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Mokinių kūrybos skiltis 15 psl. 

Igno Gegužio nuotr. 

2019 m.  kovas - gegužė 

Tradicijas reikia puoselėti: gim-
nazijai švenčiant 10 - metį mūsų      
mokykloje tradiciškai svečiuojasi  
Vilniaus politinių kalinių ir tremti-
nių choras „LAISVĖ“. Įspūdžiai, ren-
ginio akimirkos, tremtinių prisimini-
mai – kviečiame pasmalsauti! 

Patriotiškumas - svarbi tautos ver-
tybė. Apie jos reikšmę kalba  gim-
nazijos svečiai E.Jelanskis ir R. Vil-
končius.  

2019-ieji metai mūsų gimnazijai 
ypatingi, juk švenčiame 10-ąjį jos 
gimtadienį! Šios gražios sukakties 
proga gimnazijos mokiniai dalinasi 
mintimis apie mokytojus. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Skaitykite 4  psl. 

 Kur ir kada prasideda istorija? Gal tada, kai akimirka 
tampa įsimintina asmens ar visuomenės gyvenime? Ar ta-
da, kai mažas žingsnelis virsta didžiu pasiekimu? O gal kai 
klausimas virsta ilgai ieškotu atsakymu? Visa tai būdinga 
ne tik istoriniams pasaulio įvykiams, tačiau ir daugelio 
mūsų, ne tik jaunuolių, gyvenimui. Dalyvavimas gimnazi-
jos veikloje yra viena iš galimybių jaunai asmenybei kurti 
bei pajusti bendruomeniškumo jėgą. Tai, kas sudėtinga 
vienam, keliese dirbant tampa įmanoma ir įgyvendinama 
bendruomenėje. Gimnazijoje ugdomas smalsumas ir jau-
natviškas entuziazmas padeda praplėsti  mūsų pažinimo ir 
gebėjimų ribas, imame suprasti, jog svarbu kurti ir bran-
ginti artimą mokinio bei mokytojo ryšį, saugoti mūsų 
bendruomenės puoselėjamas tradicijas ir stiprybes. Visa 
tai nebūtų įmanoma be mokinių bei mokytojų bendradar-
biavimo bei bendruomenės domėjimosi gimnazijos veikla. 
Džiugu, jog bėgant metams tradicijos vis labiau šaknijasi 
ir kad čia vis sugrįžta žmonės, kurių klausimai, matyt, jau 
virtę ieškotais atsakymais.  

Gabrielė Brazaitytė 

Skaitykite 5  psl. 

Skaitykite 11  psl. 
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GIMNAZIJOS 10 - MEČIO PROGA INTERVIU SU 
 DIREKTORE JOLANTA KNYVIENE 

Miglė Kaminskaitė 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazijai 2019-aisiais sukako 10 metų, o mokyklai – 25-eri. Šventės 
proga kalbinome visų gerbiamą ir mylimą gimnazijos direktorę Jolantą Knyvienę, kuri kasdien 
ieško naujų idėjų, kaip būtų galima patobulinti darbo ir mokymosi sąlygas, nebijo iššūkių bei 
visapusiškai bendradarbiauja su gimnazijos bendruomene. 

Kokie didžiausi Jūsų siekiai, 
prioritetai vadovaujant gim-
nazijai? 

 Iš tiesų didžiausias mano 
siekis vadovaujant gimnazijai 
yra geros kokybės ugdymas 
vaikams, kuris turi būti pasie-
kiamas tokiu būdu, kad mo-
kykloje gerai jaustųsi tiek mo-
kytojai, tiek mokiniai. 

Įvardinkite bent tris mūsų 
gimnazijos stiprybes? 

 Be abejo, tai mokytojai, 
mokiniai ir rezultatai. 

Kokie yra įsimintiniausi gim-
nazijos 10-mečio pasiekimai? 

 Per tuos dešimt metų įvyko 
tikrai nemažai, tačiau kaip 
vieną iš įsimintiniausių pasie-
kimų galėčiau įvardinti tai, 
kad 2018 metais mūsų gimna-
zija pateko tarp trisdešimties 
Lietuvos mokyklų, turinčių 
stipriausią geros mokyklos 
požymių raišką. Į šį rezultatą 
įeina viskas – rezultatai, mo-

kyklos bendruomenės savijau-
ta ir kitokia mokyklos veikla, 
todėl manau, kad tai yra tik-
rai labai prasmingas dešimt-
mečio vainikavimas.  

Kokia, Jūsų manymu, turėtų 
būti ateities mokykla? 

 Ech, kad žinotumėme, ko-
kia... (juokiasi). Galbūt atei-
ties mokykla turėtų turėti 
funkcionalesnius baldus, dide-
les mokyklos patalpas, kuriose 
tilptų ,,erdvės tarp knygų, 
kompiuterių“. Dėl šių priežas-
čių, matyt, atsirastų ir naujų 
ugdymo metodų, padidėtų 
mokinių suinteresuotumas. 
Taigi, paslankesnės, šiuolai-
kiškesnės ugdymo erdvės išju-
dintų daugelį kitų dalykų. 

Kokios Simono Daukanto tra-
dicijos yra vertos išsaugoji-
mo ateities kartoms/ lai-
doms? 

 Kol kas elektroninės knygos 
nepakeitė popierinių knygų, o 
išmintis, kuri yra sudėta jose, 
tikrai buvo ir bus reikalinga, 
todėl manau, kad tradicija, 
kai mokiniai ir buvę abiturien-
tai dovanoja knygas mokyklos 
gimtadienio proga, mano po-
žiūriu, yra tikrai labai pras-
minga ir graži. Galbūt kaip jos 
tęsinys yra ir kita labai graži 
tradicija – per Paskutinio 
skambučio šventę abiturien-

tams dovanoti po knygą. Ma-
nau, kad tai tikrai yra didesnis 
ir prasmingesnis prisiminimas 
nei kažkoks kitoks suvenyras. 
Na, ir kitos tradicijos – koky-
biški šimtadieniai, talentų va-
karai, gimnazijoje rengiamos 
sporto varžybos, kalėdiniai 
vaidinimai – turėtų ir toliau 
taip kasmet mus visus džiugin-
ti.  

Kaip Jums pavyksta mo-
kykloje suburti tokią aktyvią 
bendruomenę? 

 (Juokiasi) Nežinau, kaip tai 
pavyksta. Tam recepto nėra! 
Manau, kad šioje situacijoje 
arba tau pasisekė su žmonė-
mis, su kuriais dirbi, arba ne. 
Per tą laikotarpį, dešimt 
metų, buvo visko. Šiuo metu 
mes turime labai aktyvius ats-
kirus žmones (administracijos 
darbuotojus, mokytojus), apie 
kuriuos, natūralu, susiburia 
tokie pat aktyvūs mokiniai. 
Kaip sakoma, pirmiausia rei-
kia užvesti variklį, o tada ma-
šina jau pati važiuoja. Tad jei 
galvoji ir nori, kad bendruo-
menė būtų aktyvi, visad skati-
ni tą aktyvumą ir tai prisideda 
prie aktyvios bendruomenės 
susibūrimo. Žinoma, visada 
pirmoje vietoje išliks žmogus 
ir jo noras būti aktyviam. 

UAB „Fotospektras“ nuotr. 
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Kur išmokote direktoriavimo 
meno? 

 Tiesą pasakius, nežinau, ar 
direktoriavimas yra menas, 
tačiau manau, kad lyderiais ar 
vadovais būti reikėtų prigimti-
nių savybių. Niekada to net-
roškau ir tai niekad nebuvo 
mano tikslas. Žinojau tik vie-
na – visada norėjau dirbti dar-
bą su žmonėmis.  

Žinome, jog buvote auklėto-
ja, dirbote mokytoja, esate 
direktorė. Ar įžvelgtumėte 
šių pareigų panašumų? 

 Na, direktorius daugiau dir-
ba su suaugusiais žmonėmis, 
tai yra su mokytojais ir kitu 
mokyklos personalu, tačiau su 
mokiniais bendrauja mažiau. 

Šias pareigas užimantis žmo-
gus daug galvoja apie visokius 
procesus, apie tai, kaip ką pa-
gerinti. Tačiau ir dirbdama 
auklėtoja ir mokytoja nebu-
vau viena iš ramiųjų – visada 
galvoje sukosi vis naujų idėjų, 
kurių būdamas vien tik auklė-
toju ar mokytoju negali reali-
zuoti. Kita vertus, tiek auklė-
tojas, tiek mokytojas yra lyg 
vadybininkas ar organizato-
rius, tik skiriasi žmonės, su 
kuriais jis dirba.  

Akronimas ,,VSDG“ – visada 
siekianti daug gero? Ar ir Jūs 
taip apibūdintumėte gimna-
ziją? 

 Aš neprieštarauju, jei jūs, 
mokiniai, taip apibūdintumėte 

gimnaziją (juokiasi). 

Ko palinkėtumėte gimnazijai 
jos dešimtmečio proga? 

 Ir toliau sėkmingai gyvuoti, 
dirbti, neatsilikti nuo laiko 
tėkmės, pavadinkime, bū-
ti ,,ant bangos“.  Taip pat no-
rėčiau palinkėti jausti pasikei-
timus, kurie turi vykti, ir juos 
inicijuoti. Žinoma, neapleisti 
to, kas yra labai svarbu – išsi-
lavinimo ir jo kokybės. Žengti 
pirmyn koja kojon su gyveni-
mu! 

 

 

Ačiū už atsakymus! 

 

Nori, kad laikraščio redakcija pakalbintų Tavo mėgstamiausią mokytoją? O gal pažįsti gimnazijos mo-

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

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

raštyje! 

