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Įkvepiu gaivaus, dar žiemiško oro gurkšnį. Pakeliu 
akis aukštyn – aukštai iškelta, didingai vėjyje plazdanti mano 
šalies trispalvė. Laisvai plevėsuojanti. Džiuginanti akį. Mūsų 
laisvės neįkainotume jokia pasaulio valiuta. Ją tegali įkūnyti 
žmonės ir jų besąlygiška meilė, pasiaukojimas Tėvynei. Tikra 
tiesa, visais laikais lietuviai su aštriais kalavijais rankose ar 
skambia, dvasią pakylėjančia daina gynė savo žemę. Dabar 
žvelgdama į savo šalies trispalvę suprantu, jog raudona spalva 
gali būti ne tik graži, bet ir skausminga spalva, menanti protė-
vių vienybę, drąsą, paaukotą gyvenimą. Tai atmindami mes 
susitelkiame, prisimename, veikiame, kad mūsų laisvė, anot 
prof. Vyt. Landsbergio, atgimtų, gyvuotų, žydėtų kaip nemir-
tinga mūsų meilės gėlė. Susimąstau: su kuo man, penkiolikme-
tei, asocijuojasi laisvė? Galvoju. Būti laisvam – tai didžiausias 
kiekvieno žmogaus prigimtinis noras, prilygstantis dangaus mė-
lį glostančios kregždės skrydžiui, o gal saulės spinduliams, pra-
siskverbiantiems pro juodžiausią tamsą, tai lyg gaivaus vėjo 
gūsis, kurio negalima jokiomis vadžiomis pakinkyti, suveržti, 
uždaryti. Man laisvė – vertingiausia dovana, kurią esu gavusi ir 
kuri mane įpareigoja. Atminti. Branginti. Veikti.  

Patricija Ruzaitė 

 Mūsų gimnazija – tarptau-
tinių Erasmus+ projektų dalyvė. 
Projekto dalyvių įspūdžiai jūsų 
dėmesiui. 

     Skaitykite 4 psl. 

 Šimtadienis laukiamiausia 
abiturientų šventė. Kuo ypatin-
gas šių metų renginys, kviečia-
me skaityti. 

      Skaitykite 12 psl. 

  

lrt.lt nuotr. 

  Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

 Pilietiškumo pamokos 
apie atsakomybę ir laisvę I-IV 
klasių gimnazistams. 

Skaitykite 7 psl. 



2 

 2022 m.  sausis - kovas 

LAISVĖ – ESMINĖ ŽMOGAUS GYVENIMO VERTYBĖ 

 Laisvė nėra tiesiog duotybė. Lietuvos kelias į laisvę buvo ilgas, pareikalavęs vienybės, ko-
vų ir aukų. Karo prieš Ukrainą fone kaip niekad svarbu suvokti jos kainą ir vertę. Turime nepa-
miršti savo pareigos saugoti ir branginti tai, kas yra neįkainojama. Jūsų dėmesiui — gimnazijos 
pirmokų, gimusių laisvoje šalyje, mintys apie laisvę. 

Gimiau laisvoje šalyje, 
bet tikrąją laisvės kainą suvo-
kiau tik prasidėjus karui Ukrai-
noje. Žmonės išgyvena košma-
rą, patiria didžiulius išbandy-
mus, artimųjų, draugų netek-
tis, dėl prasidėjusio karo pri-
versti palikti namus gimtojoje 
šalyje ir ieškoti prieglobsčio 
kaimyninėse šalyse.  

Supratau – laisvė žmogui 
yra viena iš svarbiausių verty-
bių gyvenime, nes be jos gyve-
nimas bespalvis. Kai aš savano-
riavau Ukrainos pabėgėlius pri-
imančioje organizacijoje, per 
keturias valandas patyriau tiek 
emocijų, kad suprasčiau, jog, 
kol žmogus nepasidavė bei 
neprarado vilties, jis stipresnis 
už bet kokį blogį! Vieni ukrai-
niečiai šypsojosi ir džiaugėsi, 
kad yra saugūs, kiti nerimavo 
dėl savo artimųjų, kovojančių 
už tėvynės laisvę, bet kiekvie-
no iš jų akyse mačiau tikėjimą 
savo šalies pergale.  

Matydami situaciją Uk-
rainoje ir mes turėtume dar 
labiau vertinti tai, ką turime, 
gerbti  ir mylėti savo artimą, 

kol galime būti kartu. Niekada 
negalime žinoti, kaip vieną 
dieną pasaulis gali pasikeisti. 
Nieko nėra baisiau kaip nesau-
gumo jausmas savo paties na-
muose, todėl turime padėti 
Ukrainos žmonėms, kovojan-
tiems už laisvę, pasidalindami 
pastoge ar duonos kąsniu. 
Mūsų gimnazija irgi išreiškė 
Ukrainos žmonių palaikymą or-
ganizuodama pilietiškumo pa-
mokas ne tik mokykloje, bet ir 
prie Ukrainos ambasados Vil-
niuje. Taip pat mokiniai, prisi-
dėdami prie Vilniaus Mykolo 
Biržiškos gimnazijos organizuo-
tos paramos ukrainiečiams, 
rinko maisto produktus ir kitas 
pirmo būtinumo gyvenimui 
prekes, taip parodydami, kad 
esame išvien su ukrainiečių 
tauta, kad remiame juos, 
trokštančius taikiai ir ramiai 
kurti savo ateitį.    

Nėra žmogaus, kuris ne-
mylėtų laisvės. Jūsų dėmesiui 
gimnazistų pirmokų mintys, 
kaip jie suvokia laisvę.  

Domantas  

 Laisvė kelia pasididžiavi-
mą ir skatina vienybę, kurią 
pajuntu kartu su kitais giedo-
damas „Tautišką giesmę“. 
Laisvė susijusi su pareiga ir at-
sakomybe. Naudodamasis savo 
laisvėmis negali pažeisti kito 

žmogaus teisių. Savimi pasiti-
kintis žmogus gali kurti, tobu-
lėti. Kad laisvė skleistųsi, rei-
kia ją saugoti, o reikalui esant 
ginti. 

Ieva 

 Laisvė man tai kaip oras, 
kuriuo aš kvėpuoju. Galiu siek-
ti išsikeltų tikslų, šokti, dai-
nuoti, mylėti – svarbiausia ga-
liu būti savimi ir niekas negali 
man to uždrausti. 

Paula 

 Būdama laisva galiu pa-
žinti save, jaustis laiminga. 
Laisvė mus išlaisvina, padeda 
atsiskleisti, pajusti pilnatvę. 

Vilija  

 Laisvę apibūdinti neleng-
va. Jos negalime nei paliesti, 
nei pamatyti. Laisvė siejasi su 
saugumu ir lengvumu, nes ji 
duoda tai, ko trokštame – pa-
deda realizuoti svajones. 

