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Evelina Sakalauskaitė
Tūkstantis ir dar 55
Sekmadienio rytą pusryčiauju ir su tėvais kalbamės
apie vakar įvykusią miesto šventę. Sako, negirdėję,
kada grįžau. Ir gerai, nes parėjau gan vėlai.
Valgome mamos keptus blynus, ir staiga ji
prisimena girdėjusi, kad vakar per TV3 žinias rodė
pasvaliečių pasididžiavimą – rekordinę Trispalvę.
Nieko nelaukusi, įsijungiu televizijos žinių įrašą ir
ieškau, kurgi tas reportažas. Juk taip širdį paglosto,
kai išgirsti savo mylimo mažo miestelio vardą per
televiziją, o kai žinai, kad prisidėjai prie to, apie ką
reportažas, išvis pasijunti tarsi vietinė žvaigždė.
Iki tol, kol pamatai, ką rodo ir šneka ta televizija... Net kąsnis burnoje įstrigo. Sakot, kad patriotų vis mažėja, bet tokį įvykį, kai net šalies išsižadėjusiems emigrantams vėl širdis suspurda lietuvišku ritmu, paverčiate į politikų paradą... Kas, kad
artėja rinkimai, ir kas, kad vietiniai politikai nepraleido progos pasireklamuoti, bet juk kilometrinę
Trispalvę nešė per tūkstantį žmonių, politikai buvo
tik maža dalis jų.

Kilometrinė miesto Trispalvė

Džiaugiuosi savo miestu, kad tokią gražią
idėją įgyvendinome būtent mes. Kilometras ir 55
metrai Trispalvės daugelį privertė pajusti meilę
savo šaliai, vienybę ir bendrumą. Ne vieną girdėjau
retoriškai klausiant, kam to reikia, bet, paėmus už
Trispalvės krašto, viskas pasidaro kitaip. Tu nenori
jo paleisti. Neši pagarbiai ir iškėlęs galvą, nes čia
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ne šiaip darbščių siuvėjų darbelis, o Tėvynės simbolis. Patriotinė atmosfera užgožė politinius pasirodymus ir niekam nebebuvo įdomu, balsuoti už X
ar už Z.
Ir dar ledų korupcija. Mažai kas išvis žinojo
apie šią malonią staigmeną po eisenos, tačiau televizija nebūtų televizija, jei reikalo neišpūstų. Ir vėl
sudaryta klaidinga nuomonė, kad visi (per TŪKSTANTĮ žmonių) ėjome papirkti ledais ir nuoširdus noras dalyvauti istorinėje akimirkoje čia niekuo dėtas...
Gaila. Gaila, kad ne visi mokame pamatyti
gera, netgi ten, kur jo daug, vis tiek stengiamės
iškapstyti kruopeles purvo ir jas hiperbolizuoti tarsi
didžiausią blogį. Bet pabūsiu kitokia ir nuoširdžiai
pasidžiaugsiu kartu su tais, kurie ėjo. Su meile,
šypsena ir pasididžiavimu. Būtent taip ėjau ir aš.
Ėjau tvirtai įsikabinusi į vėliavos kraštą ir šypsojosi ne tik veidas, bet ir širdis.
*****************************************

3c – klasė, kuriai pavydi visi
kelionių mėgėjai
Spalio 9–12 dienomis mes, 3c klasė, vėl keliavome
po Europą. Gegužės mėnesį apsilankę Čekijoje ir
jos sostinėje Prahoje, užsikrėtėme noru keliauti ir
rugsėjį. Susirinkę į mokyklą jau pirmosios valandėlės metu iškėlėme klausimą: o kur keliausime
šiemet? Kaip ir pirmosios išvykos metu, taip ir dabar, vykome kartu su Panevėžio „Minties“ gimnazijos moksleiviais ir kartu nusprendėme, kad dabar
laikas vykti į šiaurę – aplankyti Taliną, Stokholmą
ir Tartu.
Spalio 9 dieną, ankstų sekmadienio rytą, pajudėjome Estijos sostinės link. Atvykę į miestą, susipažinome su jo istorija, senamiesčiu, grožėjomės
miesto panoramomis ir tikrinome ištvermę lipdami
į 60 metrų aukščio bažnyčios bokštą, iš kurio atsivėrę vaizdai buvo verti kiekvieno sunkiai įkopto
laiptelio.

Nukelta į 2-ą puslapį
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Apsilankę Taline skubėjome į keltą – mūsų
laukė ilga naktis Baltijos jūroje. Naktis laive neprailgo – stebėjome vakarinę programą, šokome, bendravome tarpusavyje ir susipažinome su bendrakeleiviais iš Panevėžio. Rytą Švedija mus pasitiko
nuostabiais gamtos vaizdais, ir, palikę laivą, skubėjome susipažinti su Stokholmu.

