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MIELAS SKAITYTOJAU,
Kai už lango ima vėsti orai, o medžių lapai nusidažo gražiausiomis spalvomis, žinai – atėjo ruduo... Tai puikus laikas užplikyti puodelį arbatos ir
pasinerti į prisiminimus bei netolimų įvykių sūkurį. Trumpiau tariant – kviečiame patogiai įsitaisyti
ir skaityti mūsų gimnazijos laikraštį „Aisčiai“!
Šis laikraštis skirtas ne tik skaitymui! Kviečiame
visus spręsti užduotį skaitytojui (ir laimėti prizus!), dalintis savo kūryba (tekstais, eilėmis, piešiniais, nuotraukomis...) ar siūlyti pašnekovus, kuriuos kviesime smagiam interviu. Gal ir Tu būsi
vienas iš jų? ;)

Glorijos Kaminskaitės nuotr.

Kviečiame susipažinti su naujuoju gimnazijos Mokinių tarybos
prezidentu Vaidotu Buroku!
Skaitykite 3 psl.

-Kūrybinė grupėIgno Gegužio nuotr.

Mūsų mokytojų ir gimnazistų
bendras darbo vaisius – spektaklis apie Simoną Daukantą. Su juo
jie keliaus ir po Lietuvos Simono
Daukanto vardu pavadintas mokyklas! Ar Tu jį matei?
Skaitykite 5 psl.

Igno Gegužio nuotr.

Igno Gegužio nuotr.
Mokinių kūrybos skiltis 12 psl.

Mokytojai – tai žmonės, nešantys
šviesą ir dalinantys ją mums,
mokiniams. Profesinės šventės
proga kalbinome mūsų gimnazijos mokytojus.
Skaitykite 9 psl.
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JOLANTA KNYVIENĖ – VILNIAUS MIESTO METŲ VADOVĖ!
N. Juta Nalivaikaitė
Šie metai paskelbti Simono Daukanto metais, o mūsų gimnazijos direktorė Jolanta Knyvienė
išrinkta Vilniaus miesto metų vadove! Jis parašė pirmąją Lietuvos istoriją lietuviškai, o Ji saugo mūsų kuriamą gimnazijos istoriją. 2018-ieji mūsų mokyklos bendruomenei – tai metai, kupini džiugesio ir simbolikos. Šia gražia proga kalbinome mūsų visų mylimą ir gerbiamą direktorę
Jolantą Knyvienę.
paaugliais, jaunuoliais, o mano darbas susietas su vadovavimu suaugusiems žmonėms.
Kitas skirtumas – dirbdamas
direktoriumi tu turi turėti labai platų vaizdą į švietimo sistemą bei tavo priimamų
sprendimų poveikį mokiniams,
darbuotojams, mokinių tėvams.
Kas Jus, kaip vadovę, labiausiai džiugina gimnazijoje?
Yra du dalykai, tačiau negalėčiau išskirti, kuris yra pirmas,
kuris – antras, jie abu lygiaverčiai. Džiugu, kad turime
tikrai stiprų mokytojų kolektyvą ir, žinoma, tai, kad turiGlorijos Kaminskaitės nuotr. me daug mokinių. Šie dalykai
tarpusavyje susiję, manau,
Gavote šių metų Vilniaus kad daug mokinių turime būmiesto metų vadovės nomi- tent dėl stipraus gimnazijos
naciją. Koks jausmas apėmė mokytojų kolektyvo.
išgirdus šią žinią?
Žinoma, kad malonu, kai tave Priminkite, kaip gimė mintis
pastebi ir įvertina. Aišku, visų šią gimnaziją pavadinti Simopirma tai buvo kolegų, moky- no
Daukanto
vardu?
tojų įvertinimas. Tikrai labai Istorija gan paprasta – vyksmalonu. (Šypsosi)
tant mokyklos reorganizacijai
reikėjo pakeisti mokyklos paKas turėjo įtakos Jūsų profe- vadinimą. Tuomet mes vadisijos kelio pasirinkimui?
nomės VPU universitetine moNegalėčiau pasakyti, kad man kykla, bet pasikeitus tam tikkažkas, pavyzdžiui, koks nors riems teisės aktams toks pamokytojas, darė įtaką, nors vadinimas likti negalėjo. Buvo
savo mokymosi laikotarpiu laikas, kai reikėjo apsispręsti
gerų mokytojų mačiau tikrai labai greitai, per kelias diedaug. Aš visą laiką norėjau nas. Galvojome, kieno vardo
dirbti tokį darbą – būti moky- dar nėra. Kažkas iš aktyvių
toja – tai buvo mano asmeni- mokytojų pasiūlė Simoną Daunis pasirinkimas.
kantą ir mums neliko jokių
abejonių... Juk tai buvo pati
Kuo skiriasi mokytojo ir di- nepriklausomybės
pradžia,
rektoriaus darbas?
berods, 1996 metai, ir tos
Tiek direktorius, tiek mokyto- S.Daukanto tautos laisvės bei
jas vadovauja kolektyvui. Ži- lietuvių kalbos puoselėjimo
noma, mokytojas tų kolektyvų idėjos mums pasirodė labai
turi daugiau, priklausomai priimtinos.
nuo to, kiek turi grupių. Mokytojai gimnazijoje dirba su Ką mūsų gimnazijai reiškia
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turėti Simono Daukanto vardą?
Na, turint Simono Daukanto
vardą, dėmesys laisvei, gimtajai kalbai ir istorijai tikrai yra
ir turėtų likti mūsų vertybėmis.
Kas Jums yra Simono Daukanto asmenybė?
Jis visą savo darbą pašventė
sunkiam darbui, kuris, deja,
tuo metu nebuvo suprastas ir
įvertintas. Manau, kad S. Daukantas buvo žmogus, pralenkęs savo gyvenamąjį laikotarpį, žmogus, kuris visai negailėdamas savęs dirbo kitų
labui. Dėl to jo asmenybė žavi.
Jums jau teko matyti mūsų
mokytojų ir gimnazistų statytą
spektaklį
„Dvylika
juodvarnių, aplink Daukantą
lakstančių“. Kokių minčių
kilo jį žiūrint?
Minčių kilo įvairiausių. Visų
pirma, spektaklis sujaudino, o
tai, matyt, ir yra svarbiausia.
Spektaklis suteikė daug gerų
emocijų, buvo labai smagu
matyti jaunus žmones, kurie,
manau, taip pat labiau pažino
S.Daukantą, kaip žmogų, bei
jo kūrybą ir biografiją.
Iš tiesų tai labai noriu padėkoti mokiniams, vaidinusiems
spektaklyje, nes teko aukoti
ir laiką, ir pamokas, ir visa
kita. Matėsi jų pastangos ir
vaidinimas su meile. Žinoma,
noriu padėkoti ir mokytojams
lietuvių kalbos mokytojai Danutei Pilypavičiūtei, istorijos
mokytojui Mindaugui Olbutui
ir teatro mokytojai Rasai
Ercmonienei - Varnei už tai,
kad jiems vadovaujant šis
spektaklis išvydo dienos šviesą. Labai juo džiaugiuosi.
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S. Daukantui teko lankytis
ne vienoje šalyje. Kuri Jūsų
pačios kelionė Jums asmeniškai buvo pati įsimintiniausia? Kodėl?
Iš visų šalių, kuriose esu buvusi, tikriausiai išskirčiau Norvegiją. Ne tik dėl gamtos, kuri labai įspūdinga ir graži,
man teko lankytis mokykloje,
gyventi mokytojo šeimoje,
bendrauti su mokytojais. Būtent tas jų bendravimas, nuoširdumas ir dėmesys Lietuvai
mane tikrai labai sužavėjo.
Jei kalbėtume apie turistines
keliones, tai man labai patiko
Kroatija. Tai buvo įsimintina
kelionė, gal todėl, kad pamatėme visą šalį nuo šiaurės iki
pietų – iki pat Dubrovniko.
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Atsakomybė, sąžiningumas –
jos abi labai susijusios – ir dėmesys žmogui.
S. Daukantas ryžtingai siekė
užsibrėžto tikslo. Ko palinkėtumėte gimnazistams kelyje savo tikslo link?
Įžanginėje klausimo dalyje
sakėt, kad jis ryžtingai siekė
užsibrėžto tikslo. To paties
galima palinkėti ir mūsų gimnazistams: ryžtingumo, noro
veikti, nesėdėjimo vietoje.
Sėkmė aplanko, jei žinai, ko

