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MIELI, ABITURIENTAIMIELI, ABITURIENTAIMIELI, ABITURIENTAI, 

Net ir niekur neidamas, nieko nedarydamas žmogus 

dažnai ko nors siekia. Tai yra jo norai, tikslai. Visiš-

kai nieko nenorintis žmogus yra nevaldomas. Tad  

linkime Jums beribių siekių, kurie Jums būtų lengvai 

įveikiami! 
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 Paskutinis pavasaris gimnazijoje 

Pavasaris – gamtos prabudimo, ramybės 

bei atsipalaidavimo metas. Deja, tik ne 

abiturientams. Jiems pavasaris – iššūkių, 

susikaupimo bei apmąstymų laikotarpis. 

Kiekvienais metais pavasarį gimnazijų 

paskutiniosios klasės mokiniams tenka 

nelengva užduotis – laikyti privalomuo-

sius ir pasirinktus egzaminus bei rimtai 

apsispręsti, ko jie sieks gyvenime, ką 

nori veikti ateinančiais metais – poil-

siauti ar įstoti į kolegiją ar universitetą ir 

mokytis toliau. Žinoma, puiku, kai jau 

nuo vaikystės turi tikslą ir jo tikslingai 

sieki, žinai, ko nori. Gaila, bet nedauge-

lis abiturientų žino, ko siekia gyvenime. 

     Pasirinkti tinkamą ir patinkančią stu-

dijų kryptį tokiam jaunam žmogui, kaip 

abiturientas, yra išties sunku. Nemaža 

dalis jaunuolių renkasi tokias studijas, 

kurias baigus ir įsidarbinus pagal profe-

siją, galima daug uždirti. Dalis abitu-

rientų dėl savo ateities konsultuojasi su 

tėvais, renkasi jų pasiūlytas profesijas ar 

tiesiog nenori nuvilti savo tėvų ir seka jų 

pėdomis. Tačiau protingiausia yra gal-

voti ne apie atlyginimą, kurį gausi, ne 

apie tėvų norus, o apie tai, ar darbas, 

kurį ruošiesi dirbti, džiugins tave gyve-

nime, ar kiekvieną rytą galėsi nubusti su 

šypsena veide ir negalvoti apie tai, kaip 

nesinori lipti iš lovos – juk reikia į dar-

bą. Be to, reikia nepamiršti, kad jaunuo-

liui, neturinčiam darbo patirties, ką tik 

baigusiam studijas, o gal tik gimnaziją, 

sunku iš karto susirasti darbą, kuris ati-

tiktų jo finansinius poreikius, o darbą 

pagal profesiją – dar sunkiau. Tad pava-

sarį, laikant egzaminus, reikia stengtis 

kiek galima labiau. Ne, egzaminai nenu-

lems viso žmogaus gyvenimo. Jie nepar-

odys, koks tu žmogus esi, neleis kitiems 

susidaryti nuomonės apie tave, tavo as-

menybę. Pavasarį laikomi egzaminai 

padės žengti dar vieną žingsnį savaran-

kiško suaugusiųjų gyvenimo link. Tegul 

tas žingsnis būna drąsus, tvirtas ir užtik-

rintas. 

     Dalis abiturientų pavasarį atsipalai-

duoja ir pamiršta mokslus dėl gero oro 

būtent tada, kai į juos reikia susikon-

centruoti labiausiai. Taip, visiems patin-

ka šiluma, visus ji nuteikia gerai ir atpa-

laiduoja, tačiau reikia žinoti, kas svar-

biau – ar pabaigti mokslus sėkmingai ir 

su puikiausiais rezultatais, ar džiaugtis 

geru oru, kurio per visą ateinantį gyveni-

mą bus dar tikrai daug. Galbūt atrodo, 

kad viską moki ir žinai, esi puikiai pasi-

ruošęs artėjantiems išbandymams, bet 

per didelis atsipalaidavimas išblaško, o 

tada visos žinios gali imti ir „išgaruoti“. 

Žinoma, per daug mokymosi taip pat 

gali pakenkti. Nepatartina mokytis be 

pertraukų, ištisai tą patį dalyką. Visada 

reikia jausti ribas ne tik mokantis, bet ir 

kiekvieną dieną, kiekvienoje situacijoje. 

Jei jas jausite, sugebėsite ir suplanuoti 

savo laiką, ir puikiai pabaigti mokyklą, 

o mokantis ar dirbant vėliau – parodyti 

puikius rezultatus, kilti karjeros laiptais 

ir tobulėti kaip išskirtinė asmenybė. 

     Paskutinis pavasaris mokykloje – 

galimybė ištaisyti klaidas, kurias esi pa-

daręs, pasakyti tai, ko negalėjai ar neiš-

drįsai per visus metus, praleistus mo-

kykloje, galimybė padėkoti mokytojams 

už visas suteiktas žinias. O geriausia – 

tiesiog pasidžiaugti tuo, kad turėjai gali-

mybę mokytis. Turėjai galimybę įgyti 

žinių bei praleisti dvylika metų tarp nuo-

stabių žmonių. Juk gimnazija – ne tik 

pastatas. Tai bendruomenė, kurios dali-

mi tu vis dar esi. Tikiu, kad metai, pra-

leisti mokykloje – patys gražiausi ir ge-

riausi. Tegul tolimesnis kelias jums, abi-

turientai, būna nuostabus, kupinas įspū-

džių bei naujų patirčių. Vienas žino-

miausių rusų rašytojų Fiodoras Dosto-

jevskis teigė: ,,Be pozityvumo ir grožio 

daigų negalima žmogui išeiti iš vaikys-

tės į gyvenimą, be pozityvumo ir grožio 

daigų negalima išleisti kartos į kelią“. 

Tad žvelkite į gyvenimą pozityviai net 

tada, kai atrodo, kad aplink – vien nega-

tyvūs dalykai. Tada visas gyvenimo ke-

lias bus toks, koks yra paskutinis pava-

saris gimnazijoje – kupinas gerų emoci-

jų bei galybės žmonių, linkinčių gero.  

Gintarė Jankauskaitė 2c 

Kai apsirengs gamta 

drabužiais žaliais  

Ir pienėm kvepės 

lietus 

Nurenk savo sielą 

lėtais judesiais - 

pražys man žibutėm 

dangus.. 

 

Tiek ir teprašau - 

nutrauk žemės tylą  

ir leisk pabusti gy-

viau. 

Gyviau, nei buvau, 

apšalus ledais, 

žiemos balto sniego 

klausiau. 

 

Nutrauk, pra-

šau,  tylą,  

jau dega randai, 

taip sunkiai apkrovę 

pečius, 

Iš rankų  pabyra 

balti pumpurai 

ir saulė vėl glosto 

medžius. 

 

Egidija Galginaitė 

3f  
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Su kokiomis problemomis susiduria jaunas žmogus,  

kai renkasi, kuo nori tapti gyvenime? 

 

Jau artėja mokslo metų pabaiga. Vieniems tai 

ateinančios vasaros pradžia, atostogos, kitiems 

streso, laukimo ir problemų metas. Abiturien-

tams šis laikotarpis pats svarbiausias ir sun-

kiausias: ruošimasis egzaminams, reikia pasi-

rinkti, kur ir ką studijuoti toliau. Taigi su ko-

kiomis problemomis susiduria jaunas žmogus, 

kai jis renkasi, kuo nori tapti gyvenime? 

 Jaunuoliui, kuris tvirtai žino, kuo nori 

tapti, ką dirbti, yra labai paprasta ir nesunku, 

nes jam lieka išsirinkti, kur studijuoti ir steng-

tis to pasiekti. Nežinančiam, kuo nori tapti 

gyvenime, yra daug sunkiau ir sudėtingiau. 

Viena iš problemų yra ta, kad pats žmogus dar 

nėra apsisprendęs, ką nori veikti gyvenime. 

