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Renginys buvo puikus!
Neseniai gimnazija minėjo kelias sukaktis: Petro
Vileišio 165-ąsias gimimo metines, Vileišiečių
organizacijos, Petro Vileišio fondo bei laikraščio
„Mokyklos žinios“ 20-mečius. Šventinis renginys, vykęs sausio 29 dieną Pasvalio kultūros
centre, buvo kitoks, nei įprasta. Pasiteiravome,
kokia mokytojų, gimnazistų nuomonė apie šią
šventę. (Straipsnį apie renginį galite perskaityti
Pasvalio rajono laikraštyje „Darbas“, internetinėje gimnazijos svetainėje.)
„Renginys buvo įdomus, gerai suplanuotas.
Man buvo labai gražu, kad gimnazijos bendruomenė pasveikino Vileišių giminės ainę D. Klongevičiūtę-Strazdienę su jubiliejumi.“ Justė Trijonytė
„Vesti šį svarbų renginį buvo labai atsakingas, tačiau ir smagus darbas. Ši patirtis man visai
patiko, nes teko ir improvizuoti. Vesdama šį renginį aš ir pati sužinojau daug apie Petrą Vileišį.“
Gabrielė Kučiauskaitė
Renginio
vedėjai –
istorijos
mokytojas
Gediminas
Žardeckas
ir gimnazistė
Gabrielė
Kučiauskaitė

Nr. 6 (133). 2016 m. vasaris

„Labai smagus, šiltas renginys. Man labai patiko. Geras režisūrinis sprendimas, labai vykę vedėjai. Mokytojas Gediminas Žardeckas ir gimnazistė Gabrielė Kučiauskaitė labai tiko, gražiai vedė.
Renginyje niekas neužkliuvo, labai smagu, kad pakvietė svečius, juos pamatėme. Viskas buvo labai
informatyvu, daug ką prisiminėme, sužinojome.
Meniniai numeriai buvo labai gražūs, labai tiko
grupės „Marabu“ muzikinis fonas. Kai renginį vedė mokytojas ir jo mokinė, visi klausėmės drausmingai kaip pamokoje...“ Bibliotekos vedėja Marina Kuodienė
Scenoje – Petro
Vileišio fondo
apdovanojimų
laimėtojai: nuo
1996-ųjų
iki 2016 metų

„Man patiko, nes šįkart buvo sugalvota įdomi
vedimo forma. Pirmą kartą mačiau, kad taip kas
vestų renginį. Viskas buvo taip kompaktiška, jokių
pasikartojimų... Sužinojau daug įdomios informacijos. Kas nepatiko? Man nepatiko gimnazistai. Jie
pasinaudojo, kad nėra pamokų, neatėjo į tokį svarbų renginį. Buvo mažai gimnazistų. Nuvylė. Maniau, kad gimnazistams rūpi... Jie praleido daug
gražių dalykų. Renginys buvo labai gražus, neperkrautas, įdomiai pateiktas, kitoks. Eičiau į tokį ir
kitą kartą!“ Mokytoja Jūratė Rimšienė
„Renginys buvo labai puikus, tikrai labai
įtraukiantis ir nenuobodus! Pradėtas labai įdomiai,
kai ansamblio dainininkės pasveikino visus atvykusius. Labiausiai įsiminė vedėjos Gabrielės ir istorijos mokytojo pasakojimas apie Petrą Vileišį, tik,
galbūt, buvo truputį per daug informacijos apie tai.
Šis renginys man praėjo labai greitai... Viskas tikrai
buvo puiku! Ir renginį pamačiau, ir daug ko
išmokau.“ Raminta Prėnaitė
Parengė Iveta Janušauskaitė

