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Mokinių kūrybos skiltis 17 psl. 

Austėjos Arštikytės nuotr. 

2019 m.  rugsėjis - spalis 

Gimnazijoje startavo ir renginių se-
zonas: rugsėjo 19-ąją mūsų moky-
kloje lankėsi ,,Samsung“ projek-
to ,,Skaitmeninis moksleivio IQ“ or-
ganizatoriai. Apie ką jie diskutavo 
su moksleiviais? 

Demokratijos šventė mokykloje: 
gimnazijos Mokinių tarybos prezi-
dento rinkimai! Kandidatavę moki-
niai, rinkiminiai pažadai ir netikėti 
auditorijos klausimai... Kokie prezi-
dentiniai debatai buvo šiemet? 

Spalio 4-ąją gimnazijoje - Karjeros 
diena. Pamokas mokiniams vedė ne 
tik mokyklos ALUMNI, bet ir mokinių 
tėveliai. Jų įspūdžiai jums, mieli 
skaitytojai! 

Gretos Vaitkūnaitės nuotr. 

Skaitykite 2 psl. 

 Toli toli, kur upės vinguriuoja, kur giesmės paukštelių 
skamba, Daukanto kraštas jau seniai įsikūręs. Gamta čia 
alsuoja skalsiu pažinimo džiaugsmu, laisvai, tarsi šaltiniu 
trykšta vaikų juokas, kuris vėjo svetingo glėbio pagautas 
aidu atsimuša į pačioje Daukanto žemelės širdyje 
stūksantį medį. Mūs medis senas, brandus, nenustoja 
stiebtis į dangų bei plėsti šaknų po žemele... Pats 
Daukantas, mūs Lietuvėlės švietėjas, šį medelį pasodino, 
plušėdamas diena iš dienos, besirūpindamas ateitimi 
žmonių. Neišvengė medelis užklupusių žiemos šalnų, 
negailestingai draskiusių  kamieną bei rovusių lapelius nuo 
šakelių, tačiau šviesos spindulėliai jį nušvietė ir sušildė. 
Lapeliai ir vėl sužaliavo, žaizdelės užgijo, o šakelės ėmė 
šukuoti danguje nusidriekusį kilimą, ant kurio mūs dievai 
ligi šiolei gyvena.  

 Žodžio daigui vešėti padėjo saulės spinduliai, lietaus 
lašelių prisilietimas, kad patikimoj, derlingoj žemėj 
pumpurėlis galėtų skleistis ir kad žaliuotų įstabaus sielos 
grožio augmenija. Tai mūsų žydintis sodas, kuriame visi 
gyvename. Žemynos suburtų deivių kiekvienam įteiktoj 
skrynelėj kaupiasi mūsų džiaugsmai bei išgyvenimai, laikui 
tiksint jie tik ilgėja... 

 Ir dabar daukantiečiai ateina prie gyvybės medelio, 
augina jį bei dėkoja už suteiktą pažinimo džiaugsmą, kuris 
gyvenime dažnai esti naudingas. 

Ugnė Anisimovaitė ir Urtė Biteniekaitė 

Skaitykite 10 psl. 

Skaitykite 8  psl. 

Igno Gegužio nuotr. 

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės nuotr. 
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 Pilna aktų salė mokinių, 
laukimo jaudulys tarp kandi-
datų ir rami muzika – tai 2019 
metų spalio 10 dieną gimna-
zijoje vykusių Mokinių tarybos 

prezidento debatų atmosfera. 
Renginį vedė praėjusius metus 
Mokinių tarybos prezidentu 
buvęs Vaidotas Burokas, visus 
žavintis savo iškalba ir laisvu 
bendravimu.  

 Pirmasis prisistatyti buvo 
pakviestas IVu2 klasės moki-
nys Dominykas Žvirblis. Jis  
aktyvus gimnazistas moky-
kloje, dalyvaujantis įvairiose 
jos veiklose, dirbęs tiek gar-
sisto, tiek renginių organiza-
toriaus darbą. Kandidatas tei-
gė norįs dar daugiau dėmesio 

skirti demokratijai ir pilietiš-
kumui mūsų mokykloje skleis-
ti, savo prisistatymą baigė 
žodžiais: ,,Be vienų žmonių 
nebūtų ir kitų”.  

 Antroji kandidatė į Mokinių 
prezidento postą – IIIu1 klasės 
mok. Inesa Jurkevičiūtė, kal-
bėjusi apie savęs pažinimo 
būtinybę, teigė išmokusi išeiti 
iš komforto zonos, bandanti 
pažinti save teatre, akcentavo 
atsakomybę, pasitikėjimą ir 
komandinį darbą. 

GIMNAZIJOJE SKAMBA PERGALĖS TRIMITAS 

 Verti vieną, kitą, trečią 
knygos puslapį... Tu moki 
skaityti tai, kas parašyta, 
tačiau Ji tave išmoko skaityti 
tai, kas neparašyta. Rašai žo-
dį, sakinį, kitą, jaudiniesi, 
bet kai Ji tau šiltai nusišypso, 
padrąsina, nerimas kažkur iš-
garuoja. Sakai Jai ačiū už 
patarimus, pagalbą, nuoširdu-
mą, o Jai už profesionalumą 
bei nuveiktus darbus dėkoda-
mas ranką spaudžia Vilniaus 
meras Remigijus Šimašius. 
Apie ką gi aš čia? Daukantieti, 
Tu tai jau žinai... 

 Šių metų spalio 1-ąją mūsų 
mylima gimnazijos lietuvių 
kalbos ir literatūros mokytoja 
metodininkė, laikraščio „Bū-
das daukantiečių“ konsultan-
tė bei kalbos redaktorė Da-
nutė Pilypavičiūtė buvo pri-

pažinta viena iš vienuolikos 
pačių geriausių sostinės mo-
kytojų! 

 Miela Mokytoja Danute, 
mes didžiuojamės, jog esate 
mūsų kūrybinės grupės dalis 
ir džiaugiamės, kad dalijatės 
šypsenomis, optimizmu, tel-
kiate mūsų komandą. :) Ti-
kime, jog su Jūsų pagalba dar 
ne vienas mokinys atras savy-
je gabumų, apie kuriuos nė 
nežinojo... Visos „Būdas dau-
kantiečių“ kūrybinės grupės 
vardu sveikiname Jus ir lin-
kime visada išlikti tokiai pat 
žaviai, jaunatviškai ir ener-
gingai. Lai neblėsta Jūsų kan-
trybės, nuoširdumo, pedago-
ginio talento ir kūrybinių idė-
jų lobynas! 

„Būdas daukantiečių“ 

vyr. redaktorė 

Sauliaus Žiūros (vilnius.lt) nuotr. 

AKCENTAS 

Viltė Kasputytė 

DEBATAI: KAS PERIMS MOKINIŲ TARYBOS PREZIDENTO 
VAIRĄ? 

Igno Gegužio nuotr. 

2019 m.  rugsėjis - spalis 



 

  3 

AKCENTAS 

DAUKANTIEČIŲ VIZITAS DANIJOJE: INTERVIU SU DANŲ 
KALBOS MOKYTOJA JURGITA STALIULIONIENE 

Marija Vaičiulytė 

Teiginį „Kalba atveria duris į pasaulį“ yra girdėjęs ne vienas iš mūsų. Ne veltui taip sakoma – 
gebėjimas mokėti užsienio kalbas yra itin vertinama žmogaus savybė šiuolaikinėje 
visuomenėje. Mūsų gimnazijoje mokiniai turi galimybę mokytis anglų, vokiečių, rusų, prancūzų 
ir danų kalbų. Apie danų kalbos ypatumus ir kelionės į Daniją įspūdžius kalbamės su danų 
kalbos mokytoja Jurgita Staliulioniene. 

Kas jūsų gyvenime lėmė, kad 
pasirinkote būti mokytoja? 

Mano mama ir močiutė dirbo 
pedagoginį darbą. Manau, tai 

ir buvo priežastis, kodėl tapau 
mokytoja.  

