
Su šviesa, akių atvėrimu, 

su nutolstančiu sapnu, gyvybe! 

Su aušros upe viršum namų, 

jos galingu įsiliejimu – 

kaip į jūrą – į dienos platybę. 

 

Plaukiam! Nežinau, ar tu matai, 

kaip kažkas nei tolsta, nei artėja 

mumyse. Gal tai šviesos krantai? 

Vėjas mūsų burėse? Gal tai, 

ko dar niekas nesame atspėję? 

                                                        (Just. Marcinkevičius) 
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Mieli dvyliktokai, 

Jums tik šimtas dienų 

iki laisvės beliko! Bet 

pirmiau reikės įveikti 

daug kliūčių: egzaminų 

laviną išgyventi, stati-

naitėj nepaskęsti, tingi-

nystės dykumoj nepa-

siklysti, žinių šalį su-

rasti ir joje sau gerą 

vietą išsikasti. 

Trečių gimnazinių 

klasių sveikinimai 

abiturientams 

Šimtadienis: linksmybės prieš didįjį išbandymą 

Su didžiausia pagarba 

3 d klasė 

Liko 100 dienų tarp 

klasės draugų. 

Juokis, kvailiok ir 

švęsk su klase, 

Nes pavasarį teks at-

sisveikint su ja. 

Džiaukis mokykla, 

kol dar gali, 

Nes moksleivio dalia 

mėgausies nebeilgai. 

Liko 100 dienų, po 

kurių 

Jūs pasiilgsite mo-

kyklos laikų ir medi-

nių suolų. 

Šilčiausi sveikinimai 

nuo 3c klasės 

Mūsų gimnazijo-

je, kaip ir kiekvienoje 

kitoje, kiekvienais me-

tais švenčiamas šimta-

dienis – šimtas dienų iki 

abiturientų brandos eg-

zaminų. Tačiau iš kur 

kilo ši tradicija, kuri ta-

po neatsiejama šių dienų 

Lietuvos abiturientų 

mokyklinio gyvenimo 

dalimi? 

Spėjama,  kad 

Lietuvoje šimtadienis 

pradėtas švęsti 1923m. 

Kauno  „Aušros“ gim-

nazijoje – pirmojoje lie-

tuviškoje gimnazijoje 

Kaune, turinčioje gilias 

tradicijas. Gimnazijos 

muziejuje skelbiama ši 

šimtadienio atsiradimo 

istorija: 

1926 m. berniu-

kų klasėje vyko istorijos 

pamoka. Ją vedė inspek-

torius P. Spudas ir aiš-

kino Prancūzų Didžio-

sios revoliucijos istori-

ją, akcentuodamas Na-

poleono sugrįžimą iš 

tremties į Prancūziją. 

Napoleonas valdė tik 

100 dienų. Šios klasės 

mokiniams kilo mintis: 

„O kodėl gi ir mums 

nesuorga-

nizavus iki 

mokslo me-

tų pabaigos 

likusių mo-

kytis 100-to 

dienų šven-

tės – vaka-

rėlio?“ 

Apskaičia-

vę, kada toji šimtosios 

dienos data, suorgani-

zavo pirmąjį vakarėlį-

šventę. Berniukai, pasi-

kvietę žymių to meto 

žmonių, paruošė savo 

saviveiklos pasirodymą. 

1927m. ši šventė 

tapo tradicine, išlikusia 

iki šių dienų  ir paplitu-

sia visoje Lietuvoje. 

Akivaizdu, kad šią šven-

tę iniciavo patys moki-

niai, kurių veiklą paska-

tino įdomus mokytojo 

pasakojimas. Dabartinė 

„Aušros“ gimnazijos 

direktorė taip pat di-

džiuojasi, jog būtent šio-

je gimnazijoje gimė 

šimtadienio šventimo 

tradicija. 

Nors šimtadienių 

pradininke Lietuvoje 

laikoma „Aušros“ gim-

nazija, tačiau Kauno 

Maironio gimnaziją taip 

pat būtina paminėti, ka-

dangi ji taip pat glau-

džiai susijusi su pirmųjų 

šimtadienių organizavi-

mu, nes po 1927 m. Lie-

tuvoje buvo įvykdytos 

švietimo sistemos refor-

mos – buvo atskirtos 

berniukų ir mergaičių 

mokyklos. Taigi, dabar-

tinėse Kauno „Aušros“ 

gimnazijos patalpose 

įsikūrė berniukų gimna-

zija, o dabartinėse Kau-

no universitetinės Mai-

ronio gimnazijos patal-

pos atiteko mergaitėms 

ir tuomet vadinosi Kau-

no „Aušros“ mergaičių 

gimnazija. Nors berniu-

kai ir mergaitės mokėsi 

atskirose patalpose, tai 

jiems nesudarė kliūčių 

kartu švęsti svarbiausias 

abiturientų šventes, taigi 

ir šimtadienis švęstas 

kartu. 

Dabar šimtadie-

nis – tradicinė ketvirtos 

gimnazijos klasės moki-

nių šventė. Tai ženklas, 

kad artėja metas susi-

kaupti prieš egzaminus, 

tačiau pati šventė – 

linksma, šmaikšti ir ori-

ginali, jai pasirenkamos 

įdomios, linksmos, vai-

kiškos temos. Į šventės 

programą stengiamasi 

įtraukti ir mokytojus. 

Trečiokams šimtadienis 

– tai galimybė pade-

monstruoti savo šmaikš-

tumą, išradingumą, ori-

ginalumą bei surengti 

nepamirštamą šventę, o 

abiturientams – atsipa-

laidavimo šventė prieš 

didįjį susikaupimą ruo-

šiantis brandos egzami-

nams. 