Igno Gegužio nuotr. 
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LAISVĖS ŠVENTĖ SU VILNIAUS POLITINIŲ KALINIŲ IR 
TREMTINIŲ CHORU „LAISVĖ“  

N. Juta Nalivaikaitė 

Kaip suprantate gana dažnai 
girdimą frazę „švęsti nepri-
klausomybę“? Ar iš tiesų suvo-
kiame, kas yra nepriklausomy-
bė? Ar galėtume atsakyti, kaip 
ir kodėl ją reikia švęsti? Ilgai 
svarsčiau, kaip reiktų savo 
valstybės laisvę švęsti teisin-
gai ir prasmingai. Atsakymą, 
rodos, suradau visai nese-
niai... 

Šiemet švenčiame ne vieną 
sukaktį: antraisiais namais 
mums, mokiniams, tapusiai 
Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazijai – dešimt metų, tiek 
pat ir itin gražiai tradicijai – 
kasmetiniam jos renginiui su 
Vilniaus politinių kalinių ir 
tremtinių choru „LAISVĖ“. 
Kiekvieną pavasarį gimnazijos 
antrų klasių mokiniai dalyvau-
ja iškilmingame koncerte, ku-
rio metu skamba dainos apie 
Lietuvą, laisvę, partizanus, 
tremtį, meilę Tėvynei. Rengi-
nys unikalus: jo metu mokiniai 
kalbasi su buvusiais politiniais 

kaliniais ir tremtiniais, tiesa, 
pokalbis vyksta kiek kitaip, 
nei įprasta: šis pokalbis – mu-
zikinis. 

Pasipuošę ir nekantraujantys 
antrokai, renginio pasižiūrėti 
sugūžėję smalsūs pirmokai, 
susikaupę vyresnių klasių mo-
kiniai, gimnazijos mokytojai – 
taip atrodė aktų salė, likus 
vos kelioms minutėms iki ren-
ginio. Lauktoji akimirka! Pra-
siveria durys, įeina choras, 
salėje gaudžia plojimai. Di-
džiulį įspūdį palieka ir choro 
dalyvių apranga: moterys ap-
sirengusios autentiškais tauti-
niais drabužiais, kuriuos turė-
jo ir tremties metu amžinojo 
įšalo žemėje. Nuskamba įžan-
ginis choro vadovo Gintaro 
Skapo žodis ir pasigirsta pir-
mieji muzikos garsai. Jo žo-
džiai, pasakyti prieš nuskam-
bant tremtinių himnu tapu-
siam kūriniui „Jei ne auksinės 
vasaros“, įsiminė ilgam: 
„Jums vasara galbūt asocijuo-
jasi su artėjančiomis atosto-
gomis, tačiau šiems žmonėms 
[tremtiniams] vasara kelia vi-
sai kitokius prisiminimus...“ 
Širdį suvirpina jautrūs dainų 
žodžiai, kai kurių veidais nu-
rieda ašara. Klausėmės ne tik 
dainų, bet ir pasakojimų, 
skaudžių tremtinių išgyveni-
mų.  

Po choro programos atėjo lai-
kas ir mums, gimnazistams, 
sudainuoti kelias dainas. Pia-
ninu energingai grojo muzikos 
mokytojas Edvardas Čepano-
nis, padėjęs mums išmokti 
gražiai ir subtiliai atlikti kūri-
nius bei davęs vertingų patari-
mų. Prie mūsų dainų prisijun-
gė ir choro „LAISVĖ“ nariai: 
kartu atlikome dainas „Žemėj 
Lietuvos“, „Brangiausios spal-
vos“, „Mažam kambarėly“. 
Dainavome iš visos širdies, su-
sikabinę rankomis: salę užlie-
jo ypatingas bendrystės ir pat-
riotiškumo jausmas, kurį dar 
labiau sustiprino suvokimas, 
jog šią akimirką esame kartu 
su žmonėmis, išgyvenusiais 
tai, ko mes, mokiniai, negali-
me nė įsivaizduoti, patyrusiais 
daug skaudžių išgyvenimų dėl 
to, jog kovojo už savo Tėvy-
nės laisvę. Tą akimirką supra-
tau – būtent taip reikia švęsti 
nepriklausomybę. 

„Prisimenu Gimtinę aš, 

Jos mėlyną padangę. 

Ar dar sugrįšime kada 

Į Tėviškėlę brangią?“ 

(Daina „Jei ne auksinės vasaros“) 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

2019 m.  kovas - gegužė 
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NUO LR UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS IKI LNK: 
GIMNAZIJOS SVEČIAI APIE LAISVĘ IR PILIETIŠKUMĄ 

Miglė Kaminskaitė  

 2019 metų vasario 14-15 
dienomis gimnazijoje lankėsi 
buvęs gimnazistas, Lietuvos 
Respublikos užsienio reikalų 
ministerijos darbuotojas Ed-
garas Jelanskis ir televizijos 
laidų ir renginių vedėjas bei 
filmų įgarsintojas, LNK savi-
reklamos direktorius Rolandas 
Vilkončius. Svečiai pirmų  kla-
sių mokiniams vedė pilietišku-
mo pamokas. 

 Edgaras Jelanskis iš pradžių 
prisiminė mokymosi metus 
mokykloje, pripažindamas, 
kad nebuvo itin veiklus bei 
gabus, greičiau vienas iš tų 
mokinių, kurie stropiai mokosi 
jiems patinkančius dalykus ir 
nesuka galvos dėl egzistenci-
nių klausimų. Jis nusijuokė 
prisiminęs, jog tik trečioje 
gimnazijos klasėje sunerimo 
dėl to, ką jam reikės toliau 
veikti gyvenime. Jau mokyklo-
je pasižymėjęs gebėjimu lais-
vai reikšti mintis, vis vien neį-
sivaizdavo savo ateities, neži-
nojo, kokią profesiją pasirink-
ti, kur linksta širdis. Ilgai ne-
laukęs Edgaras kreipėsi pagal-
bos į savo etikos mokytoją, 
kuri sugebėjo jaunuolį nu-
kreipti teisingu keliu paklaus-
dama vienintelio klausimo: 
,,O ką gi tu veiktum gyveni-
me, jei žinotum, kad savo ki-
šenėje turi pakankamai pinigų 
pragyvenimui?“ Šis klausimas 
teturėjo vieną atsakymą: 
,,Kalbėčiau.“ Tai vaikinui lei-
do suprasti, jog jo raktas į 
sėkmę gali būti susijęs su  so-
cialiniais mokslais. Šiandien 
Edgaras yra patenkintas savo 

darbu ir už postūmį atrasti 
savo kelią yra dėkingas moky-
tojai. 

 Dirbdamas darbą, kuris rei-
kalauja daug keliauti ar išvyk-
ti iš gimtinės net trims me-
tams, E. Jelanskis džiaugiasi, 
jog yra lietuvis. Vilnių jis įvar-
dina laimingiausiu miestu Eu-
ropoje, kaskart išvykęs svetur 
lygina kitas valstybes su gim-
tine ir dar kartą įsitikina, jog 
Lietuva yra viena iš gražiausių 
šalių. Edgarą žavi gamtos 
žaluma, gūdūs miškai bei sos-
tinės senamiesčio architektū-
ra. Pasiteiravus, kas, jo many-
mu, yra geras pilietis, pašne-
kovas iš karto atsakė, jog ge-
ras pilietis yra tas žmogus, 
kuris myli savo šalį, dirba joje 
ir stengiasi būti pilietiškas, 
visapusiškai atlieka jam skir-
tas pareigas.  

 Kitas gimnazijos svečias Ro-
landas Vilkončius irgi pasidali-
no savo prisiminimais. Priešin-
gai nei Edgaras Jelanskis, jis 
mokykloje buvo ypač aktyvus 
mokinys. Antano Smetonos 
gimnazijos, kurioje mokėsi, 
renginiai, koncertai ir kitos 
veiklos sukosi Rolando galvo-

je, o po pamokų jis visad sku-
bėdavo į būrelius. Nuo pat 
mažų dienų Rolandas girdėda-
vo giminaičių kalbas apie mei-
lę Lietuvai. Noras susigrąžinti 
gimtinės laisvę skatino žurna-
listo šeimą burtis ir veikti. 
Svečias pasakojo, jog būda-
mas dar labai mažas prisidėjo 
prie istorinio judėjimo už lais-
vę – Baltijos kelio. Nors pats 
tuo metu suprasti daug ko ne-
galėjo, mat buvo per mažas, 
dabar jis supranta, kad tai bu-
vo vienas iš patriotiškiausių ir 
pilietiškiausių jo poelgių. R. 
Vilkončius teigė, kad yra dė-
kingas savo šeimai už pamo-
kas, ką reiškia būti pilietiškam 
– švęsdamas valstybines šven-
tes iškelia Lietuvos vėliavą, 
noriai pats šventėse dalyvauja 
ir savo šeimos narius skatina 
tai daryti. Jo manymu, tėvų 
pareiga yra perduoti laisvės 
žinią vaikams, ugdyti jų sup-
ratimą apie laisvę.  

 Mokiniai, dalyvavę tokioje 
netradicinėje pamokoje, jau-
tėsi pakylėti ir laimingesni, 
mat būtent tokie susibūrimai 
ir pasidalijimas patirtimi ska-
tina branginti tai, kas yra 
mums duota – laisvę.  

