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2020 m.  balandis - birželis 

Gerbiami gimnazijos mokiniai, mokytojai, 

2019-2020 m.m. padalinti į dvi dalis – iki kovo 
16-osios ir po jos, iki karantino paskelbimo ir po 
jo, iki mokymosi nuotoliniu būdu ir po jo… Sudė-
tinga mokslo metų pabaiga mums visiems: moki-
niams, mokytojams. Ne visos respublikinės olim-
piados įvyko, kai kurios neįvyko, keletas vyko nuo-
toliniu būdu. Tačiau yra ir daug gerų prisiminimų 
apie sėkmingus gimnazistų pasirodymus gimnazi-
jos, Vilniaus miesto, šalies olimpiadose, konkur-
suose, varžybose. Smagu šiandien jais pasidžiaug-
ti, pasveikinti smalsius, nuolat ieškančius moki-
nius ir jų mokytojus. Nuoširdus AČIŪ Jums vi-
siems! 

Šis laikotarpis tik patvirtina žinių ir mokslo 
svarbą mūsų visuomenės gyvenime, kartu akcen-
tuojant atsakingą ir rūpestingą požiūrį į artimą. 

Būkime sveiki, tikėdami ir laukdami, kad tai 
praeis… 

Pagarbiai 

direktorė Jolanta Knyvienė 

     Mieli skaitytojai, 

 Nors kelis paskutiniuosius šių 
mokslo metų mėnesius ne tik ug-
dymo procesas, bet ir kasdieninis 
mūsų gyvenimas buvo kardinaliai 
kitoks, nei akademinė, nei užkla-
sinė veikla nenutrūksta! Šių metų 
jau gražia tradicija tapusi Padė-
kos šventė vyks virtualioje er- 
dvėje. Kviečiame Jus pasidžiaug-
ti mūsų bendruomenės laimėji-
mais! Šis laikraščio numeris – tai 
mūsų padėka Jums, kuriantiems 
ir garsinantiems mūsų gimnaziją! 

Skaitykite 2 psl. 

Portalas delfi.lt, Valdo Kopūsto nuotr.  

 Mūsų Mokytojai... Be jų šypse-
nų, palaikymo ir pagalbos tobu-
lėti, lavintis ir skinti laurus olim-
piadose būtų sunku. Kviečiame 
skaityti pokalbį su mokytojais, 
padėjusiais gimnazistams ruoštis 
konkursams.  

 Džiaugiamės mūsų gimnazijos 
vardą garsinančiais mokiniais, 
didžiuojamės jų akademiniais 
pasiekimais! Kalbiname šalies, 
miesto olimpiadų ir konkursų lai-
mėtojus – kviečiame skaityti! 

Skaitykite 10 psl. 

istockphoto.com iliustracija  

Mokytojos R. Labašauskienės nuotr. 

Laikraščio kūrybinė grupė 

http://www.istockphoto.com/?fbclid=IwAR2d3b3mRJ6pZ-CDEOEvkVeiD-81g8z2vDRcCPmo9uIGaIJnexAc3lNf8LU
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Kas paskatino būti pasirinkto dalyko mokytoja? 

Danutė Stankaitienė 

 Nuo vaikystės norėjau būti 

mokytoja, ypač rusų kalbos. 12 

klasėje svajojau tapti biologi-

jos mokytoja, bet pati mokyto-

ja atkalbėjo (jai nepatiko, kad 

reikėjo prižiūrėti tais laikais 

mokyklos daržus, aplinką). Bū-

ti prancūzų kalbos mokytoja 

paskatino meilė šiai kalbai, ji 

lengvai man sekėsi. 

 

Ramunė Žilionytė 

 Literatūra man mokykloje 

buvo tapusi kitu pasauliu – ne-

aprėpiamu, neribojamu nei 

laiko, nei erdvės, nepaklūstan-

čiu realybės diktatui. Po tą pa-

saulį mane vedžiojo  auklėtoja 

Nijolė Baranauskienė, kurią 

laikau savo profesine mama, 

nes jos dėka kaimo vaikui teat-
ras tapo būtinybe, poezija suš-

vytėjo iki tol neatsivėrusiu kal-

bos ir prasmės grožiu, susifor-

mavo kultūrinių pokalbių po-

reikis, troškimas dalintis savo 

atradimais bei suvokimais.  

   

Birutė Radzevičienė 

 Kai baigiau VU, priverstinai 
skirstydavo darbo vietas. Man 
pasiūlė darbą karinės pramo-
nės mikroschemų gamykloje, o 
aš ten nenorėjau dirbti. Alter-
natyva – mokytojo darbas Vil-
niuje. Taip netyčia tapau mo-
kytoja. Galvojau, kad laikinai, 
bet supratau, kad man patin-
ka. 

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Man didelę įtaką profesijos 
pasirinkimui turėjo mano auk-
lėtoja, lietuvių kalbos ir litera-
tūros mokytoja, žavėjusi savo 
apsiskaitymu ir gebėjimu sudo-
minti. Tik ji neperspėjo, kad 
šis darbas nėra iš lengvųjų...  
Pati labai mėgau skaityti kny-
gas, dėl to paauglystėje net 
buvau svarsčiusi galimybę būti 

bibliotekininke. Vyresnėse kla-
sėse galutinai apsisprendžiau 
dėl profesijos, lankiau ,,Būsi-
mojo pedagogo“ klubą, kuris 
dar labiau sustiprino mano 
norą savo ateitį sieti su  mo-
kykla.  

 

Genovaitė Kynė 

 Planavau studijuoti visai ki-
tus dalykus, lankiau sporto 
mokyklą. Baigusi vidurinę mo-
kyklą buvau pakviesta dirbti 
(tais laikais nereikalavo peda-
gogo išsilavinimo) gimtajame 
krašte geografijos, fizinio ug-
dymo mokytoja. Po to, norė-
dama įgyti mokytojos išsilavi-
nimą, įstojau mokytis į VPU, 
studijavau geografiją ir fizinį 
ugdymą. Deja, antro kurso pa-
baigoje patyriau stiprią nuga-
ros traumą ir profesionalų 
sportą turėjau mesti. Tuomet 
dėstytojai geografai R. Krupic-
kas ir E. Stankūnienė atvė-
rė  duris į jos didenybę – geog-
rafiją.  

PAGALBA MOKINIAMS KELYJE Į SĖKMĘ – INTERVIU SU 
KONKURSŲ, OLIMPIADŲ NUGALĖTOJUS RUOŠUSIAIS 

MOKYTOJAIS 

  Dažnas laurus įvairiuose miesto ir šalies konkursuose bei olimpiadose skinantis gimnazis-
tas pripažįsta – mokytojo paskatinimas dalyvauti, pagalba bei patarimai ruošiantis joms ir nuo-
širdus palaikymas yra reikšminga sėkmės sudedamoji dalis. Mokytojai suteikia ne tik žinių, bet 
ir pasitikėjimo savimi, įkvepia noro ir drąsos išbandyti savo jėgas. Galime džiaugtis, kad turi-
me aktyvių, į pergales mūsų gimnazistus užtikrintai vedančių pedagogų. Kviečiame Jus, mieli 
skaitytojai, artimiau su jais susipažinti! Apie studijas, hobius ir konkursus kalbėjomės su gim-
nazijos mokytojomis Danute Stankaitiene (prancūzų kalba), Ramune Žilionyte (lietuvių kalba), 
Birute Radzevičiene (chemija), Danute Pilypavičiūte (lietuvių kalba), Genovaite Kyne 
(geografija), Alminute Martūniene (fizika). 

N. Juta Nalivaikaitė 
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Alminutė Martūnienė 

 Visi dalykai sekėsi gerai, 
mokyklą baigiau sidabro meda-
liu. Labai patiko rusų kalba ir 
fizika, patiko tiek dalykai, tiek 

mane mokę mokytojai. Apsisp-
ręsti padėjo savo galimybių, 
kompetencijų įvertinimas. Be 
to, mano tėtis labai domėjosi 
mokslo, technikos pasiekimais, 

 prenumeravo tos srities leidi-
nius. Tai mane irgi paskatino 
domėtis fizika, astronomija.  

Papasakokite apie savo hobius.  

Danutė Stankaitienė 

 Darau papuošalus, mėgstu 
megzti, skaityti, keliauti. Dar-
bas irgi yra mano hobis. 

