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Prieš atostogas – turininga savaitė
Kovo 18–22 d. –prancūzų kalbos savaitė
Kovo 20 d. – Žemės diena
Kovo 21 d. – Pasaulinė poezijos diena
Vis dar populiari frankofonų mugė
Kovo 18 dieną, pirmadienį, per klasės valandėlę ir
ilgąją pertrauką vyko Frankofonijos dienai skirta
mugė. Tai tradicinė šventė, organizuojama bene
keletą metų.
Jau ketvirtos pamokos metu mokiniai nebegalėjo nusėdėti kėdėse, nes kepinių kvapai veržte
veržėsi į kabinetus. Nuaidėjus skambučiui, visi
nudundėjome prie stalų. Prekiautojai buvo įvairaus
amžiaus: nuo mažų pradinukų iš Svalios ir Lėvens
mokyklų iki mūsų gimnazijos abiturientų, bet visų
pyragai tiesiog tirpo burnoje. Prie kiekvienos
prekės prancūziškai buvo užrašytas jos pavadinimas. Jaukumo ir gyvumo mugei suteikė gitara bei
armonika ir akordeonu grojantys gimnazistai. Mugėje galėjome įsigyti ne tik maisto, bet ir kitokių
gaminių – dirbinių iš medžio, molio bei nunertų ar
numegztų rankdarbių.

Mugė tikriausiai visiems patiko, o ypač
tiems, kurie mėgsta saldumynus. Tai buvo labai
šiltas, smagus ir kvepiantis renginys!
Rūta Kaminskaitė

Džiugaus ir šilto Velykų laukimo!
Šviesaus ir prasmingo Prisikėlimo!
********************************
Paminėta Pasaulinė poezijos diena
Kovo 20 dieną, trečiadienį, per 6 pamoką minėjome Pasaulinę poezijos dieną. Visi antrokai sugužėjo į aktų salę pasiklausyti prasmingų poezijos žodžių – jiems tai buvo netradicinė literatūros pamoka. Šį kartą mokytojai skaitė savo kūrybos eilėraščius, o juk kai kas net nežinojo, kad būtent tie mokytojai rašo eiles.

Renginio pradžioje gitara skambino ir savo
kūrybos dainą atliko Salvijus Bielozarevičius.
Tęsinys 2-ame puslapyje
____________________________________________________________________________________
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Paminėta Pasaulinė poezijos diena

Šimtadienis abiturientų akimis

Pradžia 1-ame puslapyje
Renginyje savo kūryba dalijosi mokytojai
Regina Grubinskienė, Sigitas Paliulis, Margarita
Lužytė, buvusi gimnazijos lietuvių kalbos
mokytoja Irena Linkevičienė.

Mokytoja I. Linkevičienė gimnazijoje jau viešnia:
gėlės jai – asmeninio jubiliejaus proga
Savo kūrybos dainą, pritardama gitara,
dainavo 3b klasės mokinė Ineta Jurkutė. O eilėraščiai buvo įvairiausi: vieni labai linksmi, juokingi,
paprasti, kiti verčiantys susimąstyti, su sudėtingomis metaforomis. Tarp mokytojų eilių taip pat
išgirdome ir ketvirtokės Ievos Demenytės porą
eilėraščių.
Pabaigoje kalbėjo gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja Regina Slančiauskienė – ji irgi labai
domisi poezija. Pavaduotoja apibendrino renginį,
kurį organizavo gimnazijos bibliotekos ir skaityklos vedėjos (vedė bibliotekininkė Marina Kuodienė).
Renginys tikrai paliko neišdildomą įspūdį,
suteikė daug gerų emocijų. Ši netradicinė pamoka
mums, antrokams, davė naudos – paskatino labiau
vertinti poeziją, ja domėtis.
Rūta Kaminskaitė

***********************************
Ineta Jurkutė ir Salvijus Bielozarevičius
kovo 22 dieną dalyvauja respublikiniame
dainuojamosios poezijos konkurse –
linkime jiems sėkmės!

