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MIELAS SKAITYTOJAU, 
Tik žiemą suvokiu turinti labai ilgą nosį, nuo 

menko šalčio žnybtelėjimo blyškiame veide užsižiebiančią 
ryškiu raudoniu. Tik žiemą kadaise buvęs ilgas kaklas pas-
kęsta aukštose apykaklėse, palikdamas galvą pūpsoti ant 
pečių. Pirštinės vis krenta iš kišenių, ausys raitosi nuo 
žvarbos, o ryte kruopščiai sušukuoti plaukai pasišiaušia ir 
ima kibirkščiuoti nematoma elektros srove. Maža poezijos 
nušalusiuose pirštuose, užsnigtuose keliuose, užkimusiais 
balsais dejuojančiuose troleibusuose. Atsilaikiusi pagundai 
už devynis eurus devyniasdešimt devynis centus nusipirkti 
kalėdinės dvasios, pajuntu keistą virpulį krūtinėje. Apmau-
das dėl praleistos akcijos? Ne... Tas virpulys klajoja mano 
kūnu, ritasi į pirštų galiukus, tipena nugara ir vėl įsivagia į 
krūtinę, širdyje kurstydamas graudulį ir džiaugsmą. Gera, 
kai sušalusiuose pirštuose ir vėl ima pulsuoti kraujas, o 
raustelėjusi nosis primena apie gyvybę, jaunystę, jutimus. 
Gera slidžiomis gatvėmis sugrįžti namo ir rytais klausytis 
kimių troleibuso atodūsių.  Sušalusi, susivėlusi, rodos, ne-
turėdama priežasties džiūgauti, savo širdyje aš auginu pū-
kuotą žvėrelį – džiaugsmą, artumą ir meilę. 

 Su artėjančiomis šventėmis! Jaukių akimirkų ir 
šilumos susėdus prie bendro stalo ragauti kalėdinių vaišių! 

 Gabrielė Brazaitytė 

Igno Gegužio nuotr. 

Mokinių kūrybos skiltis 15 psl. 

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

A. Cigankovaitės nuotr. 

Ką Tu žinai apie organų donorystę? 
Šia tema gimnazistai nuoširdžiai 
bendravo ir karštai diskutavo su aso-
ciacijos „Gyvastis“ atstovais, apsilan-
kiusiais mūsų gimnazijoje. 

Skaitykite 8 psl. 

Asociacijos „Gyvastis“ nuotr. 

Keliauti visada smagu, ypač tada, kai 
mažus stebuklus randi savo gimtinė-
je. Laikinojoje sostinėje lankęsi gim-
nazijos abiturientai dalinasi įspū-
džiais, įdomybėmis ir vaizdais iš išvy-
kos. 

Skaitykite 9 psl. 

Į langus jau barbena ne tik  šaltukas, 
bet ir kalėdinė dvasia: gimnazijos 
koridoriuose ima aidėti kalėdiniai 
skambučiai ir visi su nekantrumu lau-
kiame gražiausių metų  švenčių... 

Skaitykite 11 psl. 
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N. Juta Nalivaikaitė 

 
 

 PO ISTORIJOS LABIRINTUS SU LIETUVOS VĖLIAVA  

„Historia est magistra vitae“ – šį lotynišką posakį veikiausiai teko girdėti ne vienam. Ir ne vel-
tui taip sakoma, juk būtent iš istorinių įvykių mokomės, kaip (ne)reikia elgtis. Be to, kuo 
geriau išmanome savo šalies istoriją, tuo labiau ja domimės ir didžiuojamės. Šis mokslas 
gausus įvairiausių niuansų, paslapčių, sąsajų - kad nepasiklystume painiuose istorijos labi-
rintuose, jais mus veda istorijos mokytojas. Greitai švęsime Lietuvos vėliavos dieną, kuri sim-
boliškai sutampa su pirmąja naujų metų diena. Apie įspūdingą Lietuvos (ir ne tik!) istoriją 
kalbėjomės su vienu iš gimnazijos istorijos mokytojų Mindaugu Olbutu. 

Prisiminkite pirmąsias savo 
darbo dienas mokykloje. Ko-
kie įspūdžiai? 

Tai buvo naujas amplua. Ko-
legos pasirodė labai konserva-
tyvūs. O aš jaučiausi laisvas 
kaip Kuba. Gal kiek per lais-
vas. Pirmaisiais metais lydėjo 
vienos kolegės tarta replika: 
„Akmenims ir kiaušiniui šokti 
kartu – nevalia“. Tąkart pa-
galvojau, gal ir nevalia, bet... 
jei kiaušinis - auksinis?  Dabar 
polkos nešokčiau, bet valsą...  

 

Artėja Sausio 1-oji, Lietuvos 
vėliavos diena. Koks faktas 
apie mūsų respublikos vėlia-
vą, Jūsų nuomone, žaviau-
sias ir įdomiausias? 

Vėliava visada buvo. Mūsų 
tautiečiai švęsdami ar kovo-
dami ją turėjo ir kėlė. Tai u-
nikalu ir užvis gražiausia.  

 

Į kiekvieną Jūsų organizuo-
jamą kelionę visada pasiima-
te Lietuvos tautinę ir istori-
nę vėliavas. Kodėl tai darote 
ir ką jos Jums reiškia? 

Vėliava – man dvasinė jėga, 
mūsų tautos miniatiūrinis 
portretas ir Valstybės idėja. Ir 
per iškilmes, ir šiokiadieniais 
ši idėja turi vienodai rūpėti. 
Juk svetur jos nesurasi. Maty-
ti ją plevėsuojančią – didis 
džiaugsmas, dvasios džiaugs-
mas.  

 

Verskime Jūsų gyvenimo is-
torijos puslapius atgal: koks 
vaikystės prisiminimas pats 
įsimintiniausias? 

Kurianti Mama. Mokslų sie-
kianti Sesuo, darni ir tvari Se-
nelių ir visos Šeimos bendrys-
tė. Ar gali būti kas gražiau? 

 

Dažniausiai tenka Jus matyti 
geros nuotaikos, žinau, kad 
mėgstate juokauti. Kokį 
vaidmenį humoras turi Jūsų 
gyvenime? 

Man tai džiaugsmo rūšis, ne-
suderinama su liūdesiu ir pa-
sipiktinimu. Be to, juokas ma-
žina įtampą ir visai nebloga 
draugystės pradžia. Juk nie-
kas taip nesuartina žmonių, 

kaip smagus ir skanus juokas. 
Na, iš tikrųjų, kam japonų 
kamikadzei šalmas?  

 

Pabaikite sakinį: gyvenimas 
būtų nuobodus be... 

Iššūkių ir nesėkmių. „Jokia 
pergalė neduos tiek, kiek gali 
išmokyti vienas pralaimėji-
mas“, – sakė Julijus Cezaris.  

 

Kuo labiausiai domitės šiuo 
metu, ką mėgstate veikti 
laisvalaikiu? 

