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Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius metus paskelbė XIX a.
švietėjo, istoriko bei tautinio atgimimo žadintojo Simono Daukanto
metais, spalio 28 dieną minėsime 225-ąsias jo gimimo metines.
Mūsų gimnazijai ypač didelė garbė vadintis šio didžiai Lietuvai
nusipelniusio žmogaus vardu (juk būtent jam turime būti dėkingi už
pirmąją Lietuvos istoriją, parašytą lietuvių kalba!). Šiai sukakčiai
paminėti gimnazijoje vykdomas projektas „Tautos gyvenimas išauga iš
jos istorijos“.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Gegužės pradžioje vyko
Bendruomenės šventė – vienas iš
jaukiausių renginių gimnazijoje.
Plačiau skaitykite 4 psl.

Visais renginiais siekiama pabrėžti Simono Daukanto indėlį į
tautinės savimonės formavimą, jos skatinimą ir tikėjimą tautos
ateitimi. Ateitimi, kuri dabar – mūsų rankose!

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

Ar Jums yra tekę diriguoti
Vienos orkestrui?
Apie daukantiečių nuotykius Austrijoje
skaitykite 5 psl.

www.enciklopedija.lt nuotr.

Informacinis stendas apie S. Daukantą.
Glorijos Kaminskaitės nuotr.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Padėkos šventės metu gimnazijos
direktorė apdovanojo olimpiadų,
konkursų, konferencijų, varžybų
nugalėtojus. Koks jausmas nugalėti?
Interviu su olimpiadų laureatais
skaitykite 9 psl.
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N. Juta Nalivaikaitė
Kiekvienai tautai brangiausias
dalykas – gimtoji kalba. O kas gi
daugiau išmokys nepasiklysti tarp
taisyklių, kirčių, asmenuočių ir
sakinio dalių jūros, jei ne gimtosios
kalbos mokytojas, lyg švyturys
padedantis rasti kelią, vedantį į
švarią kalbą? Kas gi kitas atskleis
gimtosios kalbos grožį? Simono
Daukanto metų proga kalbinau
vieną tų „švyturių“ – visada
besišypsančią ir triūsiančią mūsų
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją
Danutę Pilypavičiūtę.

buvau svarsčiusi galimybę būti
bibliotekininke. Vėliau vyresnėse
klasėse lankiau Būsimojo pedagogo
klubą, kuris dar labiau sustiprino mano
norą savo ateitį sieti su mokiniais ir
mokykla.
Koks
lietuviškas
gražiausias? Kodėl?

žodis

Jums

Yra daug gražių žodžių, sunku išskirti
tik vieną. Galbūt vienas iš gražiausių ir
brangiausių žodžių man yra mama...
Tai visa ko pradžia. Tame žodyje visas
pasaulis.
Kaip mėgstate leisti laisvalaikį?
Vis dažniau pagalvoju, kiek aš
prasmingai leidžiu savo laisvalaikį ir
kad aš jo ne per daugiausiai turiu. ☺
Patinka
pasibūti
su
draugais,
pakeliauti
(mane
labiau
žavi
pažintinės, bet ne poilsinės kelionės),
paskaityti gerą knygą, apsilankyti
teatre. Svarbiausia, kad leidžiant laiką
jis nenueitų veltui – juk laikas ne tik
atima, jis ir dovanoja.
Kas pradžiugina Jus, kaip pedagogę?

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Mokyti
vaikus
taisyklingos
gimtosios kalbos – atsakingas
darbas. Kas paskatino pasirinkti
šią profesiją?
Kad ir kaip netradiciškai skambėtų,
man
didelę
įtaką
profesijos
pasirinkimui
turėjo
mano
auklėtoja, lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja.
Tik ji
neperspėjo, kad šis darbas nėra iš
lengvųjų ☺ Be to, pati labai mėgau
skaityti knygas, paauglystėje net

Visada maloniai nuteikia kultūringas
mokinių elgesys, nuoširdus žodis,
linksmas pokštas, džiugina suvokimas,
kad mano pastangos yra įvertinamos,
kad darbas duoda rezultatų, nors ne
visada lengvai apčiuopiamų, kad
kasdienybėje, darbe ar laisvalaikiu
nepamirštame žmogiškųjų santykių.
Su kuriais rašytojais ar poetais yra
tekę susitikti ar bendrauti? Kuris
paliko didžiausią įspūdį?
Bendrauti teko su rašytojais Vanda
Juknaite, Vytautu Račicku, Vytautu
Martinkumi, Justinu Marcinkevičiumi,

