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2020 m.  rugsėjis - spalis 

Už lango ėmė lynoti. Prie auksu žibančios saulės ned-
rąsiai artinosi pilkšvi pūkuoti debesėliai. Žvelgiau į ant 
stalo pūpsančią pintinę lazdyno riešutų, kuriuos užvakar 
skyniau klaidžiodama miško takeliais, ir su šypsena pani-
rau į prisiminimus. Mintyse vėl mačiau gėlių jūra virtusią 
pievą, safyro mėlynumu tyvuliuojantį ežerą ir pajūrio ko-
pose sutiktą linksmų muzikantų kompaniją. Rodos, ir vėl 
galėjau girdėti kasnakt klausytų svirplių koncertų melodi-
jas, tylius pašnekesius blausioje mėnulio šviesoje, stebėti 
žvaigždėmis nusagstytą dangaus skraistę... Šalia riešutų 
pintinės stovėjo žalsva vazelė, iš kurios man akį merkė į-
vairiaspalviai jurginai. 

Pakėliau akis į dangų. Anksčiau matyti kuklūs debe-
sėliai dabar atrodė kur kas drąsesni ir ryžtingesni – šokda-
mi tik jiems vieniems pažįstamą šokį, jie begėdiškai už-
dengė saulę, leisdami vos kelioms aukso gijoms praslysti 
pro siaurus plyšelius ir maloniai sveikinti praeivius. Lietus 
ėmė stiprėti. Pro atvirą langą plūstelėjo gaivus vėjo gūsis, 
į svečius atnešęs kelis gelsvus lyg juvelyro paauksuotus la-
pus. Žvelgiau į tolį – ten nuo kalvos man šypsojosi skaisčiai 
raudonų uogų karoliais pasidabinęs šermukšnis. Tą akimir-
ką supratau – atėjo ruduo...  

Juta Nalivaikaitė 

 Šiemet mokslo metų pradžios 
šventė buvo kiek kitokia, nei e-
same įpratę: jos programą  pako-
regavo globalinė pandemija. Ne-
paisant susiklosčiusių aplinkybių, 
visą dieną vyravo pakili nuotaika. 
Savo įspūdžiais dalinasi mokiniai.  

 

Jutos Nalivaikaitės nuotr.  

 Mokytojų šypsenos, patarimai, 
pagalba ir tikėjimas mokinių jė-
gomis praturtina mūsų kasdieny-
bę bei padeda mums tobulėti ir 
augti kaip asmenybėms. Kokia 
Mokytojų diena šiemet?  

    Rugsėjo 18-oji gimnazijoje – 
netradicinio ugdymo diena, kai 
gimnazistai dalyvauja edukaci-
niuose užsiėmimuose miesto erd-
vėse. Mokiniai dalinasi įspūdžiais 
apie veiklas. 

Skaitykite 7 psl. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Skaitykite 4 psl. 

 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Skaitykite 6 psl. 

Austėjos Arštikytės nuotr. 
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 Tau besimokant gimnazijo-
je, dažnai girdėdavome apie 
Tavo pasiekimus olimpiadose 
ir konkursuose. Papasakok, 
kaipgi viską spėjai suderinti? 

 Nemanau, kad esu aktyvi 
asmenybė. Olimpiados ir pasi-
ruošimas joms vykdavo pamo-
kų metu. Dažniausiai renkuosi 
nedaug užsiėmimų, turiu kelis 
pomėgius, mokausi ir tikrai ne-
kyla problemų viską suderinti. 
Bent jau kol kas. 

 
 Pasiekimų turi išties daug. 
Ar galėtum įvardinti tą, ku-
riuo didžiuojiesi labiausiai? 

 Labiausiai džiaugiuosi,  jog 

siekdamas daugybės dalykų 
sugebėjau išlikti žmogumi... 
tikiuosi. Kad ir kaip bebūtų ba-
nalu, visi pasiekimai pasimiršta 
ir susilieja į vieną visumą, ku-
ria ir galiu pasidžiaugti. Tikrai 
sunku išskirti tą, kuriuo labiau-
siai didžiuojuosi. 

 

 Ne paslaptis, kad gavai net 
penkis šimtukus – tokiais pa-
siekimais pasidžiaugti gali toli 
gražu ne kiekvienas. Kaip Tau 
pavyko pasiekti tokių rezulta-
tų ir kokių patarimų turi abi-
turientams? 

 Galbūt tai akivaizdu, bet 
tokių rezultatų pasiekiau nuo-
lat mokydamasis. Kadangi ma-
no atmintis nėra labai gera, 
stengiuosi susikurti ryšius, aso-
ciacijas ar kitomis priemonė-
mis nutiesti kelią iki tam tikros 
sąvokos, formulės ir panašiai. 
O tuomet telieka tuo keliu nu-
eiti ir ,,pasiimti“ informaciją. 
Manau, kad svarbiausia yra ne 
sausos žinios, o ryšių ir esmės 
suvokimas, kuriuo galima kom-
pensuoti trūkstamų žinių dalį. 
Tad abiturientams patarčiau 
mokantis bet kurio dalyko ieš-
koti esmės ir neapsiriboti va-
dovėline medžiaga, net jei jos 
visiškai užtenka. Žinias, esan-

čias tam tikrame kontekste, 
visada lengviau panaudoti. 
Vakuume sklandanti ir ne iki 
galo suprasta informacija be-
prasmė. 

 

 Kokią studijų kryptį pasi-
rinkai? Ar Tavo pasirinkimą 
galima sieti su patikusiomis 
pamokomis mokykloje? 

 Pasirinkau fizikos studijų 
programą Vilniaus universite-
te. Šį dalyką visada mėgau, 
bet apsisprendžiau su juo sieti 
ateitį tik likus keliems mėne-
siams iki mokyklos baigimo. 
Išsirinkti buvo sunku dėl to, 
jog patiko daugelis dalykų, o 
studijų pasirinkimas yra tam 
tikras savęs ribojimas. Manau, 
kad pasirinkau teisingai: fizika 
itin platus mokslas – joje gausu 
matematikos, programavimo, 
mokslo bei pažinimo filosofi-
jos. Visa tai man patiko mo-
kykloje, patinka ir dabar. Fizi-
ko darbas yra užduoti klausi-
mus. Manau, kad tai prasmin-
ga. 

 Kokie Tavo hobiai? 