Negyvenu nei praeitimi, nei 
ateitimi. Galvoju, kad ateitis, 
kuri dar neatėjo, mums prik-
lauso tiek pat, kiek praeitis, 
kurios nėra. Todėl esu dabar-
tyje, ir tik ji mane domina. 
Juk joje slypi visos galimybės: 
keliaujant - pažinti, o skai-
tant – atrasti. 

 

Kaip Jums pavyksta moki-
niams būti kartu ir autorite-
tu, ir draugu? 

Nelaikau savęs autoritetu ir 
neturiu pretenzijų juo tapti. 
Esu mokytojas. Mokymo sėk-
mę lemia geri santykiai, pa-
garba, pasitikėjimas vienas 
kitu – ar tai ne pagrindiniai 
draugystės principai?  

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Igno Gegužio nuotr. 
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Esate aktyvus žmogus tiek 
gimnazijoje, tiek už jos 
ribų. Prisidedate prie rengi-
nių organizavimo, iniciaty-
vų, projektų. Kas Jus įkve-
pia ir iš kur semiatės energi-
jos? 

Negali būti ne savimi. Laisvė 
veikti, svajoti ir eksperimen-
tuoti. Esu šių teisių vergas... 
Jos mano įkvėpimas ir varik-
lis.  

 

Kokias žmogaus savybes lai-
kote sėkmingos asmenybės 
požymiais? 

Sakoma, jog tas yra geras ku-
nigas, kuris gyvena pagal savo 
pamokslus. Vadovaujuosi tri-
mis bruožais:  

Veiklumu – juk, jei laikysi 
suspaudęs kumštį, rankos ne-

paspausi.  

Lankstumu - juk ir kairiaran-
kiai, nors ir trumpam, tampa 
dešiniarankiais, kai sveikinda-
miesi paduoda ranką.  

Pakantumu – juk net ir tada, 
kai žmogus į tave rodo pirštu, 
trys jo pirštai rodo į jį.  

 

Įsivaizduokite, kad turite 
galimybę prie puodelio ka-
vos pasikalbėti su bet kokio-
mis istorinėmis asmenybė-
mis. Kokios tai būtų asmeny-
bės ir ko jų paklaustumėte? 

Gerbiu išmintingus žmones, 
kurie nenusikalsta teisingu-
mui, žmogiškumui, yra tole-
rantiški – tokių nemažai, vie-
no išskirti negaliu. Aišku vie-
na, jog pirmiausia klausčiau: 
„Kokią kavą gersite?“ 

 

Ne už kalnų ir Naujieji, 
2019-ieji, metai. Ko palin-
kėtumėte mūsų šaliai prade-
dant skaičiuoti antrąjį atkur-
tos valstybės šimtmetį? 

Mūsų šalis – tai, visų pirma, 
žmonės. Pamenu, Volteras 
sakė, jog „geriausias linkėji-
mas žmogui yra linkėjimas 
būti žmogumi“. Tad linkiu  
visiems mūsų šalies piliečiams 
siekti tapti mąstančiais žmo-
nėmis. O mąstyti - tai reiškia 
nosinę rašyti. Dar linkiu, kad 
nenublanktų vertybės, užau-
ginusios mus žmonėmis ir lie-
tuviais. Linkiu, kad darbo sta-
las būtų Lietuva. Eikite ir ką 
nors nuveikite. Vardan tos...  

 

Ačiū už interviu! 

PRIE PUODELIO ARBATOS 

Nuotr. iš asmeninio archyvo  

INTERVIU SU ABITURIENTE RŪTA STUMBRAITE  

Gabrielė Brazaitytė 

Turbūt daugelis pažįstame žaviąją, veikliąją IVc klasės gimnazistę, buvusią Mokinių tarybos 
prezidentę, aktyvią mokyklos bendruomenės veikėją Rūtą Stumbraitę. Šiemet ji tapo ir Vil-
niaus M.Biržiškos gimnazijoje organizuojamo Raštingiausio mokinio ir mokytojo konkurso 
finalininke- laimėta IV vieta! Pakalbinkime ją. 

Kas paskatino tapti gimna-
zijos Mokinių tarybos Prezi-
dente? 

Visų pirma, jaučiau, jog mo-
kytojai ir administracija ma-
nimi pasitiki- buvau vedusi 
keletą gimnazijos  renginių 
ir beveik visuose dainavusi. 
Nuo devintos klasės kartu su 
draugėmis ėmiau organizuoti 

istorines viktorinas ir ekskur-
sijas į Vilniaus universitetą, 
todėl jau žinojau, ką reiškia 
organizacinė veikla. Negana 
to, ankstesnėje mokykloje 
buvau Mokinių tarybos narė 
ir pirmininko pavaduotoja. 
Turėjau gerą progą ir šioje 
mokykloje išbandyti savo 
jėgas. 
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Ar prezidentavimo metus 
laikai sėkmingus? 

Iš dalies- taip. Atlikau skirtas 
užduotis, nors naujovių įdieg-
ti buvo nelengva, nes turėjau 
laikytis nustatytos tvarkos. 
Apskritai savo darbą vertinu 
teigiamai, nes suteikdama pa-
galbą kitiems mokiniams ma-
tydavau teigiamą rezultatą. 

 

Kaip tave paveikė preziden-
tės pareigos?  

Esminių pokyčių po preziden-
tavimo metų nepajutau, ma-
tyt, naujų pažinčių ir patirčių 
netrūko ir kituose užsiėmi-
muose. Džiaugiuosi, kad turė-
jau unikalią galimybę arti-
miau susipažinti su politikos, 
kaip mokslo, specifika, įgijau 
patirties dalyvaudama deba-
tuose,  Lietuvos moksleivių 
sąjungos susirinkimuose. 

 

Daugeliui žinoma, jog esi 
veikli mergina,  ne tik vedi 
mokyklos renginius, stropiai 
mokaisi ne tik gimnazijoje 
dėstomų dalykų. Vienas iš  jų 
– korėjiečių kalba. Kas įkvėpė 
mokytis šios kalbos? Kuo dar 
domiesi? 

 

Būdama šešerių, pradėjau 
lankyti pianino, choro, solfe-
džio pamokas, nes tuomet 
mamos pasakyti žodžiai, 
kad ,,muzika lavina smege-
nis“ , man paliko įspūdį. Gro-
ju ir dainuoju beveik visą sa-
vo gyvenimą, neapleidžia 
mintis, jog savo jėgas priva-
lau išbandyti kitose srityse, 
nes augdama muzikantų šei-
moje mačiau, ką iš tikrųjų 
reiškia būti menininku. Dar 
kurį laiką, apie ketverius me-

tus, dainavau popgrupėje, su 
kuria teko pakeliauti po Euro-
pą. Vėliau maždaug dvylikos 
metų supratau, jog noriu 
plėsti savo akiratį ir pažinti 
kitas kultūras. Sužavėjo Pietų 
Korėjos kultūra, ypač kalba. 
Pietų Korėja pati vakarietiš-
kiausia Tolimųjų Rytų šalis, 
todėl mokytis tos kalbos buvo 
įdomu ir priimtina. Tuo metu 
Lietuvoje korėjiečių kalbos 
kursus buvo galima lankyti tik 
Vilniaus universiteto Orienta-
listikos centre, tai atrodė ga-
na brangi pramoga. Pusmetį 
pasimokiusi VU (tada man bu-
vo 14 metų), pradėjau moky-
tis įsteigtame Karaliaus Se-
džiongo institute ir mokslus 
tęsiau iki pat 2018 metų. Tai 
mano viena iš vertingiausių 
patirčių. 

