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Atbilda atidunda karnavalas

Godos Strautnikaitės piešinys

***
Atsistojęs prie Šventų Kalėdų medžio
Sniego angelas pravirkdė savo fleitą.
Vakare prie laužo naujamečio
Jis dainavo apie laimės žvaigždę.
Apie tą, kurią širdy nešiojam,
Tik jos ieškome kažkur toli.
Skrido angelo daina, puošta svajonėm,
Kiekvienam linkėdama rast laimę šiam kely.

Kaip ir kiekvienais metais, į gimnaziją atkeliauja
linksma šventė – Naujametis karnavalas. Vieniems
tai iš tiesų smagi šventė, kitiems – stresas eiti į
sceną vaidinti. Vienaip ar kitaip, karnavalas jau
tapęs tradicija.
Šiais metais gruodžio 28 dieną gimnazijoje
šurmuliuos senoji animacija. Aktų salės duris
pravers Pelenė, Snieguolė, Jūratė ir Kastytis bei
kiti mums visiems gerai žinomi kūrinių personažai.
Didelis dėmesys, vertinant pasirodymus, bus kreipiamas į tai, kas ir svarbiausia karnavale, – į spalvingumą, kostiumų įvairumą.
Tačiau reikia prisiminti, jog tai šventė – ir
gimnazistams, ir mokytojams, todėl neverta sugriežtinti tvarkos, reikia linksmintis. Gerą renginį
galime sukurti visi kartu, tereikia tinkamai pasiruošti ir linksmai nusiteikti!
Sėkmės pasirengiant ir pasirodant!
Monika Grinevičiūtė

***

Gražių, įspūdingų ir šiltų švenčių!
Sėkmingų ir prasmingų ateinančių

2013-ųjų!
Mūsų nerandantiems skaitytojams:
laikraštis „Mokyklos žinios“ tyliai guli ir
jūsų laukia gimnazijos skaitykloje –
ateikite, susiraskite ir skaitykite!
Mūsų žodis laukia jūsų akių prisilietimo...
Redaktorė

Monikos Valuntonytės nuotrauka

Kaip vyksta pasirengimas karnavalui – skaitykite
6 puslapyje.
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Šventė, skirta mūsų krašto poetams –
broliams Matuzevičiams
Gruodžio 15 dieną Pasvalio krašto muziejuje vyko
literatūrinis renginys „Tartum beržai, Krinčino
žemės išauginti”, skirtas Eugenijaus ir Leonardo
Matuzevičių jubiliejams paminėti. Taip pat buvo
apdovanojami rašinių konkurso, skirto šiai progai,
nugalėtojai bei dalyviai. Konkurse dalyvavo ir
moksleiviai, ir suaugę žmonės – pasvaliečiai ir
biržiečiai.
Renginį vedė mokytoja Regina Grubinskienė ir Krinčino E. ir L. Matuzevičių muziejaus vedėjas Albinas Mačiulis. Dainavo moterų ansamblis
iš Biržų krašto – iš Papilio. Matėme gimnazistų
antrokų atliekamą poetinę kompoziciją, sudarytą iš
Leonardo Matuzevičiaus eilėraščių, – „Skleidžiuosi
žiedais kruvinaisiais...“ Albinas Mačiulis šventės
dalyviams dalijo Matuzevičių sode nuskintus
obuolius, ir jais pakvipo visa salė… Kalbėjo
svečiai. Viena viešnia – tai daktarė Genovaitė
Jusaitienė, atvykusi iš Vilniaus: ji pasidalijo
prisiminimais ir leido visiems paskaityti Eugenijaus rašytus laiškus, pavartyti dovanotas knygas.
Netikėtai ekspromtu buvo sukurta graži kompozicija iš Eugenijaus eilėraščių: scenoje konkurso
dalyviai skaitė tuos eilėraščius, kuriuos interpretavo rašiniuose.
Renginio pabaigoje buvo apdovanoti konkurso nugalėtojai: skirtos 1–3 vietos už originaliausius darbus atskirai suaugusiųjų ir moksleivių
grupėse. Buvo įteikti ir specialūs prizai. Muziejaus
Padėkos raštais apdovanoti visi konkurso dalyviai.
Iš viso konkurse dalyvavo 37 rašinių autoriai. Tarp
jų – 12 mūsų gimnazijos moksleivių, kuriems konkursui pasirengti padėjo mokytoja R. Grubinskienė. Taip pat dalyvavo Pasvalio Svalios
pagrindinės mokyklos, Biržų „Saulės“ gimnazijos,
Biržų „Atžalyno“ vidurinės mokyklos, Krinčino A.
Vienažindžio pagrindinės mokyklos ir Joniškėlio
G. Petkevičaitės-Bitės gimnazijos moksleiviai bei
11 suaugusiųjų.
Mums džiugu, kad moksleivių grupėje už
originalią kūrybą, interpretuojant Leonardo Matuzevičiaus eilėraštį, I vieta įvertinta literatų būrelio
narės, 4f klasės gimnazistės Jūratės Grybaitės
novelė „Tai aš“. III vieta už rašinį skirta mūsų gimnazistui, 4b klasės moksleiviui Pauliui Tinteriui.
Sveikiname juos!
Rūta Kaminskaitė
P. S. Pauliaus Tinterio konkursinį rašinį skaitykite 7ame laikraščio puslapyje.