Kita problema įprastai būna tokia, kaip nepa-

sitikėjimas savo jėgomis, baimė ir nežinia, ar 

to paties norės po vienerių, po penkerių ar po 

dešimties metų. Kita vertus, yra jaunų žmonių, 

kurie pervertina savo jėgas ir vėliau meta stu-

dijas ar mokslus ir lieka be jokio išsilavinimo, 

o dėl to gyvenime mažai kam pasiseka arba 

sunkiai sekasi gyventi toliau. Taip pasielgęs 

žmogus vėliau nebegali įsidarbinti ten, kur jis 

uždirbtų pakankamai pinigų, kad galėtų išgy-

venti. Dar viena, bet ne ką prastesnė už kitas 

problema tokia, kad trūksta patirties, o  visuo-

menė retai kada sugeba sukurti būdų išbandyti 

tai, kuo ruošiamės tapti. Nes dažniausiai teori-

nė dalis būna kitokia nei praktinė ir tik paban-

dęs gali suprasti, kas tinka ar ne itin. Dažnas 

jaunuolis mano, kad mokykloje nepristato vi-

sų profesijų, o tai trukdo pasirinkti, apsispręsti 

ir suprasti, kas tau iš tiesų patinka. Taip pat 

tėvų „spaudimas“, kuris įprastai yra tėvų norai 

ir svajonės, bet ne paties žmogaus, kuris ren-

kasi, apsisprendimas. Be to, finansinės proble-

mos abiturientams sukuria begalės sunkumų. 

Ne kiekvienas išgali susimokėti triženkles su-

mas už norimas studijas, savaime suprantama, 

jeigu nepatenka į nemokamas, valstybės fi-

nansuojamas vietas. Be viso to, jeigu norimos 

studijos ar mokslai yra didmiestyje, kuriame 

dažniausiai gyvenimo sąlygos yra brangios, 

dar neturinčiam gyvenimiškos patirties,  jau-

nam žmogui yra labai sunku išgyventi. 

 Pirmiausia sprendžiant, kuo nori tapti 

gyvenime, reikia rinktis atsakingai, atsižvel-

giant į savo galimybes. Ne visada tėvų ir vai-

kų nuomonė sutampa dėl karjeros bei finansi-

nės problemos gali sukelti trikdžių ar sunku-

mų išsvajotos profesijos link. Todėl tėvams 

derėtų dažniau išklausyti savo atžalas, o ne 

paisyti tik savo nuomonės ir norų. Svarbiausia 

siekti ir rinktis taip, kad dirbant savo mylimą 

ir išsvajotą darbą, jis taptų lyg pomėgis ar lais-

valaikis. 

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 

Aurelija Grigaitė, Evita Aleksiūnaitė 2c 

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 
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Baimės akys – didelės? 

 Žmonės gali bijoti 

daugybės dalykų: aukščio, 

vorų ar tarakonų, skristi lėk-

tuvu ir panašiai. Bet kas yra 

ta baimė? Baimė - tikro, ar 

įsivaizduojamo pavojaus 

sukeliama emocija, susijusi 

su pastangomis išvengti šio 

pavojaus. Ši emocija gali 

perspėti apie artėjantį pavo-

jų, leidžia sutelkti dėmesį į 

jo šaltinį, skatina ieškoti 

būdų išvengti grėsmės. Baimė paveikia 

skirtingo amžiaus žmones, tuo tarpu ir 

moksleivius. 

Šiuo laikotarpiu vis daugiau 

jaunuolių užvaldo egzaminų baimė. 

Tokiose situacijose moksleiviai ima 

abejoti savimi, savo žiniomis ir gebėji-

mais.  Galvoje ima suktis įvairios gąsdi-

nančios mintys. Tam, kad sužinotume, 

kaip iš tikrųjų jaučiasi mokiniai prieš 

egzaminus, nusprendėme juos apklausti. 

Jaunuoliams uždavėme tokius klausi-

mus: Ar bijote egzaminų? Ir kuo ta bai-

mė pagrįsta? 

Mokinių atsakymai: 

„Ne, nebijau. Nes sužinojęs savo bando-

mųjų rezultatus atsidariau „univiero“, į 

kurį noriu stoti, puslapį ir susižinojau, 

su kokiais balais praeitais metais įstojo 

„chebra“. Tai su savo rezultatais bū-

čiau įstojęs. Reiktų paminėti, kad lai-

kiau bandomuosius specialiai nesiruo-

šęs. “ - Edvinas. 

„Bijau, nes galiu neišlaikyt. Neišlaikęs 

susigadinu gyvenimą praktiškai, neįsto-

ju, kur noriu, ir  tada einu griovių kast. 

Nervina, kad tie egzaminai nulemia visą 

tavo ateitį. “- Tomas. 

„Bijau, jeigu neišlaikysiu, arba blogai 

išlaikysiu- mama neduos valgyti... “- 

Evelina. 

„Nebijau, aš stiprus žmogus. Egzaminai 

man ne bėda.“- Aistė 

„Nežinau, nes visi nori, kad baigčiau 

mokslus ir nesinoriu nuvilti, be to, būtų 

gėda nebaigti mokyklos.“- Karolis. 

„ Nebijau. Nematau reikalo bijot. Egza-

mine gautas skaičiukas neparodo, kaip 

pažįsti gyvenimą. Ir neparodo, kaip pa-

saulį pažįsti. Kas iš to, jei žinai upių 

pavadinimus, jų ilgius ir gyvius, kurie 

ten gyvena, jei pats neprisilietei prie 

vandens.“- Alvydė. 

  Matome, kad moksleiviai nusi-

teikę optimistiškai. Vieni jaudinasi, ne-

pasitiki savimi, o kiti atvirkščiai - pasi-

tiki savo jėgomis, egzaminai jų negąsdi-

na. Kad ir kaip bebūtų, bet baimė ir ner-

imas - normalus ir natūralus dalykas. 

Egzaminų baimė yra dažnas reiškinys 

jaunuolių gyvenime. Šiam reiškiniui 

didelę įtaką gali daryti tėvai ar mokyto-

jai, kurie reikalauja iš mokinių gerų 

rezultatų. Tačiau dauguma moksleivių 

egzamine surinktų balų nesureikšmina. 

Atrodo, jog egzaminus laiko ne tam, 

kad pasitikrintų savo žinias ir jų pritai-

kymą, bet tik tam, kad nepadarytų gė-

dos tėvams ir kad galėtų studijuoti nori-

moje įstaigoje.  

Baimė nėra priemonė įveikti egzamino 

sunkumus. Be to, stresas turi įtakos jūsų 

mokymosi kokybei. Tad jaudindamiesi 

labiau pakenkiam tik sau. Svarbiausia 

nebijoti ir susikaupti, nepasiduoti neži-

nomybei ir pasikliauti savo jėgomis. 

Nes vienintelė bloga egzaminų baigtis - 

prastai išlaikyti ar visiškai neišlaikyti 

egzaminai. Tačiau tai nenulemtų viso 

mūsų gyvenimo, bet reikėtų ne viene-

rius metus stengtis, kad gautume geres-

nį išsilavinimą ir  studijuotume norimą 

specialybę. Tad skatiname nepasiduoti 

nerimui bei įveikti visus sunkumus ne 

tik egzamine, bet ir gyvenime. 

„Joks kelias nepasiro-

dys per ilgas žmogui, 

kuris pirmyn žengia 

užtikrintai ir be reika-

lo neskubėdamas; jo-

kia šlovė nėra per toli 

žmogui, kuris jai 

kantriai ruošiasi.“ 

Jean De La Bruyere 

 

 

„Sėkmės siekiantis 

žmogus turi išmokti 

kiekvieną nesėkmę 

vertinti kaip norma-

lią, neišvengiamą ke-

lio į viršūnes dalį.“ 

Joyce Brothers 

 

 

Greta Ulonaitė, Erika Gilvonauskaitė 2c 

Nuotrauka iš http://www.asvyras.lt/pinigai-galia/ Citatos 
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Kuo svajoji tapti? 

Lietuvoje stipriai įsigalėjęs požiūris, kad jauni 

žmonės, vos pabaigę vidurinę mokyklą, privalo iš 

karto rinktis studijas universitete arba kolegijoje. 

