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Skaitykite 15 psl. 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 
 
sudėtingi 2020-2021 m. m. artėja į pabaigą. Mokėmės, 

dirbome, bendraudami per ekranus –du mėnesiai mišraus mo-
kymosi rudenį jau, matyt, užsimiršo. Ir tik abiturientai trims 
savaitėms sugrįžo į gimnaziją, kitų klasių mokiniai pasirinko 
mokymąsi už ekranų. Lengviau, paprasčiau, daugiau galimy-
bių gauti geresnį pažymį? Šis laikotarpis – žmogiškųjų verty-
bių išbandymo metas, suteikęs progą pasimatuoti, kiek esame 
atsakingi, teisūs, stiprūs, kiek esame pasiryžę padėti kitam, 
silpnesniam, labiau pažeidžiamam. Juk galiausiai ne pažymiai 
nusako mūsų žmogiškąją vertę. Ypač džiaugiuosi mokinių       
įkurtu konsultacijų klubu. Manau, kad jo veiklą reiktų plėsti. 
O pagalba bendramoksliui yra labai gera ir prasminga sociali-
nė veikla.  

Nuoširdų AČIŪ tariu gimnazijos mokytojams, nuolatos 
kuriantiems ir ieškantiems, priimantiems naujus iššūkius.  

Dėkoju už šiuos sunkius  mokslo metus visiems gimnazijos 
bendruomenės nariams, linkėdama sveikatos, stiprybės ir su- 
grįžimo į gimnaziją ateinantį rugsėjį – grįžimo ilgam, visiems 
mokslo metams. Juk toks malonus, pasirodo, šurmulys gimna-
zijos koridoriuose... 

Pagarbiai, 

direktorė Jolanta Knyvienė 

Skaitykite 2 psl. 

Skaitykite 9 psl. 

Mokytojo V. Stundžios  nuotr. 

 Gimnazijoje kasmet džiaugiamės 
bei didžiuojamės gausiu įvairių kon-
kursų ir olimpiadų prizininkų būriu. 
Jūsų dėmesiui – interviu su laurea-
tais daukantiečiais apie jų įspūdžius 
ir patirtis!  

 Daukantiečių komandos literatū-
rinė kompozicija pagal K. Navako 
esė „Daikčiukų visata“ pelnė I vietą 
miesto ir III vietą šalies etape! Svei-
kiname komandą ir kviečiame apie 
konkursą išgirsti iš jų lūpų.  

 Gegužės 21 dieną gimnazijoje 
šurmuliavo pasipuošę abiturientai, 
vyko šventinės mokytojų ir auklė-
tojų  pamokos, skambėjo muzika, 
švytėjo šypsenos... Kaip šiemet at-
rodė Paskutinio skambučio šventė?  

Iš asmeninio dir. J. Knyvienės archyvo 

Akimirka iš kompozicijos 
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Jonė Didžgalvytė  

 Šiais metais man įsiminė 
Baltijos šalių prancūzų kalbos 
olimpiada. Mane nustebino tai, 
jog kelias, kokį mokiniai nuei-
na iki tarptautinės olimpiados, 
yra labai skirtingas ir ne vien 
tik dėl užduočių. Kitaip nei 
Lietuvoje, kur yra privaloma 
dokumente nurodyti, jog nė 
vienas iš tėvų nekalba ta kalba 
ir kad nesi gyvenusi daugiau 
nei 6 mėnesius toje šalyje, kur 
ta kalba yra kalbama, dauge-
liui Latvijos ir Estijos olimpia-
dos dalyvių prancūzų kalba bu-
vo gimtoji. Po olimpiados šir-
dyje kirbėjo nuoskauda, jog 
renginys vyko nevienodomis 
sąlygomis.  

 

Eivydas Trioška  

 Man labiausiai įsiminė mano 
pirmasis dalyvavimas chemijos 
olimpiadoje. Labai laukiau tos 
dienos, nes nekantravau išban-
dyti savo jėgas. Sprendžiant 
uždavinius buvo nemažai įdo-
mių galvosūkių. Nė nepastebė-

jau, kaip praėjo užduočių 
sprendimui skirtas laikas. Po 
olimpiados nesitikėjau prizinių 
vietų, tačiau, kai sužinojau 
savo pirmosios olimpiados re-
zultatus, nepaprastai apsi-
džiaugiau – Vilniaus mieste  
užėmiau I-ąją vietą.  

 

Petras Sladkevičius  

 Sunku išskirti vieną olimpia-
dą. Labiausiai įsiminė visi šiuo 
pandeminiu laikotarpiu organi-
zuoti konkursai, kadangi keitė-
si užduočių, dalyvavimo stan-
dartai,  t. y. viskas vyko nuo-
toliniu būdu, todėl nebuvo ga-
lima susitikti su pažįstamais, 
spręsti užduočių gyvai. Šie me-
tai suteikė puikios naujos pa-
tirties, todėl drąsiai galiu visas 
šiųmetines olimpiadas priskirti 
prie įsimintiniausių.  

 

Dominykas Žviedrys 

 Man įsimintiniausia Respub-
likinė chemijos olimpiada. Tais 
metais geriausiai pasisekė, bu-
vo labai linksma ir tai buvo 
paskutinė olimpiada prieš viru-
so išplitimą. 

 

Greta Jucytė  

 Labiausiai įsiminė vokiečių 
kalbos konkurso šalies etapas, 
kadangi jis vyko kelias dienas 
ir kitame mieste, tad ne tik 

pagerinau savo vokiečių kalbos 
žinias, bet ir puikiai praleidau 
laiką. 

 

Nomeda Granickaitė  

 Įsimintiniausia technologijų 
olimpiada ,,Kūrybos virusas 
2021”, nes tai pirmoji menų 
srities olimpiada, organizuota 
nuotoliniu būdu. Visi dalyviai 
gavo ,,kūrybiškumo lagaminą“, 
kurį turėjo atidaryti prieš pat 
prasidedant renginiui. Dėžė 
buvo pilna visokių priemonių, 
nuo ylos ir odos lopinėlių iki 
vėlimo adatos ir vilnos. Buvau 
nustebusi dėl profesionalaus 
olimpiados organizavimo, re-
gis, skirta daug lėšų kokybiškai 
ją įvykdyti.  

 

Robert Berlin  

 Man labiausiai įsiminė Res-
publikinė chemijos olimpiada, 
vykusi prieš dvejus metus, kai 
aš dalyvavau pirmąkart, buvo 
parengta labai įdomi, tris die-
nas trukusi programa. Olimpia-
dose susipažįstu su kitais, ga-
besniais už mane, chemikais iš 
visos Lietuvos ir įgaunu naujos 
patirties ir įspūdžių.  

 

Vesta Bielinytė  

 Ankstesniais metais olimpia-
doje dalyvavau gyvai, užduotis 
rašiau klasėje ant popieriaus 

JIE GARSINA MŪSŲ GIMNAZIJĄ:  
KALBINAME TARPTAUTINIŲ, ŠALIES IR MIESTO  

OLIMPIADŲ, KONKURSŲ LAUREATUS 

Juta Nalivaikaitė 

INTERVIU 2021 m. balandis - birželis 

Kuris iš konkursų, olimpiadų įsiminė labiausiai? Kodėl?  

www.rd.com nuotr. 
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Kaip vertini konkursų, olimpiadų užduotis? Kas lemia sėkmę 
konkursuose? 

lapo, o šiais metais jas atlikau 
savo kambaryje kompiuteriu. 
Tad šių metų prancūzų kalbos 
olimpiados ilgai neužmiršiu. 

 

Diana Bogdanaitė 

 Iki šiol prisimenu man besi-
mokant 9 klasėje vykusią rusų 
kalbos olimpiadą, kurioje rei-
kėjo dalyvauti grupėje, ne in-

dividualiai. Užduotys buvo nes-
tandartinės ir smagios: žaidi-
mas „Alias“, vaidinimai, pre-
zentacijos.  

 

Silvija Vainovskaja 

 Kiekvienas konkursas, olim-
piada yra savotiški, įdomūs ir 
neįmanoma vieno iš jų išskirti. 

INTERVIU 2021 m. balandis - birželis 

Jonė Didžgalvytė 

 Prancūzų kalbos olimpiadoje 
tikrinamos įvairios žinios: rei-
kia atlikti du teksto suvokimo 
testus, parašyti 250 žodžių ra-
šinį arba laišką, kalbėti burtų 
keliu ištraukta tema. Užduočių 
temos yra aktualios, tikrai nė-
ra nesuprantamos. O dėl sėk-
mės... siūlau pasikartoti pa- 
grindinių žodžių sinonimus, 
jungtukus ir universalias fra-
zes, kurias galite taikyti rašy-
dami ar kalbėdami bet kuria 
tema. 