Štai mokslo metai įsibėgėję ir nenumaldomai artėja
laikas, kai abiturientams reikės baigti mokyklą. Su
dideliu nerimu laukiama įskaitų ir egzaminų, bet
nerimą nors vieną dieną išblaško tradicinė šimtadienio šventė. Šią ypatingą dieną gimnazijoje buvo
galima išvysti kostiumuotų vaikinų ir gražiomis
suknelėmis pasipuošusių merginų...
Pamažu nurimo įspūdžių dalybos ir
Facebook sienoje vis rečiau blyksteli šios dienos
nuotraukos. Įdomu, ką patys ketvirtokai mano apie
jiems skirtą šventę.
„Renginys mokykloje buvo šaunus, nuotaikingas. Linksmas dvyliktokų sukurtas filmukas.
Dar labai skanus tortas.”
„Šimtadienio renginys mokykloje buvo tikrai įdomus. Parodytas filmukas apie dvyliktokus
buvo fantastiškas. Taip pat puikiai skambėjo mokinių dainos. Svarbu pasakyti tai, kad visi norintys
abiturientai galėjo dalyvauti programoje. Buvo tikrai daug aktyvių mokinių, kurie noriai prisidėjo
prie renginio organizavimo. Vakarinė dalis taip pat
susilaukė gerų atsiliepimų. Vakaro programoje žaidėme žaidimus, šokome, nuotaika buvo šventinė.
Mano nuomone, šimtadienis tiek mokykloje, tiek
už jos ribų buvo puiki šventė. Džiaugiuosi, kad
mūsų 81-oji laida tokia draugiška ir vieninga.”
„Trečiokai visiškai nepasiruošė mūsų pasveikinti, kalendorius tragiškas... Palyginus tai,
kaip mes buvome pasiruošę dėl dvyliktokų ir tai,
kas buvo šiais metais, matosi du skirtingi dalykai.
Patys turėjome susikurti visą šventę, nors turėjo
padėti ir trečiokai.”
„Labiausiai, aišku, patiko ketvirtokų filmukas, nes trečiokai kažkokie šiemet neorganizuoti ir
nieko įdomaus nepadarė, o šiaip... Renginys kaip
renginys. Na, dar tas kalendorius toks visai nieko,
nes parašyta po įdomią citatą ant kai kurių dienų.”
„Graži diena. Gražus renginys. Geras balius...”
„Tiek žinau, kad dvyliktokų pasirodymas
buvo kur kas geresnis nei vienuoliktokų sveikinimas mums, bet tortas buvo labai skanus. Pasikeičiau raktų pakabuką dovanotuoju...”
Ketvirtokus kalbino Ieva Demenytė
*****************************************
Per atostogas (kovo 25–28 d.) ketvirtokai laikys
lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų
įskaitas – tai pirmasis jų išbandymas. Tebūna jis
visiems sėkmingas!
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Tarp „Tūkstantmečio vaikų“ –
dvi mūsų abiturientės
Mūsų gimnazijoje yra labai daug gabių mokinių,
o šiemet savo jėgas LRT projekte „Tūkstantmečio
vaikai“ išbandė net dvi abiturientės: Laura
Šivickaitė ir Ieva Demenytė! Kalbamės su jomis.
Kaip sugalvojote dalyvauti projekte „Tūkstantmečio vaikai“?
Laura. Anketą pildžiau jau aštuntoje klasėje, bet
atrankos nepraėjau. Kiekvienais metais mokytojai
skatino pildyti anketą, bet aš pradėdavau ir „mesdavau“, nes tingėdavau galvot, ką noriu pakeisti
Lietuvoje, kas mano idealai ir panašiai. Na, o
šiemet atsitiko taip: buvo Pasvalio šventė, vėlai grįžom namo su drauge ir, įsijungusios televizorių,
pamatėm „Tūkstantmečio vaikų“ reklamą. Ji manęs
paklausė, kodėl aš nedalyvauju ten. Ir kažkaip
ekspromtu užpildžiau anketą. Norėčiau paskatint
visus pasitikinčius savimi bei gabius mokinius ten
dalyvauti, nes tai tikrai yra labai smagus ir įdomus
nuotykis gyvenime.