Jūratė Grybaitė ir Paulius Tinteris su konkurso
diplomais po renginio muziejuje
Aivitos Gegevičiūtės nuotrauka

„Panevėžio literatūrinė žiema 2012“
Šių metų gruodžio 7–8 dienomis Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vyko literatūros festivalis, kuriame man teko dalyvauti.
Šeštadienį vykusiuose moksleivių skaitymuose
buvo galima išgirsti moksleivių iš viso Panevėžio
krašto. Vedėjai plėtojo vaikystės, laiko, laisvės
temas. Svarstyta, kad geriausiai žodį atskleidžia
pats autorius skaitydamas savo kūrinius.
Iš jaunųjų kūrėjų buvo išrinkti trys
laureatai, kurie apdovanoti baigiamajame poezijos
ir eseistikos vakare kartu su kitais profesionaliais
rašytojais. Viena laureate iš trijų tapau ir aš –
buvau įvertinta už poeziją.
Visą dieną vykusiuose skaitymuose dalyvavo šalyje žinomi, jau ne vieną knygą išleidę
rašytojai. Savo eilėraščius pristatė ir mūsų kraštietis Tomas Taškauskas. Profesionalų kūryboje buvo
gausu aštrių minčių, nemažai sarkazmo, aktualių
temų analizavimo, įvairių pastebėjimų. Popiet
pasirodė 20 įvairiausio amžiaus Panevėžio krašto
literatų. Jau vakarėjant klausėmės Lietuvos tarmių
dainose ir eilėraščiuose. Tarp jų buvo pristatyta ir
latgalių tarmė. Kartu vyko knygų mugė, kurioje
lankytojai įsigijo ir renginyje pasirodžiusių autorių
kūrinių.
Ieva Demenytė
Sveikiname literatų būrelio narę 4a klasės mokinę Ievą
Demenytę, „Panevėžio literatūrinės žiemos 2012“ laureatę!
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Petro Vileišio gimnazijoje
vėl sulipdyta ,,Sniego gniūžtė“

gydytojai Daliai Vasiliūnienei, mūsų gimnazijos
direktoriui Viktorui Rimšai ir pagalbiniam
personalui,
Lėvens
pagrindinės
mokyklos
direktorei Linai Rauckienei ir rūpestingosioms
virėjoms. Tikimės, kad ridensime gniūžtę ir 2013
metais!
Rimantė Vareikaitė