 

Ramunė Žilionytė 

 Mano hobiai susiję su profe-
sija: kinematografas, teatras, 
fotografija, mitologija, religi-
jotyra, etnografija. Manau, tai 
prasmės ir įsiprasminimo pas-
tanga. Mėgstu keliones, ypač 
piligrimines, turėdama laiko ir 
sulaukusi įkvėpimo užsiimu 
rankdarbyste: mezgimu, vėri-
mu, vėlimu. O viską vainikuoja 
skaitymas – ne programinės 
literatūros.  

 

Birutė Radzevičienė 

 Pomėgiai ir veiklos įvairūs ir 
kintantys, priklauso nuo laiko 
ir nuotaikos: skaitau, mezgu, 
keliauju, bendrauju su man 
mielais žmonėmis. 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Knygų skaitymas nenuginči-
jamas hobis, tiesiogiai susijęs 
su darbo specifika. Man patin-
ka ir pažintinės kelionės, la-
biau nei poilsinės, ne sykį są-
moningai esu pasirinkusi ke-
liauti viena, tai praturtina ma-
ne įspūdžiais, padeda labiau 
atsipalaiduoti ir daugiau bend-
rauti su kitais bendrakelei-
viais. Spektakliai ir kokybiški 
filmai irgi nepaneigiamas dva-
sios penas mano sielai.  

 

Genovaitė Kynė 

 Mano pomėgis keliauti, ne-
būtinai realiai, labai mėgstu 
pasižvalgyti po Lietuvą. Mo-
kyklinė svajonė apkeliauti ap-
link Žemę tapo pasiekiama: 
suplanavau ekspediciją „Brydė 
per pasaulį 2018“, įkopiau į 
Fuji ugnikalnį (3776 m.). Iki 
šiol tai vienas įspūdingiausių 
mano stebėtų saulėtekių. Kitos 

didžiulį įspūdį palikusios eks-
pedicijos: į Centrinės Amerikos 
Jukatano pusiasalį (Belizas, 
Gvatemala, Meksika, žygis į 
laukines džiungles), Baltoskan-
dijos ekspedicija (10 tūkst. 
km. aplink Baltijos jūrą ir iki 
šiauriausio Europos kyšulio 
Nordkapo). Vakaro neįsivaiz-
duoju be knygos, prie lovos 
turiu po 3-4 knygas, skaitau 
pagal nuotaiką.  

 

Alminutė Martūnienė 

 Laikui bėgant hobiai keičia-
si. Mokyklos laikais domėjausi 
muzika (ir dabar patinka jos 
klausyti, šokti). Vėliau daug 
mezgiau, nėriau, siuvau, deku-
pavau, vėliau vilną. Mėgstu 
skaityti įvairias knygas, žiūrėti 
filmus. Labiausiai patinka pasi-
vaikščiojimai tiek gamtoje, 
tiek mieste, išvykos, „pasikap-
styti“ darže, gėlyne pas ma-
mą.  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  balandis - birželis 

 Ar Jums mokyklos laikais yra tekę dalyvauti olimpiadose, 
konkursuose? Kaip sekėsi?  

Danutė Stankaitienė 

 Dalyvaudavau matematikos, 
biologijos olimpiadose (keletą 
metų respublikinėse biologijos 
olimpiadose). Būdama studen-
te dalyvavau rusų ir prancūzų 
kalbų olimpiadose. Sekdavosi 
neblogai, turiu diplomų, padė-
kų. Ne tie žodžiai 

Ramunė Žilionytė 

 Mokykliniai  metai didžiąja 
dalimi yra nugrimzdę Letoje. 
Be apgailestavimo. Esu dalyva-
vusi istorijos olimpiadoje, skai-
tovų konkursuose ir daugybėje 
poetinių montažų, kurie, sa-
vaime aišku, buvo ideologinio 
pobūdžio. Apie sėkmes, nesėk-
mes negaliu prisiminti nieko 

konkretaus – matyt, mano at-
mintis šitų formalumų nesau-
gojo.  

 

Birutė Radzevičienė 

 Esu dalyvavusi miesto che-
mijos olimpiadose, bet didelių 
apdovanojimų neturėjau. Tik 
dirbdama mokytoja supratau, 
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Papasakokite apie studijas universitete. Galbūt prisimenate 
kažką įdomaus, smagaus, keisto...  

Danutė Stankaitienė 

 Labai patiko studijuoti, nes 
buvo gana lengva. Pora metų 
buvau Prancūzų kalbos kated-
ros sekretore. 1989 metais, 
gavusi daug leidimų iš įvairių 
institucijų, išvykau dviem sa-
vaitėms į išsvajotą Prancūzi-
ją.   

 

Ramunė Žilionytė 

 Studijos universitete labai 
šviesus laikas: jos sutapo su 
Lietuvos laisvėjimo procesais. 
Studijų alkis buvo begalinis: iš 
provincijos miestelio atvyku-
siam jaunam žmogui savo glėbį 
atlapojo teatrai, muziejai, Vil-
niaus bažnyčios, bibliotekų 
lobynai. Didžiausia studijų do-
vana – pažintis su dėstytojais 
V. Zaborskaite, I. Veisaite, A. 
Zalatoriumi ir kt. Smagus vie-
nas dekano Petro Bražėno se-
minaro apibendrinimas: kole-
ge, jus ištiko patirtimi neap-
vaisintų metaforų šlapdriba. Ir 
prapliupęs juokas. Tai šmaikš-
tus, geranoriškas nevykusio 
pasisakymo supeikimas, neįžei-

džiant tuščiažodžiaujančios 
pranešėjos. Dar graudžiai juo-
kingi du rudeniniai talkininka-
vimai kolūkiuose: pirmame 
kurse skynėme obuolius, antra-
me rinkome bulves... Mokymo-
si sąskaita, savaime supranta-
ma, nes pradėjau studijas kaip 
LTSR studentė, baigiau kaip 
laisvos Lietuvos Respublikos 
diplomuota mokytoja. 

 

Birutė Radzevičienė 

  Penkeri studijų metai VU 
Chemijos fakultete buvo sma-
gus nuotykis: laboratorijose 
nudeginti pirštai, skylės drabu-
žiuose, kvapai, verčiantys iš 
koto. Studijų draugai tapo 
draugais visam gyvenimui.  

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Sakiau ir sakysiu – studijos 
smagiausias laikas žmogaus gy-
venime: naujos pažintys ir aki-
račiai, netikėtumai ir patirtys. 
Labai patiko lankyti paskaitas 
ir semtis žinių iš autoritetingų 
asmenybių, mėgavausi studijo-

mis, jų nepraleidinėdavau. Vi-
sokių keistenybių būta, maty-
ta, girdėta: viena studijų drau-
gė, kad tinkamai pasiruoštų 
egzaminui, mokėsi visą naktį, 
kojas laikydama šaltame van-
deny, kad neužmigtų.  

 

Genovaitė Kynė 

 Studijų metais buvo labai 
aktyvi studentų veikla, vasarą 
organizuojami statybiniai bū-
riai, stovyklos, praktikos gam-
toje, rudenį talkos kolūkiuose, 
žiemą slidinėjimo stovyklos. 
Įdomiausias buvo atgimimo lai-
kotarpis, pavyzdžiui, 1991 m. 
žiemos sesijos metu, prieš pat 
Sausio 13-ąją, visas kursas pro-
testavo: atsisakę laikyti TSRS 
ūkio geografijos įskaitą, išėjo-
me ginti puolamų Spaudos 
rūmų, TV bokšto. Vėliau dėsty-
tojas įskaitas visiems pasirašė. 
Įspūdingiausia 1991 m. vasara: 
su Trispalve išvykome į studen-
tišką ekspediciją kopti į Fanų 
ir Pamyro kalnus. Tą pačią 
naktį pakeliui į Maskvą sužino-
jome apie Medininkų tragedi-

kad olimpiadoms neužtenka 
gerai išmokti pamokas. 

 

Danutė Pilypavičiūtė 

  Ne kartą teko dalyvauti 
meninio skaitymo, rašinių, is-
torijos konkursuose, tarpmo-
kyklinėse sportinėse varžybose 
rajone. Turėdavau ištvermės 
bėgti ilgas distancijas. Buvau 
gavusi pasiūlymą lankyti spor-
to mokyklą, įdomu, kuo būčiau 
buvusi šiandien, jei pasiūlymą 
būčiau priėmusi.  