„Pirmiausia reikia pagirti renginio formą,
scenarijų. Buvo labai šiltas, savas vedėjų bendravimas. Jokios vaidybos, pompastinių eilėraščių. Viskas kartu labai gerai derėjo: ir prisiminimai, ir
istoriniai intarpai, minėjimai. Labai jaučiasi sąsaja
tarp P. Vileišio asmenybės ir dabartinių Vileišiečių.
Gražu, kad puoselėjamos tradicijos. Renginys buvo
šiuolaikiškas, į jį galėjo ateiti ne tik gimnazistai, bet
ir visa bendruomenė.“ Skyriaus vedėja Vitalija
Kanišauskaitė
________________________________________________________________________________
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Šimtadienis!
Atrodo, kad tik neseniai įžengėme į keistą, svetimą
ir paveikslų kupiną pasaulį. Dabar jau ruošiamės jį
palikti... Laikas praėjo stulbinančiai greitai. Tik ką
šventėme tautosakos vakaronę, lakstėme pas mokytojus dėl projektinių darbų, o dabar galvoje sukasi vienintelis žodis „egzaminai“...
Vasario 19 dieną mes, dvyliktokai, sulaukėme šventės – Šimtadienio. Trečiokai mums surengė
tikrai gražią šventę, kurios tema buvo... obuoliai.
Mini spektakliukas labai sužavėjo ir prajuokino
mus. Dėkojame trečiokams už puikų kalendorių su
be perstojo byrančiais obuoliukais ir, aišku, trečiokų auklėtojoms už sveikinimus.
Vakaronėje susirinko lygiai 100 žmonių. Buvo gera pašnekėti su draugais, bet kartu ir šiek tiek
liūdna, nes laiko liko visai nedaug... Šiam liūdesiui
nugalėti puikiai padėjo šokių aikštelė su garsia
muzika.
Telieka praleisti šias dienas prasmingai, nuveikti tai, ką seniai ruošeisi padaryti, galbūt pradėti
rimtai mokytis? Praleisti daugiau laiko su draugais? Palikti dalelę savęs Petro Vileišio gimnazijoje? O gal tiesiog baigti visus pradėtus darbus ir
pagaliau žengti į dar vieną keistą pasaulį, paliekant
mielą ir jaukų senąjį...
Ketvirtokė Aivita

Bandomieji egzaminai: reikalingi ar ne?
Kokios problemos iškyla juos laikant?

Brandos egzaminai ketvirtokams jau čia pat – ant
nosies galo. Patikrinti savo žinias gimnazistai turėjo galimybę laikydami bandomuosius egzaminus.
Ar jie reikalingi? Pakalbinus abiturientus išsiskiria
dvejopos nuomonės: vieni tikina, kad bandomieji
egzaminai padeda pasiruošti, pasirepetuoti prieš
tikruosius, taip pat įvertinti savo turimas žinias.
Pamačius rezultatus, dar lieka laiko išsiaiškinti,
pasimokyti. Tačiau kitiems tai tik laiko gaišimas,
bereikalingas stresas... O jeigu dar nepavyksta išlaikyti, mokytojai pagąsdina, kad nepavyks gerai
išlaikyti ir tikro egzamino...
Keli abiturientai ir mokytojai sutiko pasidalyti savo nuomone.
Fizikos mokytoja Ligita Vainauskienė: „Mano nuomone, prieš pasirenkant laikyti egzaminus,
suteikiama galimybė pasitikrinti savo žinias, vykdant bandomuosius egzaminus. Ir, aišku, pamatę
rezultatus kai kurie lieka sužavėti savo darbu, nes
bent minimaliam įvertinimui – ketvertui – gauna
taškų. Kiti lieka nepatenkinti ir gali padaryti išvadas, kokios yra jų galimybės išlaikyti valstybinį
egzaminą. Kadangi bandomieji egzaminai būna I
pusmečio pabaigoje, tai, žinoma, dar yra galimybė
ruoštis, tobulintis ir gilinti žinias. Kiekvienam ji yra
suteikta, tiktai reikia noro, reikia skirti daug laiko ir
jausti atsakomybę už savo pažymį.“
Abiturientas Tomas Slančiauskas: ,,Pirmas
įspūdis apie bandomuosius egzaminus buvo neigiamas. Atrodė, kam jų gali reikėti, tačiau po jų puikiai
supratau, kur reikia tobulėti. Iš tiesų jiems per
daugiausiai nesiruošiau, nes norėjau žinot, kiek
galiu čia ir dabar. Rezultatai nebuvo itin džiuginantys, tad tai motyvuoja toliau tobulėti ir siekti
aukštesnių rezultatų tikruose egzaminuose.“
Paulius Bukelis: ,,Prieš pat bandomuosius visi abiturientai ruošėsi, mokėsi, kartojosi, o iš tų,
kurie išėjo iš bandomųjų, dažnai išgirsdavau: „Kaip
tik to dalyko ir nesikartojau“ ir pan. Taip, jie sunkūs
ir reikalauja įvairiapusiškų žinių, tačiau nėra tokie
baugūs, kaip kad daugelis mąsto. Tai puiki
galimybė pasitikrinti prieš tikrąjį egzaminą bei
pažiūrėti, kur vertėtų pasitempti. Gal kiek buvo
baugoka prieš lietuvių kalbos egzaminą, nes
nežinai, kokie autoriai paklius, kokia tema. Tas pats
ir su anglų kalbos rašiniu – tikiesi tik vieno, kad
suprastum temą, nes tai lemia didžiąją dalį
rezultato. O kiti egzaminai – tu moki arba ne, ir
viskas. Tačiau norėčiau mokytojams pasakyti vieną
Akimirka iš šimtadienio šventės
Nuotr. Rūtos Staškevičiūtės dalyką: „Mieli mokytojai, mes žinome, jog ruošia________________________________________________________________________________
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mės egzaminams, ir žinome, kada jie bus, tad
nereikia kiekvieną mielą pamoką mums to sakyti ir
versti mus stresuoti... (Juokiasi)“
Taip pat paklausėme nuomonės ir praėjusių
metų abiturientų, kurie jau išlaikė egzaminus ir gali
pasakyti savo nuomonę apie bandomųjų egzaminų
svarbą.
Gabrielė Lazickaitė: „Bandomieji egzaminai,
mano nuomone, yra tikrai geras dalykas. Galbūt
daug abiturientų tai vadina laiko gaišimu, bet aš
dabar manau, jog jie tikrai labai reikalingi.
Abiturientas turi galimybę save patikrinti, sužinoti,
ko dar nemoka, juk dar turi laiko pasimokyti prieš
tikruosius brandos egzaminus. Mums visuomet
kartodavo, jog „kiek gausite per bandomąjį, tiek
plius minus galite tikėtis per brandos egzaminus“.
Galbūt yra dalelė tiesos, bet nuo paties žmogaus
viskas priklauso. Bandomasis egzaminas yra geras
dar tuo, kad abiturientas pamato egzamino sistemą,
paruoštą egzamino užduotį ir per tikrąjį jis nebūna
pasimetęs ar išsigandęs, nes jau žino, kaip viskas
vyks. Taigi, manau, jog bandomieji egzaminai yra
reikalingi, nors mes, būdami abiturientai, „keikėme“ juos.“
Dovydas Gailiūnas: ,,Bandomieji egzaminai
yra tikrai geras dalykas, nes gali suvokti, kas bus
egzamine. Aišku, ne visiems, nes kai kurie mokiniai nežiūri rimtai į bandomuosius egzaminus ir
nesistengia jų gerai išlaikyti.“
Giedrė Šedytė