Kas jus ten labiausiai stebino?
Laura. Mane labiausiai nustebino tai, kad visi
dalyviai buvo labai rimti, susikaupę, visiškai nesišypsojo, o aš visą laiką buvau su šypsena veide ir
atsipalaidavusi.
Ieva. Labiausiai nustebino skirtumai tarp to, ką
matai per televiziją, ir to, ką pamatai ten nuvykusi.
Įėjusi į filmavimo salę, tikrai nustebau, nes ji atrodė dukart mažesnė. Be viso to, gražios, švytinčios
dekoracijos realiai atrodo visai kitaip. Didžiulės
raidės salėje virto, pro jas vaikštant žmonėms. Buvo baisu leistis laiptais žemyn, nes jie lengvai judėjo. Galiu užtikrinti, kad pusė salės įvaizdžio
sukurta montuotojų. Nustebino ir tai, kad viskas
vyko labai paprastai, nebuvo išpūsto burbulo, kurio
tikėjomės, ir dauguma mūsų turėjo beveik vienodai
žinių. Tiesiog vienus lydėjo sėkmė, spaudant mygtukus. Tik vienas vaikinas išsiskyrė visų sričių
žinojimu ir analitiniu mąstymu.
Ką darėte tuomet, kai buvo rodoma reklama?
Laura. Kaip žinia, laida trunka apie 45 min., o
visas filmavimas truko maždaug 3 valandas. Mums
nebuvo jokių pertraukų, tiesiog vyko filmavimas,
kai ką perfilmuojant, kai ką aptariant.
Ieva. Mums negaliojo tokie dalykai kaip reklaminės pauzės. Kaip atsistojome prie šviečiančių knygų, taip ir nuėjome, paskelbus rezultatų lenteles.
Buvo taip, kad vedėjas užduoda klausimą, žiūrovams „išeinant į reklamą“, o prodiuseris sako, kad
viskas gerai ir judam toliau. Tada vėl įjungiamos
kameros ir vedėjas sako atsakymą.

Laura Šivickaitė
Ieva. Kaip žmones patraukia nusipirkti loterijos
bilietą, taip prisiminiau, kad internete yra anketa į
šį projektą. Pildžiau tą pačią aštuntoje klasėje, kai
„Tūkstantmečio vaikai“ buvo tik prasidėję. Tada
viskas pasibaigė skambučiu iš TV. Šįkart pasekiau
bendraklasės Lauros pavyzdžiu ir, pamaniau, užpildysiu anketą ir aš – „ant prikolo“. Taip pat sulaukiau skambučio su keletu klausimų iš įvairiausių
sričių, bet nė už ką nebūčiau patikėjusi, kad pakliūsiu į dvylikos laimingųjų sąrašą.