Martynas 

 Žmogus turi būti laisvas ir 
fiziškai, ir psichologiškai. Lie-
tuvos gyventojai okupacijos 
metais buvo fiziškai ribojami, 
tačiau dvasiškai jie buvo laisvi 
ir gyvybingi. Mūsų laikais yra 
žmonių, dvasiškai laisvų, bet 
fiziškai neįgalių, suvaržytų, ir 
atvirkščiai, yra fiziškai laisvų, 
bet slegiamų priklausomybių.  

Gabija Rusinskytė 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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Urtė 

 Laisvė tai pats didžiausias 
gėris. Ji suteikia galimybę lais-
vai reikšti savo nuomonę, pasi-
rinkti tikėjimą, būti išskirti-
niam, keliauti. Esi laisvas, kai 
niekas nevaldo tavo gyvenimo. 
Laisvė susijusi su atsakomybe. 

Adrija  

 Laisvė tai kelias, kuriuo 
keliauju savo ateities link, kai 
galiu priimti sprendimus ir at-
sakomybę savo valia, kai galiu 
jaustis lyg paukštis, skraidantis 
virš debesų. 

Fausta 

 Laisvė neatskiriamas da-
lykas nuo laimės. Jos nusipelnė 
visi. Man laisvė yra ramybė. 

Benediktas  

 Laisvė ne tik galimybė 
kalbėti gimtąja kalba, eiti kur 
panorėjus. Man laisvė tai mano 
galimybių visuma. 

Saulė 

 Galiu laisvai mokytis, o 
11 klasėje nevaržoma galėsiu 
išsirinkti dalykus, su kuriais 
siesiu ateitį, profesiją. Laisvė 
būti savimi ir siekti savo tikslų 
yra nuostabus dalykas.  

Lėja  

 Laisvė yra nematerialus 
dalykas, kuris gali būti labai 
pažeidžiamas ir greitai atim-
tas, todėl ją reikia vertinti ir 
saugoti lyg savo paties gyvybę. 

Naglis  

 Būti laisvam jausti ribas, 
ko negalima daryti, nes norint 
būti civilizuotam ir oriam rei-
kia suprasti, kokios tavo, kaip 
piliečio, pareigos, to ignoruoti 
negalima. 

Gabija 

 Laisvė man yra galimybė 
laisvai siekti užsibrėžtų tikslų, 
reikšti savo mintis ir jausmus, 
nevaržomai priimti sprendi-
mus. 

Gabrielė 

 Laisvę suprantu kaip kiek-
vieno asmens individualumą, 
savų teisių turėjimą, galėjimą 
reikšti savo nuomonę, turėti 
privačią nuosavybę. 

Marius  

 Laisvas žmogus priima 
savo noru sprendimus, nekliu-
dančius kitiems žmonėms jaus-
tis oriai. Laisvę ginti yra kiek-
vieno žmogaus prigimtis. 

Urtė 

 Man ypač svarbi žodžio 
laisvė. Dauguma žmonių negali 
įsivaizduoti pasaulio, kuriame 
jie negalėtų reikšti savo nuo-
monės. Jie tai priima kaip pri-
gimtinę teisę, kurios negalima 
atimti.  

Tadas 

 Už laisvę turime būti dė-
kingi žmonėms, kurie dėl jos 
kovojo, paaukodami savo gyvy-
bes. Tokios datos, kaip Sausio 
13-oji, Kovo 11-oji ar kita vals-
tybinė šventė, man iškart pri-
mena, kaip žmonės stengėsi 
dėl visuotinės laisvės. Turiu ją 

branginti ir saugoti, taip atsi-
dėkodamas kovojusiems dėl 
laisvės žmonėms. 

Augustinas 

 Žmogus, gyvendamas ci-
vilizuotame pasaulyje ir nau-
dodamasis jo ištekliais, nieka-
da visiškai nebus laisvas. Jis 
turi paisyti taisyklių ir susitari-
mų. Manau, kad laisvam būti 
yra sunku, tai įpareigoja.  

 

Ugnius 

 Žmogus yra laisvas, jei 
perpranta pasaulio tvarką, 
supranta savo vietą jame ir 
suvokia, ką privalo daryti. 

 

Motiejus 

 Asmeniškai laisvės gerai 
nepažįstu. Žinau, kad joje gy-
venu, bet nesuprantu to jaus-
mo taip, kaip reikėtų, nes nesu 
jos praradęs, aš gimiau laisvo-
je šalyje. Man atrodo, kad lais-
vė tai raktas į platų ir gražų 
pasaulį. Ją saugoti ir ginti – tai 
kiekvieno iš mūsų pareiga. 

Beatričė 

 Laisvė yra kaip oras, ku-
riuo kvėpuojame, lyg vėjas, 
nematoma, bet jaučiama kiek-
vieną akimirką. Myliu laisvę. 

Mokyt. D. Pilypavičiūtės nuotr. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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 Erasmus+ projektas „Off 
the beaten Path“ sausio 24–28 
dienomis sukvietė visas projek-
te dalyvaujančias mokyklas 
susitikti Lenkijoje Vroclave. 
Mūsų gimnazijai atstovavo IIu1 
klasės mokiniai:  Angus Mikalo-
jus Regelskis, Rusnė Vilčinskai-
tė, Aistė Tarasevičiūtė, Ugnė 
Stankevičiūtė, anglų kalbos 
mokytoja Romualda Martinso-
ne ir aš, biologijos mokytojas 
Julius Kavaliauskas.  
 Kelionė į Vroclavą vyko 
naktiniu maršrutiniu autobusu. 
Kadangi keleivių nedaug,  pa-
togiai įsitaisome ir bandome 
nusnūsti. Sekmadienį 12 val. 
pasiekiame centrinę Vroclavo 
autobuso stotį. Susirinkę laga-
minus keliaujame link viešbu-
čio, esančio ganėtinai patogio-
je miesto lokacijoje.  