 

Gintarė Jankauskaitė 1c 

https://www.google.lt/search?q=abiturientu  
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Klasių vadovų linkėjimai auklėtiniams 

Kai mokinių lūpose išgirstame žodį „šimtadienis“, dažniausiai tai siejame su teigiamomis emocijo-

mis bei mintimis: diena, kai nuo pečių nukrinta mokslų našta ir  kai abiturientai vėl gali pasijusti 

vaikais, tampa svarbiausi mokykloje. Galimybė visą dieną linksmintis, šėlioti, trukdyti pamokas, 

dalyvauti smagiame renginyje, surengtame specialiai jiems, ir tęsti linksmybes po jo. Tačiau ši šven-

tė taip pat reiškia būtent pagrindinę likusių šimto dienų iki pirmojo egzamino idėją. Tad gerai pasi-

linksminę dvyliktokai privalo smarkiai pasistengti ir įnirtingai ruoštis egzaminams. Įdomu sužinoti, 

ką norėtų palinkėti bei patarti šiųmetiniams „Vėtrungės“ gimnazijos abiturientams jų klasių vado-

vai. 

4a klasės auklėtoja Kristina Adomavičienė: 

Savuosius mokinius auklėju visus keturis metus ir jais tikrai džiaugiuosi, mūsų santykiai yra labai geri. 

Šimtadienio proga norėčiau jiems palinkėti nepamesti galvų ir proto. Proto, proto ir dar daugiau proto – 

štai ko linkiu. Protingai pasirinkti ir tegu pasirinkimas nesuklaidina. 

4b klasės auklėtoja Laimutė Mockienė: 

Šią klasę auklėju ketverius metus. Man šie vaikai yra labai geri, ypač kai aš jų nematau (juokiasi). Bet ko-

kiu atveju – geri. Iš jų sužinau daug naujo ir mokausi gyventi pagal jų taisykles, kas man yra sunku. Tačiau 

ir jiems taip pat sunkiai tenka gyventi pagal mano taisykles. Džiaugiuosi, kad yra tikrai žingeidžių moki-

nių, siekiančių tų žinių. Artėjant egzaminams noriu palinkėti neišsigąsti sunkumų, kurie bus ateityje, kad ir 

kaip sunku būtų, bandyti juos įveikti. Nes jei gyvenimas pateikia citrinas, tai iš jų reikia bent sulčių išsi-

spausti ir jomis pasimėgauti. Tarp mokslų linkiu nepamiršti, kad dar yra ir laisvalaikis, artimieji, kuriems 

reikia pasakyti ačiū bei myliu. 

4c klasės auklėtoja Jurgita Stakauskaitė: 

Savo auklėtiniams aš jau trečioji auklėtoja. Mano auklėtiniai labai savarankiški, linkę įvairius sprendimus 

priimti patys. Mūsų santykiai gana dalykiški, tačiau, manau, nuoširdūs. Šimtadienio proga noriu pasakyti, 

kad gyvenimas lekia kaip traukinys. Tik jūs patys galite pristabdyti tą traukinį ir jo važiavimo kryptį pakeis-

ti norima linkme. Todėl jau šiandien skirkite laiko sau, savo tikslams įgyvendinti. Dabar pats laikas įšokti 

kad ir į paskutinį traukinio vagoną! Linkiu stiprybės ir ištvermės! 

Viktorija Petrošiūtė 3d 

Nuotrauga iš gimnazijos archyvo 
Nuotrauka iš gimnazijos archyvo 
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Gyvenime ne viskas 

paprasta - suklydę nepa-

sinaudosite Esc, Backs-

pace ar Delete klavišais, 

todėl gyvenkite tarp 

žmonių, dalindamiesi 

tikrais jausmais ir šilu-

ma, džiaugsmu ir rūpes-

čiu, laime ir kančia. At-

minkite, - vienas tikras 

draugas - daug vertin-

gesnis už 1000 face-

book draugų. Mieli 

dvyliktokai, linkime 

visuose gyvenimo ke-

liuose turėti tris vado-

vus: TIKĖJIMĄ, VILTĮ 

IR MEILĘ. Tikėjimas 

jus stiprins. Viltis atgai-

vins. Meilė apvainikuos 

jūsų gyvenimą pačiais 

gražiausiais žiedais. To-

dėl, kas benutiktų - nie-

kada nepraraskite VIL-

TIES. Visada širdyse 

brandinkite MEILĘ. 

Visados gaivinkite TI-

KĖJIMĄ. Sėkmės DA-

BAR ir VISADOS.  

Linkėjimai nuo  

3a klasės 

4d klasės auklėtoja Anisija Karmanova: 

Jau ketvirtus metus auklėju 4d  klasės mokinius. Man jie yra patys geriausi ir gražiau-

si! Kadangi retai susitinkame, tai mūsų tarpusavio santykiai yra geri, nes neturime 

kada susipykti... 

Mielieji, liko 100 dienų ir 100 naktų, iš viso 100 parų. Tai 2400 valandų, 144000 mi-

nučių arba 3200 pamokų. Minutę pamąsčius, kiek mūsų gyvenimas yra valdomas liki-

mo ir kiek atsitiktinumo, supranti, kad svarbiausi gyvenimo klausimai dažniausiai yra 

tik tikimybių teorijos uždaviniai. Vienas iš paprasčiausių tikimybių priskyrimo būdų – 

vienodų galimybių suteikimas visoms baigtims. Palankių baigčių rezultatas yra Jūsų 

rankose! Siekite, kad tikimybė išsipildyti Jūsų svajonės visada artėtų prie vieneto! Aš 

tikiu Jūsų ateitimi. Sėkmės visiems. 

 

 

 

 

 

Mielas dvyliktoke, nesėdėk duobėje, stokis ir eik PIRMYN! 

4e klasės auklėtoja Laima Piešinienė: 

Savo auklėtiniais rūpinuosi ketverius metus. Neturiu kuo skųstis, sutariame tikrai ge-

rai ir šiltai.  

Mano auklėtiniai! Šimtas dienų – kiek daug ir kiek mažai... Per šias dienas kvatokitės, 

šėlkit, liūdėkit ar bambėkit, tačiau užbaikit, ką pradėjot. Sėkmės visiems! 