Vėl apsilankėme senamiestyje, likome sužavėti didinga miesto architektūra bei galybe tiltų,
jungiančių skirtingas miestą sudarančias salas. Taip
pat aplankėme žymųjį „Vaza“ muziejų, turintį
vienintelį pasaulyje išlikusį XVII a. laivą – Vazą.
Po Stokholmo ir vėl buvo naktis laive, o kitą dieną
atvykome į antrą pagal dydį Estijos miestą – Tartu.
Nors miestas nedidelis, tačiau gali didžiuotis gražiais parkais, bažnyčiomis ir senamiesčiu. Pagrindinėje miesto aikštėje stovintis „Besibučiuojančių
studentų“ fontanas sulaukė ypatingai didelio mūsų
dėmesio – sakoma, kad nusiplovus rankas gerai
seksis mokslai. Pasivaikščioję po miestą, likusį
laiką leidome „AHHAA“ mokslo centre. Jame yra
daugybė įdomių eksponatų, kuriuos gali išbandyti
pats, pavyzdžiui, važiavimas dviračiu lynu 7 metrų
aukštyje. Išėjus ir gidei paklausus, o kam gi nepatiko, nebuvo nė vienos pakeltos rankos, taigi namo
visi išvykome patenkinti ir kupini įspūdžių.
Iš šios kelionės sugrįžome su nuotraukų
pilnais fotoaparatais, kupini įspūdžių ir gerų emocijų. Mus lydėjusi gidė buvo ne tik šmaikšti, bet ir
labai profesionali bei patyrusi, todėl ne tik pramogavome, bet ir praturtinome savo istorines bei geografines žinias. Džiaugiamės, kad turime tokią šaunią ir aktyvią auklėtoją – Loretą Salinienę, kurios
iniciatyva tiek daug aplankėme ir užsikrėtėme noru
keliauti ir pažinti. Aprimus šios kelionės nuotaikoms, vėl svajosime apie kitą išvyką.

Ar Viljamas Šekspyras yra gyvas?
Spalio 11 d. per penktą pamoką aktų salėje vyko
anglų kalbos ir lietuvių literatūros pamoka, skirta
400-osioms Viljamo Šekspyro mirties metinėms
paminėti. Pamoką surengė lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Regina Grubinskienė kartu su
kolegėmis, anglų kalbos mokytojomis Rasa Mikniuviene ir Neringa Bitiniene. Beje, šią sukaktį
minėjo visos Lietuvos bibliotekos ir pavadino ją
„Šekspyras gyvas“. Todėl prie pamokos organizavimo prisidėjo ir gimnazijos bibliotekos vedėja
Marina Kuodienė. Kuo ši pamoka buvo ypatinga?
Renginio pradžioje Šekspyrą angliškai pristatė pirmokas Kostas ir trečiokė Irūnė. Lietuvių
kalbos mokytoja prisipažino, kad nieko nesupranta,
ir paprašė, kad iš salės ateitų vertėjas ir jų dialogą
išverstų. Pirmoji vertėja buvo trečiokė Gabrielė
Grinevičiūtė. Gimnazistai pristatė anglų rašytojo
kūrybą, biografiją. Vėliau vertėjauti atėjo kita trečios klasės mokinė Živilė Matijošaitytė. Pristatymas buvo labai įdomus, nes išgirdome ne tik
„sausą“ informaciją, tačiau sužinojome daug paslaptingų faktų apie Viljamo Šekspyro gyvenimą.
Pavyzdžiui, rašytojas gimė ir mirė tą pačią dieną –
balandžio 23 d. Taip pat visus sudomino tai, kad
nėra aišku iki šiol, kas yra Viljamas Šekspyras.
Vyras su šiuo vardu ir pavarde nebuvo išsilavinęs,
negalėjo parašyti tokių kūrinių. Beje, dauguma
sonetų yra apie meilę vyrui, taigi, gal Viljamo
Šekspyro vardu pasivadino moteris?
Antroje pamokos dalyje gimnazistai pristatė
savo kūrybinius namų darbus – deklamavo sonetus.
Sonetai skambėjo ir anglų, ir lietuvių kalba. Pijus
Mulevičius deklamavo net su teatriniais elementais. Koks renginys be muzikos? Gajus Garalevičius ir Monika Milčiūtė, o vėliau Gabija Maziliauskaitė ir Gabija Balzarevičiūtė padainavo po vieną
Viljamo Šekspyro sonetą, kuriems muziką sukūrė
bardas, aktorius Gediminas Storpirštis.
Pamokos pabaigoje mokiniai, kurie parengė
namų darbus, buvo įvertinti pažymiais ir padėkos
žodžiais. O kiti dalyviai buvo patikrinti ir apklausti, ką įsidėmėjo apie V. Šekspyrą. Tokia pamoka
gimnazistams labai patiko ir visi norėtų, kad jų
būtų daugiau.
Iveta Janušauskaitė