nori, ir supranti, jog nuo tavęs paties labai daug kas priklauso. Sakoma, kad žmogus
neišnaudoja visų savo galimybių, bet kartais jis jų savyje
tiesiog neatpažįsta, nežino jų
turįs. Linkiu mokykloje padaryti netikėtų atradimų: „O,
pasirodo aš dar ir tą galiu!“
Linkiu ieškojimų ir savęs atradimo. (Šypsosi)

Ačiū Jums už interviu.

Pagal specialybę esate matematikė. Koks skaičius Jums
gražiausias
ir
kodėl?
Tas grožis dažniausiai siejamas su kažkokia mistika: šeši,
septyni, trylika, nulis ar vienas – visi jie su kažkuo siejami. Aš asmeniškai neišskiriu
nei vieno skaičiaus. Man jie
visi gražūs.
Kokios trys vertybės yra
svarbiausios Jūsų gyvenime?
Glorijos Kaminskaitės nuotr.

GIMNAZIJOS SIELA – GIMNAZIJOS MOKINIŲ TARYBOS
PREZIDENTAS VAIDOTAS BUROKAS
Kornelija Garlaitė
Rugsėjo 26 dieną Alumni Facebook paskyroje buvo paskelbtas įrašas, skelbiantis apie naująjį
gimnazijos Mokinių tarybos prezidentą - IIIu2 klasės mokinį Vaidotą Buroką! Ne paslaptis, jog
apie Vaidotą žino kone kiekvienas mokyklos mokinys. Vaidotas - mūsų gimnazijos renginių siela. Susipažinkime su juo artimiau.
Pradėjęs mokytis S. Daukanto gimnazijoje iš pat pradžių
buvai aktyvus: dalyvavai
mokyklos renginiuose, buvai
klasės seniūnu, nuo praėjusių metų vedi mokyklos
radijo laidas ir renginius,
šiais metais tapai mokyklos
Mokinių tarybos prezidentu.
Ar lengva suderinti moky-

mąsi ir kitą veiklą gimnazijoje?
Tai lengva, jeigu moki
planuoti savo laiką. Aš savo
laiką pradėjau planuoti jau
labai seniai: turėjau daugybę
darbų, susijusių ne tik su
reklamomis,
įgarsinimais,
radiju, buvau ir gimnazijos
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buvusios mokinių tarybos prezidentės Rūtos Stumbraitės
pavaduotoju, ėjau į įvairius
Vilniaus miesto savivaldybės
renginius,
organizuojamus
Lietuvos moksleivių sąjungos.
Turėjau tikrai daug veiklos,
bet aš susiplanuodavau laiką,
tad lengvai suderindavau su
mokymusi.
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Deja,
mokymasis
nebuvo
tikslingas ir tokiu nebus, kol
turėsiu tiek veiklos. Mano prioritetas yra mano mėgstama
veikla,
kitu
atveju,
aš
nesidžiaugčiau gyvenimu.