Gruodžio 7–8 dienomis mūsų gimnazija vėl
skambėjo nuo prevencinės programos ,,Sniego
gniūžtė“ stovyklautojų juoko ir šiltų pašnekesių.
Stovykloje dalyvavo 110 jaunuolių ir suaugusiųjų
iš įvairių Panevėžio regiono kampelių: Paįstrio
Juozo Zikaro vidurinės ir Miežiškių pagrindinės
mokyklų, Krekenavos Mykolo Antanaičio ir
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijų, Pasvalio
Lėvens, Svalios ir Pajiešmenių pagrindinių
mokyklų.
Gausus jaunuolių būrys pirmąją stovyklos
dieną susipažino vieni su kitais, pasiskirstė grupelėmis, vykdė komandines užduotis, bendravo su
pirmuoju stovyklos svečiu – Joniškėlio Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos mokytoju, aktyviu
Stovyklautojai su svečiu iš Joniškėlio mokytoju
visuomenės veikėju Viktoru Stanislovaičiu, kuris
ir muziejininku Viktoru Stanislovaičiu
ypač sužavėjo jaunatviškomis kalbomis apie savo
paauglystę ir alkoholio bei tabako prevenciją.
Vakaras buvo palydėtas žvakių šviesa, kurioje visi
stovyklautojai dalijosi savo išgyvenimais ir
įspūdžiais.
,,Žvakių vakaras – viena geriausių akimirkų
,,Sniego gniūžtėje“, nes čia visus sujungia žvakių
šiluma. Per žvakių vakarą į paviršių išlenda pačios
slapčiausios, bet ir pačios gražiausios bei šilčiausios mintys“, – savo įspūdžiais dalijosi Elvina.
Rytą gniūžtiečiai pasitiko energingai šokdami tradicinį šokį ,,Džojų“, kuris ne tik suteikia
energijos, bet ir įkrauna geros nuotaikos bei jėgų Viena iš jausmingiausių akimirkų – žvakių vakaras
visai dienai. Po pusryčių ir rytinės mankštos vyko
įdomi buvusios gniūžtietės, psichologės Sandros
***
Kriukaitės paskaita apie įvairias, ne tik alkoholio ar
Kas
yra
„Sniego
gniūžtė“?
tabako, priklausomybes. Kita psichologė Žaneta
Skupaitė skaitė paskaitą apie savivertę, stovyklos
Tai psichotropinių medžiagų vartojimo prevencinė
dalyviai atliko vaizduotės pratimą.
,,Pirmoji psichologė buvo labai energinga, programa, skirta jauniems žmonėms nuo 14 m.
nuotaikinga, įkvėpianti. Ji tikrai suteikė energijos ir amžiaus. Tikslas – neformaliai bendraujant įtikinti
žinių. Labai džiaugiuosi, kad ji padovanojo ,,Snie- paauglius, jog alkoholio ir kitų narkotikų vartogo gniūžtės“ koordinatorei knygą apie priklauso- jimas yra žalingas fiziniam, socialiniam ir emocimybes. Antorosios psichologės buvo įdomus meto- niam vystymuisi.
Programa suteikia informaciją apie kvaišalų
das, kuris padėjo geriau pažinti save ir savo
poveikį,
ugdo atsakingo sprendimų priėmimo įgūaplinką“, – apie svečių pranešimus kalbėjo dalyvis
džius, savigarbą, skatina dalyvauti prasmingoje
Kęstutis.
Stovyklos pabaigoje po šiltų apsikabinimų veikloje; perduoda mintį jaunimui ir suaugusiems,
ir atsisveikinimų ore vis dar sklandė magiška šilu- jog yra normalu atsisakyti alkoholio ir narkotikų.
ma, kuri sukėlė šypseną kiekvienam išeinančiam iš Programa yra lanksti ir gali būti pritaikoma bet
kurioje visuomeninėje ar mokyklinėje aplinkoje.
gimnazijos.
Pagrindinė veikla – savaitgalinės prevencinės
Už paramą ir geranorišką pagalbą organistovyklos,
kurias veda bendraamžiai bandraamzuojant stovyklą nuoširdžiai dėkojame Pasvalio
rajono savivaldybės administracijai ir ypač žiams.
____________________________________________________________________________________
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Apie „rojų“ Škotijoje

širdyje, kaip yra sunku būti toli nuo namų, būti
svetimam tarp svetimų.

Rugsėjo numeryje citavome buvusio abituriento
Viktoro Zalatoriaus, išvykusio dirbti į užsienį,
laišką. Dabar pateikiame platesnį jo pasakojimą
apie patirtį Škotijoje.