Tačiau tikrai nedaugelis tokio amžiaus žmonių 

žino, ką norėtų veikti ateityje, ką studijuoti, kad 

būtų įdomu. Ši problema itin paaštrėjo Lietuvoje 

įgyvendinus švietimo sistemos reformą - dabar 

neatsakingai pasirinktos studijos kainuoja daug 

brangiau. Todėl pirmiausia reikėtų neskubėti ir 

gerai apgalvoti, ką iš tiesų norisi veikti ir kas pa-

tinka. Yra įvairiausių testų, kurie padės suprasti 

savirealizacijos galimybes bei rasti savąjį pašauki-

mą. Tačiau nė vienam testų rezultatui neprilygs 

reali patirtis. Na, o jei nežinote, kaip naudingai praleisti šią vasarą, pasisemti patirties įvairiose sri-

tyse, siūlome kelis patarimus, kurie galbūt padės  

apsispręsti, kuo nori būti ateityje. 

Savanoriauk. Pasirinkimų - begalė, nuo darbo su 

laukiniais gyvūnais iki darbo įvairiuose toleranciją 

skatinančiuose projektuose. Svarbus tik nuoširdus 

noras padėti! 

Dirbk. Jei neapmokamas darbas nedomina, susi-

rask darbą Lietuvoje arba užsienyje, geriausia ap-

tarnavimo srityje- pailsėsi nuo mokslų, užsidirbsi 

studijoms užsienyje, kol apsispręsi, kur nori save 

realizuoti. 

Domėkis. Lietuvoje yra daug nepelno jaunimo 

organizacijų, kurios organizuoja nemokamus se-

minarus, kuriuose kalba įvairių sričių profesiona-

lai, pasakoja apie tam tikrų profesijų privalomus, sunkiausius iššūkius ir uždavinius. Taip pat labai 

svarbu nepraleisti įvairiausių studijas ar profesijas 

pristatančių mugių. 

Atlik praktiką. Jei numanai, kas Tau būtų įdomu 

arba turi įmonę - idealą, kurioje svajoji dirbti- pa-

siprašyk atlikti neapmokamą praktiką. Turėsi pro-

gą pamatyti, koks darbas, kokios savybės ir gebė-

jimai reikalingi, ar norėtum tokia veikla užsiimti. 

Bendrauk. Šiais laikais, kai internetas prieinamas 

kiekvienam, nėra nieko lengviau, kaip susirasti 

kontaktus žmonių, kurie studijuoja Tave dominan-

tį dalyką - nebijok paklausti, parašyti. 

Keliauk. Susipažink su nauja kultūra, religija, įgy-

si naujos patirties, kurią galėsi panaudoti ateityje. 

  Taigi įvertink savo galimybes ir turėk drąsos siekti svajonės, daryk tai, kas tau teikia džiaugsmą, 

nes žmogus, turintis tikslą, svajonių, visada bus pozityviai nusiteikęs ir atskleis save mėgstamoje 

veikloje. 

Agnė Kavaliauskaitė, Gabrielė Tumaitė 2c 

Nuotrauka Emilijos Norbutaitės 2e 

Nuotrauka Gabijos Pragulbeckytės 2a 

Nuotrauka Gabijos Pragulbeckytės 2a 
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„Nepaprastas žmo-

gus yra viso labo 

paprastas žmogus, 

mąstantis bei svajo-

jantis apie sėkmę ir 

dirbantis derlinges-

nėse žemėse.“ 

Melvin Powers 

 

 

 

„Jūsų užduotis - 

nutiesti tiltą nuo 

ten, kur esate da-

bar, iki tikslų, ku-

riuos trokštate pa-

siekti.“ 

Earl Nightingale 

Kaip užsidirbti studijoms? 

Dauguma moksleivių baigę 

12 klasių per vasaros atosto-

gas bando susirasti darbą 

studijoms universitete ar ko-

legijoje. Tėvai ne visada gali 

padėti finansiškai, todėl bū-

simi studentai ieško, kur ir 

kaip gauti darbo bei užsi-

dirbti reikiamą sumą pinigų. 

Šiais metais, kaip ir kiekvie-

nais, dauguma moksleivių, 

išlaikę brandos egzaminus, 

toliau savo tikslų sieks besi-

mokydami Lietuvoje, o kiti vieneriems 

metams išvažiuos į užsienį užsidirbti 

pinigų mokslams, kad grįžę galėtų įstoti 

i universitetą ar kolegiją, kur ir toliau 

galėtų tobulinti savo žinias. Tai daž-

niausiai pasiteisinanti idėja, tačiau pra-

randami visi metai, o tai jauno žmogaus 

gyvenime labai svarbus laikotarpis, ku-

riame vyksta daugiausiai pokyčių.  

Pasiteiravome mūsų gimnazijos abitu-

rientų, kokią savo ateitį jie planuoja. 

Dauguma jaunuolių planuoja išvykti į 

Angliją, o paklausus jų, kodėl būtent į 

Angliją, dauguma atsako, kad toje šaly-

je pigios maisto prekės, daiktai, darbas 

gerai apmokamas. Kai kurie abiturientai 

teigia, kad lieka Lietuvoje, nes niekur 

jie taip gerai nesijaučia kaip čia, jie ieš-

ko darbo per vasarą Lietuvoje. Savas 

pinigas yra savas. Kiekvienas iš mūsų 

skirtingais būdais jį užsidirbame -  vieni 

sunkiai dirbdami, tuo tarpu kiti, tarsi 

nieko neveikdami gauna tą patį atlygini-

mą. Kiti jaunuoliai teigė, kad atosto-

gaus, nes juk atostogos ir yra skirtos 

atostogauti ir ilsėtis, suspės dar dirbti, 

visas gyvenimas prieš akis. Bet tai nėra 

geriausia išeitis, kadangi dirbti - tai bū-

das suprasti, kaip sunkiai yra uždirbami 

pinigai.  Užsidirbęs pats, supranti pinigų 

vertę ir juos vertini daug atsargiau ir 

atsakingiau. Tačiau ne visi jaunuoliai tai 

supranta, o bėda ta, kad jų dauguma - 

beveik kas antras moksleivis.  

Apie 50% apklaustųjų vasarą atostogaus 

bei stos į universitetus arba kolegijas, 

30% vasarą dirbs ir mėgins įstoti taip 

pat į universitetus bei kolegijas. Likę 

20% iš karto kibs į darbo paiešką, iš-

vyks į kitas šalis, uždarbiaus, dabar jų 

tikslas gerai baigti mokyklą ir susirasti 

darbą, apie tolimesnį gyvenimą, ką mo-

kytis ar studijuoti, jie dar nežino, jie 

žino tik tai, kad dirbs ten, kur gali gauti 

gerą atlyginimą. 

Moksleivių gyvenimas nėra lengvas. Jie 

turi priimti sprendimus, kurie darys įta-

ka jų ateičiai. Jau net 10 klasėje jie turi 

galvoti, kur stos, ką mokinsis, ką veiks 

tolimesniame gyvenime, kad pasirinktų 

reikiamus mokomuosius dalykus. Šiuo 

laikotarpiu jaunas žmogus susiduria su 

stresu bei daug įvairiausių iššūkių. 12 

klasės pasiekimai daro didžiausią įtaką 

moksleivių ateičiai, tik nuo to priklau-

sys, kokius tikslus užsibrėš, kaip stipriai 

jų sieks ir kokias galimybes turės savo 

išsvajotajam darbui... Todėl netingėki-

me vasarą, ieškokimės darbo ir neleis-

kim mūsų brangių tėvų pinigų! Būkim 

savarankiškesni. 

Urtė Tumėnaite ir Tomas Loktevas 2c 

Nuotrauka iš http://www.kurstoti.lt/s/2505/renkantis 
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Kaip prasmingai praleisti vasarą? 

