
Nuotr.  Antanas Budrys 

 Universitetas nė iš tolo nepanašus į 

mokyklą. Visada tai žinojau, bet kuo jis toks 

nepanašus supratau tik pradėjusi studijuoti – 

universitetas alsuoja laisve. Galbūt taip mane 

nuteikia renesansiniai Universitas Vilnensis pastatai pačiame senamiesčio centre, 

gal dėstytojai, rūkantys vidiniuose kiemeliuose kartu su studentais, gal pati 

studentiška dvasia. 

Atsimenu, atvykę į mokyklą studentai dažniausiai kartodavo, jog geriausias 

dalykas yra tai, jog niekas nereikalauja paskaitų lankymo. Mažame mūsų skandina-

vistikos centre, kur mokosi vos trisdešimt aštuoni pirmakursiai, trisdešimt antra-

kursių ir dar mažiau trečiakursių, nieko panašaus nevyksta. Lankomumas čia griež-

tesnis nei mokykloje – ypač mums, studijuojantiems švedų kalbą, kadangi viena iš 

kuratorių yra šve-

dų kalbos dėstytoja 

ir... mus visus pažįsta. „Perduokite linkėjimus ir 

užduotis“,- su vos juntamu latvišku akcentu 

sako ji ir mes sudrebame iš baimės galvodami 

apie vargšelį, išdrįsusį praleisti paskaitas. Ta-

čiau, vėlgi, ši dėstytoja yra vienas iš įdomiausių 

ir labiausiai žavinčių asmenų visame Skandina-

vistikos centre. Be jos čia turime flamandą, mo-

kantį kelias dešimtis kalbų, nuostabią danę, ku-

rios juokas aidi po visą centrą, keletą norvegų, 

mielą švedę, vežančią mums nuostabų švedišką 

šokoladą, ir būrelį lietuvių, iš kurių vieną pažįs-

ta visi trisdešimt tūkstančių islandų. 

Tiek Vilniaus universitetas, tiek Skandinavisti-

kos centras organizuoja daug renginių. Danų ir 

norvegų filmų savaitės, švedų poezijos vakaras, 

Šv. Liucija, Kalėdinis vakarėlis, daugybė kviesti-

nių svečių ne tik iš Skandinavijos, bet ir iš kitų šalių – čia visada yra ką veikti. Jei tik laiko paroje būtų keliomis 

valandomis dagiau... 

 Paskaitų laikas pirmą semestrą buvo siaubingas – prasidėję ryte jos baigdavosi tik vakare, pertraukiamos 

daugybės langų, per kuriuos nepavykdavo nieko doro nuveikti. Ne ką geresnis jis ir dabar, kai paskaitos praside-

da apie pietus, o baigiasi vėlai vakare – tikroji diena prasideda septintą. Tik ne ryto. 

         Tik dabar prisiverčiau ir pradėti mokytis kalbą taip, kaip iš mūsų yra reikalaujama. Mintinai. Mes nesimo-

kome pavienių žodžių – namuose klausomės tekstų tol, kol pasidaro bloga. Tačiau imu justi, jog šis būdas turi 

savo pliusų – kalbant dėstau ne pavienius žodžius, o žodžių konstrukcijas. Per paskaitas dėstoma ne tik sausa 

teorija – dėstytojai skatina mus pasisakyti, ginčytis, jie priima visas nuomones ir neperša savos. Į studentus žiūri 

kaip į sau lygius. Tiesa, teko išklausyti ir kursų, per kuriuos net už lango dainuojantis kunigaikštis Vilgaudas 

atrodo įdomesnis nei dėstytojos pateikiama teorija. Tačiau kursas trunka vos pusę metų – viską galima ištverti. 

Ir jei nepaisysime tų kelių neįdomių paskaitų... dar nei karto nesigailėjau, įstojusi į skandinavistiką. Pami-

lau ne tik Vilnių ir Vilniaus universitetą – įsimylėjau Švediją ir visą Skandinaviją. 
 

Ieva Paškauskaitė, VU studentė,  

buvusi gimnazistė 
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    Visai neseniai į mūsų 

gimnaziją atvyko dirbti 

naujas specialistas – AN-

TANAS BUDRYS.   

    2008 m. Antanas Budrys 

baigė Vytauto Didžiojo 

universitetą (VDU) ir įgijo 

matematikos bakalauro 

kvalifikacinį laipsnį. Nepa-

tikėsit, bet VDU įgytos ži-

nios Antanui leidžia taikyti 

kartu matematinius ir kom-

piuterinius problemų bendi-

mo metodus 

                                               mūsų gimnazijoje.   

                                                      

Esate ne suvalkietis. Iš kur Jūs?..    

Gimiau ir augau labai gražiame krašte – žemaitijoje, 

Gargžduose, Klaipėdos rajone. Prieš dešimt metų baigiau 

Gargždų „Minijos“ vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais 

įstojau į Vytauto Didžiojo universitetą. Jį baigęs gimtaja-

me krašte dirbau pedagogu bei kompiuterių techniku, taip 

pat kurį laiką savanoriavau Gargždų socialinių paslaugų 

centre, vėliau toje pačioje įstaigoje dirbau užimtumo tera-

peutu, mokiau kompiuterinio raštingumo pradmenų fizinę 

negalią turinčius žmones. Šį darbą palikau labai sunkiai, 

nes negalią turintys žmonės dažniausiai labai nuoširdūs ir 

linkę prisirišti... Buvę mokinukai ir dabar paskambina, 

parašo, pasako, kad vis dar laukia sugrįžtančio...  

Atvykęs į Vilkaviškį pradėjau dirbti kompiuterinių 

technologijų specialistu įmonėje ir Gižų pagrindinėje mo-

kykloje, na, o visai neseniai, iš darbo išėjus inžinieriui 

kompiuterininkui ir mokytojui Audriui Butkui, pradėjau 

dirbti gimnazijoje. Dirbdamas ankstesniuose darbuose 

lankiau nemažai įvairių kvalifikacijos kėlimo kursų, padė-

jusių ir padedančių šiandieniniame darbe.  

VDU Jūs studijavote matematiką, o prie ko čia 

kompiuteriai? J Kaip susijusi matematika su kompiu-

teriais? 

Jokios paslapties ar keistenybės čia tikrai nėra – anks-

čiau Vytauto Didžiojo universitetas matematikus ir infor-

matikus ruošė tokiu principu: abiejų specialybių studentai 

stojome į vieną studijų programą – matematiką ir infor-

matiką – ir po trijų studijų metų pasirinkome, kuri sritis 

arčiau širdies. Visas paskaitas iki to laiko studentai lanky-

davo kartu, o ir pasirinkus būti matematiku, daug bendrų 

užsiėmimų turėjau kartu su informatikais, siekta, kad stu-

dentai įgautų universalų išsilavinimą. Vėliau šios studijų 

programos buvo atskirtos ir studentai jau stodami žinojo 

kuo būsiantys – informatikais ar matematikais. Kiek ži-

nau, šiuo metu universitetas siūlo dar daugiau galimybių – 

galima studijuoti informatiką, matematiką ir jos taikymą 

bei multimedijos ir interneto technologijas.  

Kas pačiam labiau patinka: matematika ar kom-

piuteriai?  