Jaunimas čia atrodo pasibaisėtinai, jeigu,
aišku, esi truputį aukštesnio mąstymo asmenybė.
Negaliu sakyti, kad aš šventas, mokykloje ir rūkydavau, ir dalyvaudavau vakarėliuose, burnodavau
ant viso pasaulio... Bet čia jaunimas visiškai pasileidęs visomis prasmėmis. Kasdieninės išgertuvės, „žolės“ rūkymas, lytiniai santykiai su pirmu
pasitaikiusiu asmeniu. Gal dauguma jaunų žmonių,
ypač vaikinų, dėl to pamanys, kad čia rojus...
Laisvė – ach, tas saldus ir viską nutvieskiantis žodis! Ta laisvė tik ir laukia, kada paslysi... Kadangi
dirbu bare, išlieju litrus alkoholio. Įstatymai draudžia girtam asmeniui parduoti išgerti, tai daugumos
baisybių nematau, bet kai užsidaro baro durys ir
pabaigęs darbą judu namo... Tada atsiveria patys
„gražiausi“ naktinio miesto vaizdai: iki kaulų girti
vaikinai ir merginos, visiškai nusitašę jaunuoliai –
gatvėse svirduliuojantys, besišlapinantys, vemiantys, kartais netgi besimylintys. Štai jums to „rojaus“ vaizdelis...
Dėkoju visiems mokytojams, kurie, kaip
daugelis mano, bergždžiai kala mums geras manieras ir dorovės nuostatas, bet vis tiek, anksčiau ar
vėliau, mes patys susimąstome, kad tai, ką jie sakė,
yra visiška tiesa.
Nenoriu sudaryti nuomonės, kad užsienis
yra velnių irštva, kur tik blogi dalykai dedasi.
Aišku, yra ir gerų dalykų. Pirma, visi daug šypsosi,
tačiau jeigu tau nusišypsos žmogus gatvėje, nereiškia, kad tu jam patikai, tai reiškia, kad jis nusišypsojo šiaip, turbūt kad pakeltų nuotaiką. Žmonės čia
šypsosi nuolat ir dėl įvairiausių, dėl netikėčiausių
priežasčių. Antra, dauguma žmonių paslaugūs, jie
padės rasti ieškomą gatvę, pridegs cigaretę, o jeigu
jos neturi, ir duos tau ją. Užkalbins, paklaus, kaip
gyveni, ir t. t. Manau, dėl šių priežasčių visgi gerai
gyventi čia, bet vis vien namų ilgesys didesnis už
bet kokius blizgučius, šviesas ir gėrimus.
Aš gimiau ir užaugau tokioje šalyje, kur
daugelis užsienio įpročių bei gyvenimo ypatumų
nėra priimtini arba atrodo amoralūs. Didžiuojuosi
būdamas lietuvis ir žinau, kad amžinai čia neliksiu,
kad grįšiu į savą tėvynę. Manau, kiekvienam reikėtų aplankyti svečią šalį, patirti ir gerąsias, ir
blogąsias jos kultūros puses, bet jeigu yra galimybė
likti Lietuvoje, geriau likti. O ne gyventi už jūrų
marių laukimu bei ilgesiu...