Ieva Demenytė
Nukelta į 4-ą puslapį
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Tarp „Tūkstantmečio vaikų“ –
dvi mūsų abiturientės
Atkelta iš 3-io puslapio
Ieva. Aišku, žiūrovai nematys, kaip muzikinė
grupė susistatė instrumentus ar buvo sunešti įrankiai specialiai užduočiai. Apskritai daug kas buvo
išmaišyta. Pradėjome nuo svečio klausimų, kurie
bus įdėti po pirmojo etapo. Vaizdinį klausimą matėme tik vieną – apie kelių eismo taisyklių pažeidimą. Kiti vaizdo klausimai dėl techninių problemų
buvo užduoti vedėjo.
Ar reikėjo bent kartelį dirbtinai nusišypsoti?
Laura. Šis klausimas sukelia juoką... Ar matot
mane kada liūdną? Aš buvau labai geros nuotaikos,
labai linksma ir nenustygstanti vietoje. Asmeniškai
man tikrai to nereikėjo.
Ieva. Aišku, nenori, kad kameros užfiksuotų tave
susiraukusį. Mums buvo duoti nurodymai, kaip
ateiti, atsisveikinti su mokytoju, pamojuoti kameroms ir atsistoti į savo vietą. Taip pat rekomendavo
nesakyti žodžio „nežinau“, nes jeigu „jūs jau pakliuvote čia“, tai reikia apsimesti protingesniais...
Man labai patiko režisieriaus nuraminimas: „Mes
žinome, kad jūs visi protingi, nes patekote į filmavimą. Čia tik žaidimas. Taigi nenusiminkite, o jei
norite verkti – televizijai tai didžiausias džiaugsmas.“ Didesnis vargas buvo auditorijai, nes jie
buvo priversti ploti dažnai ir garsiai, ypač už savo
favoritus. Girdėjau atsiliepimus, kad tai atsibodo ir
įskaudo delnai.

ARIAM KAIP ARKLIAI!
Man užkliuvo vienas baisus dalykas – mokiniai
labai susierzinę dėl itin gausaus kiekio kontrolinių.
Aš girdėjau, kad mokiniai per dieną gali rašyti tik
vieną, o man kažkas sakė, kad jie rašys tris. Ar taip
gali būti?! Įdomu pasidarė...
Pasidomėjus keleto mokinių, kiek jie kontrolinių darbų rašo per savaitę, man atėjo įvairūs
atsakymai: „Per tris dienas 9“ arba „Per keturias
dienas – 8“. Siaubas, juk gali perkaisti smegenys!
Nesuprantu: kodėl mokiniai negina savo teisių?!
Pasirodo, mokytojams nelabai svarbu, kiek
tą dieną mokiniai rašo kontrolinių darbų. Apie ką
jie šnekasi mokytojų kambaryje? Dar mačiau, kad
yra toks daiktas kaip ELEKTRONINIS DIENYNAS. Jame galima surašyti visus numatomus kontrolinius darbus, pažiūrėti, ar mokinys tą dieną
nerašo iš kito dalyko. Bet kur tau! Pastebėjau, kad
ne visi mokytojai TEN rašo.
Darosi dar įdomiau. Norisi pasiteirauti, o ką
veikia administracija? Ogi stengiasi mokytojams
išaiškinti padėtį, tačiau neveiksmingai. Kiekvienas
mokytojas savo dėstomąjį dalyką laiko svarbiausiu
ir nesusimąsto, jog mokiniai mokosi įvairių dalykų,
kurie taip pat reikalauja laiko. Taip ir su kontūroliniais darbais: kiekvienas mokytojas mano, jog jo
suplanuotą darbą privalome parašyti pirmą.
Dar atsitinka taip (ir labai dažnai), kad visi
kontroliniai darbai sukrenta į vieną savaitę, o tada
jau nėra kur dėtis...
Administracija vis dėlto mokytojams siūlo
pažvelgti į kontrolinių darbų sąrašą elektroniniame
dienyne ir pasistengti suderinti laiką.
Akyloji Akis

Kada mes pamatysime laidą „Tūkstantmečio
vaikai“, kurioje dalyvavote?
Ieva. Jeigu niekas nepasikeis, turėtumėte pamatyti
laidą kovo 29 dieną, penktadienį, per LRT televiziją 18.45 val. Mes su Laura dalyvavome trečiajame dvyliktokų finale. Džiaugiuosi, kad teko tokia
galimybė dalyvauti projekte, nors to visai nesureikšminu. Mūsų gimnazijoje yra daug protingų
žmonių ir daug jų gali pakliūti ten ir dalyvauti. Tiesiog reikia truputį drąsos ir iniciatyvos naudotis
pasitaikančiomis galimybėmis. Tai ne vienintelė
galimybė, kuria atsitiktinai pasinaudojusi įgavau
neįkainojamos patirties. Svarbu ne rezultatas, svarbu entuziazmas ir pastangos.
Abiturientes kalbino Milda Čepaitytė
____________________________________________________________________________________
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Šokome MES KARTU!

