip save realizuoti.  

    ...Blogiau su tais gimnazistais, kurie niekur nedalyvauja, niekuo nesidomi ir nieko nenori.  

   Gimnazijos administracija, dalykų mokytojai, Mokinių parlamentas, „Ţibinto“ redakcija ir  Tavo tėveliai, nuoširdţiai tikim, kad II-ame pusmetyje didţiosiomis raidėmis 

bus įrašytas ir Tavo vardas, tik Tu pats to turi norėti. Būk ţingeidus, turėk motyvacijos savirealizacijai, skirk daugiau laiko mokymuisi, išdrįsk ieškoti, rask savyje jėgų keis-

tis ir būti matomu (gerąja prasme ). Sako, kad kiekvienas ţmogus turi  kokį nors talentą (pvz.,  išradimams, konstravimui, dailei, muzikai, sportui, skaitymui, rašymui, 

karpiniams... ir t.t.), tik reikia netingėti ir „pasikapstyti“ savyje.  Ko mes Tau ir linkime .  

O dabar...  

I A kl. -  AUŠRINĘ DAMUŠYTĘ,  

UGNĘ DELTUVAITĘ; 

I B kl. – RUGILĘ MASLAUSKAITĘ; 

I C kl. – INDRĘ MIKNEVIČIŪTĘ;  

MATĄ STADALNINKĄ; 

II A KL. – FAUSTĄ JASEVIČIŪTĘ,  

MILDĄ MILIŠAUSKAITĘ, SILVIJĄ ŠKĖMAITĘ; 

II B kl. – JUSTĘ CIPLIJAUSKAITĘ,  

LAURYNĄ GALINSKĄ,  

MARGARITĄ KARTAVIČIŪTĘ; 

II D kl. – KAROLĮ KLIUČNIKĄ; 

II E kl. – URTĘ ANDRIUŠKEVIČIŪTĘ,  

MARIŲ KIJAUSKĄ; 

II F kl. JUSTĘ KRUŢINAUSKAITĘ. 

III A kl. – GIEDRĘ KUBILIŪTĘ,  

GERDĄ ŠIMOLIŪNAITĘ; 

III B kl. – JIEVĄ VILKAITYTĘ; 

III D kl. – DEIMANTĄ BATULEVIČIŲ,  

AGNĘ ŠČIUKAITĘ; 

IV A kl. – VYTAUTĄ ŠLENFUKTĄ; 

IV D  kl. – GIEDRĘ KASPARAITYTĘ; 

IV F kl. – LUKĄ SKAMARAKĄ. 

PIRMŪNAI 

Anglų kalbos rajoninės olimpiados laimėtojus: 

DANIELĘ PODOLSKYTĘ, III A — I vieta; 

DEIMANTĄ BATULEVIČIŲ, III D — II vieta. 

Anglų kalbos mokytoją DAIVĄ ČĖSNIENĘ.   

Biologijos rajoninės olimpiados laimėtojus: 

I vietos laimėtojas:  

            AUŠRINĘ DAMUŠYTĘ, IA; 

GINTARĘ JANULAITYTĘ, II C;   

GIEDRĘ KUBILIŪTĘ, III A; 

II vietos laimėtojas: 

RUGILĘ MASLAUSKAITĘ, IB; 

MILDĄ MILIŠAUSKAITĘ, IIA; 

AGNĘ ŠČIUKAITĘ, III D; 

RAMUNĘ ŠTRIMAITYTĘ, IV A; 

III  vietos laimėtojus: 

ALEKSĄ BLAŢAITĮ, IA; 

MARGARITĄ KARTAVIČIŪTĘ, IIB; 

JIEVĄ VILKAITYTĘ, III B; 

RŪTĄ VENYTĘ, IV A 

Biologijos mokytojas:  

JŪRATĘ BARABANOVIENĘ ir  

DAIVĄ PAŠKAUSKIENĘ. 

Fizikos rajoninės olimpiados laimėtojus: 

I vietos laimėtojus:  

AUŠRINĘ DAMUŠYTĘ, I A; 

MARGARITĄ KARTAVIČIŪTĘ, II B; 

DEIMANTĄ BATULEVIČIŲ, III D; 

LUKĄ SKAMARAKĄ, IV F 
 

II vietos laimėtojus: 

MILDĄ MILIŠAUSKAITĘ, II A; 

SAULIŲ VAINAUSKĄ, III C; 

VYTAUTĄ ŠLENFUKTĄ, IV A 

Chemijos rajoninės olimpiados laimėtojus: 

I vietos laimėtojus:  

  ROKĄ ŠVELGINĄ, I C; 

MILDĄ MILIŠAUSKAITĘ, II A; 

JIEVĄ VILKAITYTĘ, III B 

II vietos laimėtojus: 

AUŠRINĘ DAMUŠYTĘ, I A; 

MARGARITĄ KARTAVIČIŪTĘ, II B; 

DEIMANTĄ BATULEVIČIŲ, III D; 

GYTĮ LAŢAUNINKĄ, IV A 

III  vietos laimėtojus: 

JUSTINĄ VOSYLIŲ, III D; 

TOMĄ BUŠAUSKĄ, IV A 

Chemijos mokytojas:  

DALIĄ MARTIŠIENĘ ir  

DANUTĘ LEŠČIUKAITIENĘ. 

GARSINO GIMNAZIJOS VARDĄ  

Meninio skaitymo konkurso II etapo laimėtojus: 

II  vietos laimėtoją MARIŲ KIJAUSKĄ, II E; 

Lietuvių kalbos mokytoją ANDRIŲ DAMUŠĮ.  

GERAI  MOKĖSI 

I A klasė: ALEKSĄ BLAŢAITĮ, TOMĄ JURKŠĄ,  

AUŠRĄ GIRDAUSKAITĘ, JORĮ JUŠKAUSKĄ, 

VIKTORIJĄ LAZAUSKAITĘ,  RIMVYDĄ  

PUNIŠKĮ, RIČARDĄ SERNECKĄ, IGNĄ SKUČĄ, 

DAUMANTĄ VITKAUSKĄ. 
 

I B klasė: GABIJĄ DUBICKAITĘ, PAULIŲ  

SKAISGIRĮ. 
 
 

I C klasė: GYTĮ ČEPKAUSKĄ,  

IGNĄ DAMIDAVIČIŲ, DOMINYKĄ JASAITĮ,  

EDVINĄ JURGELAITĮ, POVILĄ VILTRAKĮ. 
 

I D klasė:  EMILIJĄ DAUBARAITĘ,  

GODĄ GRIGALEVIČIŪTĘ, KLAUDIJŲ VOLSKĮ, 

AKVILĘ KUNDROTAITĘ, IEVĄ RAINYTĘ,  

RAMINTĄ PEČIULYTĘ, IGNĘ VILIMAITYTĘ,  

AURELIJĄ VASILIAUSKAITĘ.   
 

