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Ak, jaučiu kažką spurdant!.. Jaučiu, tarsi kas
belste belstųsi į mano sielą, lūpose sukeldamas šypseną, o
širdyje – džiaugsmą. Tai vėl su vyturiais sugrįžęs pavasaris,
savo šiltu prisilietimu pažadinantis po žiemos miego augalėlius, praskleidžiantis pumpurėlius soduose, pūkuotų pienių kamuolėlius pievose, švelnių kačiukų galveles, išleisdamas geltonas beržų žirginėlių kaseles, uždegantis kaštonų
žvakes, vienu lengvu mostu prasklaidantis debesis nuo apsiniaukusio dangaus mėlio, vėl leisdamas saulei šildyti žemę savo spinduliais.
Šie mokslo metai kitokie – mokomės ir bendraujame gyvai, be mus anksčiau taip varžiusių ribojimų!
Kaip smagu kasdien išvysti bendraklasių bei mokytojų veidus, gera dalintis gražiomis akimirkomis, kalbėtis... Šie
mūsų bendrystės metai puikūs! Bet mes visi laukiame vasaros, pripildytos svajingos ir magiškos šviesos. Artėjančių
atostogų proga visiems daukantiečiams linkime gero poilsio, karštų saulės spindulių, gaivios jūros dvelksmo, smagių
kelionių įspūdžių. Iki susitikimo rudenį!

Džiaugiamės ir didžiuojamės
įvairių konkursų ir olimpiadų prizininkų būriu. Jūsų dėmesiui interviu su laureatais daukantiečiais apie jų patirtis ir įspūdžius.
Skaitykite 2 psl.

Patricija Ruzaitė

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Mūsų gimnazijos mokytojų ir
mokinių įspūdžiai apie Erasmus+
projekto „CHerisH“ dalyvių susitikimą Vilniuje.
Skaitykite 11 psl.

Ūlos Baranauskaitės nuotr.

Evos Grinevičiūtės nuotr.

Gimnazistai savo talentus ir
išmonę, polėkį demonstravo vakare „Gimnazijos talentai 2022“.
Kokie mokinių talentai šiemet?
Skaitykite 14 psl.
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INTERVIU SU OLIMPIADŲ, KONKURSŲ NUGALĖTOJAIS
Emilija Švažaitė, Justas Savčiukas

Ar dalyvavimas olimpiadose, konkursuose yra susijęs su
jūsų hobiais?
Petras Sladkevičius
Taip.
Domiuosi
gamtos
mokslais, todėl dalyvauju biologijos, chemijos olimpiadose.
Man yra įdomu spręsti sudėtingus uždavinius, atlikinėti laboratorinius darbus, kadangi jaučiu pasitenkinimą tokia veikla.
Manau, kad geriausias gali būti
tik tada, kad džiaugiesi tuo, ką
darai.

tis muzikos įvairiomis kalbomis.

Lukas Stavaris
Aš turiu daug hobių, vienas
iš jų yra domėjimasis mokslu.
Kadangi domiuosi mokslu, reikia savo žinias išbandyti, todėl
dalyvauju olimpiadose.

Martynas Jonkus
Eivydas Trioška

Aš domiuosi panašiais dalykais,
bet mano hobiai nesusiję
Priešingu atveju man tiesiog
nebūtų įdomu jose dalyvauti. su mano dalyvavimu olimpiaEsu dalyvavęs chemijos, fizi- dose.
kos, muzikos olimpiadose. Visos jos yra susijusios su mano
Robert Berlin
hobiais.
Vienas mano hobių yra cheMarija Vaičiulytė
mija, tai ir chemijos olimpiaTaip. Daugiausia dalyvauju dos man natūraliai patinka.
kalbų ir istorijos olimpiadose. Mėgstu spręsti galvosūkius,
Šiais dalykais domiuosi labiau- apskritai patinka ir matematisiai ir, manau, todėl jie man kos olimpiados, ir kiti konkursekasi geriausiai. Seku pasaulio sai.
įvykius, kuriuos padeda suprasti istorinis kontekstas, o kalbų
Aidas Čepkauskas
vartojimas – tai puiki priemonė
bendrauti su žmonėmis iš įvaiMano hobiai nelabai susiję
rių šalių, plėsti savo akiratį, su dalyvavimu olimpiadose.
kadangi suprasdama kelias kal- Dalyvavimą jose labiau lemia
bas, galiu pasiekti įvairesnių mano smalsumas.
informacijos šaltinių. Mėgstu
skaityti, žiūrėti filmus, klausy-
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Adomas Kazlauskas
Negaliu sakyti, kad matematika yra mano hobis. Tačiau jei
retkarčiais internete užtinku
kokį įdomesnį matematinį galvosūkį, smalsumas mane nugali
ir su malonumu jį išsprendžiu.
Kartais pasitaiko, jog uždaviniai būna apie tam tikras veiklas, kurios yra hobis. Vienas iš
mano hobių yra šachmatai. Tai
su logika susijęs dalykas, nenustebau pamatęs, kad vienas
iš miesto etapo olimpiados uždavinių buvo apie šachmatus.

Darijus Daužvardis
Tai susiję su mano hobiu.
Dalyvavimas olimpiadose padeda man labiau plėsti žinias,
suvokimą apie man patinkančius dalykus.

fizika.dg nuotr.
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Kaip vertinate olimpiadų, konkursų užduočių
sunkumą?
Petras Sladkevičius

Marija Vaičiulytė

Teigiamai vertinu, jog užduotys būna sudėtingos, kadangi tai skatina tobulėti. Juk
olimpiadų užduotys ryškiai skiriasi nuo mokykloje dėstomų
temų, todėl dažnai tenka ieškoti papildomos informacijos
internete, bibliotekoje.

Man užduotys yra įveikiamos, tačiau kiekviename konkurse yra ir tokių, kurioms iš
anksto nepasiruoši, joms reikalingas kūrybiškumas ir mokėjimas spręsti situaciją čia ir
dabar. Tiesą sakant, tos užduotys, kurios priverčia labiausiai pasukti galvą, man yra įdomiausios. Jas geriausiai atsimenu ir trokštu atrasti atsakymą. Dėl tokių užduočių mane
labiausiai ir žavi dalyvavimas
olimpiadose.

Lukas Stavaris
lrytas.lt nuotr.