 

Kodėl nusprendėte mokyti 
danų kalbos? Kodėl iš visų 
pasaulio kalbų pasirinkote 
būtent šią kalbą? 

Studijavau lietuvių kalbą VU ir 
turėjau galimybę pasirinkti 
mokytis bet kurios užsienio 
kalbos. Tuo metu šiaurės kal-
bos buvo dar labai egzotiškos, 
o Skandinavijos šalys labai 
aktyvios ir palankiai nusitei-
kusios Baltijos šalių atžvilgiu: 
pirmosios ambasados, užsie-
nio kompanijos, verslo ir pre-
kybos rūmai, kultūros insti-

tutai, filmų festivaliai. Beliko 
tik pasirinkti, kurios iš šių 
šalių kalbos mokytis. Danų 
kalbos pasirinkimas šia pras-
me ir buvo tikras atsitikti-
numas. 

 

Kaip sekėsi mokytis danų 
kalbos? Ar metodus, kuriuos 
naudojote mokydamasi pati 
dabar pritaikote mokydama 
ir gimnazistus?  

Buvo nelengva. Dvejus metus 
mokėmės su tikra dane gimta-
kalbe mokytoja, o nuvykusi į 
Daniją negalėjau suprasti net 
paprasčiausių žodžių. 

2019 m.  rugsėjis - spalis 

 IIm klasės mokinė Miglė 
Kaminskaitė, trečioji kandi-
datė į Mokinių prezidento pos-
tą, savo kalbą pradėjo padėka 
visiems susirinkusiems, netru-
ko išvardinti ir išsikeltus tik-
slus bei veiklos žingsnius. 
Anot Miglės, svarbiausia ben-
dradarbiavimas, visų nuomo-
nių išklausymas ir darbas, 
norint pasiekti užsibrėžtų tik-
slų. Tradicijų išsaugojimą mo-
kykloje ji iškėlė kaip savo vei-
klos prioritetą. 

 Kandidatams prisistačius 
mokiniai uždavė įvairiausių 
klausimų, regis, nereikšmingų 

ar provokuojančių: ,,Kokį 
obuolį, raudoną ar žalią, pasi-
rinktumėte?“, ,,Kokios, jūsų 
nuomone,  yra jūsų oponentų 
silpnybės?“ 

Visi trys kandidatai pasižymė-
jo šmaikštumu, išradingumu, 

pabrėžė norą bendradarbiauti 
mokykloje ir santykių stiprini-
mą su Lietuvos Moksleivių Są-
junga. Renginiai ir demokra-
tija tai dalykai, dėl kurių 
dirbti stengtųsi visi mokyklos 
mokiniai – tai žadėjo visi kan-
didatai, kalbėję ir apie gim-
nazijos stiprybes, ir keistinus 
dalykus, savo pasirodymus 
baigę padėka ir skatinimu mo-
kiniams atiduoti savo balsą. 
Tikimės, kad naupjasis prezi-
dentas ne tik stiprins visų 
mūsų bendradarbiavimą, bet 
ir bus mokinių pasididžiavi-
mas!  

Igno Gegužio nuotr. 

Asmeninio archyvo nuotr. 
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Buvo kelios priežastys. Pir-
miausia, danų kalbos mokė-
mės vartodami anglų kalbą 
kaip darbo kalbą. Antra,  
stokojome autentiškos kalbos 
šaltinių, nes nebuvo interne-
to, vieninteliai įrašai – vado-
vėlių medžiaga. Vienos lekto-
rės paskaitų ir pastangų ne-
pakako. Svarbu paminėti ir 
tai, jog danų kalba nėra 
lengva fonetikos atžvilgiu. Tai 
irgi apsunkino bendravimą pir-
mųjų susitikimų su gimta-
kalbiais metu. Šiandien per 
pamokas naudoju kaip įmano-
ma daugiau įvairių šaltinių: 
klausomės autentiškų įrašų 
(dainos, filmai, laidos), orga-
nizuojame susitikimus su gim-
takalbiais svečiais. Stengia-
mės mokytis praktiškai, todėl 
daug kalbame daniškai, kuria-
me pokalbius, vėliau ir pasa-
kojame, diskutuojame. 

Kada Jūs pirmą kartą aplan-
kėte Daniją? Kokį įspūdį tada 
paliko šalis? 

Pirmasis apsilankymas buvo 
bestudijuojant ketvirtame VU 
kurse. 4 mėnesiams išvykau į 
Daniją mokytis ir gyventi. 
Didžiausią įspūdį paliko danų 
gebėjimas burtis į jaukias 
bendruomenes ir bendrauti 
niekur neskubant, įsiklausant, 
mėgaujantis valgymo akimir-
komis. Bendrauti ten moka 
visi: nuo jauno iki seno, 
galėčiau juos tituluoti tikrais 

pokalbių palaikymo profesio-
nalais. Dėmesingi ir labai at-
viri, jų klausimai atsargūs, 
visada paliekantys tau pačiam 
galimybę pasirinkti, kiek atvi-
ras ir nuoširdus nori būti. Jie 
niekada nepraranda humoro 
jausmo ir prisiima pareigą 
prajuokinti ir palinksminti pa-
šnekovą. 

 

Kaip ir kada prasidėjo mūsų 
gimnazijos bendradarbiavi-
mas su Danijos mokyklomis? 

Prieš aštuonetą metų, grįžusi į 
mokyklą po motinystės atosto-
gų, ėmiau aktyviai domėtis 
fondų, remiančių mokinių 
mainus ir mokyklų bendradar-
biavimą, programomis. Tei-
kiau paraiškas, ieškojau kon-
taktų ir pamažu ši veikla tapo 
nenutrūkstama tradicinė. 

 

Rugsėjo 17-19 dienomis 
su IId klasės mokiniais bu-
vote išvykusi į Kopenha-
gą. Papasakokite kelionės 
įspūdžius, kokiomis veiklo-
mis užsiėmė mokiniai, ką 
aplankėte mieste? 

Kelionės tikslas aplankyti Ko-
penhagą, susipažinti su svar-
biausiomis miesto įžymybė-
mis, išgirsti kuo daugiau au-
tentiškos kalbos, pamatyti, 
kaip mokosi bendraamžiai 
vienoje iš Kopenhagos gimna-
zijų. Ruoštis pradėjome dar 
neišvykę. Išsinagrinėjome Ko-
penhagos žemėlapį, atkreipė-
me dėmesį į svarbiausius vie-
tovardžius, susidarėme pa-
sivaikščiojimo po miestą mar-
šrutą. Kelionės programą mo-
kiniai gavo danų kalba. Jiems 
teko pavargti verčiant ir 
įsimenant veiklas. Išvykę tiks-
liai žinojome, ką veiksime ir 

pamatysime. Beliko visus pla-
nus įgyvendinti. Pradėjome 
nuo Rundetårn bokšto. Jis 
pačiame senamiestyje, įsi-
spraudęs tarp kitų pastatų, la- 
bai primena Gedimino bokštą. 
Keistas jausmas apima matant 
bokštą šalia, o ne kalvos vir-
šūnėje. Užkopę į bokštą gro-
žėjomės miesto vaizdu, vai-
kštinėjome po gatveles. Moki-
niai turėjo ir daugiau pareigų: 
ieškojo daniškų žodžių, juos 
užsirašinėjo ir vertė. Sunkes-
nė užduotis laukė antrąją ke-
lionės dieną, kai mokiniai ga-
vo orientacinę užduotį — tu-
rėjo perskaityti užuominas 
danų kalba, išsiversti ir susi-
orientuoti žemėlapyje, surasti 
minimus objektus, nusifoto-
grafuoti prie jų ne bet kaip, o 
taip, kaip prašoma užuomi-
nose. Taigi vakare buvo pa-
vargę, bet laimingi įveikę už-
duotis. Antrąją dieną aplan-
kėme ir vieną iš gimnazijų. 
Danijoje pamokos yra po 1,5 
val. Mokiniai stebėjo vieną 
pamoką, tarpusavyje bendra-
vo danų ir anglų kalba. Įs-
pūdžių daug: atrodė, kad ne 
tris dienas, o visą savaitę sve-
čiuojamės. Nors nebuvo len-
gva ir lietus pirmąją dieną 
pliaupė, visi dalinosi emo-
cijomis, kaip smagu ir gera 
svečiuotis Danijoje. 