 Pirmadienio rytas. Vieš-
bučio restorane girdėti lenkiš-
ki, daniški, portugališki ir 
vengriški pokalbiai. Pirmame 
aukšte mūsų laukia lenkų dele-
gacija, lydėsianti mus į mo-
kyklą „Liceum Ogolnoksztal-
cące im. Olimpijczykow Pol- 
skicj w Dlugolęce“. Keliaujame 
link traukinių stoties, kuri savo 

fasadu labiau primena puoš-
nius rūmus, o interjeru vaka-
rietiškas traukinių stotis. Dlu-
golęka miestelio mokykloje 
džiugiai nusiteikusios mus pasi-
tinka lenkų delegacijos vado-
vės Wioletta Pilarska ir Iwona 
Olejnik. Vėliau sėdę į autobusą 
grįžtame į Vroclavą ir tęsiame 
pažintį su miestu ir jo kultūri-
niu istoriniu paveldu. Pagrindi-
nis labiausiai akį traukiantis 
momentas – Vroclavo nykštu-
kai, kurių mieste galima rasti 
net 600, kiekvienas jų išskirti-
nis ir unikalus. Prasidėjo var-
žybos, kas – mokytojai ar mo-
kiniai – jų ras daugiau.  
 Savarankiškai pradėta pa-
žintis su Vroclavo centru tęsia-
si su puikiai miestą pažįstančio 
gido pagalba, kurio lydimi lan-
kėme centrinę Vroclavo aikštę 
Rynek, kurioje išlikę  unikalūs 
nuo Antrojo pasaulinio karo 
nenukentėję pastatai. Apsilan-
kę Vroclovo universiteto Mate-
matikos fakultete, pasigrožėję 
nuo karo nukentėjusių, bet 
kruopščiai atkurtų freskų sale, 
pakylame į apžvalgos bokštą, 
kuriame pamatėme ir daugybę 
dangaus kūnų stebėjimui nau-
dotų prietaisų. 
 Visi grožėjomės nuostabia 
miesto panorama ir upės Odros 
suformuotomis salomis ir sale-
lėmis, kurios per kelis šimtme-
čius keitėsi dėl dirbtinio upės 
vagos keitimo. Apsilankėme 
Nacionalinės Osolinskių mokslo 
bibliotekos kiemeliuose, pa-
puoštuose sukurtomis augalų 
kompozicijomis. 

 Antradienis. Pažintis su 
unikaliu Vroclavo mikrorajonu. 
Tramvajumi su gide nuvykome 
iki mikrorajono Olbin, apie ku-
rį gidė pasakojo entuziastin-
gai, parodydama gražiausius 
Olbin architektūrinius objek-
tus, į kuriuos žvelgdami nusi-
kėlėme mintimis į praeitį bent 
100 metų, pamatėme puošnius 
ištaigingus namų fasadus, anot 
gidės, atkurtus ir restauruotus 
pačių gyventojų iniciatyva, dėl 
to ši vieta tapo ne vieno kino 
filmo filmavimo aikštele. Vie-
na didžiausių Olbin rajono pas-
lapčių yra puošnūs ir meninin-
kų freskomis ištapyti namų kie-
mai, kurie iš dalies gali primin-
ti Vilniuje „Lofte“ esančias 
freskas su dailininkų darbais.  
Kiekvieno kiemo freskos turi 
savo istoriją, susijusią su to 
namo gyventojais. Tai yra ne 
tik puikus traukos centras tu-
ristams, bet ir integruotų pa-
mokų vieta, leidžianti kitaip 
pažvelgti į kūrybos procesą. 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2022 m.  sausis - kovas 

ERASMUS+ PROJEKTO DALYVIŲ  

SUSITIKIMAS LENKIJOJE 

Julius Kavaliauskas, biologijos mokytojas 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 
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 Trečiadienis. Gerai išplė-
tota visuomeninio transporto 
trasa leido greitai ir patogiai 
pasiekti Sępolnia, kur pažintis 
prasidėjo nuo įdomaus istoriš-
kai unikalaus WUWA (vok. 
Wohnungs- und Werkraumaus-
stellung) gyvenamosios ir dar-
bo zonos pastatų komplekso, 
turinčio unikalią pastatų archi-
tektūrą. Paskui vykome į isto-
rinį Szczytnicki parką, įkurtą 
dar XVIII amžiuje su 3 pagrin-
diniais parkų tipais: anglišku, 
prancūzišku ir japonišku, pas-
tarasis yra vienintelis išsaugo-
tas iki šių dienų. Apžiūrėjome 
ir medinę pw. św. Jana Nepo-
mucena bažnyčią, pastatytą 
nenaudojant vinių, tai įspūdin-
gas XV–XVI amžiaus architektū-
rinis paveldas. 

 Apsilankėme ir Vroclavo 
olimpiniame stadione, kuriame 
treniruojasi įvairių sporto šakų 
sportininkai iš visos Lenkijos. 
Grįžę į miesto centrą tęsėme 
nykštukų medžioklę ir suveny-
rų bei lauktuvių paieškas. 
Popietę paskyrėme pažinčiai 
su Vroclavo istorija ir kultūra, 
lankėmės Vroclavo istoriniame 
muziejuje, susipažinome su 
miesto raida. 
 Ketvirtadienis. Projekto 
veiklos tęsiamos. Tramvajumi 
keliaujame link Editos Štein 

Šv. Kryžiaus Teresės Benedik-
tos namų-muziejaus, kuriame 
susipažinome su vienuolės filo-
sofės gyvenimo istorija ir dar-
bais tiek filosofijos, tiek tikėji-
mo srityje. 

 Grįžę į mokyklą mokiniai 
rengė projektą apibendrinan-
čius pristatymus. Visų mūsų 
laukė neoficialus projekto už-
darymas – šventinė vakarienė, 
ragaujant nacionalinius virtu-
vės patiekalus: zurek ir rolady 
wieprzowe. Jos metu buvo gir-
dėti nuoširdūs pašnekesiai, jog 
galėjome visi susitikę dalintis 
patirtimis ir įspūdžiais, buvo 
justi puiki nuotaika. 
 Penktadienį vyko visų 
projekto dalyvių mokinių dar-
bų pristatymai, buvo juoko ir 
šiek tiek ašarų atsisveikinant. 
Liko įsimintinos akimirkos, įgy-
ta patirtis dalyvaujant projek-
te ir didelis noras sugrįžti į 
Vroclavą, ieškant nesurastų, 
gudriai pasislėpusių 600 nykš-
tukų. 

Ugnė Stankevičiūtė 

 Kai buvau pakviesta daly-
vauti Erasmus+ projekte ir vyk-
ti į Lenkijos miestą Vroclavą, 
buvau labai laiminga ir paten-
kinta. Važiuodama į šią kelionę 
nesijaudinau, nes man patinka 
pažinti naujas kultūras ir žmo-
nes. Be to, tokia patirtis neį-
kainojama ir svarbi: aš turėjau 
galimybę patobulinti anglų kal-
bos įgūdžius ir net pamokyti 
kitus, kuriems ši kalba nelabai 
sekasi.  

