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Mielieji skaitytojai!

„Atmintis gyva, nes liudija“

Sveiki, esu naujoji gimnazijos laikraščio redaktorė. Jau 16-oji. Labai džiaugiuosi, kad galiu
prisidėti prie gimnazijos gerovės ir garsinti jos vardą.

Už Lietuvos laisvę 1991-ųjų sausį kovojusius
ir žuvusius žmones prisiminė ir paminėjo ir Pasvalio Petro Vileišio gimnazija.
Vestibiulyje iš pat ryto Sigito Paliulio vadovaujamas jaunųjų gitaristų ansamblis atliko patriotines dainas, kurias noriai dainavo ir vestibiulyje
susirinkę mokiniai. Istorijos mokytoja Birutė Palijanskienė, Vileišiečių organizacijos bei Mokinių
atstovybės nariai visiems dovanojo iš popieriaus
iškirptas simbolines neužmirštuoles.
Prasidejus pirmai pamokai mokytojų dėka
turėjome galimybę iš naujo prisiminti tai, kas tuo
metu suvienijo mūsų šalį, kas privertė į laisvą rytojų žengti kraujo balomis. Prisimindami žuvusiuosius languose degėme žvakeles.
Aktyviai dalyvaudami akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ parodėme, kad laisvės gynėjai nepamiršti ir jų vardai visada skambės mūsų atmintyje, gyvuos mūsų širdyse.
Donatas Bajariūnas

O dabar susipažinkime geriau. Mokausi 2a
klasėje ir viliuosi, kad šie metai nebus paskutiniai
gimnazijoje. Lankau Pasvalio kultūros centro jaunimo teatrą „Drãma“. Prieš kelerius metus baigiau
muzikos mokyklą, lankiau dainavimo būrelį, jodinėjimo pamokas, tačiau dabar esu gana laisva.
Prieš kelis mėnesius iš lietuvių kalbos mokytojos
Reginos Grubinskienės gavau pasiūlymą tapti mokyklos laikraščio redaktore. Esu labai dėkinga
mokytojai už suteiktą šią galimybę. Apsispręsti
nebuvo sunku. Sutikau ilgai negalvojusi, nes supratau, kad ši patirtis bus vertinga ne tik dabartyje, bet
ir ateityje. Todėl dabar esu su Jumis ir tikiuosi, kad
dar ilgai neišsiskirsime. Esu charizmatiška, komunikabili, pasitikinti savimi. Manau, žmonės, bendraujantys su manimi artimiau, galėtų mane apibūdinti išsamiau. Be abejo, kaip ir visi, turiu ir trūkumų, tačiau tikiuosi, kad šioje srityje jie man
nepakiš kojos ir seksis kaip iš pypkės...
Linkiu Jums sėkmingo antrojo pusmečio,
gerų metų. Žinokite, kad viskas gyvenime ateina
tik su mūsų pastangomis ir su noru ką nors
pasiekti.
Redaktorė Patricija Mažeikaitė