Asmeninio archyvo nuotr. 

2019 m.  rugsėjis - spalis 

Asmeninio archyvo nuotr. 

PRIE PUODELIO ARBATOS 
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Ką būtinai pasiūlytumėte ap-
lankyti Danijoje? Kodėl? 

Apie Rundetårn (Apvalusis 
bokštas) jau buvau užsiminusi. 
Visiems atvykusiems smagu 
pamatyti Mažąją undinėlę. Ji 
tikrai labai mažytė. Šalia jos 
Holmen saloje stūkso Operos 
ir baleto teatras, vienas mo-
derniausių operos pastatų. Ko-
penhagoje rasite Tivoli pra-
mogų parką, vieną seniausių 
parkų pasaulyje, šiandien ta-
pusį danų nacionaline verty-
be. Nuo Tivoli iki Kongensny-
torv (Naujieji karaliaus vartai) 
driekiasi Strøget, viena ilgiau-
sių pėsčiųjų gatvių Europoje. 
Kopenhaga vadinama karališ-
kuoju miestu. Čia daug rūmų, 
ištaigingų ir didingų statinių, 

fontanų. Kartu tai ir labai 
šiuolaiškiškas, judrus ir gyvas 
miestas. Virtinės dviračių, 
vandens kanalai, skanios cina-
moninės bandelės, draugiški 
gyventojai – visa tai ir yra 
Kopenhaga. 

Danas ir lietuvis... Kuo jie 
panašūs ir skirtingi?  

Esame europiečiai. Mus sieja 
bendras požiūris ir vertybės. 
Norime taikos ir tvarkos savo 
pačių gyvenime ir pasaulio 
politikoje. Ir vienais, ir kitais 
galima pasitikėti, nei vieni, 
nei kiti nestokoja humoro jau-
smo. Dėl šių priežasčių mums 
nesunku bendrauti ir drau-
gauti. Danai labai atviri ir la-
bai laisvi. To galima išmokti ir 
tai pamažu, tikiu, taps ir mū-
sų tapatybės dalimi. 

Gimnazijoje vedate danų 
kalbos būrelį. Kaip sekasi 
šios kalbos mokytis moki-
niams?   

Danų kalbos būrelis - sava-
noriškas pasirinkimas. Ateina 
tie, kurie tikrai nori mokytis 
šios kalbos, todėl smagu ir 
lengva dirbti su geranoriškai ir 
motyvuotai nusiteikusiais mo-
kiniais. Danų kalba labai pa-
prasta savo gramatika, žo-
dynas artimas vokiečių ir an-
glų kalbai, bet labai sudėtinga 
fonetikos atžvilgiu, turi egzo-
tiškų garsų, rašto kalba ati-
tolusi nuo tarimo, daug tar-
ties taisyklių. Yra ką veikti. 
Kartais atrodo, kad sėkmė jau 
netoli, bet ir vėl tenka grįžti 
prie tarimo. Treniruoti tartį  
darbas nekasdieniškas ir tikrai 
nenuobodus. 

Ko palinkėtumėte kiekvie-
nam, norinčiam išmokti ku-
rią nors užsienio kalbą? 

Pasiekti tokį kalbos lygį, kad 
nepamirštum jos visą gyve-
nimą. 

 

Ačiū už atsakymus! 

 

Asmeninio archyvo nuotr. 

Asmeninio archyvo nuotr. 

2019 m.  rugsėjis - spalis 

 Mato Gancevičiaus nuotr. 

PRIE PUODELIO ARBATOS 
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INTERVIU SU  NAUJUOJU MOKINIŲ TARYBOS 
PREZIDENTU DOMINYKU ŽVIRBLIU 

Ani Airapetian 

Mokykloje esi labai aktyvus: 
esi klasės seniūnas, gar-
sistas, šviesų režisierius, 
dažnai vedi mokyklos rengi-
nius. Kaip visa tai suderini? 

Per pastaruosius metus turė-
jau galimybę išbandyti save 
daugelyje skirtingų sričių ir 
tuo labai džiaugiuosi, nes at-
radau daug mane dominan-
čios veiklos, kurioje galiu 
atsiskleisti. Mano manymu, 
smalsumas ir noras tobulėti 
padėjo daug lengviau dieno-
tvarkėje atrasti tam laiko. 

 

Koks tavo hobis?  

Pirmiausia – muzika. Jau vie-
nuoliktus metus lankau „Ąžuo-
liuko“ muzikos mokyklą ir dai-
nuoju berniukų ir jaunuolių 
chore „Ąžuoliukas“, be to, 
groju pianinu, diriguoju. Visai 
neseniai supratau, kad patin-
ka filmuoti bei montuoti re-
klamas, interviu ir kitokius 
edukacinius filmukus. Mane 
domina grafinis dizainas, kar-
tais kuriu plakatus, logotipus. 

 

Debatų metu kilus techni-
niams nesklandumams nesu-
trikai, į situaciją pažvelgei 
juokaudamas. Ar humoras 

svarbus tavo gyvenime? 

Manau, kad humoras užima 
gana svarbią vietą gyvenime. 
Jis leidžia lengviau komuni-
kuoti tiek su žmonėmis, su 
kuriais kalbi pirmą kartą, tiek 
su tais, kuriuos pažįsti jau 
daugybę metų: humoras pade-
da pašnekovui jaustis komfor-
tabiliau ir sukurti draugišką 
atmosferą. Be to, besijuo-
kiantys žmonės ilgina savo 
gyvenimo trukmę. 

 

Kodėl nusprendei tapti Moki-
nių  tarybos prezidentu? Ko-
kios tavo savybės šiose pa-
reigose pravers labiausiai?  

Per keletą mokinių ir seniūnų 
tarybos veiklos metų paste-
bėjau sričių, kuriose mokykla 
galėtų patobulėti, bandysiu 
jas gerinti ir siekti išsikeltų 
tikslų. Juos įvykdyti padės 
mano, kaip klasės seniūno, 
vadovavimo patirtis, kūry-
biškas mąstymas bei idėjų 
sprendimas ir gebėjimas su-
burti žmones. 

 

Galbūt gavai patarimų iš 
buvusio Mokinių tarybos 
prezidento Vaidoto? Kokias 
jo veiklas ar idėjas planuoji 
tęsti ir ką nauja žadi nu-
veikti gimnazijoje? 

Vaidotas man patarė atkakliai 
siekti savo tikslų, atsižvelgti į 
kitų nuomonę, atsakingai pla-
nuoti savo laiką ir neper-
sidirbti. Savo kadencijos metu 
jis tobulino renginių organi-
zavimą, ieškojo naujovių, tai 

aš planuoju tęsti. Žadu page-
rinti komunikaciją tarp moki-
nių ir savivaldos, siekti grei-
tesnės informacijos sklaidos, 
kurti daugiau pilietiškumą 
skatinančių renginių. 

 

Kokias vertybes turėtų puo-
selėti Mokinių tarybos prezi-
dentas? Kodėl? 

Būtina puoselėti pagarbą vie-
nas kitam, išklausyti kito nuo-
monę, jausti atsakomybę už 
save ir kitus, būti atviram, 
nes taip galima pasiekti abi-
pusį pasitikėjimą ir tikslus. 

 

Minėjai, jog nori gerinti san-
tykius su Lietuvos moksleivių 
sąjunga. Kaip planuoji tai 
įgyvendinti? 

Tai bus įgyvendinta aktyviau 
dalyvaujant Vadovų klubo su-
sirinkimuose bei bendradar-
biaujant tiek su sąjunga, tiek 
su kitomis gimnazijomis, ku-
riant bendrus mokyklinius pro-
jektus. 