 Pirmąją projekto dieną 
traukiniu važiavome į Vroclavo 
užmiestį, kur buvome šiltai su-
tikti lenkų mokykloje. Ir dabar 
atsimenu tą džiugų momentą, 
kai susitikau su draugėmis iš 
Lenkijos, kurios vos prieš kelis 
mėnesius viešėjo Lietuvoje. 
Per keletą valandų mūsų maža 
grupelė iš penkių žmonių išau-
go iki vienuolikos, netrūko nei 
juoko, nei dainų. Atrodė, lyg 
visi matomės ne pirmą kartą. 
Su projekto dalyviais kartu ra-
gavome daug tradicinių len-
kiškų patiekalų, pamatėme 
gražių vietų, kurių net kai ku-
rie lenkų mokiniai nebuvo ap-
lankę. 
 Kiekvieną dieną vykome į 
ekskursijas po įvairias Vroclavo 
vietas ir muziejus. Mūsų gidė 
buvo energinga, labai įdomiai 
pasakojo istorijas, maloniai 
atsakydavo į iškilusius klausi-
mus. Nors nesu didelė istorijos 
mėgėja, jos pasakojimai mane 
sužavėjo.  
 Paskutinį projekto vakarą 
visiems vakarieniaujant prie 
stalo netrūko juoko ir laimės 
ašarų. Lenkijoje praleistas lai-
kas man buvo įsimintinas, ti-
kiuosi dar kada nors pasimatyti 
su naujais draugais. 
 Tokios išvykos yra naudin-
gos, praplečia akiratį, padeda 
pažinti kitos šalies kultūrą. 

2022 m.  sausis - kovas 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 

Mokyt. J. Kavaliausko nuotr. 
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Marija Vaičiulytė 

KARJEROS UGDYMO KONFERENCIJA 
„PASIRINKTO KELIO LINK“ 

2022 m. sausis - kovas 

2022-uosius metus Euro-
pos Parlamentas ir LR Seimas 
paskelbė Jaunimo metais, 
siekdami atkreipti dėmesį į 
jaunimo problemas bei ieškoti 
jų sprendimo būdų. Per du de-
šimtmečius Lietuvoje užaugo 
nauja karta, turinti daugiau 
įvairių galimybių rinktis savo 
ateities kelią, tačiau susidu-
rianti su ne kuo mažesnėmis 
dvejonėmis, kokios studijos ir 
kur yra tinkamiausios. Padėti 
jaunimui rinktis ateities kelią 
suinteresuota viena didžiausių 
visuomeninė, savanoriška ir 
moksleivių interesams atsto-
vaujanti bei mokinių savivaldas 
vienijanti organizacija Lietu-
vos moksleivių sąjunga (LMS).  

Lietuvos savivaldybėse 
37 LMS padaliniuose dirba dau-
giau nei 1000 savanorių, orga-
nizacija vienija daugiau nei 
500 Lietuvos mokyklų mokinių 

savivaldų, tarp jų ir mūsų gim-
nazijos mokinių taryba. 

 Minėtos organizacijos 
Vilniaus padalinio iniciatyva 
vasario 15 d. Nacionalinėje 
Martyno Mažvydo bibliotekoje 
buvo organizuota Karjeros ug-
dymo konferencija „Pasirinkto 
kelio link“. Renginio metu vy-
ko įvairios paskaitos, intriguo-
jančios diskusijos bei prakti-
niai užsiėmimai, skirti supažin-
dinti moksleivius su karjeros 
pasirinkimo galimybėmis, pers-
pektyvomis baigus studijas. 

Į renginį atvyko apie 70 moki-
nių iš visos Lietuvos.  

Pirmąją paskaitą „Kaip 
pasirinkti tinkamą studijų 
kryptį sau?“ vedė karjeros kon-
sultantė, lektorė Daiva Šilienė, 
akcentuodama, kad  vertinant 
karjeros sėkmę itin svarbu at-
sižvelgti į paties žmogaus prio-
ritetus ir interesus. Sėkmė ne-
turėtų būti tapatinama su grei-
tu kilimu „karjeros laiptais“ ar 
didėjančiu atlyginimu, bet sie-
jama su asmens savirealizaci-
ja, gyvenimo ir karjeros tikslų 
harmoningu derinimu, pasiten-
kinimu savo profesine veikla 

bei atliekamo darbo prasmin-
gumo pojūčiu. Taip pat lektorė 
D. Šilienė aptarė pagrindines 
studijų pasirinkimo baimes, 
tarp kurių vienos iš pagrindinių 
yra jaunimą supanti aplinka, 
iškelti neadekvatūs lūkesčiai, 
tikslo neturėjimas. 

Vėliau konferencijos da-
lyviai dalyvavo praktiniuose 
užsiėmimuose, kurių metu 
bendraudami tarpusavyje dis-
kutavo savęs pažinimo, asme-
ninių tikslų temomis. Konfe-
renciją tęsė Kauno prekybos, 
pramonės ir amatų rūmų švie-
timo ir mokslo skyriaus specia-
listė Greta Šimukauskaitė, kal-
bėjusi tema „Kaip pradėti 
verslą?“. Po pietų pertraukos 
moksleiviai dalyvavo Strategi-
nių partnerysčių kūrėjos Akvi-
lės Alauskaitės ir „Spotiself“ 
kūrybinių projektų vadovo 
Dovydo Laukio užsiėmime. 
Lektoriai dalinosi praktiniais 
patarimais, kodėl svarbu pa-
žinti save, atrasti savo stiprią-
sias puses ir skirti laiko sau bei 
pristatė žingsnius, padėsian-
čius pradėti verslą. Renginys 
baigtas diskusijomis apie atei-
ties tendencijas ir verslumo 
kompetencijų ugdymą.  

Vygaudo Juozaičio nuotr. 

Vygaudo Juozaičio nuotr. 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 

Marijos Vaičiulytės nuotr. 
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2022 m. kovo 3 d. klasės 
valandėlės metu III–IV klasių 
gimnazistams buvo organizuota 
nuotolinė pilietiškumo pamo-
ka, kurios svečias – Europos 
Žmogaus Teisių Teismo teisė-
jas, prof. Egidijus Kūris. Moki-
nių susitikimą su svečiu mode-
ravo istorijos mokytojas Dei-
mantas Karvelis. 

Prof. E. Kūris aptarė ak-
tualius pasaulio įvykius, karą 
Ukrainoje, kuris pareikalavo 
daugybės aukų: „Visi mes, 
žmogaus teises ir laisvę ger-
biantys žmonės, esame tokioje 
situacijoje, kai galime drąsiai 
pasakyti, kad vykdoma agresi-
ja, karo nusikaltimai Ukraino-
je“. E. Kūris įsitikinęs, kad to-

kie dalykai bus nagrinėjami 
teisme, nes V. Putino, vykdan-
čio agresiją taikioje šalyje, nu-
sikaltimams įrodymų apstu. 
Svečias pasakojo apie Hagoje, 
kurioje daug tarptautinių insti-
tucijų, vykdomus teismus. Vie-
nas iš jų Tarptautinis Teisingu-
mo Teismas, tiriantis bylas 
prieš valstybes, kai jos bylinė-
jasi su kitomis nebūtinai dėl 
karo, bet ir dėl valstybės sie-
nų, teritorinių ginčų. Be minė-
to teismo, savo veiklą aktyviai 
vykdo ir Tarptautinis Baudžia-
masis Teismas (prieš porą de-
šimtmečių įkurta institucija), 
kuris teisia individualius asme-
nis.  