Lankiau ir ,,Skalvijos“ kino 
akademiją, kurioje ne tik gili-
nausi į kino meną, kūriau tru-
pametražinius filmus, bet ir 
pajutau, ką reiškia komandi-
nis darbas siekiant bendro 
tikslo. Nemanau, kad tobulė-
jimui yra amžiaus ribos. Vie-
nuoliktoje klasėje užsimaniau 
groti gitara, o visai neseniai, 
būdama 18 metų, ėmiau lan-
kyti baletą!  

 

Ar galėtum mūsų gimnazis-
tams išduoti paslaptį, kaip 
viską suspėji? 

Svarbiausia yra mėgti tai, ką 
darai, arba bent ieškoti būdų, 
kaip tą dalyką pamėgti. Kitas 
svarbus dalykas yra gebėti at-
sakyti į klausimą „Kodėl aš tai 
darau?“ Tada suspėsi visur, 
nes matydamas prasmę neno-
rėsi dalykų atidėlioti ar atsi-
sakyti. Svarbiausia – turėti 
darbo knygutę planams fik-
suoti. 

Tavo plati pasaulėžiūra susi-
jusi ne tik su užklasine veikla, 
bet ir su gyvenimo būdu, mi-
tyba. Esi veganė. Kas paskati-
no ryžtis šiam žingsniui? 

Vegane tapau visai neseniai, 
2018 metų balandį. Nuo pen-
kiolikos metų maitinausi ve-
getariškai. Mano mityba yra 
mano gyvenimo būdas, nes 
gyvūninės kilmės produktų 
atsisakiau ne tik dėl teigiamo 
poveikio sveikatai. 2015 metų 
vasarą nusprendžiau pabandy-
ti vieną mėnesį nevalgyti jo-
kių mėsos ir žuvies gaminių, 
kad žinočiau, ar tai turi ko-
kios nors teigiamos įtakos ma-
no sveikatai. Tas mėnuo taip 
ir praėjo, tad terminą pratę-
siau iki rugsėjo, kada, mano 
tuometiniu supratimu, būtų 
reikėję grįžti į normalų maiti-
nimosi režimą dėl įtempto 
grafiko. Tačiau vegetare taip 
ir likau ir galiu prisipažinti, 
jog nesu ragavusi taip visų 
mėgto Kijevo kotleto mūsų 
gimnazijos valgykloje. Povei-
kis sveikatai tik teigiamas. Aš 
visą gyvenimą jaučiau, jog 
žmogus nėra viršesnis už kitus 
gyvūnus gamtoje, mane stebi-
no jų įvairovė, prisitaikymas 
prie aplinkos sąlygų, elgesio 
ypatumai ir gebėjimas bičiu-
liautis su žmogumi. Pamenu, 
kaip vaikystėje manimi stebė-
josi giminės, jog niekada ne-
valgydavau to, ką pati sugau-
davau ežere per žvejybos iš-
kylas. Mintis, jog įmanoma 
maitintis neskriaudžiant kito, 
ilgai brendo mano pasąmonė-
je, kol būdama beveik pilna-
metė ryžausi atsisakyti bet 
kokio gyvūninio produkto 
(įskaitant kosmetiką, bandytą 
su gyvūnais, odą ir kailį). Nie-
kada nesijaučiau artimesnė 
nei dabar gamtai. 
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Greit baigsi mokyklą- esi a-
biturientė. Kaip, tavo many-
mu, per ketverius metus pa-
kito Simono Daukanto gim-
nazija? 

Mano nuomone, atmosfera 
gimnazijoje išliko nepakitusi – 
jaučiami šilti santykiai su mo-
kytojais ir vadovybe. Galima 
justi, kad mokykla modernė-
ja, taiko naujoves. 

 

Ar galėtum išskirti geriausią 
skaitytą knygą ir geriausią 
matytą filmą? 

Labai sunku išskirti vieną kū-
rinį iš daugybės, tačiau jau 
kurį laiką pirmoje vietoje yra  
Johano Volfgango  fon Gėtės 
„Faustas“ (rekomenduoju 
perskaityti abi dalis!), taip 
pat patiko A. Camus 
„Svetimas“ ir R. Bradbury 
„451° Farenheito”. Geriausi 
matyti filmai: Spike Jonze 

„Her“, Sidney Lumet „12 ang-
ry men”, James Marsh „The 
theory of everything“, Robert 
Schwentke „Der Hauptmann“ 
ir Luca Guadagnino „Call me 
by your name“ (pastarieji du 
tapo mano favoritais apsilan-
kius „Kino pavasaryje“). 

 

Artėja didžiosios metų šven-
tės. Kaip susikurti jaukią 
šventinę atmosferą? 

Reiktų uždegti kvepiančių 
žvakių, perskaityti kurią nors 
Hario Poterio dalį, nusipirkti 
porą kilogramų mandarinų ir 
išsivirti pačios skaniausios ka-
kavos. Paprasti dalykai kuria 
stebuklus. 

 

Trys žmonių savybės, ku-
rioms Rūta negali atsispirti? 

Nuoširdumas, humoro jaus-
mas ir drovumas. Ši savybių 

visuma mane žavi ir su tokiais 
žmonėmis man gera būti. 

 

 

Ačiū už interviu. 

 

Nuotr. iš asmeninio archyvo  

Nori, kad „Aisčių“ redakcija pakalbintų Tavo mėgstamiausią mokytoją? O gal pažįsti gimnazijos moki-

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

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

raštyje! 

Igno Gegužio nuotr. 
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VILNIAUS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS PROJEKTUI 
„TAUTOS GYVENIMAS IŠAUGA IŠ JOS ISTORIJOS“ PASIBAIGUS 

Vilniaus Simono Daukanto gimnazija 2018 m. gegužės- lapkričio mėnesiais vykdė projek-
tą ,,Tautos gyvenimas išauga iš jos istorijos”, skirtą Simono Daukanto 225-osioms gimimo meti-
nėms. Projektu siekiama skatinti Lietuvos vaikų ir jaunimo domėjimąsi Simono Daukanto kultū-
riniu paveldu, aktualumu šių dienų žmogui ir valstybei, realizuojant savo kūrybinius gebėji-
mus. 

Daiva Savčiukienė, pavaduotoja ugdymui, projekto vadovė 

• Gimnazijos mokiniai ir mokytojai parengė integruotą pamoką-spektaklį „Dvylika juodvar-
nių, apie Daukantą lakstančių“.  