 Man patinka muzika. Groju 
grupėje bei Vilniaus universi-
teto orkestre. Taip pat nema-
žai skaitau. Šie du hobiai mane 

DAUKANTIEČIŲ KELIAIS: POKALBIS SU ŠIMTUKININKU 
JUSTU LEKAVIČIUMI  

 „Kuklumas žmogų puošia“, – byloja lietuvių išmintis. Nesunku pastebėti, jog ši savybė puo-
šia ir mano pašnekovą: apie įspūdingus savo pasiekimus jis kalba gan santūriai. Justas Lekavi-
čius – ketverius metus mūsų gimnazijos vardą garsinęs, olimpiadose bei konkursuose laurus 
skynęs ir dvylikos klasių kelionę penkiais šimtukais baigęs abiturientas, šį rudenį žengiantis 
studento keliu. Koks gi tas kelias, kokie ateities planai ir kaip atrodo Justo laisvalaikis? Vaiki-
nas mielai sutiko pasidalinti mintimis su mūsų skaitytojais. Jūsų dėmesiui – nuoširdus ir įkve-
piantis pokalbis su Justu!  

Juta Nalivaikaitė 
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džiugina ir padeda nusiraminti. 

 Kuri skaityta knyga Tau pa-
liko didžiausią įspūdį? Kokias 
knygas renkiesi skaityti? 

 Paklaustas, kokia knyga la-
biausiai patiko, dažnai atsaky-
davau, jog F. Dostojevskio 
„Broliai Karamazovai“. Tačiau 
tokių knygų yra daug: ir M. P. 
E. Martynenko „Mirtingumo 
įrodymai“, ir Y. Mishima „Auk-
sinė šventykla“ visad išliks at-
mintyje. Nėra jokių objektyvių 
kriterijų, pagal kuriuos ren-
kuosi literatūrą. Kartais noriu 
laiko patikrintos knygos, kar-
tais pasikliaunu žmonių, ku-
riuos gerbiu, rekomendacijo-
mis, kartais pradedu skaityti 
knygą nieko apie ją nežinoda-
mas ir tikiuosi geriausio. 

 
 Ar mėgsti keliauti? Kokia 
aplankyta Lietuvos ar pasau-
lio vieta sužavėjo labiausiai? 

 Keliauti mėgstu, bet darau 
tai retai, ypač pastaraisiais 
metais. Lietuvoje mane žavi 
Nida, jos gamta, o užsienyje 
patiko Stokholmo architektūra.  

Svajoju aplankyti Islandiją ir 
Japoniją. Kai ten nukeliausiu, 
tikrai galėsiu drąsiai teigti, jog 
šios dvi valstybės paliko di-
džiausią įspūdį. 

 

 Domiesi filosofija. Kokio 
filosofo mintys pasirodė įdo-
mios, o gal netikėtos? Ką, Ta-
vo manymu, filosofija duoda 
žmogui? 

 Manau, kad filosofija kiek-
vienam žmogui gali suteikti 
kritinį mąstymą, kuris visur ir 
visuomet reikalingas. Labiau-
siai mėgstu lenkų filosofo W. 
Gombrowicziaus mintis. Para-
doksalu, bet jis teigia, jog filo-
sofija nereikalinga. Būtent to-
dėl ji ir gali būti laikoma la-
biausiai susipratusiu mokslu. 
Kiekvienas žmogus turi suvok-
ti, jog požiūris reliatyvus, tad 
saugiausia ir žmogiškiausia iš-
likti kukliam ir nieko neaukš-
tinti, užtenka tiesiog džiaug-
tis, žaisti. Būtent tokį Gombro-
wicziaus siūlomą blaivų požiūrį 
į filosofiją ir jos duotybes aš 
vertinu. 

 Ar turi motto, kuriuo vado-
vaujiesi gyvenime? 

Mano gyvenimo motto: „Neti-
kiu, jog galima gyventi vado-
vaujantis vienu sakiniu.“ 

 Kaip save įsivaizduoji po 
dešimties metų? 

 Save įsivaizduoti po dešim-
ties metų išties sunku. Dabar 
norėčiau būti mokslininku, jei 
ir toliau to norėsiu, tai po de-
šimties metų dar tikriausiai 
mokslininku nebūsiu, anksčiau-
siai po beveik 11 metų. Tačiau 
dar nežinau, ar tikrai turiu tiek 
kantrybės ir noro daryti mono-
toniškus dalykus pasirinktoje 
siauroje srityje. Neįsivaizduo-
ju, kuo būsiu ir ką darysiu, ta-
čiau tikiuosi, jog vis dar norė-
siu pažinti, pažinimu džiaug-
siuosi ir dalinsiuosi. 

 Ko palinkėtum gimnazijos 
bendruomenei? 

 Gimnazijai palinkėčiau noro 
pažinti, nes jis suartina, sutei-
kia laimės, bendrumo pojūtį. 
Dar linkiu džiaugsmo, kuris ve-
da į priekį.  

PRIE PUODELIO ARBATOS 2020 m.  rugsėjis - spalis 

     Jutos Nalivaikaitės nuotr. 
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RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ: VĖL KARTU, BET VIS DAR 
ATSKIRAI  

 „Mes vėl kartu, bet vis dar atskirai“, – pasakyčiau, jei paprašytumėte vienu sakiniu papasa-
koti apie šių mokslo metų pradžios šventę. Rugsėjo 1-ąją, beveik šešis mėnesius nesimatę gy-
vai, pagaliau vėl galėjome žengti mokyklos koridoriais, grįžti į kabinetus, vieni kitiems šypso-
tis žiūrėdami į akis, tiesa, tik akimis, nes šypsenas dengė veido kaukės. Globalinės pandemijos 
realybė šiek tiek koregavo įprastą šventės eigą: skirtingų klasių mokiniams šventės pradžia 
skirtingu laiku, atskiri įėjimai į mokyklą, atskiri kabinetai... Bet tai mokiniams nebuvo ypač 
svarbu – džiaugėmės vėl galėdami susitikti gimnazijoje, kuri po tokios ilgos nesimatymo pert-
raukos atrodė kaip niekad sava, miela ir išsiilgta. Taigi, nors ir būdami atskirai, visi jutome 
stiprų bendruomeniškumą, tapusį kone vizitine mūsų gimnazijos kortele. Neįprastos aplinkybės 
suponuoja galimybę į šventę pažvelgti net iš keturių skirtingų požiūrio taškų: Mokslo ir žinių 
šventės atgarsiai Jūsų dėmesiui gimnazijos naujoko – pirmoko, antroko, trečioko ir ketvirtoko, 
abituriento, akimis.  