Antanu Šimkumi. Juknaitė labai
paprastas ir nuoširdus žmogus, ji
buvo
ir
mano
dėstytoja
universitete
(laukdavau
jos
paskaitų – jos buvo gyvenimiškos).
Ar dažnai tenka pastebėti grubių
kalbos
klaidų
televizijos
programose? Kas labiausiai rėžia
ausį?
Matyt, mano darbas išugdė įprotį
atidžiai klausytis laidų, atidžiai
skaityti ir skelbimus gatvėje
stenduose, ir reklamas ant
troleibusų
korpuso
išorės.
Pasitaiko pastebėti klaidelių,
labiausiai
kliūna
gramatikos
klaidos,
pavyzdžiui,
įsiminė
reklama ant troleibuso korpuso
išorės,
kai
žodžio
galūnė
vienaskaitos naudininko linksnyje
buvo parašyta su nosine raide...
Tai tikrai grubi klaida...
2018-ieji paskelbti S. Daukanto
metais. Kurį jo nuveiktą darbą
įvardintumėte
kaip
reikšmingiausią lietuvių kalbai ir
kultūrai?
Visi S. Daukanto darbai svarbūs,
jis dirbo įvairiose srityse, niekas
nenuginčys jo indėlio rašant
pirmąją Lietuvos istoriją lietuvių
kalba!
Tai buvo tų laikų
šviesuolis, mokėjęs ir lotynų,
lenkų, rusų, latvių, vokiečių,
prancūzų kalbas! Be darbų
istorijos srityje, jis rinko ir
publikavo
tautosaką,
išleido
lietuvišką lotynų k. vadovėlį,
lotynų k. skaitinius su lotynų –
lietuvių kalbų žodynu, lietuvišką
elementorių,
rašė
lenkų
–
lietuvių k. žodyną, lotynų –
lietuvių k. žodyną, vertė kūrinius
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iš lotynų k. Tai liudija S. Daukanto
veiklos įvairiapusiškumą, kurį irgi
reiktų atminti. Lietuvių kultūrai
bene
reikšmingiausia
pirmoji
lietuvių kultūros istorija ,,Būdas
senovės lietuvių, kalnėnų ir
žemaičių”–
vienintelė
paties
Daukanto
publikuota
istorijos
knyga, Jokūbo Laukio slapyvardžiu
išspausdinta Peterburge.
Prisidedate prie renginių, skirtų
S. Daukanto metams gimnazijoje
paminėti koordinavimo. Kas šioje
veikloje Jums patinka labiausiai ir
kam tenka skirti daugiausiai
pastangų bei laiko?
Esu projekto „Tautos gyvenimas
išauga iš jos istorijos“, skirto
Simono
Daukanto
225-osioms
gimimo metinėms pažymėti, darbo
grupės gimnazijoje narė. Projekto
tikslas
–
skatinti
jaunimo
domėjimąsi
Simono
Daukanto
palikimu,
kultūriniu
istoriniu
paveldu, aktualumu šių dienų
žmogui ir valstybei, realizuojant
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savo kūrybinius gebėjimus. Formų,
idėjų ieškojimas – intriguojantis
iššūkis, nes svarbu rasti sprendimus,
kaip paskatinti šių laikų jaunuolius
veikti, kaip juos sudominti šalies
praeitimi, paskatinti gilintis į
Lietuvos šviesuolių gyvenimą ir
darbus,
atskleidžiant
ir
savo
meninius gebėjimus.
Jūsų nuomone, ar šiuolaikinė
visuomenė turėtų ko pasimokyti iš
S. Daukanto? Jei taip, kas tai būtų?
Linkėčiau neprarasti noro veikti,
ryžto tikslams siekti ir kuklumo, nors
pastaroji savybė šiais laikais kažin ar
vertinama. Kartais savo darbus,
kurie
nebūna
tiek
svarbūs,
sureikšminame.
Dažnai
norime
įvertinimo (be abejo, svarbu
kiekvienam būti pastebėtam ir
pagirtam), bet nuoširdaus žodžio ir
įvertinimo
turime
nusipelnyti.
pagirtam), bet nuoširdaus žodžio ir
įvertinimo turime nusipelnyti. Dideli
ir svarbūs darbai nevyksta greitai.

Ar esate buvusi S. Daukanto
tėviškėje? Kas paliko didžiausią
įspūdį?
Esu buvusi Papilėje, ten, kur S.
Daukantas praleido paskutiniuosius
savo gyvenimo metus. Tame
muziejuje yra apie 300 eksponatų,
liudijančių šio žmogaus darbus ir
darbus ir gyvenimą. Įdomu tai, kad
didžius darbus nuveikia žmonės,
gyvenę
sunkiomis
sąlygomis,
neturėję laisvės veikti, varžomi ir
persekiojami. Bet jų noras ir valia
nugali ir didžiausias kliūtis. Visada
smagu ir įdomu apsilankyti tose
vietose, kur gyveno drąsūs laisvos
dvasios žmonės, savo darbais kūrę
mūsų ateitį.

Ko
palinkėtumėte
Simono
Daukanto
vardo
gimnazijai
Simono Daukanto metų proga?
Branginti. Tikėti. Siekti. Atrasti.
Vertinti. Perduoti. Džiaugtis. Būti.

Nori, kad „Aisčių“ redakcija pakalbintų Tavo mėgstamiausią mokytoją? O gal pažįsti gimnazijos mokinį ar
darbuotoją, kuris, Tavo nuomone, vertas atsidurti gimnazijos laikraštyje? Rašyk mums
aisciai.vsdg@gmail.com ir siūlyk gimnazijos bendruomenės narį, kurio interviu norėtum skaityti laikraštyje!

