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Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

Įspūdžiais apie žurnalistės Editos 
Mildažytės vizitą dalinasi viena iš 
susitikimo moderatorių Milda 
Butkevičiūtė. 

Skaitykite 3 psl. 

Artėja pavasaris – tai laikas, kai žemė atgyja: vėl sužaliuoja 
augalija, ima čiulbėti paukšteliai ir šiltėja orai. Kartu su ateinančiu 
pavasariu, taip, kaip lygiai prieš šimtą metų buvo atkurta Lietuvos 
valstybė, atgimsta ir visiškai atsinaujinęs Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazijos laikraštis „Aisčiai“. 

 

Būti laikraščio dalimi gali kiekvienas bendruomenės narys, tad 
nuoširdžiai kviečiame skaityti, dalintis savo kūryba, mintimis bei 
prisijungti prie laikraščio kūrybinės grupės. 

 

Malonaus skaitymo! 

-Kūrybinė grupė- 

Akimirka iš Vasario 16-ąją vykusios jaunimo eisenos „Lietuvos valstybės keliu“. 
Aistės Stračinskytės nuotr. 

Daugiau vaizdų ir įspūdžių apie eiseną 8 psl. 

Gimnazijos talentų renginio akimirka.     
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Vasario pirmąją gimnazijoje 
praūžė talentų vakaras. Ryškūs 
pasirodymai, jauki atmosfera ir 
šauni publika. 

Skaitykite 5 psl.  

               www.lietuva.lt iliustracija 
Atkurtai Lietuvos valstybei – šimtas 
metų. Ką reiškia šimtas įvairiose 
disciplinose? 

Skaitykite 10 psl. 

http://www.lietuva.lt/
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Kornelija Garlaitė 
 

Gimnazijos direktorė J. Knyvienė.               

www.delfi.lt nuotr. 

Kaip kasmet, iki šių metų, 
paminėdavote Vasario 16 - ąją? 

Su draugais eidavau į renginius 
mieste, o namuose valgydavau 
šventinius pietus. 

 

Kaip Jūs minėsite ar švęsite atkurtos 
Lietuvos šimtmetį? 

Viską darysiu kaip įprastai, tačiau 
padarysiu kai ką neįprasto 
gyvenantiems butuose, o ne namuose 
– iškelsiu vėliavą. 

 

Kaip keitėsi švenčių minėjimas 
mokykloje?  

(Susimąsto) Reiktų prisiminti... Dabar 
daugiau kviečiame įžymių žmonių, o 
anksčiau būdavo paprasti koncertai, 
nieko ypatinga.  Tiesa, kartais 
ateidavo ir įžymus žmogus. 

 

Ar buvo įsimintinų švenčių 
paminėjimų? 

Taip, kai grojo Lietuvos kariuomenės 
orkestras. 

 

Šie metai paskelbti ir Simono 
Daukanto metais. Gal jis ir dabar 
rašytų apie būdą lietuvių, kalnėnų ir 
žemaičių. Kaip manote, koks dabar 
pasirodytų jam mūsų gyvenimas? Ar 
turime tautinį charakterį? Jei taip, 
koks jis? 

 

Ar tautos charakteris emigruoti? 
Šiame klausime dėčiau klaustuką. 
Bet greičiausiai susiečiau jį su 
emigracija. Nesinorėtų, jog 
Lietuvos valstybės neliktų. 

 

Atkurtai valstybei – 100 metų. 
Turbūt galime skaičiuoti, kad ir 
lietuviškai mokyklai 100 metų. 
Kokia Lietuvos mokykla, Jūsų 
akimis? Ar turime iššūkių? Ar ko 
trūksta?  

Negalėčiau  sakyti, kad labai 
gera. Dabar vyksta labai daug 
pokyčių. Ateina naujos, 
demokratiškesnės kartos, kurioms 
neteko patirti tam tikrų dalykų, 
kuriuos teko išgyventi mano 
kartai. Manau, jog trūksta 
supratingumo. 

 

 

 
Gimnazijos direktorė J. Knyvienė.               

www.delfi.lt nuotr. 

 

Paskutinis klausimas - ko linkite 
Lietuvai bei mokyklos 
bendruomenei valstybės 
atkūrimo šimtmečio proga? 

Lietuvai ir mokyklai linkiu išlikti, 
stiprėti. Linkiu naujo, šviesaus 
Lietuvos mokyklos veido. 

Išlikti -to Lietuvos visuomenei 
ir mokyklai valstybės atkūrimo 
proga linki mūsų gimnazijos 
mylima direktorė Jolanta 
Knyvienė, su laikraščio redakcija 
pasidalinusi mintimis apie 
valstybinių švenčių minėjimą. 

 

Ar pritariate teiginiui, jog 
valstybinių progų minėjimas 
mūsų tautai vis dar yra neįprastas 
(ne toks šventinis)? Ar, apskritai, 
mokame švęsti?  

Nemanau, kad jis neįprastas. 
Valstybinių švenčių minėjimas tai 
reiškinys, kurio gal ne tiek 
nemokame švęsti, kiek netinkamai 
jį švenčiame.  Šio reiškinio 
Lietuvoje nepalyginsi su tuo, kaip 
kitos tautos mini valstybines 
šventes, ypač Norvegija. 

 

Kuri valstybinė šventė Jums 
svarbiausia? 

Tiek Vasario 16-oji, tiek Kovo 11-
oji. Kovo 11-ojoje dalyvavau, tai 
gal išskirčiau ją, bet be Vasario 16-
osios nebūtų ir Kovo 11-osios.. 

