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Mokinių kūrybos skiltis 13 psl. 

Igno Gegužio nuotr. 

2019 m.  lapkritis - gruodis 

Viena iš gražiausių mūsų gimnazijos 
tradicijų – tai kalėdinės gerumo ak-
cijos. Kasmet mokykla organizuoja 
įvairias akcijas. Jomis pradžiugina 
tuos žmones, kuriems reikia pagal-
bos, ir kuria jaukią bendrumo ir 
empatijos atmosferą gimnazijoje. 

Lapkričio 11-17 dienomis gimna-
zijoje minėjome tolerancijos savai-
tę. Vykusių renginių ir iniciatyvų 
šurmulys ir mokinių įspūdžiai: kas 
daukantiečiams yra tolerancija? 

Artėjant gražiausioms metų šven-
tėms ir pajutus kalėdinę dvasią, 
noras būti dar geresniems sustip-
rėja. Vienas iš būdų daryti gera – 
tapti kraujo donoru! Lapkričio 8 d. 
mokyklos bendruomenė minėjo Do-
noro dieną. 

Skaitykite 3 psl. 

MIELAS SKAITYTOJAU, 

Šerkšno skraistei užklojus langus, raštuotos snaigės 

švelniai krito iš dangaus. Mažas žiburėlis įskriejęs į 

mokyklą, koridoriuose paklaidžiojęs, vis ryškiau įsiliep-

snodamas, lėkė per klases ir kilo į aktų salę, kurios vidury 

stovėjusi eglutė, papuošta margaspalviais žaisliukais, tie-

sė savąsias šakeles. Jas palietęs žiburėlis pabiro į tūks-

tančius įvairiaspalvių kristalėlių. Koridoriuose pakvipo ci-

namonu bei mandarinais, buvo girdėti švelni kalėdinė 

melodija... Žmonių širdis užplūdo šiluma bei ramybė, ska-

tinanti atrasti santarvę ne tik su savimi, bet ir su ap-

linkiniais, dalinantis savųjų širdies žiburėlių šviesa...  

Ugnė Anisimovaitė ir Urtė Biteniekaitė 

Skaitykite 9 psl. 

Skaitykite 7 psl. 

Jutos Nalivaikaitės nuotr. 

Igno Gegužio nuotr. 
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(BŪK ) SVEIKAS, DAUKANTIETI! 

 Sveikata – unikali vertybė, 
gamtos dovanota žmogui. 
Sveikas, kupinas jėgų, ener-
gingas žmogus gali gyventi 
visavertį gyvenimą, patirti 
darbo ir kūrybos džiaugsmą. 
Lapkritį minėjome sveikos gy-
vensenos bei nerūkymo mė-
nesį. Mokiniams pamokas apie 
sveikatingumą vedė buvę gim-
nazijos abiturientai. Su Tavi-
mi, daukantieti, dalinamės ir 
keletu patarimų šia tema. 

 Moksliniais tyrimais nusta-
tyta, kad 50% žmogaus sveika-
ta priklauso nuo gyvensenos, 
30-40% nuo jį supančios aplin-
kos, 10-15% nuo paveldėjimo 
ir tik 8-10% nuo sveikatos ap-
saugos. Kiekvienam žmogui 
suteiktas tam tikras sveikatos 
potencialas, kurį jis turi stip-
rinti visą gyvenimą: pats turi 
rūpintis sveikata, stiprinti ir 
gerinti ją. Tam reikia laikytis 
tam tikrų gyvensenos prin-
cipų: sveikos mitybos, fizinio 
lavinimosi ir grūdinimosi. 

 Kasdieninis fizinis aktyvu-
mas didina ir palaiko fizinį 
pajėgumą ir sveikatą. Suau-
gusieji turėtų bent 30 min. 
per dieną būti fiziškai aktyvūs 
(mažiausiai 5 dienas per sa-
vaitę). Reguliarus fizinis akty-
vumas pagerina medžiagų 
apykaitos veiklą, gerina kūno 
laikyseną ir savijautą, padeda 
įveikti stresą. 

 Mityba yra vienas iš di-
džiausią įtaką žmogaus svei-
katą bei savijautą lemiančių 
veiksnių. Jei stinga tam tikrų 

maistinių medžiagų, mažėja 
organizmo atsparumas ir dar-
bingumas, greičiau suserga-
ma.  

 

Pagrindinės sveikos mitybos 
taisyklės: 

1.Valgykite maistingą, įvairų 
maistą; 

2.Keliskart per dieną valgy-
kite duonos, kruopų, makaro-
nų ar bulvių; 

3.Keliskart per dieną valgy-
kite įvairių, šviežių daržovių 
ir vaisių (bent 400 gr.); 

4.Išlaikykite normalų kūno 
svorį, kasdien aktyviai judė-
kite; 

5.Kontroliuokite riebalų su-
vartojimą, gyvulinius riebalus 
keiskite augaliniais aliejais, 
margarinu; 

6.Riebią mėsą ir jos produk-
tus keiskite ankštinėmis dar-
žovėmis, žuvimi, paukštiena, 
liesa mėsa; 

7.Vartokite liesą pieną, jo-
gurtą, kefyrą, rūgpienį, varš-
kę, sūrį; 

8.Rinkitės maisto produktus, 
turinčius mažai cukraus, re-
čiau vartokite saldžių gėrimų, 
saldumynų; 

9.Valgykite nesūrų maistą. 
Vartokite druską su jodu.  

 

 Sveikata ir psichikos sveika-
ta yra glaudžiai susijusios tar-

pusavyje. Šiandien apie 50 
milijonų ES gyventojų (apie 
11%) serga psichinėmis ligo-
mis. Savižudybių, alkoholio 
vartojimo ir agresijos tarp 
žmonių paplitimu Lietuva pir-
mauja. Psichikos sutrikimų ri-
ziką mažina sveikas gyvenimo 
būdas, tinkamas darbo ir po-
ilsio režimas, sveika mityba, 
žalingų įpročių atsisakymas. 

