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2021 m.  rugsėjis - spalis 

Gerbiami gimnazijos bendruomenės nariai, 

 2021-2022 mokslo metus pradėjome, tikėdamiesi kuo il-
giau išbūti kontaktinio ugdymo procese. Praėję mokslo metai 
„už ekranų“ visiems mums padėjo suprasti, koks svarbus yra 
tiesioginis žmogaus ryšys su žmogumi. Įsitikinome, kad tikrasis 
mokymasis vyksta bendraujant su mokytoju gyvai klasėje. Per 
nuotolinio mokymo metus daug kas prarasta ne tik žinių 
lygmenyje, bet ypač asmenybės tapsmo, psichologinėje sfero-
je. Tiesimės po truputį, vieni kitus palaikydami. 

 Šiais mokslo metais kaip niekad svarbu būti atsakingiems 
už savo ir kitų sveikatą: skiepytis, testuotis. Kito kelio tiesiog 
nėra. 

 Branginkime kiekvieną tiesioginę pamoką, kiekvieną kon-
taktinio ugdymo dieną mokykloje. Visiems linkiu stiprios svei-
katos, atsakomybės, sąžiningo savo pareigos atlikimo! 

 
Jolanta Knyvienė 

Gimnazijos direktorė 

Iš asmeninio dir. J. Knyvienės archyvo 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

       Šiais metais Rugsėjo 1-oji 
kaip niekad laukiamiausia mo-
kinių ir mokytojų šventė. Ko-
kia ji buvo šiemet? 

Skaitykite 7 psl. 

 Mūsų gimnazistai dalyvavo 
„Erasmus+“ projekto dalyvių 
susitikime Danijoje. Jūsų dė-
mesiui mokinių įspūdžiai. 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

        Mūsų gimnazistai trečiokai 
Erasmus+ projekto „CHerisH: 
branginame kultūros ir istorijos 
paveldą“ dalyviai Čekijoje. 

Skaitykite 11 psl.  

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Skaitykite 9 psl. 
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DAUKANTIEČIŲ KELIAIS: POKALBIS SU 
ABITURIENTĖMIS ŠIMTUKININKĖMIS  

 Liepos 28 dieną Vilniaus universiteto didžiajame kieme pasveikinti Vilniaus abiturientai, 
išlaikę valstybinius brandos ir gavę po 2 ir daugiau 100 balų įvertinimus. Šiais metais tarp 115 
abiturientų ir 4 mūsų gimnazijos abiturientės: Juta Nalivaikaitė, Silvija Vainovskaja, Aušra 
Stepanauskaitė, Deniza Alijeva. Jūsų dėmesiui – interviu su Juta, Aušra ir Deniza.  

Papasakok, kokie įspūdžiai baigus gimnaziją? 

Juta Nalivaikaitė 

 Kiekvienas jaunuolis susi-
duria su panašiomis emocijo-
mis: viena vertus, tai pakili, 
džiaugsminga būsena, kita ver-
tus, tai sukelia nerimą, jautie-
si kiek sutrikęs. Juk viskas nau-
ja: mokyklą keičia universite-
tas, pamokas – paskaitos ir se-
minarai, sąsiuvinius – kompiu-
teriai, mokytojus – dėstyto-
jai,  klasiokai tampa grupiokais 

ir kursiokais. Nebelieka skam-
bučių, vadovėlių, nieks neklau-
sia, kodėl neatėjai į paskaitą, 
netikrina namų darbų, vidury 
dienos atsiranda kelių valandų 
„langas“. Universitetinė kultū-
ra žavi, vis dar pratinuosi prie 
kai kurių dalykų. Pavyzdžiui, iš 
pradžių buvo itin keista, kad 
dėstytojai į studentus kreipiasi 
„jūs“. Turbūt tai suteikia ir 
savotiškos atsakomybės – juk į 
tave žiūrima kaip į suaugusį 
žmogų, tad ir elgtis turėtum 
atitinkamai.  

Deniza Alijeva 

 Iš pradžių buvo šiek tiek 
baisu, nes patiko mokytis ir 
būti gimnazijoje ir nelabai no-
rėjau keisti aplinkos. Turėjau 
labai draugišką klasę ir moky-

tojus, tad buvo liūdna visa tai 
palikti. Bet šis gyvenimo eta-
pas baigėsi ir esu laiminga ten, 

kur esu.  

Aušra Stepanauskaitė 

 Perskaičius šį klausimą 
pirma kilusi mintis – aš suau-
gau. Baigiau gimnaziją išgy-
vendama įvairiausias emocijas, 
nes prie begalinio džiaugsmo, 
kad baigėsi pirmasis gyvenimo 
etapas, atsirado ir liūdesys, 
baimė, neužtikrintumas – kas 
bus toliau? Atrodo, kad gyveni-
mo ritmas nelabai pasikeitė, 
bet didžiausias skirtumas yra 
tas, jog universitete tik tu pats 
esi atsakingas už savo žinias. 
Nors iš dalies tai suteikia daug 
laisvės, bet ir reikalauja daug 
atsakomybės, kuri kartais gąs-
dina.  

Sudėtingesni buvo paskutiniai dveji mokslo metai 
gimnazijoje...nuotolinis mokymas. Kiek tau nuotolinis 

mokymas buvo problema?  

Juta Nalivaikaitė  

 Kartais problema yra tiek 
problema, kiek mes jai leidžia-
me tokia būti. Mano požiūriu, 
nuotolinis mokymas(is) buvo 
kitokia ugdymo(si) forma, tam 

tikras gyvenimo laikotarpis, 
kuris (kaip bet kuris kitas gyve-
nimo etapas) atnešė savų iššū-
kių. Kaip sunkiausius tokio mo-
kymosi aspektus įvardinčiau 
fizinę būseną (ir pamokos, ir 
namų darbų atlikimas vyksta 

kompiuteriu ir trunka nuo ryto 
iki vakaro, pavargsta ir akys, ir 
siela) ir informacijos įsisavini-
mą: tekdavo dar daugiau laiko 
nei įprastai praleisti ieškant 
papildomos informacijos inter-
nete. Tokia mokymosi forma iš 

 S. Žiūros nuotr. 

Marija Vaičiulytė 
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esmės buvo mūsų visų savaran-
kiškumo ir valios dirbti išban-
dymas.  

Deniza Alijeva  

 Tiesą sakant, nuotolinis 
mokymasis man nesukėlė dide-
lių problemų. Patogu, kad ga-
liu viską užsirašyti kompiutery-
je, o jei nespėju, tai pasidarau 
ekrano nuotrauką. Neprivalė-
davau užsirašyti to, kas atrodė 
ne itin svarbu.  