Juta Nalivaikaitė 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2020 m.  rugsėjis - spalis 

Pirmasis pirmoko žingsnis      
į gimnaziją 

Adomas Juostas 

 Rugsėjo 1-oji tai Mokslo ir 
žinių dienos šventė, į kurią po 
penkių mėnesių sugrįžome 
mes, mokiniai. Visiems knietė-
jo kuo greičiau pamatyti nau-
josios mokyklos patalpas, mo-
kytojus bei klasiokus. Įėję pri-
valėjome dėvėti kaukes ir de-
zinfekuoti savo rankas. Nors 
išvydome  pustuštę mokyklą, 
nes kitiems mokiniams šventė 
buvo organizuota kitu metu, 
mūsų nuotaikos tai negadi-
no.  Skubėjome ieškoti trečia-
me aukšte paskirtos mokymuisi 
klasės, susipažinome ir pa-
bendravome su auklėtoja, 
bendraklasiais. Po to patraukė-
me į mokyklos kiemą, kur vyko 

pirmokų pasveikinimo naujų 
mokslo metų proga ceremoni-
ja. Ta diena buvo ypatinga, 
nes gimnazijos kiemelyje vyku-
sioje šventėje dalyvavome tik 
mes, jauniausi gimnazistai, 
slėpdami savo jaudulį, ranko-
se laikydami rudeninių gėlių 
puokštes. Čia susirinko daugiau 
nei šimtas aštuoniasdešimt pir-
mokų, kurie klausėsi gimnazis-
tės dainuojamos grupės „Flash 
Voyage“ dainos. Į dangų buvo 
paleisti margaspalviai balionai, 
įnešta gimnazijos vėliava, pas-
veikinimo žodį tarė gimnazijos 
direktorės pavaduotoja Daiva 
Savčiukienė. Pirmokų nuotaika 
buvo puiki, žinojome – mūsų 
laukia naujas mokymosi etapas 
naujoje mokykloje, nauji įspū-
džiai ir draugai.  

Rugsėjo 1-oji gimnazijos    
antroko žvilgsniu 

 

Marija Vaičiulytė 

 Šių metų Rugsėjo 1–osios 
rytas – kaip niekad išskirtinė 
mokslo metų pradžia. Tai pir-
mas realus mokinių ir moky-
tojų susitikimas po iššūkių ku-
pino laikotarpio. Pavasarį, dar 
nespėjus sušilti orams, turėjo-
me keliems mokslo metų mė-
nesiams išsiskirti ir bendrauti 
virtualiai. Visu pajėgumu lėku-
siam mokslų ir darbų traukiniui 
teko sustoti. Netikėtai pas-
kelbtą karantiną lydėjo neri-
mas ir nežinia. Tačiau dabar 
gyvenimo ritmas vėl įsibėgėjo 
ir Rugsėjo 1-ąją šventėme kar-
tu. Tą rytą linksmai nusiteikę 
lenkėme gimnazijos durų ran-
keną, mokyklinio šurmulio išsi-
ilgusius koridorius pripildė mo-
kinių balsai. Visi dėvėjome 
medicinines kaukes, nesvarbu, 
kad negalėjome gerai įžvelgti 
draugo veido, tačiau turėjome 
progą pažvelgti vienas kitam į 
akis, tai didelis džiaugsmas. 
Juk akys tiek pasako...  

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 
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    Vieni žvalgėsi, tarytum ko 
ieškotų, gal suolo draugo, gal 
ramios vietelės dienos įvykių 
sūkuryje, kiti atidžiai tyrinėjo 
aplinką, stebėdami, kas pasi-
keitę, dar kitų žvilgsniai buvo 
svajingi, matyt, tebeskrajojo 
mintys apie vasarą, tačiau visų 
veidai pilni džiugesio. Pagaliau 
susitikome! Galima šalia išvysti 
stovinčius bendraklasius, pa-
bendrauti, paspausti ranką. 
Tai ypatinga ir malonu, tai 
reiškia kur kas daugiau nei 
draugo atvaizdas kompiuterio 
ekrane. Tą dieną gimnazija 
linksmai sutiko naujus mokslo 
metus: iš klasių sklido juokas, 
klegesys, šiugždėjo vartomų 
vadovėlių lapai, su nauja 
mokslo metų pradžia mokinius 
sveikino mokytojai. Laimingų 
ir sveikų mokslo metų!  

Mokslo ir žinių šventė       
gimnazijos trečioko akimis  

Miglė Kaminskaitė 

 Rytais laukuose tvyro rūkas, 
vis vėsesnis vėjas gano dangu-
je lietaus debesis ir soduose 
svyrančios obelų šakos prana-
šauja rudenį – vėl teks vaikams 
grįžti į mokyklos suolus. Tačiau 
šie mokslo metai kupini naujo-
vių. Esame mokiniai, pirmieji 
mokyklos slenkstį peržengę 
veidą pridengę kauke, su de-
zinfekcinio skysčio buteliuku 
kišenėje, širdy jausdami kitokį 
jaudulį nei iki šiol. Šiais moks-
lo metais mus prie gimnazijos 

durų pasitiko budėtojos akys, 
tikrinančios, ar esame tinka-
mai užsidėję kaukę, raginan-
čios pasimatuoti temperatūrą. 
Dėl viso pikto. Visa tai dėl pa-
saulyje įsisiautėjusios pande-
mijos. Nauji mokslo metai atė-
jo su naujais reikalavimais ir 
atsakomybėmis. Buvo ir keista 
išvysti klasiokus bei mokytojus 
po pusės metų, ir gera, nes 
karantino laikotarpis darkart 
patvirtino tiesą, kad žmogus 
sociali būtybė, kuriai būtinas 
bendravimas. Iššūkių pilnas lai-
kotarpis parodė, kokia brangi 
yra žmogaus sveikata ir gyvy-
bė. Buvo smagu matyti, kad 
gimnazijoje besimokantys mo-
kiniai supratingi, jaučiantys 
atsakomybę ne tik už save, bet 
ir už kitą, besistengiantys pa-
laikyti saugų atstumą. Rugsėjo 
1-osios šventės nuotaikos tai 
negadino: gėlės, šypsenos, pa-
sikalbėjimai ir džiugesys vėl 
susitikus nuvijo nerimastingas 
mintis dėl tolesnio mokymosi 
sąlygų. Po šventinio susibūrimo 
išsiskirstėme linkėdami vieni 
kitiems būti empatiškiems, ne-
prarasti optimizmo ir į mokslus 
kibti visomis jėgomis.  