 

Kokius renginius žadi orga-
nizuoti mokykloje? 

Žadu organizuoti daugiau pi-
lietiškumą ir demokratiją ska-
tinančių renginių, pavyzdžiui, 
diskusijų, taip pat rengti dau-
giau mokinių kūrybiškumo rei-
kalaujančių renginių (tradi-
ciškai organizuojami kalėdi-
niai vaidinimai, sceniniai pa-
sirodymai pirmokų inaugura-
cijos šventėje).  

Igno Gegužio nuotr. 
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Nori, kad laikraščio redakcija pakalbintų Tavo mėgstamiausią mokytoją? O gal pažįsti gimnazijos 

mokinį ar darbuotoją, kuris, Tavo nuomone, vertas atsidurti gimnazijos laikraštyje? Rašyk mums               

budas.vsdg@gmail.com ir siūlyk gimnazijos bendruomenės narį, kurio interviu norėtum skaityti 

laikraštyje! 

Turiu minčių kurti daugiau 
edukacinių renginių, kurie pa-
dėtų gimnazistams įgyti naujų 
įgūdžių. Be abejonės, laukiu 
mokinių pasiūlymų. 

 

Kokias planuoji rinktis stu-
dijas? Kodėl? 

Kol kas nesu apsisprendęs, 
tačiau rinksiuosi dirigavimo 
arba kompozicijos studijas 

Lietuvos muzikos ir teatro 
akademijoje arba kūrybos ko-
munikacijos studijas Vilniaus 
universitete. Abi studijos do-
mina: viena dėl mano turimos 
ilgos patirties muzikos srityje, 
kita dėl kūrybinio aspekto ir 
darbo televizijoje.  

 

Ko palinkėtum gimnazijai? 

Gimnazijai linkiu ir toliau iš-

likti tokia kūrybiška, pilna 
smalsių ir savarankiškumo be-
simokančių mokinių bei drau-
giškų, pagalbą teikiančių mo-
kytojų ir administracijos dar-
buotojų! 

 

 

Ačiū už atsakymus! 
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 Gitaros garsais ir niūniuo-
jama melodija spalio ketvir-
tosios rytą Tarptautinės mo-
kytojų dienos proga gimnazi-
jos mokytojus pasitiko baltais 
fėjų rūbais pasipuošusios mo-
kyklos merginos (E. Lukošiūtė, 
M. Davlidovičiūtė, A. Čibiratė, 
L. Supranavičiūtė). Koridoriu-
je stendas buvo papuoštas 
mokytojų, didingai stovinčių 
virš debesų Akropoliuose, 
nuotraukomis – diena pavadin-
ta „Mokytojai – Daukanto die-
vai“.   

 Papuošti šventine atributi-
ka – antikiniais raštais margin-
tais medalionais –  mokytojai 
buvo palydėti iki skanėstais: 
pyragais, vaisiais, sausainiais, 
nukrautų stalų mokytojų kam-
baryje, kvepiančiame kava ir 
arbata. Jaukią atmosferą kūrė 
žvakutės ant stalo bei it debe-
sis plaukianti dekoracija palu-
bėje.  

 Šią dieną mokiniams netra-
dicines pamokas vedė šventės 
svečiai: tėveliai, buvę abitu-
rientai bei gimnazijos „Alum-
ni“ atstovai. Šventę vainikavo 
pavaduotojos D. Savčiukienės 
bei mokinių tarybos organi-
zuotas renginys aktų salėje. Į 
jį atskubėjusius mokytojus 
pasitiko daukantiečių ovacijos 
ir muzikos garsai. Šventė pra-
dėta įspūdingu mokinių šokiu 
(mokytojas M. Olbutas), muzi-
kiniais kūriniais visų širdis 
džiugino muzikos mokytojas 
E. Čepanonis su žmona, gim-
nazistai G. Česevičiūtė bei N. 
Žalys. Gimnazijos mokytojams 
buvo įteiktos gėlės bei suve-
nyrai. Direktorė J. Knyvienė 
visus pasveikino su švente, 
džiaugdamasi, kad  šiemet 
Vilniaus meras R. Šimašius lie-
tuvių kalbos mokytojai Danu-
tei Pilypavičiūtei už profesio-

nalumą, darbus ir pasiekimus 
skyrė „Metų mokytojos“ apdo-
vanojimą. Sveikinimo žodžius 
Mokytojų dienos proga tarė ir  
„Alumni“ atstovės.  

 Nuoširdžiausią AČIŪ sakome 
Jums, brangieji mūsų moky-
tojai: dėkojame už suteiktas 
žinias, už supratingumą, už 
visas pastangas ir viltis. Dė-
kojame Jums už žmogišką ry-
šį, kuris kiekvienam iš mūsų 
suteikia saugumo, tvirtumo 
bei pasitikėjimo jausmą, ir už 
pasišventimą kilniam darbui.  

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

Gabrielė Zaveckytė  

MOKYTOJŲ DIENA IR DAUKANTO DIEVAI 

Ruduo, ruduo... 
Krenta lapai auksiniai 
Ir leidžiasi tyliai...        
Ruduo, ruduo... 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

GIMNAZIJOS ALUMNI - JAUNIAUSIEMS DAUKANTIEČIAMS 

Miglė Kaminskaitė 

 Rugsėjo 1- ąją, kaip ir kiek-
vienais mokslo metais, Vil-
niaus Simono Daukanto gim-
nazija su džiaugsmu pasitiko  
gimnazijos mokinius - pirmo-
kus. Nedrąsios šypsenos vei-
duose, rankose gėlės, skirtos 
klasių auklėtojams, ir akys, 
ieškančios pažįstamo, kupinos 
naujų įspūdžių troškimo... 
Taip galėčiau apibūdinti pir-
mų klasių mokinį, pirmąkart 
peržengusį gimnazijos slenk-
stį. 

 Pirmosiomis mokslo metų 
dienomis dažnas pirmų klasių 
mokinys jaučiasi nedrąsiai 
dažniausiai todėl, kad atsi-
dūrė naujoje, dar nepažįsta-
moje aplinkoje. Tačiau gim-
nazijos administracija, moky-
tojai ir mokiniai stengiasi 
sudaryti visas įmanomas sąly-
gas tam, kad užtikrintų, jog 
jauniausias gimnazistas pasi-
justų drąsiau, susipažintų su 
mokyklos aplinka, lengviau 
pritaptų gimnazijoje ir jaus-
tųsi visaverčiu jos nariu. 
Būtent tam kiekvienais metais 

rugsėjį yra organizuojami pir-
mų klasių sutelktumo užsiė-
mimai, kuriuos veda gimnazi-
jos Alumni.  

 Šių metų rugsėjo 13-tą die-
ną pirmokai prisimins kaip 
dieną, kai gimnazijoje jiems 
nevyko pamokos, kai moky-
klos suolai buvo iškeisti į jud-
rius žaidimus gimnazijos kie-
melyje bei koridoriuose. Mo-
kiniai ne tik išbandė savo jė-
gas sportinėse, orientacinėse 
varžytynėse, bet ir susipažino 
su klasės draugais ir auklėto-
jais artimiau, išgirdo daugybę 
pasakojimų apie mokyklą ir 
jos gyvenimą iš baigusių 
gimnaziją mokinių lūpų. Šven-
tės organizatorių sugalvoti 
žaidimai be galo patiko mo-
kiniams: jie mokė suvokti,  
kaip kiekvienas klasės moki-
nys gali prisidėti prie iškilusių 
problemų sprendimo, kiek 
svarbus kiekvieno asmens 
dalyvavimas, norint pasiekti 
tikslą, padėjo daugiau sužino-
ti ir apie save, ir apie ben-
draklasį. Mokiniai mokėsi vie-
ni kitiems pasakyti gerą žodį, 
pagirti ir prajuokinti draugą. 
Pirmokai buvo maloniai nuste-
binti, kaip efektyviai suorga-
nizuota veikla gali suartinti, 
rodos, visai nepažįstamus 
žmones. Jiems itin patiko 
gimnazistai ir buvę abitu-
rientai, kuravę klases ir vedę 
užsiėmimus, nustebino šiltas 
jų bendravimas, pagalba įvai-
riose situacijose, šmaikštūs 
pokštai. Nors po klasių sutelk-

tumo užsiėmimų dažnas jau-
tėsi pavargęs, veide neblėso 
šypsena. 