Gabija Pragulbeckytė 2a 

     Dauguma jau nekantriai skaičiuoja paskutines 

mokslo metų dienas ir svajoja, ką veiks per artėjančias 

vasaros atostogas. Beveik visuose planuose pirmu 

punktu yra pažymėtas miegas – tas dalykas, kurio per 

mokslo metus trūksta labiausiai. Tačiau ką dar nuveik-

ti, kad vėl grįžus į mokyklą netektų gailėtis dėl veltui 

praleistų dienų? 

Išmok naują kalbą. Nesvarbu, ar Jums kalbos se-

kasi puikiai, ar su jomis išvis nedraugaujate, 

siūlau priimti šį rimtą iššūkį. Nė vienam žmo-

gui papildomai išmokta kalba nepakenkė, o be 

to, koks pasauly didelis jų pasirinkimas! Galite 

išsirinkti kokią populiarią ar seniai sudominu-

sią kalbą, o galbūt griebtis naujos, dar negirdė-

tos arba mažai žinomos. O rugsėjo pirmąją vi-

sus pasveikinti su grįžimu į mokyklą naujai iš-

moktais žodžiais. 

Judėk. Vasara – tas metas, kai karštis verčia gulėti 

kur pavėsy ar degintis vidury paplūdimio. Ta-

čiau tokias tinginystės akimirkas vertėtų sude-

rinti su aktyviu laisvalaikiu. Išeikite pabėgioti, 

pasivažinėti dviračiu arba tiesiog pasivaikščio-

ti. Sutvirtės kūnas, pasiruošite po vasaros už-

griūsiantiems mokslams, be to, pasikvietę drau-

gus smagiai praleisite laiką gryname ore. 

Skaityk. Daugelis mokytojų vasarai sudaro sąrašą 

knygų, kurias nagrinėsite kitais metais, ir pa-

skatina jas perskaityti. Būtent tai ir padarykite. 

Tuomet ne tik geriau pasiruošite mokslo me-

tams, bet ir patirsite mažiau streso, kai klasės 

draugai skaitys storiausias knygas naktį prieš 

atsiskaitymą, o Jums beliks tik perversti pusla-

pius prisimenant veikėjų vardus ar tam tikrus 

įvykius. Arba skaitykite tas knygas, apie kurias 

jau seniai svajojote, bet vis nerasdavote laiko – 

taip smegenys pailsės nuo kartais ne tokios ir 

įdomios privalomosios literatūros, be to, vėliau 

nereikės skųstis, jog taip norite perskaityti ko-

kią knygą, tačiau negalite, nes laukia užduotos 

mokytojų. 

Keliauk. Galbūt tai padaryti nėra lengva, nes ke-

lionės neretai brangus malonumas, tačiau išsi-

sukti galima iš bet kokios situacijos. Ieškokite 

palankių kelionių bendrovių pasiūlymų arba 

organizuokite išvyką kartu su draugais – taip 

pinigų išleisite mažiau. O jeigu ir tai neįmano-

ma, nepamirškite gimtosios Lietuvos – joje taip 

pat yra daugybė gražių, tačiau neatrastų kampe-

lių, kuriuos galima pasiekti važiuojant automo-

biliu, autobusu ar net traukiniu. Kelionės yra 

nepamainoma poilsio dalis, taip pasisemsite 

įkvėpimo, jėgų bei išvysite daug naujų ir stulbi-

nančių vietų. Be to, tokių išvykų metu galima 

susirasti ir naujų draugų, susipažinti su kitokiu 

gyvenimo būdu. 

Prisimink seniai pamirštą hobį ar imkis kažko 

naujo. Fotografija? Rašymas? Siuvinėjimas? O 

galbūt šokiai? Šie ir dar daugybė įvairių užsiė-

mimų gali padėti smagiai praleisti laiką. Galbūt 

jau seniai norite parašyti knygą, tačiau vis ne-

randate tam laiko, o gal svajojate išmėginti ran-

darbių gamybą... Tam vasara ir skirta – vietoj 

ilgo sėdėjimo prie televizoriaus ar kompiuterio 

čiupkite reikalingas priemones į rankas - ir pir-

myn į darbą. 

Prisimink vaikystę. Pasikviesk brolį, sesę arba 

draugus ir surenkite vandens karą arba burbulų 

pūtimo varžybas. O galbūt prisiminsite kokią 

kitą pramogą, kurią mėgote vaikystėje. Ryškūs 

prisiminimai išliks ilgam, tuo pačiu pailsėsite ir 

nuo atsakingos gimnazisto „profesijos“, bėgio-

dami po kiemą kaip maži vaikai. 

Imkis permainų. Nesvarbu, kas tai būtų – spinta, 

kambarys, muzikos grojaraštis ar knygų lenty-

na. Prisimink pažįstamų pasiūlymus, skaitytus 

straipsnius ar matytus filmukus, laidas ir bėk 

keisti tai, apie ką ilgai svajojai ar vis girdėjai 

siūlant kitus. Gali imtis netgi savo minčių – 

permąstyk sau svarbius dalykus, pasistenk atsi-

rinkti draugus ir jau seniai užsigulėjusius prisi-

minimus. Taip naujus mokslo metus pasitiksi 

lengviau ir turėsi dar vieną dalyką, kuo galėsi 

didžiuotis. 

Padaryk tai, ko niekada nedrįsai. Išmok plaukti, 

diena iš dienos lankykis ledo arenoj bandyda-

mas išmokti čiuožti, kalbink nepažįstamus, 

skrisk lėktuvu, o gal galų gale parašyk kam 

nors laišką. Kiekvienas turime susirašę popie-

riuje ar bent jau mintyse sąrašą tų dalykų, ku-

riuos norime atlikti iki tam tikro laiko. Todėl 

būtent dabar ir turime pradėti jį vykdyti. Vėliau 

ilgai didžiuosies tuo, jog išdrįsai ir galbūt net 

tapsi pavyzdžiu kitiems. 

Šis sąrašas dar galėtų tęstis ir tęstis, tačiau kiekvienas 

atskirai žino, kokios vasaros jis nori. Todėl neverta 

laukti kažkokio stebuklingo ženklo „iš dangaus“ ar 

kaimynės iš gretimos laiptinės. Neatidėliok ir pada-

ryk taip, jog 2015 metų vasara būtų pati geriausia. 

Sėkmės ir turiningų ateinančių atostogų! 



Mintys apie 

atostogas 
 

 
Atostogų pinigai 

visada pasibaigia 

greičiau negu 

atostogos.  

Autorius nežino-

mas 

 

 

 

Sunkus darbas be 

poilsio visada ve-

da prie nesėkmės. 

John Kehoe 

 

 

 

Gyvenimas - tai 

ne atostogos. Jei 

jūs įsisąmoninsite 

šį požiūrį, jūsų 

gyvenime 

atostogų bus pa-

kankamai.  

M.Dytrich 

 

 

 

Žmonės dažnai 

daugiau laiko 

planuoja pra-

leidžia planuoda-

mi būsimąsias 

atostogas nei visą 

gyvenimą.  

Robin Sharma 
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   Artėjant vasarai ir gerėjant orui, kone 

kiekvienas atmeta mokslus į šalį ir lekia į 

kiemą, o mokykloje pamokos „nueina“ į 

antrą planą, o vietoj jų galva tik ir dūzgia 

nuo kitų minčių – pradedant mintimi, ko-

kia nuobodi pamoka, ir baigiant mintimis, 

ką veikti pagaliau ištrūkus iš mokyklos. 

Deja, gailus žvilgtelėjimas į ant sienos ka-

bantį laikrodį išsklaido bet kokias mintis 

apie greitą pamokų pabaigą. Tada kiekvie-

nas pradeda planuoti savo vasarą. Įdomus 

netikėtumas – mokytojai taip pat svajote 

svajoja apie vasarą ir jau kuria planus, kaip 

ją praleisti. Pateikiu Jums interviu dalykų 

mokytojais. 

Ar laukiate vasaros? Kodėl? 

 

Žinoma laukiu – tai atostogų ir linksmy-

bių metas. 

Taip. Norisi pakeisti savo veiklos sritį ir 

bent laikinai nebebūti mokytoja. 