Paskutinė Rugsėjo 1-oji  
abituriento žvilgsniu  

Ani Airapetian 

 Ankstyvą praėjusių mokslo 
metų pavasarį mokyklos durys 
buvo uždarytos, o mokslo me-
tai pasibaigė mokantis namuo-

se. Prabėgo vasara, ir, išaušus 
Rugsėjo 1-osios rytui, gimnazi-
jos bendruomenė vėl susirinko 
mokykloje. Šventinė diena bu-
vo visiškai kitokia nei ankstes-
niais metais: privalomos kau-
kės, dengiančios veidus, kori-
doriuose pastatyti dezinfekci-
nio skysčio buteliukai, matuo-
jama temperatūra, paskirtas 
skirtingas klasių mokinių įėji-
mas ir mokymosi kabinetai ats-
kiruose aukštuose. Kai kurių 
draugų bendraklasiai pasigedo 
dėl privalomos saviizoliacijos. 
Kiekvienas supratome: ateitis 
yra nenuspėjama – galbūt teks 
vėl mokytis nuotoliniu būdu, 
tai šiais mokslo metais ypač 
jaudino dvyliktokus, mat jie 
ruošis laikyti valstybinius egza-
minus.  Nors mokslo metų 
šventė prasidėjo kitaip negu 
įprasta, mokiniai džiaugėsi ga-
lėdami susitikti vieni kitus. 
Miglota ateitis nepakeitė mo-
kyklos tradicijų. Buvo džiugu 
matyti, jog naujos elgesio tai-
syklės netrukdė mėgautis šven-
tės akimirkomis: klasės valan-
dėlė su klasės auklėtojais, gė-
lės, saldainiai mokytojams, 
praėjusių mokslo metų Padė-
kos, Garbės raštų dalijimas ir 
šypsenos – visų geros nuotaikos 
garantas. Ši Rugsėjo 1-osios 
šventė kiek kitokia, tuo dar 
labiau įsimintina.  

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

Mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 
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MOKYTOJŲ DIENA 

Marija Vaičiulytė  

 Anksti ryte juos, tik peržen-
gusius mokyklos slenkstį, su 
saulėgrąžomis rankose pasitikę 
besišypsantys Mokinių tarybos 
nariai dėkojo už visokeriopą 
pagalbą mokslo kelyje ir linkė-
jo gražios dienos. Pirmo aukšto 
koridorių puošė šventinės die-
nos stendai. Juose puikavosi 
kiekvieną dėstomą dalyką sim-
bolizuojančios figūros, išmar-
gintos įvairių dydžių bei šriftų 
palinkėjimais, eilėmis, dainų 
žodžiais, įdomiais faktais, įžy-
mių žmonių citatomis: pavyz-

džiui, chemijos mokytojoms 
sveikinimai „liejosi“ iš kolbos, 
biologijos mokytojams skir-
ti  žodžiai buvo išrašyti tartum 
lapo gijos, istorijos mokyto-
jams – Gediminaičių stulpai 
prirašyti istorinių įvykių pava-
dinimais bei įsimintinomis są-
vokomis, lietuvių kalbos moky-
tojams dovanotos poetų eilės. 
Mokslų simbolius puošė kiek-
vieno dalyko mokytojo vardo 
kortelės, ant kurių mokiniai 
kvietė mokytojus parašyti pa-
linkėjimą ar pasirašyti. Kadan-
gi šie mokslo metai dar labiau 
kaip niekad susiję su informa-
cinėmis technologijomis, inter-
netinėmis mokymosi platfor-
momis (gimnazijoje mokomasi 
mišriuoju būdu), tai atsispin-
dėjo šventinėse dekoracijose: 
iš suvertų senų kompiuterio 
klaviatūrų mygtukų prie stendų 
karojo girliandos, ant moky-
tojų kambario durų kabėjusio 
plakato tekstas („Brangūs Mo-
kytojai, sveikiname atvykus į 
laukimo kambarį“) priminė 
laukimo kambarį norint pa-

tekti į „Zoom“ pamoką. Ant 
stalo magnetinėje lentoje lyg 
kompiuterio ekrane iš klaviatū-
ros raidžių mirgėjo sveikinimo 
tekstas, mokytojus maloniai 
nustebino mokinių įteiktos sal-
džios dovanėlės. Šventinę die-
nos atmosferą papildė ir moky-
tojų kambaryje nuo lubų besi-
leidžiantys iš popierinių raidžių 
suverti žodžiai, apibūdinantys 
gimnazijos mokytojo paveiks-
lą: kruopštus, ryškus, aktyvus, 
tolerantiškas ir kt. Antro aukš-
to koridoriuje skambėjo dai-
nos, instrumentiniai kūriniai. 
Diena buvo smagi, neeilinė, ją 
puošė mokytojų šypsenos. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2020 m.  rugsėjis - spalis 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Enrikos Gurevičiūtės  nuotr. 

 Prabėgo pirmasis mokslo metų mėnuo. Gamtoje įsivyrauja rudens spalvos, saulės spindulius 
vis dažniau pakeičia lietaus debesys, o vakarais padvelkia vėsuma. Spalio 5-ąją, Tarptautinę 
Mokytojų dieną, kaip kasmet,  šia proga sveikinome gimnazijos mokytojus.  
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GIMNAZIJOS TRADICIJA – MUZIEJŲ DIENA  

Senamiestis  

Ūla Diglytė  

 Vėjuotą Muziejaus rytą, 
penktadienį, su IIId klase daly-
vavome edukacinėje pamokoje 
po Vilniaus senamiestį. Maršru-
tą pradėjome nuo Vilniaus uni-
versiteto, mums susirinkus prie 
bibliotekos durų, gidė pasako-
jo apie jos istoriją nuo pat vė-
lyvojo XVI-ojo amžiaus. Išgir-
dome apie prarastąją VU ob-
servatoriją, puikiai ištobulintą 
priešgaisrinę bibliotekos siste-
mą, pasakojimą apie universi-
teto gatvės grindinį... Kelionę 
tęsėme jaukiame Šv. Jono gat-
vės parkelyje, kuriame prieš 
beveik tris šimtus metų gyveno 
vienas žymiausių lietuvių ar-
chitektų Laurynas Gucevičius. Į 
žinomiausių jo darbų sąrašą 
įtraukti ir Vilniaus Arkikatedros 
bei Rotušės projektai. Viena-
me iš Pilies gatvės kiemelių 
sužinojome apie prancūzų bo-
taniką Žaną Žiliberą ir jo nuos-
tabą keliančius nuopelnus VU 
Gamtos katedrai. Stabtelėję 
prie pirmosios mūrinės krikš-
čionių šventovės Vilniuje – Šv. 
kankinės Paraskevės ortodoksų 
bažnyčios – klausėmės pasako-
jimo apie kunigaikščio Algirdo 
žmoną Mariją. Ekskursija bai-
gėsi prie Vilniaus Gaono skulp-
tūros. Pasirodo, kai kuriems 
mokiniams buvo naujiena, kad 
XVI-XVII amžiai Vilniui, kaip 
miestui, klestėjimo amžiai. 