 Pirmokai yra dėkingi rengi-
nio organizatoriams, veiklos 
kuratoriams už suteiktą gali-
mybę labiau pažinti save ir 
kitus. Tai liudija ir jų refle-
ksijos: ,,Buvo tikrai įdomu 
klausyti istorijų apie Dau-
kanto gimnaziją, buvusio mo-
kinio patarimų, išgirsti jo pa-
tirtį“,  ,,Kuratorė Milda drau-
giška, linksma, palaikanti. Bu-
vo labai smagus žaidimas su 
kilimu, malkomis, nes visi dir-
bome kaip komanda“, ,,Ben-
dravimo, kalbėjimosi užduo-
tys pralaužė baimes ar abe-
jones, jei iki tol buvo nedrąsu 
su kažkuo pašnekėti“, ,,Man 
patiko žaisti šaradas, prisijuo-
kėme lig valios“, ,,Aktų salėje 
linksmai praleidome laiką, 
užduotys buvo gerai paruoš-
tos“, ,,Ši diena man be galo 
patiko, manau, per visas vei-
klas mes suartėjome ir geriau 
pažinome vienas kitą“, ,,Ma-
nau, kad tokių veiklų turėtų 
būti daugiau“. 

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės 
nuotr. 

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės 
nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 

„SAMSUNG“ PROJEKTAS „SKAITMENINIS       
MOKSLEIVIO IQ“ 

Miglė Kaminskaitė  

 Bene kiekvienas žmogus 
gali sutikti, jog XXI amžiuje 
internetas vis dažniau tampa 
priemone ne tik ieškoti infor-
macijos ar ją skleisti, komu-
nikuoti su kitais žmonėmis, 
skaityti naujausias žinias apie 
mus supantį pasaulį, bet ir 
būdu užsidirbti, pirkti ir par-
davinėti prekes, išreikšti as-
meninę nuomonę. Neretai in-
ternete žmonės, turintys ne-
dorų ketinimų, elgiasi nesą-
žiningai. Visiems žinoma, kad 
bet kokie publikuoti, tačiau 
menamai pašalinti iš inter-
netinės erdvės straipsniai, eti-
kos normų neatitinkantys, pik-
ti, provokuojantys ar kitaip 
įžeidžiantys komentarai, be 
autoriaus teisių viešinamos 
nuotraukos, vaizdo ir muzikos 
įrašai, nelegaliai platinamos 
prekės gali būti atkurti po 
daugelio metų.  Dažnai į in-
ternetinius nusikaltimus pa-
kliūva paaugliai, neturintys 
pakankamai žinių ir patirties. 
Dėl šių priežasčių rugsėjo 19 – 
tą dieną mūsų gimnazijoje 
apsilankė ,,Samsung“ projek-
to  ,,Skaitmeninis moksleivio 
IQ“ dalyviai.  

 Renginio vedėjas Rolandas 
Mackevičius ir projekto pro-
gramos vadovė bei organiza-
torė Eglė Tamelytė ne tik 
supažindino gimnazijos moki-
nius su projekto tikslais ir 
programa, bet ir pasidalino 
įdomiomis istorijomis bei 
patarimais, kaip tinkamai elg-
tis socialiniuose tinkluose bei 
kitose interneto platformose. 
Saugus internetas ir padorus 
elgesys jame tampa vis pla-
čiau nagrinėjama tema paau-
glių tarpe. Apie būdus, kaip 
tinkamai elgtis, jei interneti-
nėje platformoje susiduriama 
su patyčiomis, kalbėjo vienas 
iš renginio dalyvių – technolo-
gijų saugumo ekspertas Marius 
Pareščius. Anot jo,  svarbiau-
sia yra netylėti. M. Pareščius 
pabrėžė, jog būtina pranešti 

elektroninės policijos paslau-
gų portalui, jei tik pastebime 
atvejį, jog pašaliniai pavieniai 
ar grupuotėje esantys asme-
nys skleidžia neigiamą infor-
maciją ar kitais būdais pažei-
džia asmens privatumą.  

 Apie būdą kurti ir tobulėti 
internetinėje erdvėje kalbėjo 
kelių tūkstančių egzempliorių 
tiražu savo žurnalą išleidęs ir 
sparčiai socialiniuose tinkluo-
se populiarėjantis 17m. Edvi-
nas Vitas. Šmaikščiomis isto-
rijomis jis daugelį įkvepia ne-
bijoti kurti ir viešinti savo 
mintis internetinėje erdvėje. 
Tai įrodo, kad kiekvienas, mo-
kėdamas skleisti tinkamą pub-
likuoti informaciją internete, 
turi galimybę pasiekti puikių 
rezultatų. 

Gretos Vaitkūnaitės nuotr. 

Gretos Vaitkūnaitės nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 ŪLOS AKIS, SKLĖPKOS MARCINKONYSE IR KITI 
KETVIRTOKŲ NUOTYKIAI DZŪKIJOJE 

Ugnė Anisimovaitė ir Urtė Biteniekaitė  

 Jei kelionės – jūsų gyvenimo 

filosofija, siekis įprasminti bū-

tį bei paįvairinti monotonišku 

ritmu slenkančią kasdienybę, 
tuomet lietuvių rašytojos Jur-

gos Ivanauskaitės žodžiai gali 

būti jums artimi: „Kelionė – 

tarsi alcheminis virsmas, kai, 

išoriniams įspūdžiams susilie-

jus su vidine patirtimi, gimsta 

visiškai naujas darinys, kurį 

galima pavadinti ir Filosofiniu 

akmeniu, ir Jaunystės eliksy-

ru, ir Auksiniu sielos vaiku. 
Kiekvie-nas alchemikas gauna 

būtent tai, ko nusipelnė. Kiek-

vienas keliauninkas irgi.“ 

 Rugsėjui į rudens gėrybių 

kraitelę kraunant dvidešimt 

penktąją dieną mes, Vilniaus 

Simono Daukanto gimnazijos 

trečiokai bei ketvirtokai, ly-
dimi dviejų lietuvių kalbos 

mokytojų, išvykome Dainavos 

šalies vardu pasidabinusio Lie-

tuvos etnografinio regiono 

Dzūkijos link. Sausakimšu au-

tobusu išriedėjome naujais 

potyriais bei mintimis (pa)mai-

tinti  savo smalsumą vieniems 

gerai pažįstamuose, kitiems 

dar neatrastuose pietų Lietu-
vos horizontuose.   

 Pirma stotelė –  didžiausias 

Lietuvos kaimas Marcinkonys. 

Ten aplankėme dzūkų buities 

muziejų, kur mums viską ap-

rodė ir pasakojo Marcinkonių 

gidas Jonas. Muziejuje pama-

tėme įvairių mūsų akiai nere-

gėtų buities detalių, kuriomis 

naudodavosi to krašto senovės 
lietuviai: siuvimo bei audimo 

reikmenis, kurių pavadinimai 

paminėti Žemaitės apsaky-

me ,,Marti“, molinius indus, 

kuriuos patys žmonės namuose 

gamindavosi, žvakių liejimo 

reikmenis, kuriais ir dabar 

muziejaus savininkai moko jas 

pasigaminti. Išgirdę, jog pa-

vyks patekti į kiek šiltesnes 
patalpas, žinoma, nudžiugo-

me, ir nusileidę laiptukais iš-

vydome rąstą, anksčiau tūno-

jusį Kastinio ežero dugne ir 

pasidengusį medžiaga, atbai-

dančia kirvarpas. Turėjome 

autentišką progą išvysti tris 
senoles valtis, rodos, paties 

laiko rankų nugludintas, turin-

čias 100, 400 ir 700 metų... 