Eivydas Trioška 

 Olimpiados užduočių sunku-
mo spektras yra labai platus – 
kiekvienas mokinys ras savo 
lygiui tinkamų uždavinių.  No-
rint patirti sėkmę olimpiadose, 
pirmiausia mokiniui turi būti 
įdomi mokymosi disciplina, 
mokinys turi mokėti pritaikyti 

turimas žinias spręsdamas ne-
tradicinius uždavinius. Tai, ko 
mokoma mokyklose, yra tik 
ledkalnio viršūnė. Būtent olim-
piadose mokiniai gali pagilinti 
mokomųjų dalykų žinias. Atsi-
randa noras mokytis. 

 

Petras Sladkevičius  

 Visas olimpiadų užduotis 
vertinu teigiamai. Labai džiu-
gu, jog pats užduočių standar-
tas keičiasi, nes į jų rengimą 
įsitraukia vis daugiau studen-
tų, gimsta naujų idėjų. Norint 
puikiai atlikti olimpiados už-
duotis labai svarbu yra turėti 
patirties. Negali žinoti, kokias 
užduotis teks atlikti, todėl tu-
rimas solidus žinių kiekis lei-
džia nesunkiai jas įveikti. 

 

Dominykas Žviedrys 

 Užduotys būna įvairios: pa-
sitaiko tokių, kurias esi spren-
dęs mokykloje, bet yra ir sudė-
tingų, painių, kad tenka gerai 
pasukti galvą jas sprendžiant. 
Reikia praktikos. Ruoštis olim-
piadoms padeda ankstesnių 
metų olimpiadų užduočių 
sprendimas. Turėdamas prakti-
kos, geriau įsivaizduoji, kokios 

sudėtingumo ir kiek užduočių 
bus, kiek reikės laiko joms at-
likti.  

Darijus Daužvardis 

 Teoriškai olimpiadų užduo-
tys niekuo nesiskiria nuo esan-
čių vadovėlyje, nes tikrinamos 
tos pačios žinios. Tiesa, olim-
piadų užduotys dažnai būna 
įdomios, suktos, sunkios, rei-
kalingas loginis mąstymas. Rei-
kia labai gerai į jas įsiskaityti, 
taikyti loginį mąstymą, tada 
jau viskas būna ganėtinai pa-
prasta. Tai ir yra sėkmė. 

 

Greta Jucytė  

 Konkursuose ir olimpiadose 
užduotys būna labai įvairios, 
dauguma gana sunkios ir pai-
nios, tačiau įdomios. Kad pa-
tirtum sėkmę, svarbiausia ge-
bėjimai ir tinkamas nusiteiki-
mas.  

 

Nomeda Granickaitė  

 Užduotis kūrybinėse olim-
piadose neretai galima inter-
pretuoti savaip. Svarbu turėti 
lakią vaizduotę, mokėti per-
prasti temą, suvokti užduotis. 
Šiais metais olimpiados tema 

edu.rsc.org nuotr. 

freemathhelp.com nuotr. 
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buvo ,,Sėkmės talismanas”. Iš 
pradžių išsiaiškinau žodžių 
reikšmę, atlikdama užduotį su-
siejau su aktualija – karanti-
nu.  

Robert Berlin  

 Olimpiadose neužtenka tik 
žinių. Kai kuriuos uždavinius 
tenka spręsti atmetimo būdu, 
yra ir tokių uždavinių, kuriems 
išspręsti reikia žinių, išmoktų 
mokykloje (visokių formulių, 
apibrėžimų). Vienas svarbiau-
sių sėkmės faktorių yra susi-
kaupimas. Jeigu žmogus pasi-
duoda stresui,  išsiblaškęs, ne-
gali pakankamai greitai ir tiks-
liai spręsti užduočių.  

 

Vesta Bielinytė  

 Olimpiadų užduotys gerai 
parinktos: vienos lengvesnės, 
dėl kitų reikia pasukti galvą. 
Kalbėjimo užduotis man buvo 
sudėtingiausia, kadangi į ver-
tintojų klausimus reikėjo atsa-

kyti iš karto. Miesto etapo už-
duotys lengvesnės nei šalies. 
Siekiant gerų rezultatų, pir-
miausia reikia vengti streso ir 
nepersimokyti. Į olimpiadą rei-
kia eiti norint pasitikrinti savo 
žinias ar sužinoti ką nors nau-
jo. 

Diana Bogdanaitė 

 Reikia pasitikėjimo savimi, 
mėgautis dalyvavimo olimpia-
dose akimirkomis. Mano many-
mu, neverta eiti į olimpiadą 
tik dėl pergalės. Emocijos ir 
patirtis, įgyjamos konkurso 
metu, daug vertingesnės. 

 

Adomas Kazlauskas 

 Aš dalyvauju beveik tik ma-
tematikos konkursuose. Daž-
niausiai juose būna ir keblių, ir 
neįveikiamų užduočių, spręsti 
duodamos kelios valandos. Ke- 
turios valandos gali atrodyti 
kaip marios laiko spręsti užda-
viniams, bet patikėkite, laiko 

per daug nebūna (man ir taip 
niekada jo neužtenka). Būtina 
žinoti įvairius uždavinių tipus 
ir suprasti, ko užduotis prašo, 
mokėti pritaikyti taisykles. 

 

Silvija Vainovskaja 

 Visos užduotys savotiškos ir 
kaskart kitokios, tarp jų visada 
yra lengvesnių ir sunkesnių. 
Išskirtinės buvo daugiakalbys-
tės olimpiadų užduotys: joms 
atlikti prireikdavo daug kūry-
biškumo. 

Kuo karantino metu dalyvavimas olimpiadose, konkursuose 
skiriasi nuo įprasto dalyvavimo juose?  

Eivydas Trioška 

 Nuotolinėse  olimpiadose 
dažniausiai pateikiama mažiau 
užduočių, todėl ir laiko toms 
užduotims spręsti duodama 
mažiau. Mano nuomone, olim-
piados karantino metu yra sun-
kesnės, nes reikia ne tik turėti 
žinių, mokėti jas taikyti, bet ir 
dažnai žaibišku greičiu pateikti 
savo atsakymus kompiuteryje 
(tai ne visada paprasta, ypač 
tada, jeigu uždavinio sąlyga 
prašo ne tik atsakymo, bet ir 
sprendimo). Taip pat reikia 
būti iš anksto susipažinus su 
platforma, kurioje vyks olim-

piada. Jei olimpiados metu  
įvyksta koks nesklandumas, 
mokiniui būtina greitai reaguo-
ti, nes nuo to priklauso jo re-
zultatai ir patekimas į kitą   
etapą. Galima sakyti, jog nuo-
tolinė olimpiada – didelis iššū-
kis moksleiviui. 

 

Jonė Didžgalvytė 

 Didžiausias skirtumas tarp 
įprasto dalyvavimo olimpiado-
se ir karantino metu – rašymas 
kompiuterio klaviatūra. Aš nie-
kada nebuvau rinkusi teksto 
prancūzų kalba... 

Petras Sladkevičius  

 Nuotolinės olimpiados ski-
riasi ne tik užduočių pateikimo 
formomis, neįprasta jose daly-
vauti sėdint namuose.  

 

Dominykas Žviedrys 

 Ne taip smagu nuotoliniu 
būdu dalyvauti olimpiadose – 
įprastai jos yra puiki proga su-
sitikti, pabendrauti su kitais 
dalyviais iš Vilniaus ar Lietuvos 
gimnazijų, jau tapusiais drau-
gais. Šiais metais teko apsiri-
boti užduočių sprendimu kom-
piuterio ekrane ir žinutėmis.  

henpicked.net nuotr. 

2021 m. balandis - birželis 



 

  5 

INTERVIU 

Darijus Daužvardis 

 Mano nuomone, pačios už-
duotys nesiskiria, tačiau yra 
jaučiamas psichologinis spau-
dimas, nes esi stebimas. Tokio 
jausmo didelėse auditorijose 
nebūdavo. Pats dalyvavimas 
kiek sugriežtintas (kamerą lai-
kyk taip, užduotis fotografuok 
taip), tačiau tai suprantama, 
juk norima užtikrinti sąžiningą 
mokinių dalyvavimą. 

 

Greta Jucytė  

 Karantino metu olimpiados 
ir konkursai vyksta nuotoliniu 
būdu, tad susikaupti yra daug 
sunkiau. 

 

Nomeda Granickaitė  

 Kadangi renginys vykdomas 
nuotoliniu būdu, yra atsikrato-
ma labai daug streso. Nėra pa-
šalinių dalyvių trukdžių. Kita 
vertus, kai dalyvauji olimpia-
doje karantino metu, trūksta 
bendrumo jausmo, tinkamos 
atmosferos. 

 

Robert Berlin  

 Viena vertus, karantino me-
tu dalyvauti olimpiadose yra 
patogiau, nes sava, jauki, pa-
žįstama namų aplinka, niekur 
nereikia važiuoti. Kita vertus, 
praktiškai visada būna šiokių 
tokių techninių nesklandumų 

dėl mikrofono, kameros ar in-
terneto ryšio, be to, nelieka 
progos gyvai pabendrauti su 
bendraamžiais. Taip pat sudė-
tingiau atlikti pateiktas užduo-
tis internetinėje platformoje.  