 Aplinka, kurioje gyvename, 
neabejotinai turi įtakos mūsų 
sveikatai. Dėl aplinkos taršos 
daugėja kvėpavimo bei krau-
jotakos sistemos ligų, aler-
gijų. Svarbu gerti švarų van-
denį, kuris Lietuvoje yra po-
žeminis, apsaugotas nuo ap-
linkos teršalų, jame nėra ni-
tratų. Saugu gerti vanden-
tiekio vandenį, jis labiau tinka 
nei perkamas plastiko bute-
liuose.  

 Triukšmas irgi kenkia svei-
katai, nes blogina klausą iki 
visiško kurtumo, pažeidžia 
centrinę nervų sistemą, tad 
skauda galvą, blogėja atmin-
tis, greit pavargstama.  

 Rūkymas yra pripažintas 
vienu svarbiausiu mirčių rizi-
kos veiksniu.  Pusė visų rūkan-
čiųjų miršta nuo tabako sukel-
tų ligų, o jų gyvenimo trukmė 
sutrumpėja vidutiniškai 10-20 
metų. Rūkymas yra 30% visų 
vėžinių ligų priežastis, jis le-
mia 90% plaučių vėžio ir 25% 
širdies ir kraujagyslių ligų. 
Svarbi besikeičianti visuome-
nės nuostata, kad rūkyti ne-
madinga. 

AKCENTAS 2019 m.  lapkritis - gruodis 
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TRADICIJA GIMNAZIJOJE: GERA DARYTI GERA 

Ugnė Anisimovaitė ir Urtė Biteniekaitė 

Kas ir kodėl inicijavo kraujo 
dovanojimo akciją mūsų mo-
kykloje? 

Ši idėja man kilo, pradėjus 
dirbti Simono Daukanto gim-
nazijoje. Norėjosi tęsti dar-
bus, kuriuos dariau anks-
tesnėje darbovietėje. Palaiky-
mo sulaukiau ir iš adminis-
tracijos, ir iš kolegų, susido-
mėjo ir dvyliktokai. Kraujo 
poreikis yra visuomet labai di-
delis, todėl nacionalinio krau-
jo centro darbuotojai organi-
zuoja išvažiuojamąsias kraujo 
akcijas: jie lankosi įvairiose 

darbo vietose - Seime, Karo 
akademijoje, Kunigų semina-
rijoje... Šią akciją mūsų gim-
nazijoje organizuoju jau dau-
giau nei dešimt metų. Tai ta-
po tradiciniu gimnazijos rengi-
niu. 

 

Kuo kraujo dovanojimo idėja 
prasminga?  

Matau didelę prasmę, orga-
nizuojant šį renginį: aukoti 
kraujo, gelbstint kito gyvybę - 
garbinga kiekvieno piliečio 
pareiga, taip ugdomas jaunų 
žmonių pilietiškumas, stipri-
nami bendražmogiški ryšiai: 
kraujo aukoja dvyliktokai, 
gimnazijoje dirbantys mokyto-
jai, ateina ir buvę mūsų gim-
nazijos mokiniai. 

 

Koks yra Jūsų asmeninis po-
žiūris į kraujo donorystę?  

Pirmą kartą kraujo aukojau, 
būdama pirmo kurso studen-
tė, dabar jau esu tai dariusi 
trylika kartų. Man smagu žino-

ti, kad galiu kažkam padėti, 
išgelbėti gyvybę. 

 

Ar skatintumėte pilnametys-
tės sulaukusius vaikus rinktis 
donoro kelią? 

Geriausias yra asmeninis pa-
vyzdys, ir nesvarbu, ar tai ta-
vo vaikai, ar tavo mokiniai - 
visuomet aiškinu, kad padėti 
kitam yra kilnu ir labai žmo-
giška. Kasmet su trečiokais 
mes keliaujame į Nacionalinį 
kraujo centrą, kur mokiniai 
susipažįsta, koks yra paaukoto 
kraujo kelias. Tai padeda 
jiems lengviau apsispręsti. 

 

Ką galėtumėte patarti žmo-
nėms, ketinantiems pirmą 
kartą savo gyvenime dovano-
ti kraujo? 

Pirmiausia patarčiau nebijoti. 
Priėmus sprendimą, reikia pa-
siruošti: gerti daugiau skysčių, 
ateiti pavalgius, išsimiegojus, 
sveikam.  

Asmeninio archyvo nuotr. 

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Lapkričio 8 – ąją gimnazijoje vyko Donoro dienai paminėti skirtas renginys, kurio metu mo-
kyklos mokytojai bei pilnametystės sulaukę abiturientai turėjo galimybę neatlygintinai 
paaukoti kraujo. Ne veltui popiežius Jonas Paulius II yra pasakęs: „Donorystė yra didžiausia 
žmogaus meilės išraiška žmogui“. Džiugu tai, jog altruistinė donorystės tradicija  metams 
bėgant vis labiau įsišaknija mūsų bendruomenės širdyse, pamažu kurdama stebuklus. Visi 
žygdarbiai prasideda nuo smulkmenų: keli lašeliai paaukoto kraujo kažkam gali tapti ne tik 
tvirtos sveikatos, bet galbūt ir gyvybės garantu. Mūsų dovana – gyvybės trapumo bei 
humanistinių poelgių sukurta harmonija. 
 
Savo mintimis itin aktualia nūdienos visuomenėje kraujo donorystės tema dalinasi kilnios 
kraujo dovanojimo tradicijos mūsų gimnazijoje puoselėtoja, biologijos mokytoja Nijolė 
Jankauskienė. Gruodžio 13 dieną ji dalyvavo Nacionalinio kraujo centro Garbės donorų 
apdovanojimo šventėje.  

2019 m.  lapkritis - gruodis 
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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! 

Yra daug apribojimų, dėl ku-
rių žmogus negali kraujo au-
koti: per mažas svoris, per že-
mas hemoglobinas, ligos, įvai-
rūs negalavimai, todėl pir-

miausia atliekami laboratori-
niai tyrimai, po to bendrau-
jama su gydytoju ir tik tuo-
met priimamas sprendimas. 

 

Pasidalinkite keliomis moty-
vuojančiomis mintimis, ku-
rios, Jūsų manymu, galėtų 
įkvėpti abejojančius asmenis 
pasiryžti tapti kraujo dono-
rais? 