Vilnius tuomet buvo bene visa-
me pasaulyje gerai žinomas 
dvasinis ir kultūrinis žydų cent-
ras, vadinamas Šiaurės Jeruza-
le. Po šiek tiek daugiau nei va-
landos klaidžiojimo senamies-
čio siauromis gatvelėmis, visi 
išsiskirstėme pagilinę žinias 
apie senamiestį ir jo istoriją.  

 Viltė Kasputytė 

   Rugsėjo 18-ąją mūsų mo-
kykloje vyko kitokia pamokų 
diena. IIIm klasė turėjo gali-
mybę pažinti tas kultūros vie-
tas Vilniaus senamiestyje, apie 
kurias dažnas mažai ką esame 
girdėję. Kadangi rytas buvo 
dar gana ankstyvas, buvome 
šiek tiek mieguisti, bet mūsų 
gidei energijos tikrai netrūko, 
tad ji greitai su mumis rado 
bendrą kalbą. Ekskursiją pra-
dėjome nuo Vilniaus širdies - 
Arkikatedros ir judėjome Vil-
niaus universiteto link. Iš pasa-
kojimo labiausiai įstrigo fak-
tas, kad to meto santuokos ir 
meilės supratimą sugriovė ne 

kas kitas, o  Žygimantas Augus-
tas ir Barbora Radvilaitė, ku-
rie, išskirtinai nei kitos to me-
to poros, susituokė iš meilės. 
Žygimanto darbai ir visuotine 
prasme buvo nemaži – jei ne 
Žygimanto Augusto įkurta  jė-
zuitų kolegija,  kažin ar turė-
tume dabartinį Vilniaus univer-
sitetą. Kitas mums patikęs ob-
jektas – Vilniaus Gaonas, ku-
ris  buvo ypač didelis judaizmo 
autoritetas, daug prisidėjęs 
prie to, kad Vilniaus, kaip kul-
tūros centro, vardas skambėtų 
visame žydiškame pasaulyje. 
Tiek apie jį, tiek apie pačią 
žydų bendruomenę sužinojome 
daug įdomių faktų. Kitas mus 
nustebinęs faktas: nuo XVI am-
žiaus Vilniuje gyvenę žydai bu-
vo didelė visuomenės dalis, 
turėjusi savo kvartalą, dalyva-
vusi miesto veikloje, Vilniuje 
gyvenę net iki Antrojo pasauli-
nio karo. Buvo įdomu išgirsti 
tai, kad iki šio karo kone kas 
dieną žydų moterys prekiauda-
vo turguje, buvusiame Vokie-
čių gatvėje. Per ekskursiją ap-
lankėme dar keletą vietų: 
Šventos Paraskevijos cerkvę, 
Stiklių gatvę, bet pirmieji ma-
tyti objektai ir istorijos apie 
juos paliko didžiausią įspū-
dį.  Džiaugiamės turėta gali-
mybe pasivaikščioti po sena-
miestį ir manome, kad tokio 
formato edukacinės pamokos 
yra įdomios mokiniams ir prap-
lečia mūsų akiratį.  

 Netradicinio ugdymo – Muziejaus diena paminėtas mokyklos įkūrimo 27-asis gimtadie-
nis.  Mokiniai dalyvavo įvairiuose edukaciniuose užsiėmimuose skirtingose miesto erdvėse:  se-
namiestyje, Valdovų rūmuose, MO muziejuje, Lietuvos Energetikos ir Technikos muziejuje, ki-
no teatre ,,Kino deli“. Jūsų dėmesiui – mokinių įspūdžiai. 

Jono Orinto nuotr.  

NUOMONĖS 2020 m.  rugsėjis - spalis 
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Valdovų rūmai 

Kotryna Bizunovičiūtė  

 Rugsėjo 18 dieną gimnazijo-
je mokiniams pamokų nebuvo. 
Jie, minėdami mokyklos įkūri-
mo 27-ąjį gimtadienį, vyko į 
netradicines erdves. Ši diena – 
Muziejaus diena. Pirmokai 
(taip pat ir mano klasė) lankė-
si LDK Valdovų rūmuose, kur 
galėjo apžiūrėti išlikusius au-
tentiškus įvairių laikotarpių 
mūrus bei unikalius archeologi-
nius radinius. Ši išvyka buvo 
ypatinga tuo, kad bendrakla-
siai pirmąkart galėjo labiau 
susipažinti ir su klasės auklėto-
ja netradicinėje aplinkoje. Su-
žinojome daugybę smulkmenų 
tiek apie Lietuvos Didžiosios 
Kunigaikštystės valdovus, tiek 
apie to meto visuomenės buiti-
nį gyvenimą, išvydome atkur-
tus apartamentus bei jų sienas 
puošiančius gobelenus, didžių 
praeities žmonių portretus, 
išgirdome pasakojimų, kaip 
keičiantis valdovams keitėsi ir 
patys rūmai. Mokiniai, pak-

lausti, kas paliko didžiausią 
įspūdį Valdovų rūmuose, atsa-
kė, jog labiausiai nustebino vis 
dar išlikę pilies rūsiai, tebesto-
vintys nuo XVI a. pradžios. Bū-
tent šiuose mūruose buvo ras-
ta per 0,5 milijono radinių, 
kuriais vadovaujantis ir buvo 
atstatyti dabartiniai Valdovų 
rūmai. Viena aišku, kad mū-
sų  valstybės istorija įspūdin-
ga, tik ne visi ją gerai išmano-
me.  