 

Vesta Bielinytė  

 Iš daugelio mokinių esu gir-
dėjusi, kaip smagu olimpiado-
se, kad tai puiki galimybė susi-
pažinti su kitais žmonėmis. 
Šiais metais mes to nepatyrė-
me. Buvo labai keista dalyvau-
ti nuotoliniu būdu olimpiadoje, 
atlikti užduotis kompiuteriu, 
būti stebimiems per „Zoom“ 
platformą. 

 

Diana Bogdanaitė 

 Atsiranda baimė, kad bus 
techninių nesklandumų, kurie 
nuo tavęs nepriklausys. Teko 
fone girdėti triukšmo (lojantys 
šuniukai, remonto darbai, ma-
žesnių dalyvių brolių ir sesių 
šūksniai), nes nebuvo galima 
išjungti mikrofonų. Tai šiek 
tiek trukdė susikaupti. Taip 

pat laikas užduotims atlikti bu-
vo sutrumpintas, kad sumažin-
tų nusirašinėjimo tikimybę. 

 

Silvija Vainovskaja 

 Chemijos olimpiados miesto 
etape užduotis teko atlikti 
nuotoliniu būdu „Moodle“ plat-
formoje, mus stebėjo per 
„Teams“ programą. Iš pradžių 
sistema „nulūžo“ dėl dalyvių 
kiekio, todėl olimpiada buvo 
tęsiama po kelių valandų. Visi 
klausimai buvo su pasirenka-
maisiais atsakymais arba reikė-
jo įrašyti kelis žodžius. Res-
publikiniame etape teko susi-
rinkti mokykloje, užduotis atli-
kome „Moodle“ platformoje, 
reikėjo jas nufotografuoti ir 
išsiųsti sprendimus. 

 

Adomas Kazlauskas 

 Dalyvavimo konkursuose ka-
rantino metu patirtis man buvo 
labai neįprasta. Aš ir kiti daly-
viai turėjome būti įsijungę 
mikrofonus ir kameras, rodan-
čias mūsų darbo vietas. Dažnai 
pasitaikydavo įvairių pašalinių 
garsų, kurie trukdydavo susi-
kaupti. Namuose yra daug ra-
mesnė nuotaika, apskritai nėra 
konkurencingos ir įtemptos at-
mosferos, padedančios susi-
kaupti, dėl to ir darbas tampa 
sunkesnis,  reikalaujantis dau-
giau jėgų. 

Kas yra tavo sėkmės paslaptis?  

Jonė Didžgalvytė 

 Mano sėkmės paslaptis yra 
labai neįdomi – sunkus darbas. 
Esu įsitikinusi, kad jei nuošir-
džiai stengiesi, anksčiau ar vė-
liau visos tavo pastangos bus 

įvertintos, todėl nenukabinkite 
nosies, jei jums tai dar neatsi-
tiko. 

Eivydas Trioška 

 Sėkmės paslaptis – regulia-
riai domiuosi chemija, žiūriu  

teachhub.com nuotr. 

horiba.com nuotr. 
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organinių ir neorganinių me-
džiagų sintezės procesus per 
„Youtube“ platformą. Kasdien 
sprendžiu įvairius chemijos už-
davinius, beveik kasdien disku-
tuoju su kolegomis chemikais. 
Taigi, galima sakyti, jog, kaip 
ir sportininkai, „palaikau che-
miko formą“.  

 

Petras Sladkevičius  

     Manau, kad norint pasiekti 
užsibrėžtą tikslą tam reikia 
skirti daug laiko ir nuoširdžiai 
dirbti. Netikiu, jog stebuklin-
gas pieštukas ar vilkimas rūbas 
gali nulemti geresnį ar bloges-
nį rezultatą.  

 

Dominykas Žviedrys 

 Visada sakiau ir sakysiu: ma-
no sėkmė kyla iš susidomėjimo 
ir noro. Jei kažkuo domiesi, 
nori sužinoti kažką nauja, atsi-
randa motyvacija, sėdi ir mo-
kaisi. 

Robert Berlin  

 Mano nuomone, žmogus sa-
vyje turi viską, ko reikia, kad 
pasiektų savo tikslą. Užtenka 
susikaupti ir nukreipti savo  
energiją tinkama linkme. Gy-
venime atsiranda žmonių, ku-
rie nepatenkinti kitų progresu, 
bet reikia mokėti jų nepaisyti 
ir judėti toliau. Aš esu labai 
dėkingas tėvams ir draugams.  

Darijus Daužvardis 

 Sėkmės talismano aš netu-
riu. Olimpiada nėra loterija, su 
sėkme neturi nieko bendro. Aš 
tiesiog pasitikiu savimi ir pa-
sikliauju savo jėgomis spręsda-
mas užduotis. 

 

Greta Jucytė  

 Manau, kad mano sėkmės 
paslaptis yra tinkamas požiūris 
ir nusiteikimas. Olimpiados ir 
konkursai tai naudinga patirtis 
ir įgūdžių tobulinimas, svar-
biausia ne laimėti, o dalyvauti, 
nes jau dalyvaudamas įgiji 
naujų žinių ir gebėjimų. 

 

Nomeda Granickaitė  

 Vienintelis dalykas, kuris 
man padeda sudėtingose situa-
cijose, yra afirmacijos. Nuošir-
džiai tikiu, jog kartojant pozi-
tyvius teiginius jie įsiskverbia į 
pasąmonę ir taip yra ugdomas 
pasitikėjimas savimi. Man tai 
veikia efektyviai. 

 

Silvija Vainovskaja 

 Per kalbų olimpiadas mano 
talismanu tapo S. Jesenino ei-
lėraščiai, nes cituodavau juos 
visur, kur tik galėjau, ir vertin-
tojams tai patiko. 

 

Vesta Bielinytė  

 Manau, kad visų olimpiadų 
sėkmės paslaptis yra darbas. 
Kalbų olimpiadose svarbu gerai 
mokėti kalbą.  

 

Diana Bogdanaitė 

 Man laimėti olimpiadoje pa-
dėjo mano akiratis. Labai do-
miuosi kultūriniu Rusijos gyve-
nimu: skaitau knygas, žiūriu 
dokumentinius filmus apie dai-
lininkus, rašytojus ir kt. Ka-
dangi rusų kalbos olimpiados 
užduotys buvo susijusios su 
kultūra, man pasisekė.  

 

Adomas Kazlauskas 

 Nemanau, kad rezultatai 
priklauso nuo sėkmės. Aš daly-
vauju, nes noriu pažiūrėti, ką 
sugebu, metu sau iššūkį. Taip 
pat padeda meilė mokslui ir 
noras, motyvacija išmokti. 

Ką galėtum patarti konkursuose dalyvaujantiems mokiniams?  

Jonė Didžgalvytė 

 Jaudulys jaučiu iki olimpia-
dos pradžios, tačiau po to susi-
valdau ir išnaudoju visas savo 
galimybes. Labai patariu suval-
gyti bananą ir kelis šokolado 
gabaliukus prieš pat olimpia-

dą, nes tai malšina stresą, bū-
dama alkana negaliu efektyviai 
dirbti, pradedu nervintis. 

 

Eivydas Trioška 

    Olimpiadose spręsdamas už-

davinius per daug nesijaudin-
davau, pagalvodavau, jog pa-
rodysiu savo žinias, ką moku.  
Jauduliui neturėjau laiko. O-
limpiados pradžioje visa siste-
ma užstrigo. Didžiausias jaudu-
lys apima laureatų paskelbimo 
metu.  

delfi.lt nuotr. 
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INTERVIU 

Petras Sladkevičius  

 Jaudulys dalyvaujant kon-
kursuose yra neišvengiamas 
palydovas. Tik dalyvavimas 
kuo įvairesnėse olimpiadose 
leidžia įveikti stresą. Aš su 
jauduliu nekovoju, nes priimu 
tai kaip savaime suprantamą 
dalyką. Kartais dėl jaudulio ir 
norisi sugrįžti į tokius rengi-
nius.  

 

Dominykas Žviedrys 

 Neradau būdo jauduliui   
įveikti, tik neskubėti, susi-
kaupti. Atidžiai perskaitydavau 
užduotis, nusiraminu skaityda-
mas, mąstydamas, susikaupiu, 
sprendžiu užduotis, o jei nesi-
seka jos išspręsti, sprendžiu 
kitą, vėliau tęsiu pradėtą dar-
bą.  

Darijus Daužvardis 

 Siūlyčiau nežiūrėti į olimpia-
dą kaip į kokią rungtį. Olimpia-
da yra tam, kad pasitikrintum 
savo žinias, pagilintum loginį 
mąstymą ir pasilinksmintum. 
Olimpiadoje nėra nei laimė-
tojų, nei pralaimėtojų – esi tik 
tu, uždaviniai ir tušinukas. 

 

Greta Jucytė  

 Visada reikia gerai nusiteik-
ti, o jaudulys nelabai kuo pa-
dės, geriau nusišypsoti ir atsi-
palaiduoti, tada savaime viskas 
geriau sekasi. 