Atgniaužęs kumštį, pamatau taurės šukes, laimei,
nieko nenutiko, tik... pamaniau, kad reikia už
kažko laikytis, kai pasaulis slysta iš po kojų.
Dabartinė mano realybė skiriasi tik dviem valandomis nuo buvusios įprastos. Dažnas pasakytų: ką
reiškia tos dvi valandos – menkniekis, bet jos man
reiškia kur kas daugiau, negu kai kam gali atrodyti.
Man jos reiškia viską, kas tik pasaulyje brangiausia, kai vadovaujiesi blaiviu protu. Man jos
reiškia namus, kuriuose užaugau, draugus, su
kuriais ir juokiausi, ir verkiau, bei šeimą, kurios
vertės žodžiais nenusakysi.
Viską, kas brangu, palikau už jūrų marių ir
atvažiavau ten, kur, net ir gyvendamas metų metus,
nebūsi savas tarp svetimų. Manau, visi sutiks, kad
nei tėvai, nei seneliai tikrai negalvojo, kad šių
dienų jaunimas išvažiuos į užmarius kurti savo
gyvenimo. Labai puikiai atsimenu istorijos mokytojos pasakytus žodžius: „Istorija turi įprotį kartotis, tik aukštesniame lygmenyje. Kai vyko didieji
valymai – trėmimai į Sibirą, niekas net nepamanė,
baisiausiam sapne nesapnavo, kad po dešimtmečių
mes patys pasirinksime savanorišką tremtį.“ Toje
mintyje yra tiesos, bet man kirbėjo mintis paprieštarauti, bet tuo metu neužteko drąsos. Manau, kad
tai nėra aukštesnis lygmuo, kai bėgi iš savo namų,
ir dar savo noru, o ne okupantų varomas.
Kai išeinu į miesto centrą, kur apstu skubančių, gyvenimo nematančių ir tik apie pinigus
galvojančių personų, – aš tampu kurčias. Ne todėl,
kad aš negirdžiu, bet todėl, kad girdėti nenoriu.
Nenoriu girdėti svetimos kalbos, nes ne ji mane
darė žmogumi, ne ja tariau pirmą žodį, bet jos
padedamas atkeliavau čia. Dėkoju Dievui, kad bent
jau neturiu dirbti gamyklose, kaip Egzodo rašytojai, turiu gerą, neišsunkiantį iki paskutinių gyvasties jėgų darbą. Atsimenu save mokykliniame
suole (kas buvo ne taip jau ir seniai), kai per
literatūros pamokas nagrinėjome egzodo literatūrą:
prisimenu Antano Škėmos sąmonės srautu parašytą
romaną, personažo važinėjimą liftu aukštyn, žemyn... Kaip aš tada nuobodžiavau, kaip aš tada
nieko nesupratau. Bet atėjo laikas, kai ir aš esu
išeivis, ir dabar suprantu, koks skausmas yra

Viktoras Zalatorius
Aberdeen miestas, Škotija
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Mūsų gimnazijos Moksleivių atstovybė turi naują,
labai žavią, visuomet su šypsena pirmininkę! Ji –
Indrė Varnaitė. Tad susipažinkime!

– Į ką pirmiausiai atkreipi dėmesį, susipažindama
su žmogumi?
– Susipažindama su nauju žmogumi, pirmiausiai
atkreipiu dėmesį į jo bendravimą su manimi bei
aplinkiniais. Tuomet pajauti, ar žmogus yra linkęs
bendrauti su tavimi ar ne. Man labai džiugu, jog
esu užmezgusi pažintis su žmonėmis iš įvairiausių
pasaulio kampelių ir turiu galimybę susitikti su
jais.
– Kokius savo būdo bruožus laikai bjauriausiais, o
kokius – teigiamiausiais?
– Nesu ideali, todėl darau klaidų, kaip ir visi.
Manau, kad mano didžiausiais minusas yra tai, jog
labai greitai supykstu ir apšaukiu žmones. Gerosios
savybės būtų komunikabilumas, nuoširdumas, atvirumas bei nesiliaujanti šypsena, kuri nepriklauso
nuo nuotaikos ir oro.
– Sėkmės tau vadovaujant Moksleivių atstovybei!
Interviu rengė Milda Čepaitytė

– Ar esi patenkinta, užėmusi tokias sunkias
pareigas?
– Taip, esu labai patenkinta šiomis pareigomis,
manau, tai tikrai nėra neįveikiama. Nesiginčysiu,
tai tikrai atsakingas ir naujas išbandymas man. Į šį
postą pretendavome net trys kandidatės ir man
labai džiugu, jog išrinko mane.
– O kas tai per pareigos? Ką reikia daryti?
– Mokinių atstovybės tikslas – tarpininkauti tarp
mokinių ir mokytojų bei iškilus klausimams atrasti
geriausią sprendimą. Mokinių atstovybėje koordinuoju renginius, vedu susirinkimus, paskirstau darbus nariams.
– Ar dar randi laisvo laiko sau?
– Laisvo laiko turiu mažai, nes, be mokinių atstovybės, taip pat esu JKL, t. y. jaunųjų konservatorių
lygos, pirmininkė. Bet, atėjus atostogoms, laisvą
laiką praleidžiu turiningai – dirbu bei keliauju. Manau, tai puikiai įrodo mano apkeliautų vietų
sąrašas. Vien Kinijoje esu buvusi 8 kartus.
– O ką dar veiki laisvalaikiu?
– Rūpinuosi namais bei dalį likusio laiko praleidžiu
su draugais.
– Ką norėtum pakeisti mūsų gimnazijoje?
– Manau, į šį klausimą geriausiai atsakytų mūsų
gimnazijos mokiniai, todėl visada laukiame naujų
pasiūlymų ir kartu su mokinių atstovybės nariais
stengiamės juos įgyvendinti.