  

2019 m.  kovas - gegužė 

Nuotr. iš asmeninio archyvo 

lzinios.lt nuotr. 
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 DVIDEŠIMT VIENAS DAUKANTIETIS, APIE LIETUVĄ 
LAKSTANTIS 

N. Juta Nalivaikaitė 

SPEKTAKLIO KŪRYBINĖ 
GRUPĖ: 

DANUTĖ PILYPAVIČIŪTĖ - LIE-

TUVIŲ K. MOKYTOJA 

MINDAUGAS OLBUTAS -   

ISTORIJOS MOKYTOJAS 

RASA ERCMONIENĖ – VARNĖ -   

TEATRO MOKYTOJA 

 

BENAS RAKAUSKAS, IVu 

GABRIELĖ BRAZAITYTĖ, IVc 

VAIDOTAS BUROKAS, IIIu2 

AUGUSTAS SAMAITIS, IVd 

GVIDAS SLUŠNYS, IVd 

MATAS ŽUKAUSKAS, IIIb 

OSKARAS STARINSKAS, IVc 

LINAS ŠINKŪNAS, IVu 

URTĖ BUBLEVIČIŪTĖ, IVd 

KAJUS STEPONAVIČIUS, IVd 

IGNAS KVAŠČEVIČIUS, IIIu2 

EINIUS VILKAUSKAS, IVb 

PATRICIJA MIKUCKAITĖ, IVc 

KORNELIJA JOKIMČIŪTĖ, IVe 

VAIDA VAITKEVIČIŪTĖ, IVe 

GIEDRĖ ČERŠKUTĖ, IVu 

SKAISTĖ EIDUKAITĖ, IVc 

ELŽBIETA RASIMAVIČIŪTĖ, IVd 

NIKAS ŠIŠKA, IIId 

JURGIS JURGAITIS, IIa2 

Jei pasakyčiau, kad spektaklis apie Simoną Daukantą – tai spektaklis apie meilę, ar patikėtu-
mėte?  Vis dėlto būtent tokias mintis man sukėlė tas nepaprastas spektaklis. „Kuo gi jis ypatin-
gas?“ – paklausite. Visų pirma, tai spektaklis, ne vieną žiūrovą sujaudinęs iki širdies gelmių 
(prisipažinsiu, ir man ašarų teko nubraukti!). Spektaklio režisieriai ir aktoriai apie Simono 
Daukanto gyvenimą pasakojo meistriškai sujungdami motinos meilę sūnui ir sūnaus begalinę 
meilę Tėvynei, gimtajai kalbai, istorijos išsaugojimo idėjai. Ar jau tikite, kad spektaklis apie 
meilę? 

„Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“ – tai mūsų mylimų gimnazijos mokytojų Danu-
tės Pilypavičiūtės, Mindaugo Olbuto ir Rasos Ercmonienės-Varnės režisuotas bei darbščių moki-
nių atliktas spektaklis, sukurtas siekiant paminėti 225-ąsias Simono Daukanto gimimo metines. 
Tikslas pasiektas, pasiekta netgi daugiau, nei planuota! Didžiuojamės gimnazijos bendruome-
nėje turėdami šiuos nuostabius žmones: spektaklis vaidintas daugiau nei 20 kartų, aplankyta 
daugybė Lietuvos mokyklų, kultūros centrų,  finalinis jo pasirodymas įvyko Valdovų rūmuose. 
Džiugiausia žinia ta, kad spektaklis „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“ pripažintas 
vienu iš septynių geriausių teatro festivalio „Šimtakojis“ (jame dalyvavo net 73 Lietuvos mo-
kyklų ir kultūros centrų komandos!) laureatų respublikoje!  

Ką apie savo patirtį spektaklyje galvoja patys aktoriai? Savo mintimis jie dalinasi su Jumis, 
mieli skaitytojai. 

Spektaklio kūrybinė grupė 
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ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

        Oskaras Starinskas 

 Per S. Daukanto spektaklių 
turą po Lietuvą jaučiausi labai 
gerai, patiko trupė ir spektak-
lį organizuojantys mokytojai. 
Scena man nebuvo kažkokia 
naujovė, bet vis tiek jausda-
vau ir jaudulį, ir šiokį tokį ne-
rimą, bet po kelių pasirodymų 
pavyko visiškai įveikti scenos 
baimę. Kai išgirdau apie nu-
matomą turą, nebuvau užtik-
rintas, kad man tai patiks, bet 
galiausiai, aplankius didžiau-
sius Lietuvos miestus, likau 
labai patenkintas, jog buvau 
paskatintas daryti tai, ko ne-
buvau pratęs, kad pamačiau 
miestus, kuriuose dar nebuvau 
viešėjęs. Manau, kad šie vai-
dinimai turi ypač didelę reikš-
mę mano asmenybei, visai 
mokyklai bei jos ateičiai.  

       Linas Šinkūnas 

 Apie tai, kad bus statomas 
vaidinimas ,,Dvylika juodvar-
nių, apie Daukantą lakstan-
čių", sužinojau dar nesibaigus 
vasaros atostogoms. Žinoma, 
sutikau per daug nedvejoda-
mas ir galiu drąsiai sakyti, kad 
nepasigailėjau. Viskas prasi-
dėjo nuo kūrybinių procesų, 
diskutavimo, teksto mokymo-
si, repetuodavom net savait-
galiais! Puikių vadovų (D. Pily-
pavičiūtės, M. Olbuto) inicia-
tyva bei turėdami nuoširdų 
norą sukurti kažką ypatinga, 

pastatėme šį spektaklį, su ku-
riuo apkeliavome visą Lietuvą! 
Ne kartą teko mintyse skai-
čiuoti, kiekgi pasirodymų tu-
rėjome (daugiau nei 20!). 
Šiuos 2018-2019 metus, Simo-
no Daukanto metus, prisimin-
siu dar ilgai. Galiu drąsiai sa-
kyti, kad kaip Simono Daukan-
to gimnazijos mokinys atida-
viau savąją duoklę S. Daukan-
tui. Labiausiai į atmintį įsirė-
žė pirmieji mūsų pasirodymai. 
Nuo to momento, kai prasidė-
jo paruošiamieji darbai, kai 
nugrimuotas jau būdavau ne-
be aš, o juodvarnis, kai susi-
kaupimas ir lengvas jaudulys 
matydavosi kiekvieno užkuli-
siuose stovinčio veide, kai iš-
vysdavome ašaras žiūrovų   
akyse,  mūsų, aktorių, veiduo-
se nušvisdavo šypsenos - tai 
įsiminė labiausiai. Ir tai buvo 
ypatinga. Turbūt iš šio projek-
to aš sugebėjau gauti dau-
giau, nei pats atiduoti. Už tai 
labai esu dėkingas gimnazijai. 
Kas buvo sunkiausia? Turbūt 
nebūtų vieno atsakymo: gal-
būt krankti stovint ant vienos 
kojos rimtu juodvarnio veidu. 
Sėkmingai pasirodę konkurso 
"Šimtakojis" Vilniaus miesto 
etape, pakliuvome į regioninį 
etapą Širvintose ir tapome 
vieni iš konkurso laureatų vi-
soje Lietuvoje! 

       Ignas Kvaščevičius 

 Esu vienas iš pasakotojų 

spektakly, tad kalbėti teko 
nemažai. Jaudintis buvo dėl 
ko, ypač kai vaidinome prieš 
didesnes ar reikšmingesnes 
auditorijas. Gal dėl to, kad 
trupę sudarė geri pažįstami ir 
kad su mokytojais puikiai su-
tarėme, buvo mažiau baisu. 
Žodžiai vaidinant patys atei-
na, svarbu apie juos negalvo-
ti. Man rodos, kad kiekvienas 
atmintinai mokame kitų ak-
torių žodžius, jau tiek kartų 
mes vaidinome. Maloniausia 
spektaklio pabaigoje pamatyti 
laimingus mokytojus bei pava-
duotoją, ir šiaip visi laimingi 
būdavo. 

Einius Vilkauskas 

 Sutikau vaidinti, nes norė-
jau išbandyti kažką naujo, pa-
galvojau, jog tai bus gera pa-
tirtis. Esu buvęs keliuose 
spektakliuose, nesu jų fanas, 
tad šis sprendimas man pa-
čiam, jau nekalbant apie ma-
no artimą aplinką, buvo keis-
tokas. Neslėpsiu, vykstant pir-
moms repeticijoms maniau, 
kad nesugebėsiu, bet turbūt 
baimė nuvilti kolektyvą nuga-
lėjo ir padariau viską taip, 
kaip reikia. Per pirmus vaidi-
nimus emocijos užkulisiuose 
kaip iš fontano tryško, su-
reikšmindavome bet kokią 
menkiausią klaidelę, jaudin-
davomės, kad nieks nebūtų 
jos pastebėjęs. Pasirodymų 
skaičius vis augo, emocijos vis 
mažėjo, ir visi tyliai ramiai 
sėdėdavome ir laukdavome 
savo nurodyto laiko. 

Giedrė Čerškutė 

 Vaidinimai buvo ne tik ge-
ras laiko praleidimas, bet ir 
naujų draugų susiradimo prie-
žastis, ko nebūtų įvykę be jų, 
nors ir mokomės toje pačioje 
mokykloje. Tiek daug važinė-
jome, kad jau negaliu atsekti, 
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Man labiausiai įsiminė vaidini-
mai bendruomenei (šeimoms), 
mokiniams ir mokytojams, nes 
tada ir patys artimiausi žmo-
nės pamato, kad ne veltui 
praleidome pamokas, keliavo-
me. Pasiilgsiu to jaudulio, ku-
rį jaučiau pirmaisiais pasiro-
dymais, bei aplodismentų, 
pripažinimo, kad padarėme 
tikrai gerą darbą. 