 

Kurį laiką vien tik ir kalbama apie 
šimtmetį. Neseniai pasirodė 
reklaminė kampanija, kai žymūs 
žmonės atsako į klausimą, kam 
švęsti šimtmetį. Ar Jūs turite 
atsakymą į šį klausimą? 

Sakyčiau tai paprasta, simbolinė 
data. Kiekvienas sykis įvyksta 
vieną kartą gyvenime. Tai skaičiai. 
Skaičių magija. Bet graži... 

 

Ką Jums reiškia šimtmetis? 

Tai simbolinė data, slenkstis, kurį 
verta paminėti. 
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Įdomu matyti žmogų, 1991 m. 
Lietuvos istorijos liudytoją, kuris 
būdamas jaunas pats išgyveno visus 
įvykius. Bandau įsivaizduoti, kaip 
jautėsi ta jauna 24 metų moteris. 
Įdomu klausytis jos prisiminimų bei 
įžvalgų matant šią situaciją jos 
akimis ir išgyvenant savo širdimi. 
Klausydami nuoširdžių liudijimų, 
mes imame tikėti, kad to meto 
žmonės yra herojai, kurie 
entuziastingai ir be baimės stovėjo 
prie Aukščiausiosios Tarybos ar 
Televizijos bokšto gindami Tėvynę. 

 

Kai kyla grėsmė tautai, lietuviai 
linkę susitelkti,  bet, pavojui 
praėjus, daugelis rūpinasi savo 
gerove, ieško lengviausio gyvenimo 
galimybės. 

 

Iš kairės į dešinę: Edita Mildažytė ir 
renginio moderatorės Milda Butkevičiūtė 

bei Gabrielė Brazaitytė.                  
Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

 

Ne paslaptis, kad šiuo metu 
daug lietuvių renkasi emigraciją, 
užuot kūrę čia, savame krašte. Tad 
vėl kyla klausimas: ar Lietuvoje dar 
yra likę tokių žmonių, kurie, 
susidarius panašiai situacijai, kaip 
1991 m. sausio mėnesį, stotų ginti 
Tėvynės? Ar vis dar plūstų minios 
žmonių prie Aukščiausios Tarybos ir 

Milda Butkevičiūtė suvokiama kaip svetima ar 
neaktuali. Pasak ponios Editos, nors  
sovietmečiu ji yra dalyvavusi 
daugelyje sueigų ir minėjimų, jai 
tokie renginiai buvo tiesiog 
neįdomūs ir atrodė dirbtini. Ponia 
Edita nuogąstauja, kad taip 
neatsitiktų ir mums. Tikrų 
išgyvenimų kyla tada, kai mes patys 
patiriame įvykius, kurie sujaudina 
mus iki pat širdies gelmių, o kitų 
pasakojami atsiminimai ne visada  
įdomūs.  

 

Iš kairės į dešinę: gimnazijos 
direktorė J. Knyvienė ir E. Mildažytė. 

Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

 

Mano nuomone, istorija 
pirmiausia yra tai, apie ką mes 
diskutuojame namuose, mūsų tėvų 
ir senelių pasakojimai, kuriais mes 
dalinamės, juk iš tėvų, senelių 
perimame tam tikrą požiūrį bei to 
laikmečio vertinimą. Patriotiškumas 
gimsta šeimose. Iš tiesų patiems 
nepatyrus Sausio 13-osios įvykių, 
nepriklausomybės iškovojimo, sunku 
suprasti, kaip viskas galėjo vykti. 
Kaip žmonės galėjo rinktis į mitingus 
neturėdami greitos komunikacijos 
priemonių, tokių kaip Facebook, 
nematyti įkeltų nuotraukų ar vaizdo 
įrašų Snapchat sienoje? 

 

 

 

Jei Edita Mildažytė tąkart būtų 
žinojusi, kad iš jos interviu ėmė 
mergaitė, augusi tame pačiame 
bute Kaune, kur prabėgo ir jos 
vaikystė, net neabejoju, kad būtų 
gerokai nustebusi. Todėl kalbėtis su 
ja buvo simboliška ir be galo smalsu. 
Edita Mildažytė yra ryški asmenybė 
ir televizijos veidas, kurį prisimenu 
dar nuo vaikystės, kai su močiute 
žiūrėdavome „Bėdų turgų“. 

 

Žurnalistė Edita Mildažytė.           
www.lrt.lt nuotr. 

 

Ruošdamasi susitikimui 
jaudinausi, nežinojau, kaip reikės 
bendrauti, tikru iššūkiu  tapo 
užduotis sugalvoti, ko ir kaip 
paklausti tokio išskirtinio žmogaus. 
Kelias dienas prieš renginį 
susitikome su žurnalistikos būrelio 
mokytoja B. Vyšniauskaite, kuri 
draugiškai pasisiūlė pagelbėti 
sugalvojant klausimus. Žinoma, aš 
pasiūlymu pasinaudojau. Kuris gi 
nepasirinktų lengvesnio kelio ir 
nepriimtų pagalbos iš tos srities 
profesionalo? 

 

Tačiau šiandien, galvodama 
apie tokį įdomų interviu, prisimenu 
jos vieną man įstrigusią ir 
susimąstyti paskatinusią mintį. 
Istorija, kuri tiesiogiai neįtraukia 
žmogaus ar jo artimųjų, dažnai  
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kitų svarbių vietų? Edita Mildažytė 
tvirtina, kad dalis vėl susirinktų, tai 
galime matyti iš lietuvių reakcijos į 
Rusijos agresiją Ukrainoje. 