Kai atėjo laikas pasirinkti, matematiku nusprendžiau 

tapti dėl to, kad man puikiai sekėsi ir labai patiko statisti-

ka, todėl ir bakalauro darbą norėjau rašyti būtent iš šios 

srities. Ne paslaptis, kad daug įtakos turėjo ir entuziastin-

gi, įkvepiantys ir savo dalyką puikiai išmanantys matema-

tikos dalykų dėstytojai. Toks mano apsisprendimas sukėlė 

daugelio nuostabą, mat jau studijų metais mielai 

„krapščiausi“ su kompiuteriais, tačiau nemanau, kad ką 

nors praradau – kaip jau minėjau, visas žinias gavome 

beveik tokias pačias, labiau skyrėsi tik kursinis ir bakalau-

ro darbas. Vis dėlto matematiku dirbti taip ir neteko – 

„grynos“ matematikos reikia tikrai mažai kur...  

Kompiuteriai – Jūsų aistra?  

Galbūt būtų galima pavadinti ir taip, nes prie kompiu-

terio praleidžiu labai daug laiko – jis pagrindinis mano 

darbo įrankis, tačiau net ir po darbo jis man nekelia nei-

giamų emocijų, nors tai ir nėra labai sveika, bet ir grįžęs 

namo dažniausiai iškart jungiuosi kompiuterį.  
Kuo užsiimate laisvalaikiu?  

Laisvalaikio turi nedaug, nes net ir namuose draugai 

ar pažįstami vis paprašo padėti su kompiuteriais, taip pat 

administruoju porą internetinių svetainių, tai irgi užima 

laiko. Visgi savo malonumui mielai skaitau, žiūriu  fil-

SVEČIUOSE  PAS ANTANĄ 

SUSIPAŽINKIME  

domiuosi futbolu, be to, iš savo „pirmtako“ Audriaus 

„paveldėjau“ aistrą stalo žaidimams.   

        Ką labiausiai mėgstate veikti grįžęs iš darbo? 

Gal tai nuskambės keistai, bet labiausiai mėgstu, kai 

net ir po darbo yra kokio nors darbelio – man patinka u-

žimtumas, nes beveik visada dirbau dviejuose darbuose, 

išmokau planuoti ir išnaudoti savo laiką, be to, turbūt, dar 

nedirbau tokiame darbe, kuris man nepatiktų, o kai darbas 

patinka, turiu ydą jį „tempti“ namo.   

Jeigu būtų galimybė atsukti laiką atgal, kokią 

specialybę pasirinktumėte? Kodėl? 

Nemanau, kad kardinaliai keisčiau savo pasirinktą 

kelią, tikrai žinau, kad tai būtų VDU, tikrai žinau, kad ir 

dabar studijuočiau ką nors susijusio su kompiuterija arba 

skaičiais – šiuos dalykus geriausiai išmanau, mėgstu ir 

nemanau, kad esu ne savo rogėse.    

Jūsų gyvenimo credo... 

        Gyvenime stengiuosi vadovautis Tomo Edisono  žo-

džiais:  „jeigu yra būdas padaryti geriau, atrask jį“. 
 

AČIŪ  už  sugaištą laiką ir išsamius atsakymus. 

 

Mes, suvalkijos čiabuviai, džiaugiamės, kad turime puikų 

specialistą ir pagalbininką informacijų technologijų srityje, 

todėl nuoširdžiai linkime Antanui  visokeriopos SĖKMĖS!   
 
 

 

„Žibinto“ redakcija 

 

Vilkaviškio  „Aušros“ gimnazijos bendruomenė 

 organizuoja padėkos vakarą  

„Pažinsi pasaulį — suprasi save...“, 

kuris vyks 2014 m. balandžio 25 d.  18.00 val.  

Vilkaviškio kultūros centre . 
 

Renginyje turi dalyvauti ir Tu,  

nes esi gimnazijos bendruomenės narys. 
 

 

Organizatoriai 



MUZIKA — NEATSIEJAMA GYVENIMO DALIS... 

      Nėra žmogaus, abejingo muzikai. Dauguma su mielu noru jos klausomės, šokame pagal ją, ar bent paniūniuojame 

įsimintą melodiją būdami duše.  Žmonės kartais mėgsta dainuoti, o kiti – ne tik kartais, bet ir visą savo laisvalaikį 

susieja su dainavimu.  

      Gimnazistus  Emiliją Finagėjevaitę (IIB)  ir  Marių Kijauską (IIE ) neretai galime išvysti dainuojančius 

scenoje, nes abu atlikėjai pripažįsta, jog muzika – neatsiejama jų gyvenimo dalis. Jų aktyvi muzikinė veikla  jau ant-

rus metus garsina „Aušros“ gimnazijos vardą ir skina laurus įvairiausiuose konkursuose.  
 

 

       Įdomu, kaip atrodo jų dienos, kai jie išklauso žiūrovų plojimus ir nulipa nuo scenos?   

Kokių reakcijų sulaukiate iš savo klasės 

draugų?   Žiūrovų?  

Emilija:  Reakcijų, kaip ir  visuomet, būna įvai-

rių: vieni palaiko, padrąsina ir džiaugiasi, kai kažko 

pasieku, kiti nereaguoja. Žiūrovai.. į šitą klausimą 

sunku atsakyti. Dažniausiai tenka dainuoti vyresnės 

kartos publikai. Ties1 sakant, jiems dainuoti man 

netgi ir smagiau, suaugę žmonės viską priima šilčiau 

ir su teigiamom emocijom. Dažniausiai jaučiasi labai 

stiprus palaikymas, o po koncertų pasipila kompli-

mentai...   

     Marius:  Draugai dažniausiai palaiko, paskati-

na, pagiria kiti draugiškai patraukia per dantį. Tik-

riausiai dažniausia reakcija iš žiūrovų tai aplodis-

mentai, kurių sulaukiu dainai pasibaigus. Kadangi 

dažniausiai tenka dainuoti šiek tiek vyresnio amžiaus 

publikai, visada sulaukiu šilto palaikymo, kas yra 

labai malonu. Kartais sulaukiu ir pagyrų iš žmonių, 

kuriems patiko tai, kaip aš dainavau. 

     Kaip pasirenkate kūrinius, kuriuos dainuoja-

te? Ar kūrinius Jums  parenka mokytojas?  

     Emilija: Lankau vokalinę studiją VJC. Ten 

dainuoju estradinį repertuarą, kurį dažniausiai renka-

mės kartu su vadove. Negaliu sakyti, kad pati ren-

kuosi kūrinius, taip nėra. Visada padeda mokytoja, 

kuri pataria, ar dainos tinka mano balsui, as sugebė-

siu jas padainuoti ir pan. Muzikos mokykloje lankau 

išplėstinę solinio dainavimo programą, ten dainuoju 

tiktai klasikinį- akademinį repertuarą. O kūrinius 

dažniausiai parenka mokytoja. Iš tiesų pačiai sunku 

būtų rinktis klasikinius kūrinius, nes toks dainavimas 

yra kur kas sudėtingesnis dalykas, reikia labai daug 

mokytis...  