Naktis mokykloje? Taip!
Mūsų gimnazijoje renginys „Naktis mokykloje“ vyks vasario 24 dieną, penktadienį. Kviečiame visus dalyvauti. Naujienas sekite mokyklos
vestibiulyje arba skelbimuose! Iki susitikimo!
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Sėkmės, jaunosios filologės!
Gruodžio 21 dieną gimnazijoje įvyko jau tradicija tapęs Jaunųjų filologų konkurso mokyklinis
turas. Devynios dalyvės varžėsi dėl galimybės patekti į rajoninį turą. Tai Deimantė Antončikaitė
(meninis vertimas iš rusų kalbos – O. Šulskajos
apsakymai), Danguolė Dovydaitytė (S. Šaltenio
apysakos „Riešutų duona“ ir šiuo kūriniu paremto
filmo lyginamoji analizė), Justina Tereikytė (apsakymai), Inesa Židonytė (haiku rinkinys „Pakirptais
sparnais“), Justė Kačerauskaitė (fantastinės novelės), Rūta Staškevičiūtė (esė rinkinys „Prisijaukinti
nuotaiką“), Viktorija Muralytė (eilėraščiai), Kotryna Kraptavičiūtė (eilėraščiai), Elvina Sakalauskaitė
(esė). Į rajono etapą pateko 8 darbai.
Garbinga komisija – tai grupė Pasvalio mokyklų lietuvių kalbos mokytojų, tarp kurių ir mūsų
mokytoja Vitalija Indrišionienė, – vertino viso
rajono mokinių darbus ir atrinko pačius geriausius.
Jie išsiųsti į respublikinį etapą, kuris vyks Palangoje balandžio 12–14 d.
Iš mūsų gimnazijos mokinių darbų į respublikinį turą buvo atrinkti net penki. Tad nuoširdžiai pasveikinkime Kotryną Kraptavičiūtę,
Viktoriją Muralytę, Justę Kačerauskaitę, Rūtą
Staškevičiūtę, Deimantę Antončikaitę. Tikimės,
kad merginos bus pakviestos į respublikinį turą ir
jų darbai garsins gimnazijos vardą ir šalies Jaunųjų
filologų konkurse. Linkime didžiausios sėkmės ir
dėkojame šauniosioms gimnazistėms, mėgstančioms literatūrą ir kūrybą!

aktyviai dalyvavo konkurse ir net dvi pirmokės –
Laura Gaidžiūnaitė bei Silvija Bivainytė – varžysis su kitais mokiniais iš viso rajono.
Klausytojai (daugiausia trečiokai) rinko savo
favoritą. Publikos simpatijų prizą pelnė Kotryna
Kraptavičiūtė.
Kol komisija tarėsi, konkurso dalyvius dainomis džiugino gitaristai Ernestas Pikčiūnas ir Domantas Oniūnas.
Sveikiname laimėtojas ir linkime sėkmės rajono etape!
Dominyka Vaitekūnaitė

Meninio skaitymo konkurso dalyviai

Patricija Mažeikaitė

Vyko meninio skaitymo konkursas
Sausio 24 dieną gimnazijoje per 5 pamoką
vyko mokyklinis meninio skaitymo konkurso etapas. Jame dalyvavo 18 mokinių iš 1–4 klasių, o nugalėtojai atstovaus mūsų gimnazijai rajoniniame
konkurso etape, kuris vyks Pasvalio krašto muziejuje vasario 7 dieną. Kompetentinga komisija,
kurią sudarė lietuvių kalbos mokytojos Vitalija
Skardžiuvienė, Genovaitė Jurėnaitė ir Regina
Grubinskienė, išklausiusi visus dalyvius, pasitarė ir
išrinko pačius geriausius skaitovus.
Iš visų dalyvavusių antrokų komisiją labiausiai sužavėjo Jovita Kuodytė. Ji pasirinko Agnės
Mokytojos Genovaitė Jurėnaitė ir Regina Grubinskienė
Žagrakalytės romano ,,Klara“ ištrauką. Ketvirtokės
aptarė
gimnazistų skaitymą ir įteikė laureatams padėkas
Gabija Balzarevičiūtė ir Kotryna Kraptavičiūtė
taip pat pasirodys rajoniniame etape. Komisijos
(Gabrielės Kučiauskaitės nuotraukos)
narės džiaugėsi, jog mūsų gimnazijos pirmokai itin
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Kaip gyvena Vileišiečių organizacija?
Visi žinome Vileišiečių organizacijos tikslus:
dirbti visuomenei naudingus darbus, ugdyti tautinę
savimonę, studijuoti tautos istoriją, puoselėti gimtąją kalbą, krašto papročius ir mokyklos vardą, taip
pat saugoti Petro Vileišio atminimą. Visus šiuos
tikslus organizacija stengiasi atlikti nepriekaištingai.
Jauniesiems vileišiečiams šis mėnuo buvo labai užimtas! Kiekvienam organizacijos nariui sausis yra svarbiausias ir labiausiai užimtas mėnuo,
nes reikia pasiruošti naųjų vileišiečių krikštynoms.
Būsimieji vileišiečiai (pirmokai iš b ir d klasių) šį
mėnesį išmoko organizacijos dainą. Tikraisiais
nariais jie tapo sausio 27 d. Senbuviai nuogąstauja,
kad naujus narius pritraukti vis sunkiau. Visus
gimnazistus labai kviečiame prisijungti prie šios
oragnizacijos!
Praėjusį penktadienį, sausio 27 dieną, vyko
gražus tradicinis renginys – Petro Vileišio gimtadienio minėjimas. Petro Vileišio fondo prizais
buvo apdovanota abiturientė Kotryna Kraptavičiūtė ir lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Genovaitė Jurėnaitė.
Norėtumėme nuoširdžiai pasveikinti šias
laimėtojas. Žinoma, Kotrynai norėtumėme palinkėti sėkmės gimnazijos veikloje, konkursuose,
kuriuose ji dalyvauja, bei pasisekimo pasirinktame
tolesniame gyvenimo kelyje. O mokytojai norėtumėme palinkėti gerų mokinių, kurie džiugintų
kiekvieną minutę pamokose.
Taip pat šį mėnesį vileišiečiai rašė esė labai
įdomia tema „Ką aš turiu padaryti, kad mane
prisimintų po 200 metų?“ Geriausios esė buvo
atrinktos ir išsiųstos į kitus etapus. Tad linkime
jauniesiems rašytojams sužibėti kituose etapuose!