Vėliau apžiūrėjome sklėpką 

(klėtį), kurią mūsų gidas pa-

siūlė vaikinams atrakinti. Sun-

ki teko jiems užduotis... Joje 

kadaise gyveno merginos, po 

kurių balkonėliais jaunikaičiai 

nakčia sukiodavosi. Sužinojo-
me, jog anksčiau merginos 

penktą ryto, kol dar miego-

davo tėvas, privalėdavo miške 

rinkti miško gėrybes. O mes į 

mokyklą tik 8.30 val. prisi-

verčiame ateiti!.. 

„Daugel mūsų tėvynėje yra puikių ir gražių vietų, daugel yra šalių, kurios pagarsėjo senų 
tėvelių darbais, bet tarpu jų visų gražiausia ir garsiausia Dainavos šalis – ir savo aukštais 
kalneliais, ir žemais kloneliais, savo tamsiomis giriomis, didžiais tankumynais, raibosios ten 
gegulės ir lakštingalėlės ankstų rytą ir vėlų vakarėlį lakštuoja ir niaurią girelę linksmina. “   

Vincas  Krėvė  „Milžinkapis“ 

Mokytojos Romos Prajaraitės nuotr. 

Mokytojos Romos Prajaraitės nuotr. Mokytojos Romos Prajaraitės nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 Vėliau mus pasitiko gidas 
Algis, su kuriuo vaikščiojome 
po bažnyčios šventorių klausy-
damiesi pasakojimų apie Ana-
pilin išėjusių Marcinkonių kai-
mo žmonių nuopelnus. Vėliau 
pajudėjome Ūlos akies link. 
Grožėjomės atodanga, savo 
įspūdingumu primenančia Vil-
niaus Pūčkorių atodangą,  žy-
giavome palei srovenantį Mer-
kio upeliuką. Kelių šimtų met-
rų ėjimas unikalios, žmogaus 
rankos beveik nepaliestos gam
-tos apsuptyje neprailgo ir 
netrukus galėjome atsikvėpti, 
sustoję prie nedidelio šaltinio. 

Į mus pro skaidrų vandens pa-
viršių žvelgė tikrų tikriausia, 
it iš smaragdinių gijų nuausta 
visaregė gamtos akis – Ūlos 
akis. Tikima, kad vandeniu 
nuprausus odą galima atjau-
nėti, ypač tada, kai dangaus 
skliautuose šypsosi sidabrinis 
mėnuo... Tik keletas drąsuolių 
ryžosi įmerkti rankas į ledinį 
vandenį bei suvilgyti juo vei-
dą, ne vienas juokavo, jog su-
grįš pasirodžius pirmosioms 
raukšlėms...  

 Kita kelionės stotelė – Zer-
vynos. Tai vienintelis auten-
tiškas senovinis kaimas Lietu-
voje, kuriame uždrausta sta-
tyti modernius, mūsų akiai 
įprastus namus. Sužinojome 
apie seną lietuvaičių paprotį 
aprišti kaimelio kryžių pri-
juostėle vestuvių dieną, pra-
šant Dievo malonės, šeimos 
pagausėjimo ar globos. Vaikš-
čiodami kaimelio kiemeliais 
galėjome užmesti akį į Juozo 
Apučio sodybą, sužinojome 
įdomybių apie laukinę biti-
ninkystę, jos ypatumus, pa-
matėme medį, kuriame įsi-
kūrusios laukinių bičių šeimy-
nėlės. Įdomu tai, kad  šiame 
kaime 1965 metais buvo fil-
muotas bene visiems mums 

žinomas nespalvotas lietuvių 
filmas „Niekas nenorėjo mir-
ti“. 

 Trečioji stotelė – Merkinė, 
prieš daugelį amžių buvusi 
svarbiu istoriniu centru bei 
kryžkele tarp dviejų miestų – 
Gardino bei Vilniaus. Aplan-
kėme muziejų, apžiūrėjome 
bažnyčią, kadaise pastatytą 
didiko Mykolo Kazimiero Paco. 
Įdomu tai, jog Lietuvos oku-
pacijos laikotarpiu šioje baž-
nyčioje pavyko išsaugoti prie 
sienos pritvirtintą herbą: 
miestelio gyventojai įtikino 
okupacinės valdžios atstovus, 
jog tai ne Lietuvos herbas, o 
Šv. Kazimiero simbolis. Užli-
pome ant Merkinės piliakal-
nio, grožėjomės gamtos pano-
rama. Jausmus, užplūdusius 
kiekvieno mokinio širdį, itin 
tiksliai apibūdina lietuvių kal-
bos mokytojos R. Žilionytės 
mintis: „Ant piliakalnio ketvir-
tokų skaitomas Vinco Krėvės 
„Milžinkapis“ suvirpino visų 
širdis: objektyvioji realybė ir 
jos grožinė interpretacija su-
sišaukė taip akivaizdžiai – tarp 
daugelio gražių Lietuvos vietų 
gražiausia Dainavos šalis“. 

 

Danielės Gedminaitės nuotr. 

Mokytojos Romos Prajaraitės nuotr. 
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NUOMONĖS 

 

KARJEROS DIENĄ MOKYTOJAIS TAPO GIMNAZISTŲ TĖVAI 

Kokią specialybę pristatėte mokiniams?  

N. Juta Nalivaikaitė 

Jie mus mokė dar iki mums pradedant lankyti mokyklą. Pirmasis žodis, pirmasis sakinys, 
pirmasis žingsnis... Būtent jie, švelniai ir padrąsinančiai laikydami už rankos, atvedė mus, 
mažus ir drovius, į pradinės mokyklos pirmąją klasę. Ir nors dauguma save jau laikome (beveik) 
suaugusiais žmonėmis, jiems mes visada liksime vaikai. Tikriausiai jau supratote, kas tie jie – 
tai mūsų Tėveliai. Nors bėgant metams, baigus pradinę, pagrindinę mokyklas ir ėmus lankyti 
gimnaziją, gali atrodyti, kad tėvai mus moko vis rečiau, niekas nepaneigs, kad patirties iš jų 
semiamės nuolatos. Spalio 4-ąją gimnazijoje organizuota Karjeros diena, kurios metu 
gimnazistų tėveliai su mokiniais dalinosi savo patirtimi, nuoširdžiais patarimais ir šypsenomis. 
Jūsų, mieli skaitytojai, dėmesiui – jų įspūdžiai apie Karjeros dieną! 

Martynas Starkus 

Atėjau į svečius be išankstinės 
užduoties. Tai darau ne itin 
retai, tad nebuvo sunku, nes 
pagal išsilavinimą esu žurna-
listas: studijų patirtis labai 
praverčia tokiose situacijose, 
lengva bendrauti su audito-
rija. Žurnalistiką rinkausi, nes 
atrodė, kad tai labiausiai ati-
tinka mano būdą – buvau 
smalsus, daug kuo domėjausi, 
mėgau rašyti, pasakoti isto-
rijas ir jų klausytis, ieškojau 
atsakymų.  

 

Aistis Raudys 

Kalbėjau gan plačia tema: in-
formatika, programavimas, 
dirbtinis intelektas ir įvairios 
technologijos. Pats šią profe-
siją pasirinkau paskatintas sa-
vo tėčio, jis vienas iš žino-
miausių dirbtinio intelekto 
pradininkų Lietuvoje. 

 

Viktoras Sidaravičius 

Kalbėjau apie vieną iš medi-
cinos sričių – intervencinę ra-

diologiją. Gydytojai gali grei-
tai ir be chirurginės opera-
cijos atkimšti užsikišusias šir-
dies, smegenų ar kitas arte-
rijas ištikus infarktui, insultui 
ir pan.  

 

Rima Jankauskaitė  

Mano svajonė buvo būti peda-
goge, net buvau įstojusi į pe-
dagoginį universitetą, bet pa-
būgau, kad darbas su vaikais 
yra labai atsakingas. Moky-
kloje labai patiko matema-
tika, todėl pasirinkau ekono-
mikos bei finansų sritį, apie 
kurią ir kalbėjau. 