Chemijos olimpiados respublikinio etapo užduotys buvo
Eivydas Trioška
tikrai sudėtingos. Užduotims
Konkursų užduotys tikrai nė- reikėjo didelio žinių bagažo,
ra labai sudėtingos, bet, pripa- loginio mąstymo.
žinsiu, nėra jau ir visiškai lengMartynas Jonkus
vos. Sprendžiant iš pažiūros
net ir labai lengvą uždavinį viOlimpiados užduotys tikrai
sada yra tikimybė nepamatyti sunkios, verčiančios pamąstyti,
raktinio žodžio, kuris visą į problemą pažvelgti įvairiapusprendimą gali apversti aukš- siškai. Tačiau šiais metais jų
tyn kojomis. Olimpiadose, ku- užduotys buvo kiek lengvesnės
riose man teko dalyvauti, susi- nei įprastai, stengiantis žiūrėti
durdavau su nelengvomis, bet objektyviai.
išsprendžiamomis užduotimis.
Robert Berlin
Dažniausiai tik trūkdavo laiko
užrašyti sprendimo būdą ar suOlimpiadose užduotys reikaformuluoti atsakymą.

lauja daugiau mąstymo, logikos nei paprastos mokyklinės
užduotys. Chemijos olimpiadoje reikalingos ir universitetinės
žinios, nors kai kur galima ir
išmąstyti. Galima sakyti, kad
olimpiadose reikia gilesnio mokomojo dalyko suvokimo.

Aidas Čepkauskas
Užduotys tokio sunkumo,
kaip priklauso olimpiadoms,
tačiau nepritariu sprendimui
neleisti naudotis formulių lapu
olimpiados metu.

Adomas Kazlauskas
Matematikos
olimpiadoje
turi 4 val. išspręsti 5 uždavinius, tad galite įsivaizduoti,
kad jie reikalauja nemažai laiko, kol juos perpranti. Nustebau, kad skaičiuotuvai buvo
uždrausti matematikos olimpiados miesto etape, bet pamatęs uždavinius supratau, jog
skaičiuotuvas jiems išspręsti
visai nebuvo reikalingas.

Darijus Daužvardis
Olimpiados nenuvilia manęs,
yra sunkių, įdomių, originalių
uždavinių, kurie priverčia gerai
pasukti galvą ir tai, mano manymu, yra svarbiausias tokių
uždavinių tikslas.

Kuo Jums vertingas dalyvavimas olimpiadose,
konkursuose?
Petras Sladkevičius
Dalyvaudamas olimpiadose
bei konkursuose įgyju naujos
patirties, mokausi ir laiko vadybos. Taip pat ruošdamasis
joms aš išmokstu konspektuoti,

sisteminti informaciją, o tai
Eivydas Trioška
pritaikau ir mokydamasis moSpręsdamas uždavinius olimkykloje dėstomų disciplinų.
piadose susiduriu ne tik su klaOlimpiadų metu susipažįstu su
sikiniais, vadovėliniais uždavinaujais žmonėmis, kurie dažniais, bet ir su įdomesniais,
nai tampa gerais draugais.
netradiciniais. Be to, man la3
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bai dažnai konkursų metu tenMartynas Jonkus
ka susipažinti ir su nauja teoriVien pasiruošimas olimpiane medžiaga. Taigi, po kiekdai atneša daug naudos, dėl
vienos olimpiados didėja mano
išmoktų dalykų. Dalyvaudamas
žinių bagažas.
įgiji nemažai patirties ir pagerini savo loginį mąstymą, kurį
Marija Vaičiulytė
galima pritaikyti visur, net tik
Man tai yra neįkainojama olimpiadose ar moksluose.
patirtis, kada dalyvaudama galiu pademonstruoti bei pagilinRobert Berlin
ti savo turimas žinias. Tačiau
Man olimpiados leidžia pasiturbūt vertingiausia yra tai,
tikrinti žinias. Respublikinės
kad patenku į aplinką žmonių,
olimpiados yra puiki proga pakurie taip pat domisi dalykais,
žinti ir kitus mokinius iš visos
kurie traukia mane. OlimpiaLietuvos. Jos padeda ruoštis
dos yra puiki proga susipažinti
artėjantiems egzaminams.
su mokiniais iš savo miesto ir
visos Lietuvos. Dalyvavimas
Aidas Čepkauskas
motyvuoja toliau stengtis ir
Dalyvavimas įvairiose olimgilintis į mokslus.
piadose vertingas tuo, kad
Lukas Stavaris
gaunu galimybę pasitikrinti savo žinias ir išsiaiškinti, kiek
Taip aš praplečiu savo akiragaliu savimi pasitikėti. Taip
tį. Jose galima susipažinti su
save geriau pažįstu, tai man
nuostabiais žmonėmis, deja,
padeda priimti sprendimus.
karantino metu visi chemijos
olimpiados etapai vyko nuotoAdomas Kazlauskas
liniu būdu. Taip galima pasiKasmet laukiu olimpiados,
ruošti ir egzaminui, nes išties
pripranti prie streso, kurį su- kad galėčiau patikrinti savo
įgūdžius bei žinias. Be abejo,
kelia laiko limitas.

norisi pasirodyti kuo geriau ir
užimti kuo aukštesnę vietą,
pajusti tą konkuravimo azartą.
Labai gaila, kad tai paskutinis
kartas, kai galėsiu atstovauti
mokyklai olimpiadoje, tačiau
tikiuosi, kad rasiu kitokių alternatyvų studijų metais.

Darijus Daužvardis
Olimpiados ar kokia kita
smegenims iššūkį siūlanti veikla padeda įgyti žinių, plečia
akiratį. Aš olimpiadas vertinu
kaip gerą treniruotę smegenims. Kaip ir raumenis reikia
nuolat treniruoti, jiems suteikiant vis didesnį krūvį, kad jie
stiprėtų, analogiškai smegenis
taip pat.

moksloskrydis.lt nuotr.

Kokių savybių ir gebėjimų reikia norint dalyvauti
olimpiadose, konkursuose?
Petras Sladkevičius

originaliai. Visgi svarbiausia – norint jose dalyvauti. Bet logipasitikėti savimi ir nebijoti da- nis mąstymas ir atkaklumas,
Ryžtingas, nebijantis sunnepasidavimas pamačius sunkaus darbo, o gebėjimai atsi- lyvauti.
kią ar nesuprantamą užduotį
randa mokymosi procese. MaLukas Stavaris
tikrai padeda.
no nuomone, kiekvienas gali
Reikia daug ryžto, nes kondalyvauti olimpiadose ir paMarija Vaičiulytė
siekti puikių rezultatų svar- kursai reikalauja nemažo pasiKūrybiškumo, drąsos, mokėbiausia turėti noro įgyvendinti ruošimo. Reikia ir smalsumo,
jimo
susikaupti.
jeigu papildomai už mokyklos
išsikeltus tikslus.
ribų niekuo nesidomėsi, nepaEivydas Trioška
teksi į olimpiadas.
Dalyvauti konkursuose reikia
nuoširdžiai domėtis tuo dalyku, nebijoti ir gebėti mąstyti

Martynas Jonkus

Robert Berlin

Užtenka domėtis mokomuoju
objektu, tai yra žinoti dauYpatingų savybių nereikia
4
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giau informacijos nei eilinis
mokinys. Bet reikia ir noro bei
ryžto. Iš pirmo žvilgsnio uždaviniai dažniausiai atrodo itin
sunkūs, bet įsiskaičius ir pakankamai pamąsčius galima
juos išspręsti.

negalima. Dar svarbios savybės skirtingais būdais, kol aš jį
yra noras ir ryžtas, kad netin- perprantu ir gaunu atsakymą.
gėtum papildomai mokytis.
Labai dažnai reikalingas nestandartinis mąstymas.