Ar atsimenate, kvietėme visus balsuoti už geriausią metų knygą? Dabar norėtume pristatyti išrinktas 2012 metų knygas! Jeigu dar neskaitėte – verta su jomis susipažinti! Juk tai geriausios knygos
Lietuvoje!
1. Metų knyga paaugliams tapo Kristinos Gudonytės „Ida iš šešėlių sodo“.

Kovo 8 dieną Pasvalio kultūros centre vyko
tautinių šokių festivalis „Mes kartu“. Šis festivalis
buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dienai ir Tarmių metams paminėti. Renginį pradėjo
organizatoriai – mūsų gimnazijos tautinių šokių
kolektyvas „Apynėlis“ (vadovė Nida Sakalauskienė), o vedė festivalį režisierė Asta Liukpetrienė
ir studentas Vytautas Balzaris, kurie pradžioje
perskaitė K. Donelaičio kūrinio „Metai“ ištrauką. Į
šią šventę buvo atvykęs LR Seimo narys Antanas
Matulas. Jis visus pasveikino su Kovo 11-ąja ir
Moters diena. Po jo kalbos visi žiūrovai atsistojo ir,
pridėję ranką prie širdies, giedojo Lietuvos himną.

2. Geriausia metų knyga suaugusiems Lietuvos
skaitytojai išrinko Alvydo Šlepiko romaną
„Mano vardas – Marytė“.

3. Poezijos kategorijoje geriausia knyga išrinkta
Rimvydo Stankevičiaus eilėraščių rinkinys
„Ryšys su vadaviete“.

Parengė Milda Čepaitytė

Festivalyje dalyvavo daug kolektyvų: be
mūsiškio tautinių šokių kolektyvo „Apynėlis“, dar
šoko Kelmės rajono Tytuvėnų kultūros centro
liaudiškų šokių grupė, Klaipėdos Liudviko
Stulpino progimnazijos jaunuolių liaudiškų šokių
kolektyvas „Svajoklis“, grojo šios mokyklos
liaudiškos muzikos kapelija ir liaudiškos muzikos
ansamblis „Joginta“, pasirodė Vilkaviškio vaikų ir
jaunimo centro jaunimo šokių kolektyvas
„Pasagėlė“ ir Lietuvos sporto universiteto tautinių
šokių ansamblis „Rasa“ bei kiti. Visi kolektyvai
šoko labai gražiai. Taip neįprastai šventėme
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną.
Aivita Gegevičiūtė
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SUSIPAŽINKITE: MILDA ČEPAITYTĖ

gų, tėvų ir visų kitų. Jam liūdna ir pikta. Pikta, kad
tai atsitiko jam. Kodėl būtent jis turėjo susirgti?
Dominyko galvoje buvo tūkstantis klausimų, tačiau
jis žinojo atsakymą tik į vieną: jis greit mirs, liga
išplitusi. Tėvai bando gyventi kaip anksčiau, bet
negi jie nesupranta, kaip jam sunku ir skaudu?
Pasilikęs vienas palatoje, jis verkia ir rašo kvailą
dienoraštį. Tikisi, kad bent tiek gali palikti tėvams
ir broliui. Savo mintis. Savo paskutines mintis.
Įeina seselė. Ji paduoda Dominykui saują
vaistų. Kaip visada. Dominykas tyliai nuryja po
vieną tabletę. Jis daug labiau sulysęs ir išbalęs nei
anksčiau. Kūnas nusėtas raudonomis dėmėmis, jam
vis dažniau skauda pilvą. Vietoj žvilgančių auksinių plaukų – plikutėlė galva...
Dominykas labai pyksta. Atrodo, pats galėtų
save suplėšyti. Nenori, kad jį įveiktų vėžys. Sumauta liga!
Kitą rytą Dominykas nebepabudo.