 

Nomeda Granickaitė  

 Jaudulys yra emocija, su 
kuria kovoju ligi šiol, esu atra-
dusi kelis būdus nusiraminti. 
Svarbu taisyklingai kvėpuoti ir 
prisiminti, kad tikėtina, jog 
visi taip pat jaučiasi.  

 

Robert Berlin  

 Žmonėms, kuriems sunku 
suvaldyti stresą konkursų, o-
limpiadų metu, rekomenduoju 
atsipalaiduoti, prisiminti, kad 
stresas nepadeda, tai nėra ir 
ko jaudintis, reikia sutelkti dė-
mesį į užduotį ir spręsti, o jei 
užduoties iškart nesiseka išsp-
ręsti,  grįžti prie jos vėliau, 
atlikus kitas. Beje, skubėjimas 
nepadeda nei mokslo srityje, 
nei gyvenime. Streso valdymui 
padeda kvėpavimo pratimai, 
kasdieninė meditacija, svogū-
nų, česnako, kofeino vengimas 
ir tiesi laikysena.  

 

Vesta Bielinytė  

 Esu žmogus, kuris labai jau-
dinasi dėl rezultatų. Manau, 
kad nėra nė vieno mokinio, ku-
ris neišgyventų jaudulio prieš 
konkursus. Man stresą padeda 
valdyti suvokimas, kad gauta 
vieta olimpiadoje nenulemia 
viso mano gyvenimo. Reikia 
prisiminti, jog svarbiau yra da-
lyvauti, negu laimėti. Aišku, 
prizinę vietą užimti yra tikrai 
labai džiugu ir malonu, tačiau 
per daug jaudintis nereikia. 

Diana Bogdanaitė 

 Beveik nesijaudinu, dažniau 
mane būna apėmęs azartas. 
Kitiems patarčiau suprasti, kad 
jei laimėsi - puiku, esi šaunuo-
lis! Jei nelaimėsi – tai patirtis, 
tu išbandei save. 

 

Silvija Vainovskaja 

 Nereikia kovoti su jauduliu, 
nes jo nebejausi, kai susikaup-
si ir imsi spręsti užduotis. 

 

Adomas Kazlauskas 

 Aš dalyvauju, kad išbandy-
čiau savo sugebėjimus ir ži-
nias, todėl pernelyg nesijaudi-
nu dėl paties rezultato. Jeigu 
patenku į miesto etapą, džiau-
giuosi galėdamas atstovauti 
savo mokyklai. Per daug iš sa-
vęs nesitikiu. Patarčiau apie 
konkursą galvoti kaip apie pap-
rastą žaidimą - juk nieko blogo 
neatsitiks, jeigu prasčiau pasi-
rodysi ar užimsi neaukštą vie-
tą. Tai gali būti motyvacija la-
biau pasistengti ir pasimokyti. 

chronicle.com nuotr. 
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Ko mokslo metų baigimo proga palinkėtum mūsų gimnazijai?  

Jonė Didžgalvytė 

 Niekada nelyginkite savęs su 
kitais. 

 Eivydas Trioška 

 Mūsų gimnazijai palinkėčiau 
vilties ir stiprybės. Mokiniams – 
būti ypač atidiems, be reikalo 
neiti iš namų ir, žinoma, pasis-
kiepyti vakcina, gerai baigti 
mokslo metus, dvyliktokams – 
sėkmingų egzaminų. Būtų labai 
smagu kitais metais vėl išvysti 
vieniems kitus gyvai. Mokyto-
jams linkiu sėkmės! 

 

Petras Sladkevičius  

 Šie metai tapo dideliu iš-
bandymu ne tik mūsų mokyklos 
bendruomenei, tačiau ir visam 
pasauliui. Ilgas buvimas na-
muose daugumai pradėjo atsi-
bosti, neigiamai paveikė kai 
kurių mokinių motyvaciją, to-
dėl jiems linkiu rasti noro ir 
ryžto siekti užsibrėžtų tikslų. 
Visai mokyklos bendruomenei 
linkiu neprarasti vilties, jog ši 
pandeminė situacija baigsis ir 
galėsime sugrįžti į normalų gy-
venimą.  

 

Dominykas Žviedrys 

 Suraskite tai, kas juos domi-
na ir to siekite. Sėkmė nėra 
garantuota, bet pabandyti vi-
sada verta! 

Darijus Daužvardis 

 Linkiu kiekvieną dieną būti 
stipresniems, negu buvote va-
kar, ir nepraraskite svarbiausio 
-pasitikėjimo savimi. Jūs galite 
viską! 

 

Greta Jucytė  

 Linkiu džiaugtis akimirka ir 
kasdien pamatyti grožio, patir-
ti laimės, linkiu šiltos vasaros, 
kad kitais mokslo metais visi į 
gimnaziją grįžtume ne tik pa-
tobulėję, bet ir pailsėję. 

 

Nomeda Granickaitė  

 Linkiu ištvermės ir prisimin-
ti, kad viskas yra laikina.  

 

Robert Berlin  

 Gimnazijos mokiniams linkiu 
išlikti pozityviems. Juk vasaros 
atostogos jau čia pat. Visiems 
linkiu sėkmės gyvenime.  

 

Diana Bogdanaitė 

 Metai buvo sunkūs, patyrė-
me išbandymų ir įvairiausių 
emocijų, iš visų buvo pareika-
lauta labai daug ištvermės. To-
dėl visiems linkiu gerai pailsė-
ti, mėgautis gyvenimo akimir-
komis.  

 

Adomas Kazlauskas 

 Žinau, kad šie metai buvo 
daug kam labai sunkūs, tad lin-
kiu gerai pailsėti, turiningai 
praleisti vasarą, kaip tik širdis 
trokšta – pakeliauti, išmokti 
naujų dalykų. Tik nesėdėkite 
per ilgai namie, ir taip per vi-
sus metus pakankamai juose 
prisisėdėjome! 

 

Silvija Vainovskaja 

  Linkiu išmokti susikaupti, 
siekti savo svajonių, laimės, 
pasimėgauti gyvenimu. 

 

Vesta Bielinytė  

 Žinau, kad šitie metai buvo 
kitokie, privertė mus mokytis 
kitokiomis sąlygomis, tačiau 
visus sveikinu, įveikus tokį di-
delį iššūkį. Labai tikiuosi, kad 
kitais metais jau pavyks grįžti į 
normalias vėžes. Visiems moki-
niams linkiu linksmos vasaros ir 
gero poilsio, o abiturientams 
sklandaus kelio toliau! 

INTERVIU 2021 m. balandis - birželis 
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LIETUVOS MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO  
KONKURSO ŠALYJE LAUREATŲ ĮSPŪDŽIAI 

 Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso Vilniaus miesto etape mūsų gimnazistai 
(Urtė Ignatavičiūtė, IVp, Marius Valančius, IVa, Jokūbas Bakas, IIIb, Jonas Orintas, IIIm, 
Šarūnė Panovaitė, IVp, Denas Misiulis, IIIp) pristatę literatūrinę kompoziciją pagal K. 
Navako esė „Daikčiukų visata“ ir R. Povilionio eiles pelnė I vietą, šalies etape III vietą. 
Jie sutiko pasidalyti savo mintimis. 

 

 Marius Valančius  

 Esu dalyvavęs ankstesniuose 
spektakliuose, kurie pareika-
laudavo daug laiko repetici-
joms, bet ir suteikdavo džiugių 
bendravimo su bendraamžiais 
akimirkų. Šį kartą teko repe-
tuoti nuotoliniu būdu ,,Zoom“ 
platformoje, todėl buvo kiek 
liūdnoka. Man patinka būti 
tam tikros organizuojamos 
veiklos dalyviu, prisidėti prie 
jos įgyvendinimo. Filmuojant 
kompoziciją sunkiausia buvo 
susikaupti, pasitaikė labai šal-
tas oras, sukosi mintys, kaip 
sušilti. Džiaugiuosi, kad pada-
riau viską tinkamai, kas nuo 
manęs priklausė. Tokiose veik-
lose verta dalyvauti, nes juo-
kas, patirtis ir nuotykiai yra 
garantuoti. Kai sužinojau, kad 
laimėjome prizines vietas, tru-

pučiuką nustebau, atrodė, kad 
karantino situacija sutrukdys 
mums padaryti kokybišką pro-
duktą, bet pavyko puikiai. 