 

Ne veltui jaunuoliai vis aktyviau 
renkasi savanorišką krašto tarnybą, 
mokosi, kaip apginti savo Tėvynę, 
jei iškiltų pavojus. Ne veltui dalis 
studijuoja ir plečia savo 
tarptautinius ryšius, kad esant 
reikalui būtų galima garsiai kalbėti 
visam pasauliui apie tai, kas vyksta 
Lietuvoje. 

 

Edita mini, jog visais laikais 
žmonės važiavo iš Lietuvos, 
inteligentija ar turtingi ūkininkai, 
jei tik išgalėdavo, siųsdavo savo 
vaikus mokytis į Ciurichą, 
Miuncheną ar Sankt Peterburgą... Į 
užsienį nebuvo važiuojama tik 
tarybiniais laikais, nes geležinę 
sieną mažai kas įveikdavo.  

 

Judėjimas iš šalies, pasak 
Mildažytės, visada buvo ir bus. 
Pavyzdžiui, Petras  Vileišis pinigus 
užsidirbdavo Rusijoje, bet leisdavo 
juos Lietuvos labui. Taip ir mūsų 
išeivija, manau, greičiausiai 
prisidėtų prie Lietuvos išsaugojimo 
ir gerovės. 

 

 Renginio akimirka.                  
Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

 

 

Taigi, ne veltui mes laukiame 
šimtmečio minėjimo -  norime būti 
Lietuvos istorijos dalimi. Minėdami 
šį kiekvienam Lietuvos piliečiui 
garbingą įvykį, parodysime, kad 
valstybė ir lietuvybė mums svarbi. 
Aš taip pat laukiu šimtmečio, juk 
pati būsiu šito didžiulio įvykio 
dalyvė ir liudytoja. Noriu jame 
dalyvauti visa savo širdimi, nes 
būtent šią patirtį, šį tautos istorijos 
pasakojimą aš perduosiu savo 
vaikams. 

 

„Susitikimas su Edita Mildažyte 
leido į sausio 13-osios įvykius 
pažvelgti pasaulinių įvykių 
kontekstu, paminint to meto 
aktualijas. Tai buvo organiškas 
pokalbis, privertęs susimąstyti, ar 
tikrai ta diena Lietuvos istorijoje 
turėtų būti minima kaip gedulas.“ 

-Gabrielė Brazaitytė, 
Viena iš renginio moderatorių 

„Pats faktas, jog mūsų mokykloje 
apsilanko tokie žmonės, kaip Edita 
Mildažytė, yra džiuginantis. Šis jos vizitas 
buvo tikrai informatyvus. Labai įdomu 
klausyti žmogaus, kuris matė tų dienų 
Lietuvos situaciją ir gali atpasakoti savo 
išgyvenimus. Manau, tokiu būdu galima 
daugiau išmokti, nes pasakojimuose yra 
perteikiama emocija, kurią ne visada galima 
pajusti skaitant faktus iš knygų.“ 

-Agota, IVf 
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Talentų vakaro metu netrūko ir  
patriotizmo. Jurgis Jurgaitis (Ia2) ir 
Nojus Žalys (Ib) dainavo Ievos 
Narkutės dainą „Raudoni 
vakarai“ (akompanavo muzikos 
mokytojas Edvardas Čepanonis). 
Vėliau mokytojas nustebino 
žiūrovus, atlikdamas grupės 
„Antis“ dainą „Pokštas“. 

 

(Iš kairės į dešinę) Nojus Žalys, Jurgis 

Jurgaitis, Edvardas Čepanonis.          
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Gausiausia narių skaičiumi 
grupė „Romualdos vaikai“ (ją 
sudarė didžioji IIc klasės mokinių  
dalis) atliko kūrinį „Mano namai“, 
sušildžiusį visą salę. Pasirodymo 
metu skambėjo gyva muzika: 
gitaros, fleita ir barškutis. 

 

 

 

„Romualdos vaikai“.                            
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Kornelija Garlaitė Silvija Vainovskaja (Iu1) visą  
auditoriją nustebino sudainuodama 
net 3 dainas! Tiesa, dvi iš jų nebuvo 
pilnos. Mergina savo pasirodymą 
pradėjo Celine Dion daina „My heart 
will go on“, nusimetusi baltą 
skraistę, atliko grupės „Imagine 
dragons“ dainas „Believer“ ir  
„Radioactive“. 

  

Silvija Vainovskaja.                               
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Po Silvijos pasirodymo visus 
sužavėjo šokis „Vogue“, kurį atliko 
Patricija Gedaitė (IVa) su grupe. 
Žiūrovus nustebino ne vien tik jų 
šokis, bet ir apranga.  Merginų 
energija šokio metu pakerėjo visą 
salę. Tai patvirtino audringi 
aplodismentai. 

 

 

Patricija Gedaitė su grupe.                  
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Vasario 1-ą dieną Vilniaus 
Simono Daukanto gimnazijoje vyko 
kasmetinis talentų vakaras. Nuo pat 
ryto mūsų visų pamėgta „garso 
inžinierių“ komanda (Kristijonas 
Šidlauskas ir Joris Elenbergas, IIu2 
klasės mokiniai) ruošėsi šiam 
renginiui. „Ruoštis tokiam renginiui 
tikrai nėra lengva, todėl tai darome 
su Kristijonu dviese. Tačiau nors ir 
darbas sunkus, ir šiek tiek 
varginantis, visada yra malonu 
matyti rezultatą, taip pat tai 
galimybė įgyti patirties“,– sakė 
Joris. 

 

 Renginio vedėjai (iš kairės į dešinę)  
Laurynas Petrauskas ir Ugnius Švedas.   