Adomas Kazlauskas

Darijus Daužvardis

Kadangi uždaviniai reikalauja daug laiko, reikia būti atReikia noro tobulėti, kuo
kakliam ir kantriam, mokėti daugiau sužinoti, noro būti pirAidas Čepkauskas
nepasiduoti. Man dažniausiai mam, noro laimėti, noro judėti
Reikia žinių. Be jų apsieiti reikia uždavinį spręsti keliais į priekį.

Ar rezultatas patenkino jūsų lūkesčius?
Petras Sladkevičius
Esu patenkintas rezultatais,
nors tobulumui ribų nėra.

Eivydas Trioška
Visada galima pasiekti geresnį rezultatą, bet šiuo momentu rezultatai mane tenkina. Visgi ateityje norėčiau pasiekti dar geresnių rezultatų.

Marija Vaičiulytė
Be abejonės – esu patenkinta, džiaugiuosi.

Lukas Stavaris
Respublikinėje olimpiadoje
neužėmiau aukštos vietos, bet
esu savimi patenkintas, stengiausi, atlikau užduočių, kiek
galėjau. Juk olimpinis principas sako – svarbu dalyvauti.

tas, pavyko geriau, nei tikėjausi.

Aidas Čepkauskas

Mano rezultatas tikrai patenkino
lūkesčius, tačiau tai
Robert Berlin
nebuvo siurprizas. Aš save jau
Kuo daugiau tikimės, tuo gana gerai pažįstu ir suprantu,
daugiau galime nusivilti. Jeigu kas man sekasi ir kas nelabai.
mes per daug susitelkiame į
lūkesčius, tai jie mus pradeda
Adomas Kazlauskas
blaškyti. Kad galėtum laimėTikrai labai apsidžiaugiau
tum olimpiadą, reikia mąstyti
pamatęs, kad užėmiau pirmą
taip: „Padarysiu, kaip galėsiu
vietą. Truputį sunerimau pageriausiai ir nenustosiu stengmatęs, jog tarp konkurentų
tis nei vienam olimpiados etanebuvo stipriausių miesto mope, nesvarbu, kurią vietą aš
kyklų mokinių, tai, mano maužimsiu, nes vien dalyvauti jonymu, galbūt turėjo įtakos mase jau yra šis tas“. Man pasiseno rezultatams. Be abejo, yra
kė, nesitikėjau patekti į chedidelė garbė atstovauti mūsų
mijos respublikinį etapą.
gimnazijai ir mūsų miestui respublikiniame olimpiados etape.

Darijus Daužvardis

Martynas Jonkus
Taip, esu patenkintas šių
metų savo olimpiadų rezulta-

lndm.lt nuotr.

Juokaudamas vadinu tai savo tradicija. Kiekvieną kartą
laimiu 3 vietą olimpiadose.

Kokia užduotis labiausiai nustebino olimpiadoje?
Petras Sladkevičius
Sunku išskirti vieną užduotį,
tačiau dažniausiai nustebina
neįprastai pateiktos užduotys.
Gamtos mokslų olimpiadas or-

ganizuoja dažniausiai VU stuEivydas Trioška
dentai, kurie stengiasi užduoLabiausiai mane nustebinusi
tis pateikti kuo patraukliau,
užduotis buvo apie Karoliuko
pavyzdžiui, sukuriant trumpą
mamos sidabrinio žiedo ir ausistorinį pasakojimą prie uždakarų sudėčių analizę naudojant
vinio.
5
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spektofotometrą. Įdomiausias
buvo pats užduočių pateikimas. Ši užduotis buvo tarsi istorija: su įžanga, iš kur Karoliukas gavo spektofotometrą,
bei pabaiga, kaip mama reagavo į sugadintus papuošalus.

būtent už šią užduotį surinkau ir uždavinio supratimu. Jame
daugiausiai taškų iš visų.
nebuvo sudėtingų fizikinių formulių ir tas man pasirodė keisLukas Stavaris
ta.
Mane labiau nustebino visa
Adomas Kazlauskas
užduočių visuma, kiek reikia
žinoti, kad atsakytum į visus
Mane labiausiai nustebino
klausimus. Buvo ir eksperimen- tai, jog miesto etapo užduotys
Marija Vaičiulytė
tinė užduotis, bet tai irgi tebu- pasirodė kiek lengvesnės už
Dalyvaujant Daugiakalbystės vo kompiuterinė simuliacija.
mokyklos etapo užduotis.
olimpiadoje viena iš užduočių
Robert Berlin
Darijus Daužvardis
buvo slemo kūrimas. O prieš
tai teko išsitraukti kelis žoOlimpiadoje mane stebina
Mane nustebino labai neįpdžius su prancūziškais žodžiais, tik lengvos užduotys. Jos savo rasta užduotis su vadinamaikuriuos reikėjo panaudoti kūri- lengvumu kartais net išblaško. siais kvadrakubais ir supernyje. Nebuvau kūrusi slemo Respublikinės chemijos olim- kvadrakubais, nes niekada neanksčiau ir dar nežinojau vieno piados testo dalyje buvo ste- su matęs ar girdėjęs tokio daiš žodžių reikšmės, tačiau bėtinai lengvų užduočių.
lyko, todėl ties tuo uždaviniu
stengiausi pažvelgti kūrybiškai
teko ilgai krapštytis. Sakyčiau,
ir taip įpinti nežinomą žodį,
Aidas Čepkauskas
tai ir buvo viena originalesnių
kad subtiliai įsilietų į visą teksNustebino uždavinys, kuris užduočių ir, matyt, todėl ir
tą. Man pavyko ir galiausiai
buvo labiau susijęs su skaitymu sunkiausia.