Akimirka iš renginio „Draugystės tiltas“

dinimu „Draugystės tiltas“: jaunieji vileišiečiai
programa „Skype“ bendravo su progimnazijos mokiniais, supažindino juos su Vileišiečių organizacija ir jos veikla, dalinosi mintimis ir idėjomis.
Taigi, šį mėnesį jaunieji vileišiečiai nuveikė
išties labai daug!
Raminta Prėnaitė

„Eurovizija“ mūsų gimnazijoje!

1b klasė „Eurovizijos“ scenoje
(Justinos Kripaitytės nuotrauka )

Gruodžio 23 d. gimnazijoje vyko neeilinio
masto renginys – Eurovizija! Žinoma, tai tebuvo
kasmet vykstančio karnavalo tema, tačiau renginys
paliko didžiulį įspūdį.
Kiekvienai klasei buvo suteikta galimybė
atspindėti labai skirtingas, tačiau itin įdomias ir
spalvingas šalis. Šiam pasirodymui mokiniai ruošėsi labai atsakingai – kūrė scenarijus, plakatus,
garso takelius... Taigi, kai išaušo metas „Eurovizijai“, visi žinojo, kad sulauks didelės konkurencijos, nes spalvingi kostiumai žadėjo itin įdomius pasirodymus. Scenoje sužibėjo visi – nuo
Lietuvos iki pat Izraelio. Laukdami savo pasirodymų, dainavome pritardami atlikėjams.
Šis renginys priviliojo net buvusius mūsų
gimnazijos mokinius. Vieni iš jų tik stebėjo ir
džiaugėsi mūsų pasirodymais, o kiti apdovanojo, jų
manymu, komisijos neįvertintus, tačiau prizų
vertus dalyvius.
Labai rimtai pasitarusi komisija apdovanojo
„Eurovizijos“ laimėtojus. Šių apdovanojimų sulaukė 1e, 2b, 3c ir 4c klasės.
Vaidindami „Euroviziją“ susipažinome su
įvairiomis kultūromis, jų apranga, dainomis ir
šokiais.
Ugnė Juozapavičiūtė

Ir tai dar ne viskas! Vileišiečių organizacija
bendrauja su Vilniuje esančia Petro Vileišio progimnazija. Su ja turėjo labai įdomią pamoką, pava________________________________________________________________________________