       Kornelija Jokimčiūtė 

 Spektaklyje buvau šokėja, 
supratau, kad kiekvienas gali 
šokti, jei labai to nori. Visos 
kelionės po Lietuvą man labai 
patiko, pamačiau miestus ir 
miestelius, kuriuose nebuvau. 
Kelionių metu visa komanda 
labai susidraugavo ir galiu 
teigti, jog susiradau daug nau-
jų draugų. Visi mūsų pasirody-
mai, visos emocijos, patirtos 
per šiuos metus, ilgai išliks 
mano atmintyje. Žinoma, bū-
davo ir pykčių dėl nuovargio 
ar kai kažkas nepavykdavo, 
bet geros emocijos visada nu-
galėdavo. Labai džiaugiuosi, 
kad sutikau dalyvauti spektak-
lyje ir buvau dalis to, kas gar-
sino mūsų gimnazijos vardą po 
visą Lietuvą. 

Vaida Vaitkevičiūtė 

       Šis vaidinimas buvo vie-
nas geriausių mano priimtų 
sprendimų šiais metais. Nauji 
žmonės, naujos vietos, naujos 

veiklos bei daugybė viso kito 
gėrio, kurį būtų sunku ir įvar-
dinti. Be galo daug repeticijų, 
kelionių, juoko... Visi kartu 
patyrėme tiek daug, kad visos 
teigiamos emocijos nustelbia 
bet kokią nevykusią smulkme-
ną. Per šiuos metus mes ne 
tik susibendravome tarpusavy-
je, bet ir spėjome geriau pa-
žinti ir mokytojus, kurie visą 
tą laiką buvo neatsiejama 
mūsų trupės dalis. Kiekviena 
praleista pamoka ar paauko-
tas savaitgalis atrodo menka 
auka, lyginant su patirtais 
nuotykiais ir įgyta patirtimi. 
Esu dėkinga organizatoriams 
ne tik už vaidinimo sukūrimą, 
tačiau ir už tai, jog jų dėka 
mes smagiai praleidome laiką 
atlikdami gerą darbą. Patar-
čiau visiems turint galimybę 
dalyvauti panašioje veikloje. 
Tik patyrus galima suprasti, 
koks tai gėris. 

Matas Žukauskas 

       Po visų gastrolių po Lie-
tuvą galiu drąsiai teigti, jog 
tai yra geriausia, ką mes gali-
me parodyti kitiems, ir man 
yra didelis džiaugsmas būti šio 
spektaklio dalimi. 

Dominykas Žvirblis 

       Labai džiaugiausi, kai 
mokytojai Mindaugas ir Danu-
tė pakvietė mane prisijungti 
prie šio projekto. Būdamas jo 
dalimi turėjau galimybę ne tik 
išmokti meistriškai naudotis 
garso ir netgi apšvietimo reži-
sieriaus pultais, bet ir stebėti, 
kaip kuriamas šis jautrus teat-
rinis šedevras, privertęs net 
kiečiausias širdis suminkštėti 
ir išspausti ašarą. Su suburta 
VSDG teatro trupe teko apsi-
lankyti daugybėje mokyklų bei 
kultūros centrų nuo Vilniaus 
iki Papilės. Pasirodėme jau 

daugiau nei 20 kartų- labai 
džiugu! 

 Urtė Bublevičiūtė 

 Spektaklis pareikalavo daug 
laiko, jėgų, kantrybės, bet 
atsipirko susiformavusiu sma-
giu kolektyvu, mylinčiais mo-
kytojais ir nerealiomis emoci-
jomis ant scenos! Keisčiausia 
buvo tai, kad nors ir vaidinom 
dvidešimt ir daugiau kartų, 
kiekvieną sykį jausdavau tokį 
patį atsakomybės jausmą ir 
jaudulį! Ačiū už suteiktą gali-
mybę,  dėl to 12 klasę tikrai 
prisiminsiu. 

Augustas Samaitis 

        Vaidindamas su juodvar-
niais, patyriau įsimintinų aki-
mirkų, kurių nepamiršiu nie-
kad. Mūsų šauni, įvairiaspalvė 
trupė neleisdavo nuobodžiauti 
nė vienam. Kiekvienas atsklei-
dė savo gabumus, nė vienas 
neabejojo, jog šis vaidinimas 
yra ypatingas ir mus vienijan-
tis. Spėjome susikurti nema-
žai tradicijų, kurias, ko gero, 
tik juodvarniai ir geba supras-
ti. Dauguma aktorių šių vaidi-
nimų metu skaičiavo ir pasku-
tiniąsias dienas mokykloje, tai 
suteikė viskam dar didesnės 
vertės. Viliuosi, kad ateityje 
dar ne kartą susibursime atsi-
minti šių dienų. 
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 Kajus Steponavičius 

 Spektaklis tikrai bus įsimin-
tinas mano gyvenime. Su juo 
praleidau visą 12-tą klasę. Pa-
tyrėme nemažai nuotykių, į-
vairios kelionės bus tikrai ma-
no mokyklinių atsiminimų da-
lis. Pats spektaklis tikrai jaus-
mingas ir turi gilią prasmę, 
tad tai, manau, ir traukia 
žmones jį žiūrėti. 

       Skaistė Eidukaitė 

 Vaidindama išmokau naujų 
pamokų, išsiugdžiau gebėjimą 
kuo ramiau reaguoti į netikė-
tas situacijas, pavyzdžiui, 
bliuzelę padaryti pamirštu si-
jonu, nebūti paveiktai streso, 
nenusivilti, kai tekdavo pasi-
rodyti ne itin gausiose žiūrovų 
skaičiumi auditorijose. Ne vie-
ną kartą tekdavo šokti baso-
mis ant scenos, pilnos atšipu-
sių lentų, neišsiduoti žiūro-
vams, kad šoku su pašinu ko-
jos pade, būdavo sunku tilpti 
visiems už mažos užsklandos 
ar ištverti, kai nuo prakaito 

tekėjo grimas. Bet tai atpirk-
davo smagumas būti draugiš-
koje ir vienas kitą palaikan-
čioje komandoje! Ko gi nepa-
darysi dėl savo gimnazijos 
vardo! Dėkoju už tokią gyveni-
mišką patirtį. 

Benas Rakauskas 

       Spektaklyje vaidinau pa-
grindinį Simono Daukanto 
vaidmenį. Kai pradėjome re-
petuoti, atrodė, kad nieko 
gero nesigaus. Kai bevaidinda-
mas pamačiau žiūrovų ašaras, 
supratau, kad geriau pasisekti 
ir negalėjo. Manau, iš šio vai-
dinimo daug ko išmokau apie 
Daukantą, sužinojau daugybę 
jo gyvenimo smulkmenų, taip 
pat susiradau naujų draugų, 
naujų pažinčių. Manau, jog 
pasitaikius progai mokiniai 
turėtų dalyvauti tokiose už-
klasinėse veiklose. 

Gabrielė Brazaitytė 

 Koksai gardumas mėgint 
juos lūpom, gerkle, liežu-
viu... Daugeliui „Dvylika 
juodvarnių, apie Daukantą 
lakstančių“ yra spektaklis, 
šlovinantis Lietuvos istoriją, 
tautos Herodotu pramintą 
pirmosios lietuvių istorinės 
knygos autorių S. Daukantą, 
ar tiesiog smagus laikas bend-
raminčių kompanijoje, tačiau 
man šis spektaklis yra aukuras 
lietuviškam žodžiui. Sakoma, 
jog mums lietuvių kalba yra 
gimtoji. Drįstu nesutikti. Mes 
gimstame savo kalbai, tačiau 
jos išmokstame per potyrius. 
Žodį mama su-prantame šim-
tus sykių palietę artimas švel-
nias rankas, žodį žemuogė po 
vieną lūpomis mėgindami va-
saros kaitroje prisirpusias uo-
gas, skauda – kai esame su-
žeisti, dar labiau, kai žeidžia-
me artimą. Žodžius galima ne 

tik tarti, bet ir ragauti. Taigi, 
mūsų kalba yra ne tik gimtoji, 
bet ir verkto- ji, pažintoji, 
besidžiaugtoji. Teatleidžia 
man visagaliai kalbininkai už 
jaunatvišką žaismą ir naujada-
rus žodžius. Šiuolaikinėje lie-
tuvių kalboje esama anuomet 
Simono Daukanto sukurtų žo-
džių, kuriuos nė nesusimąsty-
dami vartojame kasdien. Laik-
rodis – kasdienybės detalė. 
Valstybė – turtas, vertybė. 
Kaip kalboje, taip ir gyveni-
me. Repeticijų ir spektaklių 
metu patyriau naujų išgyveni-
mų, regis, visai nereikšmingų, 
kartais keičiančių gyvenimą. 
Jiems apibūdinti dar stokoju 
žodžių... Viliuosi, kad pašne-
kesiai užkulisiuose, nebylūs 
žvilgsniai prieš žengiant į sce-
ną, pusiaukelė tarp Papilės ir 
Vilniaus prigis mano gyvenime 
ir užaugs žodžiais, kuriais kal-
bėsiu ateityje. 

 Vaidotas Burokas 

 Dalyvauti spektaklyje labai 
patiko. Superinės nuotaikos, 
šaunus kolektyvas. Džiaugsmo 
ir ašarų kupina patirtis pasiro-
dymų ir repeticijų atžvilgiu. 
Kelionės po nematytus Lietu-
vos kraštus ir svarbiausia buvi-
mas kartu su visais žmonėmis, 
kurie einant laikui tapo nauja 
šeima... Jeigu kas paklaustų, 
taip ir atsakyčiau: ,,Norėtųsi 
atsukti laiką atgal“.  