MO muziejus 

Marija Vaičiulytė  

 Netradicinio ugdymo dieną 
IId klasės mokiniai apsilankė 
MO muziejuje ir daugelis iš 
jų  buvo nustebinti modernių 
muziejaus instaliacijų. Užlipę 
raitytais laiptais, susėdome 
ratu ir parodos „Kodėl taip 
sunku mylėti?“ instaliacijų 
garsų fone dalyvavome eduka-
ciniame užsiėmime „Pa(si)-
keitimai graikų mituose, lietu-
vių tautosakoje bei mene“, 
klausėmės edukatorės pasako-
jimo apie modernaus muzie-
jaus istoriją, mitų kilmę bei 
reikšmę, kartu diskutavome, 
koks menas yra geras menas, 
kodėl ir kaip jis veikia žmogų, 
gilinomės į senovės graikų pa-

saulėžiūrą. Šis užsiėmimas mo-
kiniams patiko, tai rodo jų ref-
leksijos: „Buvo įdomu išgirsti 
visą MO muziejaus atsiradimo 
istoriją“, „Labai įdomiai pasa-
kojo gidė, įdomiausia buvo 
klausyti apie skirtingas meilės 
rūšis“. Kūrybinės užduoties 
metu bendradarbiaudami gru-
pelėse turėjome išsirinkti pa-
tinkantį  parodoje eksponuoja-
mą paveikslą ir pasitelkus 
vaizduotę sukurti jame vaiz-
duojamų veikėjų meilės istori-
ją, vėliau savo istoriją prista-
tėme klasės draugams. Užduo-
tis buvo įdomi, tai liudija ir 
draugų atsiliepimai: „Kūrybinė 
užduotis gera, nes lavina kūry-
biškumą ir fantaziją“, „Labai 
patiko, kad nemažai paveikslų, 
projekcijų buvo apie dabarti-
nes pasaulio problemas, kaip 
antai užsidarymas savyje, dep-
resija arba pabėgėlių proble-
mos“, „Įdomu, nes žiūrėdamas 
į paveikslus galėjai savaip įsi-
vaizduoti meilės istorijas“. Po 
užsiėmimo parodą galėjome 
apžiūrėti tiek laiko, kiek norė-
jome. Videoinstaliacijos, kin-

Viltautės Adomaitytės nuotr. 

Adomo Juosto nuotr. 
Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės nuotr. 

NUOMONĖS 2020 m.  rugsėjis - spalis 

Adomo Juosto nuotr. 

Jutos Nalivaikaitės nuotr. 
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tančios šviesos, įvairūs garsai 
ir staiga prapliūpstančio lie-
taus efektai mus stebino: 
„Labai patiko salėje juntama 
ramuma, lietaus garsai ir apš-
vietimas“, „Antrame aukšte 
nuostabi teatro atributika“. 
Apibendrinant galima sakyti, 
kad klasei išskirtinis ir jaukus 
muziejus paliko gilų įspūdį. 

 

Aušra Stepanauskaitė 

   MO yra laikomas vienu iš 
populiariausių XXI a. jaunimą 
dominančių muziejų. Moderni 
pastato konstrukcija ir įdomių 
skulptūrų ekspozicija lauko 
erdvėje patraukia praeivio dė-
mesį ir kelia klausimą: „Kas 
slypi muziejaus viduje?“ Penk-
tadienį, netradicinio ugdymo 
dieną, su klase lankėmės MO 
muziejuje. Susipažinę su jo 
įkūrimo istorija, išgirdę pasa-
kojimą apie idėją kino salę pa-
versti modernaus mokslo ir 
meno centru, mokiniai kilo į 
antrą aukštą, skirtą mažajai 
parodai, pavadintai „Iš tos o-
peros“. Joje  apsilankę moki-
niai ne tik gavo užduotį apžiū-
rėti garsiausių operų, tokių 
kaip „Faustas“ ir kt., dekoraci-
jas, bet ir pasitelkus savo kū-
rybinius sugebėjimus, stebint 
parodos eksponatus aprašyti jų 
spalvas bei  savo emocijas. Po 
įdomios kūrybinio rašymo už-
duoties mokiniai apžiūrėjo ir 
pagrindinę parodą. Parodos 

atmosfera – baltos kėdės, pa-
puoštos gimtadienio kepurėle 
ir lempute – nuteikė mus nos-
talgiškai, nes priminė nerūpes-
tingą vaikystę. Mamos parašy-
tos eilės „Kodėl taip sunku my-
lėti?“, skirtos jaunai dukrai, 
buvo bene svarbiausia parodos 
ekspozicija. Ekranizuotos ei-
lės, kurias įgarsina užaugusi 
kūrėjos dukra, siunčia žiūrovui 
žinutę apie amžinas proble-
mas: žmonių susvetimėjimą ir 
netoleranciją. Labai nustebino 
įrengtas baseinas, patiko krin-
tančių lietaus lašų efektai, ats-
pindintys parodos nuotaiką, 
kintanti šviesų gama – nuo šil-
tai geltonos iki šaltos ir nejau-
kios mėlynos spalvos. Daugybė 
eksponuojamų paveikslų buvo 
įdomūs ir saviti, gal kai kam 
pasirodė keisti: ryškios spal-
vos, iškreipti neproporcingi 
žmonių veidai, užfiksuotos in-
tymios gyvenimo akimirkos, tai 
savaip veikia kiekvieną žiūro-
vą. Nors į paveikslus man buvo 
sunku ilgai žiūrėti, galiu pasa-
kyti, kad paroda verta dėme-
sio, nes primena opias, bet 
svarbias visuomenės proble-
mas.  

 

Augustė Rezgaitytė 

   Kai ryte važiavau į MO mu-
ziejų, neturėjau didelių lūkes-
čių: maniau, jog apžiūrėsime 
parodą, galbūt ką nors glaustai 
aptarsime. Turiu pasakyti, kad 
išties klydau ir tuo tikrai 
džiaugiuosi. Mus pasitiko gidė, 
aplankėme Saskia Boddeke ir 
Peter Greenaway parodą „Why 
Is It Hard to Love?“. Manau, 
kad šioje parodoje turėtų apsi-
lankyti ne tik menininkai, bet 
ir žmonės, besidomintys įvai-
riomis šviesų bei kitokiomis 
instaliacijomis, išties įdomu – 
autoriai „žaidžia“ apšvietimo, 
garso ir daiktų išdėstymo va- 

 

riacijomis, matyt, tai ir lemia 
šios parodos išskirtinumą. Net 
žmonėms, kuriems modernusis 
menas nėra mėgstamiausias, ši 
paroda turėtų palikti įspūdį dėl 
modernių meninių instaliacijų. 
Autoriai, naudodami erdvės 
ypatumus bei skirtingas prie-
mones (pavyzdžiui, vandenį, 
ekraną), sukuria aplinką, ku-
rioje žmogus jaučiasi visai ki-
taip, tai leidžia jam atitrūkti 
nuo gyvenimo rutinos. Žiūrovas 
gali savarankiškai apžiūrėti į-
vairius su parodos tema susiju-
sius paveikslus. Parodos gidė 
mums, mokiniams, davė dvi 
užduotis, susietas su ekspo-
nuojamais paveikslais. Pirmoji 
užduotis buvo kiek neįprasta: 
susiskirsčius poromis, vienas 
žmogus iš poros turėjo užsirišti 
raištį ant akių, o kitas asmuo 
(matantysis) pasakoti neregin-
čiajam apie paveikslą, stengtis 
perteikti jo idėją.  Turėjau ga-

Austėjos Arštikytės nuotr. 