„Kiekvienas rytojus prasideda šiandien“
Vasario 17 d. gimnazijoje viešėjo svečias – praktikas, verslo vadybos konsultantas-treneris, lektorius, koučingo specialistas, strateginių ir kūrybinių
sesijų moderuotojas Aurimas Vietrinas. Jis vedė
paskaitą „Kaip už tas pačias žinias gauti aukštesnį
pažymį“.
Lektorius paskaitą pradėjo savo prisistatymu
ir žodžiais: „Kiekvienas rytojus prasideda šiandien“. Paskaitos metu mokiniai turėjo ne tik klausytis, kas sakoma, ar gilintis į tai, kas rodoma, bet ir
atlikti praktines užduotis: porose buvo aptarinėjama ką tik išgirsta informacija bei užsirašytos
auksinės idėjos. A. Vietrinas pasakojo apie tai,
kokiu būdu pateikti informaciją mokytojui, kad jis
geriau suprastų, ką tu nori pasakyti. Taip pat išdavė
kelias formules, kurios pravers kiekvienam visose
gyvenimo srityse. Mokiniai taip pat sužinojo, kokias būdais reikia bendrauti su anglais, vokiečiais ir
italais bei kokias dovanas jiems dovanoti.

Paskaitos metu lektorius visą laiką su mokiniais kalbėjo kaip su sau lygiais. Juokavo, savo
paskaitą paįvairino įdomiais klausimais auditorijai,
diskusijomis, rodė skaidrėse juokingus vaizdelius,
susijusius su aptariama tema.

Džiugu, kad į A. Vietrino paskaitą prigužėjo pilna salė
gimnazistų!

Paskaitos pabaigoje lektorius aktyviausius
apdovanojo saldžiais prizais. Nors visi negavo
saldumynų, iš paskaitos išsinešė daug įdomios ir
naudingos informacijos, kuri pravers gyvenime.
Inesa Židonytė