4

Kelionė į Ukrainą
Gražų ir šaltą gruodžio 14 dienos vakarą pajudėjome Ukrainos link. Autobusas – beveik sausakimšas, bet itin patogus. Kol džiaugėmės gerai
prasidėjusia kelione ir patogiu autobusu, nė nepastebėjome, kaip pravažiavome Lenkijos sieną. Kadangi kelias per Lenkiją tikrai ilgas, mes neskubėjome užmigti, bet galiausiai ilgi pašnekesiai ir
džiaugsmas dėl artėjančio rytojaus nubloškė mus
visus į gilų miegą.
Anksti ryte mes jau laukėme prie Ukrainos
sienos. Tiesa, negalvojome, jog laukti teks visą
pusdienį. Nors manėme, jog autobusas itin patogus,
tačiau išsimiegoti jame sugebėjo ne kiekvienas.
Kai pagaliau pajudėjome ir kirtome Ukrainos sieną, nugriaudėjo plojimų ir džiaugsmingų šūksnių
banga.
Kadangi visą pusdienį sugaišome pasienyje,
viešbutyje turėjome laiko tik pasidėti daiktus ir
skubiai pavalgyti. Kai pasiekėme patį Lvovo
centrą, mūsų jau laukė gidė. Pradėjome ekskursiją
po miestą. Lvovo grožis mus tiesiog užbūrė. Jame
daugybė kontrastų. Mieste stūkso viduramžių laikų
gynybinė miesto siena, didingai stovi renesanso
laikų maldos namai, o kiek toliau galima pastebėti
ir gan paprastų, sovietmečiui būdingų pastatų.
Gidės klausytis buvo itin lengva, nes viskas buvo
pasakojama anglų kalba. Nė nepastebėjome, kaip
sutemo, tapo žvarbu. Vakarieniavome vienoje iš
senamiesčio kavinukių, kurios, beje, yra itin
jaukios. Žinoma, prieš sugrįždami į viešbutį, užsukome į maisto prekių parduotuvę „pasigrožėti“
mums neįprastomis, tačiau labai palankiomis
kainomis.
Kitą dieną, papusryčiavę viešbutyje, leidomės į ekskursiją po Lvovo dvarus ir pilis. Mus
sužavėjo nuostabūs vaizdai, atsiveriantys iš pilies
kiemo. Matėme daugybę nuostabių meno kūrinių.
Mūsų nenustebino vienoje Lvovo pilyje eksponuojami Stepono Batoro paveikslas ir Barboros
Radvilaitės skulptūra. Taip tik dar labiau suvokėme, kokį didelį ryšį Lietuva turi su Ukraina.
Pietauti ir vakarieniauti vėl rinkomės jaukias
Lvovo kavinukes. Žinoma, mes, kaip jaunosios
kartos atstovai, negalėjome praleisti progos apsilankyti ir viename iš Lvovo prekybos centrų. Grįžę

į viešbutį, dar ilgai aptarinėjome matytus vaizdus ir
grožėjomės padarytomis nuotraukomis.
Išaušo paskutinė mūsų diena Lvove. Aplankėme didžiulį liaudies architektūros muziejų. Vėliau grįžome atgal į senamiestį, aplankėme unitų
šv. Jurgio katedrą, kurioje įkeltas Lietuvos kunigaikščio Liubarto dovanotas varpas. Pamatėme
Lvovo universitetą ir jo parkelį.
Lvove radome itin daug sąsajų su Lietuva.
Mieste galime rasti paminklą Adomui Mickevičiui,
lotynų katedroje buvo karūnuotas Lenkijos karalius
ir LDK didysis kunigaikštis Jonas Kazimieras
Vaza.
Vakare, atsisveikinę su gide, pajudėjome
namų link. Tik mes dar nežinojome, kad vėl kils
problemų pasienyje. Paryčiais autobuse nubudome
dėl mokytojų pareiškimo apie patikrą. Nors visi
parodėme pasus, to aiškiai neužteko. Reikėjo susirinkti visus turimus daiktus ir eiti per atskirą patikrą. Mes nė kiek nesijaudinome, nes kas gali būti
smagiau, nei su draugais paryčiais sėdėti Lenkijos
pasienio poste... Mūsų džiaugsmui, nekilo jokių
problemų ir mums buvo leista kirsti sieną. Galbūt
dėl didelio nuovargio ar dėl patirtų nuotykių ir
įspūdžių miegas mūsų tikrai neaplankė.
Į Pasvalį grįžome apie šeštą valandą vakaro.
Visi džiaugėmės, jog galėjome išsimiegoti ne autobuse, tačiau liūdėjome, nes mūsų širdys ir mintys
vis dar buvo Lvove.
Nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Svitlanai
Bilobrovko, Sandrai Ranonienei, skyriaus vedėjai
Jurgitai Valuntonienei ir, žinoma, gimnazijos direktoriui Viktorui Rimšai už suteiktą puikią galimybę pamatyti nuostabųjį Lvovą ir prisirinkti
įspūdžių visam gyvenimui. Tikimės ten sugrįžti!
Ugnė Juozapavičiūtė