 

Genovaitė Kynė 

  Mokykloje labai daug laiko 
užimdavo treniruotės ir var-
žybos. Buvau labai aktyvi įvai-
riose veiklose: vaidinau teatro 
studijoje, dainavau, dalyvavau 
net „Dainų dainelės“   kon-
kursų regioniniuose etapuose. 
„Kūrybiškų matematikų kon-
kursas“ buvo vienas įdomiausių 
mokyklinių konkursų, kuriame 
vadovaudavau komandai: rei-
kėdavo kuo kūrybiškiau pa-
rengti matematikos užduotis 
priešininkų komandoms, gau-
davome ir patys jas spręsti. 

Daug reiškė, kad konkurso me-
tu galėjome save išreikšti ir 
apranga, nes sovietmečiu atei-
ti su skirtingų spalvų kojinėmis 
ar skirtingais batais buvo iššū-
kis.      

Alminutė Martūnienė 

 Kasmet dalyvavau fizikos, 
chemijos, kai kada biologijos 
olimpiadose. Kadangi mokiausi 
rajono mokykloje, visada pa-
tekdavau į kitą rajono etapą. 
Sekdavosi įvairiai. Aukščiausi 
pasiekimai būdavo fizikos sri-
tyje.  
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ją... Ilga kelionė traukiniais 
namo, Trispalvę ir kepuraites 
su tautine atributika teko slėp-
ti kuprinėse. Tikrų žinių, kas 
vyksta Lietuvoje, neturėjome, 
sužinoję, kad Vilniuje Lukiškių 
aikštėje išmontuotas Leninas, 
šokome traukinių stoty, tik ap-
linkiniai nesuprato, ko mes to-
kie laimingi.  

 

Alminutė Martūnienė 

 Studijas universitete prisi-
menu su nostalgija. Gyvenimas 
bendrabutyje turėjo savo ža-
vesio ir išmokė daugiau sava-
rankiškumo. „Fuksų“ krikšty-
nos, darbo stovyklos, astrono-
mijos praktika Molėtų observa-
torijoje: naktį stebėjimai, die-
ną medelių, augalų laistymas, 
laisvalaikis prie ežerų. Prisi-
menu dėstytoją, kuris barda-

vo, jei atsakinėdamas ne tie-
siai stovėdavai, imdavai lin-
guoti ar būdavai netinkamai 
apsirengęs. Sakydavo: „Kaip 
prieš mokinius atrodysi?“ Ugdė 
supratimą, jog mokytojas turi 
būti pavyzdys mokiniams. Kitas 
dėstytojas savaip mus motyva-
vo, nepažangiam studentui ro-
dydamas per langą  gamyklą: 
„Jei nesimokysi, ten bus tavo 
vieta“. 

Ar skiriasi mokinių požiūris į mokymąsi dabar ir  
Jūsų mokyklos laikais?  

Danutė Stankaitienė 

 Mano karta rimčiau žiūrėjo į 
mokslus, nes buvo gana sunku 
įstoti į aukštąsias mokyklas, 
beje, jų buvo nedaug. Dabar 
yra didesnė galimybė rinktis ir 
mokytis lengviau ir trumpiau 
(mokiausi penkerius metus, 
šešias dienas per savaitę, nuo 
ryto iki vakaro, reikėjo lankyti 
visas paskaitas). Dabartiniai 
mokiniai nori greito rezultato, 
mažuma yra linkę gilintis į tam 
tikrus dalykus. Džiugu, kad yra 
norinčių mokytis mokinių, lau-
kiančių mano pamokų, tai man 
labai svarbu. 

 

Ramunė Žilionytė 

 Mokinių požiūris į mokymąsi 
visais laikais, mano galva, yra 
labai panašus: esti mokinių, 
kurie mokosi iš vidinio porei-
kio, intelektualinio alkio, ir tai 
jiems teikia daug džiaugsmo, 
nes patį procesą jie laiko pras-
mingu, esti mokinių, kuriems 
pirmiausia rūpi rezultatas 
(pažymys, vieta suvestinėje), 
bet ir darbą jie laiko prasmin-
ga veikla, esti tokių, kuriems 
dėstomi dalykai atrodo be-
reikšmiai, neįdomūs, atgyve-
nę.                                     

Dabar mokiniams nuobodulį 
išsklaidyti padeda telefonai, 
besikeičiantis ugdymo proceso 
organizavimas.  
 
 

Birutė Radzevičienė 

 Visais laikais vieni mokiniai 
mokėsi, kiti ne. Skirtumas tik 
toks, kad tais laikais nesimo-
kantys mokiniai, baigę 8 kla-
ses, priverstinai buvo siunčia-
mi įgyti profesijos į profesines 
mokyklas, o tie, kurie norėjo 
mokytis, tęsė mokslus toliau. 

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Mokymo(si) būdai ir priemo-
nės laikui bėgant kinta, moki-
nių požiūris į mokymą(si) pana-
šus: ir tada buvo, ir dabar yra 
stropių, pareigingų ir abejin-
gesnių, tingesnių mokinių. Ma-
nyčiau, dabar opesnė kita 
problema: kaip sužadinti moki-
nių norą domėtis literatūra, 
kai pasaulis siūlo daugybę al-
ternatyvų? Šiais laikais nei 
anksčiau yra daug įvairios mo-
komosios medžiagos pasirinki-
mo, mokymosi būdų, o moky-
mosi kelias tas pats – asmeninė 
atsakomybė.  

Genovaitė Kynė 

 Pats požiūris į mokymąsi ne-
siskiria, mokytis reikia dėl sa-
vęs, nuo senų laikų sakoma: 
,,Ką išmoksi – ant pečių nene-
šiosi“. Skiriasi mokymo turi-
nys, per pamokas reikėdavo 
daug ką „iškalti“ atmintinai, 
praktinių dalykų buvo mažai. 
Mokėmės daug neteisingo turi-
nio, ypač buvo sunku išmokti ir 
suprasti istoriją...  Mano sene-
liai buvo Lietuvos patriotai: 
vienas šaulys, dingęs be ži-
nios,  kitas jūreivis, plaukiojęs 
laivu „Prezidentas Smetona“, 
dėl to praleidęs 7 metus trem-
tyje. Taigi namuose puse lūpų 
buvo pasakojama kita istori-
ja...  

 

Alminutė Martūnienė 

  Manau, mokinių požiūris į 
mokymąsi toks pat, priklauso 
nuo konkretaus mokinio, jo 
atsakomybės, pareigingumo. 
Tas, kuris turi tikslų, jų siekia, 
mokosi, nesvarbu, koks  laik-
metis. Tik mano mokyklos lai-
kais buvo mažiau galimybių, 
išteklių.  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  balandis - birželis 
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Jums, kaip mokytojoms, tenka matyti olimpiadų užduotis. 
Galbūt yra buvę, kad užduotis nustebina ar sukelia šypseną?  

Danutė Stankaitienė 

 Nors jau daug metų organi-
zuoju miesto ir respublikos 
mastu prancūzų kalbos olim-
piadas, keistų ar juokingų už-
duočių formuluočių nelabai 
pamenu. Labiau įstringa juo-
kingai ir kūrybiškai mokinių 
atliktos užduotys. 
 
  

Ramunė Žilionytė 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 
olimpiados užduotis jau dau-
gelį metų kelia labai rimtų a-
bejonių dėl santykio su progra-
ma. Mokinių klausiama dalykų, 
susijusių, pvz., su latvių, prūsų 
kalba. Kone kasmet iš citatų 
reikia atpažinti autorių, kūri-
nį, žanrą. Pats didžiausias ne-
susipratimas – tai rašinio verti-
nimo „sistema“: surinktus turi-
nio taškus gali praryti raštin-
gumo klaidos, todėl parašęs 
darbą, net atsakęs į temą, tin-
kamai argumentavęs, bet pa-
daręs raštingumo klaidų moki-
nys gali gauti 0 taškų... Gal 
taip siekiama parodyti, jog 
svarbus raštingumas?  

 

Birutė Radzevičienė 

 VU Chemijos fakulteto ko-
manda, sudaranti olimpiadų 

užduotis, labai išradinga ir kū-
rybiška. Užduočių formuluotės 
ir tematika dažnai nustebina.  