Visuomet pagalvokite, kad ir 
jums arba jūsų artimiesiems, 
ištikus bėdai, prireiks pagal-
bos. Ir tą pagalbą suteikia ne 
kažkas, o aplink mus gyvenan-
tys žmonės. Tad būkim pilie-
tiški ir ištieskim pagalbos ran-
ką tam, kam jos labiausiai rei-
kia.  

Ačiū už atsakymus! 

Įdomūs faktai apie kraujo 
donorystę: 

 

Pasaulinė kraujo donorų diena 
švenčiama birželio 14 dieną. 

Kas trečiam pasaulio gyvento-
jui bent kartą gyvenime tenka 
atlikti kraujo perpylimą. 

Pats žymiausias pasaulyje 
kraujo donoras per visą savo 
gyvenimą atidavė apie 500 
litrų kraujo (kraujo dovanojo 
624 kartus). 

Pasaulio sveikatos organizaci-
jos duomenimis, žmonės, ku-
rie nuolat duoda kraujo, gyve-
na vidutiniškai 5 metais il-
giau, rečiau serga širdies ir 
kraujagyslių ligomis, jų imuni-
tetas yra stipresnis. 

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Igno Gegužio nuotr. 

Mokytojos Sonatos Urbšienės nuotr. 

Mokytojos Sonatos Urbšienės nuotr. 

2019 m.  lapkritis - gruodis 
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 K. Jauniškis gruodžio mėne-

sį susitikime su mokiniais dis-

kutavo apie globalius medici-

ninius pavojus, kurių vienas iš 

svarbiausių - su vakcinacija 
susiję mitai. Buvo aptarti 

mokslu pagrįsti faktai bei ar-

gumentai, susiję su skiepų 

nauda, saugumu bei pagrįs-

tumu. Gimnazistai dalinosi įž-

valgomis apie ,,Antivax" judė-

jimo ištakas, sąlygas jų susi-

formavimui bei metodus, ku-

riais žmonės įtraukiami į šias 

konspiracijos teorijas. Disku-
tuodami mokiniai įvardino 

veiksmus, kurių kiekvienas tu-

rėtume imtis, kad visuomenei 

kenksminga dezinformacija 

neplistų. 

 Lapkričio 25 ir 27 dienomis 

gimnazijoje vyko buvusios 

gimnazijos abiturientės, VU 

studentės I. Gailiušaitės pas-

kaitos apie rūkymo žalą I 
klasių mokiniams. Būda-

ma ,,Bendraamžiai bendraam-

žiams" grupės alumni narė, ji 

supažindino pirmokus su gim-

nazijoje įprasta praktika ben-

draamžiams kalbėtis ir disku-

tuoti apie socialines bei svei-

katingumo problemas, su ku-

riomis susiduria ir gimnazistai. 

Šį kartą su pirmokais disku-
tuota apie rūkymą bei jį ska-

tinančius veiksnius. Mokinių 

nuomone, didžiausią įtaką da-

rantis veiksnys, lemiantis 

moksleivių rūkymą, yra aplin-

kos - socialinis, dažniausiai 

bendraamžių, spaudimas. To-

dėl ir buvo diskutuota, kaip 

galima tam pasipriešinti, ne-

pamirštant ir socialinių porei-

kių būti su draugais, leisti 
laisvalaikį kartu ir pan. Ta 

proga Irma pasidalino ir as-

menine patirtimi, kaip jai 

pavyko susidoroti su aplinkos 

spaudimu. Su gimnazistais 

Irma kalbėjosi ir apie rinko-

daros įtaką rūkymo įsigali-

nimui žmonių gyvenime: kartu 

peržiūrėjo dar 1940 metais 

kurtą cigarečių reklamą, kurią 
pirmokai apibūdino kaip realy-

bės neatitinkančią, melagingą 

žinutę apie cigaretes siekiant 

kuo didesnių pardavimų. Buvo 

apžvelgtos ir naujausios, spe-

cialiai jaunuoliams sukurtos 

antirūkymo reklamos. Vėliau 

su pirmokais diskutuota, kaip 

ir kiek pasikeitė rūkymo vaid-

muo per pastaruosius metus, 
koks yra dabartinis žmonių, 

ypač jaunimo, požiūris į šį 

žalingą įprotį. Džiugu, jog 

dauguma moksleivių pritarė 

minčiai, jog rūkymas - nebe-

madingas. Tokie susitikimai – 

galimybė ne tik pasidalinti 

savo patirtimi ir žiniomis apie 

rūpimus klausimus, bet ir 

pabendrauti, išklausyti vienas 
kitą, patarti ir pačiam išgirsti 

patarimų. 

 M. Buckūnas, kinezitera-

peutas, akcentavo tai, jog fi-

zinis aktyvumas yra svarbus 

visais žmogaus gyvenimo me-

tais ir tiesiogiai siejasi su gera 

savijauta, išvaizda ir ilgaam-

žiškumu. Vieni žmonės propa-

guoja aktyvų laisvalaikio leidi-

mo būdą dėl geros sveikatos 
palaikymo, kiti dėl raumenų 

dydžio ir estetinės išvaizdos. 

Šiuolaikiniame  moderniame 

pasaulyje pradėti sportuoti 

yra nesudėtinga – nebrangūs 

sporto klubai, treniruoklių 

įvairovė, telefoninės progra-

mėlės, kurios parenka pratimų 

programas, „Youtube“ gausu 

trenerių, sportininkų, kultū-
ristų vaizdo pamokų ir pa-

tarimų. Esminė problema yra 

individualumo nebuvimas. 

Pratimai ir patarimai, gauna-

mi internete, yra retai tin-

kami pradedantiems sportuoti 

ir dažniausiai lemia link skaus-

mo, nemalonių potyrių. Todėl 

svarbu pradėti nuo mokymosi, 

kaip taisyklingai atlikti 
pratimus, arba rinktis kurią 

nors aktyvią sporto šaką, bet 

ne sunkumų kilnojimą.  