• Pamoka pristatoma Lietuvos Simono Daukanto vardo mokyklose: Kauno, Vilniaus ir Kretin-
gos Simono Daukanto progimnazijose, Akmenės rajono Papilės, Šiaulių ir Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazijose ir Skuodo rajono Lenkimų Simono Daukanto mokykloje - daugiafunk-
ciame centre. 

• Pamokos pristatymo metu dalyvavo istorikė Vida Girininkienė bei Vilniaus Simono Daukan-
to gimnazijos istorijos mokytojas Deimantas Karvelis, parengę pranešimus apie Simono 
Daukanto asmenybę, kūrybinį palikimą, jo vertę.  

• Istorikė Vida Girininkienė parengė kilnojamąją parodą- ekspoziciją „Simonas Daukantas –
laikas ir asmenybė“. 

• Organizuotas respublikinis mokinių dailės, fotografijos ir technologijų kūrybinių darbų kon-
kursas „Skaitau Simoną Daukantą“. Konkurso dalyvių darbus vertino komisija, vadovauja-
ma Vilniaus dailės akademijos prof. Eglės Gandos Bogdanienės. Darbų paroda buvo ekspo-
nuojama Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje. 

• 2018 m. spalio 18 d. Lietuvos nacionalinėje Martyno Mažvydo bibliotekoje organizuotas 
Lietuvos Simono Daukanto vardo mokyklų sambūris „Su Daukantu auginame Lietuvą“.  

 

Baigiasi 2018-ieji- Simono Daukanto metai, baigėsi ir projektas, tačiau veikla tęsiasi. Gimnazi-
jos integruotos pamokos-spektaklio „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“ laukia ne 
viena Vilniaus miesto bendrojo ugdymo įstaiga, o respublikinio mokinių konkurso „Skaitau Simo-
ną Daukantą“ dailės, fotografijos ir technologijų kūrybiniai darbai sausio mėnesį bus eksponuo-
jami Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre, vėliau- Nacionalinėje mokyklų vertinimo 
agentūroje ir kt. 

Dėkojame gimnazijos mokiniams, projekto koordinatorei- gimnazijos direktorei Jolantai Knyvie-
nei ir mokytojams: lietuvių kalbos mokytojai Danutei Pilypavičiūtei, istorijos mokytojams Dei-
mantui Karveliui ir Mindaugui Olbutui, teatro mokytojai Rasai Ercmonienei- Varnei, dailės mo-
kytojoms Agnei Juršytei ir Auksei Žukaitei, dailės ir technologijų mokytojai Vaivai Kazlauskai-
tei. 

AKCENTAS 2018 m.  lapkritis - gruodis  
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DISKUSIJA „TOLERANCIJOS RAKTAS“ 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

 Lapkričio šešioliktąją 
Lietuva švenčia tarptautinę 
tolerancijos dieną. Šia proga 
Simono Daukanto gimnazijoje 
socialinės pedagogės Salvijos 
Babrauskaitės kvietimu apsi-
lankė grupės ,,Sare Roma“ 
lyderis, Lietuvos romų bend-
ruomenės įkūrėjas Ištvanas 
Kvikas. Gimnazijos mokinius, 
susibūrusius aktų salėje pasik-
lausyti pasakojimų apie romų 
kultūrą, tradicijas, jis pasiti-
ko plačia šypsena. 

 Ištvanas yra romų kilmės 
Lietuvos pilietis, joje gimęs ir 
užaugęs. Šis žmogus puikiai 
supranta, kokią didelę reikš-
mę gyvenime turi, rodos, 
paprastas dalykas – toleranci-
ja kitam. Savo pasakojimą jis 
pradėjo nuo legendos, kuri 
atskleidžia, iš kur kilo pavadi-
nimas ,,čigonai“. 

 ,,Nuo pat senų laikų gy-
veno žmonių grupė – romai 
klajokliai, neturintys tikslios 
vietos, kurią galėtų pavadinti 
namais. Visas pasaulis jiems 
atrodė savas. Juk dangus virš 
galvos tas pats, nesvarbu, ku-
riame pasaulio kampelyje esi. 
Kartą ta žmonių grupė įsikūrė 
tarp upės Či Tailande ir Indi-
jos upės Gangos. Kaimenės 
vyrai buvę stiprūs ir labai geri 
medžiotojai, rūpestingi vyrai, 
mylintys tėvai, moterys pasi-
žymėjusios itin gražiais juo-
dais garbanotais plaukais, 
juodomis akimis, o jų išmin-
čiai neprilygusi nė viena to 
meto moteris. Kaimenėje vy-
ravusi taika, meilė, darna. 
Tai pastebėję Kinų imperijos 
kariškiai pranešę to meto val-
dovui, o šis liepęs visą kaime-
nę išdraskyti, mat tai kėlę 
pavojų imperijos saugumui. 

Kariai paklusę žiauriems nuro-
dymams, ir žmonės, gyvenę 
toje kaimenėje, išsibarstė po 
visą pasaulį, vieniši, atskirti, 
be galo pasiilgę giminaičių bei 
artimųjų. Turbūt dėl to, kad 
romai buvo kilę iš vietovės, 
esančios tarp dviejų upių, 
žmonės juos pradėjo vadin-
ti ,,čigonais.“ 

 Svečias susirinkusiems 
gimnazistams pasakojo ne tik 
legendą, aiškinančią romų kil-
mę, bet ir apie romų kultūrą, 
papročius. Iš tiesų, romų kil-
mės žmonės turi visai kitokį 
požiūrį į šeimą, vyresnius 
žmones, muziką, moteris, na-
mus, kalbą ir papročius nei 

mes, lietuviai. Pavyzdžiui, 
čigonų kilmės jaunuoliams 
antrąją pusę dažniausiai iš-
renka tėvai, o santuokos gali-
mos tik po šeimos vyresniųjų 
sutikimo. Šeimoje labiausiai 
gerbiamas vyriausias žmogus, 
mat jis turi daugiausia patir-
ties. Muziką romai kuria apie 
bene paslaptingiausią jausmą 
- meilę, o namais vadina visą 
pasaulį. Taip pat labai svarbu 
paminėti, jog romų tautybės 
žmonės neturi knygos, para-
šytos jų gimtąja kalba, tačiau 
per daugelį metų šnekamoji 
kalba nėra mirusi. Papročiai - 
neatsiejama čigonų kasdieny-
bės dalis, švenčių ar giminės 
susitikimų metu moterys, vy-
rai, jaunuoliai ir senoliai sėdi 
skirtinguose stalo galuose. 

 Susitikimo metu darkart 
pasitvirtino tiesa, kad tole-
rancijos stoka yra priešas no-
rint tapti pasaulietiška asme-
nybe ir daugiau sužinoti apie 
kitas kultūras. 

Miglė Kaminskaitė 

Miglės Kaminskaitės nuotr. 