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiada – daug klausimų ke-

liantis ir netikėtumų žeriantis 

konkursas. Besąlygiškai joje 

gerų rezultatų gali pasiekti 

plataus akiračio, daug skaitan-

tis mokinys, rašantis taisyklin-

ga gimtąja kalba: raštingumo 

klaidos kainuoja nemažai 
taškų. Reikia išmanyti ir indo-

europiečių kalbai priklausan-

čias kalbas, lietuvių tarmes ir 

patarmes, istorinį kontekstą, 

susijusį su rašytojų kūryba, ir 

žodžių darybos, kirčiavimo bei 

kitokius kalbos subtilumus ir 

vingrybes, mokėti kurti ne tik 

publicistinio, bet ir mokslinio 

stiliaus tekstą. Būna keistokų 
užduočių, deja, nesusijusių su 

mokykline lietuvių kalbos ir 

literatūros programa. Ką atsa-

kytumėte jūs: ,,Kokį lietuvių 

kalbos dvibalsį atitinka prūsų 

kalbos dvibalsis ei? Kokios mi-

rusios vakarų baltų kalbos dvi-

balsis ei atitinka tą patį lietu-

vių kalbos dvibalsį?“ 

 

Genovaitė Kynė 

 Pasitaiko, kai užduotis būna 
sukonstruota arba neetiškai, 
arba komiškai. Man įdomiau-
sios užduotys, kai prašoma pa-
rašyti savo nuomonę ir po to 
vertinama pagal instrukciją... 
Pavyzdžiui, užduoties „Parašy-
kite savo nuomonę, kodėl Lie-
tuvoje vyrai gyvena trumpiau 
nei moterys“ išradingas atsa-
kymas: ,,Nes vyrai gyvena su 
moterimis . 

 

Alminutė Martūnienė 

 Mokiniai, atvykę į olimpia-
dą, tikisi labai sunkių, suktų 
uždavinių. Vienais metais buvo 
užduotis: „Astronautas Mėnu-
lyje nori sužinoti, į kokį aukštį 
jis sugeba mesti akmenį, bet 
neturi prietaiso aukščiui ma-
tuoti. Pasiūlykite du būdus, 
kaip galima nustatyti tą aukš-
tį, ir atsižvelgę į visas aplinky-
bes skaičiavimais įvertinkite, 
koks gali būti tas aukštis“. Da-
lis mokinių nesuprato, kam 
skristi į Mėnulį, ir taip galima 
apskaičiuoti, kiti – kam nuskri-
dus į Mėnulį, užsiimti tokiais 
niekais. Prisiskaitėme įvairių 
interpretacijų, keliančių šyp-
seną.  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  balandis - birželis 

Kaip pastebite ir skatinate mokinius, turinčius gabumų 
 ar noro dalyvauti olimpiadose, konkursuose?   

Danutė Stankaitienė 

 Gabesnius mokinius nesunku 
pastebėti, deja, dauguma ne-
benori niekur dalyvauti, juos 
sunku  prikalbinti. Motyvuo-

tiems mokiniams skiriu papil-
domų užduočių, dalinuosi įvai-
riausia medžiaga, skatinu daly-
vauti įvairiuose projektuose, 
renginiuose, konkursuose. No-

rėdama atrinkti gabiausius mo-
kinius į konkursus, olimpiadas, 
pradėjau gudrauti, bijau, kad 
jie manęs neperprastų.  
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Ramunė Žilionytė 

 

  Mokinius, galinčius daly-
vauti olimpiadoje, labai greitai 
atskleidžia jų santykis su daly-
ku, su veikla pamokoje bei už 
jos ribų.  Jie,  kiek perfrazuo-
tais V. Mačernio soneto žo-
džiais, savo sielas, alkanas 
kaip žvėris, maitina  geriau-
siais žemės vaisiais... Tai mo-
kiniai, kurie skolinasi mano ro-
domas neprogramines knygas, 
patys randa, ką pasiūlyti skai-
tyti, kuriems svarbu aptarti 
matytą spektaklį, filmą, paro-
dą. Nesu prievartos šalininkė, 
gal kuriam mokiniui ir reikėjo 
didesnio raginimo. Papildomas 
dėmesys jiems per rašto darbų 
komentarus, įvairių straipsnių 
esė nuorodų siuntimas, reko-
mendacijos skaityti. Įvairūs 
individualūs pokalbiai, diskusi-
jos per pertraukas ar kitu me-
tu. 
  

Birutė Radzevičienė 

 Pirmiausia pamokose paste-
biu smalsiausias akis, susikau-
pusį veidą klausantis mokyto-
jo. Paprastai tokie mokiniai 
labai greitai supranta chemijos 
pagrindus, bet to nepakanka. 
Norint pasiekti aukštų rezulta-
tų  olimpiadose, reikia daug ir 
atkakliai papildomai mokytis, 
spręsti daug uždavinių, apskri-
tai domėtis chemija.  

Danutė Pilypavičiūtė 

   Pirmiausia kalbėdamasi sten-

giuosi išsiaiškinti visų mokinių 

gebėjimus ir polinkius, kad ga-

lėčiau tinkama linkme pakreip-

ti jų talentą skleistis, vėliau 

mokinius skatinu dalyvauti į-
vairiuose konkursuose, kuriuo-

se reikia atskleisti ne tik lite-

ratūrines žinias, bet ir meni-

nius gabumus. Jų polinkiai at-

siskleidžia ir pamokų metu. 

Mokiniams, turintiems meninių 

gabumų, tokie konkursai 

(rašinių, komiksų, jaunojo i-

liustruotojo (literatūros kūrinio 

motyvais) ir kt.) prie širdies, 
noriai dalyvauja ir pelno prizi-

nes vietas. Dažnai pradžioje 

užtenka asmeninio padrąsini-

mo, kartais priminimo, vėliau 

konsultavimo, nuorodų, patari-

mų, pagyrimo. Pastebėjau, 

kad daug dirbantys, dalyvau-

jantys  konkursuose ir juose 

laimintys mokiniai pasižymi 

santūrumu. 

 

Genovaitė Kynė 

 Gabumų nepaslėpsi. Jeigu 
su mokiniais bendrauji, disku-
tuoji, tai labai akivaizdu. Žino-
ma, yra gabiųjų, kurie nenori 
kalbėti, bet matai, kaip jie 
dėsto mintis. Daug papildomo 
laiko negaliu skirti, bet pasis-

tengiu nurodyti kokią įdomią 
knygą, straipsnį, nusiųsti vaiz-
do medžiagos, mokslo populia-
rinimo filmą. Stengiuosi pak-
viesti į konferencijas, rengi-
nius, keliauti. Dauguma jų vė-
liau prašo patys, ką galėčiau 
įdomaus parekomenduoti. Ka-
rantino laikotarpiu gavau kelis 
laiškus iš buvusių gimnazistų, 
ką galėčiau atsiųsti jiems pas-
kaityti apie klimato kaitą, ša-
lis, kuriose buvau, ir tai man 
be galo malonu.  

 

Alminutė Martūnienė 

 Mokinių gebėjimus pastebiu 
pamokų metu, atliekant už-
duotis, laboratorinius darbus. 
Pasiūlau papildomų užduočių, 
prieš olimpiadas konsultuoja-
mės intensyviau tiek gimnazi-
joje, tiek el. būdu. Kartais bū-
na, kad mokiniai turi gebėji-
mų, bet nėra noro: nepasitiki 
savimi, neįdomu, tingi. Bet to-
kių nedaug. Tenka motyvuoti, 
paskatinti dalyvauti olimpiado-
se. Džiaugiuosi savo mokiniais 
entuziastais, kurie patys domi-
si, ypač astronomija, nes tai 
sudėtingas mokslas, reikalau-
jantis specifinių gebėjimų, o 
praktiniams stebėjimams Vil-
niaus dangus visai nepalankus.  

Olimpiados, konkursai dažnai neapsieina be linksmų  
nutikimų. Papasakokite Jums labiausiai įsiminusį. 

Danutė Stankaitienė 

 Prancūzų kalbos renginiai 
praeina sklandžiai, viskas būna 
iš anksto suderinta.  Atsimenu, 
vienas įvykis nutiko mainų 
programos metu, kai pasikly-
dome  Versalio rūmų soduose, 
tikrai buvo nejuokinga.  

 
Ramunė Žilionytė 

  
Linksmybių olimpiadose patir-
ties arba neturiu, arba pamir-
šau, jei kada kas linksmo ir 
buvo nutikę. 
 