Mokytojos  Danutės Pilypavičiūtės 
nuotr. 
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GIMNAZIJOS 10 - MEČIO ŠVENTĖ 

Miglė Kaminskaitė 

 ,,Praeitis nėra tik praeitis: 
buvusių įvykių pasekmės tę-
siasi dabartyje. Ateitis irgi 
nėra vien tik tai, kas dar bus: 
ji kuriama čia ir dabar“, - kar-
tą yra pasakęs kunigas Kęstu-
tis Palikša. Ir išties šio vyro 
žodžiuose skamba tiesa. 

Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazija gali didžiuotis ne-
paprasta praeities istorija, 
kuri skatino mokyklos bend-
ruomenę burtis, kurti ir įgy-
vendinti naujas idėjas, kelti 
aukštus lūkesčius sau ir ki-
tiems bei džiaugtis saldžiais 
darbo vaisiais. Visa tai mo-
kyklos administracija, moky-
tojai ir mokiniai kūrė tam, 
kad šiandien galėtumėme 
džiaugtis ir didžiuotis tuo, jog 
per dešimtmetį gimnazija i-
šaugo, tobulėjo. Mokyklai – 
dvidešimt penkeri, o gimnazi-
jos vardu ji puošiasi jau de-

šimtmetį! 

 2019 metų balandžio 12-
tąją mokyklos bendruomenė 
gimnazijos 10 - metį šventė 
ypatingai – išleista mokinių 
kūrybinių darbų kny-
ga ,,Prabilęs laikas“, sukurtas 
charizmatiškas apie gimnazi-
jos bendruomenę spektak-
lis ,,Beveidė laimė“. Drąsūs ir 
kūrybingi mokyklos mokiniai 
nesunkiai įgyvendino lietuvių 
kalbos mokytojos D. Pilypavi-
čiūtės ir istorijos mokytojo M. 
Olbuto idėjas ir užlipę ant 
scenos atidavė visas jėgas 
atskleisdami savo talentus 
kaip jaunieji aktoriai. Spek-
taklio dalyviai džiaugiasi ir 
didžiuojasi savo indėliu į gim-
nazijos šventę. Tai liudija jų 
mintys: „Jausmas, užplūdęs 
mane matant savo mokytojus, 
stovinčius ir plojančius, yra 
neapsakomai geras“, ,,Esu be 
galo dėkinga mokytojams ir 
šiai šventei, kad gavau tokią 
puikią galimybę vaidinti“, 
,,Matyti pasididžiavimą direk-
torės ir mokytojų akyse man 
reiškia didžiausią paskatą nie-
kada nenuleisti rankų ir nuo-
latos tobulėti“.  

 Tą popietę iš susirinkusių 
svečių – buvusių abiturientų, 

mokinių tėvų, Vilniaus miesto 
savivaldybės atstovų, gimnazi-
jos socialinių partnerių, kitų 
mokyklų atstovų- išgirdome 
daug gražių sveikinimo žo-
džių. Muzikos mokytojas E.  
Čepanonis su IIa1 klasės moki-
niais, orkestras ,,Simfukai“, 
buvę gimnazijos mokiniai 
džiugino visus susirinkusius 
muzikos kūriniais. 

 Dėkojame mokytojams, kad 
nuolatos suteikiate progą to-
bulėti, geriau pažinti save ir 
kitus, užsibrėžti bei nuosekliai 
siekti tikslų, įgyvendinti, ro-
dos, nerealias svajones. Dėko-
jame mokyklos administraci-
jai, jog nuolatos rūpinatės 
bendruomenės nariais, atsiž-
velgiate į nuomones, keliate 
klausimus ir į juos ieškote bei 
randate atsakymus. Dėkojame 
mokiniams, kurie siekia iškel-
tų tikslų, auga kaip išskirtinės 
asmenybės, tobulėja mokslo, 
meno, sporto  ir kitose srity-
se. Visi kartu sėkmingai garsi-
name mokyklos vardą. Džiau-
giamės ir didžiuojamės savo 
gimnazija, kuri turi įdomią 
praeitį, smagią dabartį ir ku-
ria gražią ateitį. 
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NUOMONĖS 

 

SU GIMTADIENIU, GIMNAZIJA! MOKINIŲ PAMĄSTYMAI 
APIE MOKYTOJUS 

2019 m.  kovas - gegužė 

Direktorė Jolanta Knyvienė  

Mokyklai minint gana solidžią 
sukaktį, atėjo ir mūsų, moki-
nių, laikas pasveikinti tuos, 
kurių dėka Daukanto vardu 
pavadinti namai klesti jau 10-
uosius metus iš eilės. Deja, 
nesame poetai, kad padėkos 
žodžius ir sveikinimus subtiliai 
įpintume į eiles, tačiau esame 
pakankamai suaugę ir mąslūs 
žmonės, gebantys atverti 
jausmų kerteles ir išreikšti 
dabar jau patirtimi vadinamus 
išgyvenimus ir potyrius, susi-
jusius su svarbiausiais ir arti-
miausiais mums žmonėmis 
mokykloje. Mes švenčiame 
laiką, praleistą su Jumis, se-
miamės ištvermės, kantrybės, 
patirties ir supratingumo, dar 
dažniau – žmogiškumo. Nors ir 
neišvengiamai teks Jus ati-
duoti būsimoms Daukanto kar-
toms, tačiau, kaip sakė V. Hu-
go, ateitis – mokyklos mokyto-
jo rankose, todėl tai, kur sto-
vime dabar, vienareikšmiškai 
yra ir Jūsų indėlis, kuris, tiki-
mės, bus gausinamas dar dau-
gelį metų. Sveikiname Jus su 
švente! 

 

Istorijos mokytojas 

Vytautas Stundžia 

Tai mokytojas, turintis daug 
gyvenimiškos patirties, kuria 
dalinasi su savo mokiniais. Jis 
visada suteikia galimybę tai-
sytis ir mėgsta juokauti. Foto-
aparatu įamžina svarbiausius 
mokyklos įvykius ir nuotrauko-
mis pasidalina su mokiniais, 
tai visada suteikia džiaugsmo. 
Esame dėkingi už mokytojo 

atvirumą ir nuoširdumą bei 
visuomet ištiestą pagalbos 
ranką! 

 

Kūno kultūros mokytojas 
Kęstutis Kundrotas 

Tai mokytojas, kuris visada 
vaikšto šypsodamasis, mo-
kykloje ieškodamas savo spor-
tininkų, todėl jį surasti ir pa-
sakyti, jog nebūsi kūno kultū-
ros pamokoje, nėra sunku – jis 
visada koridoriuje. Linksmo-
mis kūno kultūros pamokomis 
skatina mus deginti riebaliu-
kus ir įtraukia į įvairius ir įdo-
mius sportinius žaidimus. Mes, 
mokiniai, jaučiamės dėkingi 
už jo suteikiamą džiaugsmą ir 
palaikymą! 

 

Matematikos mokytoja 

Irma Gecevičiūtė 

Tai mokytoja, kuri pamokų 
metu skatina intensyviai mąs-
tyti ir visada stebina. Mokyto-
jos pamokos yra labai šiuolai-
kiškos ir išmania lenta ji moka 
naudotis geriau nei mokiniai. 
Spintose ji turi daug vadovė-
lių, todėl tenka spręsti įvai-
raus tipo uždavinius. Mokyto-
jai norime padėkoti už gerą 
mokymo metodiką, puikius 
juokelius, greitą reakciją ir 
įsimintinas frazes! 

 

Matematikos mokytoja 

Stasė Galiauskaitė 

Labai maloni bei supratinga 
mokytoja, atsidavusi savo 
darbui. Ji rūpinasi mokiniais - 
jei kas ko nors nesupranta, 

visada paaiškina, užtat mate-
matikos pamokose nėra dide-
lės įtampos. Tai leidžia moki-
niams jaustis geriau ir be jo-
kių trukdžių atlikti užduotus 
darbus. 

 

Anglų kalbos mokytoja 

Ramunė Vosylienė 

Dėkojame Jums už išmintį ir 
supratingumą, pagalbą. 

 

Krašto gynybos mokytojas 
Saulius Banevičius 

Dėkojame Jums už profesio-
nalumą, reiklumą ir gebėjimą 
mus suburti. 

 

Žmogaus saugos mokytoja 
Beruta Pavydienė 

Santūrus, be galo ramus ir pa-
garbos vertas žmogus, pake-
rintis savo ramybe ir nuošir-
dumu. Mūsų mokytoja - pati 
geriausia, gražiausia, mieliau-
sia, visada gera ją sutikti ne 
tik koridoriuje. 

 

Geografijos mokytoja 

Vilma Balsienė  

Jaunam žmogui, ką jau kalbė-
ti apie gimnazistą, ypač reika-
lingas pokalbis ir palaikymas. 
Auklėtojas, mokinių akimis, 
jokiu būdu neiškyla kaip ad-
ministracinė figūra, veikiau 
kaip draugas, lojalus pagalbi-
ninkas ir ... įkvėpėjas. Esame 
dėkingi už laiką, jausmus, in-
formaciją, keliones, mokslą, 
vertybes, nuotaiką. 
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Fizikos mokytoja 

Alminutė Martūnienė 

Puikiai išmananti savo darbą 
mokytoja, tai yra labai 
svarbu, ypač dėstant fiziką. 
Visuomet pagiria už tinkamai 
atliktą darbą, padeda moki-
niams lengviau įsiminti fizikos 
formules, sugalvodama joms 
atitikmenis iš kasdienio gyve-
nimo.  

 

Danų kalbos mokytoja 

Jurgita Staliulionienė 

Labai šiuolaikiška mokytoja, 
mokanti ne tik iš knygų, bet ir 
pasitelkdama socialinius tink-
lus bei žaidimus. Mokytoja 
skatina mokinius išeiti iš kom-
forto zonos, bendraujant su iš 
užsienio atvykusiais žmonė-
mis, ir aktyviai pažindina su 
Danijos kultūra ir istorija. 