I E klasė: ERNESTĄ GRIGĄ, EVALDĄ BURBĄ, 

MEDĄ JUREVIČIŪTĘ, UGNĘ UNGURAITYTĘ, 

INĄ BARADINSKAITĘ, MIGLĘ GRAJAUSKAITĘ,    

DOVILĘ LIAUDINSKAITĘ. 
 

I F klasė: RUGILĘ ZMITREVIČIŪTĘ, MIGLĘ 

MAKSIMAVIČIŪTĘ, MILDĄ BELEVIČIŪTĘ,  

VIKTORIJĄ FIŠERYTĘ, 

EMILIJĄ KRIAUČELIŪNAITĘ. 
 

II B klasė: TOMĄ BURBĄ, EGLĘ MATULAITYTĘ,   

EMILIJĄ FINAGĖJEVAITĘ, GAILĘ MEDELYTĘ, 

 ŢYGINTĄ LAUKAITYTĘ, VAIVĄ NAUJOKAITĘ,  

III  vietos laimėtojus: 

TOMĄ JURKŠĄ, I A; 

GYTĮ ČEPKAUSKĄ, I C 
Fizikos mokytoją IRENĄ SKAMARAKIENĘ. 

Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso 

 laimėtojas: 

 RŪTĄ VENYTĘ ir BRIGITĄ RAGICKAITĘ, IV A 

(komisijos sprendimu gimnazisčių darbai išsiųsti respub-

likiniam konkursui ). 
Lietuvių kalbos mokytoją VAIDĄ KAINAUSKIENĘ.   

ELŢBIETĄ MOTŪZAITĘ,  GRETĄ ŠNEIDERYTĘ, 

AUŠRINĘ PABRICAITĘ, IEVĄ SIMANAVIČIŪTĘ.  
 

IIC klasė:  GRETĄ BRADŪNAITĘ,  

ŠARŪNĄ EIDUKEVIČIŲ, AIRĄ GALAUNAITĘ, 

RADVILĘ GATAVECKAITĘ, VILIŲ KERUTĮ,   

GINTARĘ JANULAITYTĘ,  NEDĄ STRIOKAITĘ, 

RUGILĘ KVASYTĘ, GERDĄ LAZORAITYTĘ,  

GODĄ LIEPINAITYTĘ, DONATĄ PILIUKAITYTĘ,   

GINTARĘ LUKOŠEVIČIŪTĘ. 
   

II D klasė:  DOVILĘ UTARAITĘ,  

SIGUTĘ DUMČIŪTĘ, JOVITĄ CIPRISEVIČIŪTĘ, 

RUGILĘ BURAUSKAITĘ. 
 

II E klasė: EVELINĄ STADALNINKAITĘ,  

KRISTINĄ BURŢINSKAITĘ, ARETĄ  

JAŠKŪNAITĘ, MILDĄ MALEVSKYTĘ, DOVYDĄ 

RAČKAUSKĄ, ARNOLDĄ TARTĖNĄ, PAULINĄ 

VITKAUSKAITĘ, AUSTĖJĄ ŢEMAITAITYTĘ. 
 

II F klasė:  DIANĄ JUREVIČIŪTĘ, AUGUSTĄ 

MASLAUSKĄ, LIGIJĄ MYKOLAITYTĘ,  

EDVARDĄ ŠNEIDERĮ. 
 

III A klasė:  TAUTVYDĄ ALEKNAVIČIŲ, VILIŲ 

APANAVIČIŲ, VYTARĘ KERŠYTĘ,  

MARGARITĄ PODERYTĘ, AUŠRINĘ  

VAŠČĖGAITĘ, JUSTĄ ŢILINSKĄ. 
 

III B klasė: INDRĘ GALINSKAITĘ, UGNĘ  

MALADAUSKAITĘ, SANDRĄ RUNAITĘ. 
 

III C klasė: AGNĘ MIKOLAINYTĘ, ŢYGIMANTĄ 

ČEMERKĄ, KAROLINĄ KAZLAUSKAITĘ,  

KRISTINĄ MICKEVIČIŪTĘ. 
 

III D klasė: DOVILĘ RAIBIKYTĘ, DOVILĘ  

MATUSEVIČIŪTĘ, ALGIRDĄ KARTAVIČIŲ,  

PAULINĄ BAGDONAITĘ, IEVĄ  

IEŠMANTAVIČIŪTĘ, RAMINTĄ KERŠYTĘ,  

GINTARĘ LIAUDINSKAITĘ. 
 

III E klasė: GABRIELĘ KOLONAITĘ,  ŢILVINĄ 

RAŠKEVIČIŲ, JONĄ ZINKEVIČIŲ. 

III F klasė: GABRIELĘ GAILIŪNAITĘ, AIRIDĄ 

BARANAUSKĄ, KLAUDIJĄ ČIBIRKAITĘ,  

LAURĄ RAMANAUSKAITĘ. 
 

III G klasė: AGNĘ KARALIŪTĘ, MONIKĄ  

LIEKYTĘ, AGNĘ ORENTAITĘ, INDRĘ  

SKATAUSKAITĘ. 
 

IV A klasė: LAURĄ ADOMAITYTĘ, SIGUTĘ   

ANISIMAVIČIŪTĘ, PAULIŲ BALČIŪNĄ,  

KORNELIJĄ DADURKAITĘ, MATĄ GRIKIETĮ, 

SAULĘ PABRICAITĘ, BRIGITĄ RAGICKAITĘ,  

EMILIJĄ SINKEVIČIŪTĘ, NEDĄ  

SKAMARAKAITĘ,  RŪTĄ VENYTĘ, PAULINĄ 

VIKTAŢENTYTĘ, EVELINĄ ŢEMELYTĘ. 
 

IV D klasė: VIKTORIJĄ BAGDANAVIČIŪTĘ, 

GIEDRĘ BINDOKAITĘ, JUSTINĄ KRUŢIKAITĘ, 

AUŠRĄ LENKUTYTĘ, EGLĘ SKLARŢINSKAITĘ, 

SIMONĄ SUKACKAITĘ, ENRIKĄ VYZAITĘ, 

LAURĄ VRUBLIAUSKAITĘ. 

IV E klasė: IVETĄ KERPAKYTĘ,  
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IA klasė: UGNĘ DELTUVAITĘ, RIMVYDĄ PUNIŠKĮ, 

EMĄ PITKAUSKAITĘ. 
 

I B klasė: LUKĄ RUSEVIČIŲ. 