      Marius: Aš taip pat lankau vokalinę studiją 

VJC. Kūrinius kuriuos dainuoju, dažnai renkamės 

kartu su mokytoja, visada bandome rasti kompromi-

są, nes kartais dainų, kurias mokytoja norėtų, kad 

dainuočiau, dainuoti nenoriu aš, todėl tenka ieškoti 

bendrų sprendimų (Niekada negalėčiau dainuoti dai-

nos, kuriai nejaučiu jokios simpatijos, nuo to tik ken-

čia atlikimas). Kartu aptariame, kokios dainos labiau 

tinka mano balsui, kokios bus malonesnės klausytojo 

ausiai, vienam, žinoma, būtų sunku išsirinkti tinkamą 

repertuarą. 
 

Kas paskatino Jus dainuoti?  

Emilija: Kai buvau penker ių metukų, pas ma-

no pirmąją dainavimo mokytoją Ritą Štrimaitienę 

mane nuvedė teta, kuri tuomet ten dainavo. Nuo tada 

ir prasidėjo... Įstojau į muzikos mokyklą, taip pat 

pradėjau lankyti vokalinę studiją VJC, dabar jau treji 

metai, kaip dainuoti mokiausi pas operos solistę Gi-

taną Pečkytę. O skatina visi: pradedant tėvais bai-

baigiant draugais. Smagu, kai iš aplink supančių 

žmonių jaučiu tokį stiprų palaikymą.  

Marius:  Na, iš tiesų niekada net nepagalvojau, 

kad aš galėčiau dainuoti, tačiau kartą septintoje kla-

sėje, po muzikos pamokos išeidinėdamas iš kabineto, 

pradėjau dainuoti ir mane susistabdė muzikos moky-

toja, kuri ir pasiūlė prisijungti prie vokalinės studi-

jos. Iš pradžių ketinau atsisakyti, bet tuo metu nelan-

kiau jokių būrelių, jokių užsiėmimų, o muziką mė-

gau, todėl pagalvojau sau: „Kodėl gi ne?“. Žinoma, 

dar šiek tiek pasitariau su tėvais ir draugais, kurie 

mane paskatino ir taip padėjo apsispręsti.  
 

Iš ko susideda Jūsų įprasta diena?  

Emilija: Kiekviena mano diena yra skir tinga. 

Kiekvieną savaitę atsiranda vis naujų planų ir naujų 

darbų. Įprastai, pasibaigus pamokoms, trumpam grįž-

tu namo, o tada skubu į repeticijas. Pastaruoju metu 

daug laiko praleisdavau Kaune. Ten vykdavo repeti-

cijos, nes ruošėmės svarbiam konkursui. Savaitga-

liais dažnai būna koncertai, konkursai.. O vakarus, 

kaip ir kiekvienas jaunas žmogus, praleidžiu su drau-

gais, šeima,  mėgstu linksmintis, keliauti. 

Marius: Mano įprasta diena niekada neapsiei-

na be muzikos, tai, tikriausiai, yra pagrindinis mano 

dienos ir, ko gero, viso gyvenimo elementas. Daug 

bendrauju virtualioje socialinėje erdvėje su įvairiais 

žmonėm iš visų pasaulio kraštų. Po pamokų dažniau-

siai trumpam grįžtu namo arba užsuku pas senelius, 

o tada į repeticijas. Namo beveik visada grįžtu jau 

vakare, todėl nebelieka laiko daug ką nuveikti.  
 

Kaip susitvarkote su jauduliu?  

Emilija: Per  dešimt metų, kur iuos praleidau 

scenoje, jaudulys beveik išnyko. Aišku, visko būna. 

Prieš koncertus, konkursus viduje kažkiek dar 

„kirba“, bet išklausau mokytojų patarimus ir laiko, 

kada bijoti, kaip ir nebelieka.  

     Marius:  Kadangi dainuoju dar  tik šiek tiek 

mažiau nei keturis metus, jaudulys visada lydi, ta-

čiau, mano nuomone, tai sveika, ko gero jei nebūtų 

jaudulio, netgi jausčiaus keistai. Jaudulys iš dalies 

kažkaip keistai ir skatina. 

Ar turite savo idealą?  

Emilija:  Mano idealas — mano Mama. Turbūt 

dažnam vaikui mama yra tobuliausias ir idealiausias 

žmogus. Iš tiesų žaviuosi ja, matau kiek ji pastangų 

ir laiko įdeda į savo darbą ir ateityje noriu kaip tik to 

ir siekti. Būti tokia pat kantria, atkaklia ir siekiančia 

savo tikslų. 

     Marius:  Konkretaus žmogaus, kur į galėčiau 

pavadinti savo idealu, ko gero, dar neturiu, tačiau 

mane visada žavėjo ir žavi žmonės, kurie neturėdami 

absoliučiai nieko, tik savo jėgomis, užsispyrimu ir 

darbu sugeba pasiekti savo užsibrėžtų tikslų. Tokie 

žmonės mane visada įkvepia ir juos galiu vadinti 

savo idealais. 

Koks Jūsų hobis? Kuo domitės?  

Emilija: Pagrindinis hobis, žinoma, yra muzi-

ka. Laiko kam nors kitam nelabai ir lieka, esu labai 

susikoncentravusi į tai. Tačiau dar labai žavi istorija, 

politika. Na jeigu muzikoje nepasiseks, tai turbūt 

politike ir būsiu . Dar mėgstu skaityti (domiuosi 

psichologija), labai ramina mane, tai ir verčia apie 

gyvenimą susimąstyti... 

    Marius: Na, žinoma, pats pagrindinis hobis yra 

muzika, kuri užima didžiąją dalį mano laiko, todėl 

daugiau kam nors nelabai jo ir lieka. Labai mėgstu 

žiūrėti filmus (nesu knygų žmogus), kokį filmą žiū-

rėsiu dažniausiai priklauso nuo mano nuotaikos. Bet 

labiausiai mėgstu tokius filmus, kurie priverčia susi-

mąstyti, kurie yra kupini įvairių įdomių psichologi-

nių elementų. 
 

O kaip mokslai? Kuriuos dalykus mokate ge-

riausiai, o kurie sunkiau sekasi?  

Emilija: Na dėl mokslų nesiskundžiu. Laisvo 

laiko lieka tikrai nedaug... savo pasiekimais esu pa-

tenkinta, nors galėčiau mokytis ir geriau (galvą turiu 

neblogą, na bent jau taip aplinkiniai sako). O mėgsta-

miausi dalykai – istorija, aišku muzika, matematika 

visai nieko J Sunkiau sekasi fizika ir chemija. Tiesa 

sakant ne sunkiau, o labai sunkiai. 

    Marius: Mokslais tikrai nesiskundžiu, sekasi 

daugelis dalykų, ko gero, sektųsi dar geriau jei nepa-

tingėčiau ir daugiau pasimokyčiau savarankiškai. 

Geriausiai sekasi matematika, anglų kalba, neblogai 

dar sekasi chemija bei geografija. Tikriausiai sun-

kiausiai sekasi rusų kalba, kurios, tikriausiai, jau nie-

kada gerai nesuprasiu.  

 Kuo buvimas scenoje Jums yra malonus?  

Emilija: Tai tobulas jausmas, kuomet padaina-

vus visa salė pradeda ploti. Net šiurpuliukai per kūną 

bėgioja. Smagu parodyti tai, ką sugebu daryti geriau-

siai. 

Marius: Tai puikus jausmas. Dainavimas ir  

buvimas scenoje leidžia man išreikšti save, dainuo-

damas tu gali netgi pasidalinti jausmais su publika, ir 

nėra geresnio jausmo, kai pasibaigus tavo pasirody-

mui publika tave įvertina ir apdovanoja plojimais.  
 