„Daina dieną trumpina, daina darbą
lengvina“
Visi žinome, jog kas dveji metai vyksta „Dainų
dainelės“ konkursas. Vyksta mokyklinės, rajoninės, regioninės atrankos, kolektyvai skirstomi į kategorijas. Atrankose dalyviai turi atlikti po tris dainas, viena jų turi būti liaudies.
Šiais metais mūsų gimnazijos vokalinis ansamblis, vadovaujamas muzikos mokytojos Dalios
Baniulienės, pateko į IV konkurso etapą. Gegužės 3
dieną ansamblis keliaus į Vilnių filmuotis, o gegužės 8 dieną koncertas bus transliuojamas per LRT
televiziją. Vokaliniame ansamblyje dainuoja
Benedikta Karoblytė, Roberta Skujaitė, Klaudija Šienauskaitė, Gabija Maziliauskaitė, Iveta
Janušauskaitė, Justė Trijonytė, Viltė Tamulionytė, Laura Salučkaitė bei Indrė Kondrotaitė.
Taip pat į IV etapą pateko ir Pasvalio muzikos mokyklos solistė, mūsų gimnazijos mokinė
Laura Garnytė.
Labai lauksime jūsų visų palaikymo!
Gabija Maziliauskaitė
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Muzikinė klausa, kurios galima pavydėti
Prieš keletą mėnesių socialiniuose tinklapiuose pamatėme pranešimus, kad vienas labai gabus vaikinukas mėgsta muzikuoti ir yra pasiruošęs pažinti
kuo daugiau muzikinio pasaulio. Dabar šis jaunuolis Vincas Linkevičius mokosi mūsų gimnazijoje, 1b klasėje. Nusprendėme pasidomėti, kaip jis
pats į visa tai žiūri, kaip jaučiasi.

Vincas Linkevičius – muzikantas, nepažįstantis natų

– Ką mėgdavai veikti vaikystėje?
– Vaikystėje nieko labai išskirtinio neveikiau, hobio neturėjau, dažniausiai leisdavau laiką su
draugais.
– Kokiais instrumentais dabar groji? Kaip
išmokai?
– Pagrindinis mano instrumentas – gitara, bet
šiek tiek moku groti ir mandolina, smuiku, bosine
gitara, armonika, dambreliu. Dažniausiai viską
atsirenku iš klausos.
– Galbūt sieji savo ateitį su muzika?
– Į muziką aš visada žiūrėjau kaip į hobį.
Turbūt geriausias variantas būtų mokytis Vilniuje.
Daug kas siūlė M. K. Čiurlionio menų mokyklą, bet
manau, kad paliksiu viską taip, kaip yra dabar. Juk
tiek daug smagių akimirkų praleidau grodamas su
kitais čia, Pasvalyje.
– Kaip pradėjai domėtis muzika?
– Viskas prasidėjo, kai 3-ioje klasėje draugai
pasiūlė lankyti Valakėlių folkloro ansamblį pas
mano gerus draugus Liną ir Albertą Bartašius. Po to
jie man pasiūlė mokytis groti instrumentais.
Pradėjau groti mušamaisiais bei gitara. Jų kultūros

namuose buvo keletas instrumentų, taigi, ilgainiui
teko pabandyti groti viskuo. Ten ir leisdavau dalį
savo laisvalaikio – grodamas.
– Girdėjome, jog nepažįsti natų. Išduok paslaptį: kaip pavyksta taip lengvai muzikuoti?
– Kol nesimokiau gimnazijoje, nesuvokiau,
kad esu kažkuo išsiskiriantis iš muzikinės pusės.
Kiti sako, kad turiu ypatingą muzikinę klausą. Man
ir pačiam nėra lengva save suvokti. Bet prie to daug
prisideda ir 6 metų patirtis.
– Galbūt šeimoje yra muzikantų?
– Mano šeimoje niekas nemuzikuoja, tik tėtis
pasakojo, kad jaunystėje yra turėjęs gitarą, bet
nieko daug nemokėjęs.
– Kokių žodžių sulauki iš aplinkinių, draugų?
Galbūt išgirsti ir pavydo gaidelių?
– Dažniausiai sulaukiu pagyrimų, skatinimų,
klausimų „Kaip tau taip išeina?“ ar panašiai. Bet aš
pats stengiuos pamokyti ir kitus.
– Ar yra žmogus, kurį laikai autoritetu?
– Keista, bet niekada neturėjau tokio žmogaus, su kuriuo bandyčiau sutapti. Nemėgstu savęs
lyginti su kitais.
– Jei atsitiktų taip, kad reikėtų išvykti į
negyvenamąją salą, ką pasiimtum?
– Žinoma, instrumentas man labai padėtų
atsipalaiduoti, bet vienam būtų labai liūdna, todėl
pasiimčiau draugų, kurie taip pat būtų pasiryžę
išvykti, kaip ir aš.
– Turbūt yra tekę dalyvauti muzikiniuose festivaliuose? Ko naujo ten išmokai?
– Su Valakėlių folkloriniu ansambliu teko
dalyvauti įvairiuose festivaliuose, labai dažnai
keliaudavome po visą Lietuvą, bet vieni iš didžiausių pasirodymų buvo Vilniuje, Dainų šventėje. Taip pat teko dalyvauti laidoje „Duokim garo“.
Esame keliavę į Suomiją, Vokietiją. Iš kiekvienos
vietos parsivežu vis kitokių įspūdžių.