3

AKCENTAS

2018m. gegužė-birželis

Gabrielė Brazaitytė
Jauno žmogaus gyvenimas
kupinas
veiksmo
–
mintyse
kunkuliuoja ateities planai, ant
stalų tvirtai stovi babelio bokštai,
sukrauti iš knygų, žadantys padėti
siekti svajonių. O kur dar gausybė
būrelių, užklasinės veiklos ir
pagaliau atėjęs pavasaris, tad ne
visuomet randame laiko pabūti
vieni su kitais.
Gegužės trečiąją gimnazijos
mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai
susibūrė į tradicija tapusią
Bendruomenės šventę, kurioje
dalinosi gera nuotaika, mėgavosi
vieni kitų draugija, klausydamiesi
dainų ir gėrėdamiesi šokiais.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Šventės metu galėjome išvysti
jau
matytus,
pripažinimo
sulaukusius
pasirodymus
bei
pirmąsyk
scenoje
atliekamus
numerius. Savo kūrybos daina
tradiciškai džiugino trečiokė Aistė
Žurauskaitė, jai tylomis pritarė
visa salė – džiugu, kad pastebime
vieni kitų kūrybą ir nuoširdžiai ja
džiaugiamės.
„Nugirdau,
kad
Bendruomenės šventėje pasirodys
trečiokai,
atlikę
šokį
per
dvyliktokų šimtadienį, taigi... aš
čia, - šypteli renginį stebėjusi
Dovilė, - vien dėl jų buvo verta.“ Iš
tiesų, Ragučio šokis tapo vienu iš
įsimintiniausių
Lietuvos
šimtmečiui skirto šimtadienio
pasirodymu, todėl negalėjome
praleisti progos darsyk išvysti
vaikinų pakėlimus, suktukus – iki
detalių suplanuotą šokį.

Kas sakė, kad vaikinai negali šokti?!

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Bendruomenės šventėje pasirodė
po pamokų muzikuoti susirenkantys IIc
klasės mokiniai, auklėtojos Romualdos
Martinsonės
garbei
pasivadinę
„Romualdos vaikais.“ Ansamblis atliko
lietuvių liaudies sutartinę „Teka
skaisti saulė.“
Antrokų – Jorio ir Akvilės - dueto
lūpomis
naujai
suskambo
,,Hiperbolės“
daina
„Pamiršk mane.“ Emilija Baronaitytė,
akomponuodama ukulėle, atliko dainą
„Rudens naktis sustojo.“
Scenoje
skambėjo ir gimnazijos rengiamo
konkurso Vytautui Kernagiui atminti
„Nenusigąsk, tai aš“ dalyvės Miglės
Žurauskaitės atliekama daina „Kai
sirpsta vyšnios Suvalkijoj.“
Mūsų gimnazija gali didžiuotis ne
tik
šokėjais
ir
muzikantais,
džiaugiamės ir mokiniais, sugebančiais
kūrybingai susieti muziką, praktines
užduotis ir kalbų žinias. Tai antrokai
Kristijonas ir Jogailė bei pirmokė
Silvija,
užėmę
I-ąją
vietą
respublikinėje
daugiakalbystės
olimpiadoje „Aš kalbu, tu kalbi, mes
bendraujame.“

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Jogailė Čojūtė pristatė komandai
tekusias užduotis ir keturiomis
kalbomis: lietuvių, esperanto, rusų
ir anglų - sudainavo dainą „Mūsų
kaimas“ . Be abejo, trijulei
plojimais pritarė visa salė.
Dauguma gimnazistų dainavo
su savo bendraamžiais, o Adrija
Kvederaitė į pagalbą pasikvietė tėtį
Audrių ir kartu atliko šeimyninį
duetą. „Visi pasirodymai buvo labai
gražūs ir savaip išsiskiriantys,
tačiau vienas man įdomiausių
momentų – tai Adrijos ir jos tėčio
duetas. Buvo labai miela stebėti,
kaip
besijaudinančiam
tėčiui
padeda jo dukra. Jaudulys nė kiek
nesutrukdė gražiai padainuoti“, pasakoja
renginio
vedėjas
Dominykas Žvirblis.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Rengdami
Bendruomenės
šventę
gimnazistai
ir
juos
ruošiantys
mokytojai
siekia
pritraukti ir jaunuolių tėvelius, kad
jie išvystų savo vaikus ne tik
besistengiančius atlikti mokytojų
pateiktas užduotis, tačiau ir
dainuojančius, šokančius ar kitaip
demonstruojančius
savo
kūrybingumą.
Paklaustas,
kuo
Bendruomenės šventė skiriasi nuo
kitų vestų renginių, Dominykas
teigia besijaučiąs lyg gimnazijos
šeimos susitikime, o ne oficialiame
koncerte. Vedėjo teigimu, skirtumo
nuotraukose neįžvelgsite, tačiau
pažiūrėkite į šypsenas!
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N. Juta Nalivaikaitė
Keliavimas – tai puiki galimybė
praplėsti savo akiratį, susirasti
naujų draugų, pailsėti ir atitrūkti
nuo rutinos. Taip savo mokinių
atostogas
praleido
dalis
daukantiečių, pasirinkusių vykti į
geografijos
mokytojos
Vilmos
Balsienės bei istorijos mokytojo
Mindaugo
Olbuto
organizuotą
kelionę. Jos metu aplankėme
gražiausias
ir
įdomiausias
Čekijos bei Austrijos vietas.
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kokybiškiausios kameros negalėtų
užfiksuoti. Kad ir kaip norėjosi einant
paliesti stalagmitą ar stalaktitą,
deja, to padaryti negalėjome –
buvome įspėti, kad priliesti jie
nustoja augti. Taip mes atradome
mokslą ne šviesoje, kaip įprasta, o
tamsoje.