 

Birutė Radzevičienė 

 Chemijos olimpiadose gerą 
nuotaiką kuria ORANŽINIŲ ko-
manda, ir mokiniams pateki-
mas į šalies etapą yra tikra 
šventė. Apie nutikimus reikėtų 
klausti mokinių, kurie tuos nu-
tikimus ir patiria.    
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Danutė Pilypavičiūtė 

 Olimpiados ir konkursai yra 

rimti renginiai, reikalaujantys 

tiek organizatorių, tiek dalyvių 

susikaupimo. Kartais įvyksta 

įdomių nesusipratimų: šiais 

metais su mokinių komanda 
dalyvavome Vilniaus miesto 

meninio skaitymo konkurse ir 

pelnėme II vietą. O pateikta-

me konkurso sąraše mokiniai 

atstovavo ne Daukanto gimna-

zijai, o kitai mokyklai,  jų mo-

kytoja nurodyta lituanistė dar 

iš kitos, trečios, mokyklos, e-

sančios tame sąraše. 

 

Genovaitė Kynė 

 Į šį klausimą neatsakysiu. 
Dažniausiai olimpiadose viskas 
gana rimta, net labiau, nei no-
rėčiau, o  linksmiausias nutiki-
mas buvo senokai, deja, jis ne 
spaudai.  

 

Alminutė Martūnienė 

 Respublikinėse fizikos olim-
piadose niekada nebūna liūd-
na. Visada vyksta linksma re-
gistracija, (fotografavimas), 
įdomūs sportiniai, meniniai, 
technologiniai laisvalaikio tarp 
užduočių užsiėmimai. Gal ne 
linksmas nutikimas, o keistas 
sutapimas: prieš 5 metus mo-
kiniai linksmai žaidė stalo koo-
peracinį žaidimą „Pandemic“, 
ir štai kas dabar pasaulyje 
vyksta...  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  balandis - birželis 

Kokių patarimų turėtumėte mokiniams, besiruošiantiems o-
limpiadoms, konkursams?  

Danutė Stankaitienė 

 Pirmiausia, reikia nebijoti 
dalyvauti olimpiadose, vengti 
streso ir nesibaiminti pralai-
mėti. Dalyvaujant įgyjama pa-
tirties, žinių. 
 

Ramunė Žilionytė 

 

 Visada patariu, kad būtų 
savimi, rašytų tiesą, nepozuo-
tų: jeigu mokinio akiratis pla-
tus, jei geba savo mintis grįsti 
ne emocijomis, o rasti racio-
nalius kultūrinius argumentus, 
jam jokia tema nėra neįveikia-
ma. Dirbti reikia kaupiant kul-
tūrinio konteksto žinias, kurių 
būtinai prisireikia testo dalyje, 
ir, be abejonės, tobulinti raš-
tingumo įgūdžius. Tai lietuvių 
kalbos ir literatūros pamokose 
duona kasdieninė tiek mokyto-
jui, tiek mokiniams. Būsi-
miems olimpiečiams siūlau pa-
pildomų, sudėtingesnių užduo-
čių,  rekomenduoju susipažinti 
su ankstesnių metų olimpiadų 
užduotimis.  

 

Birutė Radzevičienė 

 Matau savo vaidmenį – sudo-
minti, nukreipti, patarti. Taigi 
svarbiausia, kad būtų mokinių, 
priimančių iššūkius ir pasinau-
dojančių galimybėmis.  

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Pirmiausia reiktų (at)pažinti 
savo gabumus ir ugdytis juos. 

Jau Biblijoje, pasitelkiant ale-

gorinį pasakojimą aiškinama, 

kad talentas – tai kūno ar min-

čių jėga, Dievo duota žmogui 

tam, kad jis ją dar labiau au-

gintų ir stiprintų. Linkėčiau 

išbandyti savo jėgas toje srity-

je, kurioje jautiesi stipriau-

sias, įdėti tiek darbo, kad pas-
kui nesigailėtum, jog galėjai 

geriau, bet nepasistengei, pla-

nuoti laiką, pamažu ir nuosek-

liai dirbti, gilintis į ankstesnių 

metų užduotis, išlikti ramiam, 

(pasi)tikėti savimi. Prisiminti, 

kad darbštumas ir atkaklumas 

yra esminės žmonijos pasieki-

mų priežastys. 

Genovaitė Kynė 
 

 Visuomet sakau: tam, kad 
olimpiadoje dalyvauti būtų ne 
kančia, o malonumas, nereikia 
persimokyti, „kalti“. Turi jaus-
tis gerai, todėl svarbu gerai 
išsimiegoti, kad būtum žvalus, 
ir susikaupti atlikdamas už-
duotį. Patariu mokiniams pa-
sibraukti raktinius žodžius, įsi-
žiūrėti, ko klausia užduotis. 
Nagrinėdama šaltinius, pati 
neretai skaitydama žymiuo-
si,  jeigu kokį procesą sunkiau 
suprasti, braižau arba piešiu.  

 
Alminutė Martūnienė 

 Darbas, darbas, darbas... Be 
treniruočių nebus rezultatų. 
Analizuoti ankstesnių metų už-
duotis, ieškoti papildomos in-
formacijos.  Ir neprarasti en-
tuziazmo, nenusiminti, jei re-
zultatai netenkina, eiti į 
priekį. 
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„Žmonės nuolat mokosi ko nors naujo dažniausiai todėl, kad 
tai, ką jie išmoko vakar, buvo klaidinga“ (B. Vaughan).  

Pritarkite arba paneikite mintį. 

Danutė Stankaitienė 

 Mokomės ir tobulėjame nuo-
lat, ne visada, ką išmokome 
vakar, yra klaidinga. 

 
 

Ramunė Žilionytė 
  

 Cituojama mintis teisinga iš 
dalies: susižavėjus pasaulio 
greitėjimo, informacijos vie-
nadieniškumo idėja, labai grei-
tai atgyvenomis gali tapti 
(tampa?) pamatiniai kultūros 
tekstai: tiek Antikos, tiek etni-
niai mitai, Biblija, tautosaka, 
iš kurių išaugo klasikinė litera-
tūra ir apskritai visa Vakarų 
civilizacija. Žinoma, mes netu-
rime užsimerkti mokslo atradi-
mų, jo didėjančių galimybių 
akivaizdoje. Neturime baimin-
tis naujovių, iššūkių. Tik nega-
lime nepaisyti moralės normų, 
nes būtent jos reguliuoja žmo-
nių sugyvenimą. Žmogui visada 
reikėjo, tebereikia ir, manau, 
reikės kito žmogaus. Įvairiais 
tikslais. Vienas jų, kad pasi-
rinktu būdu aptartų prasmės, 
savasties, santykio su Absoliu-

tu, kitu, su Pasauliu klausimus. 
Jeigu ne, deja, tektų kalbėti 
apie žmogaus pabaigą, Y. Ha-
rari knygoje „Homo deus“ pra-
našaujamą mokslinę, techno-
loginę evoliuciją ar apoka-
lipsę.  

 
Birutė Radzevičienė 

 
 Ne viskas, kas buvo vakar, 
yra klaidinga. Dauguma atradi-
mų, dėsningumų yra pamati-
niai ir jų niekas dar  nepanei-
gė. Yra ir tiesos teiginyje, nes 
mokslo atradimai nuolat stebi-
na, bet kad atrastum nauja, 
turi būti paėmęs ir kažką sena. 

 

Danutė Pilypavičiūtė 

 Žmogui paskirta nuolat to-

bulėti, tam mes turim protą, 

valią, norus, interesų lauką. 

Manau, kad esminiai dalykai, 

fiksuoti seniausiuose žmonijos 

raštuose, padedantys mums 

kurti harmoningus tarpusavio 

santykius, yra nekintantys ir 

nenuginčijami, to mokomės 

visą gyvenimą. Žmogiškuosius 

santykius turime kurti ant ačiū 

ir atleisk pamatų, grįsti abipu-

se pagalba, dėmesiu vienas 

kitam, empatija ir nuošir-

dumu. Kalbant apie technolo-
ginius, mokslo pasiekimus, mo-

kymas(is) neišvengiamas, rei-

kalingas – mokslo progresas, 

tikėtina, gražesnio pasaulio 

priežastis ir tikslas.  

 
Genovaitė Kynė 

 
 Pritariu tik iš dalies, žmonės 
nuolat mokosi. Kai mokiniai 
skundžiasi, kad mokytis sunku, 
klausiu: „O ar kas nors žadėjo, 
kad bus lengva?“ Mokytis yra 
sunku, bet įdomu, o mes visi 
norime gyventi įdomiai.  