Papasakok apie mokyklos
Mokinių tarybos prezidento
įprastinę darbo dieną.
Įprastinė mano darbo diena
nesiskiria niekuo nuo mokinio
darbo dienos, tik tuo, kad esu
atsakingas už daugelį veiklų.
Turiu eiti konsultuotis, ieškoti, organizuoti, informuoti
visus- tiek pačią mokinių tarybą, tiek klasės seniūnus.

Kokia kita veikla, be mokymosi, domiesi?
Domiuosi muzikos kūrimu,
radiju, oratorystės menu,
politika, žurnalistika. Savo
dikciją lavinu kasdien, apskritai stengiuosi tobulėti.
Glorijos Kaminskaitės nuotr.

Kokiomis savybėmis turi
pasižymėti gimnazijos Mokinių tarybos prezidentas?
Svarbiausia yra atsakomybė.
Be atsakomybės būsi joks
prezidentas ir tavęs niekas
nevertins. Mokinių tarybos
prezidentas atstovauja mokinių interesams, prisideda
prie renginių organizavimo ir
mokinių minčių realizavimo.
Taip pat svarbios savybėsdiplomatiškumas ir komunikabilumas. Mokinių tarybos
prezidentas vienaip ar kitaip
dalyvauja
gimnazijos
ir
daugelio
kitų
mokyklų
renginiuose, kalba savo ir
gimnazijos vardu. Dar viena
svarbi savybė- ryžtas, būtinas siekiant bet kokių planų
įgyvendinimo.
Ką žadi nauja nuveikti mūsų
gimnazijoje?
Aš labiau linkęs veikti nei
žadėti. Šiais metais bus visko
dar daugiau ir kokybiškiau.

Papasakok, kaip pradėjai
savo karjerą Vilniaus universiteto radijuje? Kiek laiko
jame dirbi?
Vilniaus universiteto radijuje
pradėjau dirbti atstiktinai.
Nuėjau į universitetą įsirašyti
vokalų tam tikriems kūriniams ir taip išėjo, kad
užsisėdėjau ten pusvalandį ar
valandą. Kitąkart jau kartu su
komanda atėjau vesti laidos.
Manau, kad taip atsitiktinai
atradau
savo
tikrąjį
pašaukimą.
Radijas gimnazijoje ir radijas Vilniaus universitete - du
visiškai skirtingi ar panašūs
dalykai?
Tai du visiškai skirtingi dalykai, nes gimnazijos radijo
metu kalbu tam tikra tema
kartu
su
bendraklasiu
Dominyku Žvirbliu. Vesdamas
universiteto radijo laidą kalbu tiesiogiai, turiu pašne-

kovų, improvizuoju, mane
girdi ne kaip mokykloje,
gimnazijos
mokiniai,
o
pavyzdžiui, visas Vilnius.
Ne paslaptis, kad kuri ir
muziką, praėjusiais metais
vykusiame renginyje ,,Muzikuojanti gimnazija” teko
išgirsti Tavo kūrybos. Ar ir
toliau tęsi šią veiklą?
Taip, be abejonės, tęsiu šią
veiklą, kuriu muziką, tiktai
dabar dirbu rimtesnės elektroninės muzikos linkme. Visai neseniai, maždaug prieš
pusantro mėnesio, lietuvių
tarptautiniame kanale ,,Lithuania HQ” grojama mano
perkurta vieno labai žymaus
pasaulinio
mastu
kūrinio
versija,
ir ji surinko jau
beveik 400 tūkstančių perklausų.
Ką tau reiškia muzika?
Muzika - tai veikla, kuria
atsiriboju nuo pasaulio. Ji
leidžia man realizuoti kūrybines mintis, idėjas muzikiniu
ritmu, pavyzdžiui, kai esu
pavargęs ar kai mane apima
kūrybinis įkvėpimas. Tai galimybė atsiskleisti mano kūrybiškumui.
Kokia tavo didžiausia svajonė?
Svajonė- dirbti radijuje, tikiuosi, kad laikui einant tai
pavyks, nes būtent dėl to ir
dirbu kiekvieną dieną, o
vėliau įsidarbinus
televizijoje vesti žinias.
Ačiū Jums už interviu.

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!
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IR VADINS TAUTA JĮ... SIMONU DAUKANTU
Gabrielė Brazaitytė
Jis, vedinas kilnaus tikslo, pėsčiomis ėjo į Vilnių. Jo žodžiuose susipina istorija, senųjų tautiečių lūpomis perduoti pasakojimai apie narsią, nepavergtą lietuvių tautą – siektiną idealą
nūdienos kartoms. Tad 2018 metus paskelbus Simono Daukanto metais, mes – Simono Daukanto
gimnazijos mokiniai ir mokytojai – jaučiame pareigą pagerbti tautos Herodotu pramintą pirmosios rašytinės lietuviškos istorijos autorių, pristatydami spektaklį „Dvylika juodvarnių, apie
Daukantą lakstančių.“

Igno Gegužio nuotr.