Aušra Stepanauskaitė 

 Atsimenu, kad 11 klasėje 
nuotolinis mokymas atrodė 
kaip didžiausia bausmė, taip 
norėjosi su draugais pasilinks-
minti prieš paskutinius metus 
mokykloje. Iš tiesų pirmi ka-
rantino metai buvo sunkūs tiek 
psichologiškai, tiek mokymosi 
prasme, nes motyvacija domė-
tis užduotimis ir jas atlikti bu-
vo dingusi. Tačiau dvyliktoje 
klasėje nuotolinis mokymas 
man tapo geriausiu būdu tobu-

lėti. Nereikėjo važinėti į mo-
kyklą, todėl sutaupiau labai 
daug laiko ir jėgų papildomam 
mokymuisi. Pati turėjau išmok-
ti planuoti savo laiką, tai buvo 
puiki pradžia judant studentiš-
kų metų link.   

Kokios užplūdo emocijos, kai sužinojote, kad iš egzaminų  
gavote šimtukus? 

Juta Nalivaikaitė  

 Gauti šimtukai labai nu-
džiugino. Esu linkusi kelti sau 
labai aukštus reikalavimus, 
tad, matyt, širdyje visada tikė-
jau(si) gausianti tokias darbų 
įvertis, nors, neneigsiu, dažnai 
būdavo momentų, kai tai neat-
rodė labai realistiška. Bet ku-
riuo atveju tikėjausi aukštų 
rezultatų. Rami, mąstydama, 
jog „kvepia šimtuku“,  išėjau 
tik po vienintelio iš keturių lai-
kytų egzaminų. Po keleto po-
kalbių pradėjau svarstyti, kad 
gal išvis neišlaikiau... Tačiau 
nuojauta pasiteisino. Taigi, 
moralas – niekada neklausyk, 
ką sako kiti. Visada reikia va-
dovautis savo širdimi ir protu, 
tuomet galim pasiekti savo 
svajonių. 

Deniza Alijeva 

 Negalėjau patikėti, pa-
maniau, kad sistema suklydo 
parodydama kito žmogaus re-
zultatus. Atnaujinau puslapį 
kelis kartus, kad įsitikinčiau, 
jog matau savus egzamino re-
zultatus. 100-uką gavau iš ang-
lų ir lietuvių kalbų. Iš anglų 
kalbos irgi nesitikėjau maksi-
mumo, o gautas lietuvių kalbos 

egzamino rezultatas sukėlė 
šoką, nes kurdama rašinius 
dažnai turėjau sunkumų...  

Aušra Stepanauskaitė 

 Labai džiaugiausi ir di-
džiavausi savo rezultatais, nes 
sunkiu darbu pasiekiau tai, ką 
buvau užsibrėžusi. Aišku, ne-
apsėjau ir be skaudžių išgyve-
nimų dėl ne taip nusisekusio 
egzamino, bet supratau, kad 
viena nesėkmė nesumenkina 
kitų sėkmių.  Nežinau, ar galiu 
sakyti, jog buvau labai šokiruo-
ta, nes aukštų rezultatų tikė-
jausi,  iš tiesų buvau maloniai 
tuo nustebinta. Visada smagu, 
kai įdėtos pastangos duoda 
laukiamų rezultatų. 

Kuris iš egzaminų pasirodė esantis sudėtingiausias? Kodėl?  

Juta Nalivaikaitė 

 Manau, jog visų egzaminų 
(laikiau lietuvių kalbos ir lite-
ratūros, istorijos, anglų kalbos 

ir matematikos egzaminus) už-
duotys buvo adekvačios. Tiesa, 
šiek tiek nustebino anglų kal-
bos rašymo užduotis, kuri atro-

dė kiek kitaip nei būdavo anks-
tesniais metais; egzamino me-
tu sutrikdė ir stringantis CD 
grotuvas, ir garso (ne)kokybė.  

2021 m.  rugsėjis - spalis 

blog.clickmeeting.com nuotr. 

S. Žiūros nuotr. 

INTERVIU 
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Deniza Alijeva 

 Negaliu išskirti vieno eg-
zamino kaip sunkiausio. Po 
kiekvieno egzamino išėjusi 
jaučiau, kad sekėsi neblogai. 
Išties matematikos egzaminas 
buvo sudėtingesnis: visas 3 va-
landas 15 minučių išnaudojau, 

intensyviai rašiau ir daug tikri-
nausi, kad neprarasčiau taško 
už žioplą klaidą. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Turbūt pats sudėtingiau-
sias buvo lietuvių kalbos egza-

minas. Ne todėl, kad užduotis 
buvo sudėtinga, nes tikrai buvo 
ruoštasi pagal programą. Sun-
kiausia buvo psichologiškai, 
nes susiduriama su nežinojimu, 
ar gerai interpretuoji pagal 
temą, ar parašysi tai, ko tiki-
masi iš tavęs. Džiugu, kad ma-
ne lydėjo sėkmė. 

Kokią studijų kryptį pasirinkai?  

 Juta Nalivaikaitė 

 Aš studijuoju politikos 
mokslus Vilniaus universiteto 
Tarptautinių santykių ir politi-
kos mokslų institute. Gimnazi-
joje patikusios pamokos turėjo 
didelę įtaką mano pasirinki-
mui. Istorijos mokytojui Min-
daugui Olbutui esu dėkinga už 
tai, kad supratau, kokia sritis 
mane „veža“. Pamokoje apie 
XIX a. idėjines politines sroves 
ir ištiko „Eureka!“ momentas. 
Iki šiol stebiuosi, kaip ir kodėl 
tokiame sąlyginai jauname am-
žiuje susižavėjau tokia, atro-
dytų, komplikuota sritimi. Tie-
sa, būdama devintokė dar ne-
maniau, jog suksiu į politikos 
mokslus (domėjimasis šia tema 
iš pradžių nebuvo labai siste-
mingas ir atrodė labiau kaip 
hobis), bet vis labiau stiprėjo 

suvokimas, kad tai mano sritis. 

Deniza Alijeva 

 Aš pasirinkau studijuoti 
programų sistemas Vilniaus u-
niversitete. Nuo pat pradinių 
klasių man patiko matematika, 
teko dalyvauti konkursuose, 
bet ilgą laiką nežinojau, ką pa-
sirinksiu. Gimnazijoje pradėjo-
me programuoti su c++ progra-
ma ir man labai patiko, nes 
skatino loginį mąstymą ir prob-
lemų sprendimą. Galėdavau 
valandas daryti matematikos 
ar informatikos namų darbus ir 
nepavargti. Nusprendžiau, kad 
noriu dirbti IT srityje, supra-
tau, kad mane domina progra-
mavimo kalbos ir kodo rašy-
mas. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Pasirinkau studijuoti gy-
vybės mokslų sritį – odontolo-
giją. Mano pasirinkimui turėjo 
įtakos patikusios biologijos ir 
chemijos pamokos. Turiu pasa-
kyti, kad stengiausi mokytis 
visus dalykus, tačiau labiausiai 
man buvo prie širdies chemija 
ir biologija, patiko gilintis į šių 
mokslų subtilybes. 