Miglės Kaminskaitės nuotr. 

Nuotr. iš asmeninio archyvo  
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GERIAUSIA DOVANA - DOVANOTA GYVYBĖ 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

 

Ar žinote, ką bendro turi Švedijos princas Danielis, verslininkas Styvas Džobsas, 2017-ųjų Euro-
vizijos nugalėtojas Salvadoras Sobralis ir dainininkė Selena Gomez? Ogi visi jie – recepientai, 
kuriems buvo atlikta organų transplantacija. Šį ir dar gausybę kitų faktų gimnazistai išgirdo iš 
gimnazijoje besisvečiavusių asociacijos „Gyvastis“ atstovų Rimvydo Vekeroto ir Audronės Tut-
lienės lūpų. 

 Idėja suorganizuoti tokį 
susitikimą kilo istorijos moky-
tojui Mindaugui Olbutui ir IIa1 
klasės mokinei Urtei Tatarū-
naitei. „Gyvasties“ atstovai 
mielai sutiko atvykti į mūsų 
gimnaziją, ir mes, susitikime 
dalyvavę mokiniai, tikrai neli-
kome nusivylę: kelios valan-
dos prabėgo turiningai ir neį-
tikėtinai greitai. 

 Apie donorystę sužinojo-
me tiek iš biologinės, tiek iš 
teisinės, tiek iš praktinės pu-
sės. Susitikimas prasidėjo nuo 
trumpo įvado apie tai, kas yra 
donorystė ir kokia jos reikšmė 
(vienas žmogus, tapęs dono-
ru, po savo mirties gali išgel-
bėti net 7 žmonių gyvybes!), 
mums buvo suteikta daug in-
formacijos apie donoro korte-
lę. Žavėjo tai, jog teorinius 
dalykus bei faktus Audronė ir 
Rimvydas pateikė įdomiai, 
nuotaikingai ir sugebėjo išlai-
kyti auditorijos susidomėjimą 
iki pat paskutinių susitikimo 
minučių. 

 Ypač didelio susidomėji-
mo sulaukė jų pasakojimai 
apie žmones, kuriems buvo 
atlikta organų transplantaci-

ja. Klausimai iš auditorijos 
pasipylė kaip iš gausybės ra-
go: ,,Koks jausmas apima re-
cepientą sužinojus, kad turi 
donorą?“, ,,Kiek laiko tenka 
laukti donoro?“, ,,Kokios 
vyksta procedūros?“, „Kokie 
apribojimai taikomi žmo-
nėms, turintiems persodintą 
širdį, sportuojant?“ Ar bent 
įsivaizduojate, kokia mitų 
gausybė sklando visuomenėje 
apie organų donorystę? Visus 
juos mūsų svečiai sprogdino 
lyg balionus. Pamažu svečių 
pasakojimas virto diskusija su 
auditorija, o gimnazistų klau-
simai, rodės, niekada nesi-
baigs. 

 Ką organų donorystė 
reiškia vienai iš renginio ini-
ciatorių Urtei Tatarūnaitei? 
„Mano dėdei viskas prasidėjo 
nuo paprasto peršalimo, nie-
kas nebūtų pagalvojęs, kad 
taip pasibaigs. Po širdies 
transplantacijos jis džiaugiasi 
pilnaverčiu gyvenimu ir siun-
čia žinią apie donorystę ki-
tiems. Daugelis miršta lauk-
dami dovanojamo organo, o 
mums juk reikia padaryti visai 
nedaug: paaukoti lašelį krau-
jo ar pasirašyti donorystės 

kortelę, ir dar vienas  žmogus 
bus išgelbėtas. Niekada neži-
nai, kada tokios pagalbos gali 
prireikti tau ar tavo artima-
jam. Kuo daugiau žinosi apie 
donorystę, jos privalumus ir 
galinčias iškilti problemas, 
tuo daugiau galėsi prisidėti 
prie kitų žmonių likimo ar 
pats sulaukti pagalbos“ ,– sa-
ko ji. Panašios mintys susitiki-
mo metu buvo išsakytos ir ja-
me dalyvavusių gimnazistų. 

Susitikimas buvo įdo-
mus ir naudingas. Žavėjo ne 
tik svečių temos pristatymas, 
bet ir jų nuoširdumas, atviras 
bei šiltas bendravimas ir hu-
moro jausmas. Pokalbis su 
jais sukėlė daug teigiamų e-
mocijų ir minčių apie dono-
rystę. „Argi verta būti dono-
ru?“ – paklausite. Atsakysiu 
trumpai: ,,Taip!“ O jei vis dar 
dvejojate, sudalyvaukite susi-
tikime su asociacijos 
„Gyvastis“ nariais ir dvejo-
nės, tikiu, bus išsklaidytos.  

N. Juta Nalivaikaitė 

Istorijos mokytojo Mindaugo Olbuto 
nuotr.  

Asociacijos „Gyvastis“ nuotr. 

Asociacijos „Gyvastis“ nuotr. 
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Mūsų gimnazijoje kas-
met abiturietams lituanistai 
organizuoja edukacines ke-
liones po Lietuvą. Lapkričio 
22d. rytą, dar šiek tiek pas-
nūduriavę autobuse, atsidū-
rėme Laikinojoje sostinėje - 
Kaune. Pirmoji stotelė buvo 
lietuvių poetės neoromanti-
kės Salomėjos Nėries memo-
rialinis muziejus. Garsios 
rašytojos ir jos architekto 
vyro Bernardo Bučo namai 
įsikūrę atokioje nuo šurmu-
lio vietoje - Palemone. Kuk-
lūs, bet didingi namai paliko 
įsimintinų įspūdžių. Iš pra-
džių galva sukosi nuo korido-
rių siaurumo bei įmantraus 
kambarių išplanavimo, pri-
menančio labirintą, tačiau 
platūs balkonai, jaukūs kam-
barėliai ir gidės pasakojimai 
padėjo pajusti Salomėjos 
pasaulėlio subtilybes. Atmin-
tin įstrigo jos pomėgis vai-
šinti svečius pačios gamin-
tais marcipaniniais saldumy-
nais. Svetinga šeimininkė! 
Atrodė, kad namuose tebet-
vyro čia gyvenusių žmonių 
šiluma, santarvė, romantinė 
atmosfera. 

Vėliau atsidūrėme Ba-
lio ir Vandos Sruogų namuo-
se - muziejuje. Čia teko ap-
mąstyti nemažai detalių iš 
skaudaus rašytojo likimo. 
Namas, nors šeima buvo tur-
tinga, visai kuklus ir minima-
listiškai įrengtas. Baldų išli-
kę nedaug,  įdomiausias 
kampelis- profesoriaus darbo 
kambarys. Balio rašomasis 
stalas, knygos, rašomoji ma-
šinėlė ir dar daugelis kitų 
daiktų padėjo lengvai įsi-
vaizduoti kuriantį meninin-
ką. Apžiūrėdami rašytojo 
dukros kambarį, kuriame bu-
vo eksponuojami daiktai iš 
koncentracijos lagerio, ir 
klausydami gidės, likome 
sukrėsti skaudžių istorijų bei 
rašytojo išgyvenimų. Tai tik-
rai vienas įdomiausių muzie-
jų, skatinantis domėtis ne 
tik rašytojo pomėgiais (ar 
žinojote, kad Sruoga mėgo 
kopti į kalnus ir kviesdavo 
kitus keliauti!), įsijausti į 
linksmus jam nutikusius pa-
sakojimus  ar susigūžti nuo  
žiaurumo, Sruogos patirto 
lageryje. 