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Renginį, prasidėjusį 18 valandą, 
vedė ketvirtokai Laurynas 
Petrauskas ir Ugnius Švedas. Jų 
apranga leido mintimis sugrįžti į 
vaikystę ir privertė nusijuokti ne 
vieną žiūrovą. Talentų vakarą 
pradėjo iš Vilniaus Simono Daukanto 
progimnazijos atvykę 1-2 klasių 
mokiniai, kurie sušoko linksmą, 
šypseną keliantį šokį. Vakaro metu 
girdėjome įvairiausių dainų, 
matėme šokių. Kokie gi pasirodymai 
labiausiai įsiminė? 
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Emilija Jokubauskaitė (Iu1) ir 
Gabrielė Soročkinaitė – 
Marcinkevičiūtė (Ia2)  atliko tikrų 
korėjietiškų būgnų kvartetą kūriniui 
„Kimm Oak Soo“,  girdėjome net ir 
korėjietiškų žodžių. 

 

 

(Iš kairės į dešinę) Gabrielė 
Soročkinaitė – Marcinkevičiūtė ir         

Emilija Jokubauskaitė.                                  
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Šio renginio metu galėjome 
įsitikinti, jog mūsų mokykla ne tik 
madinga, naujoviška, intriguojanti, 
joje netrūksta ir meilės. Jogailė 
Čojūtė (IIu2)  dainavo Sam Smith 
dainą „Too good at goodbyes“. 
Pasirodymo metu salėje vyravo 
visiška tyla. 

 

 

Jogailė Čojūtė.                                     
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Iškart po Jogailės pasirodymo 
ne ką mažiau jautresnis Jorio 
Elenbergo (IIu2) bei Akvilės 
Groblytės (IId) atliktas jausmingas 
kūrinys „K“ sužavėjo žiūrovus 
(akompanavo Modestas Baranskas ir 
Julius Palavinskas). 

 

 

 

(Iš kairės į dešinę) Akvilė Groblytė ir       
Joris Elenbergas.                                        

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Kristijonas Šidlauskas (IIu2) 
leido atsikvėpti nuo romantikos ir 
visus pralinksmino atlikdamas 
Keistuolių teatro dainą „Strazdas 
giesmininkas“. Dainuodamas 
Kristijonas sugebėjo  groti elektrine 
gitara (tai tikrai nėra lengva!) ir  
neparodė jaudulio. 

 

 

Kristijonas Šidlauskas.                
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

Ž 

Žinoma, tai nebuvo vieninteliai 
vakaro pasirodymai. Renginio metu 
klausėmės džiazo, atlikėjos Jazzu 
dainos, matėme salsos pasirodymą, 

prisiminėme visų mėgstame filme 
„Šrekas“ skambėjusią Jeff Buckley 
dainą „Hallelujah“, klausėmės ir 
mokinių kūrybos repo. 

(Iš kairės į dešinę) Adrija Kvederaitė, 
Jokūbas Jankevičius, Monika Tenkutytė, 

Marijus Juodka, Agnė Sviderskytė,          
Povilas Malakauskas. Šokis „Salsa“.                 

Glorijos Kamiskaitės nuotr. 

 

Talentų vakarą vainikavo 
griausmingas grupės 
„Bauhaus“ kūrinys „Bela Lugosi's 
dead“.  Jį atliko Julius Palavinskas 
(IVa), Modestas Baranskas (IVe) ir 
Bartas Česnavičius (IIIb). Šis 
pasirodymas buvo talentų vakaro 
kulminacija. Jo metu visa salė šėlo 
ir plojo, tad kūrinys, žiūrovų 
pageidavimu, buvo atliktas dar 
kartą. 

 

(Iš kairės į dešinę) Modestas Baranksas, 
Bartas Česnavičius ir Julius Palavinskas.                                      

Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Vasario 1-oji buvo viena 
įsimintiniausių dienų gimnazijos 
mokiniams. Dabar telieka laukti 
2019-ųjų metų talentų vakaro! 
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N. Juta Nalivaikaitė 

Nugalėtojų komanda „Alek(s)as69“. Dovilės Jusaitytės nuotr. 

 

 

Protmūšio nugalėtojais 
tapo komanda 
„Alek(s)a69s“, surinkusi 
net 37 taškus. Antrieji 
liko „Memento mori“, 
trečiąją vietą užėmė 
„Vivos plango, mortuos 
voco“. 

 

Ar žinote, kokie žmonės gali 
skraidyti lėktuvais nemokamai (gal 
ir Jūs tarp jų?) ar kokios planetos 
žemaičiai paniškai bijo, nes ši jiems 
asocijuojasi su nelaime? Kokia daina 
turi daugiausia variacijų pasaulyje? 
O kaip būtų buvęs pavadintas 
antrasis Lietuvos karalius? Šie ir 
panašūs klausimai skambėjo vasario 
antrą dieną Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazijoje vykusiame 
protmūšyje, skirtame Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečiui 
paminėti. 

 

 Po pamokų į aktų salę sugūžėjo 
mokiniai, pasiryžę pademonstruoti 
savo žinias įvairiose srityse ir tapti 
nugalėtojais. Dalyvavo net 
septynios komandos, kurias sudarė 5 
– 7 žmonės. Kiekvienas dalyvis 
padidina komandos šansą laimėti 
(jei komandoje mažiau žmonių, tai 
jokiu būdu nereiškia, jog ji – 
silpnesnė!) – juk visų žinios bei 
domėjimosi sritys skiriasi. Protmūšį 
sudarė net keturi turai ir daugybė 
galvą sukti skatinančių klausimų. 

Protmūšio akimirka.                           
Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

 

Kaip tokie originalūs klausimai 
šauna į galvą? „Dažniausiai stengiesi 
prisiminti, ką pats esi sužinojęs, 
bandai suformuluoti sudėtingą 
klausimą, kartais naršai internete,  
kol atrandi kokią įdomybę“ ,– taip į  
šį klausimą atsakė viena iš protų 

kovų organizatorių,  ketvirtokė 
Dovilė Jusaitytė. 
 