 

Kas lėmė apsisprendimą studijuoti Lietuvoje? 

Juta Nalivaikaitė 

 Būdama 11-oje klasėje 
lankiau VU TSPMI studentų kor-
poracijos „RePublica!“ organi-
zuojamą Jaunųjų politologų 
mokyklą. Teko kiek artimiau 
susipažinti su šiuo institutu, 
pabendrauti su studentais ir 
dėstytojais, dalyvauti jų pas-
kaitose. Labai įsiminė ir vieno 

dėstytojo mintis, jog į TSPMI 
susirenka geriausieji. TSPMI 
bendruomenė išties turi savitu-
mo, unikalumo. Manau, mano 
patirtis Jaunųjų politologų 
mokykloje iš esmės ir lėmė 
norą rinktis studijas būtent 
TSPMI, o TSPMI lokacija – Lie-
tuva. Manau, kad Lietuvoje 
turime visas sąlygas įgyti koky-

bišką aukštąjį išsilavinimą, o 
studijos užsienyje yra pernelyg 
romantizuojamos, ne paslap-
tis, kartais susidaro įspūdis, 
jog užsienio universiteto diplo-
mas laikomas netgi savotiška 
panacėja. Tačiau sutinku, kad 
vienais ar kitais būdais įgyti 
patirties užsienyje yra labai 
naudinga. 

INTERVIU 

S. Žiūros nuotr. 
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Aušra Stepanauskaitė 

 Apsisprendžiau studijuoti 
Lietuvoje, nes, mano nuo-
mone, medicinos studijos  yra 
kokybiškos, nemačiau prasmės 
išvykti svetur. Jau vien ta 
mintis, kad reikės palikti 
pažįstamą gimtąjį kraštą, 
baugino, o ką kalbėti apie 
šeimą ir draugus. Manau, lik-
dama Lietuvoje laimėjau 
dvigubai, nes esu artimoje 
aplinkoje, kurioje jaučiuosi 

savimi, ir galiu mokytis tuos 
dalykus, kurie patinka. 

Deniza Alijeva 

 Man patinka Lietuva, 
tikrai sunku pasakyti, kas bus 
ateityje, neplanuoju išvažiuo-
ti. Jeigu surasiu arba pasiūlys 
gerą darbą užsienyje, tai gal-
būt išvyksiu, bet norėčiau likti 
Lietuvoje. Pažįstama aplinka, 
sutariu su žmonėmis, ko 
daugiau norėti? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaip mokytis, kad pasiektum gerų rezultatų? Koks mokymosi 
sėkmės receptas? 

Juta Nalivaikaitė 

 Šis klausimas savaime yra 
ir atsakymas – mokytis. Ne įsi-
vaizduoti, kad mokaisi, bet iš 
tiesų mokytis, gilintis ir bandy-
ti suprasti analizuojamus kon-
ceptus. Kalbant apie tam tik-
rus rezultatus sėkmės sąvoka 
apskritai yra vartojama per 
dažnai ir nepagrįstai. Sėkmė 
įprastai sietina su atsitikti-
numu, įvykiu, kuris nėra paval-
dus žmogaus valiai. Mokymasis 
kaip tik yra pavaldus valiai, 
tad sakyčiau, kad mokymasis ir 
sėkmė yra du visiškai nesusiję 
konceptai. O jei būtų sukurtas 
stebuklingas receptas... Jo au-

toriui tikrai reiktų skirti Nobe-
lio premiją. :) 

Deniza Alijeva 

 Labai pravartu daryti mo-
kymosi konspektą, kad turė-
tum dalyko esmę. Nagrinėjau 
brandos egzamino reikalavimus 
ir programą. Nenorėjau skirti 
daug dėmesio tam, ko nebus 
egzamine. Svarbu iš anksto ži-
noti, už ką bus pridedami ar 
nuimami taškai. Sprendžiau 
ankstesnių metų VBE: tada ži-
nai, ko gali tikėtis. Manau, 
svarbiausia yra stengtis nuo-
sekliai mokytis, kartotis moky-
mo medžiagą. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Svarbiausia mokytis nuo-
sekliai — kartojimas yra sva-
riausias faktorius mokantis. 
Taip pat man labai padėjo die-
nos plano susidarymas, nes ži-
nojau, kada yra laikas links-
mintis, o kada susikaupti ir pa-
dirbėti. Telefono išjungimas ir 
paslėpimas tolimiausiame stal-
čiuje irgi buvo protingas spren-
dimas. Tylus, be blaškančio 
telefono skambėjimo laikas su 
knyga sudarė sąlygas mokytis 
produktyviau. Kiekvienas mo-
kinys žino arba turi žinoti, 
koks mokymosi būdas jam pa-
togiausias ir efektyviausias. 

Studijos.. Gal dar užsiimi kokia veikla/ turi hobių? 

 

 

 

 

 

Juta Nalivaikaitė 

 Mane domina daugybė 
dalykų, tad kartais net sunku 
pasirinkti, kuria veikla užsiim-
ti. Keliaudama ar būdama 
gamtoje dažnai fotografuoju, 
o kai turiu daugiau laiko, atsi-
palaiduoju gamindama deser-

tus draugams ir namiškiams, 
be to, domiuosi psichologija ir 
savižina. Taip pat mėgstu kurti 
papuošalus, kartais rašau ei-
les. Prieš kelerius metus labai 
susižavėjau ispanų kalba ir 
pradėjau jos mokytis. Tai buvo 
vienas iš geriausių sprendimų: 

2021 m.  rugsėjis - spalis 

S. Žiūros nuotr. 

S. Žiūros nuotr. 
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vakarai ispanų kalbos kursuose 
visada jaukūs, kupini juoko ir 
diskusijų. Ten niekada nesijau-
čiu taip, lyg mokyčiausi, nors 
išmokstame daug, o mokytojai 
ne tik suteikia žinių, bet ir su-
pažindina su ispanakalbių šalių 
kultūrų ypatybėmis. Dabartinė 
mokytoja kilusi iš Andalūzijos 
regiono, tad pažindinuosi su 
vienu iš sudėtingiausių, bet 
kartu ir labai žaviu akcentu. :) 

Deniza Alijeva 

 Dievinu muziką, todėl, 
kai pavargstu ir nieko nenoriu 
daryti, atsisėdu ar atsiguliu ir 
valandas klausausi muzikos. 
Domiuosi fotografija. Kartais 
išeinu kelioms valandoms į lau-
ką, fotografuoju miestą, gam-
tą, paskui redaguoju nuotrau-
kas. Toks laisvalaikio praleidi-
mo būdas man padeda pailsėti. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Tiesą  pasakius, mano ho-
bis pats savaime tapo mokslas. 
Man patinka atlikti užduotis ir 
skaityti papildomą literatūrą, 
kartais sau leidžiu pasimėgauti 
ir grožine literatūra. Savaitga-
liais laiką leidžiu sportuodama, 
stengiuosi būti kuo aktyvesnė, 
nes kitas penkias dienas tenka 
daugiau užsiimti protine veikla 
sėdint prie stalo. 