Vincas su Valakėlių kultūros namų folkloro ansambliu
Vilniaus tradicinių šokių klube
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– Kuri muziką? Galbūt turi savo įkvėpėją?
– Niekada nebandžiau kurti savo muzikos, bet
visai neseniai esu bandęs kurti elektroninę muziką.
Vienintelis žmogus, kuris mane įkvepia, yra Faustas
Petriškis. Jo geras vokalas, tad norisi tobulinti ir
savąjį.

Vincas muzikuoja visai neseniai gimnazijoje vykusioje
Tautosakos vakaronėje

– Ar domiesi dar kažkuo kitu be muzikos?
– Anksčiau domėjausi sportu, gatvės gimnastika, o dabar pradėjau domėtis tautiniais šokiais.
– Tai neturi scenos baimės?
– Jau prieš 7 metus pradėjau lankyti Valakėlių folkloro ansamblį, o su jais dažnai pasirodydavome scenoje, todėl dabar taip nebijau scenos,
kaip anksčiau. Jeigu tai, kuo užsiimu scenoje, yra
susiję su muzika, dažniausiai man nesukelia didelės
baimės.
Ne visi, besidomintys muzika, gali atkurti
melodiją vos tik ją išgirdę. Tokią klausą drąsiai
galime vadinti „Dievo dovana“.
Interviu rengė Gabija Maziliauskaitė

Ką lydėjo sėkmė
meninio skaitymo konkurse?

teatro mokytoja Asta Liukpetrienė. Kompozicija
buvo tik viena, tad ji siunčiama į III etapą. Taip pat
ten vyks ir 9–12 klasių grupės nugalėtoja mūsų
gimnazijos pirmokė Jovita Kuodytė (regioninis
turas vyks kovo 5 dieną Radviliškyje).
Džiaugiamės, jog konkurse nugalėjo mūsų
gimnazijos moksleivė Jovita Kuodytė, tad nutarėme ją pakalbinti.
– Kaip jautiesi pripažinta geriausia skaitove
tarp 9–12 klasių rajono mokinių? Ar tikėjaisi
nugalėti?
– Iš tikrųjų giliai
širdyje to labai norėjau,
tačiau nesitikėjau. Dažnai mano norai neatitinka realybės, todėl ir šį
kartą nepuoselėjau didelių vilčių. Kai išgirdau, jog man skyrė pirmąją vietą, nepatikėjau.
Buvo labai šaunu! Esu
labai laiminga!
– Kaip susiradai
kūrinį, kurį skaitei konkurse?
– Kūrinį man pasiūlė mano lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja Vitalija Indrišionienė, kuriai
esu labai dėkinga už suteiktą galimybę save
atskleisti. Mokytoja parinko Juozo Grušo veikėjos
Beatričės monologą iš dramos „Meilė, džiazas ir
velnias“. Šis tekstas labai atitiko mano charakterį.
Matyt, dėl to, jog tekstas man patiko, aš jį pajaučiau, supratau, kaip tai turiu perteikti publikai, ir
man nusišypsojo sėkmė.
– Kaip manai, ar gera dikcija, raiškus kalbėjimas bei žinojimas, kaip perteikti skaitomą tekstą, yra įgimtas dalykas, ar visgi to galima išmokti?
– Iš tiesų manau, jog viskas labai priklauso
nuo balso, jo tembro. Ar žmogus turi Dievo dovaną
ir ar jis gali raiškiai kalbėti. Jei visa tai turi, reikia
padirbėti ir viskas pasidaro įmanoma. Tačiau, jei
publikos nesudomini, „nepatrauki“– nieko nepadarysi...
– Kokios naudos Tau suteikia dalyvavimas
meninio skaitymo konkurse?
– Manau, kad tai padeda žmogui tobulėti kaip
asmenybei. Be patirties, kurią įgyju kiekvieną kartą
lipdama ant scenos, tokie konkursai ypač padeda
kovoti su auditorijos baime. Taip pat įdomu
išbandyti savo jėgas, pačiai susivokti, ką sugebi ir
ko nelabai.