Kokią muziką mėgsti labiausiai?  

Emilija: Mėgstu labai įvair ią muziką. Būna 

„užsikabinu ant kokios nors dainos“ ir klausau ištisas 

savaites. Šiaip „pigaus popso“ neklausau, nors būna 

kartais įdomių ir tokių dainų. Labai patinka rusiškos 

dainos. Turiu silpnybę joms…  

Nuotr.  Marius Kijauskas ir Emilija Finagėjevaitė 

Nukelta  į  3 psl. 



MUZIKOS RITMU PERTRAUKŲ METU... 

 „Aušros“ gimnazijoje veikianti muzikos studija skaičiuoja šeštus veik-

los metus. Gimnazijoje radijo centras buvo įkurtas 2009 – 2010 mokslo metais 

ir nuo tada džiugina mokinius, mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės 

narius pertraukų metu skambančia muzika ir mokinių vedamomis laidomis.  

 Šiuo metu radijo centre didžėjauja STEPONAS AUGUSTAITIS (II C), 

IGNAS BROKAS (III B), IRMANTAS ALKIMAVIČIUS (III E). Trijulė sutiko 

pasidalinti savo patirtimi ir įspūdžiais iš radijo centro apartamentų. 

 Brigita: Sveiki, esu gimnazijos laikraščio „Žibintas“ korespondentė Brigita Ragickaitė  .   

          Per pertraukas skambanti muzika mūsų gimnazijoje - įprastas reiškinys. Įdomu, kada keliatės ir 

ateinate į gimnaziją? Juk kas rytą, vos įžengus pro gimnazijos duris ir pertraukų metu, jau skamba mu-

zika. 

 Ignas: Aš keliuosi septintą. 

 Steponas: Keliamės septintą, o muzika groja nuo be penkiolikos aštuonios. 

 Brigita: Kada, kaip ir kodėl jūs pradėjote savo muzikinę „karjerą“ radijo centre? 

 Ignas: Iš mūsų trijų, aš pirmas prisijungiau prie radijo taško. Mes sekame ankstesnių radijo taško 

atstovų pėdomis ir prisijungėme savo noru. 

 Steponas: Aš čia patekau Karolio dėka, jis mane įtraukė į radijo centro veiklą. Pradžia buvo sunki, bet dabar jau viskas gerai. 

 Brigita: Kitas klausimas – ar turite numatę muzikos grojaraštį, ar grojate spontaniškai? 

 Steponas: Grojam populiariausias dainas ir turim dvi laidas 

 Ignas: Vyksta laidos, kurių metu patys gimnazistai gali rinkti savaitės atlikėją, gali siūlyti savo dainas į „TOP 10”, ir tiesiog grojame muziką, kuri patinka mums pa-

tiems. 

 Brigita: Kas iš jūsų parenka muziką? 

 Steponas: Muziką parinkti gali visi mokyklos mokiniai, o mes priimame jų pasiūlymus ir pagal savo nuožiūrą grojame jų ir savo mėgstamas dainas. 

 Brigita: Kaip sutariate, kokią muziką groti pertraukų metu? 

 Irmantas: Iš tikro tai pagal nuotaiką. 

 Ignas: Vienas paleidžia, o kitas neprieštarauja. 

 Brigita: Kas jums vadovauja? Ar esate pasiskirstę pareigomis? 

 Steponas: Kiekvienas iš mūsų yra atsakingas už tam tikrą radijo laidą. Pavyzdžiui, aš su Irmantu vedu laidą „Savaitės atlikėjai“, o Ignas – „TOP 10” 

 Brigita: Ar ateityje planuojate ką nors patobulinti šioje srityje?  

 Ignas: Kadangi mes su Irmantu jau esame dvyliktokai, tad ateities naujoves paliksime Steponui, kuris liks radijo centre ilgesniam laikui. Jeigu jis sugalvos kažką... 

 Steponas: Pertraukų metu pasveikiname su gimimo diena draugus, kartais paskelbiame per radiją gimnazijos naujienas, kai praneša administracija... 

 Irmantas: Anksčiau vykdavo ir pokalbiai, kol mes dar nedirbdavom, o šiuo metu tuo neužsiimame. 

 Brigita: O kodėl pokalbiai eteryje nebevyksta? 

 Steponas: Sudėtinga situacija. 

 Irmantas: Šurmulys, susirenka daug žmonių, netinkamos sąlygos pokalbiams. 

 Brigita: O kuo domisi gimnazijos muzikos „didžėjai“? Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 

 Steponas: Hobis? Domiuosi sportu, futbolu. 

 Ignas: Laisvalaikiu šoku ir domiuosi muzika, kurią galėtume groti gimnazijoje. 

 Irmantas: Na, aš esu ne tik radijo didžėjus bet ir šiaip didžėjus, tai šiaip domiuosi muzika, sportu. 

 Brigita: Ar kada ateity planuojate savo gyvenimą susieti su muzika? 

 Irmantas: Aš tai nuo keturiolikos metų pradėjau dirbti interneto radijo stotyse, tad visą laiką galvojau, kad kažką sieti bandysiu su tuo, po to tapau didžėjum, todėl ir 

ateityje matau save dirbantį kažką panašaus, susijusio su radiju. 

 Steponas: Nemanau, bet gal?.. 

 Ignas: Niekas nežino, kas čia bus. 

   

MUZIKA — NEATSIEJAMA GYVENIMO DALIS... 

Marius: Mėgstu labai įvair ią muziką, nuo praeito šimtmečio klasikos iki 

šių dienų pop muzikos hitų. Tiesą pasakius, dažniausiai klausausi hip-hopo. Muzi-

ka, kurios klausausi dažniausiai priklauso ir nuo mano nuotaikos, taigi tai gali ab-

soliučiai bet kas.  
 

Kokios dainos tau patinka labiausiai?  

Emilija: Neturiu mėgstamiausios dainos. Na, nebent tos, kur ias pati atlie-

ku. 

Marius: Žinoma, man patinka dainos, kur ias pats atlieku, tačiau mėgsta-

miausios yra tos, kurios turi prasmę, kurių tekstuose vyrauja metaforos, kurios 

leidžia išreikšti save.  
 

Kokią turite svajonę?..  

Emilija: Turiu daug svajonių.. Gal pirmiausiai galutinai nuspręsti, ko no-

riu. Įstoti mokytis, vėliau gauti norimą darbą, sukurti šeimą… Tiesiog būti laimin-

gu žmogumi. 

Marius: Svajonių tur iu nemažai, tačiau, ko gero, pati pagrindinė svajonė 

yra būti tiesiog laimingu žmogumi ir dėl nieko šiame gyvenime nesigailėti.  

 

Dėkojame Emilijai ir Mariui, kad sutiko pasikalbėti.   

Linkime  jiems savo dainomis ir toliau džiuginti žmonių širdis. 

 

 

Kalbėjosi  Brigita Ragickaitė, IV A 

Atkelta iš 2 psl. 

     Brigita: O kaip manote, ar Lietuvoje didžėjui būtų galima išgyventi? 

     Irmantas: Žinoma, kad galima. Juk vyksta visokiausi renginiai, kuriuose galima 

dalyvauti, galima ir pačiam sugalvoti kokį renginį ir taip plėsti savo karjerą visame 

pasaulyje. 