Koks tavo motto, kuriuo vadovaujiesi gyvenime? 

Juta Nalivaikaitė 

 Netikiu moto. Kartais jie 
man primena savotiškus popu-
listinius šūkius, kuriais daugu-
ma žmonių bando išspręsti 
kompleksines problemas. Kam 
save apriboti? Gyvenimas yra 
per daug platus, kad jį būtų 
galima sutalpinti į vieną fra-
zę... 

Deniza Alijeva 

 Būk dėkinga tam, ką turi, 
nes galėtų būti daug blogiau. 
Daryk viską iš anksto, kad pas-
kui nereikėtų panikuoti ir galė-
tum būti rami. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Turiu daug motto, kuriais 
vadovaujuosi savo gyvenime. 

Vienas iš jų: džiaukis kiekviena 
diena, kad ir kokia ji bebūtų. 
Tai nereiškia, jog visada priva-
loma dirbtinai šypsotis ir slėpti 
emocijas. Tai reiškia, jog kiek-
vieną dieną reikia rasti nors po 
menką smulkmeną, kuri pada-
ro tave laimingą, ir džiaugtis 
todėl, kad tas mažas laimės 
šaltinis yra. 

Ko palinkėtum gimnazijos bendruomenei? 

Juta Nalivaikaitė 

 Linkiu kiekvienam iš jūsų 
rasti tai, kas teikia džiaugsmą, 
nesvarbu, ar tai veikla, žmo-
gus, reiškinys, daiktas ar dar 
kas nors – ir tai branginti. Ma-
nau, tai padeda nugalėti sun-
kumus, teikia gyvenimui pil-
natvę ir kasdienybę daro gra-
žesnę. 

Deniza Alijeva 

 Mokiniams linkiu ištver-
mės, kantrybės ir ramybės. Ži-
nau, kad yra baimės dėl egza-
minų, bet nereikia būti geniju-

mi, kad pasiektum gerų re-
zultatų. Mokytojams linkiu 
gerų, paklusnių ir motyvuotų 
mokinių. Noriu, kad mokytojų 
įdėtos pastangos nenueitų vel-
tui ir kad jie galėtų didžiuotis 
savo gimnazistais. 

Aušra Stepanauskaitė 

 Noriu palinkėti visiems 
mokytojams kantrybės, ištver-
mės. Tikiuosi, kad visa mo-
kyklos bendruomenė ir toliau 
liks maloni bei kviečianti užei-
ti.  Gimnazistams linkiu ne 
tik mokytis, bet ir dalyvauti 

mokyklos gyvenime, susirasti 
draugų ir santūriai pašėlti. O 
abiturientams linkiu mėgautis 
kiekviena diena ir branginti 
paskutinius metus mokykloje. 

S. Žiūros nuotr. 
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Lietuvių poetas Vytau-
tas Mačernis kadaise rašė:                     
„Ruduo. Jau ilgesio gėlė              
Auksiniais lapų tonais žydi,                                      
Kaip paskutinė vasaros sudie                                   
Prieš atsisveikinimą didį.“ 

Ne paslaptis, kad vasara  
tai ypatingas metų laikas, die-
vinamas mokinių, tačiau šių 
metų Rugsėjo 1-oji – Mokslo ir 
žinių dienos šventė – kaip nie-
kad visos gimnazijos bendruo-
menės laukta diena.  

Praėjusį rudenį kontak-
tinį mokymąsi nutraukęs ka-
rantinas sujaukė gyvenimą. 
Nepaisant nuotolinio mokymosi 
privalumų, tiek mokiniams, 
tiek mokytojams trūko gyvo 
bendravimo, akių kontakto, 
rankos paspaudimo. Pagaliau 
išaušo saulėtas Rugsėjo 1-osios 

rytas.    
 Išsiilgti bendraklasiai 

bei mokytojai, šurmulys kori-
doriuose, susitikimo džiaugs-
mas ir susikaupimas... Nors dėl 
pandemijos aplinkybių gimna-
zijos kiemelyje surengtoje 
šventėje visos gimnazistų kla-
sės negalėjo susirinkti, tačiau 
tiek ryte, tiek vidurdienį vyku-
siuose mokytojų, auklėtojų ir 
mokinių susitikimuose vyravo 
pakili nuotaika, buvo jaučiama 
bendrystė.  

Kieme iš pat ryto lauk-
dami šventės būriavosi daugiau 
nei šimtas aštuoniasdešimt pir-
mokų, pasirengusių pirmąkart 
praverti mūsų gimnazijos duris 
ir tapti jos bendruomenės dali-
mi.  

Šventės metu į gimna-
zistus kreipėsi gimnazijos di-
rektorė Jolanta Knyvienė, pab-
rėždama kontaktinio mokymosi 
svarbą, linkėdama kantrybės ir 
išminties mokytojams, sėkmės 
mokantis bei atsakomybės 
jausmo skiepijantis ir testuo-
jantis mokiniams.  

Taip pat sveikinimo žodį 
tarė buvusi gimnazijos Alumni 
asociacijos prezidentė, ekono-
mikos mokytoja Kunigunda Zu-
bytė, linkėdama branginti vie-
niems kitus, nes žmogiškasis 
ryšys yra viena didžiausių ver-

tybių, kurias turime.         
Po sveikinimų šventės 

dalyvius pajudėti kvietė muzi-
kos mokytojas Edvardas Čepa-
nonis, linksmai ir energingai 
atlikęs dainą „Vilniaus stogai“.  

Vėliau skambant žinomo 
maestro Vytauto Kernagio dai-
nai ir aidint plojimams, moki-
niai su savo auklėtojais rinkosi 
į pirmąją klasės valandėlę pas-
kirtuose kabinetuose. Tegu 
kiekviena diena gimnazijoje 
būna lyg šventė!  

  Po šventinio susibūrimo 
išsiskirstėme linkėdami vieni 
kitiems didžiulės sėkmės, džiu-
gių akimirkų kas dieną ir ener-
gijos, sveikatos ir optimizmo, 
kad į mokslus galėtume kibti 
visomis jėgomis. 

 

 

Marija Vaičiulytė  

    

   Dar žemė saulės vaisiais trenkia,  

   Ir šalnos sodus lapais sėja. 

   Aš ištiesiau į saulę ranką,  

   Bet paliečiau tiktai rugsėjį. 