 

Urtė Ignatavičiūtė 

 Patiko rengti pasirodymą ir 
dalyvauti konkurse, nes tai pa-
įvairino karantino rutiną. Buvo 
labai smagu pamatyti gyvai 
mokytojus bei mokinius, nors 
ir pasislėpusius po kauke. Ka-

dangi filmavimas vyko šaltą 
žiemos dieną, greitai te-
mo,  norėjosi atlikti savo vaid-
menį kuo geriau, kad sutaupy-
tume laiko bei jėgų. Jei kas 
filmavimo metu nepavykdavo, 
buvo iš ko pasijuokti. Sunkiau-
sia buvo išlikti kantriam ir ati-
duoti visas pastangas filmuo-
jantis, nepaisyti šalčio ir neri-
mo, kad operatoriaus kamera 
gali greitai išsikrauti. Mokytis 
tekstus man niekada nebuvo 
problema, įgijau  įgūdžių vai-
dinti prieš kamerą, dar grei-
čiau įsiminti tekstą, išsisukti iš 
situacijos, kai pamirštamas 
scenarijus. Galutinis darbo re-
zultatas pranoko mano lūkes-
čius, o žinia apie laimėjimą 
pakėlė nuotaiką. 

  

Jonas Orintas 

 Buvau maloniai nustebintas 
gavęs pasiūlymą dalyvauti ku-
riant literatūrinę kompoziciją. 
Iš pradžių buvo šiek tiek neaiš-
ku, kaip viską sugebėsime at-
likti ir nufilmuoti pasirodymą, 
nes karantino sąlygos apsunki-
no galimybes. Mintis filmuotis 
Vingio parke man patiko, nes 
seniai jame nebuvau, atsira-
do  galimybė gyvai susitikti su 
draugais, kurių buvau pasiil-
gęs. Nors oro sąlygos buvo at-

Akimirka iš kompozicijos 

Akimirka iš kompozicijos 

Urtė Ignatavičiūtė 
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šiaurios,  radome puikų spren-
dimą – kartu draugiškai pabė-
gioti ir išgerti karštos arbatos, 
turėjome progą prisiminti 
ankstesnius vaidinimus, kelio-
nes. Filmavimas vyko apie tris 
valandas, tačiau jos nė kiek 
neprailgo,  visiems buvo smagu 
ir linksma. Filmuodamasis ne-
labai galvojau apie tai, kokią 
vietą užimsime. Man svarbiau-
sia buvo dalyvauti ir paben- 
drauti su mokytojais ir drau-
gais. Žinoma, buvo labai malo-
nu sužinoti, kad mieste ir res-
publikoje laimėjome prizines 
vietas.  

 

Šarūnė Panovaitė  

 Šiemet dalyvaudama litera-
tūrinėje kompozicijoje arti-
miau susipažinau su mokyto-
jais, vidine mokyklos mikrokul-

tūra. Džiaugiuosi, jog galėjau 
išbandyti savo jėgas. Mane 
nustebino labai smagus sukom-
ponuotas iš esė ir eilėraščių 
tekstas. Literatūrinė kompozi-
cija buvo įdomi ir labai links-
ma, kurios filmuoti išmokę žo-
džius susirinkome Vingio parke 
per siautulingą šaltį. Manau, 
kad galėjome pasirodyti daug 
geriau, labai džiaugiuosi, kad 
kompozicijos vertinimo komisi-
ja mūsų darbą įvertino. Mums 
buvo smagu. Ačiū už galimybę 
ir įvertinimą! 

 

Denas Misiulis 

    Man visuomet patiko vaidin-
ti ir dalyvauti panašiose veik-
lose. Sunkiausia buvo repetuo-
ti tekstą su mokiniais, dalyvau-
jančiais kompozicijoje, per 
„Zoom“ programą, žinoma, 
filmavimas irgi buvo neleng-
vas. Tą dieną lauke buvo 
20 laipsnių šalčio, tad filmavi-
mo metu visi šąlome. Nepai-
sant visų sunkumų man labai 
patiko, žinojome, kad dirbame 
bendro tikslo link. Išmokti 
tekstą buvo lengviausia šio 
darbo dalis. Ši patirtis padėjo 
man mokytis dirbti grupėje, 
planuoti laiką. Mano manymu, 
kiekvienas mokinys turėtų da-

lyvauti šioje ar panašioje veik-
loje, išbandyti savo gebėjimus. 
Smagi žinia, kad laimėjome 
pirmąją vietą Vilniuje ir tre-
čiąją šalyje, tačiau esmė kita – 
svarbiausia, kad mes visi kartu 
kaip grupė dirbome išvien ir 
pasiekėme tikslą! 

 

Jokūbas Bakas 

 Nuotaika kuriant kompozici-
ją buvo gera, nors termomet-
rai rodė 20 laipsnių šalčio, te-
ko susikaupti, taip pat ir iš-
mokti kantrybės. Kai kurias 
scenas kartojome po kelis kar-
tus. Sunkiausia buvo perprasti, 
kokia intonacija turiu pasakyti 
tekstą. Dalyvavimas šioje veik-
loje man suteikė daug teigia-
mų emocijų, leido patirti ko-
mandinį darbą, gyvai pabend-
rauti su bendraamžiais. Kad 
užėmėme prizines vietas kon-
kurse, maloniai nustebau. 

Akimirka iš kompozicijos 

Akimirka iš kompozicijos 
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Marija Vaičiulytė  

RENGINYS ANTROKAMS  

„KOMPETENCIJOS, SKIRTOS ATEITIES PROFESIJOMS“  

 Žinoti, kokie įgūdžiai yra 
reikalingi norint įgyti trokšta-
mą profesiją, yra labai svarbu 
ypač jaunam žmogui, ieškan-
čiam savo ateities kelio. Apie 
tai, kokios yra svarbiausios XXI 
amžiaus kompetencijos, skirtos 
ateities profesijoms, kuo jos 
skiriasi ir į ką mes turėtume 
atkreipti dėmesį jas ugdydami, 
balandžio 22d. II klasių moki-
niams 7 pamokos metu pasako-
jo karjeros konsultantė, lekto-
rė, edukacinės ir meno erdvės 
„11Kasta“ įkūrėja Asta Blažins-
kienė. Renginį inicijavo bei 
moderavo gimnazijos alumnės 
Goda Cimbolaitė ir Kunigunda 
Zubytė.  

 Pasak A. Blažinskienės, XXI 
amžiaus kompetencijos yra o-
rientuotos į įvairiapusį ir grei-
tai kintantį pasaulį, ne tik į 
tam tikrą žinių pritaikymą ra-
šant atsiskaitymą, laikant eg-
zaminą. Atlikto tyrimo, kurio 
tikslas buvo išsiaiškinti pagrin-
dinius elementus sėkmingai 
karjerai pasiekti, rezultatai 
parodė, kad turimos žinios su-
daro 30 procentų, o 70 procen-

tų tenka socialiniams įgū-
džiams, kuriems dažniausiai 
skiriama mažiau dėmesio.  

 Lektorė  išskyrė septynias 
svarbiausias XXI amžiaus kom-
petencijas. Viena iš jų – kriti-
nis mąstymas. Šiais laikais, su-
siduriant su dideliais informa-
cijos srautais, reikalinga mokė-
ti ją priimti ir panaudoti. Ban-
dydami išspręsti problemas 
neišvengiamai padarome klai-
dų, į kurias, anot lektorės, 
nereiktų ypač koncentruotis ir 
nelaikyti jų blogybėmis. XX 
amžiaus žymus psichoterapeu-
tas M. Eriksonas  yra pasakęs, 
kad 98 procentai mūsų kasdie-
nių patirčių yra teigiamos ir 
pozityvios, tačiau labiausiai 
pastebime ir įsimename neigia-
mas patirtis. Tai mūsų įprotis 
fokusuotis į tai, kas nepatinka 
ar yra negerai. Norėdami su-
mažinti nepasisekimų reikšmę, 
turėtume naudoti metodą „Kas 
buvo gerai?“, stengtis įžvelgti 
teigiamus dalykus, kelti klausi-
mą „Kas gali būti dar geriau?“, 
kad išsiaiškintume, ko siekia-
me, ir galėtume sukurti tinka-
mą veiksmų planą.  

 A. Blažinskienė pabrėžė, 
kad svarbus ir kūrybiškumas, 
gebėjimas generuoti naujas 
idėjas, mąstyti už ribų bei ko-
mandinis darbas ir lyderystė. 
Ypač dirbant tarptautinėse ko-
mandose su skirtingų kultūrų 
žmonėmis, labai svarbu išgirs-
ti, stengtis suprasti kitą bei 
mokėti įtaigiai išreikšti savo 
mintis. Vadinasi, būtina ugdy-
tis ir komunikabilumą. 

 Pasauliui nuolat tobulėjant, 
neišvengiamai reikalingi skait-
meninio raštingumo įgūdžiai. 
Mokėjimas naudotis technolo-
gijomis atveria daug galimy-
bių. Pasak lektorės, profesinės 
karjeros kelyje padeda lanks-
tumas siekiant reaguoti į besi-
keičiančius dalykus, prisitaikyti 
prie esamos situacijos.  Ne ma-
žiau svarbi ir socialinės atsako-
mybės kompetencija.  