Austėjos Arštikytės nuotr. 

Mokytojos Danutės  Pilypavičiūtės nuotr. 

NUOMONĖS 2020 m.  rugsėjis - spalis 
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limybę pajusti, ką reiškia 
„stebėti“ meno kūrinius visai 
kitaip, kaip žmogus, turintis 
regėjimo negalią. Tada supra-
tau, kiek daug reiškia klausytis 
kito žmogaus, nes nuo to prik-
lauso tai, ką pats įsivaizduosi. 
Vėliau gavome ir kitokią už-
duotį: gavus eksponuojamo pa-
veikslo fragmentą, reikėjo  su-
rasti tą kūrinį ir interpretuoti, 
kas vyksta kūrinyje, kas galėjo 
vykti anksčiau ir kas bus vė-
liau. Ši užduotis taip pat leido 
pažvelgti į kūrinį kitaip, nes 
dažniausiai žmogus, stebintis 
paveikslą, pastebi jo grožį, 
spalvas, vertina jį, o dabar rei-
kėjo kūrinį pamatyti iš kito-
kios, neįprastos perspektyvos. 
Abi užduotys leido suprasti, 
kad meną galima vertinti ne 
stereotipiškai, ieškant kitokių 
meno ,,iššifravimo” būdų, kad 
dažnai neišnaudojame turimų 

gyvenimo galimybių, nesuvo-
kiame jų vertės.  Netradicinė 
ugdymo diena MO muziejuje 
buvo verta dėmesio: praplėtė-
me savo akiratį, pasitelkę vaiz-
duotę lavinome kūrybiškumą.  

 

Urtė Ignatavičiūtė 

   Šie mokslo metai, mokantis 
mišriuoju būdu, neabejotinai 
įskiepys mūsų, abiturientų, są-
monėje kiekvienos akimirkos, 
praleistos kartu, svarbą.  

 
Todėl rugsėjo 18-ąją įvykusi 
netradicinė pamokų diena IVp 
klasei suteikė daug gerų emo-
cijų ir nepamirštamų įspūdžių. 
Lankėmės MO muziejaus paro-
doje „Kodėl taip sunku mylė-
ti?“ Klausėmės gidės, pasako-
jančios apie muziejaus įkūrė-
jus, architektūrinio pastato 
išplanavimo idėją. Pagrindinę 
programos dalį pradėjome 
kiekvienas garsiai atsakydami į 
klausimą: kodėl iš tikrųjų taip 
sunku mylėti? Vėliau ėjome į 
uždarą salę, kurioje kiekviena 
pora gavo po užduotį: sėdėda-
mi susiglaudę nugaromis, mo-
kiniai turėjo įsiklausyti į tai, ką 
sako draugas: vienas turėjo 
apibūdinti paveikslą ar nuot-
rauką, matomą prieš save, o 
kitas piešti tai, kas pasakoja-
ma. Gauti rezultatai parodė, 
kad didesnę įtaką kopijos tiks-

lumui turi pasakotojas. Pa-
veikslai sudaryti iš skirtingų 
komponentų, kurie turi būti 
pastebėti ir teisingai perteikti 
nematančiam žmogui, kad jis 
susikurtų kuo aiškesnį vaizdą. 
Galiausiai keliavome į parodos 
salę, kuri vienareikšmiškai su-
žavėjo kiekvieną žiūrovą: pa-
veikslų gausa bei nuotraukų ir 
idėjų įvairovė, skirtingi, besi-
keičiantys erdvės apšvietimai, 
girdimi lietaus garsai kiekvie-
nam bendraklasiui sukėlė tei-
giamų emocijų. Su gide apta-
rėme pagrindinę parodos mintį 
išsiaiškinome kelių paveikslų 
idėjas, kiekvienas drąsiai galė-
jo pasidalinti savo nuomone 
bei įžvalgomis.   

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės nuotr. 

Austėjos Arštikytės nuotr. 

NUOMONĖS 2020 m.  rugsėjis - spalis 

Jutos Nalivaikaitės nuotr. 

 Galiausiai atsidūrėme salė-
je, kurioje buvo rodomas vaiz-
do įrašas, bandantis atsakyti į 
visų galvoje besisukantį klausi-
mą: kodėl taip sunku mylėti?.. 
Kiekvienas klajodamas savo 
minčių sūkuryje ieškojo atsa-
kymo. Galbūt kai kam išniro 
skaudus prisiminimas, kitam 
kilo polėkis kurti, trečias turė-
jo progą darkart pažvelgti į 
savo širdies kerteles… Visiems 
bendraklasiams atmintyje liko 
neeilinės parodos, veikiančios 
žmogaus emocijas, įspūdis.  

Mokytojos Danutės Pilypavičiūtės nuotr. 
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         Mielas skaitytojau, jau susipažinai su šio mėnesio asmenybėmis, tad dabar kviečiame 
Tavo išmėginti savo jėgas sprendžiant užduotį apie jas: išsprendęs kryžiažodį siųsk atsakymą 
elektroniniu paštu budas.vsdg@gmail.com ir mes Tau padovanosime prizą! Siųsdamas atsaky-
mą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės. Linkime sėkmės!  

             3.                 

                    8.          

      1.            10.  VI          

                                 

2.         IV    11.                                         

                                 

   4.                               

9. II                                   

   5.                                        

                                 

                               

                               

                               

      6.                                 

                              

   12.   V   III                           

  – Tuščios vietos 

I II III IV V VI 

Vertikaliai: 

 

1. Kokiame mieste yra paminklas poetui 
Pauliui Širviui atminti? 

3. S Daukanto kūrinys „Istorija ...“. 

4. Kaimas, kuriame gimė Paulius Širvys? 

7. Kokioje užsienyje esančioje konserva-
torijoje  M. K. Čiurlionis rašė didžiąją dalį  
fugų? 

8. Kuriame mieste S. Daukanto memoria-
linis namas - muziejus? 

10.  Kokiame dabartiniame rajone gimė    
S. Daukantas? 

Horizontaliai: 

 

2. P. Širvys gavo premiją už eilėraščių rinktinę 
„... – ta giesmė“. 

5. Kuriame mieste M. K. Čiurlionis, tėvo pri-
žiūrimas, išmoko skambinti pianinu? 

6. Ką studijavo V. Krėvė įstojęs į Kijevo uni-
versitetą? 

9. Viena iš garsiausių M. K. Čiurlionio simfoni-
nių poemų (sukurta 1903 m.). 

11. Kur pasitraukęs iš politikos dirbo V. Krėvė? 

12. Kokiame kaime 1966 m.  įkurtas V. Krėvės 
memorialinis muziejus? 

 

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 
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       Mielas skaitytojau, kviečiame susipažinti su keliomis iškiliomis rugsėjo – spalio mėnesiais 
gimusiomis Lietuvos istorijos, visuomenės, literatūros ir kultūros srityse nusipelniusiomis as-
menybėmis!  