           (A. Nyka-Niliūnas ,,Rugsėjo naktis“)    

 Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

 Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

2021 m.  rugsėjis - spalis ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

VISŲ LAUKTOJI RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 
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 Rugsėjo 6-17 dienomis 
gimnazijoje įvyko I klasių mo-
kinių savęs pažinimo ir klasių 
sutelktumo užsiėmimai tam, 
jog jauniausi gimnazistai pasi-
justų drąsiau, susipažintų su 
mokyklos aplinka, bendrakla-
siais, lengviau pritaptų gimna-
zijoje ir jaustųsi visaverčiais 
jos nariais. Vyko užsiėmimai su 
psichologe, socialine pedago-
ge, siekiant išsiaiškinti moky-
mosi stilius, technologijų, dai-
lės ir muzikos mokytojai su 
mokiniais kūrė bendrus kūrybi-
nius darbus, mokėsi šokti. 

 Į klasių sutelktumo užsiė-
mimų programą, kaip ir kas-
met, įsitraukė ir gimnazijos 
alumnai. Saulėtas rugsėjo 10 
dienos penktadienis prasidėjo 
šiek tiek kitaip nei įprasta, nes 
tądien gimnazijos klasėse pa-
mokos nevyko. Mokiniai žaidė 
žaidimus, leidžiančius pažinti 

ne tik save, bet ir vienas kitą, 
susikaupimo ir susitelkimo rei-
kalaujančios veiklos gimnazijos 
kieme, sporto aikštelėje padė-
jo sustiprinti klasės komandinį 
darbą, gerinti komunikaciją, 
pasitelkti išradingumą ir vaiz-
duotę. 
 Organizatorių sugalvoti 
žaidimai mokiniams labai pati-
ko: jie mokė suvokti, kaip 
kiekvienas klasės mokinys gali 
prisidėti prie iškilusių prob-
lemų sprendimo, kiek svarbus 
kiekvieno asmens dalyvavimas, 
norint pasiekti tikslą. Tai savo 
refleksijose pažymi ir gimna-
zistai: „Patiko žaidimas, kur 
visiems reikėjo sugebėti ap-
versti kilimą nuo jo nenuli-
pant“, „Komandiniai žaidimai 
jėga!“, „Man didelį įspūdį pa-
darė klasės draugiškumas, kai 
mėtėm kamuolį, tie, kurie mo-
ka žaisti, palaikė tuos, kurie 
nemoka“, „Penktadienio veik-
lose mūsų klasei pavyko pažin-
ti vienas kitą dar artimiau“, 
„Labiausiai patiko sportinės 
užduotys, kai reikėjo komandi-
nio darbo“, „Turėjome akty-
vios veiklos, kaip estafetės ir 
žaidimai – dieną praleidome 
linksmai ir aktyviai“. 

 Pirmokai buvo maloniai 
nustebinti, kaip efektyviai 
suorganizuota veikla gali suar-
tinti, rodos, visai nepažįstamus 
žmones: „Džiaugiuosi, kad su-
artėjau su klasiokais, kurių ne-
pažinojau“, „Susiradau naujų 
draugų, sužinojau daugiau apie 
klasiokų pomėgius, smagiai 
praleidau laiką“, „Užsiėmimai 

padėjo susibendrauti klasei“, 
„Buvo daug įdomių komandinių 
veiklų visai klasei, man pati-
ko“, „Veiklos įtraukė mus dirb-
ti kartu, kalbėtis“. 

 Mokiniai klausėsi ir links-
mų alumni pasakojimų apie 
mokyklą: „Labai patiko klausy-
tis studento sėkmės istorijos“, 
„Buvo įdomu klausytis alumno 
pasakojimo“. Savęs pažinimo 
ir klasių sutelktumo užsiėmi-
mai išties naudingi: „Smagu, 
kad mokykla organizuoja to-
kius užsiėmimus, kurie padeda 
pažinti kitus ir priprasti prie 
naujos aplinkos, klasės“. Suži-
nojau, koks mano mokymosi 
stilius, tikrai buvau nustebęs“, 
„Užsiėmimų idėja tikrai puiki – 
ji skatina mokinius geriau pa-
žinti vieniems kitus, suvokti 
juos supančią mokymosi aplin-
ką“. 

SAVĘS PAŽINIMO IR KLASIŲ SUTELKTUMO UŽSIĖMIMAI 
PIRMOKAMS 

Vaiva Mikalajūnaitė, alumni 

Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios  nuotr. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m.  rugsėjis - spalis 
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 Rugsėjo 13-18 dienomis 
gimnazijos moksleivės Marija 
Vaičiulytė (IIId), Smiltė Avlase-
vičiūtė (IVd) ir Ūla Diglytė 
(IVd) dalyvavo tarptautiniame 
“Off the beaten path” Danijo-
je, Kopenhagoje. Kelionėje jas 
lydėjo gimnazijos mokytojos 
Živilė Stankevičienė bei Jurgi-
ta Staliulionienė. Kopenhagoje 
jos susitiko su Danijos, Vengri-
jos, Lenkijos ir Portugalijos 
atstovais, o nuotoliniu būdu ir 
su moksleiviais iš Turino mies-
to Italijoje. 

 Projekto “Off the beaten 
path” pagrindinis tikslas - susi-
pažinti su miestu nesilankant 
jo pagrindiniuose turistų trau-
kos centruose. Per penkias 
viešnagės dienas mokiniai gili-
no savo žinias apie Kopenhagos 
rajonų - Vesterbro ir Ørested - 
kultūrą, architektūrą ir istori-
ją. Rajonas Vesterbro turi ilgą, 
turtingą praeitį, kuri atsispindi 
rajono architektūroje bei ten 
sutiktų žmonių pasakojimuose, 
kitas rajonas yra modernus,   
pastatai netradicinių formų, 
pastatyti atsižvelgiant į tvaru-
mą ir ekologiją. Projekto daly-
viai lankėsi šiuose rajonuose 
įkurtuose istorijos muziejuose 
bei ekskursijose, ragavo tiekia-
mo maisto ir turėjo galimybę 
išgirsti vietos gyventojų pasa-
kojimų. Ekskursijų metu buvo 
neįmanoma aplenkti garsiosios 
Mažosios undinėlės skulptūros 
bei didingo Kopenhagos operos 
teatro. Projekto dalyviai juos 
stebėjo plaukdami turistiniu 
laivu miesto kanalais.  

. 