Vasario 5 dieną Pasvalio krašto muziejuje vyko
moksleivių meninio skaitymo konkurso II etapas –
rajono turas. Pasirodė 40 dalyvių.
Vedėjų porai Elenai Mikniūtei ir Simui
Dominavičiui paskelbus konkurso pradžią, scenoje
pasirodė Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos atstovai, po jų moksleiviai iš Svalios,
Lėvens pagrindinių bei kitų mokyklų. Vyresniųjų
grupėje daugiausiai buvo mūsų gimnazijos atstovų.
Konkurso dalyviai išvydo poetinę kompoziciją „Aš,
pasivertęs paukščiu, kuris stebėjo...“, kurią atliko
Tadas Dominavičius, Faustas Petriškis, Kotryna
Kalbėjosi Dominyka Vaitekūnaitė
Kraptavičiūtė ir Eva Liukpetrytė, o juos ruošė
________________________________________________________________________________
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Konstantinas Katuškevičius
1e klasė

Trys broliai sąsiuviniai
Pasaka
Visai neseniai, gal prieš porą dienų, Didžiojoje
Kuprinės Karalystėje įvyko kivirčas tarp trijų brolių
sąsiuvinių. Jauniausiasis brolis buvo Lietuvių
kalbos sąsiuvinis ir jis teturėjo dvylika puslapių.
Vidurinysis brolis – Biologijos sąsiuvinis, kuris
turėjo dvidešimt keturis puslapius. Na, o pats
vyriausias, kuris jau buvo panašesnis į ploną knygą,
o ne į sąsiuvinį, buvo Matematikos sąsiuvinis.
Susipažinę su veikėjais, keliaukime į kivirčo
vietą. Kivirčas kilo dėl vienos priežasties. Kaip tik
tądien karalius Rašiklis paskelbė, kad jis ištekins
savo dukrą už to, kuris ją sugebės paguosti, nes ji
vis dar raudojo po mamos mirties.
Taigi du broliai susiruošė ir išėjo pas princesę, o jauniausiąjį, tą kvailelį, paliko namuose, bet jis
paslapčia išsliūkino ir nusekė juos iki pat pilies. Kai
du broliai įžengė į pilį, karalius iškart liepė juos
pristatyti į princesės kambarį.
Pirmasis bandė vyresnysis brolis. Kai jis
pradėjo vardinti visokias formules, tai, žinokit, būtų
praėjusi ir visa savaitė... Bet karalaitė vis raudojo, ir
jį išvarė. Tada atėjo antrasis brolis. Jis nelabai
žinojo, kaip paguosti princesę, tai sugalvojo daryti
tai, ką moka geriausiai. Jis pradėjo vardyti dviejų
šimtų dvidešimt aštuonių kaulų abėcėlę. Princesė
pradėjo dar labiau verkti... Išgirdę sargybiniai subėgo pas karalaitę, pagriebė antrąjį brolį ir išvedė iš
jos kambario.
Na, o tada, atsekęs broliams iš paskos, savo
laimę pabandė trečiasis brolis. Jis princesei pradėjo
deklamuoti eilėraščius, sekti pasakas. Karalaitei tai
labai patiko, ir ji iškart apsiramino.
.
Karalius tesėjo savo žodį ir ištekino princesę
už trečiojo brolio. Ir jie gyveno ilgai ir laimingai.

Kornelijus Gaubas
1e klasė

Rankdarbių nuotykiai
Pasaka
Seniai seniai gyveno vienišas žmogus, kuris sumanė nulipdyti šaukštą – didelį, gražų įrankį. Tačiau,
kai jis baigė savo darbą, panoro pagaminti daugiau
tokių įrankių. Po kelių bemiegių naktų stalčiuje

gulėjo jau 5 moliniai ir mediniai daiktai. Šaukštas,
šakutė, peilis, mentelė ir didelis samtis.
Vieną nuostabią naktį, kai mėnulis skaisčiai
švietė pro nedidelį langą, žmogus sumanė ištraukti
iš to seno stalčiaus savo padirbtus įrankius. Jis norėjo, kad visi šie gaminiai išvystų mėnulio šviesą.
Nepatikėsit! Mėnulis taip paveikė šiuos rankdarbius, kad jie prabudo iš savo ilgo miego!
Atsidėkodami įrankiai pataisė šeimininkui
skanios sriubos ir išvyko ieškoti nuotykių.
Tris dienas ir tris naktis jie keliavo, kol pamatė seną trobą. Joje pailsėję, įrankiai ir vėl leidosi
į kelionę, nes norėjo pamatyti daugiau pasaulio.
Beeidami pamatė keistą namelį. Tačiau jie nesitikėjo, kad ten išvys... raganą! Šaukštas nė surikti
nespėjo, tik pamatė, kaip ta senė mostelėjo ranka ir
pabėrė ant jo bei draugų kažkokias dulkes...
Kai visi atsipeikėjo, pajuto, jog turi sparnus ir
plunksnas! Šaukštas pavirto gegute, samtis – pelėda, šakutė – varna, mentelė – geniu, o peilis – netgi
vanagu! Turbūt ragana sumaišė savo burtus ir visai
nenubaudė įrankių.
Pasakojama, jog tie paukščiai sugrįžo pas
savo šeimininką ir lig šiolei dar gyvena visi kartu
laimingai.