Kaip vyksta pasiruošimas 
protmūšiams? Nuolatinę 
organizatorių komandą sudaro penki 
žmonės: Ugnius Švedas, Karolis 
Kruopis, Karolis Barkauskas, 
Jokūbas Paičius ir Dovilė Jusaitytė. 
„Protmūšį rengiame tokiu principu: 
vienam žmogui – vienas turas. 
Ruoštis pradedame maždaug prieš 
savaitę – reikia sugalvoti protmūšio 
klausimus, sukurti skelbimą bei 
paskelbti informaciją apie protmūšį 
socialiniame tinkle Facebook“, – 
pasakojo Dovilė. 

 

Intelektualinio žaidimo metu 
dalyviai derino pramogą su protine 
veikla ir gerai praleido laiką. 
Muzikinis turas leido šiek tiek 
atsipūsti ir kaipmat išjudino visus: 
vieni lingavo pagal muziką ar koja 
mušė taktą, kiti judėjo šokio ritmu. 
Kartkartėmis salėje nuskambėdavo 
vienas kitas juokelis ar replika, 
sukeldavusi šypseną ar juoką. Geros 
nuotaikos renginio metu tikrai 
netrūko! 

Įdomu, ar protų kovų 
organizatoriai patys dalyvauja 
tokiuose renginiuose? „Nors ir smagu 
stebėti, kaip komandos žavisi tavo 
sukurtais klausimais,  vis tiek labiau 
jaudina dalyvavimas žaidime“, – 
teigė Dovilė. Ji su  savo komanda 

II vieta „Memento Mori“ Glorijos 
Kaminskaitės nuotr. 

III vieta „Vivos plango, mortuous 
voco“ Glorijos Kaminskaitės nuotr. 

dalyvauja protmūšiuose ne tik 
mokykloje, bet ir už jos ribų.  Kai 
mokėsi antroje ir trečioje klasėse, 
jie dalyvavo  visoje Lietuvoje 
vykstančioje protų kovų lygoje „Ko 
nežino Kazys?“, tačiau šiais metais, 
kai spaudžia tiek mokslai, tiek 
egzaminai, tam dažniausiai 
nebelieka laiko. 
 
 

Kitą protmūšį organizatoriai 
žada pavasario pradžioje. Gal ir Jūs 
jame dalyvausite? 
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N. Juta Nalivaikaitė  

Istorijos mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

 

Eiseną iš Katedros aikštės 
palydėjęs sostinės meras Remigijus 
Šimašius kvietė džiaugtis, kad dabar 
trispalvės gali plazdėti laisvai. 

 

Aistės Stračinskytės nuotr. 

Trispalvėmis  nešini, visi 
eisenos dalyviai pajudėjo Pilies 
gatve. Ėjome pro Signatarų namus, 
kur galėjome išgirsti prezidento 
Valdo Adamkaus kalbą. Jis linkėjo, 
kad ši diena vestų į antrąjį šimtmetį 
su aiškiu tikslu – gyventi, kurti ir būti 
nepalaužiamiems saugant Lietuvos 

valstybę. 

Istorijos mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

 

 

Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

 

Vėliau prie Rotušės darkart 
sutikome miesto merą Remigijų 
Šimašių ir turėjome progą jį 
asmeniškai pasveikinti su švente ir, 
žinoma, būti pasveikinti patys. Jis 
mielai sutiko nusifotografuoti kartu 
su mūsų gimnazijos bendruomene. 

 

Gimnazijos bendruomenė su Vilniaus miesto 
meru. Jokūbo Jankevičiaus nuotr. 

 

Dalyvavimą eisenoje tęsėme – 
praėję Aušros vartus pajudėjome 
Rasų kapinių link, kur aplankėme 
Jono Basanavičiaus,  vadinamo 
„tautos tėvu“, kapą. 

 

Šventinė eisena baigėsi 11.30 
val. Rotušės aikštėje. Visos eisenos 
metu netrūko bendrystės jausmo, 
pakilios patriotiškos nuotaikos, 
nuoširdžių šypsenų ir didžiavimosi, 
kad švenčiame 100-ąjį atkurtos 
valstybės gimtadienį. O koks gi 
gimtadienis be vaišių? Po eisenos 
skubėjome pasistiprinti ir išgerti 
karštos arbatos. 

Vasario 16-osios rytas Vilniaus 
Simono Daukanto gimnazijos 
mokiniams buvo džiaugsmingas: 
gimnazijos koridoriuose bruzdėjo 
šventiškai nusiteikę gimnazistai, 
mokytojai, mokinių tarybos 
atstovai. Su gimnazijos vėliava 
priešaky, mojuodami trispalvėmis, 
visi pajudėjome Gedimino 
prospektu link Katedros aikštės, kur 
sutikome tūkstantinę jaunimo 
minią. 

 

Istorijos mokytojo Vytauto Stundžios nuotr. 

 

Gedimino prospekte paruošti  
laužai – tiesa, tuomet jie dar nedegė 
– sužadino širdyse meilės Tėvynei 
jausmą. Eidami dainavome įvairias 
lietuvių patriotines dainas bei 
skandavome Lietuvos vardą. 
Netrukome įsilieti į jaunimo eiseną 
„Lietuvos valstybės keliu“. 
 

Aistės Stračinskytės nuotr. 
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Milda Butkevičiūtė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istorijos viražuose svarbios net 
ir mažiausios detalės. Pavyzdžiui, ar 
teisinga puse parodyta vėliava, nes 
Mažosios Lietuvos tautinį atributą 
gali sumaišyti su Vengrijos atributu.  