I C klasė: GYTĮ GIBAVIČIŲ, ERLANDĄ LINARTĄ, 

SANDRĄ PAUŢAITĘ, GERMANTĄ SENKŲ. 

I D klasė: TAUTVYDĄ KUČIAUSKĄ, ROKĄ  

PARULĮ, EGLĘ ŠPRINGELYTĘ. 
 

I E klasė:  DOVILĘ LIAUDINSKAITĘ, AISTĘ  

MATIJOŠAITYTĘ, MARTYNĄ MYKOLAITĮ. 
 

I F klasė: MANTĄ BABENSKĄ, MARTYNĄ  

VOSYLIŲ, MANTĄ LUKOŠEVIČIŲ, EVALDĄ  

KAVALIAUSKĄ. 
 

II B klasė:   ARTŪRĄ RUGĮ.  

NEPRALEIDO PAMOKŲ  

 

MONIKĄ BRAZAUSKAITĘ, LUKĄ AUKSORAITĮ, 

GRETĄ MAKSIMAVIČIŪTĘ,   

JUOZĄ GUREVIČIŲ, DONĄ KALASŪNAITĘ, 

KRISTINĄ ALKEVIČIŪTĘ, MILDĄ MIČIULYTĘ,  

TOMĄ BUŠAUSKĄ, IGNĄ SIAURUSAITĮ. 
 

IV C klasė: PAULINĄ ŠVIRINAITĘ.  

IV F klasė: SILVIJĄ GUZIKAITĘ, EIVYDĄ SEN-

KŲ, VIKTORIJĄ ŢALINIAKAITĘ. 

GERAI  MOKĖSI 

II C klasė: RADVILĄ KAZLĄ, GERDĄ  

LAZORAITYTĘ, GINTARĘ LUKOŠEVIČIŪTĘ, 

DONATĄ PILIUKAITYTĘ. 
 

II D klasė: JOVITĄ CIPRISEVIČIŪTĘ. 

II E klasė: TAUTVYDĄ BRADŪNĄ, DOVYDĄ 

RAČKAUSKĄ. 

II F klasė: BRIGITĄ ROŢAITĘ, IEVĄ  

SKAMARAKAITĘ. 
 

III A klasė: POVILĄ VIDŢIŪNĄ. 

III B klasė: JOLANTĄ STANKEVIČIŪTĘ, 

 LAURĄ JURKŠAITĘ. 
 

III C klasė: JUSTINĄ GENČERAUSKĄ, AGNĘ 

MIKOLAINYTĘ, ŢYGIMANTĄ ČEMERKĄ. 

III D klasė: EGLĘ GERULYTĘ. 

IV A klasė:  ANDRIŲ DAMUŠĮ. 

IV B klasė: PAULĄ KUNCAITYTĘ, KRISTINĄ 

RAULYNAITYTĘ. 

IV D klasė: GIEDRĘ BINDOKAITĘ, LAURYNĄ 

MEKŠRAITĮ. 

IV F klasė: EIVYDĄ SENKŲ, LINĄ  

MAKARAVIČIŪTĘ, ROBERTĄ DARMAVIČIŲ, 

MANTĄ ŠNEIDERĮ,  LUKĄ SKAMARAKĄ,  

RAMINTĄ BAKŠINSKAITĘ. 

IVETĄ RAMANAUSKAITĘ  ir  EGLĘ ŠPRINGELYTĘ, I D kl.; 

SIMONĄ BROKEVIČIŪTĘ ir SAULĘ ŠIMONYTĘ, II A kl.; 

LAURYNĄ GALINSKĄ, ARTĄ KALASŪNAITĘ ir IEVĄ SIMANAVIČIŪTĘ, II B kl. 

JUSTĘ ŠIUGŢDAITĘ ir SILVIJĄ PEČIULYTĘ, II E kl.; 

ERIKĄ BEPIRŠTĮ, GRETĄ RYCKYTĘ, BRIGITĄ ROŢAITĘ ir DEIMANTĘ MILIŪNAITĘ II F kl.; 

EVILIJĄ GRABAUSKAITĘ, JULIŲ JURGELAITĮ, JUSTĘ DABRILAITĘ,  

GERDĄ ŠIMOLIŪNAITĘ ir POVILĄ VIDŢIŪNĄ, III A kl.; 
 

RUGILĘ GECEVIČIŪTĘ ir MANTĄ RAČIUKAITĮ, III B kl.; 

LAURĄ KURŠENTAITYTĘ, AGNĘ RINKEVIČIŪTĘ,  

DOVILĘ MATUSEVIČIŪTĘ ir GINTARĘ LIAUDINSKAITĘ, III D kL.; 
 

SILVIJĄ BLAUZDŢIŪNAITĘ, DARIŲ BOBINĄ, EGLĘ ŠACAITĘ, 

 KRISTINĄ VERBYLAITĘ ir GABRIELĘ KOLONAITĘ, III E kl.; 
 

GABRIELĘ GAILIŪNAITĘ, HARĮ LAPAITĮ,  

RŪTĄ ČESNAVIČIŪTĘ ir MIGLENĘ LEKECKAITĘ, III F kl.; 
 

ROBERTĘ PETRUKAITYTĘ, AGNĘ KARALIŪTĘ ir KAZIMIERĄ GRIŠKAITĮ, III G kl.; 

SAULĘ PABRICAITĘ, LAURYNĄ DUBICKĄ ir GRETĄ VASILIAUSKAITĘ, IV A kl.; 

PAULĄ KUNCAITYTĘ,  SKAISTĘ VENDRIKYTĘ,  

JURGĮ VILKĄ ir MILDĄ ROVERŠTEINAITĘ, IV B kl.; 
 

DOVILĘ BRUŢEVIČIŪTĘ IR PAULINĄ ŠVIRINAITĘ, IV C kl.; 

GRETĄ KUDIRKAITĘ, TOMĄ VASILIAUSKĄ ir SIMONĄ  NAUJOKAITYTĘ, IV E kl.; 

AGNĘ VASILIAUSKAITĘ, IV G kl. 

GERIAUSI  SKAITYTOJAI 

    

    Kiekvieną pirmadienį, 15.00 val., mūsų gimnazijoje, 

115 kabinete dirba  keramikos būrelis.   

    Visus norinčius išmokti keramikos amato bei savo ran-

komis pasigaminti  darbelių , kviečiu į keramikų būrelį.  
  Lankydami keramikos būrelį atrasite nuostabius meno 

kūrinius, kurie  papuoš ne tik jūsų namus, bet ir pradţiu-

gins jūsų artimuosius, draugus...   

  Visada  būna malonu  kam nors dovanoti savo rankomis  

pagamintą daiktą...  Jis nieko nekainuoja, bet  maloniai 

nustebina ir šildo... 