Kalbėdamas apie visų 
valstybių būtinybę kovoti dėl 
teisės ir galimybės gyventi 
laisvą, ramų gyvenimą, svečias 
pateikė pavyzdžių, kai šalys 
inicijuoja teismus prieš agreso-
rę valstybę.  Tarptautiniame 
Teisingumo Teisme yra iškelta 
Ukrainos byla prieš Rusiją, 
greitai prasidės šios bylos po-
sėdžiai. Kitame teisme bylą 
prieš V. Putiną ir A. Lukašenką 

yra iniciavusi Lietuva, dar 39 
valstybės taip pat inicijavo by-
lą prieš V. Putiną.  E. Kūris pa-
sakojo, kad, prasidėjus karui 
su Rusija, prieš kelias dienas 
Ukraina kreipėsi į Strasbūro 
teismą dėl laikinųjų apsaugos 
priemonių, kad Rusija tučtuo-
jau sustabdytų šalies miestų 
bombardavimus, deja, byla iki 
šiol nepradėta nagrinėti.  
 E. Kūris nuomone, veiks-
mai prieš valstybę yra teisėti, 
kai ta valstybė apskritai igno-
ruoja teisės faktus. Šiandien 
Rusijos Dūma priiminėja įsta-
tymus, pagal kuriuos galima 
bausti žmones iki 15 metų lais-
vės atėmimo bausme už tai, 
jei jie karą Ukrainoje pavadins 
karu, o ne specialiąja operaci-
ja, tai absoliutus teisės pami-
nimas. Gimnazistams svečias 
kalbėjo ir apie įvairius karo 
Ukrainoje baigties variantus, 
neabejodamas, kad agresorė 
Rusija, pakeitusi bene viso pa-
saulio gyvenimą, atnešusi daug 
skausmo Ukrainos žmonėms, 
sulauks atitinkamo atpildo.  

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2022 m.  sausis - kovas 

ŠVENTINIŲ RENGINIŲ CIKLAS VALSTYBĖS ŠVENTĖMS 
PAMINĖTI 

Emilija Jarutytė 

15 min.lt nuotr. 

SUSITIKIMAS SU LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARE NIJOLE OŽELYTE 

Ugnė Šepetytė 

PILIETIŠKUMO PAMOKA III–IV KLASIŲ  MOKINIAMS 

Kovo 9-ąją gimnazijoje 
III–IV klasių mokiniams vyko 
nuotolinis susitikimas su Lietu-
vos Nepriklausomybės akto sig-
natare Nijole Oželyte, skirtas 
Lietuvos Nepriklausomybės at-

kūrimo dienai paminėti. Susiti-
kimo viešnią kalbino IIId klasės 
gimnazistė Marija Vaičiulytė. 
N. Oželytė prisiminė laikus, kai 
Lietuva dar nebuvo laisva ir 
nepriklausoma valstybė, dali-

josi savo mintimis, kokios buvo 
to meto žmonių mintys, nuo-
taikos, ko jie siekė, kaip gyve-
no. 
 Ji prisiminė, kad prieš 32 
metus, balsuojant už Kovo 11-
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ąją, ne visi žmonės buvo vie-
ningi, daugelis balsavo iš bai-
mės, nenorėdami, kad juos su-
laikytų. Jos nuomone, tokie 
ribiniai momentai yra svarbūs, 
dažniausiai pakeičia žmonių 
mąstymą, požiūrį į tam tikrus 
dalykus. Žmonės, gyvenę ramų 
gyvenimą, auginę vaikus, buvo 
aplinkybių priversti galvoti ir 
daug ką pergalvoti. „Mes, jau-
nimas, vadinomės gėlių vai-
kais, politika mums nerūpėjo, 
o tuo metu daugelis politikų 
buvo parsidavę už pinigus, 
žmonių, galėjusių pasipriešinti 
tuometinei veidmainystei, bu-
vo mažai.“ Todėl gyvenime yra 
svarbu, kokius priimame spren-
dimus, tokia bus ir ateitis, 
svarbu, kaip gyvename ir kaip 
gyvensime“,- kalbėjo N. Ožely-
tė. 
 Paklausta, kaip keitėsi 
Lietuva tiek kultūriniu, politi-
niu, socialiniais aspektais per 
30 metų, atkūrus nepriklauso-

mybę, N. Oželytė noriai dalijo-
si savo įžvalgomis. 

 Ji gimnazistams pasako-
jo, kad tais laikais, kol nebu-
vome atgavę laisvės, niekam 
nebuvo leidžiama išsakyti as-
meninės nuomonės ar paprieš-
tarauti nustatytoms normoms. 
Anot jos, jei tuo metu mo-
kykloje ji būtų bent žodeliu 
paprieštaravusi mokytojos žo-
džiams, grėstų išmetimas iš 
mokyklos, tikriausiai būtų tekę 
eiti dirbti į gamyklą. Valdant 
tarybų valdžiai visi mokiniai 
turėjo būti panašūs, vienodai 

apsirengę, netgi privalėjo būti 
vienu stiliumi apkirpti berniu-
kų plaukai. Tačiau jaunimas 
pradėjo pamažu maištauti: 
grupelėmis vaikščioti Gedimino 
prospektu, keitė savo išvaizdą. 
Žmonės laisvėjo. „Kad su žmo-
nėmis buvo elgiamasi kaip su 
daiktais, aš tuo metu to dar 
nesupratau, – sakė N. Oželytė. 
– Augdama suvokiau, jog dėl 
baimės ir sistemos poveikio 
nedrįsome mąstyti kitaip“. Tie 
žmonės, kurie išdrįsdavo prieš-
tarauti esamai tvarkai, atsi-
durdavo beprotnamyje. Taip 
buvo naikinami sąmoningi, 
drąsūs žmonės.  
 Susitikimo pabaigoje N. 
Oželytė linkėjo visiems gimna-
zistams būti savimi, netapti 
veidmainiais, pirmiausia pažin-
ti save, nebijoti sau pasaky-
ti ,,Aš nežinau“, būti smal-
siems, noriai domėtis pasauliu 
ir rasti savo vietą žemėje.  

l.rytas.lt  nuotr. 