 Bet kokią profesiją pasirin-
kus svarbu nepamiršti moralės, 
pagarbos žmogaus teisėms ir 
atsakomybės už savo veiksmus. 
Viešnia renginį baigė sociologo 
A.Tofflerio žodžiais apie moky-
mąsi: „XXI amžiaus neraštin-
gieji bus ne tie, kurie nemoka 
skaityti ar rašyti, bet tie, kurie 
nemoka mokytis, iš naujo mo-
kytis bei dar kartą persimoky-
ti.“ Dėkojame karjeros konsul-
tantei A. Blažinskienei už įdo-
mią paskaitą, mokiniai praplė-
tė savo kompetencijas ir ži-
nias.  

www.linkedin.com 

employeeconnect.com nuotr. 
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PROJEKTO „IMUNITETE, GELBĖK!“ SVEIKOS  
GYVENSENOS PAMOKOS  

Kotryna Bizunovičiūtė  

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m. balandis - birželis 

  

 Gegužės mėnesį I-II klasių 
mokiniams vyko nuotolinės 
Lietuvos medicinos studentų 
asociacijos vykdomo projekto 
„Imunitete, gelbėk!“ sveikos 
gyvensenos pamokos. Jo tiks-
las - supažindinti mokinius su 
imuniteto samprata, prevenci-
jos prieš paplitusias infekcines 
ligas būdais bei išsklaidyti mi-
tus, susijusius su skiepai.  
 Pamoka prasidėjo trumpa 
apklausa, kurios tikslas buvo 
patikrinti mokinių turimas ži-
nias minėta tema. Mokiniams 
buvo vaizdingai papasakota    

a 

apie imunitetą, remiantis me-
tafora. Pateiktas pavyzdys – 
pilį saugo gynybinis griovys, 
sienos ir sargybiniai, tai žmo-
gaus kūne atitiktų skirtingus 
imuniteto tipus. Gynybinis 
griovys yra lyg įgimtas imuni-
tetas – tai pirmoji reakcija į 
„priešus“ (bakterijas ir viru-
sus). Kita „gynyba“ yra įgyta ir 
skirstoma į natūraliąją ir dirb-
tinę, kurios skirstomos į pa-
syviąją  ir  aktyviąją. 
 Įgytas natūralus pasyvus  
imunitetas yra gaunamas su 
motinos pienu dar kūdikystėje, 
bet po kurio laiko išblėsta. Na-
tūralus aktyvus imunitetas at-
siranda persirgus liga, tai rei-
kalauja daug organizmo re-
sursų. Kad mokiniams būtų 
suprantama, tai buvo lyginama 
su neapmokytų karių, kurių 
dauguma žūva, bet išgyvenę 
įgyja patirties, pavyzdžiu. 
Dirbtinis pasyvus ir aktyvus  
imunitetai nėra tokie nuosto-
lingi ir abu gaunami iš kitos 
aplinkos: pasyvusis susidaro, 
kai kito jau persirgusio žmo-
gaus antikūniai suleidžiami 

sergančiajam ir padeda kovoti 
su liga, o aktyvusis – pasiskie-
pijus („supažindinus organizmą 
su „priešais“).  

 Pamokos metu buvo kalbėta 
apie įvairias ligas, kaip: difte-
rija, kokliušas, stabligė ir ty-
mai. Susipažinome su jų simp-
tomais, gydymo procesu, buvo 
aptartos ir priežastys, dėl ku-
rių patartina skiepytis. Pavyz-
džiui, kartais vengiama skiepy-
ti vaikus nuo tymų, nes mano-
ma, kad ši liga yra išnykusi. 
Deja, tai nėra tiesa – tymų 
protrūkių nebūna dėl visuome-
ninio imuniteto, kuris susida-
ro, kai apytikriai 70% visuome-
nės yra pasiskiepijusi. Vadina-
si, jeigu vis mažiau žmonių 
skiepysis, atsiras didelė rizika 
vėl atsirasti tymams. Pamokos 
pabaigoje įgytas žinias patikri-
nome virtualioje viktorinoje 
„Kahoot!” platformoje.  

  

     Apibendrindama galiu pasa-
kyti, kad pamoka buvo vertin-
ga: dabar siaučiant pandemijai 
ši tema yra ypač aktuali, esa-
me šį bei tą girdėję apie imu-
nitetą ir skiepus iš žiniasklai-
dos, tačiau žinome nepakanka-
mai, be to, plėsti savo akiratį 
ir įgyti žinių visada smagu. 

maistassveikatai.lt nuotr. 

www.sveikatos-biuras.lt nuotr. 

www.sveikatos-biuras.lt nuotr. 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

SUSITIKIMAS SU BUVUSIA GIMNAZIJOS ABITURIENTE, 
LRT ŽINIŲ LAIDŲ VEDĖJA SIMONA VASILIAUSKAITE  

Ūla Diglytė  

  

 Gegužės 20 d. popietę II-IV 
klasių mokiniams įvyko gimna-
zijos „Alumni“ klubo organi-
zuotas nuotolinis projekto 
„VSDG Jaunųjų lyderių klu-
bas“ renginys su buvusia gim-
nazijos abituriente, LRT radijo 
ir televizijos laidų vedėja bei 
žurnaliste Simona Vasiliauskai-
te. Renginio metu viešnia suti-
ko papasakoti apie savo profe-
siją ir karjeros kelią. 

 Prieš šešerius metus baigusi 
gimnaziją po studijų Simona 
dirbo LRT radijo naujienų tar-
nybos reportere, debiutavo 
kaip radijo laidos „60 minučių“ 
vedėja, nuo praėjusių metų 
prisijungė prie LRT televizijos 
laidos „Laba diena, Lietuva“ 
kūrėjų gretų, o nuo šių metų 
vasario pristato aktualijas žinių 
laidoje „Labas rytas, Lietuva“. 
LRT apdovanojimuose „Auksi-
nės bitės 2019“ jai buvo įteik-
tas „Metų debiuto“ apdovano-
jimas.  

 Simona pasakojo, kad moky-
damasi mokykloje nesvajojo 
apie žurnalistės darbą, labiau-

siai mėgo lietuvių kalbos ir li-
teratūros pamokas, tad kurį 
laiką svarstė apie lietuvių filo-
logijos studijas. Draugai juo-
kais siūlydavo tapti žurnaliste, 
tačiau dėl sunkių stojamųjų 
egzaminų atrodė, kad tai sun-
kiai pasiekiama. Vis dėlto no-
rėdama save išbandyti Simona 
baigė specializuotą žurnalisti-
kos mokyklą, dalyvavo stovyk-
lose, bendravo su žurnalistiką 
studijuojančiais studentais ir 
įstojo į Vilniaus universitetą. 
„Neatsiejama žurnalisto profe-
sijos dalis yra nuolatinė komu-
nikacija su kitais, nuolatinis 
buvimas tarp žmonių, maniau, 
kad filologija „uždaresnė“ sri-
tis ir joje nerealizuočiau savęs 
tiek, kiek norėčiau“, - aiškino 
ji.  

 Simona pabrėžė, kad prieš 
renkantis studijas labai svarbu 
yra išsiaiškinti dominančius da-
lykus. Antraisiais studijų me-
tais jai teko pasirinkti, ar spe-
cializuotis spaudos, ar televizi-
jos ar radijo srityje. „Niekada 
nebūčiau pagalvojusi, kad pasi-

rinksiu radiją, nes dalis kursio-
kų, dabartinių kolegų, sakyda-
vo, kad „užaugo su radiju“. 
Man nieko panašaus nebuvo, aš 
visiškai jo neklausydavau.“ 
Pašnekovė tvirtino, kad televi-
zija ją visad žavėjo, tačiau ra-
dijo studijų pasirinkimą nulė-
mė didesnės praktikos galimy-
bės. „Garsu ir vaizdu galima 
perteikti kur kas daugiau nei 
raštu. Daug įdomiau klausyti 
nei skaityti interviu, nes gali 
matyti žmogaus emocijas, gir-
dėti intonaciją“, - savo įžval-
gomis dalinosi Simona.  

 Paklausta, kaip atrodo žur-
nalisto kasdienybė, ji atsakė: 
„Labai retai turiu darbo dieną, 
kuri prasideda ir baigiasi konk-
rečiu metu. Dėl to kai kurie 
žmonės ir sako, kad žurnalisti-
ka tai ne darbas, o gyvenimo 
būdas. Mane labai žavi repor-
terio darbo dinamika, nes vie-
ną dieną, kovo 8-ąją, gali eiti į 
turgų klausti gėlių kainų, o kitą 
imti interviu iš Prezidento”. 
Simona įvardino smalsumą kaip 
esminę savybę, reikalingą žur-
nalistams, o didžiausiais iššū-
kiais darbe – patirties stoką ir 
įprotį save lyginti su vyres-
niais, labiau patyrusiais kole-
gomis. Baigdama pasakojimą ji 
patarė išmokti nesureikšminti 
tam tikrų dalykų, kartais mo-
kėti iš savęs ir pasijuokti, o ne 
plakti už kiekvieną nesėkmę, 
ieškoti, bandyti, kol atrasi tai, 
kas domina iš tikrųjų.  

 Mokiniams buvo įdomu klau-
sytis buvusios gimnazijos moki-
nės Simonos pasakojimo apie 
savo karjeros kelią. 

lrt.lt nuotr. 