Evelina Sakalauskaitė
Viljamo Šekspyro parašas
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„Rudens dvelksmas“
Spalio 7 d. mūsų gimnazijoje skambėjo stebuklingoji džiazo muzika. Visi, kurie yra neabejingi
muzikai, atėjo į aktų salę, kur vyko autorinis Lauros Salučkaitės džiazo muzikos vakaras „Rudens
dvelksmas“. Šis renginys – 3-iokių Lauros ir jos
draugės Živilės Matijošaitytės projektinis darbas.
Į koncertą atėjo ne tiek ir daug žmonių, tačiau tie, kurie atėjo, liko sužavėti. Merginų palaikyti atvyko artimiausi žmonės: draugai, šeimos
nariai, mokytojai. Živilė – scenarijaus autorė ir renginio vedėja. Laurą turbūt pažįstate jau seniau –
mergina dainuoja gimnazijos ansamblyje, taip pat
ir solo. Jos vadovė – muzikos mokytoja Dalia Baniulienė.

Koncerto žiūrovai

Šis koncertas – iššūkis Laurai, nes tai pirmas
kartas, kai dainininkė surengė savo asmeninį koncertą. Visą valandą mus, žiūrovus, džiugino nuostabi muzika (akomponavo Gintarė Bagdonavičiūtė), fantastiškas Lauros balsas, įdomūs Živilės
Matijošaitytės dainų ir jų autorių pristatymai.
Renginyje skambėjo žymiausių pasaulyje džiazo
atlikėjų kūriniai. Išgirdome ir lietuviškų, ir angliškų versijų. Ne vienam žiūrovui koncerto metu kūnu
lakstė šiurpuliukai...

Iš kairės: Dalia Baniulienė, Živilė Matijošaitytė, Laura
Salučkaitė ir Gintarė Bagdonavičiūtė

Po koncerto merginos, žinoma, buvo apdovanotos nuoširdžiais plojimais, šiltais draugų apsikabinimais ir gėlėmis. Gimnazistės dėkojo visiems,
kurie atėjo į šį renginį. Labiausiai Laura ir Živilė

dėkojo mokytojai Daliai Baniulienei ir akomponiatorei Gintarei Bagdonavičiūtei už kantrybę, darbą
kartu ir pagalbą siekiant tikslų. Muzikos mokytoja
Dalia Baniulienė taip pat nuoširdžiai pasveikino
merginas su šiuo koncertu ir dėkojo Laurai ne tik
už sunkų darbą kartu, bet ir už nuostabią draugystę.
Živilė Matijošaitytė: „Renginys buvo didelis
išbandymas ne tik Laurai, bet ir man: stovėti prieš
publiką tikrai nėra lengva, reikia daug drąsos. Be
abejo, jaudinausi, vis galvojau: o kas bus, jei suklysiu? O kas bus, jei Laura užmirš dainų žodžius? O
jei kuri nors iš mūsų nualps? Juk gali nutikti bet
kas... Nerimas nuslūgo tik įpusėjus džiazo vakarui.
Keletas klaidelių šmėkštelėjo visai nepastebimai,
prisiminiau, jog klysti žmogiška, o ir publika buvo
labai atlaidi, mačiau šypsenas veiduose ir tos
šypsenos be galo džiugino, o kur dar gėlių puokštės
ir sveikinimai sėkmingai praėjus koncertui! Laura
taip pat mėgavosi kiekviena koncerto akimirka: juk
tai jos vakaras! Tai pirmasis mano vedamas renginys, kuris pralėkė žaibiškai: atrodo, tik prasidėjo, o
jau ir baigėsi... Manau, pirmas blynas visai nebuvo
prisvilęs. Labai džiaugiuosi pasirinkusi šį projektinį darbą, kuris tikrai dar ilgai išliks mano bei
Lauros atminty.“
Laura Salučkaitė: „Autorinis džiazo vakaras
„Rudens dvelksmas“ man tapo labai dideliu išbandymu. Anksčiau yra tekę dainuoti įvairiuose
koncertuose, bet savo – dar nesu turėjusi. Prieš renginį labai jaudinausi: kas bus, jeigu pamiršiu dainų
žodžius? Kas bus, jeigu jaudulys pakiš koją ir negalėsiu tinkamai atlikti dainų? O kas bus, jeigu pritrūks jėgų atlikti visus kūrinius? Jų buvo tikrai
daug – net 12. Tuo metu kilo abejonių dėl visko.
Be abejo, neramu buvo ne tik dėl savęs, bet ir dėl
Živilės. Tai buvo pirmasis jos vedamas renginys, o
ir ant scenos stovėti jai tenka retai. Visa įtampa
dingo, kai sudainavau pirmąją savo koncerto dainą
„September song“ – „Rugsėjo daina“. Supratau,
kad jaudulys man nepadės, kad turiu padaryti
viską, ką galiu geriausiai. Norėjau, kad po koncerto
žiūrovai liktų patenkinti, nesigailėtų atėję, ir manau, kad man tai pavyko. Maždaug įpusėjus renginiui pajutau, kaip malonu dainuoti, kai klausytojų
veiduose galiu matyti šypsenas. Galėjau mėgautis
kiekviena akimirka, juk tai buvo mano autorinis
džiazo vakaras! Po šio koncerto liko vaizdo įrašai,
nuotraukos, bet svarbiausia – atsiminimai, kurie
išliks visą mano gyvenimą.“
Parengė Iveta Janušauskaitė
(Donato Bajariūno nuotraukos)
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Nauji sportininkų veidai gimnazijoje
Mūsų gimnazijoje gausu įvairiausių sporto šakų
atstovų. Daugiausiai – krepšininkų ir rankininkų.
Bet šiais metais į mūsų gimnaziją atėjo du futbolininkai: Artūras Rutkevičius (4e) ir Faustas
Valiūnas (4b). Tiek Faustas, tiek Artūras futbolą
žaidžia nuo šešerių ir planuoja su juo sieti ateitį.
Vaikinai sutiko papasakoti apie šią sporto šaką.