4f klasės auklėtoja Virginija Čižauskienė: 

Savo ,,favoritus“ pirmą kartą auklėtiniais pavadinau 2010 metų  rugsėjo 1 dieną. Ta-

da jų klasėje buvo daugiau, o dabar labai tikiuosi, kad visi 24 mokiniai garbingai nu-

eis paskutinį keliuką nuo Šimtadienio iki Išleistuvių.  

Dvejus mokslo metus auklėtinius matydavau penkis kartus per savaitę, nes visiems 

dėsčiau lietuvių kalbą. Dabar per pamokas susitinku su 14 auklėtinių, na, o 10 matau 

kur kas rečiau. Bet jie visi žino, kur yra mano kabinetas, ir man labai malonu, kai jie 

ateina dėl įvairiausių reikalų.  

Manau, kad pagrindinis mus siejantis jausmas yra mano pagarba jiems. Šito visada 

mokiau ir pati juos gerbdama, ir skatindama gerbti visus žmones, su kuriais jie 

gimnazijoje susitinka. Dar labai norėjau, kad visi būtų atsakingi už savo mokymąsi, 

elgesį ir kuo labiau būtų ištikimi savo svajonėms, susijusioms su jų ateitimi. Tad per 

šimtą dienų šie mano neįkyrūs mokymai tegul pasiekia pačias slapčiausias  jų širdelių  

kerteles.  

Mano auklėtiniai yra įdomūs ir labai skirtingi žmonės. Šiek tiek gaila, kad ne visada 

jie mokėjo aukotis dėl bendro reikalo. Tačiau manau, kad atsakomybės naštą ant savo 

pečių jau pajuto visi, ir ta našta tuo meilesnė, kad yra kiekvieno jų individuali. Taigi 

linkiu pasirinkti egzaminus, kuriuos tikrai išlaikys, išsaugoti mokyklinius draugus, 

kurie niekada neišduos, išgyventi iki vasaros vidurio tokius įvykius, kurie  niekada 

neišdils ir bus  tvirčiausia atsvara gyvenime, kai jų valtelę likimo bangos sups, mėtys 

ir klaidins. Išlikite ,,favoritais”, kad visos svajonės taptų realybe. Ir dar linkiu – 

niekada neišduoti Tėvynės, gimtosios kalbos ir savo šeimos! 

4g klasės auklėtoja Rūta Liudienė: 

Esu 4g klasės auklėtoja dvejus metus. Su mokiniais bendraujame nuoširdžiai ir links-

mai, palaikome šiltus santykius. Nuo šimtadienio iki pirmojo egzamino likus šimtui 

dienų, savo dvyliktokams linkiu kantriai siekti užsibrėžto tikslo, kad jų gyvenime būtų 

mažiau nusivylimų, o daugiau pakilimų. Brangieji, kurkite gyvenimą savarankiškai, su 

polėkiu ir gražiomis svajonėmis. 
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Kas gi gražiau aprašo artėjantį pavasarį, nei Mairo-

nis..?  Daugeliui šis metas- pats nuostabiausias, juk 

visi esame jau taip išvarginti šalčių, taip išsiilgę 

švelniųjų saulės bučinių. Tačiau kasmet  šis metų 

laikas atneša mokiniams  daug streso ir nerimo.  Bū-

tent tai psichologai ir įvardija kaip pačią didžiausią 

kliūtį laikant egzaminus ir bandant sėkmingai įveikti 

sudėtingas jų užduotis. Kai kurie mokiniai sumano 

savų nusiraminimo būdų, kiti jų ieško internete. Ne 

visada galime pasikliauti tuo, ką randame virtualioje 

erdvėje, todėl profesionalioji mūsų mokyklos 

psichologė Renata Baltrimienė pasidalijo savo ži-

niomis, kaip geriausia mokytis ir kaip psichologiškai 

pasiruošti egzaminams. 

      Norint sėkmingai išlaikyti egzaminą, labai 

svarbu turėti tinkamą nuostatą egzamino atžvil-

giu. Jei praeityje turėjote neigiamą patyrimą egzami-

no metu, pavyzdžiui, užmiršote atsakymus, šie nei-

giami jausmai daro įtaką mintims apie būsimus egza-

minus. Jūsų įsitikinimai, mintys apie tam tikrus įvy-

kius gali turėti labai didelę reikšmę jūsų rezultatams. 

Todėl siekiant įveikti egzaminų stresą, labai svarbu 

nutraukti neigiamas asociacijas, susijusias su egza-

minais, ir suformuoti labiau teigiamas asociacijas 

( Žinios- galia! Įsimenu viską, ką noriu įsiminti. 

Kiekvienas sunkumas skatina mane „susiimti“, galiu 

pasinaudoti visomis savo galimybėmis, klysti yra 

normalu). 

     Kelios raudonos detalės interjere aktyvina 

protinę veiklą. Tai gali būti raudonas puodelis arba-

tai, raudona rašymo priemonė ir t.t. 

     Taip pat svarbu naudoti efektyvius mokymosi 

būdus – tai nuoseklus mokymasis viso semestro me-

tu, teksto pabraukimas spalvotais žymekliais arba 

pakartotinis teksto skaitymas.  Mokymosi metu būti-

na daryti pertraukas. Tyrimai rodo, kad dėmesys iš-

laikomas 30minučių, todėl kas pusvalandį būtinos 

3minučių pertraukėlės. Po pertraukos, jei įmanoma, 

geriau imtis kitokio pobūdžio mokslų, nes tada leng-

viau įsimenama, pvz. po anglų kalbos mokytis mate-

matiką , po istorijos- lietuvių kalbą. Geriausiai įsi-

menama pirmiausiai ir paskiausiai ateinanti informa-

cija. Tad pamokas reikėtų pradėti ruošti nuo to, kas 

svarbiausia, ką mažiausiai žinote ar blogiausiai įsi-

minėte. Toliau mokytis  tai, ką suprantate, o pabaigai

- tai, ką dar reikia pasiaiškinti, suprasti. Geriausia 

atmintis yra maždaug tarp 8 ir 12 valandų, vėliau - 

nuo 17 val. iki paties geriausio laiko mokytis - 19 

valandos.  