 Viena geriausių savo pa-
tirčių mūsų gimnazijos mergi-
nos laiko antrąjį kelionės vaka-
rą, nes gavo išskirtinę progą 
pavakarieniauti tikroje danų 
šeimoje ir paragauti autentiš-
kų daniškų valgių. Jokios kitos 
“Erasmus+” projekte dalyvavu-
sios valstybės mokiniai to ne-
patyrė. „Pirmąją dieną susipa-
žinome su dane vardu Cathri-
ne. Bene iškart ji mus pakvietė 
vakarienės į savo namus”, -
prisimena gimnazistė Smiltė. 
„Vakarienė nustebino tuo, kad 
prieš pat valgį visi šeimos na-
riai pagiedojo padėką Dievui. 
Turbūt tai ir įsiminė labiausiai 
iš apsilankymo jų namuose, 
nes buvo kiek neįprasta matyti 
ir girdėti tokį reginį gyvai”,– 
dalinasi įspūdžiais Smiltė. Mer-
ginos greitai pajuto daniškąjį 
“hygge” (liet. jaukumą), kuris 
būdingas ne tik interjero dizai-
nui, bet ir žmonėms kaip jų 
kasdienio gyvenimo ir kultūros 
dalis. 
 Didelę kelionės dalį pro-
jekto dalyviai taip pat leido 
šeimininkų danų Borupgaard 
miestelio gimnazijoje netoli 
Kopenhagos. Ten praėjo daug 

šiltų akimirkų: pirmasis susiti-
kimas, naujų draugysčių mez-
gimas, komandiškumo formavi-
mo užsiėmimai ir, žinoma, at-
sisveikinimas. Mokykloje vyko 
ir paskaitos apie Kopenhagos 
architektūrą bei turizmą, mo-
kiniai lankėsi skirtingose danų 
gimnazistų pamokose, klausėsi 
seminaro apie viešąjį kalbėji-
mą. Žinios, įgytos seminare, 
jiems itin pravertė, kadangi 
paskutinę viešnagės dieną visi, 
suskirstyti į grupes po keturis, 
turėjo parengti neilgus prista-
tymus apie aplankytus Kopen-
hagos rajonus. Vakarienės me-
tu visiems projekto dalyviams 
buvo įteikti diplomai ir suveny-
rai su mokyklos atributika. 
 Kitą naktį projekto daly-
viai, sėdėjome pustuščiame 
traukinyje,  vežančiame oro 
uosto link. „Buvome labai mie-
guistos ir pavargusios, bet lai-
mingos”, - išvykimo naktį taip 
prisimena danų kalbos mokyto-
ja J. Staliulionienė.  Mokytojos 
ir mokinės namo grįžo pilnos 
įspūdžių, naudingos patirties, 
kuri joms bus labai reikalinga 
organizuojant projekto tęsinį 
Lietuvoje. 

 
MŪSŲ GIMNAZISTAI – „ERASMUS+” PROJEKTO DALYVIAI 

DANIJOJE 

Ūla Diglytė 

 Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

2021 m.  rugsėjis - spalis ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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 Kaip ir kiekvienais metais 
spalio 5-ąją mokykloje organi-
zuota netradicinio ugdymo–
Karjeros diena, kai pamokas 
vedė ir apie savo profesijas, 
sėkmės istorijas pasakojo buvę 
abiturientai, mokinių tėveliai 
ir kiti specialistai. IVm klasėje 
lankėsi buvę gimnazistai, gili-
nantys savo žinias verslo, me-
dicinos, biochemijos srityse. 
 Pirmasis su mokiniais sa-
vo patirtimi dalinosi buvęs abi-
turientas, verslininkas sveika-
tingumo srityje Mantas Lo-
zuraitis. Pasakojo, kad baigęs 
gimnaziją, atlikęs trijų mėne-
sių tarnybą kariuomenėje, pa-
sirinko studijuoti ISM universi-
tete, tuomet ir galutinai suvo-
kė, kad nori savo ateitį sieti su 
verslu, lyderyste. Baigęs moks-
lus Mantas nusprendė įkurti 
savo verslą, kuris, deja, nebu-
vo sėkmingas dėl patirties ir 
žinių stokos. Tačiau noras to-
bulėti buvo toks didelis, kad 
jis susirado mentoriųJoną Ake-
lį, vienos iš didžiausių audito 
įmonių ,,Earnst & Young Bal-
tic” akcininką. Įsidarbinęs EY 
įmonėje turėjo galimybę mo-
kytis iš daug verslo srityje pa-
siekusių, sėkmingų žmonių, 
kurie mielai dalinosi savo pa-
tirtimi. Mantas teigė, kad dirb-
damas minėtoje įmonėje suvo-
kė, kad jau įgijo patirties ir 
galįs kurti savo verslą. Jis įvar-
dino tris dalykus, lemiančius 
asmens sėkmę ir produktyvu-

mą: tai kokybiškas poilsis, no-
ras imtis veiklos, kai esi įkvėp-
tas savo idėjos, suvokimas, ko-
kių rezultatų nori pasiekti ir 
kokiu būdu tai darysi. Anot 
Manto, tai ir yra raktas į sėk-
mę. 
 Kitą pamoką vedė irgi bu-
vęs gimnazistas Vilniaus uni-
versiteto medicinos studentas 
Kristupas Puodžiukas, atliekan-
tis praktiką širdies chirurgijos 
skyriuje. Jis atviravo, kad dėl 
ne itin kokių lietuvių kalbos ir 
literatūros egzamino rezultatų 
prarado galimybę įstoti į uni-
versitetą, tačiau ir tuomet jam 
sėkmė nusišypsojo: kadangi 
turėjo olimpiadų bei kitų lai-
mėjimų, papildomo stojimo į 
universitetą metu buvo priim-
tas į LSMU. Buvusio abituriento 
patirtis tik įrodo, kad noras 
tobulėti ir siekti savo tikslo, 
svajonių yra svarbiausias da-
lykas, svarbu nepaisyti nesėk-
mių ir nepasiduoti. 

 Savo entuziazmu ir atkak-
lumu tiek mokykloje, tiek uni-
versitete pasižymėjęs vaikinas 
teigė, kad po pirmųjų medici-
nos studijų LSMU universitete, 
naudodamasis studijų mainų 
programos suteiktomis galimy-
bėmis, išskrido studijuoti į Ja-
poniją. Toje šalyje įgyta patir-
tis leido galutinai įsitikinti, 
kad medicina yra tikrasis Kris-
tupo pašaukimas. Po studijų 
Japonijoje ir praktikos Haityje 

Kristupas grįžo į tėvynę baigti 
mokslų, studijas tęsė nebe 
Kaune, o gimtajame Vilniuje. 
 Ne kuo mažesnį įspūdį 
mokiniams paliko dar vienos 
buvusios abiturientės Monikos 
Šiaudinytės, ginekologijos ir 
akušerijos rezidentės, apsilan-
kymas pamokoje. Ji pasakojo, 
kad mokykloje mokėsi labai 
gerai, savo kelią žinojusi nuo 
pirmųjų gimnazijos klasių, įs-
tojo į valstybės finansuojamą 
vietą medicinos fakultete Vil-
niaus universitete. Anot pašne-
kovės, medicinos studijos Lie-
tuvoje yra labai aukštos kvali-
fikacijos, tačiau lyginant su 
užsienio universitetais yra jau-
čiama praktikos stoka, todėl 
Monika ragino nebijoti ieškoti 
savų kelių ir neužverti durų 
užsienio aukštosioms mo-
kykloms. Ji užtikrino, kad tu-
rint motyvaciją ir mokantis į-
manoma viskas, tik yra būtina 
sąlyga – reikia tikėti savimi. 
 Kadangi mums, abiturien-
tams, šie mokslo metai ypač 
svarbūs, kiekvienas planuo-
jame tolimesnę savo ateitį, 
susitikimas su buvusiais gimna-
zistais mus įkvėpė neabejoti 
savo jėgomis, suprasti, kad vi-
sa, kas gyvenime atrodo sun-
ku, yra laikina ir kad tikėjimas 
savo pastangomis duoda išsva-
jotų rezultatų. Esame dėkingi, 
kad turime galimybę išgirsti 
buvusių abiturientų sėkmės 
istorijų iš pirmų lūpų. 