Artūras Rutkevičius ir Faustas Valiūnas

A.: Mano pozicija – atakuojantis saugaspuolėjas.
5. Koks didžiausias tavo pasiekimas? Koks
komandos?
F.: Turbūt geriausias pasiekimas – iškovota
antra vieta dublerių čempionate su Panevėžio
„Ekranu“, o brangiausias pasiekimas būtų tik neseniai iškovota Elitinės U-19 lygos taurė su PFA-SG„Panevėžio“ komanda.
A: Oi, pasiekimų buvo daug, ir su keletu
komandų. Bet pagrindinis pasiekimas visgi būtų –
Lietuvos čempionai su „Panevėžiu“ 3 metus iš
eilės.
6. Ar turi idealą? Jei taip, kas jis ir kodėl?
F.: Turiu, tai Antoine Griezmann, mano palaikomos komandos „Atletico Madrid“ lyderis, jo
garbei net katiną tokiu vardu pavadinau.
A.: Mano idealas – garsus futbolo virtuozas
Lionel Messi – dėl savo nerealaus talento, įgūdžių
žaisti futbolą, sunkaus darbo ir puikaus charakterio.
7. Ko, tavo manymu, reikia norint būti
geru futbolininku?
F.: Norint tapti geru futbolininku reikia paties didžiausio darbo, dirbti ne tik per treniruotes,
bet ir papildomai, turėti galvą ant pečių ir greitą
mąstymą bei techniką. Greitis ir staigumas ateina
savaime.
A.: Norint tapt profesionaliu futbolininku
reikia įdėti labai labai daug. Neužtenka treniruočių,
neužtenka varžybų. Su futbolu tiesiog reikia gyventi, juo reikia kvėpuoti. Tikras profesionalas žino, ką valgyt prieš varžybas ir ką – po varžybų.
Labai daug lemia nusiteikimas varžyboms, pasiruošimas. Maistas – taip pat labai svarbus aspektas dėl
gerų rezultatų. Profesionalas susideda iš daug labai
aspektų, kaip ir sakiau, neužtenka vien padaryt
treniruotę ir vadintis tikru futbolininku. Visada
reikia žiūrėti į priekį, dabar galimybės leidžia įsijungti Youtube, žiūrėti į žaidėjus, įsidėmėti kiekvieną jo judesį, tiesiog mokytis kiek galima
daugiau.
8.
Jeigu tau pasiūlytų vietą tavo mėgstamoje komandoje, ar mestum dėl to mokslus?
F.: Na, galima ir neakivaizdžiai mokytis,
todėl mokslų nemesčiau, bet tiesiu taikymu važiuočiau, jei tik ta svajonė išsipildytų.
A.: Mokslai yra labai svarbus dalykas, tikram
futbolininkui reikalingas išsilavinimas. Ir, kaip visi
sako, futbolas yra prioritetas, o mokslai „planas b“,
bet aš pamėginčiau surizikuot, nes kitu atveju traukinys gali nuvažiuot, o mokslus pasivyti įmanoma.