Aplankėme ir prie pat 
Rotušės esantį poeto roman-
tiko Maironio (Jono Mačiulio) 
muziejų. Jame buvo matyti 
didelė prabanga, dvelkė di-
dingumu, kiekvienas kamba-
rys vis kitokios spalvos, sie-
nos išdabintos ornamentais. 
Maironis, gyvenęs su sese, 
buvo nuolat lankomas dau-
gybės žmonių, todėl, savai-

me suprantama, norėdavęs 
kiek privatumo, tad svečius 
ne visus įsileisdavo, mėgda-
vo pro slaptą durų skylutę 
pažiūrėjęs nuspręsti, ar nori 
su svečiu matytis. Taip pat 
buvo labai įdomus neįprastas 
buto išplanavimas - einant 
per kambarius, atrodė, lyg 
jo didingi namai neturi pa-
baigos! Ten kiekvienas gali 
neabejotinai pasijusti kaip 
inteligentas svetys. 

Laikas praskriejo grei-
tai- tiek daug įtraukiančių 
istorijų išklausę, praplėtę 
savo akiratį, susipažinę su 
autentiška rašytojų gyveni-
mo aplinka, grįžome į sosti-
nę. Praleista diena buvo 
produktyvi bei informatyvi- 
iš tikrųjų keliauti  verta! 

ABITURIENTAMS IŠVYKUS Į KAUNĄ… 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Justina Jakutytė 

A. Cigankovaitės nuotr. 

A. Cigankovaitės nuotr. 
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• S.Nėries namas- trijų aukštų, su aukštais langais, erdviais balkonais ir daugybe mažų kam-
bariukų. 

 

• Poetės miegamajame kambaryje atskiras kampelis su staliuku rytinei kavai,  rašytojos 
mėgstamiausi kvepalai ir perlų vėrinys, ant pakylos, užuolaidomis atskirta, miegamoji erd-
vė. 

 

• B.Sruogos namai- dviejų aukštų, interjeras kiek paprastesnis, kuklesnis. Baldai masyvūs, 
vyrauja tamsesni spalvų tonai ir medžio elementai, tačiau kambariai žymiai erdvesni.  

 

• Dabartinis Sruogų namas buvo pastatytas Žemaitijoje, šeimai įsigijus sklypą Kaune, per-
rinktas ir dalimis atvežtas į Kauną. 

 

• Svetainėje, kurioje stovi didžiulis valgomasis stalas, pianinas,  turėjo būti įrengtas teat-
ras, be abejo, ekstravagancija pasižymėjusio B. Sruogos noru, tačiau tai nebuvo įgyven-
dinta.  

 

• Darbo kambaryje rašytojas dirbdavo skendėdamas cigarečių dūmuose, su bičiuliu žaisdavo 
šachmatais ir gerdavo „čefyrą”.  

 

• Maironio muziejuje – namuose daug šviesių spalvų, prabangių baldų, veidrodžių, skulptū-
rų, poetas netgi turėjo Žalgirio mūšio paveikslo kopiją, prabangų fortepijoną. 

 

• Įsiminė staliukas lošti kortomis (beje, kunigams tai buvo neprideranti veikla, bet ko nepa-
darysi dėl aistros ), artdeco stiliaus piešiniai. 

 

• Ar žinojai, kad pravėrus Maironio buto duris suskamba kanklės ir pasigirsta kompozitoriaus 
Juozo Naujalio ir Maironio dainos  ,,Lietuva brangi " melodija? 

 

   

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Karolina Kontutytė 

ĮDOMŪS FAKTAI FAKTELIAI, APLANKIUS TRIJŲ RAŠYTOJŲ—
S.NĖRIES, B.SRUOGOS, MAIRONIO—NAMUS KAUNE: 
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KONKURSAI IR GERUMO AKCIJOS SIMONO DAUKANTO  
GIMNAZIJOJE 

ĮVYKIŲ SŪKURYJE 2018 m.  lapkritis - gruodis  

Adventas – tai laikotarpis krikščionių religijoje, kai laukiama kūdikėlio Jėzaus gimimo, trun-
kantis maždaug mėnesį iki šv. Kalėdų. Būtent tuo metu kiekvienas žmogus tikisi atlikti kuo 
daugiau dorų darbų, skleisti šilumą ir gerumą. Simono Daukanto gimnazijos mokiniai, mokyto-
jai ir administracija taip pat nekantriai laukia artėjančių švenčių. Artėjant joms organizuoja-
mi konkursai ir akcijos.  

 Kaip ir kiekvienais me-
tais, tradiciškai gimnazijoje 
organizuojamas konkur-
sas ,,Matematinės kalėdinės 
dekoracijos’’. Projekto metu 
devintokai turi progą atskleis-
ti savo gebėjimus kurdami 
kalėdines dekoracijas, susiju-
sias su matematika. Pasak 
mokytojų, kalėdine tema kur-
ti mėgsta visi mokiniai, pasi-
telkdami įvairius būdus, ypač 
tokios veiklos noriai imasi pir-
mokai. Mokinių darbai verti-
nami pagal dekoracijos idėją, 
tvarkingumą, originalumą. 
Visi darbai  eksponuojami 
gimnazijos trečiojo aukšto 
koridoriuje ir daugeliui suke-
lia teigiamų emocijų. 

 Mokykloje sudaromos 

puikios sąlygos įgyvendinti 
norą tapti geresniam – rengia-
mos gerumo akcijos, kurių 
metu aukojami pinigai, kny-
gos, drabužiai nepasiturin-
čioms šeimoms. Akci-
jos ,,Pyragų diena“ metu su-
rinktos lėšos už parduotus 
mokinių kepinius skiria-
mos ,,Maltos ordino“ akci-
jai ,,Maistas ant ratų“. Šiais 
mokslo metais mokinių, par-
davinėjusių įvairiausius ska-
numynus, buvo nemažai, ir  
pyragų, keksiukų ir sausainių 
įvairovė viliojo ne vieną gim-
nazistą. Mokiniai skanumynus 
kepė noriai, paklausti, kodėl 
būtent šiame renginyje daly-
vauja, atsakydavo, jog tai yra 
geriausias būdas prisidėti prie 
labdaros, kai kuriems tai yra 
tapę net šeimos tradicija. 
Vieni teigė akcijoje dalyvau-
jantys pirmąkart, kiti negalė-
jo suskaičiuoti, kiek kartų yra 
šios akcijos dalyviai. Noras 
padėti ,,Maltos ordino“ glo-
bojamiems seneliams, dalytis 
su aplinkiniais šiluma, taip 
išreiškiant pagarbą, meilę, 
užuojautą, rūpestį- būtent tai 
skatino jaunuolius įsitraukti į 
šią veiklą.  