Spektaklio sumanytojų
tikslas- S.Daukanto metus paminėti respublikiniu mastu
visose Lietuvos S.Daukanto
vardo gimnazijose. Mūsų auditoriją sudaro garbūs svečiai
iš Švietimo ir mokslo ministerijos, užsienio diplomatai,
mokytojai, tačiau svarbiausia
– Lietuvos jaunimas, pavargęs
nuo istorinių datų „kalimo,“
perdėto tautos didvyrių aukštinimo ir nuobodžių faktų.
Todėl spektaklį statę gimnazijos mokytojai Mindaugas
Olbutas, Danutė Pilypavičiūtė
bei Rasa Ercmonienė-Varnė
ieškojo
modernių,
jauno
žmogaus akiai patrauklių režisūrinių sprendimų. Siekiant
įtaigiau perteikti istoriją į
spektaklio pasirodymą buvo
įtrauktas šokėjų būrys.
Spektaklio veikėjai –
mums, mokiniams, tik teoriškai pažįstamos asmenybės,
tad suvokti jų charakterius,
sudėtingą to meto politinę
situaciją, romantizmo pasaulėžiūrą ir visa tai įtikinamai
perteikti XXI a. jaunimui -

gana sudėtinga užduotis, reikalaujanti laiko bei ryžto.
Visiems žinoma, jog norint
įsijausti į vaidmenį reikia
praktikos, kitaip tariant, repeticijų. Jų būta daug, kartais varginančių ir sudėtingų,
tačiau ketvirtoko Einiaus,
spektaklyje atlikusio pasakotojo vaidmenį, teigimu, repeticijos buvo smagios ir įdomios. Jose vyravo jaunatviška, žaisminga atmosfera, kurta ne tik mokinių, bet ir mokytojų. Pro spektaklio scenarijaus autorės mokytojos Danutės akis neprasprūsdavo nė
menkiausias judesio netikslumas, chaosą scenoje suvaldydavo režisieriaus talentą
atskleidęs mokytojas Mindaugas, sceniniu veikėjų įvaizdžiu rūpinosi mokytoja Rasa.

ka gimnazijos trečiokams ir
ketvirtokams tapusias dainas,
salės šurmulys ir pirmieji
publikai tariami žodžiai atpirko ilgas repeticijoms skirtas
valandas. Pasąmonėje šmėžavo citatų apie darbą ir rezultatų teikiamą malonumą
nuotrupos- apie karčias šaknis, saldžius vaisius... Atrodytų, ir liaudies išmintis nėra
pajėgi įvardyti po spektaklio
vyravusio bendrumo, pasisekimo ir pasididžiavimo vieni
kitais jausmo.

Nojaus Žalio nuotr.

Nojaus Žalio nuotr.

Po ilgų repeticijų išaušus premjeros dienai ir aktorių, ir režisierių veiduose
vis šmėkšteldavo nerimo šešėlis – geras ženklas. Kelionė
troleibusu į Simono Daukanto
progimnaziją, traukiant klasi-
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Pasirodymas
jauniesiems S. Daukanto progimnazijos mokiniams buvo pirmas
bandymas ruošiantis tikrajai
premjerai – spektakliui Mokytojų dienos proga. Spektaklis
- tai padėka mokytojams už
jų kantrybę, atsidavimą ir
pastangas ugdyti mokinius
kaip žmones. Nuoširdžios mokytojų šypsenos ir graudulio
ašaros leido suvokti, jog tikslą pasiekėme.
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GIMNAZIJOS PIRMOKŲ INAUGURACIJOS ŠVENTĖ
Miglė Kaminskaitė
Esu pirmos klasės mokinė, norinti su Jumis pasidalinti džiugia žinia – tuo, kas geriausia nutiko
per spalio mėnesį ne tik man, bet ir visiems pirmokams. 2018 metų spalio vienuoliktą dieną
mes oficialiai tapome Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos bendruomenės dalimi!
Iš ketvirtokų gavome
žinią, kad šių metų inauguracijos tema bus susijusi su pasaulio gentimis, dievais ir
deivėmis. Kiekvienai klasei
reikėjo išsirinkti gentį (realiai
egzistavusią, egzistuojančią,
fantastinę), kurios atstovais
norėtume būti. Klasių auklėtojos ir mokiniai turėjo darbelio - apsispręsti, kokia gentimi norės būti, atlikti ir
namų darbų užduotis: sugalvoti prisistatymą, trunkantį
maždaug 2-3 minutes, genties
šūkį, pasigaminti gentį reprezentuojantį
atributąvėliavą ar skydą. Iškilmingai
inauguracijos popietei mokiniai uoliai ruošėsi: idėjų generavimas ir koregavimas,
šūkio kūrimas, repeticijos po
pamokų ir prieš jas, drabužių
derinimas- visa tai kėlė malonų šurmulį ir lengvą chaosą.

jausmas užplūsta, kai į sceną
užlipi kartu su visa klase. Pajunti, kad nesi vienas, kad
gali pasitikėti šalia esančiais
draugais,
kartu
šokti,
dainuoti ir vaidinti matant
salėje susibūrusiems mokytojams ir mokiniams. Nuostabu
regėti
nuoširdžią
drąsinančią auklėtojos šypseną, smagu skanduoti šūkį.
Gera nuo scenos nulipti girdint griausmingus plojimus!
Visų pirmokų klasių pasirodymai buvo žavūs ir originalūs.

Glorijos Kaminskaitės nuotr.

Gorijos Kaminskaitės nuotr.

Išaušo lauktoji diena –
ketvirtadienis. Ir mokinių šurmulys nuo pat ryto: vieni
krovėsi į kuprines pasirodymui reikalingus daiktus,
kiti atskuodė į mokyklą net su
šlepetėmis, treti kartojosi
dainos žodžius, derino instrumentus. Buvo džiugu matyti,
kaip klasės po truputį vienijasi, atranda bendrą kalbą.
Galiu paliudyti - geras

Pirmokų laukė kūrybinės
užduotys
ir
išbandymai.
Klasės gentis kūrė ketureilį
auklėtojai, įpindami žodžius
Lietuva, gimnazija ir auklėtojos vardą. Mokinių išradingumu ir šmaikštumu auklėtojos
liko
patenkintos,
salė
sužavėta. Vėliau laukė linksmoji karaoke užduotis –
paeiliui
kiekviena
klasė,
paskui ir visi pirmokai dainavo gerbiamo maestro V.
Kernagio dainą ,,Mūsų dienos
kaip šventė“. Skambant linksmai muzikai dainuoti iš
širdies sugebėjo visi, tad atmosfera buvo puiki. Inauguracijos šventė neapsiėjo be
gimnazijos priesaikos, kuria
mus prisaikdino Mokinių ta6

rybos prezidentas V.Burokas.
Atminimui kiekvienas pirmokas gavo po trispalvę apyrankę, klasė - priesaiką.