 Lietuvos Nepriklausomy-
bės dienai paminėti renginių 
ciklą užbaigė gimnazijoje or-
ganizuota pilietiškumo pamo-
ka, kurią kovo 24 d. per klasės 
valandėlę I–II klasių mokiniams 
vedė žurnalistas, televizijos 
laidų ir renginių vedėjas Mar-
tynas Starkus, ką tik grįžęs iš 
Ukrainos.  
 Svečias iš pradžių pasako-
jo apie savo profesijos pasirin-
kimo kelią, sakydamas, kad ir 
pats gerai nežinojo, kokią pro-
fesiją rinktis, bet kadangi hu-
manitariniai dalykai sekėsi ge-
riau, jis save įsivaizdavo dir-
bantį toje srityje: „Kadangi 
buvau gana aktyvus jaunuolis, 

o tuo laikotarpiu mūsų išraiš-
kos erdvė buvo žurnalistika, 
turbūt man atrodė, kad ten 
galėsiu save tinkamiausiai rea-
lizuoti.“  Žurnalisto nuomone, 
yra normalu, kad daug mokinių 
tiksliai nežino, kuo nori būti. 
Jis dalijosi prisiminimais saky-
damas, kad jo klasėje buvo 
mokinių, kurie žinojo būsiantys 
gydytojais ar advokatais, nes 
tai susiję su jų šeimyninėmis 
tradicijomis, o jo paties tėvai 
tereikalavo iš vaikų, kad jie 
stengtųsi mokytis, kad per 
daug vėlai negrįžtų namo, kad 
nepriprastų prie žalingų įpro-
čių, tikėjo vaikų gebėjimu pa-
tiems prisiimti atsakomybę dėl 

mokymosi, tolesnės ateities. 
 M. Starkus, jau 15–16 
metų dirbantis daugiausia su 
kelionių projektais, pasakojo 
apie savo įspūdžius kelionėse, 
kurios padėjo suvokti, kad kuo 
daugiau žmogus keliauja po 
pasaulį, kuo daugiau pamato, 
tuo labiau supranta, kad pa-
saulis labai didelis, o žmogus 
toks menkas pasaulio akivaiz-
doje. M. Starkaus nuomone, 
yra žmonių, kurie mažai kuo 
domisi, mažai skaito, keliauja, 
bet gana dažnai labai stengiasi 
reikšti savo nuomonę, parody-
ti, kad išmano, nors nebuvo 
išvažiavę toliau savo namo kie-
mo ar jūros Palangoje. Tokie 

PILIETIŠKUMO PAMOKA SU ŽURNALISTU MARTYNU STARKUMI 

Redas Cibas 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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žmonės bijo būti nepastebėti, 
neįvertinti, atrodyti nepasiti-
kinčiais savimi. Žmonės, kurie 
daugiau keliauja, kaip tik tam-
pa kuklesni, tylesni. Jis teigė, 
kad nors ir pats yra nemažai 
keliavęs po pasaulį, vienos įsi-
mintiniausios šalies negalintis 
išskirti, nes kiekviena jų yra 
unikali, savotiška. 

 Pradėjęs su kolega kurti 
kelionių projektus apie Lietuvą 
(sukurta apie 30 televizijos 
projekto ,,Aplink Lietuvą“ epi-
zodų) labiau pažino gimtąjį 
kraštą: „Dabar puikios sąlygos 
turizmui, yra ir viešbučių, ir 
kaimo sodybų, muziejų, pato-
gu ir įdomu keliauti, tereikia 
noro domėtis savuoju kraštu.“ 
 M. Starkus pasakojo, kad 
prasidėjus karui Ukrainoje su-
galvojo, kad reikia parengti 
televizijos laidą, visiems papa-
sakoti, kas vyksta Ukrainoje: 
„Esu žurnalistas, man buvo la-
bai svarbu ir įdomu papasakoti 
apie tai, kaip jaučiasi žmonės 

kariaujančioje šalyje, bet kol 
kas nekariaujančiame mieste. 
Dėl saugumo negali būti tikras, 
ar ir tame mieste nekris bom-
bos. Ten, kur gyvenome, buvo-
me pasiruošę. Niekada gyveni-
me nesu taip miegojęs, netgi 
būdamas pačiuose pavojingiau-
siuose kraštuose – visus savo 
daiktus buvau susidėjęs į kup-
rinę, kad jeigu tik kas nors nu-
tiktų, galėtume per minutę 
susiruošti ir bėgti į slėptuvę.“ 
M. Starkus pasakojo, kad to-
kiomis sąlygomis daugelis žmo-
nių gyvena ir Lvive, aplink 
miestą sproginėjant raketoms, 
labai daug atvykusių žmonių, 
nes jie ieško saugesnės vietos: 
vieni pasilieka gyventi pas pa-
žįstamus, gimines, kiti ruošiasi 
keliauti į Vakarų Europą per 
Lenkijos, Moldovos teritoriją: 
„Būdamas ten pajunti visą ka-
ro tragizmą. Labai sunku būti 
abejingam: yra nemažai lietu-
vių, kurie padeda kariaujančiai 
šaliai humanitarine pagalba, 
ginklais, mokymais, jie taip 
įsitraukę į tą veiklą, kad nėra 
laiko užsiimti kitais dalykais, 
jie rodo mažai emocijų ir tyliai 
dirba.“  
 Toks karo įstatymas – vy-
rai turi likti savo šalyje, išlei-
džiamos tik moterys ir vaikai, 
seni žmonės. Pasienyje gali 
pamatyti daug graudžių vaiz-
dų, kai šeimos atsisveikina su 

savo vyrais, kurie pasilieka ka-
riauti. Žodžiu, labai jautru, 
skausminga.  Žmonės, turintys 
daugiau laisvo laiko, gali tapti 
savanoriais ir padėti atvykstan-
tiems žmonėms, daugiausia 
moterims, vaikams, kurie neži-
no, kur toliau eiti. „Mačiau vy-
rų, kurie nekariauja, ir kai jų 
paklausiau, kodėl jie neina į 
karą, jie atsakė, kad norėtų, 
bet yra eilėje, nes neturi tiek 
ginklų, laukia, kol pakvies. Kai 
pamatai tokį didvyrišką žmonių 
ryžtą kovoti dėl savo šalies, 
tada supranti, kad jų niekas 
nenugalės, jie laimės šį karą. 
Kokia kaina? Mes nežinome.“ 
 Ukrainiečių tautai iš tik-
rųjų labai sunku, bet psicholo-
giškai jie yra labai stiprūs: ma-
tyti ir pyktis, ir aistra kovoti 
dėl savo šalies, absoliuti moty-
vacija nepasiduoti ir baimė dėl 
savo vaikų. „Jie priima bet ko-
kią pagalbą, paramą, yra dė-
kingi dėl visko, ką gauna, kal-
ba, kad lietuviai ir lenkai yra 
jų artimiausi draugai, nes ge-
riausiai juos supranta, ne tik 
kalba, bet realiais darbais pa-
deda. Jiems tai labai svarbu. Ir 
mes esame to karo dalimi“,- 
pasakojo svečias. Susitikimo 
pabaigoje mokiniams linkėjo 
mąstyti kritiškai, domėtis pa-
sauliu, būti pilietiškais, atsa-
kingais plataus akiračio žmo-
nėmis. 

lrt.lt nuotr. 