įsiminusių dalykų. Aplinkinių
dėmesį atkreipėme ne tik dėl to,
kad buvome didelė žmonių grupė,
ne tik dėl nešamų vėliavų, bet ir
todėl, kad dažnai dainavome
dainas ar šokome bandydami
išsklaidyti lietaus debesis.

Gyvenimas ant ratų
Vėsus rytas, tuščios gatvės,
gerai nusiteikę mokiniai. Toks
vaizdas
pasitiko
autobuso
vairuotojus – du Artūrus, kelionės
metu tapusius mūsų linksmos
kompanijos
dalimi.
O
kad
kompanija buvo linksma, gali
patvirtinti kiekvienas: žaidimai,
juokai, anekdotai, diskusijos bei
netylančios lietuviškos dainos,
kurias kartkartėmis keitė įdomūs
mokytojų pasakojimai apie vietas,
pro kurias važiavome. Keliautojai
greit susidraugavo, o man nė poros
valandų neprireikė, kad suvokčiau,
jog ši kelionė bus ypatinga.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

Pasivaikščioję klaidžiais požeminiais
tuneliais ir pasidarę keletą nuotraukų
(beje, be blyksčių – jos taip pat
kenkia uolienoms), buvome pakviesti
plaukti požemine upe, kurios gylis
vietomis siekė net daugiau nei
keturiasdešimt
metrų.
„Saugok
galvą! Pasilenk į dešinę!“ – vis
pasigirsdavo vieno ar kito keliautojo
rūpestingas komentaras.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

Modernūs viduramžių rūmai
Tiek Čekija, tiek Austrija
gausi įvairių senovinių rūmų bei
pilių,
taigi
natūralu,
jog
aplankėme vos kelias. Galiu
drąsiai teigti, jog Lietuvos pilys
joms nė kiek nenusileidžia, kai
kurios yra net įspūdingesnės!
Manau, kad daugumai, kaip ir
man, labiausiai įsiminė aplankyti
Šionbruno rūmai Austrijoje.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.
N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

Iš šviesos į tamsą
Didžiausius šedevrus pasaulyje
sukuria gamta. Tuo įsitikinome vos
tik įžengę į kerinčius Punkvos
stalaktitų ir stalagmitų urvus
Čekijoje – tai vaizdai, kokių net ir

Po Lietuvos vėliava
Keliaudami
po
užsienį
nepamiršome savo gimtinės – visos
kelionės metu mus lydėjo Lietuvos
tautinė
bei
istorinė
vėliavos.
Trispalve mojavome ir įlipę į
turistams lankyti skirtą minaretą – tai
buvo vienas man labiausiai

Jonės Didžgalvytės nuotr.

Ekskursija po juos buvo neįprasta
– kiekvienas turėjome asmeninį
gidą. Tiesa, tas gidas buvo ne
žmogus, o nedidelis televizoriaus
valdymo
pultelį
primenantis
prietaisas. Naudodamasis juo
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kiekvienas lankytojas ekspoziciją
gali apžiūrėti savo tempu. Rūmai
ypatingi ne tik dėl ekspozicijos
modernumo: kadaise juose rezidavo
garsioji Habsburgų dinastija, o 1996
m. jie buvo įtraukti į UNESCO
pasaulio
paveldo
sąrašą.
Karališkoji Viena
Manote, būtume apsiriboję
vienu
moderniu
muziejumi?
Anaiptol! Pirmasis mūsų tikslas
Vienoje – Muzikos namai. Tai
interaktyvus
garsų
muziejus,
kuriame įvairūs kasdienybės garsai,
įžymių Vienos kompozitorių, tokių
kaip V. A. Mocartas, J. Štrausas ar
J. Haidnas, muzika bei šiuolaikinės
technologijos susijungia į vieną
visumą.

Ką girdi kūdikis, būdamas motinos
įsčiose?
Kokie
garsai
apsupa
astronautus, kai jie kyla į kosmosą?
Kaip tavo balsą girdi kiti žmonės?
Atsakymus
į
šiuos
klausimus
sužinojome
muziejuje.
Jame
galėjome išbandyti tai, ko ateityje
daryti
veikiausiai
neteks
–
dirigavome
garsiajam
Vienos
orkestrui.