 Kaip ir kiekvienais me-
tais, mūsų gimnazija dalyvau-
ja įvairiose labdaros akcijose, 
prisideda prie labdaros ir pa-
ramos fondo ,,Mamų unija“ 

veiklos, organizuoja advento 
akcijas ,,Gerumo dėžė“ 
bei ,,Turi per daug – pasida-
link“. Advento laikotarpiu 
mokytojai ir mokiniai turi 
progą atiduoti nebereikalin-
gus, bet tinkamus naudoti 
drabužius, knygas, žaislus ne-
pasiturinčioms šeimoms. Pa-
aukoti žaislai, knygos tampa 
geriausia Kalėdų dovana vai-
kučiams, kurių šeimos tokių 
daiktų jiems neišgali nupirkti. 

 Gimnazijoje švenčių 
proga įsteigtas veikia Kalėdi-
nis paštas. Mokiniai turi išs-
kirtinę progą pasveikinti vi-
sus, ką tik nori, su artėjančio-
mis šventėmis- tiek mokyto-
jus, bendraklasius, draugus iš 
gretimos klasės ar kitus mo-
kyklos darbuotojus. Ši idėja 
mokykloje gyvuoja jau ne pir-
mus metus ir sulaukia didelės 
paklausos, nes tai puiki proga 
priminti kitam, jog jis tau rū-
pi. 

 Džiugu, kad Simono Dau-
kanto gimnazija organizuoja 
šias akcijas ir skatina moki-
nius neatlygintinai atlikti ge-
rus darbus, suteikdama progą 
patiems patirti džiugių aki-
mirkų. 

 

  

 Miglė Kaminskaitė 

Miglės Kaminskaitės nuotr. 
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VARIA 

 

MOKYTOJŲ PAMĄSTYMAI ARTĖJANT ŠVENTĖMS 

Gabrielė Brazaitytė 

Kokią istorinę asmeny-
bę (dailininką, rašyto-
ją, karvedį, politiką) 
norėtumėte pakviesti 
prie šventinio stalo? 

Kodėl? 

Prie šventinio Kalėdų stalo norė-
čiau pakviesti popiežių Pranciškų. 
Jis, kaip ypatingas dvasinis vado-
vas, sustiprintų, padrąsintų, palai-
mintų mano šeimą ir mane dvasi-
nėje gyvenimo kelionėje. 

-Birutė Lukšytė, tikybos mokytoja 

Prie šventinio Kalėdų stalo 
norėčiau pakviesti Lietuvos 
didįjį kunigaikštį Vytautą 
Didįjį. Imponuoja jo asme-
nybė, gyvenimas, veikla, 
valdymo reikšmė Lietuvai. 
Jo vardas įkūnija valdovo 
idealą. 

-Almina Martūnienė, fizikos  
mokytoja 

Pasikviesti prie Kalėdų stalo 
norėčiau M. K. Čiurlionį. Jis 
tiek daug padarė ir tiek DAUG 
nespėjo. 

-Dainius Martūnas, informacinių 
technologijų mokytojas 

Jei prie Kalėdų stalo pasikviesčiau visus 
mėgstamus tapytojus...oi ne, jie tikrai 
netilptų visi :)  Žinoma, norėčiau gyvai 
pasikalbėti su Baroko tapytoju Miche-
langelo Merisi da Caravaggio, net nea-
bejoju, jog pokalbis virstų konfliktu. :) 
Taip pat būtų nuostabu sutikti XX am-
žiaus talentus, kurių darbai man daro 
įtaką iki šiol: Jean-Michel Basquiat, Jo-
an Miró, Paul Klee, Nancy Spero. 

-Agnė Juršytė, dailės mokytoja 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Artėjant šventėms, niūrias sutemose skendinčias gatves nušviečia šimtai įvairiaspalvių blyksin-
čių, mirksinčių lempučių. Taip prašviesėja mūsų rytai, kelias namo ir vakarai. Tačiau jokios 
švieselės negali taip sušildyti ir nušviesti sielos kaip nuoširdus bendravimas. Džiaugiamės, jog 
su mūsų mokytojais galima diskutuoti ne tik mokyklinėmis temomis, turime galimybę iš jų sem-
tis tikros gyvenimiškos patirties. Tad šiame gimnazijos laikraščio numeryje kalbinome mokyto-
jus, domėdamiesi jų puoselėjamomis Kalėdų tradicijomis. Klausėme, ar suaugę jie širdyse iš-
saugojo vaikišką džiugesį, o gal jį pakeitė brandus požiūris į tikrąją didžiųjų metų švenčių pras-
mę? 

Nors tai būtų rizikinga, bet prie 
švenčių stalo norėčiau pakviesti 
Vinstoną Čerčilį dėl jo puikaus ir 
kandoko humoro jausmo- jo taiklių 
pastabų, anekdotinių situacijų pil-
nas internetas. Norėčiau išmokti 
taip smagiai iš savęs pasišaipyti. 

-Vaidota Čiurinskienė, anglų k. mokytoja 

Prie šventinio Kalėdų sta-
lo norėčiau pakviesti Zig-
mundą Freudą, nes prie 
Kalėdų stalo renkasi šei-
ma, o jis tam tikra pras-
me irgi yra mano šeimos 
narys.   

-Asta Januškevičienė ,  
psichologė 
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VARIA 

Mokiniai kasdien 
mokosi iš mokytojų. 
O ko mokytojai gali 

pasimokyti iš  
mokinių? 

Mokytojai iš mokinių gali pasimo-
kyti atvirumo,  kūrybiškumo, pla-
tesnio požiūrio į pasaulį, greito 
technologijų naudojimo... ir dau-
gelio kitų gerų dalykų.  Kiekvienas 
mokinys yra unikalus, talentingas, 
Dievo kūrybos šedevras. 

- Birutė Lukšytė, tikybos mokytoja 

Ne visi mokiniai seka savo mokyto-
jais, bet dalelę širdies vis tiek iš-
sineša. Iš mokinių galima daug iš-
mokti: jei žmogus dar vis siekia 
žinių, jis nesensta. Žmogaus pri-
gimtis- dalintis šviesa, jei viską, 
ką sužinai naujo, pasiliktum vien 
sau, tai netektų esmės. 

-Agnė Juršytė, dailės mokytoja 

Mokytojai gali pasimokyti 
iš mokinių kūrybingumo, 
technologijų išmanymo. 