Rūta Kaminskaitė
*
Lyg žodžiai iš lūpų
Snaigės byra.
Žiemos vakaras.
*
Lediniai pūkai
Tirpsta ant nosies galiuko.
Sninga.

Gabrielė Punytė
*
Sukasi, plaikstosi,
Kanda į nosį.
Rūsti pūga.
*
Baltos kopos,
Baltas kelias –
Žiemos dykuma.
Monika Valuntonytė
*
Klampojo, maurojo
Šalta ir raudona
Per sniegą Kalėdų dvasia.
*
Mandarinai, meduoliai,
Rūgštus cinamonas.
Saldus gyvenimas.
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Rengiamės karnavalui
Labiausiai mes iš karnavalo tikimės gerai praleisti
laiką, pasilinksminti, prisiminti jau užmirštą senąją
animaciją. Ruošimasis karnavalui mus labai pralinksmina, nekyla jokių barnių, sunkumų, nebent
ieškant tinkamų karnavalui kostiumų.
Aivita Gegevičiūtė, 1a
Tikimės, kad karnavalas bus labai smagus ir įdomus, kad viskas vyks sklandžiai ir organizuotai,
kad puikiai pasirodysime. Taip pat tikiuosi, kad
man gerai seksis vesti karnavalą. Sunkiausia spėti
gerai pasiruošti karnavalui. Bet visi labai stengiamės, nesipykstame ir dėl to labai džiaugiuosi.
Lina Staškevičiūtė, 1b
Tikimės smagiai praleisti laiką, nustebinti visus
savo pasirodymu ir laimėti pirmą vietą! O sunkumų būna, ne visi eina į repeticijas, su kai kuriais
sunku susikalbėti, ne visi klauso. Na, bet vis dėlto
puikiai sekasi ir tikiuosi, kad mūsų pasirodymas
bus puikus!
Gabija Velykytė, 1e
Mūsų klasė, susirinkusi repetuoti karnavalui, laiką
praleidžia besijuokdama, nes klasės vaikinai gerus
bajerius skaldo, o mes, mergaitės, tik juokėmės ir
juokėmės, bet vis dėlto ėmėme valdžią į savo
rankas ir jau paruošėme puikų numerį.
Milda Čepaitytė, 2a
Karnavalui ruoštis sekasi visai neblogai. Pati
didžiausia problema, kad sunku susitarti dėl
repeticijų laiko. Šią problemą sprendžiame surasdami visiems patogų laiką.
Greta Tinterytė, 2b
Karnavalui ruoštis sekasi puikiai. Kadangi mes
pirmokai, klasė dar ne tokia vieninga, tai labiau
susidraugaujam, visai linksmai leidžiam laiką, bet
tenka pasukt galvas dėl pasirodymo. Labai didelių
problemų kol kas neiškilo, tik nevienodą turim
nuomonę dėl pasirodymo.
Violeta Mickutė, 1e
Nors buvo tik 3 repeticijos, pastatėme beveik visą
vaidinimą. O problemos, manau, visose klasėse
vienodos: vaidmenų atsisakymas arba išvis
atsisakymas dalyvaut karnavale, tačiau mūsų
klasėje atsirado net 12 savanorių, kurie pasisiūlė
dalyvauti.