Kokius metodus naudojote norėdami suvaldyti stresą?
Petras Sladkevičius

Marija Vaičiulytė

Netaikau. Mano nuomone,
Aš kiekvieną olimpiadą laistresas prieš konkursus yra kau švente, kurios metu galiu
normalus dalykas ir tai aš prii- švęsti savo mėgstamą dalyką,
mu kaip natūralų dalyką.
tačiau taip pat ir stengtis padaryti tai, ką galiu geriausiai.
Eivydas Trioška
Prieš dalyvaudama stengiuosi
Stengiuosi tiesiog susikon- šias mintis turėti galvoje, taip
centruoti bei palaikyti gerą pavyksta geriau valdyti stresą.
sprendimo greitį, norėdamas Taip pat svarbu nepersimokyti
kuo greičiau ir kuo teisingiau prieš dalyvaujant ir pakankaišspręsti užduotis. Jei negalvo- mai pailsėti.
si apie stresą, tai ir jis negalLukas Stavaris
vos apie tave.
Prieš patį konkursą stengiausi apie tai negalvoti, o gavęs užduotis bandžiau susikoncentruoti į tai, ką darau. Kai
mąstai, kaip išspręsti uždavinį,
nebelieka laiko stresui.

Martynas Jonkus

calmatters.org nuotr.

Robert Berlin
Stresui valdyti „čia ir dabar“ naudoju meditaciją su
kvėpavimo pratimais. Mano
nuomone, didžiausią įtaką, kad
nejustum streso olimpiadose,
turi suvokimas, kad bet kokiu
atveju dalyvavimas olimpiadoje yra gerai. Streso nelabai
jaučiu, nes susikaupiu ties užduotimis. Iš dalies tai ir yra
meditacija.
.

Aidas Čepkauskas
Stresą man padeda suvaldyti
žinojimas, kaip kas vyks. Tai
atima visą netikėtumą ir mane
nuramina. Padeda žaidimai,
kurie leidžia atsipalaiduoti ir
pailsėti.

Adomas Kazlauskas

Per daug nesijaudinau ir
Per olimpiadas nejaučiu lanestresavau, tai nereikėjo ir bai daug streso, nes niekada iš
streso valdyti.
savęs nesitikiu labai aukštų re6
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zultatų. Turiu daug pagarbos
savo konkurentams, suprantu,
jog jų nedera nuvertinti. Tačiau svarbiausia parodyti sau ir
kitiems viską, ką sugebi, kad
galėtum didžiuotis savo pastangomis ir kad nereiktų savęs
kaltinti.

Darijus Daužvardis
Dažniausiai mokiniai stresuoja per olimpiadas ar kontrolinius darbus, nes susidaro
nuomonę, kad tas darbas yra
keliantis grėsmę. Anaiptol taip
nėra, nes tai paprasčiausias

testas. Kuo greičiau tai suvoksite, tuo greičiau stresas bus
suvaldytas. Mano galva, vienintelis metodas streso valdymui
tai yra paprastas: reikia nesukti dėl to galvos, o ją sukti
sprendžiant uždavinius, kad
galėtum pelnyti pergalę.

Ką palinkėtumėte bendraamžiams?
Petras Sladkevičius

Lukas Stavaris

Adomas Kazlauskas

Nenustoti siekti iškeltų tikslų ir nuolatos tobulėti. Taip
pat svarbu nenusiminti, kadangi olimpiadų rezultatus lemia
ir mažas sėkmės faktorius, todėl svarbu suvokti, jog įdėtas
darbas vis teik bus įvertintas.

Bendraamžiams aš noriu palinkėti nebijoti priimti iššūkius. Jeigu jus kviečia kažkur
dalyvauti, sutikite. Būkite aktyvūs ir smalsūs.

Beveik kiekvienam mano
bendraamžiui šiomis dienomis
didžiausias streso šaltinis yra
visai ne už kalnų būsiantys egzaminai, tad noriu palinkėti
ramaus egzaminų laukimo bei
produktyvaus ruošimosi jiems.

Martynas Jonkus

Sveikatos, nepanikuoti, sėkmingai pabaigti mokyklą ir įsSavo bendraamžiams norė- toti, kur svajojate!
čiau palinkėti sugebėti atsiRobert Berlin
rinkti sau įdomius dalykus (jei
to dar nepadarė) bei stiprybės
Linkiu bendraamžiams sveišiuo sudėtingu laikotarpiu.
katos, nepasiduoti gyvenimo
sunkumuose, išdrįsti dalyvauti
Marija Vaičiulytė
olimpiadose.
Palinkėčiau domėtis tuo,
Aidas Čepkauskas
kas Jums teikia džiaugsmo.
Nenustoti, net kai būna sunku,
Linkiu siekti svajonių, nepanes kiekvienas darbas reikalau- siduoti ir stengtis kuo labiau
ja pasiryžimo ir jėgų. Pasiekti pažinti pasaulį, kuris yra įdorezultatai nustebins ir paro- mus ir nenuspėjamas, viliojandys, kaip buvo verta.
tis ir intriguojantis.

Eivydas Trioška

Darijus Daužvardis
Kadangi artėja brandos egzaminai, abiturientams palinkėsiu susikaupimo, ryžto, nebijoti klysti, didesnio pasitikėjimo savimi ir savo žiniomis,
svarbiausia nestresuoti. Nereikalingas stresas neleis jums
susikaupti ten, kur iš tiesų
reiktų – sprendžiant uždavinius. Palinkėsiu rasti savo kelią
ir judėti juo toliau, nes nebebus mokytojų, kurie baksnotų
jums į nugaras, ir tuo taku turėsit eiti patys.

Evos Grinevičiūtės nuotr.
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RENGINYS GIMNAZISTAMS „XXI AMŽIAUS
KOMPETENCIJOS“
Veronika Poškutė
Balandžio 14 dieną gimnazijoje organizuotoje Karjeros dienoje dalyvavo ICF koučingo specialistė, mokymų trenerė, karjeros konsultantė Asta Blažinskienė, kuri su gimnazistais pasidalino savo žiniomis
apie XXI amžiaus kompetencijas. Ji teigė, kad asmens sėkmei 30 procentų įtakos turi žinios, o likusius 70 procentų lemia socialinės kompetencijos.
A. Blažinskienės teigimu, žinios maža, bet labai svarbi ir
tvari dalis, „kaip namo pamatas“, tačiau jos neturi trukdyti
siekti savųjų tikslų ir svajonių,
o populiariausios XXI amžiaus
kompetencijos yra septynios.