Paskutinė mūsų diena Lvove
(Vinco Linkevičiaus nuotrauka)
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Stebėjome muzikinio projekto
filmavimą!
Mes, antrokai, gruodžio 13 d. išvykome į
šaunią kelionę kartu su naująja auklėtoja Asta
Stipiniene. Tai buvo puiki galimybė geriau su ja
susipažinti bei daugiau pabendrauti su bendraklasiais. Ši kelionė į Vilnių buvo labai smagi ir
tikrai neprailgo: autobuse kas dainavo lietuviškas
dainas, kas žaidė kortomis, kas pasakojo anekdotus.

Vilniaus prakartėlė prie Kalėdų eglės

Pirmiausia, atvykę į Vilnių, mes aplankėme
gražiausią ir didžiausią kalėdinę Lietuvos eglę,
pastatytą sostinės centre. Sningant sniegui vaikštinėdami Vilniaus katedros aikštėje, mes niekaip
negalėjome ja atsigrožėti. Daugelis klasės draugų
darėsi asmenukes prie eglės, o kiti dairėsi kalėdinių
suvenyrų šeimos nariams.

ten labai maloniai pasitiko ekskursijos vadovas.
Tiesą pasakius, pirmas įspūdis, kuris aplankė įėjus
į vidų, buvo nekoks – man nepatiko, nes, kur tik
pažvelgsi, matai vamzdžius. Tačiau, kai ekskursijos vadovas nusivedė mus į senovinio transporto
ekspozicijų parodą, nuomonė pasikeitė. Buvo
įdomu klausytis apie automobilių raidą ir istorinius
įvykius. Ekskursijos vadovas mus supažindino su
neseniai veikusios elektrinės įranga ir smagiame
žaidimų kambaryje paaiškino daugelį fizikinių
reiškinių. Mes, būdami žaidimų kambaryje, galėjome pasižiūrėti, pavyzdžiui, kaip sklinda garsas
ir šviesa, kiek svertume Marse ir Jupiteryje, kada
kūnas įveikia Žemės traukos jėgą. Šis muziejus
labai patiko, paliko gerą įspūdį.
Per pietus, kiek pailsėję, skubėjome į koncertų salę „Compensa“, kurioje vyko BTV laidos
„Muzikinė kaukė“ filmavimas. Tai buvo pagrindinis mūsų ekskursijos tikslas, nes turėjome puikią
galimybę iš arčiau susipažinti su televizijos
„virtuve“ ir laidos užkulisiais. „Muzikinės kaukės“
filmavimas vyko dviem etapais, ir mes pamatėme
daug įžymių žmonių. Laidą vedė aktorius Algis
Ramanauskas. Buvo smagu ir įdomu žiūrėti, kaip
projekto finalininkai įsikūnija į garsius Lietuvos ir
pasaulio muzikos atlikėjus. Man labiausiai patiko
Valentino Krulikovskio pasirodymai. Per didžiąją
pertrauką nuėjome į prekybos centrą „Ozas“, kuriame apsipirkome, pavalgėme bei puikiai praleidome laiką su draugais. Sugrįžę į antrąją filmavimo dalį, išvydome dar daugiau įžymybių,
pvz., duetu su Tadu Rimgaila dainuojančią komisijos narę Ingą Valinskienę.