 

Rusų kalbos mokytoja 

Rita Labašauskienė 

Labai inovatyvi ir išmintinga 
mokytoja. Kontrolinius darbus 
keičia įdomiais atsiskaitymais 
apie muziką ir pyragus. Kas-
dienės pamokos irgi nebūna 
nuobodžios, nes mokiniai pa-
žindinami ne tik su rusų kal-
bos gramatika, bet ir su šalies 
kultūra, istorija, geografija. 

 

Anglų kalbos mokytoja 

Ramutė Žemionienė 

Žmogui dažniausiai reikalinga 
yra ne pati mama, o jos moti-
niška meilė. Būtent ją nuola-
tos skleidžia auklėtoja Ramu-
tė. Jeigu mokykloje būtų ša-
kočių kepimo konkursas, 1-ąją 
vietą tikrai laimėtų ji! Auklė-
tinių gimtadienius mokytoja 
pamini plačiai šypsodamasi, 
dovanodama mielas smulkme-

nėles! Mokytoja nuolat rūpi-
nasi savo auklėtiniais ir domisi 
jų užklasinėmis veiklomis-  ji 
pastebės kiekvieno liūdną šyp-
seną ir pagelbės eiti pirmyn! 
Mes ją be galo mylime, kitoms 
klasėms telieka tik pavydėti. 

 

IT mokytojas 

Dainius Martūnas 

Per mokytojo pamokas tau ne 
laivų mūšį žaisti! Mokytojas 
yra griežtas, bet ir šmaikštus 
bei žmogiškas. Jei matys tavo 
norą ir pastangas, pats steng-
sis atsilyginti tuo pačiu. Nors 
jį matome tik vienąkart per 
savaitę ir, atrodo, pažįstame 
prasčiau nei pagrindinių da-
lykų mokytojus, žinome - šis 
mokytojas niekada neatsuktų 
nugaros ištikus bėdai. Net ir 
penktadieniais per šeštą pa-
moką, kai dauguma mokinių 
jau būna pavargę, jis visada 
atsidavęs savo darbui. 

 

Chemijos mokytoja 

Birutė Radzevičienė 

Chemija - tai stebuklų moks-
las, tad Jūs - burtininkė, bet 
svarbiausia tai, kad Jūs esate 
didžiulis pliusas ir pritraukiate 
mus - mažiukus minusiukus. 
Jūs labai rūpestinga, esate 
mūsų saulė, nes verčiate mus 
fotosintetinti! 

 

Fizikos mokytojas 

Rimantas Kynas 

Inteligentas - tai žmogus, ge-
bantis dirbti protinį, kūrybinį 
darbą, apsišvietęs žmogus. 
Nuostabus mokytojas kiekvie-
ną pamoką mums skleidžia 
savo šviesą, kurią mes peri-
mame įgiję žinių. Su  juo mes 
ne tik mokomės, bet galime ir 
rimtai padiskutuoti temomis, 

susijusiomis ne tik su krepši-
niu, futbolu ar fizikiniais dės-
niais. Mokytojas geba būti ir 
rimtas, ir šmaikštus, yra saži-
ningas bei atsakingas. Jei iš-
tiks bėda, niekada nenusi-
gręš.  

 

Anglų kalbos mokytoja 

Rasa Jauniškienė 

Brangioji mūsų IIa2 klasės 
auklėtoja, norime jums padė-
koti už jūsų šilumą, globą ir 
meilę. Esate puiki pedagogė ir 
mokomojo dalyko specialistė. 
Puikiai sugebate mus sudo-
minti pamokose, sutramdyti 
nepaklusnius mokinius, pade-
date mums kryptingai siekti 
savo tikslų. Visada mus palai-
kote. Mes tariame jums AČIŪ 
iš visos širdies!  

 

Chemijos mokytoja 

Jūratė Paukštienė  

Jūsų pamokos - džiaugsmas 
mūsų širdims! Mes Jums dėko-
jame už Jūsų atsidavimą bei 
meilę mokiniams. Visada pa-
klausus paaiškinate, gebate 
pajuokauti ir suprantate mūsų 
humorą. Sakoma, jog geras 
Mokytojas tas, kuris myli savo 
darbą ir mokinius. Būtent tai 
Jūs ir parodote savo pamoko-
se, nebijote priimti naujų iš-
šūkių ar eksperimentuoti, pa-
dedate mums pasirinkti kryp-
tį, patariate. Esate nuostabi 
chemijos Mokytoja ir žavinga 
asmenybė!   

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas Audrius Gabnys 

Stropus, rūpestingas, sąžinin-
gas auklėtojas, kuriam rūpi 
auklėtinių gerovė. 
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Bibliotekininkė 

Rimanta Kožarskaja  

Dėkojame Jums už Jūsų meilę 
knygoms, už plačią šypseną 
pasitinkant mus bibliotekoje, 
už tai, kad padedate surasti 
reikiamas knygas ir patariate 
jas renkantis. Dėkojame už 
tai, jog mokote mus atsako-
mybės grąžinant laiku paimtas 
knygas. Ačiū Jums, kad esate! 

 

Istorijos mokytojas 

Deimantas Karvelis 

Tai puikus mokytojas, išspren-
džiantis problemas ir supran-
tantis pokštus. Geresnio au-
klėtojo nebūtų galima rasti. 
Tai vienintelės pamokos, per 
kurias vyksta mūsų darbas. 
Smagu, jog dar nepasidavėte 
dėl mūsų. Tai mokytojas, dėl 
kurio dienos mokykloje juo-
kingos ir nuostabios. Labai 
ačiū už teisingą požiūrį.  

  

Matematikos ir ekonomikos 
mokytoja Laura Mickutė 

Ačiū, mokytoja, jog niekada 
nepakvietėte prie lentos. Įdo-
miai praleistos pamokos ne-
praėjo veltui. Buvo gera 
bendrauti su jumis ir išspręsti 
sunkiausius uždavinius – taip 
jūsų pamokose tobulėjame. 
Jūsų gera nuotaika ir pozity-
vus požiūris tik dar labiau ska-
tina mokytis ir džiaugtis ma-
tematika. Niekada Jūsų nepa-
miršime! Nuoširdi padėka!   

 

Psichologė 

Asta Januškevičienė 

Dėkojame už moralinę pa-
galbą mokyklos mokiniams. 
Jūsų paskaitos neprailgsta, 
nors retai, tačiau itin veiks-
mingai galite padėti išspręsti 

klasės problemas ir iškilusius 
klausimus. Jūsų šypsena ir po-
zityvumas padeda mums. Dėl 
jūsų jaučiamės saugesni mo-
kykloje. Ačiū! 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Roma Prajaraitė 

Matyti, jog mokytoja myli sa-
vo darbą. Ji liepia ne tik mo-
kytis teoriją, bet ir moko pa-
mėgti literatūrą. Per jos pa-
mokas gali jaustis smagiai ir 
laisvai, tačiau ji nepaleidžia 
vadžių ir geba kontroliuoti 
mokinius. Mokytojos kultūrinis 
išprusimas tiesiog stebina. 
Puiki mokytoja! 

  

Geografijos ir ekonomikos 
mokytoja Genovaitė Kynė 

Tai mokytoja, kuri visad nori 
mums padėti ir stengiasi dėl 
mūsų. Jos dėka galime pažinti 
daugybę įvairių Lietuvos ir pa-
saulio kampelių. Ar daug pa-
žįstate žmonių, kurie apkelia-
vo aplink pasaulį? Jaunųjų 
geografų mokykla ir kitos 
veiklos - neatsiejami mokyto-
jos gyvenimo dalykai. 

  

Anglų kalbos mokytoja 

Vaidota Čiurinskienė 

Tai mokytoja, kurios optimiz-
mas ir atsidavimas darbui   
įkvepia kiekvieną dieną. No-
riai einame į pamokas, nes 
žinome, kad jos bus naudin-
gos, gyvenimiškos ir linksmos. 
Ačiū, mokytoja! 

 

Biologijos mokytoja 

Sonata Urbšienė 

Tai mokytoja, kurios šypsena 
ir BIO+ praskaidrina net juo-
džiausią dieną. Jos pamokose 

pasisemiame žinių ir patirties, 
ji moka sudominti, leidžia 
suprasti, kodėl tai svarbu.  
Ačiū, mokytoja! 

 

Prancūzų kalbos mokytoja 
Danutė Stankaitienė 

Ši mokytoja jau trečius metus 
mūsų geriausia draugė – ji 
mumis rūpinasi, mus išklauso, 
supranta, duoda geriausių pa-
tarimų. Ačiū, mokytoja, už 
visą pagalbą, kurią suteikėte, 
ir už visas džiugias akimirkas, 
kurias praleidome kartu. 

 

Muzikos mokytojas 

Edvardas Čepanonis 

Niekas nepaneigs, kad, nuėjęs 
į mokytojo pamoką, iš jos vi-
sada išeisi geros nuotaikos, 
juokdamasis ir niūniuodamas 
melodijas. Kad ir kaip pro šalį 
dainuotum, jis vis tiek pasa-
kys, kad dainavai neblogai. 

 

Etikos mokytoja 

Rimantė Varkalaitė – Bakienė 

Labai gera, nuoširdi, miela, 
optimistiška, visada pasiruo-
šusi padėti, mokanti kitus pa-
žinti save bei vedanti įdomias 
pamokas mokytoja. 