         Ateik, pabandyk, pasidaryk, turėk, dovanok... 

 

                            Jūsų laukia specialistas keramikos  

                                būrelio mokytojas    Andrius Janulaitis 

   Kviečiu visą gimnazijos bendruomenę: pavaduotojas, 

mokytojus, mokinius, tėvelius, visus gimnazijos specialis-

tus, kitus darbuotojus  dalytis nuomonėmis, įţvalgomis 

apie gimnazijoje vykstančius pokyčius, apie savo klasę, 

draugus, mokytojus, gimnaziją...  Suţinokime, ko reikia 

šiandienos gimnazistams iš mokytojų?  Ko mokytojai pa-

sigenda iš gimnazistų?.. ir t. t. 

   Mūsų darbai turi būti matomi. Visi mes turime bendrauti 

ir kalbėtis garsiai, kad mus  išgirstų ne siauras bendramin-

čių ratas, bet visa gimnazijos bendruomenė. Tik taip galė-

sime būti suprasti,  kartu rasime sprendimus, paţinsime 

vieni kitus, sugebėsime pasidţiaugsime kitų sėkme... Rū-

pinkimės vieni kitais  tarsi  šeima, kuriai ne vis vien, kas ir 

kaip vyksta po jos bendru stogu.    

   Pasitikėkime vieni kitais ir pabandykime savo veiklą 

gimnazijoje  sieti  iš savo gyvenimiškosios patirties: kas 

mus supa, kuo gyvename, kas aktualu. Bendraukime ir 

bendradarbiaukime visi —  be pykčio, pavydo, pagieţos - 

mokiniai,  mokytojai, administracija, kiti gimnazijos spe-

cialistai, tėveliai.  

    Savo mintis galite išsakyti ir  gimnazijos laikraštyje 

„Ţibintas―.   

    Nebijokime keistis, priimti iššūkius, diskutuoti, tar-

tis...  Matykime ir būkime matomi (gerąja prasme). 

Kurkime ir rūpinkimės „Aušros“ gimnazija, tegul  

mus  išgirsta ir pamato visi ...   
 

Būkime vieningi.  Būkime jėga!   

 

Gimnazijos direktorius 
Aleksandras Ţikevičius 

Pradžia 4 psl. 

                               Vasario 24 d.  (pirmadienį) 

„Aušros― gimnazijoje organizuojama  

pilietiškumo akcija  

„Į g imnaziją  su uniforma―  
 

           Akcijos dieną  visus gimnazistus  

k v i  e  č  i  a  m e  į gimnaziją ateiti 

vilkint pilną gimnazijos uniformos 

komplektą. 
 

Organizatoriai 

 Vasario 14 d.   „Aušros― gimnazijoje 

Šimtadienio šventė. 

Kviečiame I-III klasių gimnazistus  „nepasišiukšlinti―.  
 

                     Organizatoriai 
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PARODOS  LAISVALAIKIUI. . .  

 

KAUNO BIENALĖ 

   Iš Vilkaviškio perono išvyko tylus pustuštis traukinys. Girdėjosi tik negarsus 

vaţiavimo ūţesys ir keli moteriški balsai: tie balsai buvo mūsų nedidelės grupelės, 

dailės mokytojos ir mokinių, nutarusių prasiblaškyti ir kitaip nei įprastai praleisti 

šeštadienį. Rankoje laikiau kelionės bilietą, kuris skelbė atvykimo vietą – Kauną. 

Kas ten nutiks? 

   Vos išlipus iš traukinio, teko slėptis po skėčiu. Greitais ţingsniais šokinėjome 

per balas ir skubėjome į kelionės tikslą – Kauno bienalę. Pravėrus M. Ţilinsko 

galerijos duris, mūsų laukė netikėta ir dţiugi staigmena – kaip tik mūsų atvykimo 

metu buvo susirinkusi grupelė ţmonių, o pakomentuoti parodos kūrinius buvo pa-

siruošusi gidė Rasa Andriušytė – Ţukienė. Kaip vėliau paaiškėjo, be gidės paroda 

nebūtų buvusi tokia ryški ir įsimintina, nes uţ kiekvieno kūrinio slypėjo reikšmin-

ga jo sukūrimo istorija, kuri mums leido į kiekvieną kūrinį paţvelgti visai kitomis 

akimis. 

   Pabandysime trumpai apţvelgti keletą iš parodoje matytų eksponatų. 

   Pirmasis eksponatas – chaotiškas biustų, rankų, krepšinio kamuolio ir lėkščių 

derinys, tarytum pirmasis parodos dalyvių patiekalas, patiektas ant trijų stalų. 

Koks jo skonis? Audriaus Janušonio keramikos darbus įdėmiai ragavome akimis ir 

stebėjome keistas, išstypusias ir susitraukusias, ţmones primenančias figūras, da-

lyvaujančias autoriaus sugalvotame, sustingusiame vaidinime. Grupelė ţmonių 

lėtais ţingsniais ratu vaikštinėjo aplink stalus, kad nei viena detalė neliktų nepaste-

bėta. 

   Dar betyrinėjant pirmąjį eksponatą, ausis vertė suklusti šalia esančios erdvės su 

trimis dideliais ekranais garsai. Kai kartu su gide pasekėme jų link, priėjome Chi - 

Yu Liao iš Taivano didelės apimties, modernų kūrinį, kurį būtų sudėtinga įvardinti 

– tai nebuvo nei fotografija, nei video filmas, nes sustingusiuose moterų ir įvairių 

patiekalų paveiksluose buvo ir judančių elementų. Reginys buvo patrauklus ir pri-

kaustė ţmonių dėmesį: klasikinių natiurmortų ir paslaptingų moterų veidų devyni 

deriniai vienas po kito lėtai slinko trimis dideliais ekranais, sukurdami dekoratyvų 

ir spalvomis ţaismingą vaizdą, pagardintą kosminių ir fantastinių motyvų garsais. 

   Šiek tiek tolėliau mūsų laukė Violetos Lauţonytės kūrinys „Pelenų laiškai be 

klaidų―, kurį sudarė ant grindų išrikiuoti pelenų paplotėliai ir video filmas, kuria-

me liepsnojo ugnis ir 

į orą kilo tamsūs fab-

rikų dūmai. Nereika-

lingi ir liepsnų iš-

spjauti pelenai savo 

vietą atrado Kauno 

bienalės parodoje ir 

privertė susimąstyti 

apie laikinumą, pra-

eities svarbą ar netgi 

vartotojišką šiandie-

ninę visuomenę, apie gyvenimą, tarytum 

degimo procesą, ir tai, kas lieka po jo – 

pelenus. 