     Mokymasis visą dieną ne visada atneša geriau-

sius rezultatus. Tie, kurie mokosi visą dieną, išsau-

go atmintyje 9 proc. informacijos, jei vakare veikia 

kažką kitą. Tie, kurie prieš miegą dar  pasimoko, 

išsaugo 56 proc. žinių. Labai gerai smegenims yra 

dieną pasimokius trumpai pamiegoti, bet ne 

priešingai. Miegas prieš mokymąsi tik menkina 

produktyvumą. Grynas oras gerina darbingumą. 

     Sveika, subalansuota mityba- privalumas. 

Naudingiausia yra maitintis maistu, kuriame yra B 

grupės vitaminų. Tai - vaisiai, daržovės, riešutai, 

kiaušiniai, žuvis, neskaldyti grūdai. Nuolat geriamas 

vanduo visada bus naudingiau už energizuojančius, 

svaiginančius ir angliarūkštės prisotintus gėrimus, 

kadangi po jų jums gali atsirasti šalutinis poveikis, 

trukdantis siekti aukščiausių rezultatų, pvz. energijos 

perteklius, nemiga ir t.t  

    Sėkmę moksluose ir egzaminuose lemia daug 

veiksnių. Didžiausią baimę kelia nežinomybė, tad 

nebijokite išsiaiškinti egzaminų eigos, nebijokite 

klausti, kas jums neaišku. Mokykitės nuosekliai, ne-

palikite darbų paskutinei savaitei. Tinkamai mait-

inkitės, išeikite „pakvėpuoti grynu oru“ ir nusiteikite 

optimistiškai. Ir vis dėlto pasilikite bent mažą kru-

opelytę baimės, ji ir yra pats geriausias „varikliukas“ 

gyvenime, skatinantis dar labiau stengtis , o pas-

tangos visada mums atneš pačių geriausių rezultatų. 

 

Egidija Galginaitė 2f 

Kaip pasiruošti egzaminams? 

„Prasijuokė saulė skaisčiais spinduliais; 

Vaikai vienmarškiniai palangėmis šildos; 

Dabinasi girios drabužiais žaliais; 

Ir žiedas ant kalno iš pumpuro gvildos.“   

Maironis 
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Taisyklės abitu-

rientams: 

1. Griausmingai 

atšvęsti šimtadie-

nio šventę; 

2. Daugiau nieko 

nešvęsti iki egza-

minų; 

3. Mokytis, moky-

tis ir dar kartą mo-

kytis; 

4. Sulaukti ne 

gandrų, o egzami-

nų; 

5. Gerai išlaikyti 

egzaminus, kad 

netektų gyvenimo 

praleisti dirbant 

"nuostabiose" dar-

bovietėse. Pavyz-

džiui: 

"McDonalds" arba 

"Maxima". 

Nuoširdžiai linki-

me stiprybės lai-

kantis šių taisyklių.    

Interviu su buvusiais gimnazistais:  

mokykla - egzaminai - kas toliau? 

Likus šimtui die-

nų iki prasidėsiančio eg-

zaminų maratono mūsų 

mokyklos abiturientai 

atšventė šimtadienį. Ši 

diena visiems įstringa 

atmintyje kaip diena, ka-

da paskutinį kartą šven-

čiamos mokyklinuko 

dienos. Diena, po kurios 

abiturientai šimtui dienų 

„užsidarys celėse“, ruo-

šis egzaminams. Dabarti-

niams dvyliktokams įdo-

mu, kaip tą šimtą dienų 

sekėsi ištverti ankstes-

niesiems abiturientams? 

Kalbinu du visiškai skir-

tingus žmones, baigusius 

“Vėtrungės” gimnaziją. 

Tai  2013 metais mūsų 

mokyklą baigusi Živilė 

Liaudonskaitė ir 2012 

metais baigęs Deividas 

Lubys.  

 

Koks jausmas apėmė 

sulaukus šimtadienio? 

Deividas: 

Jausmas buvo tikrai nuo-

stabus, pradedi jausti, 

kad viskas po truputį ei-

na į pabaigą. 

Živilė: 

Buvo netikėta. Šimtadie-

nis atėjo labai nelauktai- 

juk tai diena, kai susivo-

ki, kad labai grei-

tai priartėsi prie 

finišo tiesiosios- 

egzaminų, kurie 

lems viską. 

 

Kaip laukėte eg-

zaminų? 

Deividas:  

Egzaminų laukiau ra-

miai, nes jiems juk ruo-

šiausi 12 metų. 

Živilė: 

Truputį kilo panika. Ta-

čiau tai juk neišvengia-

ma. 

 

Kaip ir kada nuspren-

dei, ką veiksi po mo-

kyklos? 

Deividas: 

Apie tai nusprendžiau 

dar 11 klasėje ir sėkmin-

gai to siekiu ir dabar. 

Mokiausi Tarptautinėje 

verslo ir teisės aukštojoje 

mokykloje, vėliau- Vil-

niaus universitete. Studi-

javau logistiką ir štai-

dabar gyvenime veikiu 

tai, ką noriu veikti! 

Živilė: 

Nusprendžiau išlaikiusi 

egzaminus. Šiais metais 

nestoju niekur. Tiesiog 

leidžiu sau apsispręsti, ar 

tikrai gerai pasirinkau, 

ką noriu veikti. Noriu 

būti mokytoja.  

 

Kokį mokytoją 

“Vėrungės” gimnazijo-

je galėtumėte išskirti 

kaip labai motyvuojan-

tį ar kaip gerą pavyzdį?  

Deividas: 

Geriausiai atsimenu ma-

tematikos mokytoją Jurgį 

Kripą. Jo pamokos būda-

vo geriausios, jis ne tik 

spėdavo viską išdėstyti, 

bet ir pajuokauti. 

Živilė: 

Manau, kad daugelis mo-

kytojų mūsų mokykloje 

yra kompetentingi. 

 

Ar esate laimingi baigę 

„Vėtrungės“ gimnazi-

ją? Kodėl? 

Deividas: 

Labai džiaugiuosi, jog 

baigiau “Vėtrungę”, nes 

joje prabėgo keturi, kol 

kas geriausi, mano gyve-

nimo metai. 