 

Chemijos mokytoja 

Daiva  Savčiukienė 

Visiems kyla klausimas – kaip 
ši moteris viską suspėja? Ji -  
gimnazijos pavaduotoja,  su-
gebanti kuruoti daugybę da-
lykų, be to, yra puiki chemi-
jos mokytoja. Mokytoja turi 
nuostabų humoro jausmą, vi-
sad sugebės prajuokinti, užtat 
mokiniai šalia jaučiasi gerai ir 
laisvai.  
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Dailės mokytoja 

Agnė Juršytė 

Tai mokytoja, kuri supažindi-
no su menu, parodė, kad dailė 
egzistuoja ne tik paveiksluose 
ar piešiniuose. Esame ypač 
dėkingi, kad mokytoja mums 
leidžia būti savimi.  

 

Matematikos mokytoja 

Vilma Lenkaitytė 

Tai mūsų, IIIu1 klasės, pati 
geriausia auklėtoja ir mate-
matikos mokytoja, kurios la-
bai pasiilgome. Visad paaiški-
na namų, klasės darbus, nepa-
lieka neaiškių dalykų. Kaip 
auklėtoja, ji labai supratinga, 
šilta, rūpestinga, stengiasi dėl 
kiekvieno iš mūsų, kaip dėl 
savo mokinių ir kaip dėl žmo-
nių. Su ja visad galime rasti 
bendrą kalbą, mumis pasitiki, 
bendrauja kaip su suaugusiais 
žmonėmis, nuoširdi ir kantri, 
mokanti suprasti ir atleisti. 
Esant reikalui ji padeda ir 
mokslų, ir asmeniniais klausi-
mais. Net ir būdama ne per 
geriausios nuotaikos, išlieka 
pozityvi. Ji – nuostabi mokyto-
ja ir atvira, patikima auklėto-
ja. Tad ko dar norėti? 

 

Dailės ir technologijų moky-
toja Vaiva Kazlauskaitė 

Tai mūsų naujoji auklėtoja, 
draugiška, rimta, tokia, kuri 
padėtų bėdoje, į ją nebūtų 
baisu kreiptis bet kokiu klausi-
mu. Ji greit perpranta žmo-
nes, puikiai supranta klasės 
„dvasią“ jau po pirmo pokal-
bio ir mes esame labai dėkin-
gi, jog tapo mūsų auklėtoja. 
Ji mums pasirodė tvirto cha-
rakterio, gebanti suvaldyti 
klasę. Tai meniškos sielos 

žmogus, su kuriuo smagu pa-
kalbėti ne tik apie mokyklos 
reikalus, bet ir apie kasdienį 
gyvenimą, asmenines proble-
mas. 

 

Istorijos mokytojas 

Mindaugas Tamošaitis 

Smagu turėti mokytoją, kuris 
nesiremia vadovėlio tekstais, 
o pats juos rašo. Būtent toks 
jis ir yra. Tai rūpestingas mo-
kytojas, padedantis moki-
niams siekti savų tikslų, visad 
pasiruošęs padėti. Nors jis 
puikiai išmano dėstomą daly-
ką, savo žinias visad gilina, 
taip rodydamas mums pavyzdį 
ir užtikrindamas mūsų gauna-
mų žinių tikslumą, naudingu-
mą. Mokytojas ne tik ruošia 
mus egzaminams, bet ir moko 
istoriją sieti su dabartimi, pri-
taikyti ją kasdieniame gyveni-
me. Mes jam esame dėkingi 
už ekskursijas, kuriose arti-
miau susipažinome su Lietuvos 
istorija. 

 

Anglų kalbos mokytoja 

Marina Stanapėdytė 

Tai mokytoja, į kurią gali 
kreiptis bet kada - ji visad pa-
siruošusi padėti. Su ja gali ap-
tarti ne tik mokyklos, bet ir 
asmeninio gyvenimo reikalus. 
Tai supratingas ir palaikantis 
žmogus - tokia ir turėtų būti 
mokytoja. 

  
Šokių mokytoja 

Inga Martinkėnaitė 

Mokytojos pamokos visad bū-
na nuotaikingos, įdomios, 
stengiamasi išmokyti kuo įvai-
resnių šokių, kurie patiktų 
mokiniams, įtraukia kūrybinės 
veiklos. Pamokų pabaigoje 

dažniausiai nelieka mokinių, 
neišmokusių rodomų pamoko-
je šokio judesių. 

  
Teatro mokytoja 

Rasa Ercmonienė – Varnė 

Mokytoja sugeba kiekviename 
žmoguje atrasti aktoriaus 
gyslelę, padeda atsikratyti 
scenos baimės net kukliau-
siems žmonėms, skatina tobu-
lėti. Tai mokytoja, kuri pade-
da pažinti save, labiau savimi 
pasitikėti. 

 

Anglų kalbos mokytoja 

Romualda Martinsone 

IIIc klasės mamytė, kuri visa-
da priglaus savo vaikus, juos 
paguos, pavaišins pačios kep-
tais pyragais, niekada nepra-
eis pro šalį nepaklaususi, kaip 
sekasi. Įėjus į kabinetą visada 
pasidaro jauku, nes 
žodį ,,labas” lydi šypsena. 
Mokytoja labai supratinga, 
moka išklausyti visus moki-
nius, visuomet pataria. 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Laimutė Gaidienė 

Tai puiki mokytoja, niekada 
nenuleidžianti rankų dėl savo 
mokinių, padedanti mums 
tapti brandžiais ir išsilavinu-
siais, besistengianti mumyse 
įžiebti kūrybinę gyslelę. Svar-
biausia, mokytojai rūpi, kad 
nepamirštume būti žmonėmis. 

 

Dailės ir fotografijos 

mokytoja Auksė Žukaitė 

Tai mokytoja, pastebinti  
kiekvieno  mokinio individua-
lumą, suprantanti jaunus 
žmones ir besistengianti, kad 
pasiektume maksimumą. 
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Anglų kalbos mokytoja 

Nida Budreikienė 

Tai tikra svajonių mokytoja: 
jos pamokos visada lauki, nes 
žinai, kad veiksime kažką įdo-
mesnio nei nuobodus moky-
masis iš vadovėlio. Ši mokyto-
ja veda tokias įdomias diskusi-
jas, jog net nepastebi, kaip 
praeina pamokos laikas! 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Ramunė Žilionytė 

Žilionytė - tai mūsų vedlys į 
gyvenimą, tyrą ir švarų, 

Moko mus ji mąstyti, mylėti, 
prie durų atveda aukštų,  

O durys užrakintos... Tačiau 
Ramunė tampa mūs raktu!  

Gyvybę įkvepia, tiki mumis, 
demonus mūsų greitai išvaro.  

Už viską ją mylim... Ir jeigu 
norit trumpai sužinot apie ją,  

Sudėkit eilučių šių pirmąsias 
pirmojo žodžio raides. 

 

Anglų kalbos mokytoja 

Jurgita Trapnauskienė 

Sveika, Jurgita, malonės pil-
noji, mokiniai su Jumis! Jūs 
pagirta šioje gimnazijoje.   
Ačiū už Jūsų supratingumą, 
atlaidumą, išmintingumą bei 
jautrumą.  

 

Matematikos mokytoja 

Dana Kanclerienė 

Malonu atėjus į mokyklą prisi-
minti, jog tikras kelias į ateitį 
paremtas darbu, tikslumu, 
sunkumais ir, aišku, tų sun-
kumų įveikimu. Ačiū, mokyto-
ja, už nenumaldomą norą 
siekti aukštesnių tikslų ir dali-
jimąsi tuo noru su mumis. 

Biologijos mokytoja 

Nijolė Jankauskienė 

Tai mokytoja, siekianti kiek-
vieną mokinį kryptingai vesti 
tinkama linkme, labai maloni, 
visada padedanti ir patarianti, 
besistengianti dėl mūsų kla-
sės. O kaip mokytoja stengia-
si, kad pamokos būtų kuo įdo-
mesnės! 
 

Fizikos mokytoja 

Jolanta Snežko 

Tai mokytoja, be galo nuoširdi 
bei supratinga, turinti gerą 
humoro jausmą, puikiai išma-
nanti fizikos dėsnius, formu-
les, informacinių technologijų 
paslaptis! Nobelio premijos 
laureatė už skyrių  ,,Elektros 
srovės stipris, įtampa, varža”. 
Kas ji?! Tai pati geriausia au-
klėtoja ir ,,viščiukų prižiūrė-
toja“ Jolanta! 

 

IT mokytojas 

Mindaugas Jakavonis 

Kalbos netyla, jog kompiute-
rių užkalbėtojas mokytojas 
Mindaugas sugeba kompiuterio 
klaviatūra, pelyte ir moni-
toriumi kurti stebuklus, to-
kius, kaip mokyklos tvarkaraš-
tis, internetinio tinklalapio 
maketavimas bei profesiona-
liausios skaidrės. 

 

Bibliotekininkė 

Irma Michiriovienė  

Mokyklos knygos surūšiuotos 
pagal pavadinimus, švarūs 
balti lapai tvarkingai sudėti 
spausdinti, šachmatų lenta 
paruošta žaidimui ir tyla skai-
tykloje, kol mokiniai dirba. 
Visu tuo pasirūpins biblioteki-
ninkė Irma! 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja  

Živilė Stankevičienė 

Tai žmogus, kuri galima va-
dinti tikru mokytoju: pamokos 
labai turiningos, naudingos ir 
įdomios, moka išaiškinti te-
mas ir nebijo pasidalinti gyve-
nimiškomis istorijomis.  

 

Kūno kultūros mokytoja 

Aušra Karveckienė 

Nuostabi auklėtoja, kantri ir 
pakanti, labai linksma moky-
toja, gera ir supratinga. 
Džiaugiamės, kad ji - mūsų 
auklėtoja!  