 2022 m.  sausis - kovas ĮVYKIŲ SŪKURYJE 
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Kovo 10 dieną gimnazi-
joje, klasės valandėlių metu, I–
II klasių mokiniams vyko nuo-
tolinė paskaita, skirta Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūrimo 
dienai paminėti. Jos metu VšĮ 
„Robotikos akademijos“ vado-
vai Džiugas Lukas Eidukas ir 
Kristijonas Vasiliauskas dalino-
si savo įžvalgomis pilietiškumo, 
verslumo bei bendruomenišku-
mo klausimais. Jaunieji versli-
ninkai stengėsi įkvėpti moki-
nius drąsiai siekti savo tikslų, o 
kiekvieną nesėkmę matyti kaip 
naują galimybę. Vaikinai pasi-
dalino ir savo sėkmės istorija, 
papasakojo apie iššūkius, su 
kuriais susidūrė. 

„Robotikos akademija“ 
buvo įkurta Kristijono Vasi-
liausko tėčio iniciatyva. Norint 
kurti produktą, neužtenka tik 
brangaus įrankio, reikia turėti 
ir sistemą, motyvuotą mokyto-
ją, įdomų mokymosi turinį, 
galų gale vietą, kur bus moko-
masi, bei suprasti priežastis, 
dėl kurių bus mokomasi. Bū-
tent šiomis idėjomis ir yra va-
dovaujamasi jau devintus me-
tus veikiančioje ir beveik 7000 
Lietuvos moksleivių pritrauku-
sioje „Robotikos akademijo-

je“. Jos tikslas – ugdyti būsi-
mus kritiško mąstymo kūrėjus, 
kurie galėtų įgyvendinti pras-
mingus pokyčius ateityje. 
„Robotikos akademija“ sutei-
kia galimybę susipažinti su vie-
na perspektyviausių industrijų 
jau nuo pat ankstyviausių vai-
kystės dienų. K. Vasiliauskas 
teigė: „Mes atnešėme į darže-
lius tai, kas anksčiau buvo 
prieinama tik universitetuo-
se.“  

Nuotolinės pamokos me-
tu didelis dėmesys buvo skirtas 
komandinio darbo ir bendruo-
meniškumo svarbos aptarimui. 
Svečiai pasakojo, kad „Robo- 
tikos akademija“ yra projek-
tas, prie kurio tolesnio gyvavi-
mo prisidėjo ir prisideda daug 
kūrybingų, talentingų ir mokyti 
bei mokytis norinčių žmonių. 
Mokėti dirbti komandoje ir  
suprasti vienas kitą, akademi-
jos vadovų nuomone, yra vie-
nos iš svarbiausių vertybių. D. 
Eidukas ir K. Vasiliauskas pri-
pažino, kad būtent komandinis 
darbas padėjo jiems patiems 

pasiekti puikių rezultatų, vie-
nas kitą palaikė, kartu įveikė 
baimes ir abejones. Todėl mo-
kinius jie skatino būti bendruo-

meniškus, vieningus, neabejin-
gus vieni kitiems, vertinti savo 
kasdienybę, gebėjimą mokytis, 
sąlygas ramiai ir patogiai gy-
venti, ko daugelis pasaulio 
žmonių neturi.  

Paklausti, kokių patari-
mų turi gimnazistams ir ką pa-
tartų sau, būnant paauglystės 
metų, „Robotikos akademijos“ 
kūrėjai atsakė: svarbiausia yra 
pasitikėjimas savimi ir savo 
vizijų įgyvendinimas. 

 Džiugas Lukas Eidukas pa-
tarė neatidėlioti savo svajonių 
rytojui, bet, priešingai, steng-
tis jų siekti jau šiandien, nebi-
joti nesėkmių ir iššūkių, nes 
sunkumai yra neatsiejama 
kiekvieno kūrybinio projekto 
ar verslo dalis. Jie mokinius 
skatino išmokti priimti pralai-
mėjimą ir siekti tolesnių tiks-
lų, taip pat pabrėžė, kad labai 
svarbu yra turėti kitataučių, 
kitakalbių, kitą tikėjimą išpa-
žįstančių žmonių savo draugų 
tarpe, noriai pažindintis su ki-
tomis kultūromis ir papročiais, 
neskubėti smerkti žmonių, bet 
bandyti juos suprasti ir visada 
ieškoti tarpusavio panašumų, o 
ne skirtumų.  

I–II KLASIŲ MOKINIŲ SUSITIKIMAS SU „ROBOTIKOS 
AKADEMIJOS“ VADOVAIS 

Gintė Nutautaitė 

2022 m.  sausis - kovas ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

robotikosakademija.lt 

robotikosakademija.lt 

robotikosakademija.lt 
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ERASMUS+ PROJEKTO „OFF THE BEATEN PATH“ 

PARTNERIŲ SUSITIKIMAS PORTUGALIJOJE 

 2022 m. kovo 14–18 die-
nomis mūsų gimnazijos koman-
da, kurią sudarė matematikos 
mokytoja Asta Gylytė, danų 
kalbos mokytoja Jurgita Staliu-
lionienė, ketvirtokas Tomaš 
Stefanovič ir aš, trečiokė Au-
gustė Jankevičiūtė, dalyvavo 
Erasmus+ projekto „Off the 
Beaten Path“ veiklose Portuga-
lijoje. Susitikome su projekto 
partneriais italais, lenkais, da-
nais, vengrais, portugalais.  

 Sulaukėme malonaus vai-
ruotojo, kuris mus veždamas į 
Amarantę entuziastingai pasa-
kojo apie Portugaliją ir jos įs-
pūdingą vyno gamybos agrokul-
tūrą. Pirmą projekto dieną la-
bai nekantravau susitikti su 
portugalais ir kitais projekto 
dalyviais, kurie buvo atvykę į 
Lietuvą 2021 metų gruodžio 
mėnesį. Pasiskirstę į grupeles 
turėjome atlikti pažintines, 
orientacines užduotis vaikščio-
dami po Amarantę. Radę vieną 
nurodytą objektą, nuskanavę 
kodą, gaudavome nuorodą, kur 
turėjome eiti toliau. Toks žai-

dimas mums buvo smagus ir 
intriguojantis. 
 Lankėmės mažuose Portu-
galijos miesteliuose: apžiūrė-
jome senovės romėnų miestelį 
Tongobriga, gėrėjomės įvai-
raus stiliaus Marco de Cana-
vesses miestelio bažnyčiomis, 
vakare ėjome vakarieniauti, 
ragavome tradicinių portugalų 
patiekalų. Vienas iš jų – portu-
gališkas patiekalas Francesin-
ha, kuris yra panašus į sumuš-
tinį,  sudarytą iš jautienos, 
kepto kiaušinio, lydyto sūrio, 
patiektas kartu su skrudinto-
mis bulvytėmis.   
 Vykome į ekskursiją, ku-
rioje gidė pasakojo apie mies-
telį, jo istoriją, tradicijas, ap-
silankėme S. Gonçalo  bažny-
čioje, vėliau ragavome  tradi-
cinių Amarantės saldumynų 
kavinukėje, kur klausėmės gy-
vos portugališkos muzikos. Pas-
tebėjau, kad dauguma portu-
galų yra be galo draugiški, po-
zityvūs, linksmi žmonės. 