Živilė: 

Taip. Čia sutikau žmo-

nių, kurie lydės mane 

ilgai. Išmokau ne tik ma-

tematikos ir kitų dalykų, 

bet ir gyvenimiškų pa-

mokų. 

  

 

Ko norėtumėt palinkėti 

dabartiniams abitu-

rientams? 

Deividas: 

Palinkėsiu linksmai at-

švęsti šimtadienį, gerai 

pabaigti semestrą bei 

puikiai išlaikyti egzami-

nus. 

Živilė: 

Palinkėsiu susikaupimo 

besimokant ir gero šim-

tadienio. 

Ačiū už pokalbį. 

  

Emilija Knyzelytė 3f 

     

Su meile ir pagar-

ba 3 b klasė 
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Vasario 25 dieną 

Klaipėdos „Vėtrungės“ 

gimnazijoje vyko „Karjeros 

diena 2014“. Nuo devintos 

valandos ryto iki pirmos 

valandos popiet gimnazijos 

mokiniai turėjo galimybę 

klausyti įvairių paskaitų 

profesijos pasirinkimo ir 

karjeros galimybių temo-

mis, susitikti su konkrečių 

profesijų atstovais, kurie 

mielai dalinosi savo patirti-

mi ir žiniomis. Paskaitų 

pasirinkimas buvo tikrai 

platus – iš viso buvo galima 

aplankyti net 34 skirtingas 

paskaitas. Tarp jų buvo mo-

kinių veiklinimas, profesi-

jos pasirinkimas, studijos 

užsienyje. Kitose paskaito-

se daug įvairių specialistų 

atvirai kalbėjo apie savo 

profesijas, jų pliusus bei 

minusus, nurodė darbo gali-

mybes ir reikiamybes, dali-

no patarimus norintiems 

studijuoti ir dirbti tose sri-

tyse. O norintieji galėjo 

individualiai pasikonsultuo-

ti su karjeros konsultante 

Edita Mačiulske.  

Būtent ji ir papasa-

kojo plačiau apie šias kon-

sultacijas bei pačią karjeros 

dieną. 

Visų pirma norėtųsi suži-

noti daugiau apie Jūsų 

specialybę – kokia ji? 

Karjeros konsultavimas – 

tai projektas, kuris vyksta 

visose Lietuvos mokyklose. 

Jis organizuojamas Lietu-

vos mokinių neformaliojo 

švietimo centro, kuris įsikū-

ręs Vilniuje. Padalinių yra 

visuose miestuose ir jų mo-

kyklose. Būtent Klaipėdoje 

tokių karjeros konsultantų, 

kaip aš, yra dešimt. Mes, 

karjeros konsultantai, pade-

dame mokyklos koordina-

toriams organizuoti visas 

veiklas, susijusias su karje-

ra. Tai apima konsultacijas, 

informacinius renginius, 

karjeros dienas, klasės va-

landėles, mokinių veiklini-

mą. Mes esame atstovai iš 

mokyklos išorės, kurie gali 

būti tarpininkai tarp organi-

zacijų, pašnekovų, vadovų 

ir idėjų.  

Kuo svarbus mokinių 

konsultavimas karjeros 

klausimais? 

Tai yra labai svarbus daly-

kas. Štai neseniai vykusioje 

Litexpo „Studijų mugėje 

2014“ mums teko pakon-

sultuoti net 1009 mokinius. 

Tai – labai daug. Norinčių-

jų stovėjo gyvos eilės. Tai 

parodo, kad mokiniams iš 

tiesų yra įdomu ir svarbu 

pasikonsultuoti šiuo klausi-

mu. Daugiausia tuo domisi 

dešimtokai, svarstantys, 

kokius profilius 

pasirinkti, ir besi-

blaškantys dvy-

liktokai. Žinoma, 

rūpi ir kitiems 

gimnazinių klasių 

mokiniams.  

Karjeros konsul-

tavimas vyksta 

kiekvienoje mo-

kykloje. Žinau, 

kad „Vėtrungės“ 

gimnazijoje jis yra 

ganėtinai stiprus, 

tad norisi tik paska-

tinti mokinius eiti, 

kalbėtis ir domėtis.  

Papasakokite apie 

karjeros dieną. 

Koks tikslas orga-

nizuoti ją? Kieno idėja 

buvo surengti ją 

„Vėtrungės“ gimnazijoje? 

Surengti ją buvo 

„Vėtrungės“ gimnazijos  

karjeros koordinatorių Re-

natos Baltrimienės ir Linos 

Griščenkovienės idėja. 

Gimnazijoje toks renginys 

vyksta jau antrus metus. 

Siekiama, kad mokiniai 

galėtų per vieną dieną savo 

mokykloje išgirsti ne tik 

apie aukštąsias mokyklas, 

bet ir susipažinti 

su tam tikrų sričių 

specialistais. Taip 

pat dalyvauti lais-

vesnėse paskaito-

se, tokiose kaip 

viešasis kalbėji-

mas, iššūkiai, tiks-

lai ir jų planavi-

mas, streso įveika. 

Šios paskaitos vyksta tam, 

kad mokiniai kuo anksčiau 

pradėtų ugdyti savybes, 

kurios yra reikalingos ieš-

kant darbo. Aš taip pat pri-

sidėjau prie šios idėjos rea-

lizavimo: pagelbėjau suk-

viečiant įvairių profesijų 

atstovus, taip pat vienoje 

paskaitoje pristačiau moki-

nių veiklinimą.  

Sakykite, kokia, Jūsų ma-

nymu, yra tokios dienos 

nauda gimnazijos moki-

niams?  