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Pirmiausia karjeros konsultantė įvardijo kritinio mąstymo bei analitiškumo kompetenciją. Turime gebėti iš vis
didėjančių informacijos srautų
atsirinkti, kas yra patikima ir
teisinga. Be to, kritinio mąstymo būdu sprendžiame problemas, galvojame, kaip jų išvengti. Pranešėja rėmėsi psichologo M. Eriksono mintimi,
kad žmonės daug daugiau dėmesio kreipia į neigiamas patirtis. Tačiau reikia išmokti pažiūrėti į klaidą kaip į galimybę

ir įžvelgti, kas buvo gerai ir
kas gali būti dar geriau“. Analizuodami klaidas, mes ugdome
kritinį mąstymą, įprotį orientuotis ne į problemą, bet į jos
sprendimą.
Antroji kompetencija yra
kūrybiškumas, tai ne tik naujos
idėjos, bet ir gebėjimas matyti
situaciją iš skirtingų pozicijų.
Tai, pasak viešnios, irgi padeda spręsti problemas, lengviau
pasiekti tikslus, geriau atlikti
darbą. Net paprastas klausimas
„o kas jeigu?“ skatina ir lavina
asmens kūrybiškumą.
Šiais laikais komandinis
darbas ir lyderystė yra neišvengiama XXI amžiaus kompetencija. Žmonėms reikia išmokti bendrauti ir būti komandoje, nes „žmogus nėra vienas
vandenyne“. Deja, kartais reikia save ir „minimalizuoti“,
kad komandiniu darbu būtų
pasiekti užsibrėžti tikslai.
Anot lektorės A. Blažinskienės, dažnai komandinis darbas siejamas su komunikabilumu, bet tai nėra tas pats.
Komunikabilumas – tai gebėjimas susikalbėti. Reikia mokytis
ne vien užsienio kalbų, nes
vieni kalba jausmų, kiti faktų,
taisyklių kalbomis, tad suprasdami kiekvieno autentiškumą,
galėsime kokybiškiau bendrauti. Kita vertus, labai svarbu yra
išklausyti ir išgirsti, suprasti ne
tik žodžius, bet pajusti ir intonaciją, mokėti suvokti pašnekovo kūno kalbą.
Kompetencija, kurią mūsų karta vis labiau naudoja,
yra skaitmeninis raštingumas.
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Pabrėžtinas ir saiko klausimas.
A. Blažinskienė gimnazistams
patarė nepamiršti atsitraukti
nuo socialinių tinklų, kompiuterinių žaidimų, serialų, nes
šios industrijos gali tiek nukreipti mūsų mintis, kad tampame nuo jų priklausomi.
Be galo svarbus dalykas
XXI amžiuje yra lankstumas ir
atvirumas pokyčiams, nes irgi
padeda spręsti iškilusias problemas. Net renkantis karjerą
reiktų į tai atsižvelgti, to mokytis. Pasak karjeros specialistės, lankstumas ir adaptavimasis yra gebėjimas prisitaikyti
prie situacijos ir jei neįvyksta
taip, kaip norėjome, nereikia
to laikyti pasaulio pabaiga,
reiktų pasimokyti, kas nutiko
gera ir mąstyti, kas gali būti
dar geriau, bei to siekti.
Socialinė ir globali atsakomybė taip pat svarbi, nes
žmonės privalo ugdyti moralę,
vertybių sistemą, atsakingumą
ir pilietiškumą. Remdamiesi
šiais kriterijais mes renkamės
ir savo partnerius, kolegas,
bendruomenės, komandos narius. Pavyzdžiui, ištesėti pažadą, pagelbėti nuskriaustajam
tai ir yra socialinė ir globali
atsakomybė.
Apibendrindama XXI amžiaus kompetencijų pristatymą
A. Blažinskienė paskatino mokinius plėsti akiratį ir pacitavo
Alvino Tofflerio žodžius: „XXI
amžiaus neraštingieji bus ne
tie, kurie nemoka skaityti ar
rašyti, bet tie, kurie nemoka
mokytis, iš naujo mokytis bei
dar kartą persimokyti.“
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Teatrinių improvizacijų šventė „Į sceną!“
Julius Kavaliauskas, biologijos mokytojas
Balandžio 24 dieną mūsų
gimnazijoje siautė teatro „virusas“, nes vyko teatrinių improvizacijų šventė „Į sceną!“,
kurią inicijavo ir organizavo
teatro mokytoja – Rasa Ercmonienė-Varnė. Po ilgo laiko, kai
negalėjome bendrauti gyvai
dėl pandeminės situacijos šalyje, pagaliau susitikome kartu
dalintis teatro džiaugsmu ir
patirtimis. Žinoma, šventė nebūtų šventė, jeigu joje nedalyvautų svečiai, mūsų gimnazijos
draugai: Vilniaus Žemynos gimnazijos teatro grupė (vadovė
Rūta Liutkutė), Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos teatro
grupė (vadovas Rytis Kopūstas), Vilniaus Žirmūnų gimnazijos teatro trupė (vadovė Rasa
Kulytė-Polini). Šventę pradėjo
žavus renginio vedėjų duetas –
Sniežana Ivanovskytė ir Kasparas Kanapienis, kurie mūsų
svečiams skyrė ir įdomias, ir
linksmas improvizacines užduotis.

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr.

Gimnazijos salę papuošė
dailės mokytojos Agnės Juršytės sukurta sceninė butaforija,
suteikusi žaismingumo šventei

ir kūrybinių minčių mūsų sve- mentine grupe. Skambėjo kečiams.
turi muzikiniai kūriniai, kurių
metu šventės dalyviai rungėsi
vieni su kitais rodydami savo
išradingumą, išmonę ir gebėjimą improvizuoti. Trečiasis turas tai improvizacija pagal pateiktą situaciją. Atrodytų, kad
ši užduotis gana paprasta, tačiau jos metu reikėjo pavartoti
tam tikras frazes, kurias pateiMokyt. J. Kavaliausko nuotr. kė renginio komisijos nariai,
tad mokiniams prireikė fantaKomandų pasirodymus stebėjo zijos ir kūrybiškumo.
ir vertino žavi komisija: kino
Šventės pabaigoje komisibei teatro aktorius Rimvydas ja ilgai svarstė, kokias nominaAmbrazevičius, Laisvės televi- cijas skirti mūsų svečiams, buzijos laidų vedėja, dėstytoja ir vo nuspręsta, kad užduotis dabuvusi mūsų gimnazijos teatro lyviai atliko kūrybiškai, buvo
mokytoja Silvija Šumskienė, originalūs, tad visi gali pelnyaktorė ir teatro pedagogė An- tai vadintis lygiaverčiais sceželika Jankauskienė, Lietuvos nos partneriais. Sveikinimo žomuzikos ir teatro akademijos džius tariusios gimnazijos diKlaipėdos fakulteto teatro ir rektorė Jolanta Knyvienė ir
renginių režisūros studentas, gimnazijos direktoriaus pavabuvęs gimnazijos abiturientas duotoja ugdymui Daiva SavčiuDanas Kavaliauskas.
kienė džiaugėsi visų šventės
Šventės metu vyko trys dalyvių kūrybiškumu ir nuoširimprovizaciniai turai. Pirmiau- džia bendryste, dėkodamos ir
sia improvizacijos kūrimas su visų dalyvių mokytojams, verekvizitu: kiekviena komanda dantiems jaunuosius artistus
atsitiktine tvarka išsitraukusi teatro keliu. Su nekantrumu
numerėlį gavo paketą su jame šventės lauksime ir kitąmet.
esančiais rekvizitais, kuriuos
turėjo panaudoti improvizacijos metu. Antrasis turas buvo
pats žaismingiausias – mokinių
komandoms reikėjo improvizuoti pagal muzikinį kūrinį,
kurį atliko gimnazijos muzikos
mokytojas Edvardas Čepanonis
su nuostabaus balso savininke
devintoke soliste Patricija RuMokyt. J. Kavaliausko nuotr.
zaite bei gimnazistų instru9
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ERASMUS+ KA2 PROJEKTAS „OFF THE BEATEN PATH“
ITALIJOJE
Austė Zaleckaitė
Balandžio 30 – gegužės 6
dienomis mes, trečiokės Miglė
Valinskaitė ir aš, Austė Zaleckaitė, bei ketvirtokė Paulė
Stonytė su projekte dalyvaujančiomis mokytojomis Jurgita
Staliulioniene, Asta Gylyte,
Romualda Martinsone vykome į
Italiją dalyvauti tarptautinio
projekto „Off The Beaten
Path“ veiklose.