-Dainius Martūnas, informacinių 
technologijų mokytojas 

Tai priklauso nuo mokytojo, ar jis 
nori ir gali ko nors pasimokyti iš 
mokinių. Aš iš savo auklėtinių  iš-
mokau išdrįsti įgyvendinti svajo-
nes, įvairias veiklas, pozityviau 
žvelgti į viską, su kuo susiduriame 
gyvenime. Šiltas, žmogiškas bend-
ravimas su jais ir kitais mokiniais 
tik dar kartą įrodė, jog kiekvienas 
žmogus yra unikalus, patvirtino III-
ąjį Niutono dėsnį (veiksmas lygus 
atoveikiui). 

-Almina Martūnienė, fizikos mokytoja 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Labai sunkus klausimas. Bū-
tų įdomu ir man išgirsti, ką 
gi jie iš mokytojų kasdien 
mokosi :).  Iš ketvirtokų ga-
lėčiau pasimokyti stojiškos 
ramybės kritinėse situacijo-
se. 

-Vaidota Čiurinskienė, anglų k. 
mokytoja 

Mokytojai iš mokinių gali 
pasimokyti daugybės da-
lykų. Aš, pavyzdžiui, mo-
kausi atvirumo naujo-
vėms, įprastų dalykų 
kvescionavimo, išmanių 
technologijų valdymo ir 
kt. 

-Asta Januškevičienė ,  
psichologė 
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VARIA 

Visi žinome, kad vaikai ir 
jaunuoliai labai džiūgauja 

dėl artėjančių Kalėdų. O kaip 
suaugę žmonės - mokytojai? 
Kaip laikui bėgant keitėsi 

švenčių suvokimas? 

Suaugę žmonės - mokytojai - gali i-
šoriškai neparodyti šventinio džiūga-
vimo, nes jiems tai gali atrodyti vai-
kiška, tarsi išaugti marškinėliai. Ma-
nau, kad širdyje mokytojai džiūgauja 
dar labiau, nes jie suvokia gilesnę 
Kalėdų prasmę. Kalėdos - tai bend-
rystė, buvimas kartu, dalijimasis 
meile ir džiaugsmu, naujos pradžios 
viltis... 

-Birutė Lukšytė, tikybos mokytoja 

Kalėdos yra mano my-
lima šventė. Mėgstu 
žiemą, šaltį, sniegą ir 
tuos nuostabiai šiltus 
vakarus prie Kalėdinio 
stalo su mylimais 
žmonėmis. 

-Agnė Juršytė, dailės  

mokytoja 

Aš džiaugiuosi artėjančiomis Kalėdo-
mis, nes tai yra gera galimybė susi-
tikti visiems artimiesiems prie bend-
ro stalo, pabendrauti ir prisiminti 
kitus. 

Laikui bėgant Kalėdos buvo ,,slapta" 
šventė, ,,atvira" šventė, ,,pirkinių" 
šventė, tapo ,,šeimos" švente. 

-Dainius Martūnas, informacinių technologijų 
mokytojas 

Kai buvau vaikas, Kalėdos asocijavo-
si su sniegu, kvepiančia eglute bei 
mandarinais, mamos keptomis ban-
delėmis ir, aišku, dovanomis, vėliau 
- su linksmu giminių susibūrimu. O 
dabar? Išliko noras matyti sniegą, 
jausti eglutės kvapą, svarbiausia  - 
pabūti su pačiais artimiausiais šei-
mos nariais, išgyventi bendrystės 
jausmą šiame chaotiškame, skubėji-
mo ir technologijų pilname pasauly-
je. 

-Almina Martūnienė, fizikos mokytoja 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Mano švenčių supratimas keitėsi: tai 
stebuklas-mistika, kelianti klausi-
mus, vėliau suvokimas, kad gauti do-
vanų- džiaugsmas, kad gauni tai, ko 
nori- irgi džiaugsmas,  dovanoti- taip 
pat džiaugsmas. 

-Vaidota Čiurinskienė, anglų k. mokytoja 

Aš vis dar džiūgauju dėl 
artėjančių Kalėdų! Ir vis 
dar tikiu Kalėdų stebuk-
lais!  Laikui bėgant gal 
kiek pasikeitė tik galimy-
bės nustebinti, pradžiu-
ginti kitus, tai suteikia 
man dar daugiau Kalėdi-
nio džiaugsmo! 

-Asta Januškevičienė ,  

psichologė 
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KŪRYBOS OAZĖ 

MOKINIŲ KŪRYBA 

Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu aisciai.vsdg@gmail.com. Nepamiršk 
nurodyti savo vardo, pavardės, klasės bei darbo pavadinimo! 

Ignas Gegužis, IIu1 
„Žvilgsnis“ 

Urtė Tatarūnaitė, IIa1 
 „Ką tik gimė, o  

žiūrėk, tuoj vėl pavirs bala“ 

Giedrė Jurkuvėnaitė, Im 
„Kaštanas pradeda žydėti“ 

Mantas Norkūnas, IIa1 

Justina Preidytė, IIb  
„Pirmasis žiemos bučinys“ 

Margarita Valionytė, IVc 
„Komiksas V. Mykolaičiui— 

Putinui“ 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Ignas Gegužis, IIu1 
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LAIKO DULKES NUŽĖRUS 

 

 

2018 m.  lapkritis - gruodis  
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PROTO GURMANAMS 

2018-ieji metai – Simono Daukanto metai. Daukantieti, išspręsk kryžiažodį apie Lietuvos istori-
jos tėvu tituluojamą XVIII amžiaus švietėją, siųsk atsakymą elektroniniu paštu                     
aisciai.vsdg@gmail.com ir laimėk prizą – jį padovanosime pirmajam teisingus atsakymus at-
siuntusiam mokiniui! Siųsdamas atsakymą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės. 
Užduoties atsakymai ir laimėtojas bus paskelbti kitame numeryje. Sėkmės! 

2018 m.  lapkritis - gruodis  

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė 
 

Praėjusio numerio užduoties atsakymas – Spalis. (Atsakymai: 1. Papilės 2. Skuodo 3. Papilėje 4. Laikrodis 5. Kotryna 6. 
Istorija žemaitiška 7. Jokūbas Laukys 8. Būdas 9. Vilniaus 10. Kalnėnais) 

Vertikaliai 

 1. Garsus baletas, dažniausiai rodomas žiemą Nacionaliniame operos ir baleto teatre. 
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2. IV             

8. Vaisiai, kurių kvapas asocijuojasi su Kalėdomis. 

 5. Vienas iš pagrindinių Kalėdų švenčių atributų. 
 6. Krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. 

9. Žinomiausio Kalėdų elnio vardas. 

 3. Tradicinis lietuvių Kūčių vakarienės patiekalas su aguonomis. 
2. Ko negalima valgyti per Kūčias? 

7. Koks elnias, susijęs su Kalėdomis, dažnai minimas lietuvių tautosakoje? 
10. Kuriame istoriniame regione gyvena Kalėdų Senelis? 

4. Kokia buvo trečioji Jėzui padovanota dovana (mira, smilkalai ir...)? 

mailto:aisciai.vsdg@gmail.com
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