 Brigita: Ir kaip įsivaizduojate didžėjaus gyvenimą? 

 Steponas: Tai kiekvienas savaitgalis kaip šventė... Ir dabar yra tų didžėjų, kurie 

iš to pragyvena, tai manau, kad tikrai įmanoma. 

 Brigita: Jūs ką tik atsakėte į paskutinį interviu klausimą… Pabaigai galbūt no-

rite dar ką nors pasakyti laikraščio skaitytojams? 

 Steponas: Stengsimės ir toliau gerai dirbti! 

 Brigita: Tikimės, jog taip ir bus. Ačiū už pokalbį!  

 

 

 Mokytoja Jolita Sinkevičienė - neatsiejama radijo centro dalis nuo pat jo įkūri-

mo pradžios. Ką apie besitęsiančias muzikos pertraukų metu gimnazijoje tradicijas 

pasakys Ji?.. 

 Mokytoja Jolita Sinkevičienė: „Radijo centrą įkūrė Audrius Biskis ir Justinas 

Pėčelis, tuo metu jie buvo dešimtokai. Jie pradėjo nešti idėją, jog mokykloje reikia 

radijo centro. Jie ieškojo pinigų aparatūros įsigijimui, kreipėsi ir į Butkevičiaus 

fondą, ir į tėvus, ir į direktorių, tad bendrom pastangom buvo surasti pinigai ir nu-

pirkta visa aparatūra, reikalinga radijo centrui. Vėliau vyko techniniai darbai, dėlio-

jamos kolonėlės, vedžiojami laidai... Iš pradžių vaikai vesdavo įvairias radijo laidas 

apie muzikos stilius, kiekvienai savaitės dienai buvo paskirtas tam tikras muzikos 

stilius, buvo galima išgirsti ir klasikinės, ir populiariosios muzikos kūrinių. Būdavo 

išties įdomių dalykų ir gaila, jog dabar radijo centras tarsi neturi savo funkcijos. 

Tikrai galėtų vesti muzikines laidas, pakviesti įdomių žmonių į pokalbius, kalbinti 

juos, vesti diskusijas.“ 
 

  DĖKOJU mokytojai Jolitai  bei radijo centro trijulei:  

Ignui, Irmantui  ir Steponui už interviu . 
 

TEGYVUOJA GIMNAZIJOS RADIJO CENTRAS!  

Brigita Ragickaitė, IV A 

Nuotr. iš kairės  Steponas,  Ignas,  Irmantas 



  InDžiaY 

Grupė InDžiaY susibūrė 2011m. pabaigoje. Jos 

narės – Gerda Šimoliūnaitė, Dovilė Milišauskaitė, 

Aušrinė Vaščėgaitė ir Kristina Buržinskaitė, pakvies-

tos vadovo Ginto Turonio susirinkdavo pagroti ir iš-

mėginti „elektrinius“ instrumentus. Tiesa, iš pradžių 

apie grupės kūrimą niekas negalvojo, tačiau šis reika-

las pamažu išsirutuliojo pats savaime. Buvo įrašyta 

viena daina, vėliau antra, gauti kvietimai pasirodyti 

keliuose koncertuose. Galiausiai G. Turonis, mergi-

noms pasiūlė burtis į grupę.  

Naujam kolektyvui reikėjo išsirinkti pavadinimą, 

todėl buvo pasirinktas paslaptingas „InDžiaY“ var-

das. Pavadinimas klausytojams sukelia daug klausi-

mų, o jo sukūrimo istoriją teko pasakoti mažiausiai 

šimtą kartų.  Taigi, šimtas pirmas: mūsų vadovas turi 

unikalią savybę muzikinius ritmus išreikšti savotiš-

kai. Pavyzdžiui, įvardydamas būgnų ritmą, jis sako 

puma pa pumpa, o kalbėdamas apie gitaras, neretai 

vartoja garsų junginį, kuris ir yra panašus į mūsų gru-

pės pavadinimą. Šis sąskambis mums pasirodė neįp-

rastai gražus, todėl pasirinkome tokį, gan netikėtą 

grupės pavadinimą. 

Šiuo metu po „InDžiaY“ vardu slepiasi penki gim-

nazistai: jau minėtos Gerda, Dovilė, Aušrinė, Kristina 

bei vienintelis vaikinas, neseniai prisijungęs prie ko-

lektyvo -  Benas Galinaitis. Kartu groti susiburiame 

du kartus per savaitę ir grojame tiek, kiek „pirštai 

leidžia“. Nors namų darbų ir mokslų tikrai netrūksta, 

tačiau repeticijoms laiko visada randame, o mokymo-

si rezultatai nuo to nė kiek nenukenčia. Gal vis dėlto 

tiesa, kad muzika gerina mąstymą? 

Pati didžiausia mūsų svajonė – surengti koncertą 

ant gimnazijos stogo. Kol kas to įgyvendinti dar ne-

pavyko, tačiau nė vienas šios idėjos neatsisakome. 

„InDžiaY“ repertuare šiuo metu yra apie 18 dainų. 

Labiausiai klausytojams patinka „Hiperbolės“ išpo-

puliarintas hitas „Išgalvotas gyvenimas“ ir amerikie-

čių dainininko Bruno Mars kūrinys „Lazy song“. 

Linksmybių repeticijų metu tikrai netrūksta. Pap-

rastai grupė „InDžiaY“ repetuoja mūsų gimnazijos 

rūsyje esančioje specialioje patalpoje, kurioje yra visi 

reikalingi instrumentai. Keista tai, kad jungiant ten 

šviesą, lemputė įsižiebia ir gretimoje patalpoje. Kai 

kas nors bando apšvietimą išjungti vienur, jis dingsta 

ir kitur, o kartu su ja dingsta ir visa elektra. Ne kartą 

buvo taip, kad  mes pačiame repeticijos įkarštyje, o 

kažkas už sienos išjungia šviesą ir ji dingsta pas mus. 

Iš pradžių tai atrodė niekis, tačiau vėliau pradėjo er-

zinti. Dėl to kartą gretimoje patalpoje, prie jungiklio, 

pakabinome užrašą, kad niekas nedrįstų jo paspausti, 

nes bus „šakės“. Šalia su lipnia juostele pritvirtinome 

šakutę. Buvo tikrai linksma ir nuo to laiko niekas ne-

bando pertraukti mūsų repeticijų. Žinoma, buvo ir 

begalė kitų linksmų nutikimų. 

Šio metu „InDžiaY“ aktyviai repetuoja ir plečia 

repertuarą bei tobulina jau turimą. Ruošiamės 

„Gatvės muzikos dienai“, kurioje dalyvausime jau 

trečiąjį kartą. Taip pat netolimoje ateityje tikimės 

surengti savo solinį koncertą.  

 Už pasirodymus labiausiai esame dėkingi kolek-

tyvo vadovui, kurį draugiškai vadiname Big GT, daž-

nai pagalvojame, kad be jo grupė nebūtų grupė. Žino-

ma, nemažiau svarbus yra gimnazijos bendruomenės 

palaikymas bei galimybė repetuoti ir tobulėti. 