Nauda yra keleriopa. Visų 

pirma, renginys vyksta mo-

kykloje. Mokiniams, norin-

tiems pasidomėti studijomis 

ar profesijomis, nereikia 

niekur važiuoti, tad sutau-

poma išlaidų. Kitas dalykas 

– į mokyklą galima pasi-

kviesti profesijų atstovų ir 

iš mokinių tėvų ar pažįsta-

mų, kurie taip pat gali pa-

pasakoti įdomių sėkmės 

istorijų. Norisi įtraukti ne 

tik mokinius, bet ir jų tė-

vus. Taip pat tai galimybė 

gauti daug informacijos 

apie specialybes, aukštąjį 

mokslą ir t.t. O mokiniams 

turbūt smagu ir todėl, kad 

nevyksta pamokos. 

Po renginio ap-

klausti „Vėtrungės“ gimna-

zijos mokiniai teigė, kad ši 

“Karjeros diena 2014” 

jiems buvo labai naudinga 

ir įdomi. Paskaitose jie su-

žinojo daug naujo apie pa-

tinkančias profesijas, išgir-

do jų atstovų išgyvenimų, 

patyrimų, gavo daug patari-

mų. Taip pat, atsakę į tam 

tikrus klausimus, vaikai 

gavo prizų. Kai kurie net 

apsikeitė kontaktiniais duo-

menimis su įvairių profesi-

jų atstovais, kad galėtų su-

sisiekti ir atvykti į jų darbo 

vietą, pamatyti kaip viskas 

vyksta iš tiesų, išmėginti 

save tose srityse. Mokiniai 

liko tikrai patenkinti šiuo 

renginiu ir sakė norintys, 

kad tokių vyktų daugiau.  

Viktorija Petrošiūtė 3d 

Karjeros diena Klaipėdos  „Vėtrungės“ gimnazijoje 

Nuotraukos iš gimnazijos archyvo 
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Dvyliktokai, linkime 

jums linksmai at-

švęsti šimtadienį. 

Nepadaryti nieko, 

dėl ko po to tektų 

gailėtis. Nepamirš-

kite, kad esate suau-

gę ir patys turite pri-

imti sprendimus dėl 

savo tolimesnio gy-

venimo. Žinokit, po 

šimtadienio reikia 

susiimti ir pradėti 

ruoštis egzaminams. 

Linkime jums juos 

išlaikyti geriausiais 

įvertinimais. 

Įsimylėjėlių diena 

Atviruko autorius Modestas Balčaitis 4b 

Nuoširdžiai 3 f klasė 

Kaip daugelis žino - 

vasario 14 d. yra Šv. Valenti-

no diena, dar kitaip žinoma 

kaip įsimylėjėlių diena. Ši 

šventė Lietuvoje atsirado ga-

na neseniai, šiais metais ji 

švenčiama tik 24 kartą, tačiau 

jau spėjo tapti gana populiari. 

Lietuvoje Valentino diena 

suprantama kaip savo antro-

sios pusės lepinimas, prisipa-

žinimas meilėje, lipnių širde-

lių klijavimas. 

Nors šventė ir yra žinoma, bet, deja, ne visi žino jos 

istoriją. Manoma, kad Valentinas buvo Romos vyskupas, gyvenęs II 

amžiuje. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus II buvo išleidęs 

įsakymą, draudžiantį tuoktis. Taip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų 

eitų kariauti ir gintų imperiją. Imperatorius buvo įsitikinęs, kad vedę 

vyrai nėra geri kariai, nes jiems trukdo jų šeimos. Vyskupas Valenti-

nas, matydamas jaunų įsimylėjėlių skausmą, juos sutuokdavo slapčia. 

Klaudijus II, sužinojęs apie tokį vyskupo elgesį, jį suėmė ir vasario 

14 d. Valentiną nubaudė mirties bausme. 

Tačiau šventė, kilusi iš svetur, nėra tokia svetima, kokia 

galėtų pasirodyti. Senovės lietuvių kultūroje buvo švenčiama meilės 

deivės Mildos diena - Valentino dienos pirmtakė. Ne visi lietuviai 

palankiai žiūri į Valentino dieną. Vis dar vyrauja gana skeptiškas po-

žiūris, nes manoma, jog ši šventė yra prekybininkų pramanas siekiant 

pasipelnyti. 

 Mūsų gimnazijoje šios šventės proga buvo surengta grafinio 

dizaino mokinių darbų   paroda bei fotografijos virtuali paroda 

„Mylinčios širdys“. 

Egidija Galginaitė 2f, 

Gediminas Benetis 1e 

Nuotrauka ,,Vėtrungės” gimn. fotografų būrelio 

Atviruko autorius Vytautas Vasiliauskas 4d 
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Nepriklausomybės dienos minėjimas 

Metuose yra diena, kuomet mes su džiaugsmu galime visam pasauliui pasigirti: „Mes esame 

laisvi!“.  Tai – vasario 16-oji. Šią dieną mes ne tik džiugiai švenčiame nepriklausomybę, bet ir randame 

laiko apmąstyti tokius klausimus: kas būtų, jei mūsų protėviai būtų nuleidę rankas ir nekovoję už Tėvynės 

laisvę? Kokie šiandien būtume mes, Lietuvos piliečiai? Kokia būtų mūsų valstybė dabar, jei ne drąsūs, pat-

riotiški Lietuvos tautinio atgimimo atstovai ir jų nuveikti darbai? 
    Paskata šiuos klausimus kelti „Vėtrungės“ gimnazijos mokiniams bei mokytojams buvo 

2014 m. vasario 13 dieną mokykloje vykęs renginys „Dainuok lietuviškai, dainuok apie Lietuvą“. Pirmos ir 

antros gimnazinės klasės šiam renginiui pristatė po lietuvišką dainą su savo parengta choreografija. Moki-

niai pasirodymams naudojo ir tautinę atributiką. Tai nebuvo viskas. Po pasirodymų gimnazistai turėjo atsa-

kyti į klausimus apie Lietuvos himną, laikraščius ir kitus valstybei aktualius bei svarbius dalykus. 
     Mokiniai stengėsi pasirodyti kuo geriau. Visi pasirodymai buvo skirtingi, todėl ir įdomūs. 

Lietuviška muzika, dalyvių pastangos, patriotinis gimnazistų nusiteikimas sukūrė itin jaukią atmosferą. Va-

landą trukusio renginio metu žiūrovai negalėjo atitraukti akių nuo scenos – tokie puikūs buvo pasirodymai. 