Lapkričio mėnesį gimnazijoje vyko sveikos gyvensenos pamokos, skatinančios atsisakyti žalingų 
įpročių, kreipti dėmesį į sveiką mitybą. Gimnazistų pamokose lankėsi ir su mokiniais diskutavo 
abiturientai K. Jauniškis, I. Gailiušaitė ir M. Buckiūnas. 

SVEIKATINGUMO MĖNESĮ PAMOKOSE SVEČIAVOSI     
BUVĘ ABITURIENTAI 

PRIE PUODELIO ARBATOS 2019 m.  lapkritis - gruodis 

Kristupo Sinkevičiaus nuotr. 
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Nuo 1988 m. kasmet gruodžio 
1-ąją minima Pasaulinė AIDS 
diena, kuria siekiama propa-
guoti brandesnį visuomenės, 
žiniasklaidos požiūrį į ŽIV in-
fekciją ir su ja susijusias pro-
blemas. Šia proga gruodžio 5 
dieną I klasių mokiniai susi-
rinko į protmūšį ,,AIDS: geriau 
žinoti 19". Viktoriną vedė Mo-
kinių tarybos nariai Miglė Ka-
minskaitė (IIm) ir Dominykas 
Žvirblis (IVu2), muzikiniu fonu 
rūpinosi Vaidotas Burokas 

(IVu2). Dalyvių komandas su-
darė 5 mokiniai iš kiekvienos 
klasės. Nuskambėjus pirma-
jam klausimui, jaunuoliai su-
skubo tartis, nes atsakymui 
buvo skirta nedaug laiko. 
Pirmokai šnabždėjosi tarpusa-
vyje, kad neišgirstų varžovai, 
o vedėjams paskelbus teisingą 
atsakymą, tarp dalyvių pasi-
girsdavo džiaugsmingi šūksniai 
ar nusivylusių apmaudas. Tarp 
protmūšio  klausimų Miglė ir 
Dominykas dalyviams pasakojo 
apie ligos kilmę, simptomus, 
kokiais būdais plinta ŽIV in-
fekcija ir kaip nuo jos apsi-
saugoti. Klausimai buvo ne iš 
lengvųjų, skatinantys pasukti 
galvą. Pirmokai turėjo iš pa-
veikslėlių atpažinti kraujo ke-
liu plintančius virusus, iššif-
ruoti sutrumpinimą LPI bei 

parašyti, nuo kokių infekcijų, 
plintančių lytiniu keliu, gali-
ma pasiskiepyti. Deja, norint 
surinkti visus taškus, vien tik 
medicinos išmanymo nepa-
kako: prireikė istorijos ir net 
kino žinių. Pavyzdžiui, vieni iš 
įdomesnių klausimų:„Kas ben-
dro tarp kino aktoriaus Rami 
Maleko ir AIDS?’’, „Kokios pla-
čiai paplitusios infekcijos, dar 
vadinamos meilės maru, su-
keltą plikimą vyrai maskuo-
davo perukais?’’ Ar Jūs žino-
tumėte atsakymus į šiuos 
klausimus? Susumavus taškus, 
paaiškėjo, jog nugalėtojais ta-
po Im klasė. Sveikiname juos! 
Visos pirmokų komandos ap-
dovanotos Padėkų raštais, žai-
dimo dalyviai išsiskirstė gerai 
praleidę laiką bei pasisėmę 
žinių. 

DISKUTUOJAME KITAIP: PROTMŪŠIS APIE AIDS 

Marija Vaičiulytė 

Fizinis neaktyvumas yra dide-

lė jaunimo problema, nes sė-

dint susikūprinus kvėpuojama 

paviršutiniškai, šonkaulių apa-

tiniai lankai spaudžia vidaus 
organus, vieni raumenys yra 

per daug įsitempę, kiti per 

daug atsipalaidavę. Organiz-

me vykstantys lėtiniai paki-

timai bus jaučiami tik po 10 – 

15 metų, todėl jaunas žmogus 

būdamas fiziškai neaktyvus 

kenkia sau lėtai, bet efekty-

viai. Kai norima, kad raumuo 

padidėtų ir sustiprėtų, yra 
kilnojami svarmenys, bet jei-

gu žmogus to nedaro, raume-

niui nėra stimulo būti dide-

liam ir stipriam, tuomet rau-

muo mažėja ir silpsta. Tokiu 

pačiu principu veikia visi žmo-

gaus audiniai. Negaudami ap-

krovos silpnėja raiščiai, saus-
gyslės, kraujagyslės, sąnariai 

ir kaulai, nes audiniams nėra 

poreikio būti tvirtiems. Taigi 

siekiant palaikyti sveikatą ir 

gerą savijautą bei išvaizdą, 

reikia rasti sau labiausiai pri-

imtiną judėjimo būdą, kuris 

leistų pasiekti norimą rezul-

tatą ar užsibrėžtą tikslą. Žmo-

gaus kūnas yra sukurtas judėti 
ir patirti apkrovas, o raumens 

arba sąnario skausmas yra 

signalas, reiškiantis, kad juda-

ma per daug arba per mažai. 

Elzės Šatūnaitės nuotr. 
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 Tolerancijos savaitės minė-
jimo renginiai prasidėjo lap-
kričio 12 dieną, kai I–ųjų 
klasių mokinių pilietiškumo 
ugdymo pamokų metu vyko 
žmogaus teisių apsaugos ir 
tolerancijos temoms skirti 
mokymai. Užsiėmimus inici-
javo, organizavo ir vedė gim-
nazijos istorijos mokytojas 
Mindaugas Olbutas ir IIIa1 
klasės mokinė N. Juta Nalivai-
kaitė.  