 

Anglų kalbos mokytoja 

Jovita Bagdonavičiūtė  

Puiki mokytoja, gerai išmo-
kanti anglų kalbos, pamokos 
nebūna nuobodžios. Su ja ma-
lonu pasišnekėti, visada iš-
klauso, pasidalina savo gyve-
nimo patirtimi. 

 

Matematikos mokytoja 

Nijolė Navickienė 

Draugiška, nuoširdi, padedanti 
ir puikiai išaiškinanti dalyką 
matematikos mokytoja. Tiki 
kiekvienu mokiniu bei stengia-
si kiekvienam padėti tapti dar 
geresniam. 

 

Rusų kalbos mokytoja 

Nijolė Biekšaitė 

Labai smagu, kad mokytoja 
veda pamokas už mokyklos 
ribų, stengiasi, kad jos būtų 
įdomios, labai atsakingai žiūri 
į savo darbą ir tiki, kad išaug-
sim gerais ir dorais žmonėmis. 
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Tikybos mokytoja 

Birutė Lukšytė 

Išties puiki mokytoja, vedanti 
mus gerovės ir dorybės ke-
liais, aiškinanti Dievo svarbą 
kasdienybėje ir gyvenime, pa-
sakojanti apie savo gyvenimo 
potyrius, padedanti mums 
perprasti tikėjimo tiesas. 

 

Matematikos mokytoja 

Asta Gylytė 

Ypatinga mokytoja, supran-
tanti, užjaučianti mokinius ir 
juos mylinti, turinti humoro 
jausmą ir savo mokymo meto-
dus, norinti, kad mokiniai iš-
moktų. 

 

Vokiečių kalbos mokytoja 
Danguolė Bartusevičienė 

Tiems, kas nebendravo su mo-
kytoja Danguole, nevalia ne-
suprasti, kad per pamokas 
mokomasi ne vien tik vokiečių 
kalbos, taip pat ugdoma atsa-
komybė, ryžtas ir kritinis mąs-
tymas. Ji visuomet atvira, 
nuoširdžiai džiaugiasi mokinių 
pasiekimais. Todėl visų moki-
nių vardu dėkojame, kad esa-
te mūsų daukantiško būrio da-
lis. Linkime, kad kartai kei-
čiant kartą visada liktumėte 
tokia pati, nepakartojama. 

Istorijos mokytojas 

Mindaugas Olbutas 

Tegul Jūsų išmintis, kūryba, 
supratingumas, pasiaukoji-
mas, kantrybė puošia Jūsų sie-
lą ir uždega norą kitus moky-
tojus dalintis savo dvasiniais 
lobiais su mokiniais. Sakome 
begalinį ,,Ačiū“ Jums už atsi-
davimą kalėdiniuose vaidini-
muose - be Jūsų jie toli gražu 
nebūtų net panašūs į tai, ką 
mes kartu sukurdavome 
(paskutinės naktys ir die-
nos...). Dėkojame už visoke-
riopą pagalbą visur ir visada, 
už kantrybę dėl nepateisintų 
pamokų ir svarbiausia... UŽ 
ĮSIMINTINIAUSIAS DAUKANTO 
KELIONES!!! Tegyvuoja OLBU-
TO era!! 

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Nijolė Dzedzevi-
čienė 

Auklėtojai niekad netrūksta 
jaunatviškumo, ji nebijo pri-
imti iššūkių, pritaria mūsų 
nutrūktgalviškoms idėjoms. 
Dėl savo klasės ji gali įveikti 
net savo baimes, su mumis 
bendrauja kaip lygus su lygiu, 
gerbia bei palaiko mus savo 
rūpesčiu ir meile.  

 

Lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja                          

Danutė Pilypavičiūtė 

Per ketverius metus auklėtoja 
tapo ne tik mokytoja, kurian-
čia teigiamą požiūrį į literatū-
rą, bet ir žmogumi, formuo-
jančiu pamatus tolesniam mo-
kinių gyvenimui. Jos dėka pa-
tikėjome, jog nieko nėra svar-
biau už pamatinių vertybių, 
kaip antai: pagarbos, atsako-
mybės bei pareigos, puoselėji-
mą. 

 

Matematikos mokytoja 

Kristina Jasaitytė 

Nuostabiausia auklėtoja bei 
matematikos mokytoja, apie 
kokią tik galima pasvajoti: 
nuoširdi, linksma, miela ir 
draugiška, pilna geros energi-
jos. Ištikus bėdai visada bėga į 
pagalbą, stengiasi dėl visos 
klasės bendravimo bei tarpu-
savio sutarimo. Ačiū, kad esa-
te! 

 

Technologijų mokytoja 

Audronė Burokienė 

Geraširdė ir rūpestinga moky-
toja. 
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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! 

Austėja Arštikytė, IIa1 

2019 m.  kovas - gegužė 

Elena Titova, IIa1 

Gabija Stankevičiūtė, IIa1 

Margarita Valionytė, IVc  

respublikinio konkurso laureatė 

„Juozas Tumas - Vaižgantas su 
šuneliu Kauku“ 

 

Orinta Saulėnaitė, Im 

„Žvaigždė“ 

Ignas Gegužis, IIu1 

Enrika Gurevičiūtė, IIa1 Jonė Didžgalvytė, IIp 
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LAIKO DULKES NUŽĖRUS 
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Nuotraukos  saugo istoriją. Jose žmonės, kuriantys ją, ir veidai, iškalbingesni už žodžius. Jūsų 
dėmesiui istorinės mokyklos gyvenimo akimirkos. 

GIMNAZIJOS ISTORIJOS PUSLAPIUS BEVARTANT... 

LAIKO DULKES NUŽĖRUS 2019 m.  kovas - gegužė 

Tvarkoma mokyklos aplinka. R. Ky-
nas (dir. pav. ūkio reikalams) stro-
piai nešioja plytas, 1993 m.  

Visų nuotaika puiki, 1993 m. 

Sporto šventė. Paskutinę rungtį at-
lieka auklėtojai. Baudas meta 5b kl. 
auklėtoja R. Jauniškienė, 1993 m. 

Buvo ir tokių akimirkų. 6a klasė 
virto akušerijos palata. LESI atsive-
dė 11 šuniukų, 1994 m. Rugsėjo 1-oji. 7b klasė su auklė-

toja J. Knyviene, 1995 m. 

Visada laukiama Mokytojų diena. 
8a kl. matematikos pamoka tą die-
ną buvo labai linksma, 1997 m. 

Mokyklos gimtadienis. Vilniaus m. 
40-osios vid. mokyklos direktoriaus 
Tavoro dovana – pūkuotas meškiu-
kas, 1998 m. 

7 kl. viktorina ,,Paslaptingasis 
Egiptas“. Istorinės viktorinos nu-
galėtojai - ,,Farai“, 2000 m. 

Konkursėlis ,,Mano teatras“. 
4a ,,Vištytės kelionės“ 1 vieta 
(224 balai), 2001 m. 
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LAIKO DULKES NUŽĖRUS 2019 m.  kovas - gegužė 

Mokyklos gimtadienis – 10 metų. 
Dir. J. Knyvienė dėkoja techno-
logijų mokytojams už surengtą 
parodą, 2003 m. 

Sporto šventė. Penktokai esta-
fetei jau pasiruošę, 2003 m. 

Abiturientų laidų susitikimas. I 
laidos abiturientai su buv. auklė-
toja I. Gecevičiūte žaidė „Jurgelį 
meistrelį“, 2003 m. 

Mokyklos gimtadienis – 10 metų. Parodos 
atidarymas, 2003 m. 

Romansų vakaras. ,,Juodoji rožė“. Prie 
bendro stalo bendra daina, 2004 m. 

Popietė ,,Medis – mano brolis“. 
6c klasės pristatymas – daina 
apie klevą ir šokis  – visiems 
ypač patiko, 2005 m. 

Šventinė nuotaika mokykloje. Mo-
kyklos direktorė padeda sodinti 
berželį, 2007 m. 

Rugsėjo mėnesio 1d., 2007 m. 

Vaikų ir jaunimo solinio ir ansamblinio dainavi-
mo konkursas ,,Nenusigąsk, tai aš...“ Vytautui 
Kernagiui atminti. Vertinimo komisija (iš kai-
rės į dešinę): V. Statkėnas, A. Kulikauskas,    
R. Aidukas, 2009 m. 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai skirti 
renginiai. Rytų Lietuvos tautinio ir archeo-
loginio kostiumo pristatymas, 2010 m. 

Skiltį sudarė istorijos mokytojas Mindaugas Olbutas, mokinės Augustė Rezgaitytė, 
N. Juta Nalivaikaitė ir Miglė Kaminskaitė 
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PROTO GURMANAMS 

Daukantieti, gimnazijos gimtadienio proga 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. Kokį dalyką anksčiau dėstė direktorė Jolanta 
Knyvienė? 

2. Kokioje gatvėje buvo Vilniaus Simono Dau-
kanto vidurinė mokykla? 

5. Kelinta abiturientų laida šiemet baigia mūsų 
mokyklą? 

6. Kaip vadinosi ankstesnis mokyklos laikraštis? 

8. Kokiame mikrorajone 1993m. Vilniaus peda-
goginio universiteto iniciatyva įsteigta vienin-
telė mieste Universitetinė mokykla? 

 

Horizontaliai 

3. Kas buvo pirmasis mūsų mokyklos direk-
torius? 

4. Kur gimė Simonas Daukantas? 

7. Koks žymus lietuvių muzikos, dainuojamos 
poezijos atlikėjas, grojo mūsų muzikos kabine-
te esančiu pianinu? 

9. Kokiame miestelyje yra Simono Daukanto 
paminklas? 

10. Kelintą gimtadienį Simono Daukanto gimna-
zija švęs šiemet? 

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė  

2019 m.  kovas - gegužė 
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