                                                                                                   

Aušrinė Vaščėgaitė, III A 

NEPAMIRŠTAMOS DIENOS LENKIJOJE 

 

Kovo 17 – 22 dienomis tarptautinės daugiašalės part-

nerystės projektas „Gastronominiai stebuklai Europoje“  

pakvietė Portugalijos, Belgijos, Turkijos ir Lietuvos 

mokytojus bei mokinius į Lenkiją. Vilkaviškio „Aušros“ 

gimnazijos komandai jau teko viešėti Belgijoje ir Turki-

joje, o šįkart - ir Lenkijoje. Į kelionę vyko keturios 

gimnazijos mokytojos – projekto koordinatorė anglų kal-

bos mokytoja A. Grikietienė, anglų kalbos mokytoja L. 

Čivinskienė, mokytojos R. Laukaitienė bei E. Galinskienė, 

o kartu ir šeši gimnazijos mokiniai – M. Narijauskas, M. 

Kijauskas, E. Finagėjevaitė, U. Deltuvaitė, R. Maslauskai-

tė bei B. Ragickaitė. Komanda buvo svetingai priimta, o 

įsitraukdami į įvairią projekto organizatorių pasiūlytą 

veiklą bei sėdėdami prie vieno stalo susipažino ne tik su 

Lenkijos kultūra ir valgymo papročiais, bet ir su kitų šalių 

kultūrų bruožais. Visas projekte dalyvaujančias tautas 

sujungė bendra veikla ir bendravimas anglų kalba. 

Pirmoji projekto diena buvo praleista maždaug 145 m 

po žeme – Lietuvos, Lenkijos, Belgijos, Portugalijos ir 

Turkijos šalių komandos tyrinėjo Veličkų druskų ka-

syklas, į kurias ne kartą teko leistis ir liftu, ir 378 medi-

niais laipteliais. Lydimi gidės, projekto dalyviai išgirdo ne 

vieną legendą apie druskų kasyklas, galėjo sužinoti, jog 

giliai po žeme dirbdavo ne tik žmonės, bet ir arkliai, o 

keisčiausia tai, jog kadaise darbas kasyklose netgi buvo 

privilegija ir tik patys garsiausi žmonės galėjo į ją patekti! 

Susižavėję gidės pasakojimais, drąsiausieji galėjo para-

gauti druskos nuo uolų ir atsigerti itin sūraus, giliai po 

žeme tekančio vandens. Tyrinėjant uolas mezgėsi pirmo-

sios pažintys tarp skirtingų tautybių žmonių, o vakare visi 

susirinko į bendrą požeminį miegamąjį kambarį, kur atvi-

roje erdvėje stovėjo daugybė dviaukščių medinių lovų.  

Antrąją projekto dieną visi svečiai buvo pristatyti 

lenkų šeimoms, kuriose gyveno projekto metu. Likusias 

naktis Lenkijoje miegojome ne kasyklose po žeme, o jau-

kiuose namuose, kuriuose kiekvienas buvo svetingai sutik-

tas ir galėjo pasijusti šeimos dalimi. Trečioji projekto die-

na prasidėjo dalyvavimu dviejose pirmose matematikos ir 

anglų kalbos pamokose Liceum Ogólnokształcące, kuriose 

mokiniai įsijungė į bendrą darbą. Po dviejų pamokų tos 

pačios mokyklos salėje vyko projekto dalyvių prisistaty-

mas, kur svečiai supažindino visus su savo šalimis ir mo-

kyklomis, buvo rodomos skaidrės, trumpi filmuoti reporta-

žai, mokiniai kalbėjo prieš auditoriją, dainavo ir grojo. 

Ten pat pirmąkart išvydome gan neįprastą dalyką –  mo-

kyklos Šaulių  būrio iškilmingą eiseną. Nustebino tai, jog 

mokykloje mokosi perpus mažiau mokinių nei „Aušros“ 

gimnazijoje, tačiau čia esama labai daug netradicinės veik-

los būrelių bei renginių. Visiems didelį įspūdį paliko tą 

patį vakarą Liceum Ogólnokształcące mokinių suvaidintas 

miuziklas „Alladyn“ mokyklos muzikiniame teatre. Apie 

dvi valandas trukusiame miuzikle daugybė mokinių paro-

dė neeilinius gebėjimus šokti ir dainuoti, renginį lydėjo 

daugybė specialiųjų efektų, įsiminė ryškūs ir spalvingi 

mokinių kostiumai. Miuziklas susilaukė gausybės svečių 

ovacijų ir plojimų, visi panoro įsiamžinti nuotraukose su 

miuziklo aktoriais, todėl neskubėjo palikti salės ir dalinosi 

įspūdžiais vieni su kitais.  

Ketvirtoji diena svečius supažindino su Lenkijos 

kraštovaizdžiais ir senais pastatais liaudies kultūros mu-

ziejuje, kur projekto dalyviai galėjo ne tik visa tai pamaty-

ti, bet kartu ir įsilieti į lenkiško kaimo atmosferą gaminda-

mi tradicinius patiekalus autentiškoje virtuvėje bei lipdy-

dami ir žiesdami puodus iš molio. 

Penktoji diena, nors ir paskutinioji, bet buvo itin 

linksma ir aktyvi, nes visi norintieji galėjo įsijungti į Li-

ceum Ogólnokształcące sporto salėje vykusią  atvirų durų 

dieną, kurio metu buvo žaidžiamas futbolas, krepšinis, 

vyko sumo imtynės bei kitos atrakcijos, kurias buvo gali-

ma stebėti arba dalyvauti patiems. Vyko įvairios varžybos, 

kuriose gerai pasirodė ir „Aušros“ gimnazijos komanda, 

išmėginusi savo jėgas įvairiuose rungtyse. Po renginio ko- 

manda vyko į „Folwarku Cyziowka“, kur galėjo mėgau- tis 

saulėtu oru, natūraliais Lenkijos kraštovaizdžiais ir pasėdė-

ti prie laužo . Per penkias projekto dienas dalyviai taip 

„prisirišo“ vieni prie kitų, jog buvo labai sunku atsisveikin-

ti ir sugrįžti į autobusą. 

     Tarptautinės daugiašalės partnerystės projektas „Gas -

tronominiai stebuklai Europoje“ supažindino įvairių šalių 

komandas su Lenkijos kultūra įtraukdamas jas į įvairią, 

nuotaikingą veiklą. Kiekviena diena buvo unikali ir nepa-

kartojama. Apie jaukų vizitą dar ilgai primins nauji, susiti-

kimo metu atrasti draugai iš projekte dalyvaujančių šalių. 

Brigita Ragickaitė, IV A 



SUSIŽAVĖJUSIOS  

VERONOS IR NICOS MIESTŲ GROŽIU 
 

       Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos merginų šokių 

kolektyvas ,,Norija“ (vad. V. Merčaitienė) saulėtą 

ankstyvą pavasarį pasitiko koncertuodamos Veronoje 

(Italija) ir Nicoje (Prancūzija). Dalyvaudamos bend-

rame projekte su Vilniaus Žirmūnų gimnazi-

jos ,Septima“ orkestru (vad. V. Skripkauskas) bei 

Marijampolės kultūros centro šokio kolekty-

vu ,,Vilga“ (vad.V. Sagulina), merginos išvyko į de-

šimt dienų trukusią koncertinę kelionę. 