Pasisvečiavę
garsų
pasaulyje
vaikščiojome po Vieną, po to
turėjome net kelias valandas laisvo
laiko. Išduoti mažą paslaptį? Ledai
Austrijoje labai skanūs...
Ilgas, bet neprailgęs kelias namo
Kitą rytą pajudėjome Lietuvos
link. Nors buvome fiziškai pavargę,
emociškai jautėmės gerai. Į gimtinę
grįžome jau vėlyvą naktį, namo
parsivežėme ne tik suvenyrų, bet ir
neišdildomų įspūdžių. Atsisveikinus
su kelionės draugais ir pravėrus
namų duris man galvoje kirbėjo tik
vienas klausimas: „O kada kita
kelionė?“

Patricijos Norkūnaitės nuotr.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

Linksmoji kompanja. Mokytojo Mindaugo Olbuto nuotr.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.

N. Jutos Nalivaikaitės nuotr.
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Gabrielė Brazaitytė
Poetas Donaldas Kajokas kartą
minėjo, jog poezija yra tai, ką jau
esame girdėję, tačiau ne iš
žmogaus. Tuo darsyk buvo galima
įsitikinti balandžio dvidešimtą
dieną
gimnazijoje
vykusiame
autorinės kūrybos vakare „Lietuvos
vaikai.“
Renginyje,
skirtame
Lietuvos
valstybės
vėliavos
šimtmečiui paminėti, skambėjo
mokyklos socialinės pedagogės
Saulės Salvijos Babrauskaitės eilės,
kanklių ir elektroninė muzika.

racionaliai mąstantiems žmonėms
sunkiai
suvokiami
palyginimai?
Klystate. Autorės tekstuose gausu
kasdienybėje pasitaikančių, tačiau
retai pastebimų detalių, įtaigiai
perteikiančių
(eilėraščio)
mintį:
„Raudoni batai, mėlynas dangus ir
lyja.“

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Tai pastebėjo ir Vaidotas
Burokas,
elektronine
muzika
renginyje
kūręs
kontrastingą
atmosferą: „Žmogus, girdėdamas tai,
ką patiria kasdien, yra skatinamas
susimąstyti ir į dabartinę situaciją
pažvelgti iš šalies.“

Kvietimas į renginį

Vakaro iniciatorė ir eilėraščių
autorė Saulė Salvija Babrauskaitė
eilėse atskleidė ne tik jausmus,
bet ir užsiminė apie opias
nūdienos problemas: emigraciją,
vartotojiškumą,
žmonių
susvetimėjimą. Manote, poezijoje
leistinos vien metaforos ir

Lietuvai apibūdinti neužtenka
vien įprastų sąvokų:
vienybė,
patriotiškumas.
Tai
kasdieniai
išgyvenimai, tai lietus, džiaugsmas ar
rūpestis, kylantis stebint žmones.
Būtent to poezijoje pasigenda jauni
žmonės, todėl Saulės Salvijos
Babrauskaitės eilės itin patrauklios ir
suprantamos jaunimui, ieškančiam
inovacijų, kurių buvo gausu ir šiame
poezijos vakare. Eilės skambėjo kartu
su gyva kanklių bei elektronine
muzika, jungiančia tradicijas ir
naujoves.
Visgi poezijos (ne)skaitymas
išlieka opia jaunimo problema.
„Požiūrį į poeziją formuoja mūsų

šeimos“, - teigia Vaidotas, todėl,
jo manymu, renginiais jaunimo
nuomonės
pakeisti
beveik
neįmanoma.
Viena pagrindinių problemų
slypi ne poezijoje, o jos skaitymo
kultūroje. Mokiniams formuojamas
klaidingas suvokimas, jog poeziją
skaito tik baltais marškiniais
pasipuošę jaunuoliai ir sukneles
vilkinčios
„geros“
mergaitės.
Tačiau poezija nėra vien eilės,
skambančios
skaitovų
konkursuose,
ar atmintinai
egzaminui išmokti keli klasikų
eilėraščiai. Į poeziją telpa žodžiai,
kurie prozos kalboje skambėtų
beprasmiškai.
Rašydami
eiles
žmonės
išreiškia
dvasinius
išgyvenimus, drąsią, kartais įžūlią
nuomonę, analizuoja visuomenės
problemas.
Poezijos paukštė realybėje
panašesnė į nupešiotą varną, todėl
ją skaityti galima ir net būtina
neformalioje aplinkoje, ieškant
naujų sprendimų. Būtent tai ir
supratome renginyje, kai Jurgis
Jurgaitis repavo Saulės Salvijos
Babrauskaitės perskaitytą vakaro
vinimi tapusį eilėraštį „Lietuvos
vaikai.“
Poezija
pakito.
Nors
maironišką
silabotoniką
ir
metaforas keičia nauji sąskambiai,
poezija yra gyvybiškai reikalinga
jaunai pasaulio tvarką ir dėsnius
kvestionuojančiai asmenybei. Tad
autorinės
poezijos
vakaras
„Lietuvos
vaikai“
pateisino
lūkesčius.
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Kornelija Garlaitė
Kiekvieną sykį, kai pagalvoju
apie Simono Daukanto gimnaziją,
mąstau
apie
muziką.
Mūsų
mokykla ir muzika yra du
neatsiejami dalykai, joje vos ne
kiekvieną mėnesį vyksta renginiai,
kuriuose gimnazistai turi galimybę
pasireikšti dainuodami, grodami.
Ne išimtis ir šis mėnuo - mokykloje
vyko
renginys
„Muzikuojanti
gimnazija“.
18 valandą į salę sugužėjo
daugybė
žmonių
tam,
kad
paklausytų mūsų mylimiausios
grupės
SHOOROS
DUKRA
atliekamos muzikos. Renginį vedė
mūsų gimnazijos mokinių tarybos
prezidentė Rūta Stumbraitė ir
gimnazijos DJ Vaidotas Burokas,
paskatinęs renginio dalyvius šokti.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Vėliau
neužmirštamas
SHOOROS
DUKROS
valandinis
pasirodymas!