   Susimąstę, suraukę kaktas ir mąsliais 

ţvilgsniais besidairantys po galeriją, 

turėjome galimybę atsipalaiduoti ir 

linksmai susipaţinti su menininko Boris 

Oicherman kūriniu „Tyrinėjimas vaikš-

čiojant“. Tai buvo kabantys dideli veid-

rodiniai lakštai, išdėlioti tarsi tunelis ir 

juokingai iškraipantys atspindimą vaiz-

dą. Visi ėjome blizgančiu ir spindinčiu 

tuneliu, stebėdami besikeičiančius savo 

pavidalus, staiga ištystančias rankas ar 

susiplojančią galvą. Daugybė neįtikėtinų 

ir kreivų mūsų atspindţių akimirksniu 

pakėlė nuotaiką ir išdalino kiekvienam 

iš mūsų po šypseną. Menininko kūriniu 

ir pagrindine idėja, kaip bebūtų keista ir 

netikėta, tapome mes patys, kiekvieno iš 

mūsų besikeičiantys pavidalai.  

Buvo smagu pačiai tapti ne tik meno stebėtoja, bet ir aktyvia dalyve. 

   Kitas koridorius mus nuvedė į parodų salę, nukabintą dideliais  moterų paveiks-

lais. Išgarsėjusi savo fotografijų ciklu „12 mėnulių―, į Kauno bienalę sugrįţta Gao 

Yuan su nauja, ne maţiau intriguojančia paroda, pavadinimu „Tatuiruočių portre-

tai―. Viename interviu autorė prasitarė, jog šįmet eksponuojamas fotografijų ciklas 

yra jai pats brangiausias ir mėgstamiausias dėl savo simbolistinės prasmės. Ji teigia: 

„Tatuiruotė – kaip tapatybė. Jos parodo, ką tu galvoji, koks iš tikrųjų esi. Tatuiruotė 

- tai ypatingas menas, ypatingai socialinei bendruomenei.― Norint suprasti autorės 

kūrinius, svarbu išmanyti rytietišką ir vakarų kultūrą, nes fotografijos atspindi jų 

ryšius ir skirtumus, o ypač – pačios Gao Yuan jaunystės išgyvenimus. Fotografijos 

pribloškė savo raiška, spalvų harmonija, iškalbingais fonais ir tobulais azijiečių mo-

terų kūnais. 

   Daug minčių ir diskusijų sukėlė jungtinis Monikos Ţaltauskaitės – Grašienės ir 

Bronės Neverdauskienės darbas 

– instaliacija „Absoliuti lygybė―. 

Vaizdas, pirmiausiai pasiekęs 

mūsų akis, atrodė gan šiurpiai ir 

vaiduokliškai: tarytum dţiūstan-

tys skalbiniai, keliomis eilėmis 

pakabinti milţiniškus šliauţtinu-

kus primenantys rūbai siūbavo ir 

judėjo, sukeldami sunkumo ir 

grubumo įspūdį. Gidės pasakoji-

mas dar labiau sudomino šių rūbų istorija, kai netrukus suţinojome, jog ant audinio 

išsidėliojusios linijos ir raštai – tai ant medţiagos perkeltos skirtingų ţmonių pilvų 

fotografijos! Negana to, etiketėse esantys QR kodai leido išmaniuosius telefonus 

turintiems ţiūrovams suţinoti, kieno pilvas pavaizduotas ant kiekvieno iš šių audi-

nių. Ši instaliacija – gilaus sumanymo pavyzdys, kai kiekvienas iš mūsų galėjome 

įsitraukti į autorių idėją ir tapti detektyvais, atrasti žmonių istorijas, slepiamas po 

sunkiais ir grubiais audiniais. 

   Tikru desertu sielai tapo Patricios Piccinini iš Australijos hiperrealistinės skulptū-

ros ir nuotraukos, iš kurių ţvelgė pusiau ţmones, 

pusiau gyvūnus primenančios keistos būtybės. Buvo 

įdomu sužinoti, jog gamindama skulptūras meninin-

kė naudoja tikrus ţmonių arba gyvulių plaukus, odą, 

silikono, stiklo pluoštą – neįtikėtino realumo įspūdis 

skulptūrose net leido manyti, kad būtybių viduje teka 

kraujas! Šįmet Patricios Piccinini kūrybos taikinyje – 

angeliškos išvaizdos vaiko ir raukšlėto, trolį prime-

nančio seno ţmogaus santykis. Abu personaţų tipai 

gaudė skirtingus parodos lankytojų ţvilgsnius: į vai-

ką krypo susiţavėjimo pilni ţvilgsniai, o į seną, susi-

lenkusią ir vos ţmogų primenančią būtybę – rimti ir 

tarytum kritikuojantys ţvilgsniai. Akivaizdu, jog me-

nininkė numatė tokias ţmonių reakcijas į kardinaliai 

besiskiriančias skulptūras, todėl skulptūrose, kur vai-

kas yra kartu su šiurpiu senu ţmogumi, abiejų ţvilgsniuose įţiebė ţavėjimosi vienas 

kitu kibirkštėles, kurios įprasmino pagrindinę kūrinių mintį – baimę reikia prisijau-

kinti; tuomet suprasi, kad ji nėra tokia baisi.  

   Paprasto šeštadienio virtimas nepaprastu prasidėjo nuo įsėdimo į vagoną. Kai vėl 

grįţdamos susirinkome perone ir sulaukėme traukinio, nebegalėjome nustoti galvo-

jusios apie įkvepiančius ir daugybę minčių paţadinančius eksponatus ir paveikslus. 

Kaip bebūtų keista, tas ţavėjimasis ir kūrinių apmąstymas neišgaravo nei sekmadie-

nį, nei pirmadienį – dar ir dabar nepasitraukia iš galvos! Tiems, kas ieško ilgalaikio 

įkvėpimo ir naujų idėjų antplūdžio – be jokių abejonių rekomenduoju aplankyti 

įvairias parodas ir įsitikinti, kad pasivaikščiojimas meno galerijoje išties gali papras-

tą dieną paversti nepaprasta ir nepamirštama. 

 

Brigita Ragickaitė, IV A  

 

„Mes esame tiltas per amţinybę , nusidriekiantis viršum jūros:  

patrakėliškai ieškantys malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys 

nelaimes, triumfą, išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandan-

tys save ir besimokantys mylėti, mylėti, mylėti?!"  

                                                                                                      (Ricardas Bachas) 
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Susitinka du abiturientai po Naujų metų šventimo: 

- Na, kaip sutikai Naujuosius? 

- Nežinau, dar niekas nepasakojo... 

 

Blondinė laiko vairavimo egzaminą , instruktorius 

sako: 

- Neįtikėtina—jūs partrenkėte septynis žmones! 