1. Kodėl būtent futbolas, o ne krepšinis ar
rankinis?
Faustas: Nepamenu, kodėl, būdamas šešerių,
būtent šią sporto šaką pasirinkau, bet dabar manau,
kad neprašoviau, tai taktiškiausias sportas pasaulyje, kuriame be proto ir greito mąstymo nieko
nenuveiksi.
Artūras: Futbolą pasirinkau todėl, kad didelę
įtaką darė ir didžiulius pamatus paklojo mano tėvai, kuriuos labai myliu ir gerbiu.
2. Kas paskatino pradėti žaisti?
F.: Paskatino žaisti kaimynas Robertas, su
kuriuo nuo 8 valandos ryto spardydavom kamuolį
kieme ir neduodavom aplinkiniams miegot.
A.: Paskatino tėvukas. Kai buvau mažas, neleido sustot, tad esu labai jam dėkingas, kad atvedė
mane į sporto kelią.
3. Kuo dar užsiimi laisvalaikiu?
F.: Pastaruosius trejus metus, kol gyvenau
Panevėžyje, to laisvalaikio nebuvo: ryte dvi pamokos, treniruotė, tada dar 4 pamokos, vos tik spėji
grįžti namo, ir jau vėl reikia lėkti į treniruotę.
Todėl apie kažkokį kitą hobį ar elementarų laiko
praleidimą su draugais teko tik pasvajoti.
A.: Laisvalaikiu, be futbolo, ypač mėgstu
žiūrėt įvairiausius filmus ir domėtis kitomis sporto
šakomis ar jų rezultatais.
4. Kokią poziciją užimi komandoje?
F.: Komandoje esu kairiojo arba dešiniojo
Parengė Inesa Židonytė
krašto saugas.
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Motokrosas – tai, dėl ko jis gyvena
Turbūt daugelis pažįsta mano klasės (3e) mokinį –
Dovydą Karką. Jis ne tik linksmas vaikinas, bet ir
žmogus, kuris turi didelį talentą – meistriškai
vairuoti motociklą, su kuriuo dalyvauja motokroso
varžybose. Jis atkakliai siekia užsibrėžtų tikslų.
Smagu, kad Dovydas garsina ne tik mūsų mažo
miestelio, bet ir visos Lietuvos vardą. Tad,
suradusi puikią progą, pakamantinėjau jį...






 Kiek tau buvo metų, kai pradėjai užsiimti šiuo
sportu?
Pirmąjį motociklą gavau būdamas trejų metų,
nuo tada viskas ir prasidėjo. Pirma išmokau
važiuoti motociklu, o tik po to bėgioti. 
 Kaip tavo šeima reaguoja į tavo sportą?
Kiekvienas šeimos narys padeda, kiek tik gali,
nors ir smulkmenomis, bet iš smulkmenų ir susideda viskas. Sunku, kad dažnai būnu išvykęs
ir nebūnu su šeima, bet visi su tuo jau susitaikę.
 Ar turi bendraminčių, kurie užsiima tokia veikla
kaip ir tu?
Žinoma, kad turiu. Pasvalyje gal ir nedaug, bet
už Lietuvos ribų labai daug. Be jų juk nebūtų su
kuo varžytis.
 Koks yra reikšmingiausias tavo laimėjimas?
Turiu ne vieną Lietuvos ir Pabaltijo titulą, bet
išskirčiau vienas varžybas Vokietijoje. Tai buvo
2013 metais, tarptautinis Vokietijos čempionanatas, kur susirenka vieni geriausių Europos
jaunių važiuotojai. Užėmiau antrą vietą iš 70 ar
80 dalyvių, tai buvo mano vienas iš pirmų
podiumų internacionalinėse aukšto rango varžybose. Buvau 14-os metų ir patyriau nepakartojamą jausmą, kai po varžybų pašaukė mano
vardą ir lipau ant apdovanojimų pakylos. Dėl
tokio jausmo ir gyvenu.
 Kokias šalis aplankei su šiuo sportu?









Esu aplankęs beveik visą Europą, ypač Vakarų,
nesu buvęs keliose Balkanų šalyse, bet, kaip
tokio amžiaus, esu aplankęs gan daug. Tik nevykstu ten ilsėtis... Viską, ką matau kitose
šalyse, tai yra autostrados ir motokroso trasos.
Pasiilsiu, kai rudenį grįžtu namo.
Kaip tau pavyksta suderinti mokslus ir sportą?
Visų pirma norėčiau padėkoti visiems mokytojams, kad man padeda ir leidžia atsiskaityti vėliau, nes be jų pagalbos būtų labai sunku. Tad
suderinti mokslus su sportu sekasi gan neblogai.
Jau nuo 6-os klasės vis išvykstu ir jau esu įpratęs viską išmokti ir atsiskaityti individualiai, taip
pat daug padeda klasiokai, ypač Nojus Vaičekonis.
Kaip jautiesi retai būdamas namuose?
Žinoma, visada ilgiuosi namų ir artimųjų, bet
jau pasirinkau tokį kelią ir negaliu sustoti pusiaukelėje. O grįžęs namo jaučiuosi labai gerai,
ypač kalbėdamas lietuvių kalba, nes būdamas
užsienyje pasiilgstu gimtosios kalbos.
Koks yra tavo treneris? Kaip jis tau padeda
ruoštis?
Turiu labai šaunų trenerį – Liną Šiaučiūną, be
kurio būtų labai sunku kažką pasiekti. Linas
anksčiau pats užsiimdavo motociklų sportu, tad
turi patirties šioje srityje. Jis mane paruošia ne
tik fiziškai, bet ir psichologiškai, nes būdamas
psichologiškai silpnas nepasieksi aukštų rezultatų.
Kas tave motyvuoja sportuoti?
Nemanau, kad mane gali kažkas labiau motyvuoti, nei aš pats ir mano noras tobulėti. Žinoma, kad motyvuoja ir šeima su treneriu. Geriausia motyvacija – prastos varžybos, nes po jų
būnu nepatenkintas ir supykęs ant savęs, dėl to
stengiuosi išspausti viską iš treniruočių ir parodyti gerą rezultatą kitose varžybose.
Ar visas gyvenimas yra motociklas, ar turi ir
kitų pomėgių?
Ir taip, ir ne. Turiu labai daug kitų pomėgių,
ypač susijusių su sportu. Mėgstu minti dviratį,
bėgioti, plaukioti, slidinėti, irkluoti... Bet visa
tai darau dėl motokroso, kad būčiau geriau
pasiruošęs fiziškai.
Mėgsti iššūkius?
Niekada nemėgau lengviausio kelio. Vien iš mano pasirinktos sporto šakos galima spręsti, kad
mėgstu iššūkius.
Ar planuoji baigęs mokyklą savo gyvenimą
toliau sieti su sportu?
Tai yra svajonė, ko siekiu. Ateitis viską parodys.