SPALIO 5-OJI – KARJEROS DIENA 
GIMNAZIJOJE 

Viltė Kasputytė 
Dominyka Statkutė 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2021 m.  rugsėjis - spalis 



11 

ERASMUS+ KA229 PROJEKTO „CHERISH: BRANGINAME 
KULTŪROS IR ISTORIJOS PAVELDĄ“  

DALYVIŲ SUSITIKIMAS ČEKIJOJE 
 

Anglų kalbos mokytoja Nida Budreikienė 

 Spalio 3-9 dienomis gim-
nazijos mokiniai Marija Vaičiu-
lytė (IIId), Emilija Švažaitė 
(IIId), Justas Savčiukas (IIId) ir 
Pijus Pakarklis (IIIb) lydimi 
anglų kalbos mokytojos Nidos 
Budreikienės ir lietuvių kalbos 
mokytojos Danutės Pilypavičiū-
tės dalyvavo Erasmus+ projek-
to „CHerisH: branginame kul-
tūros ir istorijos paveldą“ veik-
lose Čekijoje. Susitikime taip 
pat dalyvavo mokiniai ir moky-
tojai iš Lenkijos, o virtualiai – 
iš Bulgarijos ir Kroatijos. 
 Brno mieste įsikūrusioje 
mokykloje mūsų gimnazistai 
pristatė pranešimus  apie svar-

biausius įvykius po Antrojo Pa-
saulinio karo iki nepriklauso-
mybės atkūrimo Lietuvoje, da-
lyvavo pamokoje apie totalita-
rinius režimus, subtitravo pa-
teiktą to laikmečio įvykių kro-
nikos ištrauką bei užsiėmė 
sportine veikla. Ekskursijų me-

tu jie susipažino su Brno ir jo 
apylinkių istorija bei kultūriniu 
paveldu: grožėjosi Brno sena-
miesčiu ir Lednice miestelio 
pilies architektūra ir parku, 
apžiūrėjo eksponatus Vintažo 
muziejuje. 
 Gyvendami čekų šeimose, 
mūsų gimnazistai tobulino savo 
anglų kalbos įgūdžius, plėtė 
akiratį, susirado naujų draugų. 
Paskutinę viešnagės dieną pro-
jekto dalyviai reflektavo savo 
įspūdžius ir dalinosi įžvalgo-
mis. Kitas šalių partnerių susi-
tikimas numatomas pavasarį.          
 Jūsų dėmesiui gimnazistų 
projekto dalyvių įspūdžiai. 

Mokinių refleksijos po kelionės į Čekiją 

Emilija Švažaitė 

 Labai laukiau šios kelio-
nės ir be galo džiaugiuosi, jog 
puikiai praleidau laiką Čekijo-
je, Brno mieste, Bakalka mo-
kykloje. Visiškai nesijaudinau, 
jog teks bendrauti angliškai, 
nes kalbėti anglų kalba man 
nesunku, atvirkščiai – tai teikia 
malonumą. Gyventi kitoje šei-
moje buvo puiki patirtis, užte-
ko tik poros dienų ir apsiprato-
me, smagiai šnekučiavomės 
prie vakarienės stalo, dalino-
mės savais įspūdžiais. 
 Likau sužavėta Bakalkos 
mokyklos mokytojais: buvome 
priimti be galo draugiškai. Žai-

dimai, kuriuos žaidėme, jog 
vieni kitus geriau pažintume, 
sukėlė daug gerų emocijų. Pro-
jekto užduotys: istorinio plaka-
to kūrimas, subtitrų vertimas, 
dokumentinio filmo ištraukų 
subtitravimas, projekto prista-
tymas – leido pagilinti koman-
dinio darbo įgūdžius. Nors ne-
susitikome su kroatais ir bulga-
rais, mes su jais bendravome 
per ,,Google Meets“ programą, 
klausėmės jų darbų pristaty-
mų. Pažintinėse kelionėse po 
Brno miestą laikas prabėgo la-
bai greitai. Gidė taip entuzias-
tingai pasakojo apie miesto 
istoriją bei jos legendas, jog 
net lietus nesugadino mūsų 

nuotaikos. Pilių esu mačiusi 
daug ir tikrai nesitikėjau, kad 
Lednicė pilis bus išskirtinė, ta- 
čiau klydau. Šios pilies interje-
ras turi daug medienos. Didžio-
ji dalis yra pastatyta taip, kad 
nerasi nė vieno varžto, viskas 
yra tarsi „Lego“ detalės, sudė-

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 
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liotos viena ant kitos. 

 Šviestuvą, sveriantį apie 
625 kg, atrodo, iki dabar dar 
matau kabantį priešais save... 
Apsidžiaugiau, kai pasakė, jog 
plauksime laiveliu. Nesitikė-
jau, jog būsime taip arti Aust-
rijos sienos. Grįždami visi Eras-
mus+ dalyviai (čekai, lenkai ir 
mes – lietuviai) šnekučiavomės 
ir grožėjomės pasakiškais vaiz-
dais. Dauguma net nepajuto, 
kaip greitai grįžome į Lednicos 
miestelį, kur mūsų laukė auto-
busas.  

 Po visų užsiėmimų ir eks-
kursijų sulaukėme ir smagaus 
vakarėlio, kuriame mokiniai 
dar labiau vieni kitus pažino, 
kartu šoko. Buvo be galo sma-
gu, jog visos kelionės metu su-
artėjo ne tik mokiniai, daly-
vaujantys projekte, bet taip 
pat atsirado ir nuostabus ryšys 
su mokytojais. Tikrai verta da-
lyvauti mainų programose, siū-
lau naudotis galimybėmis ke-
liauti ir pažinti! 