Nuotr. iš asm. archyvo

Skrydis į Milaną buvo šeštadienio vakarą, iš jo keliavome į Turiną. Kitą dieną dar turėjome laisvo laiko, nes laukėme dalyvių, atvykstančių iš
Portugalijos, Lenkijos, Danijos, Vengrijos. Pirmadienio rytą pusryčiavome jau kartu su
projekto dalyviais, tada mus
pasitiko italai ir laiką leidome
su jais, klausėmės pasakojimų
apie Turiną ir miesto įkūrimo
istorijos. Vėliau kartu ėjome
pietauti į restoraną, kur ragavome jų tradicinio patiekalo –
raviolių.
Kitą dieną italai buvo paruošę projekto dalyviams užduočių – klausimyną apie Turiną, turėjome vaikščioti po
miestą ir ieškoti atsakymų į

klausimus. Ypač didelį įspūdį
paliko įspūdį Pazza San Carlo
aikštė, kurios viduryje stovi
Emanuelio Filiberto skulptūra.
Aplankę miesto centre esantį
muziejų Pallazo Madama, kuriame eksponuojami senovės
meno eksponatai, laiptais kilome į bokštelį, ten atsivėrė įspūdinga panorama į kalnus ir
mažas Italijos gatveles. Kitos
dienos rytą ėjome į moderniai
įrengtą mokyklą, kurioje išgirdome pasakojimų apie jos įkūrimą, apžiūrėjome patalpas.
Lankėmės ir Torine Congressi
Lingotto centre, kuriame kažkada buvo įrengtas mašinų fabrikas, tačiau dabar jame veikia
prekybos centras ir universitetas.
Projekto metu rinkome
medžiagą apie du Italijos rajonus: San Paulo ir Lingotto. Buvo smagu aplankyti tas rajono
vietas, kur ne taip dažnai lankosi turistai, išvysti tikrą, nepagražintą italų gyvenimą, nes
ir mūsų projekto tikslas – tyrinėti tuos architektūros objektus, kurie yra vertingi miestui,
bet dar neatrasti turistų, pristatyti juos projekto partneriams. Pirmas projekto dienas
oras buvo geras, galėjome apžiūrėti miestą, o kai oras buvo
nepalankus, su kitais dalyviais
lankėmės muziejuose, pavyzdžiui, buvo įdomu išvysti vieno
didžiausių Europoje mašinų
muziejaus eksponatus. Esu patenkinta įdomiomis projekto
veiklomis. Jos padeda plėsti
akiratį, susipažinti su kitų šalių
žmonėmis ir istorija.
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Miglė Valinskaitė
Kadangi ši kelionė man
buvo nebe pirma kelionė į užsienį su Erasmus+ programa,
daug nerimo ruošiantis jai nebuvo. Išvykstant, nors ir skrydis buvo atidėtas, problemų
mums nekilo. Nors iš pradžių
atrodė, kad pasakojimai, jog
Italija pabunda naktį – melas,
paėję kiek tolėliau tuo pačios
įsitikinome, kad restoranuose
ir baruose buvo gausu žmonių.
Kiek pabuvusios mieste ir paragavusios itališkos picos (ji buvo
išties skani), grįžome į viešbutį
tikėdamosi, kad kitomis dienomis patirsime naujų įspūdžių.
Apsilankėme vienoje iš
italų mokyklų (mano nuomone,
mūsų gimnazija kiek patrauklesnė, jaukesnė). Per visą kelionę lankėmės trijose mokyklose, meno galerijose, mašinų muziejuje, kuris nustebino savo eksponatais. Teko pasivažinėti ir metro, kurio Lietuvoje mes, deja, neturime,
man buvo smagu.
Ačiū už galimybę dalyvauti projekto veiklose, įgijau
žinių, bendradarbiavimo komandoje patirties, susipažinti
su kitų šalių kultūra.

Austės Zaleckaitės nuotr.
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ERASMUS+ PROJEKTO „CHerisH“ DALYVIŲ
SUSITIKIMAS VILNIUJE
Mokytoja Nida Budreikienė

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Gegužės 9–13 dienomis
mūsų gimnazijoje vyko antrasis
Erasmus+ projekto „CherisH:
branginame kultūros ir istorijos paveldą“ partnerių susitikimas. Vilniuje viešėjo 24 mokytojai bei mokiniai iš Čekijos,
Lenkijos, Bulgarijos bei Kroatijos. Savaitės veiklas organizavo projekto mokytojų komanda
– istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Danutė
Pilypavičiūtė, fizikos ir IT mokytoja Jolanta Snežko, technologijų mokytoja Vaiva Kazlauskaitė bei projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja Nida
Budreikienė. Jose kartu su svečiais dalyvavo daugiau nei 20
mūsų gimnazijos I ir III klasių
mokinių.
Pirmadienį susitikimo dalyviai klausėsi mūsų gimnazistų
atliekamų muzikinių kūrinių,
gėrėjosi vaikinų šokiu, svečius
pasveikino gimnazijos direktorė J. Knyvienė, vėliau projekto
dalyviai susipažino vieni su kitais, apžiūrėjo gimnaziją. Antradienį vykome į ekskursiją
Seime, kur klausėmės Ukrainos
Rados parlamentarės kalbos,