Paulius Širvys 

wikipedia.org nuotr. 

1920 09 06 - 1979 03 27 

„Poezijos pavasario“ laureatas (1973). Jo lyrika laikoma ly-
rinės lietuvių poezijos etalonu, dažnai pristatomas kaip poe-
tas iš Dievo malonės (nors ir buvo baigęs mokslus), jo eilė-
raščiai virto ir liaudies, ir autorinėmis dainomis.  

 Du kartus buvo patekęs į vokiečių nelaisvę, atsidūręs karo 
belaisvių mirties stovykloje sugebėjo iš jos pabėgti. 

 P. Širvys įkūnijo laisvo, romantiško herojaus tipą (atla-
pota kareiviška miline, beveik neįsivaizduojamas  dėvintis 
kostiumą, neturintis patogaus būsto). 

vle.lt nuotr. 

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis 

Lietuvių profesionalios muzikos pradininkas, kompozi-
torius, dailininkas.  

 Sukūrė apie 400 muzikos kūrinių ir nutapė daugiau 
nei 300 paveikslų.  

 Niekada neišmoko taisyklingai kalbėti ir rašyti lietu-
viškai, nes šeimoje buvo kalbama lenkų kalba. 

  „Poezija – visų pirma – svajonė, jaus-
mas ir muzika, meilė ir neapykanta, 
apmaudas ir ilgesys, nuoširdus vaiko 
juokas ir mąstančio žmogaus sarkaz-
mas, verksmas su ašarom ir ašaros be 
ašarų... Viskas, kas žmogiška.” 

 „Publikai jis buvo jo paties dainų he-
rojus (...). Dabar sunku pasakyti, ar ta-
me žmoguje kūryba puošė gyvenimą, ar 
gyvenimas – kūrybą? Po lengvu dainingos 
poezijos šydu kartais slėpėsi liūdesys, 
karo žaizdos ... “ (M. Martinaitis) 

1875 09 22 - 1911 04 10  

 „M. K. Čiurlionis didžiausias Lietu-
vos kultūros genijus, kurio, kaip led-
kalnio, didžioji dalis vis dar slypi po 
vandeniu.”  (A. Andrijauskas)  

 „Bet reikia turėti šviesos su savimi, iš 
savęs, kad šviestum tamsybėse visiems 
ant kelio stovintiems, kad jie išvydę pa-
tys rastų šviesos savyje ir eitų savo ke-
liu, kad nestovėtų tamsybėse.” 

LAIKO DULKES NUŽĖRUS 2020 m.  rugsėjis - spalis 
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1882 10 19 - 1954 07 07  

Vincas Mickevičius-Krėvė 

1822 m. parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių kalba 
(„Darbai senųjų lietuvių ir žemaičių“). 

 Be gimtosios kalbos, mokėjo lotynų, lenkų, rusų, latvių, 
vokiečių, prancūzų kalbas. 

 Kišenėje turėdamas 10 rublių, pėsčiomis atėjo iš Žemai-
čių Kalvarijos į Vilnių, kad baigtų mokyklą ir studijuotų 
universitete. 

Lietuvių literatūros klasikas, parašęs pirmąją istorinę dra-
mą, kurioje vaizduojama valdovo, kaip žmogaus, drama 
(„Skirgaila“), tautosakos rinkėjas ir tyrinėtojas, profesorius, 
publicistas.  

 Dvejus metus mokėsi kunigų seminarijoje, tačiau iš jos 
pasitraukė.  

 V.Krėvės artimiausias bičiulis buvo rašytojas Balys Sruoga. 
Abu profesoriavo Vilniaus universitete. V. Krėvė buvo išs-
kirtinai žemo ūgio, o B. Sruoga pasižymėjo aukštu stotu, 
dėl to abu sulaukdavo nemažai dėmesio. 

1793 10 28 - 1864 12 06  

Simonas Daukantas 

alkas.lt nuotr. 

                           Parengė Ani Airapetian  

wikipedia.org nuotr. 

 „Vincas Krėvė yra didžiausias visų laikų 
lietuvių poetas ir rašytojas. Jo pagrindi-
niais varžovais dėl šio titulo galima laikyti 
Donelaitį ir Maironį. (...) Jei Krėvė būtų 
rašęs tik realistines dramas ir apsakymus, 
jis būtų vertas didžios garbės ir pripažini-
mo, net Nobelio premijos.“ (A.Sennas)  

 „Laimė priklauso tam, kuris drąsiai 
jos siekia, kur ir kaip galėdamas.” 

 „Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai 
visų brangiausią palikimą savo bočių 
prabočių, tai yra savo kalbą, kurią idant 
išplėštų iš nasrų visa ryjančio laiko ir 
pastatytų  šalia kalbų mokytą, turi aną 
šiandien dalinti.“ 

 „Po architekto Lauryno Stuokos-Guce-
vičiaus bus bene pirmas lietuvių valstietis, 
pasiekęs tokį aukštą mokslą.“ (V. Merkys)  
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MOKINIŲ KŪRYBA 

Jonė Didžgalvytė, IVp 

Enrika Gurevičiūtė, IVa1 

Emilija Jarutytė, IId 
Austėja Dauskurdytė, IIIm 

Elena Titova, IVa1 

Justina Preidytė, IVb 

Urtė Tatarūnaitė, IVa1 Austė Zaleckaitė, IId 

Austėja Arštikytė, IVa1 
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Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu budas.vsdg@gmail.com. Laukiame 
tekstų, eilių, piešinių, nuotraukų… Nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės, klasės ir (ar) darbo 

pavadinimo! 

Emilija Jarutytė, IId Urtė Ignatavičiūtė, IVp 

Agnė Bisturytė, IIIm Emilė Vitkauskaitė, IId Austė Zaleckaitė, IId 

Vanesa Repšytė, IIIm Aistė Bagvilaitė, IVa1 
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