- O tai kiek reikėjo? - klausia ji nesusipratusi. 

 

Petras įkėlė į Facebook savo nuotrauką, kurioje jis 

laiko rankose bezdţionę. Onutė norėjo pasišaipyti iš 

Petro ir parašė komentarą: 

- Kuris čia tu? 

- Tas, kuris tave laiko, - atsakė Petras. 

 

Kalbasi du gimnazistai: 

- Vakar iš manęs pavogė „mobiliaką―. 

- Ar kreipeisi į policiją? 

- Taip. Sakė, kad ne jie. 

 

Mokytoja: - Kodėl plepi, kai aš mokau? 

Mokinys: - O kodėl jūs mokote, kai aš plepu? 

 

- Kokios kavos pageidausite? - teiraujasi sekretorė.—

Baltos ar juodos? 

- O kokių dar spalvų galite pasiūlyti? 

 

Ateina Petriukas į gimnaziją, o mokytoja sako: 

- Gerai pradėjai mokytis. Gal kas namuose padeda? 

- Ne, tik kabelinę atjungė. 

 

Tėvai: - Sūnau, tau reikia baigti ţiūrėti televizorių ir 

pradėti daugiau skaityti! 

Sūnus: - Gerai, įsijungsiu subtitrus. 

 

- Klausyk, esu tas žmogus, kuris iš tavęs pirkau gim-

nazisto švarką. Uţ pamušalo radau 100 litų. 

- Ir nori man juos grąžinti? 

- Ką tu, Deivi, noriu tik paklausti, - gal dar turi tokių 

išaugtų švarkų? 

 

Mokytoja klausia: 

- Tomai, kodėl vėl vėluoji į pamoką? 

- Mane, einantį į gimnaziją, užpuolė! 

- Kaip baisu! Ar ką nors pavogė? 

- Namų darbus… 

 

Klasės auklėtoja skundţiasi tėvams: 

- Žinote, jūsų sūnus visai nesimoko geografijos. 

- Nieko baisaus. Su mūsų pajamomis daug neprivaži-

nėsi... 

 

Gimnazistas nusprendė „pailsėti―...   

- Man labai nepatinka jūsų kosulys, - sako gydytojas. 

- Atleiskite, daktare, gražiau neišeina. 
 

                                    Patarimas:  

      Jei pastebėjote ant gimnazijos uniformos dėmę, 

nenusiminkite. Tai galima pataisyti. Jei dėmė yra 

nuo aliejaus, tai ji lengvai pašalinama benzinu. Ben-

zino dėmę galite pašalinti šarminiu tirpalu. Šarmi-

nio tirpalo dėmes naikina actas. Acto  paliktą dėmę 

reikia patrinti aliejumi. Na, o kaip panaikinti  

aliejaus dėmę, jūs jau žinote.  

ŠIEK TIEK DAUGIAU APIE MŪSŲ „GABUMUS... 

CHI... CHI... CHI... 

Ach... kaip greitai auga vaikai... 
Atrodo dar vakar stovėjo prie gimnazijos su gėlėm... 

...sako, kad graţi mergina labai gerai ţiūrisi  

protingos draugės fone... 

...kada pagaliau suprasiu, kodėl 

fotoaparato objektyvas apvalus, o 

nuotraukos stačiakampės?  

...nebereikalausiu ko esu vertas...   

...imk iš gyvenimo viską. Bet dėl viso pikto atsimink, 

iš kur paėmei. 

...viena galva gerai, o dvi — per daug... 

...nesijuok iš pagyvenusio,  

pati tokia būsi... jeigu pasiseks.  

...draugiško apšaudymo 

nebūna... 

  ...ţmonės visada pasisiūlo padėti, kai  jau nebereikia. 

...ir pavaduotojos  turi  jausmus... 

Dieve, suteik man stiprybės ir apsaugok mane 

nuo prisirišimo prie daiktų.  

Apsaugok mane nuo išmaniojo telefono, interne-

to ir kompiuterinių ţaidimų. 

 Paţadu būti Tau ištikimas iki pasibaigs pamoka.  

Amen. 

...dar nei vienas nuo manęs nepasislėpė,  

nepavyks ir tau... 

7.  
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PAŢINTI SAVE  - NEUŢTEKS 

IR VISO GYVENIMO... 
 ...BET SUŢINOTI APIE SAVE  

GALITE  IR PER VIENĄ DIENĄ  

    ...Atrodo, kad daugybė gydytojų ir įvairiausių sri-

čių mokslininkų jau išnarstė kiekvieną mūsų kūno 

dalelę, tačiau nuolat atrandama dar kas nors naujo ir 

stebinančio! O kartais net ganėtinai nemalonaus... 
    Pateikiame jums 15 faktų apie ţmogaus kūną, kurie 

privers į save paţvelgti kiek kitaip, o gal net ir šiek tiek 

pašiurpins: 

sergate gripu! 

9. Ţmogus vidutiniškai „pagadina orą― 14 kartų per die-

ną 
   Patikėsite tuo ar ne, bet dauguma ţmonių pagadina orą 

maţdaug po 14 kartų per dieną. Šiuo būdu jis iš savo kūno 

gali išleisti nuo pusės iki pusantro litro dujų. Ir tik nebandy-

kite apsimesti, kad jūs to niekada 

nedarote. 

10. Jūs – plaukuotesnis uţ gorilą 
   Tai jus turbūt nustebins, tačiau 

dauguma ţmonių savo odoje turi 

apie 5 mln. plaukų folikulų – t.y . 

tris kartus daugiau nei vidutinė 

gorila. Skirtumas tas, kad ţmonių 

kūno plaukai – ţymiai plonesni ir trumpesni nei šių didţiųjų 

primatų kailis. 

11. Kasmet jūs numetate daugiau nei 3,5 kg odos 
   Nėrimasis iš odos labiau įprastai siejamas su gyvūnais, 

ypač reptilijomis, bet šie faktai gali priversti jus pakeisti 

nuomonę: 

  • Kiekvieną valandą nuo jūsų kūno nukrenta apie 30-–40 

tūkst. mirusių odos ląstelių; 

  • Per metus jūs atsikratote daugiau nei 3,5 kg negyvos 

odos; 

  • Jūsų namuose gyvena trilijonai dulkių erkučių, kurios 

pasigardţiuodamos minta tomis mirusiomis jūsų odos ląste-

lėmis. 

12. Kasdien nuo galvos nukrenta apie 50 –100 plaukų 
   Kasdien keičiame ne tik odą, bet ir plaukus. Kad pernelyg 

nesijaudintumėte dėl neva slenkančių savo garbanų, verta 

ţinoti, jog ţmogui yra visiškai normalu per dieną prarasti 50

–100 plaukų, kurių vietoje paskui sėkmingai išauga nauji. Ir 

taip – kasdien... 