Nukelta į 6-ą puslapį
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 O kuo vaikystėje norėjai būti suaugęs? Kodėl?
Vaikystėje norėjau būti miesto meru, nes norėjau įrengti motokroso trasą Pasvalyje (juokiasi).
 Jei atsitiktų taip, kad reikėtų išvykti į negyvenamąją salą, ką pasiimtum?
Nepasiimčiau nieko, nes nenorėčiau, kad kiti
kentėtų dėl manęs. Nebent savo šunį, jam patiktų bet kur su manimi. 
 Sėkmės Tau ne tik sporte, bet ir visur, ką beveiktum gyvenime. Ačiū už interviu!
Parengė Toma Armonavičiūtė

***********************************
Mokytojų diena

,,Linkiu ištvermės ir gailestingumo mokiniams.“
,,Svarbiausia – kantrybės su mokiniais, ištvermės, sveikatos, supratingumo ir geros nuotaikos.“

*****

Per Mokytojų dieną Pasvalio Švietimo ir
sporto skyrius už puikius darbo rezultatus apdovanojo gimnazijos chemijos mokytoją Birutę
Triabienę, tad pakalbinau mokytoją.
– Kokį atsimenate originaliausią mokinių
pasveikinimą Mokytojų dienos proga?
– Sunku atsiminti kažką labai įspūdingo, bet seniau
pasveikindavo nuoširdžiau. Ne taip svarbu, kokią
atneša gėlę, kad ir prastesnę, bet labai gražiai
padėkoja už motyvaciją, pasveikina... Nemoku
atkartoti tų gražių žodžių, bet maloniau išgirsti
įvertinimą iš mokinių, o ne iš Švietimo skyriaus,
nes visgi mes, mokytojai, stengiamės ir dirbame
dėl jų.
– Ar jums patinka Mokytojų dienos tradicija,
kad ketvirtokai veda pamokas jaunesniesiems?
– Kartais tai visai neblogai, jeigu jie susitvarko.
Gerai yra tai, kad jie patys pabando pabūti mokytojais, suvokia, koks tas darbas, kai kurie ima
kitaip žiūrėti į mokytojo profesiją, labiau gerbia
mokytojus.
– Jeigu galėtumėte iš naujo rinktis darbą, ar liktumėte mokytoja, ar rinktumėtės kitą profesiją?
– Jaunystėje svajojau apie darbą maisto pramonėje,
bandžiau stoti į tas studijas, bet buvo per didelė
atranka, todėl nepavyko. Giminėje buvo mokytojų,
galbūt tai pastūmėjo rinktis tuomet dar prestižinę
mokytojo profesiją. Dabar iš tiesų būna, kad rodos,
jog niekam mokytojų nebereikia, nusivili mokiniais, bet vis vien dirbi, stengiesi ir toliau. Ir nebeįsivaizduoju savęs, dirbančios kitą darbą.
– Jūs buvote apdovanota už puikius darbo
rezultatus. Kokia jūsų darbo sėkmės paslaptis?
– Nesijaučiu išskirtinė mokytoja, bet tiesiog dirbu
gerai ir sąžiningai, daug reikalauju iš mokinių –
manau, kad visi mokytojai stengiasi ir dirba
panašiai. Kad gerai išmokytum mokinius, reikia
abipusių pastangų ir darbo, sutarimo. O mokytojui
reikia daug metų darbo patirties, tada geriau sužinai, kur reikia plačiau paaiškinti, kokią temą ilgiau
dėstyti, kad mokiniai išmoktų.
– Ko palinkėtumėte kolegoms?
– Gerai sutarti su mokiniais, motyvuoti juos, kiek
įmanoma, dirbti sąžiningai ir stropiai ir atiduoti
visą save mokiniams.