 Kiekvienos pilietiškumo ug-
dymo pamokos pradžia – įkve-
pianti mokytojo įžanga apie 
tolerancijos ir pilietiškumo 
sampratą, vėliau mokiniai 
kviesti apšilti žaidžiant trum-
pą, energingą žaidimą. Svar-
biausia pamokos dalis – moky-
mai. Veiklomis siekta atkreip-

ti mokinių dėmesį į pilietinio 
sąmoningumo bei tolerancijos 
svarbą mūsų visuomenėje, ug-
dyti gebėjimą mąstyti kritiš-
kai, atsispirti vadinamajam 
bandos jausmui, argumentuoti 
savo nuomonę. Užsiėmimų 
metu gyvenimiškais pavyz-
džiais iliustruoti stereotipinio 
mąstymo bei diskriminacijos 
atvejai Lietuvoje ir pasaulyje, 
mokiniai raginti drąsiai disku-
tuoti aktualiomis temomis. Vi-
sus skatino susimąstyti įvai-
raus pobūdžio klausimai: „Ar 
vyrai irgi gali būti feministais 
(ir kas tas feminizmas)?“, „Ar 
balsavimo teisė turėtų būti 
laiduojama piliečiams nuo 16 
metų?“, „Ar į privalomą kari-
nę tarnybą turėtų būti šaukia-
mi tiek vaikinai, tiek mergi-
nos?“, „Ar nuo žmogaus tau-
tybės gali priklausyti jo talen-
tai ir charakteris?“ Žinoma, 
neapseita ir be provokacinių 
klausimų, pavyzdžiui, „Ar Lie-
tuvoje gyventi gera?“ Užsiė-
mimų metu beveik vieningai 
nusprendėme – taip! Pasak or-
ganizatorių, mokymai ne tik 
leido pasidžiaugti aktyviai da-
lyvavusiais ir kritiškai mąstyti 

gebančiais mokiniais ar įžvelg-
ti tobulintinų sričių, bet ir at-
vėrė naujus horizontus atei-
ties užsiėmimams bei diskusi-
joms. 

 Visą tolerancijai skirtą sa-
vaitę dailės pamokose moki-
niai piešė tema ,,Tolerancijos 
švyturys“. Jų darbai papuošė 
gimnazijos  stendus. Mokinių 
tarybos iniciatyva savaitės 
pabaigoje, lapkričio 15d., per 
ilgąją pertrauką, įvairiaspal-
viais megztiniais bei marški-
nėliais vilkintys mokiniai susi-
rinkę sporto salėje paminėjo 
Tolerancijos dieną šokdami 
pagal 1981 metų grupės Otta-
wan hitą „Hands up”, linkė-
dami kiekvienam iš mūsų kurti  
tolerantišką aplinką kasdien. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

Marija Vaičiulytė ir N. Juta Nalivaikaitė 

DAUKANTIEČIUS SUBŪRĖ TOLERANCIJOS RENGINIAI 
GIMNAZIJOJE 

Tolerancija – viena svarbiausių vertybių demokratiškoje visuomenėje. Tai pakantumas kitai 
kultūrai, pasaulėžiūrai, tikėjimui, elgesiui, gyvenimo būdui. Istoriniai įvykiai rodo, kokių 
liūdnų pasekmių gali sukelti neapykanta tam tikroms socialinėms grupėms. Kad žmogus 
atsisakytų kultūrinių (rasinių, religinių, tautinių) išankstinių nusistatymų prieš socialines 
mažumas, tolerancija reikalinga kaip vertybė. Toleruodami vieni kitų skirtumus mes 
atsisakome prievartos, žmogaus teisių apribojimo vien dėl to, kad jo tapatybė skiriasi nuo 
daugumos. Kiekvienas suvokiame, jog turime prigimtines laisves, kurios egzistuoja tik tada, 
kai toleruojame vieni kitus. Siekdama pabrėžti tolerancijos svarbą visuomenėje, gimnazija 
įsijungė į Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinių okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje 
įvertinti iniciatyvos organizuoti Tarptautinės Tolerancijos dienos paminėjimą. Visą savaitę 
gimnazijoje vyko užsiėmimai, diskusijos minėta tema, organizuota judrioji pertrauka „Būk 
ryškus, būk matomas ir tolerantiškas!“ 

Igno Gegužio nuotr. 

Mokytojo Mindaugo Olbuto nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 

GIMNAZIJOS ANTROKAI TAPO SKAITMENINIO  
ETIKETO KŪRĖJAIS 

Viltė Kasputytė 

Daugelis iš mūsų sutik-
tų, kad socialiniai tinklai ir 
kasdienės naujienos virtualio-
je erdvėje yra XXI amžiaus 
vizitinė kortelė. Bemaž visų 
jaunų žmonių kiekviena diena 
prasideda tikrinant telefono 
žinutes ir naršant socialinius 
tinklus. Bet ar visi žinome, 
kaip iš tikrųjų reikėtų elgtis 
bei reikšti savo mintis skait-
meninėje aplinkoje niekam 
nepakenkiant?  

Šių metų lapkričio 27 
dieną mūsų gimnazijoje vyko 
respublikinio ,,Samsung“ pro-
jekto ,,Skaitmeninis mokslei-
vio IQ“ kūrybinės dirbtu-
vės ,,Kuriame skaitmeninio 
etiketo taisykles“ II klasių 
mokiniams. Eglė Tamelytė, 
„Skaitmeninis moksleivio IQ“ 
programos koordinatorė Balti-
jos šalyse, pristatė projekto 
viziją ir jo formatą. Šį pro-
jektą sudaro 7 vaizdo pamo-
kos ir 5 kursai. Prie projek-
to ,,Skaitmeninis moksleivio 
IQ” veiklos yra prisijungę ir 
žinomi žmonės socialiniuose 
tinkluose, tokie kaip Simona 
Nainė, Rolandas Mackevičius. 
Projekto tikslas - pasakoti 

apie grėsmes interneto erdvė-
je ir parodyti būdus, kaip 
galima joje sukurti draugišką 
aplinką. Kad projektas būtų 
dar įdomesnis, nugalėto-
jams ,,Samsung“ įsteigė pri-
zus. Mokinių komanda, laimė-
jusi I vietą, gaus išmaniuosius 
telefonus, laimėjusi II vietą - 
belaides ausines ir išmaniąsias 
apyrankes. Prizai išties vertin-
gi, tad stengtis tikrai verta. 