Praėjus
neužmirštamai
valandai SHOOROS DUKRA su
trenksmu paliko salę, o mūsų
gimnazijos mokiniai ir ne tik (durys
buvo atviros kiekvienam) turėjo
galimybę toliau šokti diskotekoje,
kurios didžėjumi buvo Vaidotas
Burokas - WHYDIO.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Salę
„apšildė“
Liucija
Pliaukštaitė,
kuri
dainavo
pritariant SHOOROS DUKRAI.

Pirmąkart per mokyklos koncertų
istoriją visi mokiniai, net ir ne mūsų
mokyklos, šėlo pagal
SHOOROS
DUKROS atliekamą
muziką. Visi
sinchroniškai judėjo klausydami jų
atliekamo roko, o grįžtelėję galėjo
matyti, kad ne
vieni šoko, šoko ir
mūsų mokyklos mokytojai. Aš galiu
pasakyti - grupės muzika priverčia
kiekvieną žmogų pasiduoti bendrai
nuotaikai
ir šėlsmui.

Jokūbo Jankevičiaus nuotr.

Turbūt net pabaigus mokyklą
man ji asocijuosis ne vien tik su
mokslais, bet ir su muzika bei
gimnazijoje vykusiais renginiais,
praplečiančiais
akiratį,
leidžiančiais atitrūkti nuo realybės,
o jos dalyviams atskleisti savo
gabumus.
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N. Juta Nalivaikaitė
Apie ką pagalvojate, išgirdę
žodį „talentas“? Dainavimą,
šokius, teatrą, muziką? Ar kada
susimąstėte, jog gabumai mokslo
srityje irgi yra savitas talentas?
Jei žmogus dar ir darbštus, tas
talentas tik stiprėja.
Mūsų mokykla gali didžiuotis
tuo, kad turime nemažai
talentingų mokinių, užimančių
prizines vietas Vilniaus miesto
olimpiadose. Kaip jie pasirenka
kurioje olimpiadoje dalyvauti?
Kaip ruošiasi? Ir koks jausmas
apima, išgirdus savo pavardę
tarp
prizininkų?
Keletas
olimpiadininkų sutiko pasidalinti
savo mintimis šiais klausimais.

„Renkuosi olimpiadas pagal
tai, ar tas dalykas bus susijęs su
mano studijomis (dalyvavau
biologijos olimpiadoje, nes
visad norėjau studijuot ką nors
susijusio su šiuo dalyku).
Ruošiausi skaitydama vadovėlius
bei
ieškodama
daugiau
informacijos internete, kadangi
vien tik mokyklinių žinių
olimpiadose nepakanka.

„Kuriose
olimpiadose
dalyvauti, renkuosi pagal tai, kiek
mane tuo metu jos sudomina.
Aišku, norisi užimti aukštesnę
vietą
visada
būna
smagu,
atsiranda pasididžiavimas savimi,
kai mieste laimi prizinę vietą, bet
tai gan greit ir atslūgsta.
Gimnaziste,
jei
kažkuris
mokslas tave veža, išbandyk savo
jėgas! Mokytojai tikrai geri ir tau
padės.“

Žinoma, džiugu, kai sužinai,
jog laimėjai, tačiau aš to visai
nesureikšminu.“
-Eglė Rukšėnaitė, IVd,
III vieta Vilniaus m. mokinių biologijos
olimpiadoje

„Tikriausiai olimpiados pasirinkimą
labiausiai lemia tai, kas labiausiai man
pačiai patinka ir sekasi. Olimpiadai
nesiruošiau, norėjau įsivertinti jau
turimas žinias.
Jausmas, kai išgirsti savo vardą,
labai geras! Džiugu, kai tavo pastangos
ir žinios yra įvertinamos!“
-Emilija Sakalauskaitė, IIb,
III vieta Vilniaus m. mokinių anglų kalbos
olimpiadoje, šalies etapo dalyvė

„Dalyvauju dalykų, kurie gerai sekasi,
olimpiadose. Jei atvirai - nelabai ruošiuos.
Jausmas užėmus prizinę vietą tikrai
malonus.“

-Povilas Malakauskas, IVd,
III vieta Vilniaus m. mokinių technologijų
olimpiadoje