O kas jos nelaukia? Kaip ne kaip tai 

atostogos!!! 

 

Ką planuojate veikti vasarą? 

 

Skirti daugiau laiko savo mėgstamai 

veiklai. 

Nežinau ką, bet tikrai neveiksiu kažko, 

kas susiję su mokykla ar mokymusi. Už-

tenka, ačiū :) 

Turiu planų, bet jų neatskleisiu. Tai as-

meniška. 

Planuoju praleisti kuo daugiau laiko su 

šeima. 

 

Ar ketinate vykti atostogauti į užsienį? 

Kur? 

 

Žinoma, vyksiu į Ispaniją ir Italiją. 

Kol kas ne, nebent vyras netikėtai 

„pagrobs“ mane :) 

Deja, ne. Pirmiausia pažinsiu Lietuvą. 

Su apgailestavimu sakau „ne“. 
 

Ar ketinate vasarą skaityti knygų? Kiek? 

 

Taip, būtinai. Nežinau kiek, bet jos bus 

apie muziką, dailę, o ypač apie P. Pika-

so. 

Na, norėtųsi paskaityti, bet kaip sako-

ma: „Ką žmogus planuoja, iš to Dievas 

juokiasi.“ Tikrai norėčiau paskaityti, 

bet elgsiuos pagal galimybes. 

Tikiuosi juokaujate? Ne! Ne! Jokiu bū-

du! 

Knygos? Juk vasarą ilsimės :) 

Su didžiausiu malonumu sakau – ne. 

 

  Dėl tokių įdomių, atvirų ir netgi savitų 

atsakymų, mokytojai išlaikys 

„paslaptingumo skraistę“ ir galės nevaržo-

mai rūpintis tolesniu atostogų planavimu. 

Tačiau jei kažkas pagalvojo, kad mokyto-

jai atsakė juokingai, tai lai nusiteikia dar 

geresniems mokinių „perliukams“. 

 

Kaip planuojate praleisti vasaros atosto-

gas? 

 

Kaip ir visada: „telikas“, „kompas“ ir 

laukas. Mano didysis trejetas. 

Pirmiausia – sudeginsiu visus kontroli-

nius. Vėliau – šėlsiu kaip niekad. 

Ramiai, su tėvais ir šeima. :D Juokauju 

– bandysiu atsigriebti už prarastus 9 

mėnesius. 

Ar ketinate vykti atostogauti į užsienį? 

Kur? 

 

Aš taip, bet tėvai nenori. 

Žinoma – aplankysiu Kretą. 

Vyksiu į Italiją, o tuo pačiu ir į Vatika-

ną. 

Į jau įkyrėjusią Turkiją. 

Ar planuojate vasarą skaityti 

 knygų? Kodėl?  

Rekomendavo, bet neliepė. Tai neskaity-

siu. 

Koks normalaus proto žmogus vasarą 

skaitys knygas? 

Galima buvo ir neklausti. Turbūt niekas 

neskaitys. 

Žinoma. Pabandysiu įveikti 

„Raudonkepuraitę“, bet nepažadu.  

 

Ar ketinate vasarą vykti į vasaros stovyk-

lą? Kodėl? 

Žinoma, ketinu. Ten gali pailsėti nuo 

tėvų. 

Tai aišku, šėlsim su chebra. 

Aha, naujų draugų susirandi. 

Žinoma, ne. Nesuprantu, kas gali norėt-

ten vykti – tik pinigus siurbia. 

Of course yes. Šiaip įdomu. 

  Na, čia buvo įdomiausieji mokinių ir mo-

kytojų „perliukai“ ir atviri pasisakymai, 

kurie turėtų pakelti nuotaiką kiekvienam ir 

padėti nors kiek greičiau sutikti vasarą ir 

vasarišką nuotaiką. 

Vasaros galia 

Erikas Valnickis 2c 
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Nuotrauka iš gimnazijos laikraščio  archyvo 

Ketveri metai gimnazijoje 

Nuotrauka Žygimanto Želvio 2e 

1 klasė. PRISITAIKYMAS IR ATGAIVA 

 

1. Naujas miestas, nauja mokykla, nauji žmonės. 

2. Vienintelė klasėje nepažinojau nė vieno žmogaus (tai kardinaliai 

pasikeitė po kelių dienų-pažinojau beveik visus). 

3. Susibūrė draugų ratas, nuolat keitėsi iki pat 2-os klasės (išliko tik 

geriausieji). 

4. Mokymasis popietinėje pamainoje ir jo pliusai (visada išsimiego-

davau, laisvi rytai, mažai namų darbų, mažiau pamokų ir daugiau ener-

gijos). 

Mokytis lengva, tereikia laiku atlikti namų darbus. 

 

2 klasė. RAMYBĖ 

 

1. Gana nesunku mokytis, vis dar galima kliautis sėkme ir 

gabumais (daugiau namų darbų). 

2. Nepasidaviau „spaudimui“ bėgti iš chemijos pamokos ir 

per mane teko eiti visai klasei. Tada lyg tyčia paėmė mano 

klasės darbą, už kurį gavau, švelniai  pasakius, teigiamą pa-

žymį (nors daugeliui tai nepatiko, bet vėliau keli žmonės 

pareiškė man pagarbą, nes ir patys nenorėjo bėgti iš pamo-

kų, bet bijojo pasmerkimo). 

3. Įsimylėjau. 

4. Gimė mano sesė, dėl kurios priežiūros ir dažno sirgimo tenka praleisti daug pamokų. 

Ramybę trumpam sudrumstė lietuvių kalbos įskaita, egzaminas ir matematikos egzaminas. 

 

3 klasė. VALANDOS PRIE KNYGŲ 

 

1. Reikalavo daugiausiai pastangų iš manęs. Mokytis nebėra lengva, tenka gerokai pasėdėti prie knygų. Rei-

kia atsakingai skaityti privalomąją literatūrą. 

2. Daug naujų mokytojų ir jų dar skirtingesnių charakterių. 

3. Pradėjau galvoti apie matematikos ir biologijos A lygių atsisakymą ir anglų kalbos egzamino laikymą. 

4. Draugų ratas vis dar nekintantis. Daug naujų klasės draugų, atėjusių iš kitų klasių. 

Po pamokų atsirado poreikis nusnūsti. 

 

4 klasė. TYLA PRIEŠ AUDRĄ 

 

1. Lengviausi metai iš visų pamokų lankymo bei namų darbų darymo atžvilgiu (mažiausias krūvis, išskyrus 

paskutinį mėnesį). 

2. Vis dar būtina skaityti privalomąją literatūrą atsakingai ir nuolat kartotis kitus dalykus. 

3. Mokytojai „spaudžia“ dėl egzaminų, nuolat skatina mokytis ir griežtai vertina. 

4. Labai gerai susibendravau su kai kuriomis mokytojomis. 

5. Pažįstu beveik visus mokyklos mokinius, vienus asmeniškai, kitus iš matymo. 

6. Dar neapsisprendžiau, ar bijau egzaminų, ar ne (bet tikriausiai bijosiu). 

Noriu stoti į labai skirtingas specialybes, bet nežinau, kurios noriu labiausiai. 

 

Sandra Gliebaitė 4e 

 

Mokykla - toks trumpas žodis, turintis tiek daug reikšmių kiekvienam iš mūsų. Kai kuriems, išgirdus žodį 

„mokykla“, pirmiausia į galvą ateina tokios mintys, kaip namų darbai, kontroliniai, sėdėjimas po pamokų. Pir-

ma mintis, šovusi man, išgirdus žodį „mokykla“, yra draugai, su kuriais užaugau, kuriuos pažįstu tiek daug 

metų. Žmonės, kurie visada bus mano gyvenimo dalis, kurie padės nepaisant to, kiek laiko su jais nebendrauji 

bei  tie, kuriuos visuomet norėsiu sutikti.  

Asta Vainoraitė 4e 



Mokinio biblioteka 
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Geriausias baimės priešnuodis – humoras 

Balandžio 16d. 