2021 m. balandis - birželis 
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ALUMNŲ PROJEKTAS „VILNIAUS SIMONO DAUKANTO 
GIMNAZIJOS JAUNŲJŲ LYDERIŲ MOKYKLA“  

Goda Cimbolaitė - VSDG Alumni asociacijos prezidentė  

 Esu Goda Cimbolaitė, nuo 
pat gimnazijos baigimo dirbu 
VSDG Alumni asociacijoje, jau 
trečius metus kuruoju ilgalaikį 
projektą „Lyderių klubas“ bei 
antrus metus einu Alumni aso-
ciacijos prezidentės pareigas. 
Kadangi gimnazijoje buvau ak-
tyvi bendruomenės narė, bai-
gusi 12-tą klasę su jos veiklo-
mis taip greitai nenorėjau at-
sisveikinti, todėl vos uždariusi 
gimnazijos duris tapau kitos 
jau gerokai mažesnės, tačiau 
entuziastingos bendruomenės – 
VSDG Alumni asociacijos – dali-
mi.  

 Vienas iš pagrindinių asocia-
cijos tikslų yra „kurti tiltus“ 
tarp dar gimnazijoje besimo-
kančių mokinių ir jau į darbo 
rinką įsiliejusių alumniečių. 
Taip pat siekiame, jog Alumni 
nariai ateityje galėtų remti 
gimnaziją, prisidėti prie jos 
tobulėjimo ir vystymosi. Kol 
kas iki šio tikslo įgyvendinimo 
reikia nemažai laiko, tad gim-
nazijoje organizuojame įvai-
rius trumpalaikius bei ilgalai-
kius projektus, skirtus moki-
niams. Vienas iš jų projektas 
„Lyderių klubas“, jau penktus 
metus iš eilės gyvuojantis pro-

jektas, kurio metu į gimnaziją 
kviečiame įvairių profesijų vi-
suomenėje žinomus žmones 
papasakoti apie savo karjerą, 
jos pasirinkimo motyvus, duoti 
patarimų jaunimui profesijos 
pasirinkimo klausimais.  

 Iki šiol vykę gyvi susitikimai 
šiais pandeminiais metais pas-
katino ieškoti būdų, kaip pro-
jektą realizuoti virtualioje 
erdvėje. Turbūt daugiausia ne-
rimo kėlė mintys, ar moki-
niams bus įdomu su žmonėmis 
kalbėtis nuotoliniu būdu, nes 
juos nuolatinis mokymasis prie 
kompiuterio ir taip išvargina. 
Šiais metais vyko nemažai pro-
duktyvių ir įdomių susitikimų 
su visuomenėje žinomais lyde-
riais. Pirmajame susitikime su 
mokiniais dalyvavo aktorius, 
pedagogas Mantas Cegelskas, 
kuris trumpai pristatęs savo 
profesiją pasakojo ir apie kitas 
vykdomas veiklas, dalinosi sa-
vo patirtimi, pamąstymais apie 
talento reikšmę profesinėje 
veikloje, pateikė keletą prak-
tinių situacijų, iš kurių moki-
niai galėjo pasimokyti, kokie 
dalykai yra svarbiausi prista-
tant save darbo pokalbyje. 

        Minėdami Kovo 11-osios 
šventę, organizavome susitiki-
mą su žinomu politologu dr. 
doc. Mažvydu Jastramskiu, ku-
ris dalijosi savo įžvalgomis   
apie Prezidento veiklą, darbus, 
kartu su mokiniais diskutavo, 
ką ir kiek gali Lietuvos Prezi-
dentas. Įsibėgėjant „Lyderių 
klubo“ veiklai, virtualiuose su-
sitikimuose su mokiniais daly-
vavo ir startuolių kūrėjas, no-

vatorius Ruslanas Trakšelis, 
žinomas ne tik Lietuvoje, bet 
ir pasauliniu mastu dėl savo 
išmaniojo sveiko maisto trintu-
vo „Millo“ sukūrimo. Mokiniai 
turėjo galimybę interaktyviai 
pamatyti Ruslano kuriamus 
produktus ir jų veikimo me-
chanizmus, nes būdamas savo 
darbo kabinete jis demonstra-
vo įvairių prietaisų veikimą ir 
netgi šiuo metu kuriamus, dar 
niekur nematytus produktus.  

 Mokslo metams artėjant į 
pabaigą, susitikimų su moki-
niais ciklą baigė Simona Vasi-
liauskaitė, mūsų gimnazijos 
alumnė ir žinoma žurnalistė, 
vedanti laidas „Labas rytas, 
Lietuva“, „Laba diena, Lietu-
va“,  pristatanti dienos naujie-
nas LRT „Žiniose“. Simona pa-
sidalino prisiminimais apie 
gimnaziją, pateikė patarimų 
studijų rinkimosi klausimais, 
pasakojo apie savo kasdienius 
darbus ir veiklas, tokiu būdu 
pristatydama savo profesijos 
subtilybes ir leisdama moki-
niams pasimatuoti „žurnalisto 
batus“.  

 Visos komandos vardu linkė-
dama lengvesnių ateinančių 
mokslo metų tikiuosi, jog jau 
kitais mokslo metais rinksimės 
į gyvus susitikimus ir iš lyderių 
semsimės patirties ne tik per 
ekraną! 

vsdgalumni.lt nuotr. 

Nuotrauka iš G. Cimbolaitės archyvo 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m. balandis - birželis 
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GEGUŽĖS 21-ĄJĄ – PASKUTINIO SKAMBUČIO  
ŠVENTĖ ABITURIENTAMS  

Viltė Kasputytė, Dominyka Statkutė  

 Šių metų gegužės 21 – oji –
tai Paskutinio skambučio šven-
tė gimnazijos dvyliktokams. Iš 
pradžių jie susirinko vienuolik-
tokų papuoštuose kabinetuose, 
kuriuose vyko įvairių dalykų 
mokytojų, paskui paskutinė 
auklėtojų pamokos. Jose ne- 
trūko linksmų žaidimų, juoko 
ir prisiminimų.  

 Vėliau abiturientai, skam-
bant paskutiniam skambučiui, 
mokytojai ir gimnazijos admi-
nistracija susirinko gimnazijos 
kiemelyje. Šventės metu abi-

turientus sveikino gimnazijos 
direktorė Jolanta Knyvienė, 
abiturientų tėvų vardu – gim-
nazijos tarybos narė Aušra Bar-
kauskienė, mokinių prezidentė 
Gabrielė Česevičiūtė. Nuošir-
dūs žodžiai, linkint sėkmės eg-
zaminų sesijoje,  muzikos mo-
kytojo E. Čepanonio dainos pa-
lietė bene kiekvieno dvylikto-
ko širdį. Pakalbinti dvyliktokai 
linkėjo geros kloties ateities 
laidoms, mokyklos bendruome-
nei, prisiminė gražiausias savo 

mokymosi gimnazijoje dienas. 
Klausantis sveikinimų kalbų, 
draugų atliekamų dainų, kartu 
dainuojant visus džiugino šven-
tiškos akimirkos, išgyvenamas 
bendrystės jausmas. 

 Šventės pabaigoje pasodinus 
simbolinę rožę kiemelyje kiek-
viena klasė paleido į dangų ba-
lioną, kuris simbolizavo naujas 
galimybes, svajones ir laukian-
čius iššūkius – prasideda inten-
syvus ruošimosi brandos egza-
minams etapas. 

Mokytojo V. Stundžios nuotr. 

Mokytojo V. Stundžios nuotr. 

Mokytojo V. Stundžios nuotr. 

 Dėl pandeminės situacijos neturėję progos švęsti šimtadienio, abiturientai džiaugėsi 
galėdami gyvai dalyvauti Paskutinio skambučio šventėje. Tai ne tik proga susitikti su 
draugais ir mokytojais, tai ir atsisveikinimas su svarbiu gyvenimo etapu, ketverius me-
tus kartu buvusiais žmonėmis. Tai artėjančių iššūkių ir naujų galimybių pradžia. 

Mokytojo V. Stundžios nuotr. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m. balandis - birželis 
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AKCENTAS 2021 m. balandis - birželis 

 
MOKINIŲ KŪRYBA, SKIRTA V.MAČERNIO 100-OSIOMS  

METINĖMS PAMINĖTI 

Juta Nalivaikaitė, IVa1  
Respublikinio fotonovelių konkurso „Mėlyno 
sapno svajinga šalis“ laureatė 

 Fotonovelė „Teptukas“ 

 Šaltos snaigės krito jam ant veido: kaktos, 
skruostų, blakstienų. Tądien siautėjo pūga, bet 
miško takeliu jis ėjo kaip niekad ramus ir lai-
mingas. Kodėl – žinojo tik jis vienas. 