 

Alminutė Martūnienė 

 Būna pasenusių žinių, nes 
atsiranda vis naujų faktų. 
Žmogus iš prigimties smalsus, 
tad jis  viskuo ir domisi. Tai 
varomoji jėga. To linkiu vi-
siems savo mokiniams.  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  balandis - birželis 

Eivydo Trioškos nuotr. 
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Ar dalyvavimas olimpiadose, konkursuose  
yra susijęs su Tavo hobiais?  

Justas Lekavičius 

 Su mano hobiais susijęs da-

lyvavimas didžiausiu iššūkiu 

tapusioje filosofijos olimpia-

doje – mėgstu skaityti. 

 

Gabija Stankevičiūtė 

 Mąstau stoti į biologijos ar 

prancūzų kalbos studijas, šie 

dalykai visada domino, sekėsi 

geriausiai.  

 

Petras Sladkevičius 

 Tai man patinkanti veikla, 

kuria smagu užsiimti. 

 

Ani Airapetian 

 Lotynų kalbos olimpiadoje 

dalyvavau dėl to, kad domiuo-
si mitologija, senovės Graiki-

jos, Romos istorija. 

Eivydas Trioška 

 Man chemija yra tartum 

hobis. 

Girius Uscila 

 Man labai patinka visokie 

galvosūkiai, uždaviniai, klausi-

mai. Domiuosi įvairiomis inte-

lektinėmis laidomis, pavyz-

džiui, „Kas  ir  Kodėl?“, Auk-

sinis protas“. 

 

Elena  Titova 

 Mano hobis yra fotografija. 

Tikslas yra surasti seniausias 

mano šeimoje esančias popie-

rines nuotraukas, sužinoti jų 

istoriją. Turėjau parengti 

nuotraukų koliažą, tokiu būdu 

pagilinau savo žinias apie tai, 

kaip naudotis fotografijai skir-

tomis programomis Adobe 

Photoshop  Lightroom”, Ado-
be Photoshop”.  

Dominykas  Žviedrys 

 Susidomėjimas, noras daly-

vauti kilo benaršant interne-

te, dažnai randu įdomių vaiz-

do įrašų, žiūriu juos, daug ko 

išmokstu. Ieškodamas infor-

macijos išmokstu daugiau ir 

giliau. 

 

Jonė Didžgalvytė 

 Prancūzų kalba nėra hobis, 

veikiau supratimas, kad šian-

dien mokėdamas vieną užsie-

nio kalbą (anglų) nieko nenus-

tebinsi, todėl į tai žiūriu kaip į 

dalyką, kuris man gyvenime 

padės surasti mano kryptį. 

 

Urtė Ignatavičiūtė 

 Skaitovų konkursas – savo-

tiška teatro scena. Vaidyba, 

teatras, viešas kalbėjimas ma-

JIE GARSINA MŪSŲ GIMNAZIJĄ: KALBINAME MIESTO IR 
ŠALIES OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAUREATUS  

N. Juta Nalivaikaitė 

  Asmeninio tobulėjimo, naujų akademinių žinių siekti galima įvairiais būdais: vieni sava-
noriauja, kiti lanko popamokinius užsiėmimus, dar kitiems tai padaryti pavyksta skaitant kny-
gas ar žiūrint filmus... Šiandien kalbamės su tais, kurie tobulėja (ir garsina mūsų gimnazijos 
vardą!) dalyvaudami įvairiuose miesto, šalies konkursuose ir olimpiadose. Bene visi kalbinti 
mokiniai pripažįsta, kad dalyvauti konkursuose juos paskatina dalykų mokytojai, kiti teigia, 
jog stimulu dalyvauti tampa „noras pasitikrinti ir tobulinti savo žinias“ (A. Airapetian, IIIa1), 
„išbandyti savo jėgas“ (I. Varanavičius, Iu), „pasitikrinti savo gebėjimus kitų gerai besimokan-
čių mokinių atžvilgiu, smalsu pamatyti, kokios yra olimpiados užduotys bei kur dar reikia tobu-
lėti“ (R. Varanavičius, Iu). Kartais mokiniai pasirenka konkursus ir dėl jų tematikos bei noro 
parodyti, ką sugeba: „Respublikinis konkursas „Giminės medis – 2019“ mane sudomino savo te-
ma, nes supratau, kad turiu nuostabią galimybę sužinoti daugiau apie savo giminės praeitį ir 
pasidalinti ja su kitais. Pagalvojau, kad tai puiki proga parodyti savo šeimos nariams, kad man 
rūpi mano šeimos istorija ir kad aš ją didžiuojuosi“ (E. Titova, IIIa1). Kokios konkursų, olim-
piadų dalyvių nuomonės ir įspūdžiai?  
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ne visuomet žavėdavo. Tai nė-

ra mano hobis, bet atsiradus 

progai mielai lipu į sceną ir 

kreipiuosi į žiūrovą. 

 

Emilija Jarutytė 

 Tai susiję su mano hobiu. 

Man patinka piešti, nes padeda 

atsipalaiduoti, išreikšti savo 

emocijas. 

 

Ignas Varanavičius 

  Man patinka stebėti, kaip 

pasauly vyksta įvairūs fiziniai 

reiškiniai, apie kuriuos mokau-
si.   

Rokas Varanavičius 

 Dalyvauju tose olimpiadose, 

kuriose man įdomu ir kuris da-

lykas geriausiai sekasi.   

 

Aistė Bagvilaitė 

  Mano hobis piešti, mielai 

dalyvauju tokio pobūdžio kon-

kursuose. 

Jonas Barkauskas 

  Dalyvavimas olimpiadose 

nebuvo susijęs su mano ho-

biais, o tapo vienu iš jų.  

 

Ūla Šveiterytė 

 Dalyvavimas vokiečių kalbos 

olimpiadoje nėra susijęs su 

mano hobiais, tačiau pati kal-

ba man yra labai graži. Sten-

giuosi dalį savo laisvalaikio 

skirti vokiečių kalbos tobulini-

mui.  

 

Robert Berlin 

 Aš turiu įvairių hobių, mėg-

stu eksperimentuoti, spręs-

ti galvosūkius, manau, šie ho-

biai yra susiję su dalyvavimu 

olimpiadose.  

 

Saulė Budzevičiūtė 

 Aš mėgstu daryti įvairius 

rankdarbius, todėl ir dalyvavau 

tekstilės olimpiadoje.  

Adomas Grigolis  

 Visi renginiai, kuriuose daly-

vavau, ypač robotikos turnyrai, 

yra susiję su mano hobiais.  

 

Darijus Daužvardis 

 Dalyvauju olimpiadose rem-

damasis man patinkančiais da-

lykais, taip pat ir hobiais.  

 

 Vaiva Mikalajūnaitė 

 Manau, kad geriausiu būsi 

tik tuomet, kai džiaugsies tuo, 

ką darai. Mano supratimu ir 

patyrimu, šie renginiai buvo 

skirti ne tam, kad laimėtum, o 

kad gerai praleistum laiką ar 

net kažko išmoktum.  

 

Agnė Bisturytė  

  Dalyvavimas miesto konkur-

suose dažniausiai susijęs su 

mano hobiais.  

Kaip vertinate olimpiadų, konkursų užduočių sunkumą?  

 

Gabija Stankevičiūtė 

 Sunkiausia buvo prancūzų 

kalbos olimpiada, nelengvos 

kalbėjimo ir teksto suvokimo 

užduotys. 

 

Girius Uscila 

 Nesitikėjau, kad reikės at-

likti praktinį darbą, bet ši da-

lis man labiausiai patiko. Buvo 

uždavinių, dėl kurių reikėjo 

pasukti galvą.   

 

Eivydas Trioška 

 Olimpiados užduotys yra 

puikiai parinktos, yra ir leng-

vesnių, ir reikalaujančių pa-

mąstyti užduočių. 

 

Petras Sladkevičius 

 Lengvų olimpiadų nebūna. 

Man didžiausias iššūkis buvo 
tarptautinė gamtos mokslų 

olimpiada Katare, kadangi pir-

mąkart dalyvavau tokio masto 

olimpiadoje. 

Emilija Jarutytė 

 Buvo įdomu gilintis į Balio 

Sruogos  gyvenimo būdą, cha-

rakterio ypatybes, kad sukur-

čiau komiksą. Užduoties sun-

kumą vertinčiau kaip viduti-

niškai sunkią.  