 

Artūras Žukauskas 

Pristačiau bene moksliškiausią 
pasaulyje sporto šaką – spor-
tinę radiopelengaciją. Tai tar-
si orientavimosi varžybos, kai 
naudodamiesi radijo imtuvais 
ieškoma miške paslėptų radijo 
siųstuvų. Vienu metu lavinami 
ir kūnas, ir protas: fizinis krū-
vis lauke derinamas su orien-
tavimosi gebėjimais, žemėla-
pių skaitymu, taikomos fizikos 

žinios, ugdoma valia, intu-
icija, emocijų valdymas, vei-
kimas neapibrėžtomis sąlygo-
mis. Šie gebėjimai gyvenime 
labai reikalingi ir universaliai 
pritaikomi. 

 

Virginija Ginevičienė 

Pristačiau mokestininko profe-
siją. Nuo mūsų darbo rezul-
tatų – surinktų mokesčių – 
didele dalimi priklauso valsty-
bės gerovė. Lietuvoje yra 24 
mokesčiai, kuriuos moka gy-
ventojai ir įmonės. Nuo VMI 
darbuotojų rezultatų ir nuo 
žmonių sąmoningumo priklau-
so kiekvieno iš mūsų gerovė 
bei ateitis. 

 

 

Martynas Tyla 

Specialybę galėčiau įvardinti 
kaip atlikėjų prodiuseris, mu-
zikos vadybininkas ir renginių 
organizatorius. Turbūt profe-
sija pasirinko mane: gyveni-
me viskas taip susiklostė, kad 
pasukau šiuo keliu. 
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Robertas Šarknickas 

Dirbau teatro ir kino aktoriu-
mi, pedagogu. Specialybė šiuo 
metu yra kitokia. Tai daugiau 
pareigos, kurias paskyrė Lie-
tuvos rinkėjai, esu Seimo na-
rys.  

 

Ieva Laukytė - Gaulė 

Pristačiau gydytojo profesiją 
ir medicinos studijas. Esu gy-
dytoja dietologė. Mes domi-
mės sveikatos bei ligų sąsa-
jomis su maitinimusi, maisti-
nėmis medžiagomis. Ši spe-
cialybė leidžia ne tik gydyti 
jau sergančius žmones, bet ir 

orientuotis į sveikatos sutri-
kimų prevenciją, užkirsti kelią 
ligoms, be to, yra labai plati. 

 

Audrius Šapola 

 Dirbu Prevencijos departa-
mente viename iš Lietuvoje 
veikiančių komercinių bankų 
ir savo pristatymo metu pa-
pasakojau gimnazistams apie 
tai, kuo užsiima šiame pa-
dalinyje dirbantys žmonės. 
Bankuose klientai laiko savo 
santaupas, į kurias gali kėsin-
tis finansiniai nusikaltėliai, 
todėl vienas iš pagrindinių 
Prevencijos departamento už-
davinių yra įvairių sukčiavimų 

prevencija, nustatymas ir tyri-
mas.  

 

Inga Lėlienė 

Pristačiau policijos pareigūno 
profesiją, ji nuo mažens man 
atrodė patraukli, kadangi jie 
padeda žmonėms. :)  

Ką patartumėte mokiniams, svarstantiems apie profesiją?  

2019 m.  rugsėjis - spalis 

Martynas Tyla 

Patarčiau mokytis ir visų kitų 
mokslų, tarkime, kalbų, ma-
tematikos, psichologijos pa-
grindų – tada gali dirbti bet 
kokį darbą. 

 

Inga Lėlienė 

Mokiniams, kurie pasirinko pa-
reigūno profesiją, patarčiau 
siekti pasirinkto kelio ir nie-
kad nepasiduoti. Ši profesija 
tai gyvenimo būdas, juk esa-
me pareigūnai 24 valandas 
per parą, esame matomi, to-
dėl turime elgtis pagal sta-
tutą ir etikos kodeksą. 

 

Audrius Šapola 

Prevencijos departamente 
darbo pobūdis yra labai 
įdomus ir dinamiškas, todėl 
dirbant šį darbą nuobodu ne-
bus. Kadangi nusikaltimai 
sparčiai keliasi į kibernetinę 
erdvę, svarstant apie panašią 

profesiją reikėtų labiau orien-
tuotis į Kibernetinę saugą. 

 

Robertas Šarknickas 

Neskubėkite gyventi, nebijo-
kite iššūkių dėl vidinės laimės. 
Kartais geriau mažiau uždirbti 
ir būti laimingam dirbant my-
limą darbą negu daug uždirbti 
ir būti nelaimingam savo dar-
be.  

 

Artūras Žukauskas 

Gyvenime sekasi labiausiai 
tiems, kurie nenustoja moky-
tis visą gyvenimą. 

 

Aistis Raudys 

Patarčiau mokytis savarankiš-
kai ir visą laiką domėtis ta 
sritimi, kuria žaviesi. 

 

Viktoras Sidaravičius 

Gydytojo profesija yra sunki, 
todėl rinktis šį darbą reikia, 
jei tik labai to nori. 

 

Ieva Laukytė - Gaulė 

Pirmiausia svarbu įsiklausyti į 
savo norus, įvertinti, ar ren-
kuosi medicinos studijas, nes 
tikrai noriu tapti gydytoju, ar 
dėl to, kad to nori kažkas ki-
tas, pavyzdžiui, tėvai. Pasi-
rinkimai, einantys ne iš jūsų 
pačių vidaus, o primetami iš 
išorės, motyvuoja neilgai, 
ypač kai studijos labai sudė-
tingos. Jeigu įstoję į spe-
cialybę imate jausti, kad vis 
dėlto ji ne jūsų, nebijokite 
keisti kelio. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 
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Kokią įtaką, Jūsų nuomone, karjeros dienos susitikimai su 
tėveliais, buvusiais abiturientais turi gimnazistams? 

Aistis Raudys 

Manau, kad tėvų pasakojimai 
gimnazistams įdomūs ir šiek 
tiek juos motyvuos. Tėve-
liams, žinoma, prapuola šiek 
tiek laiko, bet džiugu paska-
tinti mokinius eiti ta kryptimi, 
apie kurią pasakoji. Galbūt 
kažkas iš to išeis, tai būtų 
smagu. 

 

Virginija Ginevičienė 

Susitikti su įvairių profesijų 
atstovais tai lyg ,,pasimatuo-
ti“ konkrečios profesijos ,,rū-
bą“, įsivertinti, ar patiktų tos 
užduotys ir veiklos kasdien. 
Kuo daugiau profesijų pažinsi-
te, tuo lengviau gali būti pasi-
rinkti tinkamiausią sau. 

Viktoras Sidaravičius 

Karjeros dienos yra patogi 
proga iš pirmų lūpų išgirsti 
apie įvairius darbus. Tai ne tik 
įdomu, bet ir naudinga – dalis 
vaikų gali aiškiai suprasti, 
koks darbas jiems tikrai ne-
tinka, koks tinka. Abejonių iš-
sklaidymas yra labai svarbu. 
Pamokas vedusiems tėvams 
taip pat naudinga pabūti mo-
kytojo kailyje. :) 

Inga Lėlienė 

Tėveliams smagu jaunimui pa-
pasakoti apie savo profesiją, 
juos padrąsinti siekti tinkamo 
kelio ateityje. Galbūt gimna-
zistai lengviau apsispręs ir ap-
svarstys savo galimybes. 

 

Ieva Laukytė - Gaulė 

Tai puiki proga gimnazistams 
išgirsti apie dominančias pro-
fesijas iš praktikuojančių spe-
cialistų, apie darbo rinką suži-
noti iš pirmų lūpų, be pagra-
žinimų. Tėvams tai yra gali-
mybė asmeniškai prisidėti prie 
ugdymo proceso, perduoti rū-
pimas žinutes savo vaikams, 
būti išgirstiems. Jų siunčiama 
žinutė, po karjeros dienų ap-
tariama draugų rate, yra pa-
veikesnė.  