Reda Grigaitė
2a klasė

Žvaigždė
Nors tu toli, nors ne viena,
Bet vėl spindi man paslapčia.
Naktis išlaisvins ir tave,
Kai tapsi degančia žvaigžde.
Po melsvą horizontą pabraidysi,
Pajusi dievišką platybę,
Naujų valdovų susitiksi,
Gyvenimą kitokį tu pažinsi.
Nors tu toli, nors ne viena,
Aš noriu būt tava dalia.
*
Kai lyja lietus lauke,
Jis lyja ir mano viduje.
Rieda lašai nuo širdies,
Nuplauna dulkes dabarties.
Kaip gera, kai lyja lietus, –
Jis pasėja džiaugsmo grūdus.
Tada atgimsti, supranti,
Kaip gera gyventi tyra širdimi.
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Rajoninis anglų kalbos oratorinio meno
konkursas
Mūsų gimnazijoje nevyksta daug renginių anglų
kalba, bet štai vasario 18 dieną jau trečius metus iš
eilės vyko rajoninis anglų kalbos oratorinio meno
konkursas. Dalyvauti sutiko net septyni mokiniai iš
mūsų gimnazijos ir dar du mokiniai iš Joniškėlio
Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos. Renginio taisyklės gana paprastos: jaunuolių kalba turėjo
atitikti Klaipėdos LCC universiteto iškeltą temą
"Integrity Has No Need of Rules", kalba neturėjo
viršyti 5 minučių ir mokiniai privalėjo atsakyti į
auditorijos pateiktus klausimus.
Renginį vedė jo organizatoriai trečiokai Alanas Kireilis ir Tadas Janeliūnas. Kalbos buvo labai
informatyvios ir įdomios. Simono Petkevičiaus
(2e) kalba siejosi su JAV vykstančiais prezidento
rinkimais. III vietos laimėtojo, 4a klasės mokinio Viliaus Valančiaus kalba apie patriotiškumą
virpino auditorijos širdis, II vietos laimėtoja
Viktorija Muralytė kalbėjo apie tai, kaip ir kodėl
reikia būti savimi. O I vietos laimėtoja Gabrielė
Kučiauskaitė pasakojo, kodėl reikia būti sąžiningu
ir nuoširdžiu žmogumi ir ką tai gali reikšti aplinkiniams žmonėms.

nio etapo laimėtojas keliaus į Jungtinę Karalystę
varžytis su pasaulinio lygio konkurentais.
Už konkursą norėtume padėkoti visoms mokytojoms, kurios vertino jaunimo kalbas (A. Liukpetrienei, L. Liukpetrienei, J. Šimoliūnaitei, R.
Variakojienei, I. Špokavičienei), fotografei Akvilei Gabriūnaitei, dainininkui Faustui Petriškiui,
operatoriui Matui Palaimai, aparatūrininkui Ryčiui Petrauskui ir kūrybinio darbo konsultantei bei
vadovei anglų kalbos mokytojai Neringai Bitinienei.
Alanas Kireilis
Redakcijos prierašas. Praėjusiais mokslo metais
vienas iš renginio organizatorių pats išbandė
jėgas anglų kalbos oratoriniame konkurse ir pateko į respublikinį etapą!

Alanas praeitais metais vykusiame konkurse

Alano Kireilio nuomonė apie šį konkursą:

Renginio organizatoriai Alanas Kireilis ir Tadas Janeliūnas
su I vietos laimėtoja Gabriele Kučiauskaite

Klausytojai sugalvojo labai daug klausimų, į
kuriuos drąsiai atsakinėjo konkurso dalyviai. Renginio nugalėtoja Gabrielė Kučiauskaitė turės vykti į
Klaipėdos LCC universitetą, kuriame kovo 18 dieną įvyks respublikinis konkurso etapas. Respubliki-