Organizuota gimnazijo-
je veikla – mokiniams pasi-
skirsčius grupėmis sukurti in-
terneto etiketo taisykles - 
išties tikslinga ir naudinga. 
Paklausus, kas iš dalyvių nesi-
naudoja socialiniais tinklais, 
rankas tepakėlė 5 mokiniai 
(salė buvo pilnutėlė!). Mo-

kiniams užduotis pristatė ir 
veiklą koordinavo KTU dės-
tytoja Rūta. Išklausę veiklos 
taisykles, pasiskirstę grupė-
mis, pradėjome darbuotis. 
Pirmoji užduotis buvo per 5 
minutes reikėjo sukurti ko-
mandos pavadinimą ir simbolį. 
Antroji - pasikalbėti su ko-
mandos draugais apie kiek-
vieno patirtį internete, taisy-
kles, kurias žinome ir kurių 
reikalinga laikytis virtualioje 
erdvėje. Trečioji užduotis - 
etiketo internete taisyklių 
kūrimas. Mokiniai noriai atliko 
užduotis, diskutavo ir aiš-
kinosi etiketo sąvoką, kūrė 
skaitmeninio etiketo taisy-
kles, savo darbą vaizdžiai per-
teikė popieriaus lape. Atlikus 
užduotis visų laukė skanūs de-
sertai ir projekto koordina-
torės Eglės palinkėjimai. Gali-
me teigti, kad kalbėtis aktua-
lia tema buvo įdomu, nes 
socialiniai tinklai, pripažin-
kime, mūsų kartai daug reiš-
kia, ir todėl svarbu jais mokė-
ti tinkamai naudotis.   

Igno Gegužio nuotr. 

Igno Gegužio nuotr. 

Igno Gegužio nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

 KALĖDINIŲ GERUMO AKCIJŲ TRADICIJA GIMNAZIJOJE 
TĘSIASI IR ŠIEMET 

Gabrielė Zaveckytė 

 Už lango krentant pirma-

jam sniegui, gimnazistams 

besiruošiant artėjantiems ka-

lėdiniams klasių vaidinimams, 

gruodžio mėnuo mokykloje 

kupinas susikaupimo ir noro 

padėti kitiems. Mokinių Tary-

bos iniciatyva visą mėnesį 

buvo vykdomos gerumo ak-
cijos. 

 Gruodžio 5-ąją, kaip ir kas-

met,  gimnazistai aplankė An-

takalnio vaikų socialinės glo-

bos namus. Drauge su ten gy-

venančiais vaikučiais daukan-

tiečiai kūrė šventinę atmos-

ferą dainuodami kalėdines 

dainas, žaisdami linksmus žai-

dimus. „Buvo labai gera ir 
smagu matyti besišypsančius 

vaikus. Jų džiaugsmas ir juo-

kas nuostabiausias dalykas“, -

pasakojo trečiokė Viktorija.  

 Gruodžio 6-ąją ilgųjų per-

traukų metu mokykloje vyko 

„Pyragų dienos“ akcija. Gim-

nazistai prigamino gausybę 

saldumynų ir kvietė bendra-

amžius jų paragauti. Už ska-

nėstus surinktos lėšos buvo 

paaukotos ,,Maltos ordino“ 
organizuotai akcijai „Maltie-

čių sriuba“, skirtai vienišų bei 

sunkiai gyvenančių vyresnio 

amžiaus žmonių slaugai ir 

maitinimui. Akcijos metu pa-

kalbintos dvi kepinius parda-

vinėjusios mokinės Giedrė ir 

Justė teigė, kad tokios akcijos 

suartina mokinius, padeda 

susipažinti, skatina labiau 
bendrauti ir dalyvauti moky-

klos renginiuose, jungia mus 

kaip bendruomenę. Nors py-

ragų pirkėjų srautas, jų many-

mu,  nebuvo labai didelis, bet 

renginys pritraukė nemažai 

pirmokų ir mokytojų. Justės 

nuomone, tai proga skaniai 

pavalgyti, susipažinti su nau-

jais žmonėmis ir prisidėti prie 
kitų gerovės. 

 Gruodžio 16-ąją I-II klasių 

moksleiviai organizavo kalė-

dinę  šventę Vilniaus miesto 

krizių centre, kuriam gimna-

zistai kasmet dovanoja pa-

aukotų žaislų, knygų, kance-

liarinių prekių, o gegužės pra-

džioje rengia žaidimų ir dainų 

popietes, skirtas Motinos die-
nai. 

 Iki gruodžio 18 dienos buvo 

vykdoma akcija „Turi per 

daug – pasidalink“, skirta pa-

remti SOS vaikų kaimus, Vil-

niaus miesto krizių centrą. 

Gimnazijos bendruomenė bu-

vo skatinama dalintis savo ge-

rumu, aukojant rūbų, avaly-

nės, žaislų, buities daiktų, 

mokymosi reikmenų ir kitokių 

daiktų.  

 Mūsų gimnazija prisijungė 

prie kitų 18 bendrojo ugdymo 

mokyklų, vykdančių labdaros 

ir paramos fondo „Algojimas“ 

socialinį projektą „ Papuošk 

Kalėdų eglę „švelniukais“ ir 

padėk vaikams su negalia!” 

Technologijų pamokų metu I – 

II klasių gimnazistai gamino 

minkštus eglutės žaisliukus – 
„švelniukus“, kuriuos įsigyti 

už simbolinę sumą buvo skati-

nami įvairūs kolektyvai ir at-

skiri žmonės, o už surinktas 

lėšas bus siekiama padėti ne-

galią turintiems vaikams ir jų 

šeimoms. 

 Džiugu matyti, kaip romusis 

Advento laikotarpis sujungia 

mūsų bendruomenės narius ir 

skatina nepamiršti tų, kuriems 
šiuo metu ypač reikia dėmesio 

ir pagalbos. Dėkojame visiems 

prisidėjusiems prie kalėdinių 

akcijų ir  linkime jaukių ir šil-

tų Šv. Kalėdų bei artėjančių 

Naujųjų metų!  

2019 m.  lapkritis - gruodis 
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NUOMONĖS 

 

ŠV. KALĖDOMS ARTĖJANT - PAŠNEKESIAI                       
SU MOKINIŲ TARYBA 

Kas Tau yra Mokinių Taryba? 

Viktorija Jančiūtė 

Tai vieta, kur galiu išreikšti 
savo mintis ir idėjas, tobu-
linti save, bendradarbiauti su 
kitais MT nariais ir semtis iš jų 
idėjų. 