Koncertų salė „Compensa“, kurioje vyko BTV laidos
„Muzikinė kaukė“ filmavimas

Vilniaus kalėdinė eglė

Vėliau nuvykome į Meno ir technologijų
muziejų, kuris įsikūręs Vilniaus senosios elektrinės
patalpose. Kai įžengėme pro muziejaus duris, mus

Pasibaigus filmavimui, skubėjome į autobusą
šiek tiek pavargę, bet pilni įspūdžių. Važiuodami
namo linksmai šnekučiavomės, bet buvo ir tokių,
kurie užmigo...
Ovidija Šataitė
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Literatų būrelis pristato dar jums nepažįstamą autorę – ketvirtokę Justiną Tereikytę. Ji
prozininkė, kuria apsakymus. Dalyvavo Jaunųjų
filologų konkurse. Siūlome jums du Justinos
kūrinius.

Justina Tereikytė
Per vėlu ką nors pakeisti
Jie buvo neišskiriami nuo pat šeštos klasės.
Visur vaikščiojo susikabinę rankomis, lankė tas
pačias pamokas, kartu su kitais draugais ėjo į kiną,
restoranus ir parkus. Visi jau buvo taip prie to
pripratę, kad netgi sugalvojo posakį: „Kaipgi
Monika be Domo ir Domas be Monikos?“ Kartu
draugavę šešerius metus, jie suprato vienas kitą be
žodžių, puikiausiai perprato emocijas, net jeigu
vienas bandydavo paslėpti, kad kito neįskaudintų.
Monika gavo blogą pažymį – Domas jau sėdi jos
kambaryje ir skatina nepasiduoti ir toliau stengtis
daug dirbti dėl dešimtuko. Domas pasitempia koją
per futbolo treniruotes – Monika bėga pirkti ledo ir
jo slaugyti.
Tačiau meilė nebūtų meilė, jei netektų
susidurti su sunkumais. Netgi tokiai kaip jų porai
nebuvo lengva – barniai, pykčio ašaros ir pavydo
scenos gadino jų santykius, bet tas didelis prisirišimas prie vienas kito buvo toks stiprus, kad
nugalėdavo viską ir, nepraėjus nė dviem dienoms,
jie vėl laimingi vaikščiodavo susikibę rankomis.
Kol jų kelyje nepasipainiojo viena mergina,
kuri buvo pasiryžusi viską sugriauti dėl savo tikslų.
Ji buvo metais jaunesnė nei Domas su Monika,
tačiau tokios atkaklios merginos dar reikėtų paieškoti. Ji buvo nusižiūrėjusi Domą jau keletą metų
ir kaip lapė laukė tinkamos progos, kol galės pulti.
Proga atsirado, kai neišskiriamoji porelė vėl susipyko. Savo gražiomis kalbomis ir gudrumu taip
apsuko vargšui Domui protą, kad jis net nesuvokė,
jog jau sekioja jai iš paskos ir laukia kitos dienos,
kad galėtų pamatyti ją mokykloje.
Monika nebuvo akla – ji kuo puikiausiai
suprato, kas dedasi, ir visaip stengėsi susigrąžinti jį
iš tos vilkės nagų. Tačiau Domas jau jos nebegirdėjo.