bendravome su Lietuvos parlamentarais Vytautu Kernagiu ir
Radvile Morkūnaite- Mikulėniene. Po to gimnazijos svečiai
sudalyvavo interaktyvioje ekskursijoje po Vilniaus centrą bei
senamiestį: mūsų gimnazistai
jiems pasakojo apie svarbiausius istorinius bei kultūrinius
objektus, paruošė smagių kūrybinių užduočių.
Trečiadienį ir ketvirtadienį vykome į dviejų dienų
kelionę po Lietuvą. Jos metu 3
valandas dalyvavome patyriminėje ekskursijoje Nemenčinės
sovietiniame bunkeryje, susipažinome su Kauno IX forto
istorija, lankėmės Šaltojo karo
muziejuje – buvusioje požeminėje raketų bazėje šalia Platelių ežero. Darbo savaitę apibendrinome penktadienį grįžę į
gimnaziją. Dalyvio pažymėjimus mokiniams bei mokytojams įteikė gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė. Buvo
liūdna šeštadienį išlydėti savo
naujus draugus, tikimės tęsti
užsimezgusias draugystes virtualiai, o su kai kuriuos iš jų
netrukus pasimatysime paskutiniame mūsų projekto partnerių susitikime birželio mėnesį
Gdanske, Lenkijoje.

Gintė Navikaitė
Išgirdusi kvietimą dalyvauti projekte, pagalvojau, jog
tai būtų puikus šansas man
praplėsti pažinčių ratą bendraujant su kitų šalių bendraamžiais ir pasitikrinti anglų
kalbos įgūdžius. Sutikau į savo
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šeimą priimti mokinę, šešiolikmetę bulgarę. Pasitikau ją aerouoste sekmadienį naktį. Iš
pradžių bendrauti buvo gana
nejauku ir sudėtinga, bet, bėgant laikui pripratome viena
prie kitos.
Pirmadienį visi daukantiečiai ir užsieniečiai susirinkome mokykloje, aktų salėje:
klausėmės gimnazistų atliekamų dainų, žaidėme susipažinimo, komandą vienijančius žaidimus. Pavyzdžiui, pasiskirstę
grupelėmis kalbėjomės tarpusavyje, o po to susėdę grupė-

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

mis bandėme atpasakoti, ką
prisimename apie tą žmogų.
Taip pat gavę laikrodukus ant
lapelio
turėjome
susitarti
„susitikimo” laiką su tam tikru
žmogumi, tam tikrą laiką kalbėtis tam tikra tema. Tokia
užduotis reikalavo susikaupimo, greito persiorientavimo.
Žaisdami dviejose komandose,
kaip „pereiname upę”, turėjo-
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me būti vieningi, padėti vienas
kitam ją „pereiti“ laikydamiesi
užduoties. Tai buvo labai vienijanti projekto dalyvius veikla. Po veiklų susitarę su kitais
projekto dalyviais važiavome į
boulingą.
Kitą dieną, antradienį,
ėjome į Seimą,
stebėjome
parlamentarų posėdį. Po to
mokiniai gavę užduotis pagal
nuorodas ieškojo numatytų objektų senamiestyje, prie jų
mūsų gimnazistai sulaukę pasirodančių projekto dalyvių grupelių pasakojo apie objektus,
skyrė įdomių užduočių. Diena
buvo turininga. Kitas dvi dienas projekto dalyvių laukė kelionė po Lietuvą, penktadienį
mokykloje klausėmės vieni kitų
pristatymų, žiūrėjome sukurtus videofilmukų apie projekto
veiklas. Vakaronėje žaidėme,
vaišinomės picomis, šokome,
kalbėjomės. Man labai patiko!

Emilija Švažaitė
Projekto Erasmus+ projekto „CherisH“ metu vieną
jos dalyvę aš priėmiau gyventi
į savo namus. Priimti kitą
žmogų į savo namus ar išvažiuoti pagyventi užsieniečių
šeimoje tai puiki galimybė pažinti ir save, ir kitus.

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Susitikę kartu su kitais
bendraamžiais vaikščiojome po
miestą, šnekučiavomės, supažindinome svečius su Vilniumi.
Kitomis dienomis dalyvavome
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mokyklos veiklose, kurios mus
visus suartino ir suteikė galimybę diskutuoti įvairiais istoriniais klausimais. Po veiklų su
naujais draugais laiką leidome
kartu: važiavome į boulingą,
aplankėme ir Trakus, spėjome
net ir koncerte pabūti. Per
dviejų dienų kelionę po Lietuvą aplankėme daug muziejų
bei įdomių mūsų šalies vietų.

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Džiaugiuosi, kad puikiai sutariau ir su mergaite, kurią globojau, ir su kitais projekto dalyviais.
Ačiū mokytojams už
suteiktą galimybę dalyvauti
projekte, tad skatinu kiekvieną išdrįsti sudalyvauti tokiose
veiklose: jūs įgysite patirties,
praplėsite akiratį, turėsite
progą taikyti anglų kalbos žinias. Šios patirtys neįkainojamos ne tik tuo, kad įgysite
daug naujų žinių, bet ir susirasite kitataučių draugų, su kuriais galėsite tęsti draugystę ir
virtualioje erdvėje.

Pijus Pakarklis
Iš pat pradžių, kai mano
svečias iš Lenkijos atkeliavo,
truputį buvo sunku kalbėtis,
bet problema buvo ne anglų
kalbos mokėjimo lygis, bet tai,
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jog mano svečias buvo gana
drovus vaikinas. Vėliau mes
susibendravome, vaikščiodami
kartu ir kitais projekto dalyviais jautėmės vis drąsiau, o
projektui einant į pabaigą kalbėjomės kaip draugai.
Projekto veiklos buvo
tikrai prasmingos. Jų metu vyko ir daug žaidimų, kurie padėjo projekto dalyviams geriau
pažinti vieniems kitus, sužinoti
daugiau apie užsieniečių kultūras, istoriją, kalbas.
Apsilankęs sovietiniame
bunkeryje mąsčiau apie Sovietų Sąjungos vykdytus žiaurumus kitoms šalims, labiau supratau, ką reiškia gyventi režimo valdomoje šalyje. Lankėmės Kaune IX forte, buvo įdomu vaikščioti painiais tuneliais, apžiūrėti architektūrą,
išgirsti istorijų, atskleidžiančių
žmonių drąsą, ištvermę. Nustebino Plateliuose esanti sovietinė raketų bazė su įspūdingomis eksponuojamomis raketų kopijomis, kariniais įrankiais bei raketos paleidimo
duobė, kurios gylis apie 20
metrų. Iš tikrųjų praplėčiau
savo akiratį, įgijau ir draugų,
ir žinių.