Spalio 5-oji – Mokytojų diena. Žinoma, šią dieną
švenčiame ir mes. Jau daugelį metų gimnazija tęsia
tradiciją, kad šią dieną ketvirtokai veda pamokas
žemesnių klasių gimnazistams – pavaduoja mokytojus. Pakalbinusi kelis gimnazistus, išsiaiškinau,
kad jiems labiausiai patiko tikybos, istorijos, kūno
kultūros ir anglų kalbos pamokos, nes per jas
ketvirtokai davė kūrybinių užduočių (pavyzdžiui,
nupiešti mokytoją, parašyti jai sveikinimą, pašokti
priešais klasę už gerą kaupiamąjį pažymį), leido
žiūrėti įdomius filmukus, linksmai ir įdomiai vedė
pamokas. Labiausiai gimnazistams nepatiko chemija, nes per ją teko rimtai mokytis, nepatiko kai
kurių ketvirtokų neatsakingumas ir rėkimas ant
mažesniųjų.
Į klausimą, ar norėtų tapti mokytojais,
gimnazistų atsakymai buvo tokie: ,,Ne, neturėčiau
tiek kantrybės ir vidinės ramybės“, ,,Ne, vaikai
šiais laikais per žiaurūs“, ,,Ne. Neduok, Dieve...“
Bet pasitaikė ir tokių, kurie visai norėtų išbandyti
šią profesiją: ,,Man patinka dirbti ir būti su vaikais,
todėl mielai rinkčiausi šią profesiją“, ,,Taip,
norėčiau išbandyti save ir šioje srityje“.
Taip pat gimnazistų paklausiau, ką jie norėtų
padovanoti arba ko palinkėti mylimiausiam mokytojui. Atsakymai buvo nuoširdūs:
,,Pasakyčiau ačiū, kad mane supranta ir
moko.“
,,Palinkėčiau, kad niekada neišblėstų ir neišsisemtų žinios, ištvermė, sveikata, sėkmė. Ir geležiniai nervai.“
,,Norėčiau palinkėti, kad jeigu mokytojas,
kada nors paklausęs klasės ,,Ko nėra?“, neišgirstų
silpno balselio savo galvoje, sakančio: ,,Sveikatos.“
,,Palinkėčiau likti kantriems mokant mus. Ir
Justė Kačerauskaitė
padovanočiau puokštę gėlių.“
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Antroje klasėje, per lietuvių kalbos pamokas, mes
ne tik ruošėmės žinių patikrinimui, bet ir lavinome
savo kūrybiškumą. Žinoma, tai daryti mus skatino
lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė.
Dalyvavome daugybėje literatūrinių renginių,
kuriuose pasisekdavo net užimti prizines vietas,
išbandėme savo kūrybos jėgas įvairiuose literatūros žanruose. Viena iš užduočių buvo sukurti
novelę pasirinkta tema. Vieniems tai buvo didelis
iššūkis, o kitiems minčių ir fantazijos visai netrūko!
Iš mūsų kūrinių mokytoja sudarė rinkinį „Kai
žiūrime į žvaigždes” ir rugsėjo pradžioje po knygelę padovanojo kiekvienam autoriui. Čia publikuojamos novelės iš rinkinio.
Kotryna Ragažinskaitė
Agnė Baliūnaitė
Paskutinė mokslo metų diena
Nuskamba paskutinis šiais mokslo metais skambutis. Įkišu dešimtos klasės baigimo pažymėjimą į
kuprinę, prieš tai dar kartą į jį žvilgtelėdamas.
Nepatenkinamų nėra. Svarbiausia, nereikės kartoti
kurso dar kartą. Šiuos devynis mėnesius vos ištvėriau. Užsegu kuprinę ir, išėjęs iš kabineto, palaukiu
savo draugų. Šiandien trauksim prie ežero. Ten,
kaip ir kiekvienais metais, vyks vakarėlis. Visus
metus jo laukiau. Puikus vasaros sezono atidarymas.
Ilgai eiti nereikėjo. Ežeras yra maždaug už kilometro nuo mokyklos. Jau buvo susirinkusi kone
visa mokykla. Muzika skambėjo visu garsumu.
Vienoje vietoje susirinkusios merginos šoko, kitur
lakstė jau spėję apgirti vaikinai, ežero pakrantė
primėtyta tuščių butelių ir bulvių traškučių pakelių. Toliau, ant kalvos, grupelė mokinių be perstojo
kažką skandavo. Iš čia girdėjosi jų šūksmai, tačiau
negalėjau išgirsti, ką jie sako. Nutariau prieiti
arčiau.
Čia buvo ir vaikinų, ir merginų. Visi atrodė
labai įsismaginę. Staiga pro šalį pralėkė vienas
vaikinas ir šoko į ežerą. Visi plojo, džiaugėsi. Man
pasidarė baugu – niekada neišdrįsdavau nuo čia
šokti. Vien pažiūrėjus nuo kalvos žemyn į ežerą,
man pašiurpdavo oda.
Netrukus visi sužiuro į mane.
– Šok! Šok! – rėkė vienas per kitą.
– Nebūk bailys! Net merginos šoka.
– Drąsiau, drąsiau!
– Nagi! Nagi!