„Vėtrungės“ gimna-

zijos mokiniai daly-

vavo respublikinėje 

mokslinėje mokinių 

konferencijoje 

„Tolerantiška mo-

kykla- saugi 

visuomenė“.  Anželi-

ka Oleksenko (1 b) ir 

Arvydas Bumbliaus-

kis (1c) 

skaitė pranešimą „Ar 

kvepia plastikinė gė-

lė…?, o Deimantė 

Juodzevičiūtė (3e) ir 

Vilius Kedeckas (3e) 

parengė meninį 

prisistatymą. Mūsų 

gimnazistai laimėjo 

„Išraiškingiausio pra-

nešimo“ 

nominaciją. Moki-

nius parengė: Rūta 

Liudienė, Rita Merž-

vinskaitė – 

Pamparienė, Vaidutė 

Cirtautienė. 

Indrė Nanartavičiūtė, Lukas Kuizinas 2c  

Pavasaris – nuostabus metų laikas, kai atbunda gamta, o ir mes pa-

tys norime savyje ką nors pakeisti: atrasti naują požiūrį į gyvenimą, kitaip 

pažvelgti į sunkumus, ar nugalėti baimę. Paskutinės pavasario dienos tei-

kia ne tik atbundančios gamtos grožį, bet ir moksleivių džiaugsmą – moks-

lo metų pabaigą. Kartu su mokslo metų paskutinėmis dienomis artėja di-

dysis dvyliktokų išbandymas – egzaminai. Neretai laikas iki 

„džiaugsmingosios“ dienos tampa įtemtas ir sudėtingas. Dvyliktokams iš-

kyla didžiulis uždavinys – kaip nugalėti egzaminų baimę. 

Psichologai teigia, jog norint nugalėti baimę reikia sveikai maitin-

tis, sportuoti, išsiugdyti pasitikėjimą savimi, planuoti savo dienotvarkę ir 

įdėti daug darbo bei pastangų ruošiantis egzaminui. Tačiau ar dvyliktokas 

pasinaudos šiais patarimais, kurie nėra aiškiai apibrėžti? Juk tai tarsi ko-

kios taisyklės, kurios yra ir taip suprantamos. Taigi ką patartume mes dvy-

liktokams ruošiantis egzaminams? 

Pirmiausia, žinokite tai, jog geriausias baimės priešnuodis yra hu-

moras! Jeigu psichologai pataria sportuoti, daryti mankštą, tai mes jums 

patariame valandą prieš egzaminą apibėgti du ratus aplink mokyklą ir 

būsite padarę mankštą ne tik raumenims, bet ir smegenims! Reikia valgyti 

sveiką maistą, kad gautumėte pakankamai energijos? Prieš pat egzaminą 

suvalgykite plytelę šokolado. O geriausia stiklainį medaus. Gausite ne 

tik energijos, bet pasitikėjimo savimi ir geros nuotaikos. Sunkų egzamino 

rytą atsikėlę dvyliktokai turėtų ne jaudintis ir panikuoti, kad išaušo egza-

minų diena, o pirmiausia nuėję į dušą ne tik nusiprausti, bet ir padainuoti 

mėgstamą dainą. Ruošdamiesi keliauti rašyti „išsvajotojo“ egzamino te-

sto, rytą turėtų pradėti linksmai įsijungę mėgstamą muziką. Taip pat ver-

tėtų į egzaminą 

ateiti su šypse-

na veide, o kad 

ją susikurtumė-

te, įsijunkite 

laidą „Humoro 

klubas“. Na, o 

jeigu niekas 

nepadėjo, tie-

siog ,,įkalkite 

ant drąsos“ 

pusę stiklinės 

sulčių ir užsi-

kąskite šokola-

du. 

Taigi svarbiausia yra į egzaminus žiūrėti su šypsena ir humoru. 

Būkite pasiruošę ir nepasilikite visko paskutinei dienai, tačiau kartu susi-

kurkite sau gerą nuotaiką ir į egzaminą eikite džiugiai nusiteikę. Linkime 

sėkmės, juoko ir geros nuotaikos! 

Įvykę renginiai 

Nuotrauka iš http://www.bernardinai.lt/straipsnis/... 
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Popietė Arte de España 

   Gegužės 21 – ąją mūsų gimnazijoje įvyko progra-

mos Erasmus plius  projekto „Asmenų mokymosi 

mobilumas“  popietė  „Arte de España“ .  Erasmus 

plius -  tai švietimo, mokymosi, tobulėjimo, bendra-

darbiavimo ir mainų programa, remiama Europos 

Komisijos ir LR Švietimo ministerijos. Mūsų gimna-

zijoje  šios programos dalyviai buvo mokytojai, mo-

kyklos vadovai ir administracijos darbuotojai. Pro-

jekto laimėtojai gauna galimybę išvykti į Ispanijos 

karalystę ir pažinti šią įspūdingą šalį. Programos nu-

galėtojomis tapo nuostabios mokytojos: ekstravagan-

tiškoji Sandrija Donskienė, talentingoji Vida Auglie-

nė, paslaptingoji Greta Srėbalienė bei darbščioji Ind-

rė Rimkienė. Būtent šio įspūdingojo ketverto inicia-

tyva, buvo nuspręsta pasidalinti žiniomis apie Ispani-

ją. Tačiau tai, kas turėjo būti maža ir jauki popietė, 

virto grandioziniu mokyklos renginiu  „Arte de Es-

paña“. 

  Tik įėjus į aktų salę,  akį patraukė kamputyje sto-

vintis Simonos Sadauskaitės ir Karolinos Brazaitytės 

paruoštas tikrai 

nekuklus vaišių 

stalelis. Nukrei-

pus akis nuo 

įvairiausių deli-

katesų ir apsi-

dairius, plūste 

užplūdo ispaniš-

ka dvasia: žavė-

jo ekscentriško-

mis ispaniško-

mis suknelėmis 

pasipuošusios 

merginos, plau-

kus padabinu-

sios ryškiomis  

gėlėmis,  spal-

vinga ir ryški 

Ispanijos karalystės vėliava, o aplink dūzgė ispaniš-

kos muzikos garsai. 

  Renginys prasidėjo nuo profesionalių flamingo šo-

kėjų video demonstravimo, o renginio vedėjai Aldas 

Žiernys ir Gabija Salytė pranešė, kad prasideda pa-

žintis su Ispanija. Renginio metu 2 e kalsės mokinės 

Indrė Dužinaitė, Emilija Norbutaitė, Ugnė Daraške-

vičiūtė, Gabrielė Žukaitė bei Karolina Tamulionytė  

ne tik pristatė Ispanijos kultūrą, istoriją, virtuvę, bet 

ir pabandėme kalbėti ispaniškai kartu su 2e klasės 

mokine Aukse Gramalaite. Tačiau tenka pripažinti, 

kad sekėsi tikrai ne per geriausiai, nors buvo daug 

klegesio ir linksmo juoko. Renginiui tęsiantis, žiūro-

vus žavėjo 2e klasės mokinės Justės Bajorūnaitės 

atliekami ispaniškosios muzikos garsai – tylūs, me-

lancholiški, bet tuo pat metu ir aistringi. Tai buvo 

tikrai ypatingas pasirodymas, kadangi jam pasibai-

gus visa salė griaudėjo nuo plojimų. Visiems nuri-

mus, nuskambėjo Ispanijos himnas  visi tradiciškai 

pagerbė šią šalį. Kai jau atrodė, kad renginys pasi-

baigė , įvyko popietės kulminacija – pasirodė šokėja, 

jau seniai ginanti mūsų mokyklos garbę Lietuvoje ir 

užsienyje, Airida Blaževičiūtė, pasidabinusi flamen-

ko suknia. Pasigirdo nuostabos šūksniai, o ir juos, 

jau po dešimties sekundžių, pakeitė entuziastingi 

plojimai. Šokyje buvo pavaizduota tokia gracija, 

toks lankstumas ir ištvermė, kad įvyko tai, ko nebu-

vo tikėtasi – dar nė šokiui nepasibaigus, visą salę 

drebino smarkesni plojimai, nei iki tol. Ir nieko keis-

to, juk flamenko – gyvas ir jausmingas šokis, kupi-

nas įvairiausių įspūdžių, atspalvių bei jausmų. 