Paslaptinga mergina
Ji – romantikė, mėgstanti pasivaikščiojimus
šiltais vasaros vakarais. Skaito knygas, daugiausia –
fantastiką. Mėgsta ir pabūti su draugais, kalbėtis su
jais. Apie savo gyvenimo būdą Milda sako: „Esu
optimistė, į gyvenimą stengiuosi žiūrėti linksmai“.
Manau, kad ji yra linksma, supratinga, užjaučianti,
komunikabili, atvira ir jautri. Kai paklausiau, kam
jaučia priklausomybę, su šypsena ir lyg su nostalgija
tarė: „Kakava...“
Milda mėgsta kurti. Rašo noveles. Jai patinka
rašyti apie realius dalykus, nors ir mėgsta skaityti
fantastiką.
Gabrielė Punytė

Akimirka

Juodi, ilgi plaukai. Juoda, trumpa vakarinė suknelė.
Širdelės formos pakabukas ir kvadrato formos
auskarai su keistomis linijomis. „Paslaptinga mergina“, – pagalvoja į ją žiūrintis vaikinas.
Jis prieina prie jos ir pakviečia vakarienės.
Mergina nusišypso ir nueina paskui vaikiną į kavinę. Jiedu atsisėda prie stalelio. Žvakių šviesa. Romantiška aplinka...
Vaikinas pradeda pasakoti merginai apie savo
darbą, draugus ir per dieną patirtą stresą. Mergina
jo nesiklauso. Ji galvoja apie savo naujus aukštakulnius batelius, apie nepaprastai gražią juodą suknelę su kišenėmis ir daugybe sagų, apie vakar nusipirktą rožinį megztuką. Mergina nusišypso sau.
Vaikinui atrodo, kad šypsena skirta jam, ir jis tęsia
savo nuobodžią kalbą. Mergina gurkšteli vyno.
Bando pagyvinti nerišlų pokalbį. Jai nepavyksta.
Vaikinas taip pat paima vyno taurę. Kažko paklausia merginos.
Ši nebeiškenčia kvailų vaikino šnekų. Ji atsistoja ir nueina. Vaikinas seka akimis. Lekia paskui
ją. Prisiveja. Įsidrąsina ir kviečia ją į savo namus
pratęsti šio vakaro. Mergina atsisako, tačiau prižakda užsukti pas jį kitąsyk. Vaikinas šypsosi. Paprašo
jos telefono numerio. Mergina jam duoda savo
vizitinę kortelę. Apkabina vaikiną ir atsisveikina.
Vaikinas prižada rytoj paskambinti ir nulydi ją
žvilgsniu.
Tęsinys 7 puslapyje