Visi išties verti laimėjimo. 

Komisija stengėsi palaikyti visus dalyvius, kurių veiduose buvo galima įžvelgti nerimą ir jau-

dulį. Stovėti ant scenos prieš didelį būrį žmonių tikrai nebuvo taip paprasta. Mokytojai džiaugėsi vaikų įdė-

tomis pastangomis, pamatė juos visai kitokius, nei pamokose. Šventėje sulaukėme ir svečių iš kitų mokyk-

lų. Jie buvo maloniai nustebinti gražiu renginiu. 

     Pasibaigus visų klasių pasirodymams komisija išėjo jų aptarti. O tuo metu publiką šokdino 

„Vėtrugės“ gimnazijos šokių kolektyvas „Mi Vida“  bei Gedminų pagrindinės mokyklos liaudiškų šokių 

kolektyvas „Gedmina“. Žiūrovai buvo sužavėti. Komisijai grįžus iš pasitarimo salėje buvo juntamas neri-

mas, dalyvių noras laimėti pirmąją vietą. Jie buvo nustebinti komisijos paskelbtu sprendimu. Nė viena klasė 

neliko nuskriausta: buvo apdovanojamos pirmąją, antrąją bei trečiąją vietą užėmusios klasės, o likusios ga-

vo nominacijas. 
     Renginys buvo užbaigtas mokyklos himnu. Visi jautėsi laimingi ir vieningi. Gimnazijos 

mokiniai įrodė savo patriotiškumą dainuodami gimtąja kalba. Tikimės, kad šie jauni žmonės išliks tokie 

vieningi, drąsūs ir toliau puoselės meilę Tėvynei. Tad vardan garbingos šalies praeities ir šviesios ateities 

stenkimės išsaugoti tą brangią laisvę. 

 Gabija Salytė1e   

Nuotraukos iš gimnazijos archyvo 
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Kuo giliau kultūra 

suvokia, kad jų iki šiol 

esamas pasaulio vaiz-

dinys yra fikcija, tuo 

aukštesnis yra jos 

mokslo lygmuo. 

A. Einšteinas 

 

 

 

Išmintis pasireiškia ne 

tiek mokyme, kiek 

gyvenime; proto ryž-

tingume ir godumo 

suvaldyme. Ji moko 

mus ne tik kalbėti, bet 

ir elgtis bei derinti 

savo žodžius ir veiks-

mus.  

Seneka 

 

 

 

Kas niekada nedarė 

kvailysčių, tas ne toks 

išmintingas, kaip jam 

atrodo.  

F. de Larošfuko 

 

 

 

Darbas būtinas sveika-

tai.  

Hipokratas 

 

 

 

Didelių darbų sėkmė 

dažnai priklauso nuo 

smulkmenų.  

T. Livijus 

Gimnazistų kelionė į „Litexpo“ 

Kasmetinė „Litexpo“ tarptautinė žinių ir išsilavinimo paro-

da, vykstanti vasario 6 – 8 dienomis, jau spėjo tapti įprastu renginiu Lie-

tuvos moksleiviams ir abiturientams. Moksleiviams buvo suteikta puiki 

galimybė sužinoti daugiau apie universitetus ne tik Lietuvoje, tačiau ir 

kitose pasaulio valstybėse, taip pat kiekvienas galėjo pasišnekučiuoti bei 

užduoti norimų klausimų mokymo įstaigų atstovams. Parodoje dalyvavo 

193 mokymo organizacijos, daugiausia jų buvo iš Lietuvos, Didžiosios 

Britanijos ir Danijos. 

„Litexpo“ parodoje mokiniai bandė apsispręsti dėl savo 

ateities kelio, o jiems padėjo ten esantys karjeros koordinatoriai, kurie, 

konsultuodami ir padėdami atlikti karjeros testus, nukreipė dalyvius 

kryptingo kelio link. Nors ir norinčių pasikonsultuoti buvo daugiau nei 

tikėtasi, tačiau specialistų užteko. 

Kadangi Lietuvos universitetai užėmė didžiąją dalį paro-

dos, jiems buvo skirta atskira salė. Tarp Lietuvos mokslo organizacijų 

buvo didesnė konkurencija, todėl norėdami pritraukti moksleivių dėmesį 

universitetai dalijo prizus, rodė naujas tobulesnes technologijas. 

Tie, kurie labiau domėjosi mokymosi alternatyvomis užsie-

nyje, taip pat nenusivylė – kai kurių šalių mokymo įstaigų stenduose 

apie mokslą svetur kalbėjo ir studijų patirtimi dalijosi trumpam sugrįžę 

namo lietuviai. 

Mugės metu buvo skaitomos paskaitos apie studijas bei 

profesijas, buvo plačiau pasakojama apie tam tikras didesnį susidomėji-

mą keliančias profesijas. Mokiniai, aplankę įdomiausius stendus, rinkosi 

būtent čia - idėjų inkubatoriuje, interaktyvioje zonoje bei verslumo dirb-

tuvėse. 

Paroda vyko visą dieną, todėl pavargus arba užklupus nuo-

boduliui „Litexpo“ parodų rūmuose buvo galima pailsėti kavinėse, resto-

ranuose, išbandyti žaidimą su virtualiais pinigais, sukti sėkmės ratą ar 

pašokti šokių aikštelėje. Parodos metu vyko studentų stalo futbolo čem-

pionatas, kuris sulaukė tikrai nemažai atėjusių į parodą dėmesio. 

Nors ši paroda rengiama jau 12 kartą, ji ne tik kad nepra-

randa savo populiarumo, 

bet ir kasmet sulaukia vis 

didesnio mokinių antplū-

džio. 

Dėkojame mūsų gimnazi-

jos karjeros koordinato-

rėms Linai Griščenkovienei 

ir Renatai Baltrimienei už 

suorganizuotą kelionę į 

„Litexpo“ parodą. 