Glorijos Kaminskaitės nuotr.

Inauguracijos diena praėjo, tačiau prisiminimai į
atmintį įsirėš ilgam. Už šventę dėkojame gimnazijos ketvirtokams ir
mokytojams
M.Olbutui ir D.Pilypavičiūtei,
nes jų dėka turėjome puikią
progą pažinti vieni kitus ir
save, šauniai praleisti laiką
kartu.
Džiaugiamės,
kad
tapome tikraisiais mokyklos
bendruomenės nariais. Dėkojame
auklėtojoms,
kad
subūrė klasę bendram darbui,
džiaugiamės,
kad
nepabūgome išreikšti idėjų ir jų
įgyvendinti. Tikimės gražių
bendravimo ir bendradarbiavimo metų!

Glorijos Kaminskaitės nuotr.
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MARTYNO MAŽVYDO BIBLIOTEKĄ PAPUOŠĖ
DAUKANTIEČIŲ PIEŠINIAI
Martyno Mažvydo bibliotekoje renginyje spalio 18
d. įvyko respublikinio mokinių
dailės, fotografijos ir technologijų konkurso ,,Skaitau
Simoną Daukantą“, skirto Simono Daukanto 225-osioms
gimimo metinėms paminėti,
nugalė-tojų apdovanojimas.
Džiugu, kad daug mūsų
gimnazijos
mokinių
tapo
konkurso
prizinių
vietų
laimėtojais: Austėja Juozėnaitė ir Augustė Rezgaitytė,
IIa2 – II vieta, Patricija Ana
Norkūnaitė, IIa1 – III vieta,

Jokūbas Narbutas, IIb – III
vieta, Rytis Dringelis, IVb – I
vieta, Diana Davolytė, IIIa – II
vieta, Dovilė Dikovičiūtė, IVc
– III vieta, Jonas Barkauskas,
IIIu1 – III vieta. Darbai išties
įdomūs, atlikti įvairia technika: grafika, kompiuterinė
grafika, koliažu, akvarelėmis,
akrilu, spalvotais pieštukais,
aliejine pastele, stiklo plastika, žavėjo ne tik komisijos
narius, bet ir parodos lankytojus.
S. Daukanto portretą
originaliai pateikė ir grupė

mūsų gimnazijos trečiokių,
naudojusios įvairią techniką
(veltinis, dažymas, aplikacijos) ir pelniusios I vietą: Adomavičiūtė Ema, Aušrinė Belickaitė, Saulė Budzevičiūtė,
Mingailė Kėkštaitė, Emilė
Krivelytė,
Vaiva
Mikalajūnaitė, Justina Miknaitė, Joana
Palavinskaitė,
Sibilė
Stankevičiūtė, Luka Supranavičiūtė, Aušra Verseckaitė,
Greta Balčiūnaitė. Džiaugiamės jų pasiekimais ir talentu,
didžiuojamės, kad turime
tiek kūrybingų mokinių!

Dailės mokytojos Agnės Juršytės nuotraukos
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I vieta - Simono Daukanto gimnazija, mokinių kolektyvinis darbas

II vieta - Austėja Juozėnaitė ir
Augustė Rezgaitytė, IIa2

III vieta - Jonas Barkauskas, IIIu1

Dailės mokytojos Agnės Juršytės nuotrauka
8
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MOKYTOJŲ DIENA
Milda Butkevičiūtė
Gimnazijoje mus ugdo daug įvairių asmenybių, turinčių savo svajonių ir troškimų. Tai žmonės,
kurie atiduoda visas savo jėgas mus mokydami. Spalio 5 dieną tradiciškai Simono Daukanto
gimnazijoje buvo minima Mokytojų diena.
Nuo ankstaus ryto mokytojai buvo pasitikti Mokinių tarybos narių, apsirengusių tautiškais
drabužiais, palydėti birbynėmis gyvai atliekamų melodijų mokytojų kambaryje vaišinosi gimnazijos ketvirtokų paruoštomis vaišėmis: namine lietuviška duona, kava, žolelių arbata, pyragais,
sūriais, gira, medumi. Popiet mokinių skirta dovana- teatralizuota lietuvių kalbos – istorijos
pamoka „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“, kurioje puikiai pasirodė gimnazistai,
savo vaidyba suvirpinę ne vienam širdį. Ar kada susimąstėte, ką iš tiesų reiškia būti mokytoju?
Apie ką jie svajoja, kokie nutikimai likę jų atminty ir koks pirmas žodis jiems šauna į galvą išgirdus Simono Daukanto vardą? Būtent to tądien klausinėjome mokytojų. Jūsų dėmesiui- atsakymai, tai, ko dar nežinojote...