 

Milda Butkevičiūtė 

Vieta, kurioje aš augu, tobu-
lėju, išbandau savo jėgas. Esu 
be galo dėkinga už visas su-
teiktas galimybes veikti, orga-
nizuoti... Čia atradau tai, kas 
esu, kas mane domina. 

 

Inesa Jurkevičiūtė 

Čia galiu siūlyti savo mintis, 
kurios susikaupė per kelerius 
metus prieš tampant jos nare, 

galiu pritaikyti savo kūrybiš-
kumą tobulindama, puošdama 
ir kurdama jaukumą mokyklo-
je kartu su savo draugais. 

 

Vaidotas Burokas 

Man tai yra artimiausių (per 
šitiek metų) žmonių branduo-
liukas, kuris veikia mokinių 
labui visų renginių atžvilgiu. 

 

Dominykas Žvirblis 

Tai grupė žmonių, kuriuos vie-
nija vienas labai gražus tikslas 
kurti mokyklą, kurioje būtų 
gera mokytis ir jauku būti, 
atsižvelgiant į mokinių norus, 
pradedant naujas iniciatyvas, 
ruošiant konkursus ar rengi-
nius. 

Gabrielė Zaveckytė 

Tai šviesių, kūrybiškų, suma-
nių ir be galo linksmų žmo-
gučių komanda, kuriai ypač 
svarbu užtikrinti gerą atmos-
ferą gimnazijoje. Tarybos na-
re esu tik kelis mėnesius, bet 
jau spėjau susižavėti kolegų 
idėjų gausa, tarpusavio ryšiu 
bei noru veikti ir kurti. Šie 
žmonės mane įkvepia! 

 

Miglė Kaminskaitė 

Tai galimybė tobulėti kaip as-
menybei, semtis naujų idėjų, 
o savąsias išsakyti, tai parei-
ga, kuri labai patinka. Tai 
žmonės, kuriais galiu pasiti-
kėti. 

 

N. Juta Nalivaikaitė 

Kuris šių mokslo metų Mokinių Tarybos per pastaruosius keturis 
mėnesius nuveiktas darbas Tau yra svarbiausias? Kodėl? 

Inesa Jurkevičiūtė 

Mokytojų diena, nes man labai 
patiko, kad kiekvienas MT 
narys buvo įsitraukęs kurti šią 
šventę. Be abejo, savaitė 
prieš šventę buvo gana sunki 
ir ilga, nes daug pasiruošimo 
darbų, tačiau buvo smagu tą 

dieną matyti laimingus moky-
tojų veidus. 

 

Vaidotas Burokas 

Ne kiek svarbiausias, bet tu-
rintis išliekamąją vertę, t.y. 
šiandien įvykęs kino vakaras. 

Iš filmų galima ne tik pasi-
semti kitų žmonių patirties, 
bet ir rasti atsakymus į tam 
tikrus gyvenimo klausimus. 
Gyveni ir mokaisi, o kai šie 
žodžiai iš tikrųjų suveikia – to-
bulėji. 

 

2019 m.  lapkritis - gruodis 

Už lango orai ima vėsti, gimnazijos koridoriuose pasigirsta kalėdiniai skambučiai, visus įtraukia 
ruošimosi šventinio karnavalo vaidinimams šurmulys: tada supranti – ateina gražiausios žiemos 
šventės. Spektakliams ruošiasi ir gimnazistai, ir Mokinių Taryba – būtent jie kasmet pasiūlo 
karnavalo temą, rengia gerumo akcijas, organizuoja renginius ir rūpinasi sklandžiu jų 
įgyvendinimu. Praėjus beveik keturiems mėnesiams nuo 2019-2020 m.m. mūsų gimnazijos 
Mokinių Tarybos kadencijos pradžios, su jos nariais kalbamės apie nuveiktus darbus, ateities 
vizijas ir artėjančias šventes. 
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NUOMONĖS 

Viktorija Jančiūtė 

Man svarbiausias per šiuos 4 
mėnesius įvykęs renginys – 
Mokytojų diena. Labai gera 
daryti kažką džiugaus ir ma-
lonaus mokytojams.  Juk jie 
stengiasi mus išmokyti, kuria 
jaukią atmosferą klasėje ir 
kartais tampa psichologais, 
kurie noriai mūsų išklauso, dėl 
to su jais kalbėtis norisi. Visa-
da yra malonu matyti šypseną 
mokytojų veiduose!:) 

 

Gabrielė Zaveckytė 

Geras klausimas... Nors pra-
ėjo vos keli mėnesiai, visko 
įvyko tiek daug! Vienas įsimin-
tiniausių šių metų įvykių yra 
gimnazijos mokinių Preziden-
to rinkimai. Labai džiaugiuosi 

debatų dalyviais, kurie puikiai 
atsakinėjo į jaunųjų rinkėjų 
užduodamus klausimus ir aiš-
kiai išreiškė savo požiūrį į 
gimnazijos bendruomenės gy-
venimą bei jos ateitį. Tą sa-
vaitę buvau nustebinta moki-
nių entuziazmo ir smalsumo, 
pamačiau, kad po mokyklos 
stogu gausu demokratiško, sa-
vo balso svarbą suvokiančio 
jaunimo! Kumščius sugniaužu-
si tikiuosi, kad tokie renginiai 
skatins juos balsuoti ateityje - 
tikruose valstybiniuose rinki-
muose! 

 

Milda Butkevičiūtė 

Šiuo metu ruošiuosi konferen-
cijai, atstovausiu „Bendraam-
žiai bendraamžiams“ grupę 
mokykloje. Manau, yra svar-

bu, kai apie reikšmingus ir ak-
tualius dalykus pasakoja ne 
tik suaugę, autoritetingi žmo-
nės, tačiau ir patys mes. Juk 
mes, bendraamžiai, žinome, 
kas svarbu, kuo domimės. 

Miglė Kaminskaitė 

Mokinių Tarybos Prezidento 
rinkimai, nes pati, kaip kandi-
datė, dalyvavau. 