Justas Savčiukas
Šeštadienį sulaukiau projekto dalyvio Mikolajaus iš
Lenkijos, kurį priėmiau gyventi
savo šeimoje. Susitikę su kitais
draugais nuvykome į miesto
centrą, kur vyko Europos dienos šventė. Bevaikščiodami po
miestą įveikėme net 14 km.
Sekmadienį su čekais, lenkais
traukiniu vykome į Trakus, apžiūrėjome pilį, pasigrožėjome
gamtos vaizdais, paragavome
kibinų. Tokios buvo projekto
veiklų savaitės išvakarės.
Pirmadienį
gimnazijoje
prasidėjo projekto veiklos, kuriose dalyvavo ir ryte į Lietuvą
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atskridę bulgarai ir kroatai.
Žaisdami ir atlikdami užduotis
turėjome galimybę pažinti vienas kitą, išdrąsėjome, buvo
labai smagu.

Mokyt. V. Kazlauskaitės nuotr.

Po programos žaisdami boulingą konkuravome vieni su kitais. Antradienį lankėmės Seime, žaidimo forma užsieniečius draugus supažindinome su
Vilniaus senamiesčiu, kurio sutartose vietose projekto grupelių laukė mūsų gimnazistai.
Jie ne tik pasakojo apie objektus, bet ir skirdavo svečiams

užduočių, kurias įveikę jie galėjo tęsti kelionę po Vilnių link
kito užuominose paslėpto objekto. Nustebome, kad užsieniečiai iš tiesų daug žino apie
mūsų šalį. Vakare leidome laiką kartu žiūrėdami Eurovizijos
dainų konkursą.
Trečiadienį autobusu visi
projekto dalyviai vykome į Nemenčinėje įrengtą sovietinį
bunkerį, kur dalyvaudami 3
valandų trukmės edukacijoje
turėjome galimybę pajusti sovietinio režimo atmosferą. Po
to Kaune IX forte dalyvavome
ekskursijoje, nakvojome Plateliuose, o ryte vykome apžiūrėti
Šaltojo karo muziejaus, esančio Žemaitijos nacionaliniame
parke, netoli Plungės. Tai buvo įdomi patirtis ne tik projekto dalyviams užsieniečiams,
bet ir mums, praplėtėme akiratį, sužinojome įdomių faktų
apie raketų bazę. Apsilankėme

ir Palangoje, pasigrožėjome
jūra. Po šios įdomios ir nuostabių akimirkų pilnos kelionės
grįžome pavargę, bet dar labiau susidraugavę.
Penktadienį atlikome paskutines projekto veiklas mokykloje, klausėmės gimnazistų
koncerto, po kurio aktų salėje
vyko ir diskoteka. Sulaukėme
labai gražių svečių atsiliepimų
apie jų viešnagę pas mus, Lietuvoje, kitame projekto etape
dalis mūsų gimnazistų tęs pažintį su svečiais Lenkijoje.

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr.

Evos Grinevičiūtės nuotr.
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VAKARAS „GIMNAZIJOS TALENTAI 2022“
Veronika Poškutė

Ūlos Baranauskaitės nuotr.

Viena įsimintiniausių ir
smagiausių švenčių mūsų mokykloje yra „Talentų vakaras“.
Šiais metais jis vyko birželio
antrą dieną, sukvietęs draugėn
mokinius, mokytojus bei tėvelius. Vakaro dalyvių pasirodymą pradėjo Vilniaus Simono
Daukanto progimnazijos pradinių klasių mokinių šokių studija (mokytoja I. Martinkėnaitė).
Po to scenoje pasirodė jau ne
pirmą kartą gimnazijos talentų
vakare dalyvaujanti ketvirtokė
Medeinė Joncevaitė, atlikusi
įvairiausius triukus su savo dresuojamu šuniuku Vėtra ir sulaukusi gausių žiūrovų plojimų.
Savo balsu publiką džiugino
pirmokė Vilija Bukšaitytė, atlikusi dainą „Young and beautiful“. Nuostabių šokių mozaiką
scenoje demonstravo ir Id klasės mokinė Fausta Žilinskaitė,
taip pat sulaukusi daugybės
vakaro žiūrovų ovacijų.
Šurmuliuojanti salė pamažu nurimo beklausydama

pirmokių Vykintės Milickytės
pianinu atliekamo kūrinio ir
Samantos Mizgaitytės dainos
„Almost there“. Dainų šiame
vakare netrūko: įspūdingai dainą „Kaip Kukutis protą atgavo“
sudainavo ketvirtokė, jaunųjų
dainininkų (solistų) konkurse
„Daina Lietuvai“ pelniusi I vietą Ona Šniukštaitė, gitara jai
akomponuojant Kristupui Dominui, IIIu. Vaikinai iš IIu1 klasės visus renginio dalyvius privertė nusišypsoti atlikdami
dainą „Tequila“. Daug ovacijų
sulaukė ir mokytojo M. Olbuto
suburta smagi trečiokų vaikinų
grupė, sušokusi energingą liaudies šokį.
IIb klasės mokinys Žygimantas Valavičius susirinkusius
svečius linksmino, grodamas
būgnais „Rio funk“. Be to, visas pertraukėles tarp pasirodymų žaismingai užpildė dvyliktokai vedėjai linksmai improvizuodami, laidydami juokelius, netgi padeklamuodami H.
Radausko eilėraštį.

Talentų vakarą vainikavo
IIIc klasės mokinio Augusto Žalalio vadovaujama instrumentinė gimnazistų grupė, energija
ir muzikos garsais džiuginusi
klausytojus, o kerinčiu balsu
vėl publikos simpatijas laimėjusi pirmokė Patricija Ruzaitė,
padainavusi ir lietuvių dainininkės Monikos Liu šiais metais
„Eurovizijoje“ atliktą dainą
„Sentimentai“. Kaipgi S. Daukanto gimnazija be maestro V.
Kernagio dainų?

Ūlos Baranauskaitės nuotr.

Ūlos Baranauskaitės nuotr.
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Renginio žiūrovai nestokojo gerų emocijų ir ovacijų.
Šventės pabaigoje visa salė iš
širdies kartu sudainavo Vytauto Kernagio dainą „Šimtas pavasarių“. Tokie renginiai ne tik
padeda mokiniams atskleisti
savo talentus, bet ir pabūti
kartu, atsipalaiduoti, pajusti
bendrystės dvasią, nes „muzika nuplauna nuo sielos kasdienio gyvenimo dulkes“, o
daina yra „aukščiausia bendravimo forma“.
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KŪRYBOS OAZĖ

MOKINIŲ KŪRYBA

Lėja Ananjevaitė, IVu1

Silverijus Zubė, IVu1

Dalia Pečiukaitytė, IVu2

Austėja Šilaitė, IVp

Sibilė Gerbutavičiūtė, IIId

Anastasija Lukšaitė, IVu1

Robertas Barkauskas, IVu1

Jonas Malinauskas, IVp

Aida Miliūtė, IVb
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