Atsakomybė

Knyga
-Muzikos mokytojas
Edvardas Čepanonis

-Chemijos mokytoja
Birutė Radzevičienė

Medė = giria, kurią aprašė Simonas Daukantas, kaip tankią, gūdžią, pilną gyvybės girią, ko šiandien Lietuvoje mažai beturime ir
baigiam patys visus medžius iškirsti!
-Teatro mokytoja
Rasa Ercmonienė - Varnė

Simonas Daukantas – mūsų
gimnazija. Čia daug kūrybingų mokinių, puikus pedagogų kolektyvas. Ugdymas
pagrįstas dialogu, asmeninės
patirties sklaida. Mokiniai
ugdosi bendrąsias ir dalykines kompetencijas ne tik
klasėje pamokoje, bet ir kitose erdvėse renginių metu.
Gera gimnazija.

Pirmas žodis,
išgirdus Simono Daukanto
vardą?

Kantrus, daug kenčiantis.
-IT mokytojas
Mindaugas Jakavonis

Pagarba
-Šokio mokytoja
Inga Martinkėnaitė

-Matematikos mokytoja
Dana Kanclerienė

Kelionė pėsčiomis mokytis.
Aš filosofė, man žodžių reikia daug! :)

Pirmas vaizdinys, išgirdus Daukanto
vardą - Kalviai, jo gimtinė, gal būsimos kelionės tikslas; norėčiau su mokiniais vykti Daukanto keliu, tik kita
kryptimi (Vilnius - Kalviai), nei keliavo
Daukantas...

-Etikos mokytoja
Rimantė Varkalaitė - Bakienė

-Lietuvių k. mokytoja
Živilė Stankevičienė
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Užmiršus tas svajones vaikystėj, kad
būsiu kosmonautas ar Robinas Hudas,
visada svajojau tapti pareigūnu. Jei
likimas būtų leidęs dalyvauti atrankoje į pasienio policijos mokyklą, manau, kad dabar lakstyčiau po miškus
gaudydamas pažeidėjus. Bet dėl sveikatos turėjau atsisakyti tos svajonės
ir ėjau ten, kur liepė genai, ten, kur
esu dabar.

Manau, kad nuoširdžiai ir
atsakingai dirbčiau bet
kurį kitą darbą, jei likimas tai būtų numatęs.
-Chemijos mokytoja
Birutė Radzevičienė

-Muzikos mokytojas
Edvardas Čepanonis

Visada būčiau mokytoja,
puiki profesija.
-Lietuvių kalbos mokytoja
Živilė Stankevičienė

Būčiau gydytoja, dabar šiek
tiek gailiuosi, kad ja netapau, nes jaučiau pašaukimą.
-Šokio mokytoja
Inga Martinkėnaitė

Būčiau žurnalistė, gal
leisčiau kokį žurnalą
ar laikraštį.

Jei likimas nebūtų
lėmęs tapti mokytoju... Ką veiktumėte ir
kuo būtumėte?

Jeigu ne mokytoja, būčiau vaikų ligų gydytoja.
-Matematikos mokytoja
Dana Kanclerienė

-Teatro mokytoja
Rasa Ercmonienė - Varnė

Nežinau, kuo būčiau…
Sunku pasakyti, kaip
gyvenimas būtų pasisukęs kita linkme.
-IT mokytojas
Mindaugas Jakavonis

Greičiausiai studijuočiau biotechnologijas. Iš tiesų daugelį
metų labai domiuosi pomidorų veislių istorija, genetika, selekcija. Tenka be galo daug bendrauti ir dirbti su pomidorų
veislių kūrėjais. Anksčiau domėjausi biologija, bet pomidorai
man neatrodė verti tiek dėmesio. Bet dabar suprantu - klydau, pomidorai gali būti ne tik maistas, bet ir visa istorija,
menas, filosofija ir mokslas. Pasaulis žavisi pomidorų spalvų
ir formų įvairove, nebenustebinsi nieko, kad pomidoras gali
būti mėlynas, pūkuotas, prapjovus geltoną pomidorą, rasi
raudonai geltonai ir žaliai pasipuošusį vidų. Kai supranti, kad
tam reikėjo gamtos dėsnius priversti paklusti žmogaus rankoms, susimąstai. O kaip smagu tai daryti! O dar visa genų
inžinerija... panašiai taip pat, kaip iš lego kaladėlių gali surinkti nerealių gamtos darinių. Tik visada yra ,,stop". Kiek
etiška, kiek moralu kištis į gamtą? Todėl labai džiaugiuosi galimybe kiekvienais metais su mokiniais pamokose apie tai diskutuoti. ;)
-Etikos mokytoja
imantė Varkalaitė -Bakienė

10

VARIA

2018 m. rugsėjis - spalis

Mane labiausiai džiugina,
kai mokiniai rodo iniciatyvą muzikuodami: ieško
daugiau balsų, interpretacijos galimybių, prideda
kažką savito. Ir tokių įvykių vis daugėja pamokų
bei būrelių metu. Tai labai džiugina ir tokie dalykai labiausiai prisideda
prie geros nuotaikos darbe.

Labiausiai džiugina mokinių pasiekimai. Padėkos po kelerių ar keliolikos metų už duotas
žinias ar gebėjimų ugdymą, už pasitikėjimą
mokinio galimybėmis,
už nuoširdžius santykius, už adekvatų vertinimą.
-Matematikos mokytoja Dana
Kanclerienė

Labiausiai džiugina išskirtinių gebėjimų mokiniai, kuriuos pavyko sudominti chemijos mokslu. Šiais mokslo
metais nustebino auklėtinis,
kuris su 6 mokinių komanda
atstovaus Lietuvai tarptautinėje gamtos mokslų olimpiadoje.
-Chemijos mokytoja
Birutė Radzevičienė

-Muzikos mokytojas
Edvardas Čepanonis

Prisimenu, labai mielai nustebino, kai turguje pardavinėjanti daržoves moteris atpažino mane, kaip savo dukters
mokytoją, ir dėkojo, nes dukra, dirbanti užsienio verslo
įmonėje, teatro pamokose
įgytus gebėjimus pritaiko gyvenime, kūrybingai bendrauja, randa išeitį iš situacijos.