 

Dominykas Žvirblis 

Prezidentu esu išrinktas spalio 
11 d., tad dirbu mažiau negu 
2 mėnesius. Manau, kad kol 
kas didžiausią proveržį pavyko 
pasiekti sklaidos srityje. Daug 
efektyviau, greičiau, patrau-
kliau  ir lengviau informuoja-
me mokinius, tad ir jų susido-
mėjimas mūsų veikla didesnis.  

Ko iš Mokinių Tarybos galėtume tikėtis 2020-aisiais? Ar jau 
turite numatę veiklos viziją? 

Viktorija Jančiūtė 

Mokinių taryba visada aktyviai 
dirba. Planuojami nauji rengi-
niai ateity. Laukite žinių! 

 

Milda Butkevičiūtė 

Svarbiausia mūsų veikla yra 
suprasti šalia esantį, pagerinti 
aplinką mokykloje, realizuoti 
save. To ir tikiuosi. 

 

Miglė Kaminskaitė 

Naujų idėjų, organizuotumo, 
pažadų įvykdymo, įgyvendintų 
darbų. 

 

Dominykas Žvirblis 

2020-aisiais planuojame tiek 
tęsti tradicinius mokyklos ren-

ginius, tiek supažindinti moki-
nius su keletu naujų renginių: 
I-III klasėms bus organizuoja-
ma „Video šventė“ – renginys, 
kurio metu mokiniai pristatytų 
savo šedevrus, sukurtus nau-
dojant savo kinematografinius 
sugebėjimus. Mokinių lauks ir 
„Šokių dienos“, kurių metu 
bus mokoma naujų šokių ju-
desių. Aišku, čia tikrai ne vis-
kas.  

 

 Gabrielė Zaveckytė 

Šiais metais galite tikėtis stip-
resnio nei iki šiol bendradar-
biavimo. Mokinių Taryba be 
gimnazistų entuziazmo netu-
rėtų paskirties, todėl tikimės 
idėjų ir atsakomojo ryšio iš 
gimnazijos bendruomenės na-
rių. Vienas iš pagrindinių šių 

mokslo metų tikslų yra page-
rinti tarpusavio komunikaciją. 
Tam skiriame daug laiko, vie-
na iš įgyvendintų idėjų – Mo-
kinių Taryba socialiniuose tin-
kluose (nepamirškite ten mū-
sų sekti!), kur galima rasti vi-
sas naujienas apie renginius 
bei kitas mokyklos aktualijas. 
Tikiuosi, kad bendromis pa-
stangomis turėsime gausybę 
gimnazistams aktualių rengi-
nių, kartu spręsime iškilusias 
bėdas ir kursime gimnaziją, 
kurioje visiems gera! 

 

Inesa Jurkevičiūtė 

Tikiuosi, kad nauji renginiai, 
apie kuriuos galvojame susi-
rinkimų metu, bus realizuoti, 
nes idėjos yra įdomios ir sma-
gios. 
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NUOMONĖS 

Artėja gražiausios metų šventės: Kūčios, Kalėdos, Naujieji 
metai. Ką palinkėtum gimnazijos bendruomenei?  

Viktorija Jančiūtė 

Linkiu visada siekti savo tik-
slų, kad ir kokie jie beprotiški 
atrodytų ar baimė kištų koją. 
„Tik vienas dalykas gali sva-
jonę padaryti neįgyvendina-
mą: tai baimė, kad nepasi-
seks“ (Paulo Coelho). Gražių 
švenčių! 

 

Milda Butkevičiūtė 

Pirmiausia linkiu atrasti save. 
Vėliau – nepamiršti ir kitų.  

 

Inesa Jurkevičiūtė 

Linkiu gimnazijos bendruome-
nei pailsėti nuo rutinos, at-
gauti jėgas, pasimėgauti jau-

kiomis akimirkomis su artimai-
siais ir susikaupti artėjantiems 
metams, kad galėtumėme pa-
siekti išsikeltus tikslus! 

 

Vaidotas Burokas 

Mylėkit ir būkit mylimi! :) 

 

Miglė Kaminskaitė 

Linkiu vidinės ramybės ir 
šilumos, artumo draugui, dė-
mesio artimui ir išsipildysian-
čių naujametinių pažadų! 

 

Dominykas Žvirblis  

Kūčių, Šv. Kalėdų bei Naujųjų 
metų švenčių metu gimnazijos 

bendruomenei linkiu naujų at-
radimų, įsimintinų įvykių bei 
neįkainojamų patirčių! 

 

Gabrielė Zaveckytė 

Mokytojams linkiu surasti kan-
trybės ir stiprybės padėti 
mokiniams baigti pusmetį bei 
neprarasti motyvacijos. Gim-
nazistams - drąsiai reikštis, 
siekti savų tikslų ir nebijoti 
svajoti, neprarasti empatijos 
kitiems, skirti laiko sau ir 
patiems artimiausiems. Linkiu 
nepamiršti pradžiuginti drau-
gus, pasveikinant juos laiške-
liu, kuris laukiamas Kalėdi-
nėje VSDG laiškų dėžutėje I 
aukšte! 
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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! 

Ignas Gegužis, IIIu1 

Austė Zaleckaitė, Id 

Enrika Gurevičiūtė, IIIa1 

Aušra Stepanauskaitė, IIIa1 

Aurimas Čepliauskas, IIIa1 
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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! 

Vertikaliai : 

1. Saldumynas su prieskoniais, tinkamas 
dovanoti kitiems ir dažniausiai gaminamas 
žiemą. 

5. Gėrimas, dažniausiai gaminamas iš 
spanguolių arba avižų.                   

7. Krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis 
laiką iki Jėzaus gimimo.  

8. Labai garsus, tik žiemą rodomas baletas, 
tinkantis visų amžiaus grupių žmonėms. 

9. Žinomiausio Kalėdų elnio vardas. 

 Horizontaliai: 

2. Tradicinis lietuvių Kūčių vakarienės 
patiekalas su aguonomis. 

3. Vienas iš trijų karalių, aplankusių Jėzų. 

4. Koks elnias, susijęs su Kalėdomis, dažnai 
minimas lietuvių tautosakoje. 

6. Kokiame mieste gimė Kristus? 

10. Suomijos regionas, kuriame gyvena Kalėdų 
Senelis.                 

 

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 
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