      Nors ,,Norijos“ kolektyvo merginos aplinkinių 

laikomos tautinio šokio atstovėmis, tačiau merginos 

neabejingos ir kitų stilių šokiams. Ir tai dar kartą įro-

dė atstovaudamos Lietuvai koncertiniame ture. Šįkart 

jos savo žaviais šokiais, gražia ir grakščia laikysena 

žygiavo orkestro priekyje kaip jo šokėjos. Mergi-

noms tai buvo pirmasis išbandymas tokiame amplua. 

Žygiavimas, šokimas karnavaliniame parade Veronos 

ir Nicos gatvėmis, stebint tūkstančiams žmonių, buvo 

didelis savęs išbandymas. Tačiau merginų veiduose 

spindėjo šypsenos, gražios ir švytinčios akys. O italai 

ir prancūzai, pamatę lietuvaites, šaukė - ,,bella, bella, 

balerina…“. Didelis dėmesys, gražūs atsiliepimai 

merginas tik dar labiau paskatino mylėti šokį, tobu — 

linti gražią laikyseną, plastiškumą.  Kelionės me-

tu ,,Norijos“ šokėjas sužavėjo didelis dėmesys, para-

do dalyvių kostiumai, išpuoštų mašinų didingumas, 

tačiau nepaisant to, jos pasiilgo savosios Lietuvos,  

savojo Sūduvos krašto. Šokėjos po šių didingų karna-

valų skirtingose valstybėse, skirtinguose miestuose   

„Žibinto“ informacija 

parsivežė neišdildomų įspūdžių. O kur dar likę įspū-

džiai pravažiuojant Vieną, Budapeštą? Šias sostines 

šokėjoms taip pat teko pažinti iš arčiau. 

    Vilkaviškio ,,Aušros“ gimnazijos merginų šokio 

kolektyvo ,,Norija“ šokėjos dar kartą įsitikino, kad 

šokis yra ne tik viena iš saviraiškos formų, savęs 

pažinimas, bet ir galimybė tobulinti savo laikyseną 

bei grakštumą. Be to, šokio pagalba galima susirasti 

nuostabių draugų bei koncertuojant pažinti ne tik 

Lietuvos kraštus, bet ir apsilankyti bei parodyti save 

kitų šalių žmonėms. 

Nuotr. iš šokio kolektyvo „Norija“ merginų asmeninio albumo  

Jausti 
 

Girgždantis ir karštas smėlis, per kurį aš bėgu ba-

somis. Gaivus jūros kvapas, kurio įkvėpus aš atgimstu 

iš naujo. Tas švelnus vėjo gūsis, kuris kedena mano 

plaukus ir lengvai perbėga per visą odą. Tas neapsa-

komas noras skristi... Ta nepaliaujama ramybė. Kai 

viskas lieka užnugary ir telieka tik prisiminimai. Prisi-

minimai, kurių aš nesigailiu. Prisiminimai, kuriuos 

prisiminus veidą puošia šypsena. Nesuvaidinta. Nuo-

širdi. Ir be jokios kruopelytės apgaulės. Be melo, ku-

rio tiek daug buvo kažkada.  

Galbūt kaip paukštis išskleisiu aš sparnus ir kilsiu 

aukštai tiek, kiek tik jie man leidžia. Galbūt nustojau 

dėlioti taškus. Ten, kur jų visai nereikia. Gal vėjas, 

miškas ir jūra taps man vienintelė muzika. Ir tai, gal-

būt visai nauja pradžia. 

Ir pažadu, jei po mirties tu būsi rojuj, aš tave susi-

rasiu.                                                                      Nes 

niekur kitur tu negalėtum būti - tarp žemės ir dangaus, 

tau per maža vietos.  

Jausti tą patį karštą smėlį po savo pėdomis. Ir 

gniaužti jį tarp pirštų, kai iš delnų jo daleles nusineša 

vėjas. Matyti besileidžiančią saulę, kuri skęsta kažkur 

toli už jūros. 

Ir tyliai nepastebimai nusišypsoti.  

Klaudija Benosenko, IIIG  

Mažas paukštelis atsistojo. Jo galvytė buvo pak-

reipta į kairį šoną, mažas gelsvas snapelis lietė sužeis-

tą sparnelį. Jo plunksnomis tekėjo purvas, visos 

plunksnelės, rodos, buvo nupešiotos neatsitiktinai – 

netvarkingai ir nelygiai. Krauju sulipusios, jos styrojo 

atsikišusios. Paukštelio akys raudonos, sužeistos ir 

liūdnos, būtų prisipildžiusios ašarų, tačiau paukštelis 

to nesugebėjo. Pakėlęs galvą į dangų, jis pamatė mė-

lyną žydrynę, kuri privertė jo širdį keistai suvirpėti.  

Kaip jis vėl norėtų skraidyti, būti stiprus, laimin-

gas, nepralenkiamas ir nesužeistas paukštis. Jo snape-

lis sujudėjo ir jis savo mažomis kojytėmis nutipeno 

arčiau uolos krašto. Prieš menką paukštelio kūnelį 

atsivėrė nuostabių kalnų vaizdas. „Jei aš niekuomet 

nepakilsiu – pagalvojo jis – daugiau niekada negalėsiu 

žavėtis šiuo grožiu“.  Paukštelis nepaisydamas sužei-

dimų, stipriai įkvėpdamas gaivaus oro užsimerkė. Jis 

visuomet svajojo pakilti, virš kalnų, greitai skristi ir 

niekada nesustoti.  

Sužeistas paukštelis pasileido nuo uolos. Sunkiai 

kritęs žemyn jautė vis smarkiau plakančią širdį. Ta-

čiau lėtai ir neskubėdamas, nors ir per skausmą, 

paukštelis išskleidė sparnus. Jo vidų apėmę jausmai, 

jog jam pavyko, buvo stipresni už bet kokį fizinį 

skausmą, už skausmą sužeistame sparnelyje.  

Jis skrido.  

Virš grožio, kurį norėjo regėti. Purvinas, sužeis-

tas, tačiau laimingas. Skrisdamas šypsojosi žiūrėda-

mas į dangaus skliautą, kuriame iš debesų dėliojosi 

žodžiai: „Niekuomet neišsižadėk savo svajonių, nes 

gyvenimas išsižadės tavęs“. 

   Sušąlusiomis mintimis, sušąlusiomis lūpomis – aš 

bijosiu prisiliesti. Čia nesaugu.  Niekada ir nebuvo.  

   Meilė atneša tiek daug priežaščių sušilti, bet ir tiek 

pat priežaščių sušąlti. Stingdančiu vidaus speigu pri-

siminti praeitį: visus laimingus veidus, visas nekaltas 

svajones. Save. 

   Mano širdyje sninga. 

   Tiek kartų bijoti vienatvės, tiek kartų dvejoti. Esu 

įstrigusi savo pačios susikurtame pasaulyje, kuriame 

per daug minčių, per daug vilčių. Ir sudužusių šir-

džių.  

   Rūke, kur šalta, miške kur gilu. Ten mano viduje 

sninga.  

   O kartais taip norėtųsi prisiliesti prie savo laimės, 

bent truputį – kad suprasčiau kas tai yra. Kad pajaus-

čiau tą meilės ir džiaugsmo skonį burnoje, kurį taip 

seniau jau buvau jautusi.  

   O kartais taip norėtųsi patekti ten, kur ramu. Be 

žmonių, be pasaulio. Tiesiog nieke. 

    

Mano širdyje sninga 

Dangaus svajonės 

Ar meilė galima, kai esi sušąlusi? 