Įvardinkite įvykį,
labiausiai Jus
nustebinusį,
nudžiuginusį,
susijusį su Jūsų
darbu.

-Teatro mokytoja
Rasa Ercmonienė - Varnė

Erasmus + projekto kelionė į
Suomiją.
-IT mokytojas
Mindaugas Jakavonis

Labai džiaugiuosi tuo, ko mokau, nes
mano dalykas yra ypatingas. Jame užsimezga santykis. Tuo santykiu, kurį patiriu su mokiniais pamokose, bendrumu, atvirumu ir nuoširdumu, aš labiausiai ir džiaugiuosi. Kaip smagu dalintis savo mintimis, kai tą patį gauni iš
kitų. Pamokoje aš irgi daug ko mokausi. Ir esu jums visiems už tai dėkinga.

Man labai gera matyti, kai mokiniai degančiomis, energingomis akimis ir judesiu
šoka.
-Šokio mokytoja
Inga Martinkėnaitė

Patirčių, įvykių, kurie nustebina ir
nudžiugina, būna nuolat, sunku kažką
išskirti. Man šmėžuoja geltonplaukė
elegantiška mokinės Elenos galva, kai
ji naktį Paberžės bažnyčioj 12val.
nakties, sėdint beveik visiems 10b kl.
mokiniams bažnyčioj ant grindų, be
batų, kone chore-ografiniu judesiu
užpūtnėja žvakes, nuotaika mistinė,
vaizdas estetinis, visų susikaupimas
toks, tarsi būtume vienas kūnas... Tai
buvo 2001 m. per rudens lygiadienį...
Arba štai sesės - viena pirmokė, kita
trečiokė, nesusitarusios atsisėda į tą
patį suolą per skirtingas pamokas, ir
matai, kad šypsena lyg ir ta pati, o
žmogus kitas - geras atpažinimo
džiaugsmas... Tokių įvykių būtų daugybė, rašyčiau knygą, bet turbūt nebūtų pelninga...
-Lietuvių kalbos mokytoja
Živilė Stankevičienė

-Etikos mokytoja
Rimantė Varkalaitė - Bakienė
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MOKINIŲ KŪRYBA

Gertrūda Granickaitė, IVu
„Paskendusi Ofelija“

Patricija Ana Norkūnaitė, IIa1
„Dovydo akys“

Margarita Valionytė, IVc
„Pirmyn į Europą!” 2018 m. respublikinio piešinių konkurso Europos kalbų
dienai paminėti laureatė

Jonė Didžgalvytė, IIp
„Ir jis pasilenkė gurkštelėti raibuliuojančios
šviesos“

Jonė Didžgalvytė, IIp
„Aš balsuoju už geresnę
ateitį“

Jonė Didžgalvytė, IIp
„Rudens lygiadienis“

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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Gabrielė Brazaitytė, Respublikinio moksleivių rašinio konkurso ,,Ar gera būti lietuviu?“ laureatė
Mokytoja Danutė Pilypavičiūtė

AR GERA BŪTI LIETUVIU?
„Esame maža, tačiau ambicinga tauta,“ - nuolat kartoja istorijos mokytojai, badydami
minkštas mūsų smegenis datomis, mūšiais ir Lietuvos istorijai, mūsų egzistavimui, reikšmingais įvykiais. Na ir kas? Kaip Vytauto žirgai, girdyti Juodojoje jūroje, turėtų įtakos mano lietuviškajai esybei formuotis? „Begale būdų... - tikina mokytojai.- Lietuviškumo samprata, jauno žmogaus požiūriu, neribota“. Ar tikrai? Tuomet priklausau tai siauro mąstymo piliečių grupei, manančiai, jog Vytauto žirgai niekuo dėti formuojant lietuviškąją tapatybę. Mano suvokimas ribotas ir telpa į tris istoriškai, politiškai ir ekonomiškai mažareikšmius žodžius, skambėjusius vaikystėje, įkvėptus su pirmuoju oro gūsiu.

Gervuogė
Mažais pirštukais raškydama nakties tamsos pritvinkusias uogas basomis pėdomis rėmiausi į dar drėgną spygliais nukloto miško takelio velėną. Prisirinkusi pilną saują uogų, išdžiūvusias lūpas suvilgiau iš jų trykštančiomis tamsiomis sultimis. Veidas persikreipė nuo netikėto
rūgštumo. Tebejusdama kartų skonį, spoksojau į ant žemės pabirusias tamsias uogas, rodos,
prisirpusias pernakt, sugėrusias žvaigždėto skliauto tamsą, rasos gaivą ir paupio tylą.
„Gervuogė“, – pakartojau pirmąsyk išgirstą, dabar pažįstamą žodį. Aš žinojau, kaip atrodo
ilgakaklės rūke braidančios gervės, ir aiškiai įsivaizdavau miško paunksmėje raustančias uogas, tik niekaip negalėjau suvokti, kodėl tas mažas nakties gniutulėlis vadinamas gervuoge.
Nesupratau, kaip viename žodyje telpa uoga ir paukštis, žemės tyla ir dangaus platybė. Tardama žodį ir aš įsilieju į nepertraukiamą archajinį žemės ir dangaus ryšį, paverčiantį mane
ypatingu žmogumi. Gimtojoje kalboje atrandame prieglobstį nuo nebūties jausmo. Ji leidžia
išsaugoti individualumą, prisiliesti prie protėvių istorijos, savo kilmės ir to, kas egzistuos net
nutildžius žmonijos šurmulį. Žodis, tariamas gimtąja kalba, įgyja ne tik teorinę prasmę. Žodžiais nuausta kiekvieno iš mūsų vaivos juosta – išgyvenimai, džiaugsmai.