 

Tokių ir dar daugiau suktų 
klausimų buvo ne vienas ir ne du 
Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo šimtmečio minėjimui 
skirtoje viktorinoje, kuris vyko 
Nacionalinėje Martyno Mažvydo 
bibliotekoje. Joje varžėsi 
stipriausios Vilniaus gimnazijų 
mokinių komandos. 

Viktorinos akimirka. 

 

Viktoriną vedė mūsų gimnazijos 
IIu2 klasės mokiniai: Vaidotas 
Burokas ir Dominykas Žvirblis, 
pertraukėlėse tarp turų girdėjome 
mokinių Kristijono Šidlausko (IIu2), 
Ievos Putrimaitės (Ip) (akompanavo 
Simonas Justeikas, Ib) ir Jogailės 
Čojūtės (IIu2) atliekamus kūrinius. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietuvos valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo akto signatarai. 

www.lrs.lt nuotr. 

 

 Iš kairės į dešinę: vedėjai 
Dominykas Žvirblis ir Vaidotas Burokas. 

 

Iš kairės į dešinę: Simonas Justeikas 
ir Ieva Putrimaitė. 

 

Mūsų mokyklai atstovavo IIc 
klasės mokinių (istorijos mokytojas 
Mindaugas Tamošaitis) komanda: 
Liudas Černiauskas, Eglė Romelytė, 
Kamilė Eglė Iešmantaitė, Eglė 
Jauniškytė, Vakarė Svirbutavičiūtė. 
Viktorinos  nugalėtoja tapo Mykolo 
Biržiškos komanda, įveikusi Gabijos 
gimnazijos ir VGTU licėjaus 
moksleivius.   

 

 

 

Prieš akis matydama Rusų 
dramos teatro pastatą, 
prisimindama neseniai spaudoje 
nuskambėjusias istorijas apie jos 
vadovą J. Vaitkų ir tariamą Rusijos 
žvalgybos įtaką, bandau mintyse 
susieti tai su Lietuvos valstybės 
nepriklausomybės atkūrimo 
šimtmečiu. Ironiška, tačiau sąsaja 
yra. Tai pastatas, stovintis vieno iš 
žymiausių Lietuvos 
Nepriklausomybės akto signataro 
Jono Basanavičiaus pavarde 
pavadintoje gatvėje. 

 

Po akimirkos, net ir nebūdama 
architektūros žinovė ir žvelgdama į 
žavingą neorenesanso stiliaus 
pastatą Pilies gatvėje, pirmiausia 
prisimenu Lietuvos patriarchą 
Vytautą Lansbergį, kuris kasmet 
spaudžiant šaltukui sakydavo 
kiekvieno lietuvio širdį jaudinančią 
kalbą ir kurio taip pasigedome 
šiemet. 

 

Ir tik po to sąmonėje išnyra 
pasakojimas, jog būtent dėl šiltos 
krosnies ir buvo pasirinkta šita 
Lietuvos Nepriklausomybės Akto 
pasirašymo vieta. Tikriausiai 
kiekvienam prisiminus signatarų 
nuotrauką dabar atrodo keista 
nepastebėti joje nė vieno moteriško 
veido. O juk ir tuo laikotarpiu būta 
tiek daug stiprių asmenybių, tokių, 
kaip Gabrielė Petkevičaitė-Bitė ar 
Ieva Simonaitytė! Jų kūriniuose  taip 
subtiliai gvildenama tautiškumo 
problematika paliko gilų įspaudą 
mūsų atmintyje. 
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N. Juta Nalivaikaitė 

 Šiemet Lietuva švenčia  
100-ąjį valstybės atkūrimo 
jubiliejų. Ar kada nors 
susimąstėte apie šį skaičių? Jis 
savitas,  įdomus, paslaptingas, ir 
paprastas, kasdieninis. Juk dažnai 
girdime kažką sakant: „Šimtą 
metų tavęs nemačiau!“ Amžius 
turi šimtą metų, metras turi šimtą 
centimetrų, o gimnazijos 
ketvirtokai kasmet švenčia 
šimtadienį. O su kuo skaičius 100 
asocijuojasi mokytojams? Jūsų 
dėmesiui mokytojų atsakymai ir 
linkėjimai Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazijai bei Lietuvai. 

„Kaip literatūros mokytojai 
su šimtu asocijuojasi Kazio Binkio 
„100 pavasarių“. 

 Lietuvai palinkėčiau atgimti 
vėl kaip tai žemei po žiemos - 100 
pavasarių! Ir kuo daugiau tokio 
energingo ir pozityvaus jaunimo!“ 

-Laimutė Gaidienė, 
lietuvių kalbos mokytoja 

„Pirmieji dalykai, kurie 
siejasi su skaičiumi 100 ir 
kurie mane sudomino, buvo 
mano biologijos mokytojos 
pasakyti du faktai: gepardas 
gali bėgti 100 km/h greičiu, o 
sekvojos užauga net iki 100 
metrų aukščio.  

Gimnazijai palinkėčiau 
vaikų, kurie turi dideles akis, 
plačias ausis ir lanksčius 
liežuvius.“ 

-Sonata Urbšienė, 
biologijos mokytoja 

„100 - šis skaičius - tai 100 
taisyklių, kurių dažnas mokinys 
baisisi ir bene todėl įsivaizduoja 
lietuvių kalbos mokymąsi 
tarytum slibiną šimtagalvį. 
Užtat neretai tenka įminti 100 
mįslių, kad suvoktum lietuvių 
kalbos grožį ir išgirstum jos 
skambesį... 