  Viso renginio metu vyko kažkas nepaaiškinamo. 

Buvo akivaizdu, kad „Arte de España“  tikrai prano-

ko organizatorių lūkesčius, o jie patys tiesiog švytėjo 

iš laimės. Pasiektas rezultatas  buvo vertas visų tų 

didelių pastangų, organizuojant šią popietę. Esu vi-

siškai tikras, kad šis renginys dar ilgai neišdils iš at-

minties visiems tiems, kurie turėjo progą jį pamatyti. 
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Viskas turi savo pabaigą - smagiausios kelionės, linksmiausi vaka-

rėliai - niekas  nesitęsia amžinai. Kaip ir mokyklinis gyvenimas. 

Prisipažinkit, juk dažnai pagalvodavot, kad laukiat jo pabaigos. Bet  

dabar, kai paskutinieji mėnesiai prašvilpė kaip vėjas, kažko imat 

graudintis, darotės sentimentalūs ir gal kiek imate abejoti, ar taip 

labai  to finalo ir laukėte… Bet jei gerai pasiraustumėt savo praei-

tyje, prisimintumėt, kad visada labiausiai laukdavot visų švenčių… 

pabaigos! Tada paprastai ateidavo eilė šventiniam tortui - su 

fejerverkais ar be jų šiuo atveju esmės nekeičia. Ir jei pažvelgsite į 

ateitį, suprasite, kad visų jūsų didžiųjų švenčių, visų kasdienių 

mažų džiaugsmų kulminacija  visada bus desertas. Nes  kas geriau-

sia, pateikiama pabaigoje. Nes saldi, kvapni, šokoladinė ar kreminė 

pabaiga yra mažas žingsnelis į naują pradžią - kurioje tik paties 

geriausio  tikimės. Nes tada jau „kaip medum patepta“… 

Tegul paskutinės dienos mokykloje jums tampa desertu - laiku pa-

simėgauti. O tada jau palinkėjimai į naują kelią - cukriniais miltais 

barstytą, vanile kvepiantį, uogelėm apkaišytą… 

Pabaigai... 

Linkėjimai  

dvyliktokams 

Mokytoja Eglė  

Nuotraukų autorius Aivaras Šimeliūnas  

Mieli dvyliktokai, 

noriu palinkėti 

Jums laimės gyve-

nime, nes laimingi 

žmonės pasitiki 

savimi.  

Kūno kultūros 

mokytoja Laima 

Piešinienė. 

 

 

 

Linkiu, kad pas-

kutinės dienos 

mokykloje Jums 

būtų pačios links-

miausios ir įsi-

mintiniausios.  

Geografijos moky-

toja Greta Srėba-

lienė.  

 

 

Dvyliktokams no-

rėčiau palinkėti 

surasti savo pa-

šaukimą, nes tik 

eidamas savo ke-

liu, žmogus gali 

nuveikti daug ge-

ro dėl kitų ir būti 

laimingas.  

Ekonomikos mo-

kytoja Ramunė 

Petronienė. 
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Jaunųjų žurnalistų festivalis „Dramblys” 

Kovo 20-22 dieno-

mis gavau galimybę 

atvykti į Šventąją ir  

dalyvauti plačiai iš-

reklamuotame rengi-

nyje – Jaunųjų žur-

nalistų festivalyje 

„Dramblys“. Nors 

festivalis daugiau 

skirtas žmonėms, 

besiruošiantiems studijuoti žurnalistiką, aš, neketin-

dama to daryti, nė vienos akimirkos tą savaitgalį ne-

praleidau veltui. 

Vos atvykus į festivalį ir užsiregistravus prasidėjo 

pirmoji paskaita, kurią vedė organizatorius Žygi-

mantas Mitkus. Jos metu kiekvienas susimąstėme 

apie savo svajones, tikslus ir uždavėme svarbų klau-

simą: „Ką daryčiau, jeigu nebijočiau?“ Po pertraukos 

laukė antroji Ryto Staselio paskaita apie tiriamąją 

verslo žurnalistiką bei tai, koks turėtų būti tikras ir 

geras žurnalistas. Išklausę dvi paskaitas turėjome 

nemažai laisvo laiko, kurio metu kai kurie dalyviai 

išvyko į Palangą, o kiti pasiliko Šventojoje. Ši 

„ekskursija“ tikrai pravertė, nes į refleksiją bei Gied-

rės Beinoriūtės filmo „Pokalbiai rimtomis temomis“ 

peržiūrą visi grįžo pabendravę vieni su kitais, o kai 

kurie ir susiradę naujų draugų. 

 Antroji diena, kaip ir žadėjo organizatoriai, 

buvo daug sunkesnė ir įtemptesnė. Jai ruošdamiesi  

anksti ryte visi „drambliai“ iškeliavo prie jūros ir ten 

atliko rytinę mankštą. Po jos laukė Audronės Urbo-

naitės paskaita apie jos „didžiąją nuodėmę - žurnalis-

tiką“. Ne veltui toks paskaitos (bei neseniai išleistos 

knygos) pavadinimas – A. Urbonaitė parodė, jog 

žurnalistika ne vien balta spalva nudažyta, nemažai 

galima atrasti ir slegiančios juodos, iš kurios išsiva-

duoti sugeba tik įgudę žurnalistai. „Vos tik pradedi 

keikti žurnalistiką, iškart užkimsti“- prasitarė ji vos 

pradėjusi paskaitą. Tačiau visi susidomėję klausė 

įvairiausių jos pasakojimų apie patirtus netikėtumus 

bei patarimų, kokias savybes teks išsiugdyti ar pato-

bulinti, siekiant tapti žurnalistu. Kita paskaita – Aud-

ronės kompaniono Vlado Ščiavinsko, kuris jaunie-

siems žurnalistams papasakojo apie tai, kaip reikia 

suderinti rašymą bei fotografiją,  papasakojo apie 

savo keliones Maroke, Ukrainoje bei daugelyje kitų 

šalių. 

 Trečioji tos dienos paskaita, kuri, deja, nesu-

laukė labai daug teigiamų komentarų, buvo Džinos 

Donauskaitės paskaita apie žurnalistikos ir politikos 

suderinimą bei tai, ar įmanoma išlikti neutraliu ra-

šant straipsnius politinėmis temomis. Vakaro kulmi-

nacija buvo visų labiausiai išgirta Artūro Račo pa-

skaita „Propaganda ir straipsniai pagal užsakymą“. 

Visi iki vieno klausėsi  ausis ištempę, kartu su žurna-

listu mokėsi atpažinti propagandinius straipsnius bei 

nepasiduoti pasiūlymams rašyti tą patį. Tai buvo tur-

būt vienintelė paskaita, kurioje buvo užduota tiek 

daug klausimų ir atrodė, jog paskaitai buvo skirta 

tiek mažai laiko. Po visų paskaitų laukė dar viena 

smagi veikla – socializacija. Jos metu dar labiau su-

sidraugavome, lavinome ne tik rašymo, bet ir vaidy-

binius įgūdžius, vaizduotę. Antrąjį vakarą miegoti 

niekam nesinorėjo – tik paryčiais visi krito ant čiuži-

nių išsekę nuo įspūdžių. 

 Trečiąją dieną buvo suplanuotos dar dvi pa-

skaitos, tačiau abi, deja, neįvyko. Vietoj jų pats Žy-

gimantas Mitkus po uždarymo pasilikusiems daly-

viams pravedė dar vieną. O festivalio uždarymo visi 

laukė nenoriai – jo metu po visą salę aidėjo dainos 

žodžiai „ne paskutinį kartą susitikom“, dalyviai dali-

josi paskutiniais įspūdžiais bei pažadais vėl susitikti.  