Ar jau pažįstame gyvenimą?
Samprotauja gimnazijos 1-okai
►Per savo gyvenimą aš jau supratau, kad
ŽMONĖS
...gyvena ilgai, kurdami nuostabias šeimas ir
nuostabų gyvenimą;
...įdomūs bei nenuspėjami;
...turi daug jausmų ir būsenų;
...moka pasimokyti iš savo klaidų;
...vieną kartą geri, o kitą kartą blogi;
...gyvena gerai, jei turi pinigų;
...vieni be kitų negalėtų gyventi;
...nesupranta savo gyvenimo tikslo;
...nėra tokie, kokie atrodo iš pirmo žvilgsnio;
...tai ir yra gyvenimas, nuo žmonių priklauso
viskas, mes esame svarbiausi.
►Įsitikinau, kad GYVENIMAS
...nėra rožėmis klotas, jame yra ir pakilimų, ir
nuolydžių;
...būna gražus ir laimingas, pilnas nuostabių
dalykų;
...visai neblogas, nes gali daug ką nuveikti;
...nėra vien nuostabus, būna ir tamsus, ir šaltas,
bet tai padaro jį įdomų;
...neateis pas tave, turi jį pats susikurti;
...yra skirtas ne kokiems niekams, o išpildyti
svajonėms;
...yra sunkesnis, nei maniau anksčiau;
...yra nuostabus, jei turi mamą ir tėtį;
...gali būti visoks, nes viskas priklauso nuo
aplinkinių.
►BENDRAUJANT su kitais svarbiausia
...būti savimi, ir tave priims tokį, koks esi;
...būti draugiškam ir kantriam;
...būti nuoširdžiam, kalbėti iš širdies;
...gera nuotaika ir šypsena;
...šilti žodžiai ir humoro jausmas;
...pagarba, nes be jos nesusikalbėsime;
...išklausyti ir suprasti;
...kalbėti mandagiai ir neįžeisti.

►ŠEIMA yra svarbiausia pasaulyje, nes
...tu mokaisi iš tėvų, tave moko tėvai;
...niekada nepaliks likimo valiai, kai bus sunku,
padės, nenusisuks;
...be jos esi tiesiog niekas;
...su ja esi stipriausias;
...ten laimė, džiaugsmas, buvimas su artimais
Gabija Kruopytė, 2d
žmonėmis.
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Leonardas Matuzevičius „Pareinam, Tėvyne“

2012 metų knygos rinkimai
Nuo 2005 m. kasmet vyksta „Metų knygos
rinkimai“. Norėčiau pristatyti mums artimiausią –
paauglių knygų kategoriją, kuriai priklauso dvi
puikios knygos. Nepraleiskime progos balsuoti už
mums patinkančias knygas! Tai galime padaryti
tinklapyje www.skaitymometai.lt, paspaudę nuorodą „Metų knygos rinkimai“.
1. Kristina Gudonytė „Ida iš šešėlių sodo“. Ši
knyga – tai paauglės moksliukės Sofijos pasakojimas apie bendraamžę Idą, kuri netikėtai atsidūrė jų
namuose ir sujaukė tvarkingą šeimos gyvenimą.
Kokia ji ir kas ji, ta nenuspėjamoji Ida, spręskite
jūs.

2. Unė Kaunaitė „Sudie, rytojau“. Tai istorija
apie jaunimą – jie ne visada randa tai, ko tikėjosi.
Ne visada ir stengiasi surasti. Pagrindinė kūrinio
veikėja Vytautė ieško – tikros draugystės, meilės,
atsakymų į klausimus ar prasmės. Ir kaip ir visi,
bijo likti viena. Šalia kitų veikėjų čia išnyra ir Vilnius, jo paslaptingi užkaboriai, žmonės ir... dvasios. Miestas keičiasi knygos puslapiuose. Yra gyvas ir gyvena. Ir Vilnius nenori likti vienas. Nieko
naujo.

Kape barake
Guli kūnai žaizdoti,
Kūnai nurimę,
Speigų pašarvoti,
Su žvaigžde Aušrine – su žvake
Ant krūtinės, –
Ak, niekad, jau niekad, Tėvyne...
Kape barake
Baltos vėlės –
Šventoji Šeimyna
Mažos Lietuvėlės.
Su žvaigžde Aušrine – su žvake
Per miškus ir kalnynus –
Pareinam, pareinam, Tėvyne.