„Į tų dalykų, kurių nemoku, olimpiadas
manęs nekviečia, tad einu į visas, į
kurias pasiūlo.
Jausmas, išgirdus savo pavardę,
nuostabus. Mano nuolatinis naršymas
internete pagaliau davė vaisių, tai yra
vienas iš kontrargumentų, kai tėvai
sako, jog turėčiau mažiau laiko
praleisti internete.
Nereikia nusiminti, jei neužimat
jokių vietų olimpiadose, gal jūs tiesiog
neperžiūrite internete kiekvieno video
apie chemiją, kaip dariau aš...“
-Vladislovas Malajevas, Iu1,
III vieta Vilniaus m. mokinių chemijos olimpiadoje

-Vasarė Žukauskaitė, IIIa,
I vieta Vilniaus m. mokinių prancūzų kalbos olimpiadoje,
šalies etapo dalyvė
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„Dalyvauju beveik visose gamtos
mokslų olimpiadose, tad rinktis tenka
minimaliai. Ruošiuosi taip pat nedaug,
tačiau galybę laiko praleidžiu internete,
kuriame domiuosi gamtos mokslais.
Jausmas, išgirdus savo vardą, geras,
tačiau dažnai dalyvaujant konkursuose ir
gaunant už juos apdovanojimus jis nėra toks
stiprus kaip laimėjus pirmą kartą.
Manau, jog konkursai bei olimpiados
padeda mokinio asmenybei vystytis. Jie
suteikia pasitikėjimo savimi, sukuria naujus
tikslus, kurių norisi siekti. Jie taip pat
padeda atrasti pomėgius, užsidegimą tam
tikram mokslui.“
-Nojus Palevičius, IIu1,

VARIA

„Dalyvauti
olimpiadoje
pasiūlė
chemijos mokytoja ir aš sutikau.
Olimpiadai pamokų metu padėjo ruoštis
chemijos studentas, mūsų mokykloje
atlikęs
praktiką.
Jis
mokyklos
laboratorijoje mus konsultavo ir padėjo
spręsti uždavinius.
Išgirsti savo pavardę tarp prizininkų
yra netikėta, tačiau malonu, nes visas
įdėtas darbas atsiperka.“
-Justas Lekavičius, IIu1,
III vieta Vilniaus m. mokinių chemijos olimpiadoje

III vieta Vilniaus m. mokinių chemijos olimpiadoje

„Pasirinkimą, kurioje olimpiadoje
dalyvauti, lemia mano noras, gabumai
arba mokytojo paskatinimas. Technologijų
olimpiadai ruošiausi vartydama knygas ir
internetinius
portalus
ieškodama
įkvėpimo.
Jausmas, gavus prizinę vietą, puikus,
jautiesi įvertinta.“
-Ieva Tėvelytė, IVb,
I vieta Vilniaus m. mokinių technologijų olimpiadoje,
I vieta šalies mokinių technologijų olimpiadoje

„Iš pradžių aš net nežinojau, kad yra technologijų
olimpiada. Joje dalyvauti pasiūlė mano mokytoja.
Nusprendžiau surizikuoti ir išbandyti savo jėgas srityje,
kurią tikrai mėgstu. Ruoštis buvo nesunku. Su mokytojos
pagalba įveikiau iškilusias kliūtis.
Išgirdusi apie technologijų olimpiadą, nemaniau, kad
nueisiu taip toli. Atėjus olimpiados dienai, atnešiau
padarytą namų darbą, jį pristačiau. Vėliau atėjo laikas
kūrybiniam darbui. Jis nulėmė 75 procentus balo. Po
kelių valandų išgirdusi savo vardą tarp prizininkų buvau
tikrai maloniai nustebinta - juk laimėjau ir tai leido man
dalyvauti Respublikos olimpiados etape. Kaip ir minėjau,
dariau tai, kas man patinka, ir tai svarbiausia.
Manau, turėtumėme džiaugtis, kad Lietuvoje vyksta
tokie konkursai, kuriuose jaunimas gali atskleisti save
tam tikroje jam patinkančioje srityje. Kalbu ne tik apie
technologijų olimpiadą, tačiau ir visas kitas, kaip
lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, gamtos
mokslų ir taip toliau... Taigi, svarbiausia darykime tai,
ką mėgstame daryti, ir džiaukimės laimėjimais tose
srityse!“
-Vaiva Mikalajūnaitė, IIb,
I vieta Vilniaus m. mokinių technologijų olimpiadoje,
šalies etapo dalyvė
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„Sakuros“
Vita Balnytė, Ia1

„Atėjo vasara, taip pat ir laimė. Laikykis –
gyvenimas tuoj taps šiltesnis!“
Urtė Tatarūnaitė, Ia1

„Vėlavau į autobusą.
Pamačiau. Negalėjau
nenufotografuoti“
Jonė Didžgalvytė, Ip

„Nieko nėra
prasmingesnio, kaip
laukiant draugės
bandyti pagauti
saulės šypseną“
Jonė Didžgalvytė, Ip