Linkėjimas - Branginti. 
Saugoti. Tikėti. Siekti. Atrasti. 
Vertinti. Perduoti. Džiaugtis. 
Mylėti. Būti.“ 

-Danutė Pilypavičiūtė, 
lietuvių kalbos mokytoja 

 

„100 fizikoje asocijuojasi su 
vandens virimo temperatūra esant 
normaliam atmosferos slėgiui (100 
laipsnių Celsijaus). 

Gimnazijai palinkėčiau geros 
bendruomenės - dideliu smalsumu 
pasižyminčių žmonių, kuriems jų 
darbas būtų ir pomėgis, ir gyvenimo 
būdas. Ir, aišku, daug šimtukų 
ketvirtokams!“ 

-Alminutė Martūnienė, 
fizikos mokytoja 

 

 

„Skaičius šimtas būtent šiais metais 
man asocijuojasi su laisvės, kuri iškentė 
sunkią vaikystę, pilną išbandymų 
paauglystę ir dabar mėgaujasi didesniais ar 
mažesniais laimėjimais laisvoje Lietuvoje, 
branda. 

Taip pat šis skaičius –tai šimtas šiltų 
apkabinimų, švelnių žodžių, virtualių ir 
realių šypsenų.“ 

Rasa Ercmonienė-Varnė, 
teatro mokytoja 
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„100... Muzikoje tai didelis skaičius. Mes 
muzikoje skaičiuojam dažniausiai iki 4, kiek 
rečiau - iki 8. O jei sutinkame tokį skaičių... 
vadinasi, turime rimtą kūrinį, kuriame yra ką 
veikti. O jei tai ne kūrinys? Tada istorija... 
Pastarasis šimtmetis buvo pats 
permainingiausias, kiek visko pasikeitė! Visas 
pasaulis kas dešimt metų įgijo vis naujų 
muzikos spalvų. Pasidžiaugti reikėtų ir tuo, 
kad Lietuva neatsiliko, vijosi madą, nors ir 
buvo sunku atlaikyti spaudimą, „geležines 
užkardas“, bet sugebėjo mūsų dainiai 
išdainuoti garsiai, pavyzdžiui, Naujalio, 
Sasnausko, Tallat-Kelpšos dainas su 
neapsakomu jausmu krūtinėje.  

Gimnazija... Tu esi kelias, kuriame lieka 
įspaustos pėdos. Pasistenkime, kad tuos 
pėdsakus būtų malonu prisiminti.“ 

-Edvardas Čepanonis, 
muzikos mokytojas 

 

„Skaičius 100 man asocijuojasi 
su žodžių, kuriais turėtume 
papildyti savo anglų kalbos žodyną, 
sąrašu. Nors šimtą per mėnesį. 

Gimnazijai linkiu pritraukti dar 
daugiau nuostabių žmonių 
(mokytojų, mokinių), kuriems čia 
visada būtų gera ir kurie padėtų 
kurti bei palaikytų tą gerovę.“ 

-Žydrūnė Ostapenko, 
anglų kalbos mokytoja 

„Informacinėse technologijose 
skaičius 100 (dešimtainėje skaičiavimo 
sistemoje) yra lygus: 1100100 
(dvejetainėje), 144 (aštuntainėje), 64 
(šešioliktainėje). 

Lietuvai linkiu dar 100 garsių metų 
ir ją garsinančių informacinėse 
technologijose žmonių, kurie jau dabar 
pradeda savo kelią.“  

-Dainius Martūnas, 
informacinių technologijų mokytojas 

„Man asmeniškai 100 asocijuojasi su 
ilgaamžiškumu; šimtamečiai senoliai kelia 
susižavėjimą ir pagarbą. Arba 100 ąžuolų 
giraitė, pasodinta mokinių Lietuvos 
šimtmečiui paminėti. Ąžuolai taip pat 
simbolizuoja ilgaamžiškumą. 

Gimnazijai taip pat linkiu 
ilgaamžiškumo, gerų mokinių, kurie ir 
dabar, ir ateityje garsintų Simono 
Daukanto gimnazijos vardą.“ 

-Nijolė Jankauskienė, 
biologijos mokytoja 
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Gabija Lakštytė, IVe 

Sielos 
 

Laikas skrenda kaip kopų smiltys, kuriose užkasėt mane. 

Jūs nudažėt gyvenimą kaip paveikslą savo išgalvotame mene. 

Man nebaisu išeit vienam, audringą vasaros naktį 

Turėdamas jus galvoje, išgyvenčiau liūdesį vienatinį. 

 

Mes buvom pašėlę ir mum laikas neegzistavo. 

Gulėjom lauke, kol veidai mūs išbalo. 

Naktis sugraudino ir sujungė sielas, 

Kurios buvo pasiklydusios, išprotėjusiai vienos. 

 

Susitiksim prie jūros, kur Birutė mus mato, 

Kur bangos jausmus vėlei atkrato. 

Tačiau jei ir nesutiksiu jūs smėly prie kranto, 

Eisiu begaliniu keliu, kuris mane išbando. 

 

Likit sveiki, mano sielos architektai, 

Turėsiu jus mintyse, važiuodamas prospektais. 

 

„Žvilgsnis“. Austėja Juozėnaitė, Ia2 

„365 dienos, 365 
naujos galimybės, 

365 nepamirštamos 
akimirkos“. (Naujųjų 

metų naktis Vilniuje) 

Urtė Tatarūnaitė, Ia1 

„[Įrėminti]“ 
(vaizdas nuo Karaliaus 

Mindaugo tilto) 

Modestas Baranskas, IVe 

„Vienintelė ir nepakartojama Šv. Onos 
bažnyčia“ 

Urtė Tatarūnaitė, Ia1 

„Prošvaistė“  

Modestas Baranskas, IVe 

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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Kovas, pavasaris ir šiltesni orai jau ne už kalnų! 
Kas kovo mėnesį vyko Lietuvos bei pasaulio istorijoje? 