 

Robertas Šarknickas 

Įdomių, gerų ir garbingų žmo-
nių yra daug, pradedant na-
mais, tai gali būti ir jūsų 
močiutė, į kurią gali lygiuotis, 
remtis jos pasiekimais, gerais 
darbais. Dažnai pamirštame, 
kad karjerų dienos gali būti ir 
yra jūsų namuose. Žinoma, 
tokios dienos mokyklose yra 
labai gerai. Mokykla kaip antri 
namai, kuri padeda, tai džiu-
gu. 

 

Artūras Žukauskas 

Šie susitikimai yra labai nau-
dingi, nes padeda praplėsti 
mokinių akiratį. Karjeros ar 
studijų kelių yra daugybė. 

Vien VU galima pasirinkti per 
80 studijų krypčių. Tad pagal-
ba susiorientuoti, kuris kelias 
gali būti mokinio kelias, yra 
labai reikalinga.  

 

Martynas Starkus 

Susitikimai mus praturtina – 
taip jau sutvertas pasaulis, 
kad vyresni savo patirtį per-
duoda jaunimui, o jie vis vien 
mokosi ne iš svetimų, o iš 
savo klaidų. Dažnai tėvai yra 
užsivertę savais darbais, tingi, 
bijo, nes „ką čia kalbėti? kam 
tai įdomu?“ ir pan. Bet atėjus 
dar niekada neteko gailėtis. :) 

 

Martynas Tyla 

Gimnazistams tai ypač aktu-
alu: tiesiogiai sužino apie 
kiekvieną darbą iš žmonių, 
kurie toje srityje dirba, o ne 
iš įvairių nuogirdų. 

 

Audrius Šapola 

Karjeros dienos yra pakan-
kamai svarbios, kadangi gim-
nazistai turi galimybę sužinoti 
daugiau informacijos apie 
įvairias profesijas. Man mano 
darbo pristatymas gimnazis-
tams buvo savotiškas iššūkis, 
kadangi dar neteko stovėti 
prieš tokią auditoriją. 

Virginijos Ginevičienės nuotr. 

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės 
nuotr. 
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Karjeros dieną gimnazijoje švenčiame kartu su kita mokyklos 
bendruomenei ypatinga švente - Mokytojų diena. Ko palinkė-
tumėte mūsų gimnazijos mokytojams? 

Martynas Starkus 

Kantrybės jie jau turi, jei iki 
šiol dirba tokį darbą. Tai dar 
linkiu jos daugiau, nes nieka-
da per daug nebus. :) Ir dar – 
didesnės algos. 

 

Aistis Raudys 

Noriu padėkoti, kad moky-
tojai neša tokią sunkią naštą 
ir daro vieną iš pačių svar-
biausių dalykų – moko mūsų 
jaunimą ir rodo jiems kelią į 
ateitį. 

 

Viktoras Sidaravičius 

Linkiu to paties, kaip ir gydy-
tojams – ne tik mėgti, bet ir 
mylėti savo darbą. 

 

Rima Jankauskaitė  

Linkiu skleidžiant šilumą, rū-
pestį, meilę paskatinti moki-
nius augti ne tik protu, bet ir 
dvasia. 

 

Robertas Šarknickas 

Noriu palinkėti kūrybos: ji 
skatina būti įdomiems, smagu 
augti patiems ir padėti 
jaunajai kartai atsiskleisti. 

Bet kurioj pamokoj – mate-
matikos, lietuvių kalbos ar 
fizikos, yra kūrybos, labai pri-
klauso, kaip mokytojas pa-
teikia savo dalyką. Gyvenimas 
yra gražus, o jį gražinti išties 
yra nelengvas darbas, bet jei 
nuoširdžiai tiki savimi ir myli 
profesiją, gyvenimą lengva 
puošti. :)  

 

Inga Lėlienė 

Linkiu kantrybės, supratimo ir 
gero santykio su mokiniais, 
nes geri santykiai yra abipusė 
nauda atsiskleisti tiek peda-
gogams, tiek gimnazistams. 

 

Audrius Šapola 

Jūsų gimnazijoje lankiausi po-
rą kartų ir abu kartus pas-
tebėjau besišypsančius moky-
tojus, pertraukų metu šiltai 
bendraujančius su savo mo-
kiniais. Linkiu Jums visiems ir 
toliau šypsotis!  

 

Virginija Ginevičienė 

Jūsų pastangomis mokinių 
akyse sužiba noras pažinti ir 
atrasti, išmokti ir suprasti. 
Linkiu kuo dažniau matyti 
besišypsančias ir Jumis ti-

kinčias mokinių akis. Pras-
mingų, produktyvių ir kūry-
bingų darbų. 

 

Artūras Žukauskas 

Labiausiai mokytojams noriu 
palinkėti laisvės, drąsiau kal-
bėti apie savo profesiją, kokia 
ji turėtų būti rytoj. Tik Jūs, 
mokytojai, turite praktinį 
žinojimą, ką reiškia darbas 
klasėje, koks jis atsakingas ir 
ko Jums reikia, kad visi kartu 
eitume į priekį. 

 

Martynas Tyla 

Labiausiai linkiu sveikatos ir 
kantrybės.  

 

Ieva Laukytė - Gaulė 

Mokytojams visų pirma noriu 
padėkoti, kad organizuojate 
susitikimus, rūpinatės moki-
niais, stengiatės dėl jų atei-
ties. Linkiu neprarasti vilties, 
būti išgirstiems ir tinkamai 
įvertintiems. Linkiu, kad mo-
kytojo profesija asocijuotųsi 
ne tik su išskirtinai išsila-
vinusiais žmonėmis, bet ir su 
prestižu. 

 

NUOMONĖS 2019 m.  rugsėjis - spalis 
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KŪRYBOS OAZĖ 

MOKINIŲ KŪRYBA 

Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu budas.vsdg@gmail.com. Nepamiršk 
nurodyti savo vardo, pavardės, klasės bei darbo pavadinimo! 

Danielė Gedminaitė, IIu1 

Austėja Beinoriūtė, Id Austėja Dauskurdytė, IIm 

Silvija Žilinskaitė, IIm 

Kristupas Sinkevičius, Id 

Elena Titova, IIIa1 

Ignas Gegužis, IIIu1 
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LAIKO DULKES NUŽĖRUS 
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PROTO GURMANAMS 

Daukantieti, išspręsk kryžiažodį, siųsk atsakymą elektroniniu paštu budas.vsdg@gmail.com ir 
laimėk prizą – jį padovanosime pirmajam teisingus atsakymus atsiuntusiam mokiniui! 
Siųsdamas atsakymą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės. Užduoties atsakymai ir 
laimėtojas bus paskelbti kitame numeryje. Sėkmės! 

Horizontaliai 

4. Kaip vadinama pilietinė iniciatyva, vykstanti 
dešimtmetį, kuria gimnazistai ir mokytojai 
prisimena Holokausto aukas, pagerbia jų 
atminimą?  

5. Kaip vadinasi Kristijono Donelaičio poemoje 
„Metai“ rudeniui skirta dalis? 

7. Kokia mūsų gimnazijos mokytoja šiemet 
gavo apdovanojimą už  profesionalumą ir 
pasiekimus? 

9. Nekeliamaisiais metais spalis prasideda tą 
pačią dieną kaip ir...? (mėnesio pavadinimas)  

10. Kelintą mokyklos gimtadienį šventė mūsų 
mokykla šiemet?   

Vertikaliai 

1. Ką minime rugsėjo 26d.? 

2. Kaip vadinosi gimnazija Kopenhagoje, 
kurioje šiemet apsilankė mūsų gimnazijos 
mokiniai?  

3. Rugsėjis prasideda tą pačią savaitės dieną 
kaip ir...? (mėnesio pavadinimas) 

6. Koks žymus lietuvių muzikos, 
dainuojamosios poezijos atlikėjas sukūrė dainą 
„Keistumas“ ? 

8. Kaip vadinamas ypač šiltas laikotarpis 
rudenį? 

 
Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė  
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