Laumė
Istorija lėmė prigimtinį lietuvio laisvės troškimą. Geležies skonį galime pajusti ir šiuolaikinio jaunuolio kraujyje, tačiau, bėgant laikui, laisvės samprata pakito. Dabar ji sietina su
kosmopolitiniu gyvenimo būdu. Tačiau iškyla grėsmė prarasti savo egzistencijos prasmę, slypinčią ryšyje su protėviais, istorija ir mitologija. Laumės - tarpininkės tarp žemės ir dangaus,
atspindinčios nenutraukiamą lietuvio ryšį su praeitimi ir gamta. Daugelis iš mūsų augome mokydamiesi esminių vertybių iš lietuvių tautosakos. Laumių dvilypiškumas mokė suprasti glaudų
gėrio ir blogio ryšį, palaikantį vienas kito egzistavimą. Kerėtojų klajonės giriose sužadino
meilę miškams, užplūstančią kaskart įžengus į girios tankmę. Besimėgaudami miško ramybe
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suvokiame, jog kiekviename iš mūsų tebeslypi pagonybės pradas. Lietuvių mitologija – tai vienybė plačiąja prasme, atskleidžianti ne tik glaudų tautos, bet ir nenutraukiamą žmogaus bei
gamtos ryšį, tapusį lietuvių individualumu, o jo puoselėjimas – tautiškumo pagrindas.

Šnabždesys
Nėra nieko skaudesnio už tylą, išgyvenamą nesugebant nupasakoti jausmų ir abejonių. Išsekusią, nesuprastą žmogaus sielą gali užpildyti tik pirminė, gaivališka žodžio jėga, į sopančią
žaizdą smigdama taiklia žodžio strėle. Žodis gydo. O gal gydo žodžio žmonių pasiaukojimas?
Branginantys savo šalį žmonės, taip pat ir aš, suvokia, jog gimtosios kalbos pajautimas, mokymasis ir taip trokštamas gebėjimas ją valdyti yra palaima, tikrąja savo galia juntama tik tautiečiams. Todėl rašytojų strėlės taikliausiai sminga čia, Lietuvoje. Inovatyvi rašytojo mintis - gaivališkas idėjos šauksmas nuslopsta, pažabotas skaičių, laiko ribų ir virsta gerklėje stringančiu
šnabždesiu. Tauta, skaitydama rašytojų tekstus, gali išgirsti šauksmą, tačiau, nuvertindama autorių kūrybą, riksmą gali paversti šnabždesiu. Palaima nejučia virsta prakeiksmu. Prigimtinė ir
užsitarnauta dovana tampa šleifu, apsunkinančiu rašytojo gyvenimą ir tampančiu grėsme kalbos
puoselėjimui. Kita vertus, šnabždama tada, kai nereikia žodžių, kai kalbama saviems – savai šaliai. Juk taip gera kalbėti suvokiant, jog žodžio strėlė ras kelią į tautiečio širdį. Belieka su meile priimti kalbą kaip dovaną – savo palaimą ir prakeiksmą.
Tautiškumo samprata visuotiniu mastu galimai neatitinka mano pateiktos tautiškumo
sampratos. Joks žmogus nedrįstų šimtametės tautos istorijos, mūšių ir kovų talpinti į tris žodžius. Aš nedrįstu tautiškumo lyginti su banda Juodojoje jūroje geriančių žirgų. Tautiškumas,
vienybė kyla iš panteistinės lietuvių mitologijos, tautos ryšys tvirtėja per žodį, o žodis puoselėjamas pasiaukojančių, savąją kalbą jaučiančių žmonių. Tai tik įrodo, jog esame maža, bet ambicinga tauta, gebanti išsiskleisti, gyvuoti net varžoma sienų ir laiko. Mes sugebame gyvuoti žodyje, vienybėje ir bendrume.

Nori ir Tu pasidalinti savo kūryba? Savo darbą siųsk el. paštu aisciai.vsdg@gmail.com. Laukiame tekstų,
eilių, piešinių, nuotraukų... Nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės, klasės bei darbo pavadinimo!
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2018-ieji metai – Simono Daukanto metai. Daukantieti, išspręsk kryžiažodį apie Lietuvos istorijos tėvu tituluojamą XVIII amžiaus švietėją, siųsk atsakymą elektroniniu paštu
aisciai.vsdg@gmail.com ir laimėk prizą – jį padovanosime pirmajam teisingus atsakymus atsiuntusiam mokiniui! Siųsdamas atsakymą nepamiršk nurodyti savo vardo, pavardės ir klasės.
Užduoties atsakymai ir laimėtojas bus paskelbti kitame numeryje. Sėkmės!
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Vertikaliai
1. Kuriame miestelyje yra S. Daukanto muziejus?
5. Simono Daukanto motinos vardas.
6. Simono Daukanto darbo apie Lietuvos istoriją pavadinimas (2 žodžiai).
8. Simonui Daukantui gyvam esant išleisto kūrinio pavadinimo pirmasis žodis.
9. Kurį universitetą baigė S. Daukantas?
Horizontaliai
2. Kokiame dabartiniame rajone gimė S. Daukantas?
3. Kur mirė Simonas Daukantas?
4. Vienas iš Simono Daukanto sukurtų naujadarų, į kurį žiūrime kiekvieną dieną.
7. Vienas iš Simono Daukanto slapyvardžių.
10. Kaip S. Daukantas vadino aukštaičius?

Kryžiažodį sudarė Augustė Rezgaitytė
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