  Nors vis dar spigino šaltis, ledinė plunksna 
jau seniai nebepiešė languose, nutįsusios var-
veklių fleitos nebegrojo melodijų; žiemos pa-
saulyje vyravo vos dvi blankios spalvos. „Ką 
gali padaryti dailininkas, turėdamas dvi spal-
vas?“ – svarstė jis. Atsakymą žinojo: net ir tu-
rėdamas vos dvi spalvas, menininkas gali nuta-
pyti žaviausią vaizdinį, bet... paveikslo sėkmė 
niekada nepriklauso nuo dailininko.  

 Mūza jo nelanko jau kurį laiką ir dvi šáltos 
žiemos spalvos jam nedaro jokio įspūdžio. Tep-
tukas numestas, dažai sudžiūvę, molbertas ap-
dulkėjęs. Tačiau nei dvi bejausmės spalvos, 
nei nusigręžusi mūza jo netrikdo – nors ir verti-
namas, tapytoju būti jis niekad nenorėjęs. 
„Sakote, kūrėjas? Toli gražu. Aš tik žmogus,“ – 
atkakliai kartodavo jis. 

 Greit prabus Pavasaris – tikrasis kūrėjas. Pa-
vasaris nupieš spalvingą peizažą, tokį, kokio 
menininkas neregėjęs. Žvelgdamas į pilką žie-
mos dangų, atsidusęs jis tyliai sušnabžda: 
„Atėjus pavasariui, vėl išeisiu pasivaikščioti...“ 

 Taip jis ir padarys. Jam bežingsniuojant, 
melsvoje pavasariškoje padangėje sklęsdami 
paukščiai mos, linkėdami gero kelio. Teptukas 
gulės ant stalo... 

 J. Nalivaikaitės nuotr. 

Faustas Semėnas, IVa2 

Rūta Jurkevičiūtė, IVa1 

Aistė Bagvilaitė, IVa1 
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       Mielas skaitytojau, kviečiame susipažinti su keliomis iškiliomis balandžio – birželio mėne-
siais gimusiomis Lietuvos istorijos, visuomenės, literatūros ir kultūros srityse nusipelniusio-
mis asmenybėmis!  

Ignas Jurkūnas – Ignas Šeinius  

wikipedia.org nuotr. 

1889 04 03 – 1959 01 15  

Lietuvių ir švedų rašytojas, impresionizmo atstovas, romano 
„Kuprelis“ autorius.  

 Romanas „Kuprelis“ turi du variantus – pirmąjį, 1913 m. 
išleistą Amerikoje, tačiau nesulaukusį pripažinimo Lietu-
voje, ir antrąjį, koreguotą 1932 m.  

 Išvykęs į Švediją ir apsigyvenęs Stokholme atstovavo Lie-
tuvių komitetui nukentėjusiesiems dėl karo šelpti, dirbo 
pasiuntiniu Suomijoje bei Lietuvos Respublikos ministru 
skandinavų kraštams.  

Jonas Biliūnas  

       „Juk meilė – tai bent regimojo 
gyvenimo vienatinė prasmė. Nerasti 
jos – kaip ir to gyvenimo nustoti.“ 

 

1879 04 11 – 1907 12 08  

Lietuvių lyrinės psichologinės prozos pradininkas.  

 Daug savo kūrinių parašė juos diktuodamas žmonai, 
kadangi sunkiai sirgo džiova. 

 Dėl savo pažiūrų buvo pašalintas iš Dorpato (Tartu) 
universiteto. 

    „Lietuvoje Biliūnas laikomas svar-
biausiu lyrinės prozos ar lyrinio pasako-
jimo prozoje pagrindėju. Kritikų priim-
ta kalbėti apie prozos „biliūnišką tradi-
ciją“ minint bene svarbiausią jos požy-
mį – liūdną lyrinį pasakojimą.“  
                                   (D. Vaitiekūnas)  

„Sunku mirti be vilties, savo gyvenimo 
tikslo nepasiekus.“  

bernardinai.lt nuotr. 

LAIKO DULKES NUŽĖRUS 2021 m. balandis - birželis 

     „Šeiniaus romanas  „Siegfried Immer-
selbe atsijaunina“ tai geriausias tarpuka-
rio Lietuvoje parašytas fantastikos kūri-
nys, yra artimiausias lietuviškos literatū-
ros atitikmuo George‘o Orwello kūrybai.“  
         (A. Dambrauskas) 



 

  18 

1845 05 31 – 1921 12 07  

Lietuvių literatūros klasikas, naujosios lietuvių poezijos  
pradininkas.  

 Mokykloje aktyviai įsitraukė į jaunųjų ateitininkų veiklą, 
skatino kitus kurti. 

 1943 m. per poezijos vakarą skaitė „Vizijas“ Vilniaus 
filharmonijos salėje, kurioje sulaukė gausių publikos plo-
jimų, kartojo skaitymus. 

Lietuvių prozos klasikė, lietuvių realistinės prozos           
pradininkė.  

 Aktyviai dalyvavo besikuriančios lietuvių visuomenės gy-
venime, 1907 m. vyko į pirmąjį Lietuvos moterų suvažia-
vimą Kaune. 

 1915 m. dėl „Lietuvos žiniose“ publikuoto straipsnio dvi 
savaites praleido Lukiškių kalėjime. 

Vytautas Mačernis  
1921 06 05 – 1944 10 07  

                           Parengė Ani Airapetian  

noriuzinoti.lt nuotr. 

     „Žemaitės kūryba ir biografija liudija 
gaivalingą jos talento jėgą, gebėjusią pra-
siveržti pro gyvenimo aplinkybes, nesutei-
kusias jai išsilavinimo, skatinančios ir ug-
dančios literatūrinės terpės.“  
            (B. Speičytė)  

      „Man, gerai pažinusiam Mačernį gyvą, 
atrodo, kad didelis jo poezijos pasisekimas 
gyvam tebesant – tarsi paties likimo atlygi-
nimas, ciniškas atlyginimas už tai, kad jam 
tik taip trumpai tebuvo leista maitintis, jo 
paties žodžiais tariant, „geriausiais žemės 
vaisiais.“  
                        (Alfonsas Nyka-Niliūnas)  

„Kuris nieko neturi, nieko ir neieško.“  

edukamentas.lt nuotr. 

       „Vizija — tai mano turtas, svajo-
nė — tai mano dabartis, praeitis ir a-
teitis. Be jų aš nieko neturiu, be jų 
daugiau nieko ir nenoriu.“  
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Žemaitė 
Julija Beniuševičiūtė Žymantienė –  
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         Mielas skaitytojau, jau susipažinai su šių mėnesių asmenybėmis, tad dabar kviečiame 
Tave išmėginti savo jėgas sprendžiant užduotį apie jas: išsprendęs kryžiažodį siųsk atsakymą 
elektroniniu paštu budas.vsdg@gmail.com ir mes Tau padovanosime prizą! Siųsdamas atsaky-
mą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės. Linkime sėkmės!  

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 

PROTO GURMANAMS 

Vertikaliai: 

3. Jono Biliūno kūrinio „Liūdna pasaka“ 

žanras. 

6. 1894 m. Žemaitė parašė pirmąjį apsaky-

mą „Rudens .....“. 

9. Kokiu kitu literatūriniu pseudonimu pasi-

rašinėjo rašytojas I. Šeinius? (du žodžiai).  

10. Kūrybos antologijos, kurioje išspausdin-

ta V. Mačernio kūryba, pavadinimas. 

11. Žemaitės vardo premija teikiama rašy-

tojams už grožinę prozą ar publicistiką ..... 

tema. 

12.Vytauto Mačernio eilėraščių ciklo pava-

dinimas. 

Horizontaliai: 

1. Žymiausias Igno Šeiniaus kūrinys, parašytas 
1913m. 

2. Jonas Biliūnas yra lyrinės ..... novelės pra-
dininkas. 

4. Žemaitė savo kūryboje dažnai vaizdavo ..... 
problemas. 

5. Šeimos narys, kurio paveikslą Vytautas Ma-
černis įamžino savo eilėraščiuose. 

7. Igno Šeiniaus kūrinys „Kuprelis“ yra pirma-
sis ryškiausias ..... krypties romanas lietuvių 
literatūroje.  

8. Ant kokio piliakalnio pastatytas paminklas 
rašytojui Jonui Biliūnui ? 

  – Tuščios vietos 

I II III IV 

            12.       

     3.              

                   

                 6.  

                   

     II      9.           

     1.       III         

                 I     

                   

        4.    IV         

                    

                   

                 10.  

     8.              

                   

      2.             

   11.                

                   

   7.                

                   

5.                   
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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! 

MOKINIŲ KŪRYBA 

KŪRYBOS OAZĖ 

Augustė Jankevičiūtė, IId 

Enrika Gurevičiūtė, IVa1 

Gertrūda Granickaitė, IId 

Austė Zaleckaitė, IId 

2021 m. balandis - birželis 

Urtė Tatarūnaitė, IVa1   

Šarūnė Panovaitė, IVp 

Austėja Arštikytė, IVa1 

Urtė Ignatavičiūtė, IVp Justas Savčiukas, IId 

Urtė Ignatavičiūtė, IVp 
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