 

Marija Vaičiulytė 

 Savaitė, praleista Eras-
mus+ mainų programos projek-
te Čekijoje, išliks mano atmin-
tyje ilgam. Gyventi čekų šei-
moje buvo viena iš geriausių 
patirčių. Kartu ragavome tra-

dicinius valgius, daug kalbėjo-
mės ir apie Čekijos, ir apie 
Lietuvos istoriją, kultūrą, vi-
suomenę, artimai ir šiltai 
bendravome. Be to, teko lan-
kytis šeimos giminaičių namuo-
se. Ten pajutau, kaip reikalin-
ga mokytis užsienio kalbų: net 
kelios frazės, kurias išmokau 
būdama ten, Čekijoje, padėjo 
bendrauti su šeima. 
 Taip pat buvo labai įdo-
mu lankytis Bakalka mokyklo-
je. Projekto „CherisH“ veiklos 
padėjo geriau pažinti ir paly-
ginti Čekijos, Lenkijos, Lietu-
vos, Kroatijos ir Bulgarijos is-
toriją. Patys pristatėme ir 
klausėmės kitų mokinių pre-
zentacijų apie istorinius įvy-
kius šalyse po Antrojo pasauli-
nio karo iki nepriklausomybės 
atgavimo, analizavome totali-
tarinių režimų, diktatūros ir 
demokratijos bruožus. Tai ver-
tingas projektas, plečiantis 
mokinių akiratį, padedantis 
pažinti kitų šalių istoriją ir kul-
tūrą. 

 

Pijus Pakarklis 

 Čekijos miestas Brno 
nuostabus ir magiškas miestas. 
Man jis pasirodė kaip svajonių 
šalis: labai geras viešasis trans-
portas (man patiko tai, kad 
pamiršęs nusipirkti bilietą gali 
prie komposterio pridėti korte-
lę ir bilietą įsigyti), kultūringi, 

tvarkingi žmones, daug par-
duotuvių. 
 Mokykloje buvome sutikti 
labai maloniai ir svetingai. 
Mūsų, kaip projekto dalyvių, 
dienos buvo aktyvios: organi-
zuotos įvairios veiklos ir pamo-
kos mokykloje, jei pagal prog-
ramą būdavo suplanuota ki-
taip, vykdavome į išvyką už-
miestyje arba eidavome į eks-
kursiją po senamiestį. Man pa-
liko įspūdį ir mokyklos val-
gykla: nereikia kiekvienąkart 
valgant mokėti pinigus, jie su-
mokami iš anksto, mokinys turi 
žetonus, kuriuos eidamas į eilę 
valgykloje nuskanuoja, ir ra-
miai sau pietauja. Įdomu ir tai, 
kad pietums visi mokiniai ir 
mokytojai valgo tą patį patie-
kalą (nėra patiekalų įvairovės, 
iš kurios galėtum rinktis patin-
kantį patiekalą). 
 Šeimoje, kurioje gyve-
nau, buvo nuostabu: labai sve-
tingi ir mandagūs žmonės rūpi-
nosi manimi lyg savo sūnumi, 
planavo popamokinę veiklą. 
Man kelionė į Brno patiko: 
praplečiau savo akiratį, lavi-
nau anglų kalbos įgūdžius, su-
žinojau įdomių istorinių faktų 
apie Čekiją, įgijau naujų 
draugų (jų lauksiu atvykstant 
Lietuvoje pavasarį). 

 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 
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Justas Savčiukas 

 Pavasarį pakviestas daly-
vauti tarptautiniame Erasmus+ 
KA229 projekte „CHerisH: 
branginame kultūros ir istori-
jos paveldą“ labai apsidžiau-
giau, ypač kai pirmojo nuotoli-
nio susitikimo metu susipaži-
nau su jame dalyvaujančiais 
mokiniais iš Lenkijos, Kroati-
jos, Čekijos ir Bulgarijos. 
 Kadangi  visose  šaly-
se „siautėjo“ pandemija, buvo 
manoma, kad bendrausim ir 
vieni kitus pažinsim tik nuoto-
liniu būdu. Bet svajonė, kad 
galėsime vieni kitus pamatyti, 
vieni su kitais susipažinti, išsi-
pildė! 

 Ankstų sekmadienio rytą 
keturių mokinių ir dviejų mo-
kytojų komanda pajudėjo į Če-
kijos Respubliką, Brno miestą. 
Kelionė neprailgo, nes buvo 
smagu tarpusavyje pabendrau-
ti, pasižvalgyti pro langą, pa-
žiūrėti filmus. Nemeluosiu, bu-
vo jaudulio, kaip būsime priim-
ti šeimose, bet jau pirmą va-
karą, kai atvykau ir susipaži-
nau su mane priėmusia gausia 
čekų šeima: mama, tėčiu, bro-
liu, seserimi, katėmis ir šuni-
mi, jaudulys dingo. 
 Per savaitę Čekijoje nu-
veikiau tikrai nemažai: ne tik 
dalyvavau užsiėmimuose mo-
kykloje, bet ir po jų netrūko 
aktyvios veiklos: vieną vakarą 
praleidome žaisdami boulingą, 
kitą - lazerių arenoje, trečią 
vakarą žiūrėjome kino filmą, 
svečiavomės su savo draugais 
vieni pas kitus. Ypač nuotai-
kingas buvo atsisveikinimo su 
projekte dalyvavusiais lenkais 
ir čekais vakarėlis, kuriame 
šokome, dainavome, kalbėjo-
mės. 
 Ši kelionė man labai pati-

ko: ne tik praturtinau anglų 
kalbos vartojimo įgūdžius, bet 
ir susiradau naujų draugų, ap-
lankiau man dar iki tol nepa-
žįstamą šalį. Visiems siūlau da-
lyvauti projektų veiklose, ak-
tyviai jose dalyvauti ir pasi-
naudoti galimybe išvykti į sve-
čias šalis. Nekantriai laukiu, 
kada čekai atvyks į Lietuvą, 
kad vėl galėtumėme visi pasi-
matyti ir prasmingai, smagiai 
praleisti laiką kartu. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės  nuotr. 
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KŪRYBOS OAZĖ 2021 m.  rugsėjis - spalis 

MOKINIŲ KŪRYBA 

I klasių mokinių darbai, skirti lietuvių rašytojo, istoriko Simono Daukanto 228-osioms 

gimimo metinėms paminėti 

Urtė Razmutė, Ic 

Elzė Tataitė, Id 

Mingailė Pukėnaitė, Ic 

Paula Kazlauskaitė, Id  

Aidas Čiurlys, Ic 

Gustė Navikaitė, Id 
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Pijus Gatelis, IVu 

Milda Remeikaitė, IVd 

Vanesa Repšytė, IVm 

Tautvydas Kapcevičius, IVu2 

Sandra Ramaslauskaitė, IVm  

Vanessa Herbst, IVb  

Rusnė Makauskaitė, IIIm  

Pijus Gatelis, IVu 

Rusnė Makauskaitė, IIIm  

MOKINIŲ KŪRYBA 

KŪRYBOS OAZĖ 
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