 

Ani Airapetian 

 Užduotys buvo įdomios, ga-

nėtinai sudėtingos. Olimpiada 

nelengva, kadangi lotynų kal-

bos mokausi tik pusmetį. 
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Dominykas Žviedrys 

 Užduotys nėra neįveikiamos, 

bet be pasirengimo būtų tikrai 

sunku. Labai dažnai jos reika-

lauja papildomų žinių, kurias 

įgyjame tik vyresnėse klasėse, 

universitete. 

 

Jonė Didžgalvytė 

 Rašymo dalis nebuvo labai 

sunki, bet jutau jaudulį kalbė-

dama prieš dvi vertintojas. Ra-

šinys prancūzų kalba ir teksto 

suvokimas, reikėjo parengti 

kalbą duota tema. 

 

Ignas Varanavičius 

 Chemijos konkursas reika-

lauja pastangų, darbo laisvu 

laiku. Negalėjau numoti ranka, 

turėjau į tai žiūrėti rimtai. Iš 

pradžių uždaviniai atrodė 

sunkūs, bet vėliau lygtis, užda-

vinius išsprendžiau akimirks-

niu. 

 

Rokas Varanavičius 

 Iš tiesų pačios užduotys nėra 

sunkios, jeigu sugebi skirti 

daug laiko jų ruošimuisi. 

 

Jonas Barkauskas 

 Olimpiadų ir jų etapų už-

duočių sunkumas labai skiriasi. 

Pavyzdžiui, mokyklų ir rajonų, 
miestų olimpiadų užduočių 

sprendimas yra niekas palygi-

nus su respublikinio etapo už-

duotimis. Užduotys dažniausiai 

būna labai įdomios ir netradi-

cinės.  

 

Adomas Grigolis  

 Olimpiados beveik visada 

yra labai sunkios, konkursai ne 

visada. 

Ūla Šveiterytė  

 Olimpiados užduotis vertin-

čiau kaip iššūkį ne tik sudėtin-

gumo, bet kūrybingumo pras-

me. Nesitikėjau, kad rašant 

vokiečių kalbos rašinį dalis 

taškų bus skirta už nuspalvini-

mą bei iliustravimą. 

 

Urtė Ignatavičiūtė 

  Skaitovų konkurse pagrindi-
nė užduotis yra suprasti sako-

mą tekstą ir jį raiškiai padek-

lamuoti. Ir nors reikalavimas iš 

pirmo žvilgsnio atrodo nedide-

lis, tai reikalauja pastangų. 

Kadangi šie konkursai vyksta 

didelėse salėse, pilnose žmo-

nių, neretai susiduriu su to-

kiais iššūkiais kaip silpna salės 

akustika arba auditorijos šur-
mulys, vadinasi, reikės ypač 

pasistengti, norint būti išgirs-

tai ir suprastai.  

 

Darijus Daužvardis  

 Olimpiadose dažnai patei-

kiami sunkūs, bet įdomūs, įvai-

raus pobūdžio uždaviniai, kurių 

paprastai vadovėlyje nerasi.  

 

Saulė Budzevičiūtė  

 Užduotis nebuvo labai sunki, 

aiškiai įvardinta, tačiau turė-

jau keletą sunkumų, kuriuos 

sėkmingai pavyko išspręsti. 

Manau, jei darai tai, kas tau 

patinka ir sekasi, visada susi-

dorosi su iškilusiais sunkumais.  

Jonas Verbickas 

 Užduočių pateiktis niekuo 

neišsiskyrė iš įprastų progra-

mavimo uždavinių, kuriuos 

sprendžiu mokykloje. Pačios 

užduotys buvo šiek tiek sudė-

tingesnės negu tikėjausi. 

  

Silvija Vainovskaja  

   Rusų k. konkursų ir olim-

piadų užduotys (gramatika) 

būna netgi per lengvos. Be to, 

jeigu užduotis sunki, visuomet 

yra užuominų, kurios padeda 

išspręsti uždavinį. 

 

Vaiva Mikalajūnaitė 

 Trečią kartą dalyvaudama 

technologijų olimpiadoje tikie-
si kažko naujo. Taip ir buvo. 

Nauja aplinka, tema, naujos 

medžiagos. Mano naujos idė-

jos! Jei darai tai, kas patinka, 

visuomet atrasi išeitį sunku-

mams įveikti. 

 

Agnė Bisturytė  

 Konkursų užduotys būna la-

bai įvairios ir įdomios. Tuo 
konkursai ir yra smagūs. 

 

Robert Berlin 

 Olimpiadose uždaviniai rei-

kalauja mąstymo ir nepasime-

timo. Mokykloje įgytos žinios 

(gamtos mokslų) nėra itin svar-

bios olimpiadose, nes pagrindi-

nė informacija būna pateikta, 
lieka tik išmąstyti.  
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Justas Lekavičius 

 Dalyvavimas olimpiadose 

lavina mąstymą, tenka ieškoti 

dėsningumų, kūrybiškai spręs-

ti problemas, su kuriomis ne-

susiduriama mokykloje. 

 

Gabija Stankevičiūtė 

 Gali pasitikrinti savo žinias, 
matai, kur reikia patobulėti. 

 

Girius Uscila 

 Gavau asmeninės patirties 

ir pasitikėjimo savimi. Darbas 

poroje ir komandoje buvo ver-
tingas dėl galimybės dalintis 

mintimis ir diskutuoti. Visąlaik 

siekiu pasirodyti geriausiai, 

kryptingai siekiu tikslo, išlieku 

optimistiškas. 

 

Ani Airapetian 

 Tai skatina žmones domėtis 

mokslu, įgyti patirties ir sutei-

kia pasitikėjimo savimi. 

 

Elena Titova 

 Aš įgyju naujų žinių, turiu 

norą domėtis, pažinti. Tai yra 

puiki galimybė patikrinti savo 

žinias ir sugebėjimą jas taiky-

ti, suteikia pasitikėjimo savo 

jėgomis.  

 

Petras Sladkevičius 

 Ne tik įgyju patirties, bet 

išmokstu ir naujų dalykų,  at-

randu bendraminčių, kurie 

tampa gerais draugais. 

Dominykas Žviedrys 

 Dalyvauju, kad išbandyčiau 

save, ką nors naujo sužinai, 

susipažįsti su bendraminčiais 

ir praleidi linksmai laiką. 

 

Ignas Varanavičius 

 Olimpiados ugdo žmogaus 

atkaklumą sprendžiant užda-
vinius, gebėjimą susikaupti ir 

susikoncentruoti čia ir dabar.  

 

Agnė Bisturytė  

 Įgauni naujos patirties, bū-

ni įvertintas, žinoma,  džiugi-

na prizai.  

 

Rokas Varanavičius 

 Dalyvaudamas olimpiadoje 

supratau, kad dešimtukas nė-

ra tobulumo viršūnė ir kad yra 

kur tobulėti.  

 

Aistė Bagvilaitė 

 Dalyvaudamas konkurse i-
šeini iš savo komforto zonos, 

įveiki iššūkius.  

 

Urtė Ignatavičiūtė 

 Man konkursai yra puiki ga-

limybė išeiti  iš komforto zo-

nos, tai bene mėgstamiausias 

dalykas mano kasdienybei paį-

vairinti. Susirandu nemažai 

bendraminčių, išgirstu negir-
dėtų kūrinių. Be galo mėgstu 

stebėti, kaip skaitovas inter-

pretuoja skaitomą tekstą ir 

pamąstyti, o kaip daryčiau aš?  

Jonas Barkauskas 

 Dalyvavimas olimpiadose, 

ypač respublikiniuose etapuo-

se, man suteikia galimybę su-

sitikti su kitais gabiais moki-

niais, studentais ir universi-

tetų dėstytojais. 

 

Adomas Grigolis  

  Sužinojau, ką galiu daryti. 

Atradau savo gebėjimus. Pra-

vertė stojant. Padėjo mokyto-

jams įvertinti mano gebėji-

mus. 

Ūla Šveiterytė  

 Konkursai skatina peržengti 

savas ribas: supratau, kad su-

gebu daug daugiau, negu gal-

vojau. Ilgą laiką bijojau daly-

vauti konkursuose, tačiau da-

bar regiu tai kaip galimybę 

sutikti žmonių, kuriems vokie-

čių kalba suteikia tokį patį 

džiaugsmą kaip ir man.  

 

Saulė Budzevičiūtė  

 Konkursuose, olimpiadose 

įgauni naudingos patirties, iš-

moksti susitvarkyti su stresu, 

pasisemi naujų kūrybinių idė-

jų bei susipažįsti su naujais 

žmonėmis. 