Kalendorių sudarė N. Juta Nalivaikaitė

ISTORINIS 

KALENDORIUS Kovas 
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis Sekmadienis 

   

1 2 3 4 

1581 m. 
įsteigtas LDK 
Vyriausiasis 
Tribunolas 

1951 m. 
įvyko pirmosios 

visų NBA 
žvaigždžių 
rungtynės 

1861 m. 
Lietuvoje 
panaikinta 
baudžiava 

1602 m. 
Šv. Kazimieras 

paskelbtas 
šventuoju, 

Lietuvos globėju 

5 6 7 8 9 10 11 

1996 m. 
pasirašyta 
Lietuvos ir 
Lenkijos 

sutartis dėl 
valstybės 

sienos 

1918 m. 
gimė Adolfas 

Ramanauskas – 
Vanagas, 
Lietuvos 
partizanų 

vadas 

1869 m. 
gimė Donatas 
Malinauskas, 

Lietuvos 
Nepriklausomybės 

akto signataras 

1877 m. 
gimė 

prozininkė 
Marija 

Pečkauskaitė 
(Šatrijos 
Ragana) 

1999 m. 
Lietuva ir 
Ispanija 
pasirašė 

bevizio režimo 
sutartį 

1930 m. 
gimė poetas 

Justinas 
Marcinkevičius 

1990 m. 
atkurta Lietuvos 
Nepriklausomybė 

12 13 14 15 16 17 18 

1794 m. 
T. Kosciuškos 

sukilimo 
Lenkijoje 
pradžia 

1401 m. 
prasidėjo 
žemaičių 

sukilimas prieš 
kryžiuočius 

1386 m. 
Jogaila 

karūnuotas 
Lenkijos 
karaliumi 

1909 m. 
gimė Jonas 
Žemaitis – 
Vytautas, 
Lietuvos 

partizanų vadas 

1846 m. 
gimė knygnešys 
Jurgis Bielinis 
--------------- 
Knygnešio 

diena 

1994 m. 
Seimas priėmė 
Lito stabilumo 

įstatymą 

1858 m. 
gimė R.Dyzelis, 

vokiečių 
inžinierius, 

dyzelinio variklio 
išradėjas 

19 20 21 22 23 24 25 

1972 m. 
pogrindyje 

pradėta leisti 
Lietuvos 
katalikų 

bažnyčios 
kronika 

Žemės diena, 
pavasario 
lygiadienis 

Tarptautinė 
poezijos diena 

1387 m. 
Vilniui 

suteiktos 
Magdeburgo 
(savivaldos) 

teisės 

1990 m. 
Lietuvoje 

nutraukta KGB 
veikla 

1798 m. 
Vilniuje įsteigtas 

paštas 

1924 m. 
Graikija 

paskelbta 
respublika 

26 27 28 29 30 31 

 

1898 m. 
gimė Antanas 

Gustaitis, 
Lietuvos karo 

aviacijos vadas 

1883 m. 
Rytų Prūsijoje 
pradėtas leisti 

žurnalas 
„Aušra“ 

1794 m. 
N. Brigsas 

užpatentavo 
skalbimo mašiną 

2004 m. 
Lietuva įstojo į 

NATO 

1861 m. 
gimė rašytoja 

Gabrielė 
Petkevičaitė - 

Bitė 

1993 m. 
atidarytas naujas 

Vilniaus oro 
uosto terminalas 
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Mėgsti iššūkius ir galvosūkius? Išbandyk savo jėgas! 

Remkis apačioje esančiais atsitiktine tvarka pateiktais žodžių apibūdinimais ir iš pabirusių raidžių 
sudaryk žodžius bei įrašyk juos į dešinę brėžinio pusę. Iš eilės surašęs raides iš skaičiais pažymėtų 
langelių, gausi atsakymą – sužinosi garsaus Lietuvos poeto pavardę. 

Siųsk atsakymą elektroniniu paštu aisciai.vsdg@gmail.com (nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir 
klasės!). Užduoties atsakymai ir pirmųjų penkių teisingus atsakymus atsiuntusių mokinių pavardės bus 
paskelbti kitame numeryje. 

Sėkmės! 

Atsitiktine tvarka pateikti žodžių apibūdinimai: 

○ Audinių dekoravimo technika. 

○ Filmukų kūrimo būdas, naudojant piešinių serijas, kompiuterinę grafiką. 

○ Miestas Zarasų rajone prie Sartų ežero. 

○ Lelijinių šeimos nuodingas šlapių pievų augalas. 

○ Lietuvos didikų giminė. 
○ Eilėraščio posmas. 

○ Vidurio Lietuvos upė, minima Maironio eilėraštyje „Lietuva brangi“. 

○ Lietuvos kunigaikštis, susapnavęs staugiantį geležinį vilką. 

○ Seniausio Lietuvos ąžuolo pavadinimas. 

○ Mokslas apie antspaudus. 

○ Viena iš senųjų Lietuvos sostinių. 

○ Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataro, kuris dokumente pasirašė pirmasis, pavardė. 

○ Kas „rausta“ Maironio eilėraštyje „Kur bėga Šešupė“? 

○ Šalis, pirmoji pripažinusi Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą. 

○ Veikėjų pokalbis literatūriniame kūrinyje. 

Užduotį sudarė N. Juta Nalivaikaitė
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