– Šok greičiau!
– Jis nenušoks, neišdrįs. Jis didesnė mergaitė
nei aš! – tarė viena devintokė, ir visi aplink pradėjo
juoktis.
Jaučiau, kaip kaista mano veidas. Per kaktą
nubėgo prakaito lašas. Baimė susimaišė su noru
įrodyti, jog nesu bailys. Daugiau negirdėjau jų
šūkavimo, jaučiau tik pašėlusį savo širdies daužymąsi. Net neįsibėgėjau. Šokau.
Kritimas buvo malonus, net spėjau sušukti:
„Jėga!“ Jaučiausi puikiai, nugalėjęs savo baimę.
Pabudau. Pamaniau, kad visa tai buvo sapnas.
Bandžiau apsidairyti. Pavyko pajudinti tik akis.
Supratau, jog čia ne mano namų lova...
Daugiau niekada negalėsiu šokinėti.
Elena Mikniūtė
Gyvenimo pamoka
Aš su savo šeima gyvenu prie pat miško, tiksliau,
pačiame miške. Labai myliu gamtą. Kiekvieną rytą
su savo jaunesniu broliu išeiname pasivaikščioti.
Mus visada palydi mama primindama, kad tuojau
bus pusryčiai. Netoli yra kelias, ten dažnai matome paliktų šiukšlių, įvairių daiktų, žodžiu, tai, kas
žmonėms nėra reikalinga, atsiduria miške.
Šį rytą išėjau pasivaikščioti vienas. Prie
kelio stovėjo ne šiukšlių maišai, o šuo. Iš karto
pagalvojau, kad turbūt jį paliko žmonės, kuriems
atsibodo jį prižiūrėti. Bet taip pat jis galėjo būti
pasiklydęs arba jo šeimininkai netoliese grybauja.
Parėjau namo. Tačiau vakare sugrįžau, o šuo
sėdėjo toje pačioje vietoje, nejudėdamas, vis žiūrėdamas į kelio tolį. Pašaukiau jį. Iš pradžių jis ėjo
nedrąsiai, vėliau dideliais šuoliais pribėgo prie
manęs ir ėmė glaustytis. Nors jis buvo didelis ir
purvinas, bet vis tiek parvedžiau jį namo. Mes
turėjome daug gyvūnų, tarp jų ir šunį.
Visi apsidžiaugė, net mama nepyko, sakė:
– Tai labai gera gyvenimo pamoka...
Po šių žodžių prisiminiau kitą įvykį.
Prieš kelerius metus miške irgi radau šunį.
Jis buvo senas, nematė viena akimi ir turbūt nebegirdėjo. Su juo prabuvau gal valandą ar dvi, tačiau
radau be galo daug priežasčių, kodėl negaliu jo
vestis namo. Parėjau palikęs vargšą gyvūną likimo
valiai. Juk neturiu kur jo laikyti, mama turbūt nepritars, negaliu jo parvesti namo, nes jis vos paeina, neturėsiu laiko su juo būti...
Kaip puikiai mes mokame didžiuotis atliktais darbais ir paslėpti tuos, kurių neišdrįsome
atlikti.
Ir tai būtų buvusi puiki pamoka.
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Pirmokų krikštynos

Justinos Kripaitytės fotoreportažas

Nugirsta per pamokas...
Mokytojas: Gausi 6 į dienyną, jei visus 13 bruožų
pasakysi.
Mokinys: Jūs nuostabus...
Mokytojas: Man daug kas taip sako.... Ypač kai aš
miegu.
*
Mokytojas: Apie ką tu ten svajoji?
Mokinys: Apie ką svajoju? Jums čia dabar papasakot?
*
Mokytojas: Tau gerai sekas.... Mums abiem gerai
sekas.
Mokinys: Iš prigimties pavarom.
*
Mokinys: O neturėtų būt vadovas?
Mokytojas: Ai, rašykit vadas... Rašalo pataupysit.
*
Mokytojas: Ar jūs dainuojate?
Mokinys: Ne.
Mokytojas: Kodėl?
Mokinys: Neturiu balso.
Mokytojas: Tai kaip jūs tada šnekate?
*
Mokytojas: Tai kur dingsta blyneliai su bananais?
Mokinys: Ketvirtokai suėda!
*
Mokytojas: Ko tu medituoji, ko nedirbi?
Mokinys: Aš gi medituoju.
*
Mokytojas: Aš norėčiau, kad tu persėstum.
Mokinys: Bet aš dar nieko nepadariau!
Mokytojas: O tai tu dar nori kažką daryti?
*
Mokytojas: Kokią gimnaziją baigė Petras Vileišis?
Mokinys: Petro Vileišio!
*
Mokytojas: Jums kantrybės užtenka tik pusvalandžiui.
Mokinys: Ne, 35 minutėms.
Mokytojas: O, tai jau darom pažangą.
Parengė Inesa Židonytė

Redaktorė ir maketuotoja – Iveta Janušauskaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas

________________________________________________________________________________