13. Egzistuoja skirtingų tipų ausų vaškas 
   Kokio tipo bus jūsų ausų vaškas, nulemia 

genai. Drėgnas ausų vaškas (nuo geltonos 

iki tamsiai rudos spalvų ir šlapias) pasitaiko 

daţniausiai. Sausas ausų vaškas (pilkšvas ir 

trupantis) yra retesnis. Sausojo tipo vaškas 

daţniau aptinkamas azijiečių ir Amerikos 

indėnų ausyse. Drėgnasis tipas įprastas tarp 

europiečių ir afrikiečių. Štai taip! 
 

14. Ţmogaus kūnas išraizgytas tūkstančiais kilometrų 

kraujagyslių 
   Yra ţmonių, kurie alpsta vos pamatę lašelį kraujo. Tačiau 

kiekvieno mūsų kūnas išraizgytas net ne šimtais, o tūkstan-

čiais kilometrų kraujagyslių! Kraujas po mūsų organizmą 

keliauja arterijų, venų ir kapiliarų labirintais, kurių bendras 

ilgis – net apie 95 tūkst. kilometrų. Jei visas šias kraujagys-

les ištemptume lauk tarsi vieną juostą, jos uţtektų 23 kartus 

sujungti skirtingas Amerikos puses nuo Niujorko iki San 

Francisko. 

15. Švieţias šlapimas – švaresnis 

uţ vandenį 
   Patikėsite tuo ar ne, bet jūsų šla-

pimas – švaresnis uţ seiles, veido 

odą ir net vandenį iš čiaupo. Taip 

yra todėl, kad sveiko ţmogaus 

šlapimas yra praktiškai sterilus. 

Šiaip ar taip, jis greitai praranda šią savybę, palikęs ţmo-

PLANAI 2014 METAMS –  

  KAIP PASIEKTI UŢSIBRĖŢTŲ TIKSLŲ? 

 
   Daugelis mūsų kuria planus ateinantiems metams 

arba uţsibrėţia padaryti kaţką svarbaus. Tačiau daţ-

niausiai tiems planams nelemta išsipildyti. Kodėl taip 

lengvai pasiduodame, ką daryti, kad įgyvendintume tai, 

ką pasiţadėjome? 

 

   Inertiškumas ir savęs paţinimas 
   Pradėti savo verslą, mesti rūkyti, pagerinti santykius šei-

moje, pagaliau pradėti mokytis anglų kalbos, rasti kūrybiš-

ką darbą, sustiprėti fiziškai... Kaip daţnai mes ne tik svajo-

jame, bet ir prisiekiame sau įgyvendinti visus numatomus 

planus. Mes nuoširdţiai tikime, kad pasiseks, jei prisiversi-

me ţengti pirmąjį ţingsnį. Tačiau po kiek laiko paaiškėja, 

kad tai, kas atrodė gyvenimiškai svarbu, taip ir lieka svajo-

nėmis, rašo psychologies.ru. Kodėl? 

   „Aš tikiu, kad ţmonės gali pasikeisti, - teigia verslo ir 

gyvenimo būdo mokytoja M. J. Ryan. – Aš įsitikinusi, kad 

mes gebame ir patys pasikeisti, ir pasukti savąjį gyvenimą į 

gerąją pusę. Juk mūsų smegenys uţprogramuotos visą laiką 

stengtis dėl kaţko―.  Pasirodo tam, kad išnaudotume visas 

savo pilkųjų ląstelių galimybes, reikalingas pastovus prak-

tinis darbas. 

   „Daugelis mokslininkų teigia, kad tam, kad pakeistumė-

me savo įpročius, reikia nuo 6  iki 10 mėnesių. Tai ţymiai 

ilgesnis laiko tarpas nei ţada reklaminiai 7 dienų naujų 

įgūdžių vadovai― , – tvirtina M. J. Ryan. 

   Įgyvendinti  tai, ką sumanėme, mums trukdo inertišku-

mas, o padeda kūrybingumas ir noras paţinti kaţką nauja, 

taip pat ir pačius save. Ne veltui psichoterapeutė Cecile 

Kapfer sukūrė visą sistemą „gydymas troškimu― (therapie 

par l‘intention).    Šios terapijos tikslas – uţmegzti dialogą 

su pačiu savimi ir suprasti savo tikruosius norus ir porei-

kius. Paskui reikėtų sąţiningai įvardinti, kas mus motyvuo-

ja ir kas trukdo planų įgyvendinimui. „Apsiginklavę savo 

tikėjimu planais, mes einame savirealizacijos ir saviraiškos 

keliu, savęs paţinimo keliu―, - paaiškina ji. 

   Pradedame veikti 
   „Nesvarbu, kokius įpročius jūs stengiatės išsiugdyti, ko-

kias svajones norite įgyvendinti, niekas nepavyks be tikėji-

mo savimi, - tikina M. J. Ryan. – Tikėjimas savimi leidţia 

uţ emocijas atsakingai smegenų daliai atsikratyti baimės―. 

   Psichologė Cecilia  d‘Felice  mano, kad suplanuoti kaţką 

nauja kitiems metams ir tai įgyvendinti padės ne tik tikėji-

mas savimi, bet ir naujų idėjų uţrašymas. „Uţsirašę tai, ką 

esate suplanavę, visada prieš akis turėsite savotišką primi-

nimą, galėsite įvertinti idėjas iš laiko perspektyvos. 

   Be to, uţrašymas padeda susisteminti uţdavinius, padeda 

atsakyti į iškylančius klausimus―. Psichologė pataria popie-

riaus lapą padalyti skiltimis jas pavadinant „Situacija―, 

„Jausmai―, „Mintys― ir „Problemos― bei „Jų sprendimas―. 

   Be to, pereinant prie paskutinės dalies reikia pasistengti 

mesti iššūkį sau patiems ir savo įpročiams ir rasti naujus 

kelius, naujai įvertinti situaciją. Ir sprendimas atsiras. 

   Kaip pildyti paţadus 
   Suprantama, kad numatytų paţadų išpildymas pareika-

laus daug darbo ir gali sukelti prieštaringus jausmus. Gali 

atrodyti, kad visas pasaulis prieš jus, svyra rankos, neretai 

teks pasitelkti vaizduotę, kad įsivaizduotumėte nuostabią 

ateitį ir naują save. Svarbiausi – laikytis paţadų ir vykdyti 

uţsibrėţtą planą. 