Dominykas niekada nemanė, kad pasaulis gali
apsiversti aukštyn kojom. Tačiau tada, kai jis jautėsi tikrai laimingas, gyvenimas jam iškrėtė piktą
pokštą. Pasaulis darė viską, kad tik Dominykas
būtų nelaimingas. Ir tai puikiai pavyko...
Vaikinas prisimena, kaip viskas buvo anksčiau, kaip mokykloje visi jį mėgo: ir mokytojai, ir
bendraklasiai, ir merginos. Jis tikrai turėjo daug
draugų, turėjo ir pačią geriausią merginą. Jis buvo
krepšinio žvaigždė ir puikus mokinys. Pavyzdys
kitiems. Jam gera tai prisiminti. Visi į jį žiūrėdavo
su šypsena ir džiugesiu akyse, o ne su gailesčiu
kaip dabar. Dabar jam negera. Bloga. Bloga nuo
visko: nuo gydytojų, nuo vaistų, nuo likusių drau____________________________________________________________________________________
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Pradžia 6-ame puslapyje
Išaušus rytui, vaikinas nerimauja. O kas, jei
mergina tebuvo sapnas? Pamatęs ant stalo vizitinę
kortelę, atsikvepia. „Viskas buvo tikra“, – galvoja.
Nušlepsena į virtuvę. Pasidaro kavos. Prisimena
dideles, šviesiai rudas merginos akis, simpatišką
nosį ir putlias lūpas. Šypsosi sau. Galvoja, ar vakare išdrįs jai paskambinti. Žinoma, išdrįs. Jis jaučia,
kad su ta mergina sieja kažkoks ryšys. Deja, nežino, ar tą ryšį jaučia ir mergina. Vaikinas mąsto, ką
dabar ji galėtų veikti. Gal pavyktų pamatyti ją
anksčiau? Jis išsineria iš savo apmąstymų, apsirengia ir išeina į kasdienę rutiną.
Merginos rytas visiškai kitoks. Jai nereikia
anksti keltis. Pramerkusi akis, išvysta naujus savo
pirkinius ir visa suvirpa iš malonumo. Mergina
visiškai negalvoja apie vaikiną. Ji mąsto, kaip praleis popietę, vaikščiodama po parduotuves ir ieškodama dar vienų naujų batelių. Pagaliau išsiropščia
iš lovos ir nueina pasidaryti kavos. Galvoja apie
paskaitas, savaitgalį, drauges ir drabužius. Galvoja,
ką apsirengti šiandien, oras juk gražus. Pagaliau
apsirengia ir išeina

********************************
Respublikinė lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada Druskininkuose
Kovo 15–16 dienomis mes, gimnazijos antrokė
Julija Rastauskaitė ir trečiokė Eglė Stanislovaitytė,
buvome pakviestos dalyvauti kitame Lietuvos
pakraštyje esančiuose Druskininkuose vykusioje
respublikinėje lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiadoje. Joje iš viso dalyvavo per 130 šalies ir
užsienio moksleivių!

Eglė (kairėje) ir Julija laukia olimpiados rezultatų

Vos tik atvykus į Druskininkų „Ryto“
gimnaziją, šiltą ir jaukų įspūdį apie mokyklą mums
padėjo susikurti geranoriški ir draugiški jos mokytojai bei mokiniai. Po iškilmingo olimpiados atidarymo, nieko nelaukę, kibome į darbus. Pirmąją
olimpiados dalį sudarė esė rašymas. Tuo tarpu
mokytojams vyko susitikimas su savivaldybės
darbuotojais, ekskursija po Druskininkus. Nepaisant šalčio ir siaučiančios pūgos, ekskursija mokytojai liko sužavėti.
Pasistiprinus sočiais pietumis, laukė antroji,
vienbalsiu mūsų su Egle nutarimu – sunkioji, olimpiados dalis – lietuvių kalbos ir literatūros užduočių atlikimas. Išankstiniai nutarimai pasitvirtino –
teko gerokai paplušėti, gliaudant įvairaus pobūdžio
užduotis, įveikiamas tik patyrusiems lietuvių
kalbos ir literatūros asams. Mokytojams tuo metu
vyko seminaras.
Po sunkių darbų, vakare, mūsų laukė susitikimas su bardu, rašytoju Vytautu V. Landsbergiu.
Svečias atliko savo kūrybos bei lietuvių liaudies
kūrinių, romansų sekė Rudnosiuko pasakas.
Antrąją olimpiados dieną mūsų laukė gimnazijos mokinių teatralizuotas projektas „Druskininkų istorija ir legendos“, o po jo džiugiausia
olimpiados dalis – apdovanojimai.
Pirmą kartą per ketverius metus (tiek laiko
jau vyksta lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada)
mūsų gimnazija gali didžiuotis prizinę vietą
užėmusia gimnaziste – trečiokė Eglė Stanislovaitytė iškovojo garbingą 2-ąją vietą!