 

Jonas Verbickas 

 Dalyvavimas bet kokiame 
konkurse man padeda įvertinti 

savo progresą, konkurencija 

netgi įprastų uždavinių spren-

dimą padaro daug įdomesnį. 
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Kokių savybių ir gebėjimų reikia norint dalyvauti  
olimpiadose, konkursuose?  

Jonas Barkauskas 

 Svarbiausia yra užsispyrimas 

siekiant  tikslo, taip pat reikia 

daug kantrybės bei noro moky-

tis, nes kuo į tolesnį olimpia-

dos etapą patenki, tuo labiau 

tolsti nuo mokyklinės progra-

mos.  

 

Ūla Šveiterytė  

 Reikia loginio mąstymo, į-

vertinti savo gebėjimus. Ne-

galvoti apie ateitį, o sutelkti 

dėmesį į dabartį ir ramiai at-

likti visas užduotis. Reikia ir 

užsispyrimo, nes ne visada re-

zultatas atspindi įdėtą darbą.  

 

Saulė Budzevičiūtė  

 Reikia didelio noro, nusitei-

kimo. Žmogus turi mokėti ne-

pasiduoti stresui bei įtampai. 

Bet kokiomis aplinkybėmis 

stengtis ir nenuleisti rankų, 

kad pasiektum geriausių re-

zultatų.    

Adomas Grigolis  

 Visos savybės ar gebėjimai 

gali būti naudingi. Viskas prik-

lauso nuo to, ar dirbama ko-

mandose ar pavieniui. Jei yra 

komanda, reikalingas lyderis. 

Jei vienas dalyvauji, reikalin-

gos išsamios žinios ir gebėji-

mas jas pritaikyti. 

Darijus Daužvardis  

 Nereikia ypatingų sugebėji-

mų ar didelio IQ, tereikia noro 

ir pasiryžimo išsėdėti 4 valan-

das suole sprendžiant uždavi-

nius. 

 

Robert Berlin 

    Nereikia turėti ypatingų su-
gebėjimų, užtenka gebėti mąs-

tyti, skaičiuoti ir susieti įvai-

rius dalykus. Jeigu gerai sekė-

si vienoje olimpiadoje, tai  

seksis ir kitose panašiose. Siū-

lau visiems pabandyti sudaly-

vauti bent vienoje olimpiado-

je.   

2020 m.  balandis - birželis NUOMONĖS 

Vaiva Mikalajūnaitė 

 Kadangi esu abiturientė, šie 

metai buvo paskutinė galimybė 

mokyklos aplinkoje įsitikinti, 

kiek turiu drąsos, baimės, at-

kaklumo. Olimpiadose ir kon-

kursuose puikiai pažįsti šiuos 

jausmus ir iš visų jų gali daug 

ko išmokti. 

 

Silvija Vainovskaja  

 Įgyjama naujų žinių ruošian-

tis konkursams ir juose daly-

vaujant. Tai taip pat naujos 

pažintys ir linksmos akimirkos. 

 

Emilija Jarutytė 

 Dalyvavimas bet kokiuose 

konkursuose ugdo pasitikėjimą 
savimi, leidžia palyginti savo ir 

kitų dalyvių žinias.  

Robert Berlin 

 Pirma, olimpiadoje galima 

išmokti daug įvairių dalykų, 

antra, po olimpiadų nebejau-

čiu streso kontrolinių darbų 

metu mokykloje, dėl to ir re-

zultatai gerėja, trečia, olim-

piadose galima susidraugauti 

su bendraminčiais (respubliki-
nėse olimpiadose galima susi-

pažinti su bendraminčiais iš 

visos Lietuvos). Pastebėjau, 

kad tie patys žmonės dalyvau-

ja įvairiose olimpiadose.  

 

Eivydas Trioška 

 Dalyvaudamas olimpiadose 

išmokstu mąstyti kritiškai. 

 

Darijus Daužvardis 

 Dalyvavimas olimpiadose 

(pats pasiruošimas joms) man 

suteikia daug naujų žinių, ska-

tina dar didesnį susidomėjimą 

tam tikru dalyku. 

 

Jonė Didžgalvytė 

 Jos moko mąstyti, greitai 

pritaikyti savo žinias, atskleisti 

bendrą išprusimą. 

Kamilės Bartytės  nuotr. 
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Vaiva Mikalajūnaitė 

 Reikia ryžto, užsispyrimo, 

kūrybingumo, susikaupimo, 

svarbu mokėti džiaugtis  ne tik 

dėl savo, bet ir dėl kitų pasie-

kimų (neverta konkuruoti, jei 

nemoki pralaimėti). 

 

Silvija Vainovskaja  

 Svarbiausia mėgti dalyką, 

kurio olimpiadoje ar konkurse 

dalyvauji.  

 

Urtė Ignatavičiūtė 

 Visų pirma, plačios burnos ir 

stiprių balso stygų. :) Labai 

svarbu mokėti susikaupti ir iš-

laikyti publikos dėmesį, sup-

rasti savo tekstą. Žinoma, rei-
kia ir užsidegimo, noro parody-

ti tai, ką labiausiai mėgsti da-

ryti.  

Justas Lekavičius 

 Svarbiausia savybė — gebėji-

mas žvelgti plačiau, negu esi 
mokomas. 

 

Gabija Stankevičiūtė 

 Motyvacijos, siekiant užsib-

rėžto konkretaus tikslo, mokė-

jimo analizuoti pateiktus duo-

menis, skaityti užduotį, konk-

rečiai atsakyti. 

 

Girius Uscila 

 Susikaupimo, optimizmo, 

pasitikėjimo savimi, orientaci-

jos ir greito sprendimų priėmi-

mo, tikslios komunikacijos, 

mokėjimo dirbti su kitais, laiko 

planavimo. 

Eivydas Trioška 

   Reikia išmanyti savo dalyką, 

gebėti perprasti naują infor-

maciją ir svarbiausia pasitikė-

jimo savimi. 

 

Dominykas Žviedrys 

    Daugiausia reikia noro ką 

nors naujo išmokti, tai geriau-
sia motyvacija. Viskas priklau-

so nuo tavęs paties. 

 

Elena Titova  

 Svarbūs įgūdžiai yra kantry-

bė, sugebėjimas kritiškai ir 

greitai mąstyti, mokėjimas su-

sidoroti su stresu ir įtampa. 

 

Ani Airapetian 

 Svarbiausia – noras ir moty-

vacija dalyvauti olimpiadose.  

 

Emilija Jarutytė 

 Reikia kūrybiškumo, vaiz-

duotės, be abejo, ir žinių. 

Svarbu rodyti ir iniciatyvą. 

 

 

 

 

 

 

 
Austėjos Dauskurdytės nuotr. 

 

Petras Sladkevičius 

 Noro sužinoti kažką naujo, 

kadangi visko gyvenime galima 

išmokti. 

 

Jonė Didžgalvytė 

 Bendros žinios, geras kalbos 

mokėjimas, greitas mąstymas. 

Olimpiados – puikus būdas nus-

tebinti save. 

 

Rokas Varanavičius 

 Rimtai ruoštis olimpiadų, 

konkursų užduotims, įdėti dar-

bo. 

 

Aistė Bagvilaitė 

 Gebėjimo susikaupti, pas-

tangų.  

 

Ignas Varanavičius 

 Būtinas atkaklumas.   

 

Agnė Bisturytė 

 Reikalingi gebėjimai prik-

lauso nuo konkurso skelbiamos 
užduoties. Reikia ir žinių, kar-

tais tai sėkmės dalykas. 

2020 m.  balandis - birželis NUOMONĖS 

Aleksandros Podchodiaščevos nuotr. 



 

  16 

KŪRYBOS OAZĖ 2020 m.  balandis - birželis 

Viktorija Jančiūtė, IIIu1 

Indraja Žemaitytė, IIIb 

Emilija Jarutytė, Id 

Areta Radžiūnaitė, IIIa2 Teodora Jankauskaitė, IIIp 
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Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu budas.vsdg@gmail.com. Laukiame 
tekstų, eilių, piešinių, nuotraukų… Nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės, klasės ir (ar) darbo 

pavadinimo! 

Ugnė Žilytė, IVa 

Arnoldas Sakovičius, IVu1 

Sibilė Viskontaitė, Im 

Veronika Poškutė, Im 

Emilija Giedraitytė, Id 

Ugnė Žilytė, IVa 

KŪRYBOS OAZĖ 2020 m.  balandis - birželis 
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