 

Paulius Rauba 3e 

Sentencijos 

http://www.sentencijos.eu/sentencijos/albertas-einsteinas.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/seneka.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/hippokrates.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/titus-livius.html
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Nuotraukos iš gimnazijos archyvo 

Šventinės šimtadienio akimirkos 
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Apie egzaminus linksmai  :) 

Keletas dalykų, kuriuos verta padaryti per egzaminą,  

jei žinote, kad vis tiek jo neišlaikysite 

 Gavę egzamino užduotis bėkite lauk rėkdami: „Aš gavau 

slaptuosius dokumentus!“ 

 Per visą egzamino laiką kalbėkite. Garsiai skaitykite klausi-

mus, savo atsakymų variantus. Paprašyti nustoti, pasakyki-

te: „Taaaip, lyg jūs girdėtumėte mano mintis“. 

 Atsineškite mobilųjį telefoną ir grokite visas jame esančias 

melodijas visu garsu… 

 Savo atsakymų lape pasistenkite parašyti naujų, įdomių 

priežasčių, kodėl jūs negalite atsakyti į šį klausimą. Pvz.: 

„Aš atsisakau atsakyti į šį klausimą, nes tai prieštarauja ma-

no religiniams įsitikinimams“. Būkite išradingas. 

 Įbėkite į auditoriją vykstant egzaminui ir paniškai žvalgyki-

tės aplink. Atgaukite kvapą. Prieikite prie egzamino vykdy-

tojo ir pasakykite: „JIE mane rado. Aš turiu išvykti iš šalies“. 

Ir išbėkite. 

 Praėjus 15 min. nuo egzamino pradžios suplėšykite už-

duočių lapą į smulkius gabaliukus ir išmeskite juos į orą, 

šaukdami „Su Kalėdom!“. Jei esate tikrai drąsus, paprašyki-

te dar vieno užduočių lapo. Pasakykite, kad pirmąjį pame-

tėte. Tai kartokite kas 15 minučių. 

 Ateikite į egzaminą tik su šlepetėmis, chalatu ir rankšluos-

čiu ant galvos (tikrai sužavėsite egzamino vykdytojus savo 

grožiu). 

 Atsineškite daiktų, kuriuos galėtumėte mėtyti į egzamino 

vykdytojus, kai jie nežiūri. Apkaltinkite tuo kitus mokinius, 

laikančius egzaminą. 

 Kai egzamino vykdytojas paduoda jums užduočių lapą –

suvalgykite jį  ir paprašykite dar vieno. 

Sėkmės ruošiantis egzaminams! 

Bet, pasižiūrėję iš 

arčiau į žmonių už-

mačias ir siekimus, 

visur susidursime su 

jų brangiuoju Aš, 

kuris visada išlenda 

į priekį.  

Kantas 

 

 

Būti žmogum – reiš-

kia būti kovotoju.  

J. V. Gėtė  

 

 

Didžiausias žmo-

gaus nuopelnas yra, 

žinoma, tai, kad jis 

kuo daugiau apvaldo 

aplinkybes ir kuo 

mažiau leidžia joms 

lemti save.  

J. V. Gėtė 

 

 

Elkis taip, kad nei 

savo, nei kieno nors 

kito asmenyje nieka-

dos nenaudotum 

žmogaus vien kaip 

priemonės, o visada 

kaip tikslą.  

I. Kantas  

http://www.sentencijos.eu/sentencijos/immanuel-kant.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/johanas-volfgangas-fon-gete.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/johanas-volfgangas-fon-gete.html
http://www.sentencijos.eu/sentencijos/immanuel-kant.html


 

,,Vėtrungės” gimnazija 

Gedminų g. 5 

Klaipėda 

LT 94222 

Lietuva 

 

Tel. nr. 8-46 346342 

Faksas 8-46 346342 

E-paštas vetrungesgimnazija@gmail.com  

Kontaktai 

„Vėtrungės“ laikraščio redakcijos kreipimasis į skaitytoją 

 

 Kiekvienam, tiek mokytojui, tiek mokiniui, turėtų rūpėti „Vėtrungės“ laikraščio “gyvenimas”. Mūsų laikraštis– laisvas 

laikraštis! Todėl nevenkime kritikos, gerų ir nuoširdžių patarimų,  dalinkimės pasiekimais ir džiaugsmais. Laikraščio „Vėtrungė“ 

redakcija prašo visų išsakyti savo mintis, nesikuklinti ir informuoti gimnazijos bendruomenę apie nuveiktus ir būsimus darbus. 

Laukiame Jūsų laiškų adresu vetrungeslituanistai@gmail.com. Taip pat savo pasiūlymus galite teikti skaityklos vedėjai Indrei 

Rimkienei (301 kab.) 

                                                                                            

Laikraščio redakcija 

 

Jei kankina klausimas, kurią studijų kryptį iš kelių norimų rinktis ... 

Jei nežinai, ką veikti gyvenime baigus mokyklą ... 

Jei abejoji savo pasirinkimais ... 

Jei turi svajonę, tačiau labai abejoji, ar verta jos siekti ... 

TURI GALIMYBĘ SUŽINOTI ! 

 Renata Baltrimienė 
 kab. 322 (psichologės kabinetas)  
vetrunge.karjera@gmail.com 
 

Pirmadienis     15.00 – 16.00 
Antradienis     12.30 – 14.30 
Ketvirtadienis 14.30 – 16.00 
Penktadienis     8.00 – 12.00  

 
Lina Griščenkovienė 
kab. 301 (skaitykla) 
vetrunge.karjeroskoordinatore@gmail.com 
 

Pirmadienis       13.00 – 14.00 
Antradienis      09.00 – 12.00 
Trečiadienis      14.00 – 16.00 
Penktadienis     09.00 – 12.00 

   Registruokis į karjeros individualias konsultacijas 
 Karjeros koordinatorės: 

 Nuotrauka ,,Vėtrungės” gimn. fotografų būrelio 

MYLINČIOS 
ŠIRDYS 

mailto:vetrungeslituanistai@gmail.com
mailto:vetrunge.karjera@gmail.com
mailto:vetrunge.karjeroskoordinatore@gmail.com