 Amarantės miestelis yra 
apsuptas didingų kalnų, van-
dens telkinių, miškų, jame yra 
daugybė siaurų gatvelių, kurio-

se išsidėsčiusios jaukios par-
duotuvėlės, kepyklėlės, gausu 
senovinių bažnyčių.  
 Projekto veiklos tęsėsi 
mokykloje, mokinių komandos 
ruošė prezentacijas paskirta 
tema. Mano grupė gavo už-
duotį parengti pranešimą tema 
„Visuomenės gyvenimas Ama-
rantėje“. Aš turėjau kalbėti 
apie žymią asmenybę, poetą 
Texeira de Pascoaes, kuris sa-
vo darbais prisidėjo prie visuo-
menės gerovės kūrimo Ama-
rantėje. Ši užduotis man pati-
ko, nes daugiau sužinojau apie 
Amarantės visuomenės gyveni-
mą, pagilinau anglų kalbos ži-
nias, įgijau vadovavimo, ko-
mandinių darbų įgūdžių. Visos 
projekto komandos pristatė 
savo prezentacijas, buvo įdo-
mu klausytis pranešimų. Grįž-
dami į Lietuvą turėjome progą 
apsilankyti Porte, pasigrožėti 
miesto architektūra. Ši kelionė 
mane paskatino pažvelgti į pa-
saulį plačiau, supratau, kad 
noriu pažinti kitų kultūrų žmo-
nes, nes kelionės praturtina 
kiekvieno iš mūsų pasaulį, pa-
deda plėsti akiratį. 

Augustė Jankevičiūtė 

              ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

Mokyt. J. Staliulionienės nuotr. 

Augustės Jankevičiūtės nuotr. 

Mokyt. J. Staliulionienės nuotr. 
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 Kovo 25-osios pavakary 
gimnazijoje įvyko visų lauktoji 
Šimtadienio šventė, kurios pro- 
gramą rengė vienuoliktokai, 
padedami gimnazijos mokytojų 
M. Olbuto ir D. Pilypavičiūtės. 
Kad patektų į šventę, pirmiau-
sia abiturientai turėjo rasti 
raktą iš pabėgimo kambarių, 
kuriais virto jų klasės. Į salę 
įžengę kartu su auklėtojomis 
lydimi aplodismentų rikiavosi 
įsiamžinti prie foto sienelės. 
Vakaro šou vedė IIId klasės mo-
kiniai – Justas Savčiukas ir aš, 
Emilija Švažaitė. 

 Šventės atmosfera iškart 
prisipildė šiltų puikių emocijų, 
šviesų ir muzikos garsų. Šimta-
dienis prasidėjo susibūrusios 
vienuoliktokų muzikinės grupės 
pasirodymu ir pirmokės Patri-
cijos Ruzaitės, kuri renginio 
metu ne sykį savo balsu kerėjo 

visus šventės dalyvius, daina 
„100 pavasarių“. 
 Po IV klasių pasirodymų 
vienuoliktokai mizancenomis ir 
video projekcijomis pasakojo 
apie tai, ką sugeba žmogaus 
dvasia, jo protas, kas esame, 
kodėl, kas mūsų gyvenimo lai-
mė ir tikslas, kodėl svarbu my-
lėti ir būti mylimam, žiūro-
vams kalbėdami Romeo, Džiul- 
jetos, Fausto, Mefistofelio ir 
Vagnerio lūpomis.  

 Šventės metu nestigo 
smagių užduočių, skirtų ne tik 
abiturientams, bet ir mokyto-
jams: reikėjo ne tik sudėlioti iš 
sumaišytų žodžių eilėraščio 
posmelį, bet ir iš užuominų 
atspėti, kokios asmenybės yra 
paslėptos kubuose, ir tuos ku-
bus sudėlioti, dar iš pirmutinių 
akordų atspėti dainą ir sudai-
nuoti jos posmą. Ketvirtokams 
reikėjo įrodyti ir savo taiklu-
mą, metant krepšinio kamuolį, 
teniso kamuoliuką surištomis 
su bendraklasiu rankomis. Vie-
nos užduotys buvo atliktos 
greitai, kitas įgyvendinti buvo 
sunkėliau, bet visiems daly-
viams nestigo nei kūrybiškumo, 
energijos, nei išmonės. Sveiki-
nimo žodį tarė gimnazijos di-

rektorė J. Knyvienė linkėdama 
sveikatos, sėkmės, tikėjimo 
savimi siekiant svajonių. 
 Vakaro dalyvius žavėjo  
modernių, tautinių, pramogi-
nių šokių įvairovė,  ypač ener-
gingas ir žaismingas trečiokų 
vaikinų šokis, kuriame šoko ir 
gimnazijos mokytojai. Publikos 
simpatijų ir gausių aplodis-
mentų sulaukė netikėtas ir 
smagus abiturientų auklėtojų 
šokis – tai jų dovana auklėti-
niams. Netikėtai Šimtadienyje 
pasirodę abiturientų tėvai 
(juos visi išvydo vaizdo įraše) 
linkėjo vaikams sėkmės ir lai-
mės, atkakliai siekti savo tiks-
lo, nepasiduoti sunkumams, 
būti gerais žmonėmis.  
 Būtinas vakaro momentas 
tai abiturientų testamento, 
šįkart eiliuotai suraityto ant 
didžiulio 100 litų banknoto,  
teikimo daukantiečiams cere-
monija. Ketvirtokai tarė padė-
kos žodį, linkėdami saugoti 
tradicijas, įteikė mokytojams 
atminimo dovanėles – stilizuo-
tas mokytojų nuotraukas. Ren-
ginys baigėsi visiems sutartinai 
dainuojant maestro V. Kerna-
gio dainą „Mūsų dienos kaip 
šventė“.  

NUVILNIJO ŠIMTADIENIS „100 iki...“  

Emilija Švažaitė  

2022 m.  sausis - kovas ĮVYKIŲ SŪKURYJE 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 

Mokyt. V. Stundžios nuotr. 
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KŪRYBOS OAZĖ 

MOKINIŲ KŪRYBA 

2022 m.  sausis - kovas 

Erna Lygytė, IVp  

Simas Martinkėnas, IVb  

Miglė Petkevičiūtė, IIIm  

Arminas Petkūnas, IVu2  

Marija Vaičiulytė, IIId  

Viltė Slančiauskaitė, IVm  

Meda Pilkauskaitė, IIIu  

Patricija Tėja Veselytė, IVd  

Pijus Gatelis, IVu2  
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