Atvėsusiomis kojomis aš nepaeinu per karštą pasaulį. 

Jis verčia degti ir mane. Aš to nenoriu. 

Sušąlusiomis rankomis aš bijau prisiliesti. Čia nesau-

gu. Niekada ir nebuvo. 

Kaip surasti priežastį šypsotis, egzistuoti, priežastį 

atleisti? Kaip išmokti patylėti prieš gyvenimą? 

Miške, kur šalta, rūke kur gilu. 

Ten mano širdyje sninga.  
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Testas:   
     „Ar esi priklausomas nuo kompiuterio?“ 

1. Kaip dažnai žaidi kompiuterinius žaidimus?  

а) kiekvieną dieną – 3 balai; 

b) kas antrą-trečią dieną – 2 balai; 

c) kai neturiu kuo užsiimti – 1 balas. 

2. Kiek valandų praleidi žaisdamas kompiuteriu? 

а) 2-3 valandas ir daugiau – 3 balai; 

b) valandą arba dvi (užsižaidžiu) – 2 balai; 

c) maksimum valandėlę – 1 balas. 

3. Ar pats išjungi kompiuterį? 

а) kol kompiuteris neperkaito arba kol tėvai neištraukia jungiklio iš rozetės, arba 

kol neužmiegu prie kompiuterio, arba kol pradedu nebeskirti spalvų, arba kol pas-

kausta nugarą, arba išvis neišjungiu – 3 balai; 

b) kada kaip, kartais pats išjungiu kompiuterį – 2 balai; 

c) pats ir savo noru išjungiu – 1 balas. 

4. Jei turi laisvo laiko, tu jį skiri… 

а) žinoma, kad kompiuteriui, kam gi daugiau?!- 3 balai; 

b) priklauso nuo situacijos (galiu ir prie kompiuterio prisėsti)- 2 balai; 

c) tikrai ne šitai „dėžei“ – 1 balas. 

5. Ar esi praleidinėjęs pamokas ar kitus užsiėmimus vardan to, kad pasėdėtum prie 

kompiuterio? 

а) taip, praleisdavau- 3 balai; 

b) buvo keletą kartų, kad praleisčiau, bet tai nebuvo svarbūs dalykai – 2 balai; 

c) ne – 1 balas. 

6. Ar dažnai galvoji apie kompiuterį ar apie kompiuterinius žaidimus? 

а) taip, nuolat – 3 balai; 

b) keletą kartų per dieną prisimenu – 2 balai; 

c) retai, beveik nepagalvoju – 1 balas. 

7. Ką tau reiškia kompiuteris? 

а) viską arba beveik viską – 3 balai; 

b) daug reiškia, bet yra ir daugiau dalykų, kurie man ne mažiau svarbūs – 2 balai; 

c) nieko svarbaus nereiškia – 1 balas. 

8. Sugrįžęs namo, tu pirmiausiai…. 

а) sėdi prie kompiuterio – 3 balai; 

b) kaip kada – galiu ir prie kompiuterio prisėsti – 2 balai; 

c) na, jau tikrai nesėdu prie kompiuterio – 1 balas. 

Susumuokite rezultatus: 

Nuo 8 iki 12 balų: norma. 

Nuo 13 iki 18 balų: priklausomybės nėra, tačiau yra būtina skirti daugiau laiko 

vaikui ir atkreipti dėmesį į jo užsiėmimus. 

Nuo 19 iki 24 balų: priklausomybė nuo kompiuterio, būtina kreiptis į  psichologą. 
 

             www.seimospsichologas.lt 

Įdomu…  Ką apie tave sako raštas?  

 

   Turbūt nerasite dviejų žmonių, kurie rašytų identiš- 

kai vienoda rašysena. Tai individualu, kaip ir pirštų 

antspaudai. Tik šie apie žmogaus charakterio ypatybes  

ne kažin ką gali pasakyti, o štai rašysena – beveik viską… 

   Raidės šiek tiek palinkusios į dešinę. Tai rodo, kad žmogus – geranoriškai nusi-

teikęs kitų atžvilgiu. Jis moka valdyti savo emocijas ir nuolat trokšta bendrauti. 

   Raidės labai palinkusios į dešinę. Taip rašantys žmonės stengiasi visiems atvirai 

demonstruoti savo jausmus. Dažniausiai jie linkę į kraštutinumus: jei įsimyli, tai 

iki ausų, jei nemyli, tai iki neapykantos. 

   Į kairę palinkusios raidės. Rodo, kad žmogaus intelektas bei protas valdo emo-

cijas. 

   Nei į vieną pusę nepalinkusios raidės. Rodo, kad žmogus išlaiko pusiausvyrą 

tarp širdies ir proto. 

   Eilutė kyla į viršų. Taip rašo optimistai ir viskuo gyvenime patenkinti žmonės. 

   Eilutė leidžiasi žemyn. Taip rašyti būdinga skeptikams ir pesimistams. 

   Tiesi eilutė. Rodo, kad žmogų sunku išmušti iš pusiausvyros. 

   Eilutės lipa viena ant kitos. Atsargiai! Tai neryžtingų, bailių, užsisklendusių 

savyje žmonių rašysena. 

   Apvalios raidės. Byloja, kad žmogus linkęs bendrauti, visiems atverti širdį. 

   Kampuotos raidės. Būdingos aktyviems, siekiantiems pirmauti, kritiškiems 

žmonėms. 

   Apvalių ir kampuotų raidžių derinys. Atskleidžia nepaprastą žmogaus sugebėji-

mą žavėti, taip pat jo vaišingumą, išlavintą skonį ir taktą. 

   Smulkiomis raidėmis rašo ypač santūrūs, sugebantys susikaupti, tačiau uždari ir 

nenuspėjami žmonės. 

   Stambios raidės būdingos plačių užmojų, didelių ambicijų žmonėms, nemėgs-

tantiems priklausomy-

Išmintis byloja… 

   „Didelius ir mažus pasirinkimus tenka daryti 

kiekvieną minutę. Tokia gyvenimo ironija – 

mes keliaujame tik į vieną pusę. Negalime sug-

rįžti, negalime lyginti bandydami vieną kelią 

po kito. Negalime turėti dvigubos patirties. 

Todėl gyvenime tenka pasikliauti tik išminti-

mi“. 

Ir dar... 

Įdomūs faktai apie rašyseną 

  

   Kai tarp raidžių paliekami 

dideli tarpai, tai rodo, kad žmo-

gui reikia daugiau asmeninės 

erdvės, o kai tarpai siauri – 

asmuo trokšta būti kitų draugi-

joje. 

   Galima pastebėti, kad rašy-

dami ant neliniuoto popieriaus 

vieni žmonės tarp eilučių yra 

linkę palikti didelius tarpus, kiti 

– mažesnius. Dideli tarpai kal-

ba apie asmens pomėgį paž-

velgti į dalykus iš šalies, ilgiau 

viską apgalvoti. Kai tarpai tarp 

eilučių labai maži – rašantysis 

mėgsta nuolat suktis įvykių su-

kūryje. 

   Jei rašantysis palieka siauras 

paraštes, tai kalba apie jo tau-

pumą, netgi šykštumą, smulk-

meniškumą. 

Įmink mįslę  

Plieno plūgas aria šviesiam lauke,  

juodas vagas klodamas.  

(Plunksna rašo)  
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