Visi šie geri įspūdžiai suprantami, ka-

dangi visas tris dienas mus globojo patys geriausi 

organizatoriai ir savanoriai, kurie stengėsi, jog pasi-

semtume tiek žinių, kiek įmanoma. Įdomu tai, jog 

visos festivalio „galvos“ – dalyvių bendraamžiai, 

rodos, nėra dar nė vieno, baigusio mokyklą. Tačiau 

visi šie žmonės yra pasiekę nemažai, festivalio orga-

nizatorius Žygimantas kartu su dar keliais žmonėmis 

leidžia Palangos jaunimo laikraštį „Aš esu kultūra“. 

Ne tik lektoriai, tačiau ir žmonės, sukūrę šį renginį, 

yra puikus pavyzdys mums visiems, todėl kiekvie-

nas, kuris susidomėjo festivaliu, privalo į jį nuvykti 

kitais metais. Jei ne išmokti būti žurnalistu, tai bent 

išmokti neišsigąsti, susidūrus su žurnalistika. 

Nuotrauka Gabijos Pragulbeckytės 2a 
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 Kaskart mėginu 

atsisukti atgal į 

savo gyvenimą ir 

pažvelgti į jį ši-

andieninėmis 

akimis. Visuomet 

maniau, jog 

straipsnius rašo 

tik nusipelnę 

žmonės. Aš vis 

juokauju, kad 

baigusi mokyklą 

būtinai pradėsiu 

rašyti savo 

atsiminimų kny-

gą.  Daug kas 

joje tilptų, kie-

kvienas puslapis 

turėtų savo kvapą 

ir spalvą, praradi-

mus ir atradimus. 

Didelę dalį joje 

užimtų mano 

mokykla. Ir 

skambutis. 

Paskutinis… 

Augustė Krutiko-

vaitė 2c 

Mokinio biblioteka 

Prieš akis jau matosi atbėganti vasara, todėl bent trumpam meskime visas rimtas, lite-

ratūros pamokoms privalomas knygas į šoną ir pasimėgaukime lengvais skaitiniais, 

per porą dienų įveikiamais skaitiniais. 

Jana Frey – Oras pusryčiams 

Ilgą laiką Serafina gyveno Italijoje, tačiau vieną dieną tėvai 

nusprendė, jog jiems reikia kraustytis į Vokietiją. Nelengvą 

naujokės dalią pasunkina ir Fricas, Ernestinos brolis, dėl ku-

rio Serafina pameta galvą, bei faktas, jog berniukams patinka 

lieknos mergaitės. Paauglė įsiteigia sau mintį, jog yra  stora ir 

nutaria atsikratyti nereikalingų kilogramų. Galų gale mergina 

peržengia visas ribas imdama badauti ir pakliūdama į anorek-

sijos gniaužtus. Tada prasideda ilgas ir sunkus gydymosi pro-

cesas. 

Knyga paremta tikra istorija, rašytoja skaitytojams pasiūlo 

pasinerti į „skaudų lieknumo manijos apsėstų merginų pasau-

lį“ bei suprasti, jog kiekvienas žmogus yra gražus ir drastiškų 

priemonių imtis visai nereikia. 

Jenifer Echols – Deginant tiltus 

„Mums patinka peržengti ribas.. bet kur ta galutinė?“ Bū-

tent su tokia mintimi gyvena pagrindinė knygos herojė 

Megė. Merginos maištingumą rodo ne tik ryškiai mėlyni 

plaukai, tačiau ir poelgiai bei noras kuo greičiau palikti 

gimtąjį miestelį. Jaunatviškas maksimalizmas nuveda 

merginą ir tris jos draugus prie tilto, kuriuo eiti uždrausta. 

Taip Megė įsivelia į nemalonumus bei prievolę padėti po-

licininkui Džonui, kurio tikslas – padėti merginai išssukti 

iš netinkamo kelio. Galų gale paauglė pakeičia savo nuo-

monę apie iki tol niekintą policininką, su juo ima bendrau-

ti daug artimiau. Tada prasideda svarstymai, kas nugalės – 

doros kelias ar prigimtinis pašaukimas laužyti taisykles. 

John Green – Aliaskos beieškant 

Prisimenant jaudinantį romaną „Dėl mūsų likimo ir 

žvaigždės kaltos“ į rankas galima paimti šią knygą – patį 

pirmą Džono Greeno kūrinį. Mailzas Holteris – vieniškas 

paauglys, turintis netradicinį pomėgį rinkti paskutinius 

garsių žmonių žodžius. Galbūt taip būtų praėjęs visas jo 

gyvenimas, jei ne netoliese gyvenanti Aliaska Jang – stebi-

nanti, protinga ir šiek tiek beprotiška mergina. Ji padeda 

vaikinui pradėti daug įdomesnį gyvenimą bei susirasti nau-

jų draugų. Negana to, vaikinas galų gale ir įsimyli savo 

„gelbėtoją“. Deja, likimas negailestingai sužaidžia ir po 

vieno skambučio Mailzo gyvenimas visiškai pasikeičia. 

Aišku viena – apie tai, kas buvo anksčiau, galima bus tik 

pasvajoti. 

Gabija Pragulbeckytė 2a 



 

,,Vėtrungės” gimnazija 

Gedminų g. 5 

Klaipėda 

LT 94222 

Lietuva 

 

Tel. nr. 8-46 346342 

Faksas 8-46 346342 

E-paštas vetrungesgimnazija@gmail.com  

„Vėtrungės“ laikraščio redakcijos kreipimasis į skaitytoją 

 

 Kiekvienam, tiek mokytojui, tiek mokiniui, turėtų rūpėti „Vėtrungės“ laikraščio gyvenimas. Mū-

sų laikraštis– laisvas laikraštis! Todėl nevenkime kritikos, gerų ir nuoširdžių patarimų,  dalinkimės pasie-

kimais ir džiaugsmais. Laikraščio „Vėtrungė“ redakcija prašo visų išsakyti savo mintis, nesikuklinti ir 

informuoti gimnazijos bendruomenę apie nuveiktus ir būsimus darbus. Laukiame Jūsų laiškų adresu vet-

rungeslituanistai@gmail.com. Taip pat savo pasiūlymus galite teikti skaityklos vedėjai Indrei Rimkienei 

(301 kab.)                                                                                          

Laikraščio redakcija 

2e kl. gegužės 29 d. planuoja ,,Sveikatingumo dieną“, jei 

būtų norinčių prisijungti- mielai lauksime. 

 

 Gegužės 29d. planas: 
1. Į mokyklą atminame dviračiais. 

2. Įsidiegiam mobiliąsias programėles (kas dar neturi), 

kad fiksuotų numintus kilometrus. 

3. Pasibaigus pamokoms nuo gimnazijos (Gedminų g. 5) 

miname iki jūros. Šiame etape turėtų prisijungti ir auklė-

tinių tėvai. 

4. Vaišinamės sveikais priešpiečiais bei  diskutuojame 

apie sveiką mitybą. Vaikams išdalinama padalomoji me-

džiaga, kurią paruošė sveikatos specialistė Vaidutė Cir-

tautienė. 

5. Tinklinio varžybos. 

6. Išvykos aptarimas bei dviratininkų apsisprendimas 

pagal galimybes tęsti  numinto kilometražo didinimą. 

  

 Išvykos tikslas: skatinti vaikų bei tėvų bendravimą bei 

bendradarbiavimą, sveiką gyvenimo būdą, taisyklingą 

mitybą, galimybę atsisakyti automobilio ir taip prisidėti 

prie oro taršos mažinimo, dalyvauti tarptautiniame pro-

jekte ,,Europos dviračių iššūkis 2015". 

 

Klasės vadovė Indrė Rimkienė 

  

Renata Baltrimienė  

kab. 322 (psichologės kabinetas)  
 

Psichologės konsultavimo laikas:  

 

Pirmadienis 8.00-12.00 12.30-15.30  

 

Antradienis 8.00- 9.30 14.40-16.40  

 

Trečiadienis 8.00-11.30 15.30-16.30  

 

Ketvirtadienis 8.00-10.45 14.45-17.00  

Tarptautinis projektas  

,,Europos dviračių iššūkis 2015" 

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 
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