Eglės mintys apie olimpiadą: „Man labai
patiko olimpiados suorganizavimas, tai, kad buvo
apgalvotos visos smulkmenos. Ypač išsiskyrė vakaras su bardu. O užduotys išties buvo sunkokos,
reikėjo pasistengti atsakant į kai kuriuos
klausimus.“
Tikimės, kad gimnazistai ir toliau sieks
puikių rezultatų ir skins pergales!
Julija Rastauskaitė
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Mūsų gimnazija ir buvę gimnazistai
spaudoje (vasario–kovo mėn.)
Rajono laikraštis „Darbas“:
1. Apie tradicinę tautosakos vakaronę – vasario
19 d., Nr.20.
2. Apie gimnazijoje vykusį 11-ąjį dr. J. Kazicko
Aukštaitijos krašto mokinių programavimo ir
informacinių technologijų taikymo konkursą –
vasario 23 d., Nr. 22.
3. Apie tai, kad rajono savivaldybės tarybos nariu
tapo gimnazijos istorijos mokytojas Gediminas
Žardeckas (dabar savivaldybės taryboje – 2 mūsų
mokytojai: antrasis – taip pat istorijos mokytojas
Marius Skardžius) – vasario 23 d., Nr. 22.
4. Apie gimnazijoje vykusią abiturientų šeimų
popietę – vasario 26 d. , Nr. 23.
5. Apie gimnazistų fotografijų parodą Panevėžio
r. Naujamiesčio galerijoje – kovo 5 d., Nr. 26.
6. Apie respublikinį tautinių šokių festivalį „Mes
kartu“, organizuotą gimnazijos tautinių šokių
kolektyvo „Apynėlis“ – kovo 16 d., Nr.30.

mų. Iš kur šie dūmai – paliksiu mažą intrigą, bet
duosiu užuominą: apie šią gimnazistų nuodėmę jau
seniai skalambija Pasvalio varpai...
Šmėkla
*****************************************

Ar žinote?
TV3 projekte „Chorų karai“ dalyvauja buvęs mūsų
gimnazistas Žygimantas Matulas (baigęs gimnaziją prieš 2 metus, dabar Mykolo Romerio universiteto studentas). Jis dainuoja Vilniaus „Šachmatiniame“ chore. „Pasvalys šiame projekte savo choro neturi, tad tikiuosi, kad palaikys mūsiškį –
„šachmatinį“ chorą, – sako Žygimantas. – O mes,
visi jo dalyviai, kartu su savo generolėmis (tai grupė „ŠarkA“) pasižadame Pasvaliui padovanoti nemokamą koncertą. Žinoma, jei aktyvus kraštiečių
palaikymas leis mums žengti pirmyn.“ Koncertai
vyksta per TV3 sekmadieniais, 19.30 val.
*****************************************

Kas ta žymioji „Dūmų žemė“???
Peržvelgus juodžiausių gimnazijos vietų TOP-10,
iš karto į akis krenta viena labai įdomi vietelė... Ji
pogrindžio kalboje minima kaip „dūmų žemė“. Ką
galėtų reikšti šis slaptu kodu užšifruotas pavadinimas, mums nepavyko išsiaiškinti. Bet, kaip sakoLeidžia literatų būrelis
ma, viltis miršta paskutinė, ir mūsų viltis ne tik
Redaktorė – Monika Valuntonytė, pavaduotoja –
nemirė, bet ir rado metai iš metų mindomą takelį į
Gabrielė Punytė. Maketuoja Donatas Vaitkevičius.
Dailininkė – Goda Strautnikaitė.
„Dūmų žemę“!
Fotografė – Aivita Gegevičiūtė.
„Dūmų žemė“ – iš pavadinimo galime spręsKonsultuoja
mokytoja Regina Grubinskienė.
ti, jog tai yra žemė, kurioje tiesiog pilna dūmų. Ši
Redakcijos
adresas – 30 kabinetas.
hipotezė pasitvirtino! Patikimi šaltiniai paliudijo,
kad per ilgąją pertrauką ši „žemė“ pritvinksta dū____________________________________________________________________________________