„Dalyvavimas įspūdingame oratorių renginyje suteikė man daug naujos patirties. Viena iš
svarbiausių patirčių – viešo kalbėjimo baimės
nugalėjimas. Pamačius ir išgirdus, kaip Lietuvos
jaunimas kalba ir atskleidžia savo kūrybiškumą,
parodo iškalbos meną, kad sudomintų didžiulę
auditoriją, man išnyko baimė kalbėti viešai. Puiki
atmosfera ir bendraamžių kalbos mane įkvėpė dar
labiau. Pats konkursas padėjo atsiskleisti kaip
asmenybei, pasidalinti savo gyvenimiška patirtimi ir
pažvelgti į aktualias šių dienų problemas. LINKIU
DIDŽIAUSIOS SĖKMĖS GABRIELEI!“
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Krepšinis
Vyksta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio vaikinų krepšinio varžybos. 9 klasių berniukų
rinktinė – pirma rajone! Vasario 27 d. gimnazistai dalyvaus zoninėse varžybose.
Rankinis
Šį mėnesį vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio tarpzoninės berniukų (gim. 1999 m.) rankinio
varžybos. Mūsų gimnazistai paskutines varžybas
Varėnoje pralaimėjo. Kaip ir praeitais metais,
galime džiaugtis 5–8 vieta Lietuvoje!
Baigėsi rajono vaikinų rankinio SK „CLARUS“ pirmenybių taurės varžybos. Pirmąją vietą
užėmė HC „Koldūnai“, antrąją – „GRG“, trečiąją –
„Joniškėlis“, ketvirtąją – HC „Sistema“ ir penktąją
– HC „Skilmušiai“. Geriausi komandų žaidėjai:
Mindaugas Impolis (HC „Skilmušiai“), Gytis Šimoliūnas (HC „Sistema“), Matas Žalkauskas
(„Joniškėlis“), Deivydas Jaras („GRG“), Mantvydas Tekutis (HC „Koldūnai“). Rezultatyviausias
pirmenybių žaidėjas tarp vaikinų – Lukas Vanagas. Jis pelnė net 92 įvarčius! Primename, kad
merginų varžybos baigėsi lapkričio mėnesį.
Gruodžio 29 d. įvyko SK „CLARUS“ pirmenybių taurės varžybų uždarymas. Buvo pakviestas garbus svečias Vincas Bredelis, kuris pradėjo
rankinį mūsų rajone. Jis įteikė apdovanojimus
sportininkams. Beje, rankinio pirmenybės buvo
skirtos rajono rankinio 50-mečiui paminėti. Kūrybinio darbo autoriai – Lukas Vanagas ir Tomas
Valiulis.

SK „CLARUS“ pirmenybių taurės varžybų uždarymas

Jėgos trikovė
Sausio 29 d. vyko 7-osios rajono jėgos trikovės
varžybos. Jėgos trikovė yra jėgos sportas, susidedantis iš trijų rungčių: pritūpimų su štanga ant pečių
(pritūpimai), štangos spaudimo ant suoliuko gulint

(spaudimas) ir štangos atkėlimo nuo grindų
(trauka). Jėgos trikovė primena sunkiosios atletikos
sportą, nes abi disciplinos apima sunkių svorių
pakėlimą trijų bandymų metu. Kiekvieno dalyvio 3
rungčių maksimalaus pakartojimo suma dalijama iš
kūno svorio.
Svorio kategorijoje iki 66 kg pirmąją vietą
užėmė Egidijus Valantinas, svorio kategorijoje iki
75 kg – Aurimas Macijauskas. Svorio kategorijoje
iki 84 kg pirmas buvo Simonas Brasas, iki 95 kg –
Lukas Petraitis. Svorio kategorijoje per 95 kg
stipriausias buvo Liudvikas Gudas. Absoliutūs
varžybų nugalėtojai: Liudvikas Gudas – I; Lukas
Petraitis – II; Simonas Brasas – III. Jėgos trikovės varžybos buvo skirtos Petro Vileišio 165osioms gimimo metinėms paminėti.

Nuotrauka ir jėgos trikovės varžybų

Informuojame
Vasario–kovo mėnesį vyks 1-ų klasių merginų
krepšinio varžybos.
Informaciją rinko Iveta Janušauskaitė

Iš abiturientų mokyklinio egzamino rašinių
 Dar yra tokių žmonių, kurie daro gera dėl
kitų žmonių, stengdamiesi padaryti gera
kitam.
 Paaukoji dabartį, kad susigrąžintum ateitį.
 B. Sruoga dar dirbo ir raštijoje.
 Savickio novelėje „Vagis“ atsispindi vaiko
nusikaltimas geram darbui.
 Vaikai, gavę vieno iš tėvų palikimą, kitą tėvą
išmeta į gatvę.
 Sabaliūnui teko vaikščioti po kaimynų tvoras.
Redaktorė ir maketuotoja – Iveta Janušauskaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas
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