„Problema ta, jog manai, kad turi
pakankamai laiko...“
Urtė Tatarūnaitė, Ia1
„Vakarėjant“
Vita Balnytė, Ia1
Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu aisciai.vsdg@gmail.com. Nepamiršk
nurodyti savo vardo, pavardės, klasės bei darbo pavadinimo!
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Istorija, istorija! Kokie įdomiausi istoriniai įvykiai įvyko gegužės mėnesį?
ISTORINIS
KALENDORIUS
Pirmadienis

Gegužė
Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šeštadienis

Sekmadienis

1

2

3

4

5

6

1879 m.
gimė Lietuvos
Neprikausomybės
Akto signataras
Jurgis Šaulys

1992 m.
gimė
krepšininkas
Jonas
Valančiūnas

2004 m.
Lietuva įstojo į
Europos Sąjungą

1919 m.
įkurta Kauno
medicinos
draugija

1791 m.
paskelbta ATR
konstitucija

1918 m.
Vokietija Lietuvos
Tarybai įteikė
Lietuvos
Nepriklausomybės
pripažinimo
dokumentą

7

8

9

10

11

12

13

1953 m.
gimė garsus
alpinistas
Vladas
Vitkauskas

1924 m.
Paryžiuje Tautų
Sąjunga pasirašė
konvenciją, pagal
kurią Klaipėdos
kraštas perduotas
Lietuvai

Europos diena

2002 m.
Vilniuje pradėti
Valdovų rūmų
atstatymo
darbai

1998 m.
Prancūzijoje
nukaldinta
pirmoji euro
moneta

1937 m.
Jurgis VI
karūnuotas
Didžiosios
Britanijos
karaliumi

1871 m.
Vatikanas
prijungtas prie
Italijos
karalystės

14

15

16

17

18

19

20

1972 m.
Kaune
protestuodamas
prieš sovietų
valdžią
susidegino
Romas Kalanta

1928 m.
Antanas Smetona
priėmė antrąją
Lietuvos
valstybės
konstituciją

1920 m.
Popiežius
Benediktas XV
paskelbė Žaną
d‘Ark šventąja

1990 m.
Šiauliuose
įkurtas Katinų
muziejus

1929 m.
Kaune įkurta
Lietuvos istorijos
draugija

1994 m.
atidarytas
tunelis po
Lamanšo
sąsiauriu

1522 m.
Pranciškus
Skorina įkūrė
pirmąją
spaustuvę LDK

21

22

23

24

25

26

27

1939 m.
atidaryta Kauno
sporto halė

1906 m.
broliai Raitai
užpatentavo
skraidymo
aparatą

1934 m.
gimė Lietuvos
kompozitorius
Jonas Domarkas

1973 m.
gimė Živilė
Baikštytė,
Lietuvos baleto
artistė

1924 m.
Lietuva primąkart
dalyvavo
Olimpinėse
žaidynėse

1957 m.
pradėjo
transliuoti
Lietuvos
telelvizija

1966 m.
parodytas
pirmasis Vilniaus
jaunimo teatro
spektaklis
„Romeo ir
Džiuljeta“

28

29

30

31

1939 m.
Lietuvos vyrų
krepšinio
rinktinė
antąkart tapo
Europos
čempione

1953 m.
Edmundas Hilaris
pirmasis užkopė į
Everesto
viršukalnę

1453 m.
žlugo Bizantijos
imperija

1975 m.
įkurta Europos
kosmoso tyrimų
agentūra

Kalendorių sudarė N. Juta Nalivaikaitė
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Ar Tu pasirengęs įveikti naują užduotį skaitytojui?
Remkis apačioje esančiais atsitiktine tvarka pateiktais žodžių apibūdinimais ir iš pabirusių raidžių
sudaryk žodžius bei įrašyk juos į dešinę brėžinio pusę. Iš eilės surašyk raides iš skaičiais pažymėtų
langelių ir perskaitysi palinkėjimą.
Siųsk atsakymą elektroniniu paštu aisciai.vsdg@gmail.com (nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir
klasės!). Užduoties atsakymai ir pirmųjų teisingus atsakymus atsiuntusių mokinių pavardės bus paskelbti
kitame numeryje.
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Atsitiktine tvarka pateikti žodžių apibūdinimai:
○ Žydų maldos namai.
○ Valgomas grybas, kitaip dar vadinamas rudmėse.
○ Žmogus, mylintis savo tėvynę.
○ Prancūzijos miestas, kuriame buvo karalių rezidencija.
○ Dangaus kūno skriejimo ratu kelias.
○ Ilgas platus apsiaustas be rankovių.
○ Garsus Lietuvos smuikininkas Raimundas ....... .
○ Krosnies kaitinamoji ertmė.

Užduotį sudarė N. Juta Nalivaikaitė
Praėjusio numerio užduoties atsakymas – Žibuoklė. (Atsakymai: 1. Varstotas 2. Panika 3. Kudirka 4. Estetai 5. Yla
6. Dali 7. Maniežas 8. Ataka 9. Prenumerata 10. Gruodis 11. Volungė 12. Kabelis)
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