Šis eilėraštis įkvėptas gilių begalinio skausmo,
ilgesio išgyvenimų, patirtų tremtyje. Poetas čia
išlieja savo sielą, išsako didžiausią baisybę tuometiniame pasaulyje, kuris, atrodo, primena priešistorinius metus, – tai antižmogiškumas.
Eilėraštis įkvėptas sunkios realybės, kai
ištremti žmonės mirdavo toli nuo gimtosios žemės.
Leonardas Matuzevičius išreiškia ir asmeninę nuoskaudą, ir krečiantį šaltį tos klaikios mirties, kuri
užklupo daugybę draugų, bendrataučių, atsidūrusių
už dešimčių tūkstančių kilometrų nuo tėvynės –
kažkur ledinėje žemėje. Eilėraščio nuotaika labai
graudi: mirusiųjų kūnai nebepajus gimtosios žemės
kvapo: „Ak niekad, jau niekad, Tėvyne...“ Žmonės
mirė šalčio sukaustytoje žemėje niekam nereikalingi, vieniši.
Tačiau poetas labai gražiai, metaforiškai
pabaigia eilėraštį: jei ne žmonių kūnai, tai jų dvasia
vis tiek grįš į gimtąjį kraštą. Pabrėžiamas begalinis
tėvynės ilgesys. Juk tėvynė, kaip ir mama, duoda
mums pradžią ir deda pamatus gyvenimui. Todėl
žmogui mirus toli nuo tėvynės, jo vėlė veržiasi atgal, į pradžią – ji gali tūkstančius kilometrų grįžti,
ir tai lyg paskutinis žmogaus atodūsis: „Pareinam,
pareinam, Tėvyne.“ O gal tai mintys, paguodžiančios mirštantįjį.
Tokios išminties kupinas šis eilėraštis.
Leonardas Matuzevičius, išsakydamas savo išgyvenimus eilėraštyje, parodo, koks baisus gali būti
žmogus – tas, kuris ištrėmė iš tėvynės į svetimą
kraštą. Didžiausia vertybė tikrai ne materialūs
dalykai, o tai, kas mus supa nuo gimimo, – ir aplinka, ir artimi žmonės. Tėvynė brangiau už viską, ką
sukaupiame per ilgus metus. Tai mūsų pradžia ir
mūsų pabaiga.
Paulius Tinteris
4b klasės mokinys
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Tau taip pat smirdi?
Dažnai mokyklos koridoriuose galima užuosti
keistą kvapą... Šis kvapas sklinda ir nuo merginų, ir
nuo vaikinų. Tai gal užkrečiama liga?! Ar baisus
virusas, kuris verčia savo aukas dažną pertrauką
eiti į lauką nežinoma kryptimi ir grįžti apsuptiems
baisaus kvapo?
Mūsų nepriklausomi ekspertai vėl atliko
tyrimą ir gavome baisų atsakymą... Mūsų mokykloje yra mokinių, kurie serga baisia liga – rūkymu.
Labai liūdna šią žinią iškelti į dienos paviršių, bet
toliau kentėti nebegalima... Jei ši liga (ar baisus sutrikimas) pavergtų visus moksleivius artimiausiu
metu, Šv. Kūčių vakarą mes Kalėdų seneliui turbūt
paliktume pakelį cigarečių, o ne sausainių su
pienu?!
Kiekvieną dieną mokykloje nosį riečia
bjaurus kvapas, kurio kilmė jau išaiškinta... Rūkymas kenkia, žudo, bjauroja veidus, tuština jūsų piniginę ir dar labai daug ką „daro“. Šias frazes dažnai skalambija ne viena mokytoja ir tikrai ne vienoje paskaitoje girdėjome, kaip tai yra blogai. Bet
ar tai padeda nugalėti cigaretės narsuolius? Deja,
ne. Daug vandens nutekės ir daug pakelių bus
surūkyta, kol bus išrasta vakcina, gydanti nuo
rūkymo. Su šia liūdna gaidele esame priversti gyventi blogio pašonėje.
Žmonės, kreipiuosi į Jus! Numeskite savo
priklausomybę į šalį ir įkvėpkite Kalėdomis
kvepiančio oro…
Liūdna mokyklos šmėkla 

Skelbimų kertelė
Mielas gimnaziste! Majai nukėlė pasaulio pabaigą, todėl mąstyk apie antrąjį pusmetį!

Reikalinga kepurė ir žieminiai batai! Visai netikėtai užklupęs žiemos šaltis ir staiga atsiradusios sniego pusnys žlugdo mano „stiliuką“. Nebejaučiu galvos!
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