   „Prisiekite sau, kad būtinai vykdysite tai, ką esate suma-

nę, nepalikite vietos atsitraukimui ir abejonėms, tai padės 

jums, kai ims blėsti pirminis entuziazmas―,- pataria J.M. 

Ryan. Kitas etapas – padarykite, kad paţadus būtų įmano-

ma įgyvendinti, sudarykite konkretų veiksmų planą. Kitaip 

bus sunku pradėti ir tęsti tai, ką pradėjote. „Nepamirškite 

konkretaus sąrašo ir darbų grafiko, - patikslina psicho-

logė, įsprauskite save į rėmus ir jums pasiseks―. 

Vykdykite tai, ką sumanėte, kasdien. Į kuo smulkesnes 

dalis dalinsite savo uţduotis, tuo lengviau jas bus įgyven-

dinti. Jos turi tapti jūsų gyvenimo dalimi ir tai taps įpro-

čiu“. 

   Permainų kelyje jums visą laiką teks rinktis. Pasistenkite, 

kad pasirinktumėte teisingai. Tada nekils neigiamos emoci-

jos, frustracija, stresas. Teigiamai vertinkite tai, ką pasiekė-

te, jei kas laikinai nepavyksta, nesigėdinkime ir negrauţki-

me savęs, filosofiškai reaguokime į nesėkmes ir pradėkime 

viską iš naujo. 

                                       Kai pagalvoji, keista ir kiek nema -    

                               lonu – daugelio ţmonių blakstienose 

                               gyvena visai visai maţytės erkutės. 

                               Šie mikroskopiniai gyviai yra siauri ir 

pailgi. Jie gyvena plaukų folikuluose ir jūsų veido porose, 

o ypač mėgsta blakstienas, kur įsikūrusios maitinasi kūno 

išskiriamais aliejais ir mirusiomis ląstelėmis. 

2. Tik 10 proc. ląstelių jūsų kūne turi ţmogaus DNR 

   Paţvelkite į veidrodį ir patikėkite: tame, ką matote, tik 

viena iš 10-ies ląstelių iš tiesų yra ţmogaus. Tai kas gi tos 

kitos ląstelės? Tai neįtikėtina gausybė – apie 90 trilijonų 

mikrobų, gyvenančių jūsų kūno viduje ir išorėje! Būriai 

bakterijų, virusų ir kitokių mikroorganizmų. Ir taip jau 

yra, kad daugelis jų atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį, 

palaikant jūsų sveikatos balansą. 

3. Per gyvenimą ţmogus priseilioja du pilnus baseinus 
   Pakalbėkime apie tįstančias seiles! Taigi, jūsų kūnas 

kasdien pagamina nuo 2 iki 4 litrų seilių. Per gyvenimą iš 

to susidarytų du pilni baseinai. Nors turbūt nelabai norė-

tumėte juose paplaukioti... 

4. Skrandţio rūgštis gali ištirpinti skustuvo ašmenis 
   Jūsų skrandis pilnas rūgšties 

 – taip jau jis sukurtas, kad  

galėtų virškinti maistą, kurį  

suvalgote. Bet ar ţinojote,  

kad ši rūgštis tokia stipri, jog  

ištirpdytų skustuvo peiliukus? 

Tai buvo patvirtinta laborato- 

riniais tyrimais, bet tik nesugalvokite to išbandyti namuo-

se! 

5. Pėda gali išskirti puslitrį prakaito per dieną 
   Kiekviena iš jūsų pėdų gali išskirti daugiau nei pusę 

litro prakaito per dieną – tad nieko stebėtino, kad dauge-

lio ţmonių pėdos kartais skleidţia specifinį prakaito kva-

pą. Kiekvienoje pėdoje yra bent 250 tūkst. prakaito liau-

kų. Bet pats prakaitas iš tiesų yra bekvapis – tą nemalonią 

smarvę iš tiesų sukelia ant pėdų įsikūrusios bakterijos, 

kurios tiesiog klesti drėgnomis nuo prakaito sąlygomis. 

6. Kasdien jūs praryjate apie litrą snarglių 
   Kuris vaikas nėra krapštęs ir valgęs savo snarglių? Ta-

čiau, pasirodo, nėra jokio reikalo jų krapštyti – jūs visiš-

kai natūraliai ir galbūt net pats to nepastebėdamas kas-

dien įtraukiate ir praryjate apie litrą nosies gleivių. Fu! 

7. Tonzilėse gali formuotis augti smulkūs akmenukai 
Labai daţnai ţmonių tonzilėse formuojasi keisti akme-

nys. Jie vadinami tonzilolitais, arba tiesiog tonzilių akme-

nimis. Akmenys pradeda formuotis, kai bakterijos, glei-

vės ir mirusios ląstelės įstringa tonzilių ertmėse. Ir nors 

tonzilių akmenys įprastai nėra pavojingi, jie gali sukelti 

gerklės perštėjimą ir prisidėti prie nemalonaus burnos 

kvapo. 

8. Čiaudulio greitis siekia 50 kilometrų per valandą  

   Gana ilgai buvo manyta, kad čiaudulio metu iš mūsų 

kūno išspjautos gleivės keliauja 

net 150 km per valandą greičiu 

ir gali nuskrieti apie 10 metrų. 

Laidos „Mitų griovėjai― koman-

da nusprendė patikrinti šį mitą – 

ir jis  buvo sugriautas. Tačiau 

eksperimento rezultatai – vis 

vien ganėtinai nemalonūs! Adamo čiaudulys skriejo 56 

km/val. greičiu ir nusileido uţ  kiek  daugiau nei 5 metrų, 

o Jamie‘o – beveik 63 km/val. greičiu ir nusėdo uţ beveik 

4 metrų. To visiškai pakanka, kad kelių metrų  atstumu 

paskleistumėte tūkstančius savo bakterijų – todėl čiaudė-

dami būtinai uţsidenkite burną, ypač jei esate peršalęs ar  

  

    „Niekas savaime nėra nei graţu, nei bjauru, bet graţu, jei 

daroma graţiai, ir bjauru - jei bjauriai."  

                                                                  (Platono aforizmas)  

    „Kai iš pašaukimo ar pagal profesiją esi daug mąstęs apie 

ţmones, kartais imi ilgėtis primatų. Jie bent neturi slaptų                

minčių."   

    „Pasiūlos ir paklausos poţiūriu, gyvybė yra pigiausas 

dalykas pasaulyje. Vandens, ţemės, oro kiekis apibrėţtas, 

bet gyvybė gimdanti gyvybę - begalinė."  

                                                                              (Dž. Londonas)  

        (A. Kamiu)  

...arba... 

MORALAS:    

    Leisk minčiai subręsti, bet neleisk pernokti - pernokusios 

mintys, kaip ir pernokę vaisiai, nenaudingos. J  