– Domai, pažiūrėk, argi tu nematai, ką ji tau
daro?! – šaukia Monika ant jo.
– Nekelk tų savo pavydo scenų! Pavydi jai,
nes ji geresnė ir gražesnė už tave.
Moniką tokie žodžiai labai skaudino, bet ji
nepasidavė ir toliau mėgino jį išgelbėti.
Vieną dieną ji nusprendė labai rimtai su juo
pasikalbėti, tad nuėjo į jo namus ir... kambaryje
pamatė tą pačią, jos vaikiną nuviliojusią merginą.
– Domai, kaip tu gali šitaip su manimi elgtis?
– Tikriausiai buvau aklas, kol nesutikau Rugilės. Ji yra vienintelė, kurią myliu.
– O ką tau reiškia visas tas laikas, praleistas
kartu, ir visi prisiminimai?
– Nieko... Visiškai nieko.
Domas tik po kurio laiko suprato padaręs
didžiulę klaidą, kuri sugriovė viską, ko jam reikėjo.
Jam reikėjo Monikos, ne Rugilės. Tačiau jau buvo
per vėlu ką nors pakeisti.
Monika stovėjo ant traukinio bėgių ir žvelgė į
priekyje didžiuliu greičiu atlekiantį traukinį, tačiau
prieš akis jai prabėgo visi džiaugsmingi prisiminimai, ir ji susimąstė, ar verta...
Kitą dieną tuo pačiu traukiniu ji išvyko ieškoti
laimės į kitą pasaulio kraštą.
Lažybos
Visus ketverius gimnazijos metus jai jis buvo
vienas. Simas. Ji negalėjo susikaupti, normaliai
mokytis, turėti kitokių hobių, išskyrus sekti jo
gyvenimo įvykius. Jis buvo gražuolis blogiukas,
mėgstantis laužyti taisykles ir dėl to neprisidirbantis. Kiekvieną kartą ji stebėdavo jį rūkantį su
draugais už mokyklos kampo, sekė į kiekvieną
vakarėlį. Apie jį žinojo viską. Na, manė, kad viską.
Vis dėlto ji buvo naivi romantikė, tikinti, kad
viduje jis yra tik nuskriaustas berniukas. Kad ji,
nerangi, akiniuota moksliukė, galėjo priversti jį
tapti kitokį.
Tačiau ji jam buvo nematoma, Simas matė tik
puikią figūrą ir gražų veidelį turinčias merginas.
Tačiau ji tikėjo, kad vieną dieną ją pastebės. Įsiverš
į jo gyvenimą kaip gaivus oro gurkšnis ir jeigu jos
jo gyvenime nebeliks, jis nebeturės kuo kvėpuoti.
Ach, tas Simas! Gražuolis...
Ta diena atėjo. Miglė rinkosi knygas iš
spintelės, kai kažkas ją užtrenkė, ir ji sutiko tas jos
protą temdančias žalias Simo akis. Ji suakmenėjo iš
siaubo, paskui apsidairė aplinkui, ar jis tikrai į ją
žiūri, bet kai nieko kito nepamatė, nurijo gumulą
gerklėje ir vėl atsisuko į jį.
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– Miglė, taip? – ištarė jos vardą ir jo akys
pavojingai žybtelėjo. Ji vos nepavirto į balutę. –
Klausyk, stebėjau tave jau seniai ir tik dabar išdrįsau pakviesti į rytoj vykstantį vakarėlį mano draugo namuose. Juk tu ateisi, ar ne? Labai noriu tave
geriau pažinti.
Vos prieš sekundę Simas, tas vaikinas, kuris
nematė jos visus ketverius metus, pasakė, kad stebėjo ją ir nori, kad ateitų į vakarėlį? Turbūt prasidėjo haliucinacijos. Ji sumirksėjo, įsikando į
skruostą, bet jis nedingo. Žiūrėjo į ją ir laukė atsakymo.
– Aaaaaaa....taip... taip, žinoma... tikriausiai....
Jis dieviškai šyptelėjo ir persibraukė ranka
plaukus.
– Tai tu ateisi, ar ne? Nelabai supratau.
Miglė sukaupė visą drąsą ir tarė:
– Aš ten būsiu.
Kokia ji tada buvo kvaila, kad nesuvokė, kuo
visa tai baigsis.
Ji pasipuošė kuo dailiau, kad neišsiskirtų iš
minios savo knygų graužikės išvaizda. Vakarėlyje
muzika buvo tokia garsi, kad negalėjai girdėti netgi
prie pat esančių žmonių. Kai ji bandė įsibrauti
vidun, kažkas apglėbė per liemenį ir Miglė, užuodusi su niekuo nesumaišomą Simo kvapą, visiškai
prarado sveiką protą. Nesuvokė, kodėl muzika nutilo, kodėl jo rankos lenda jai po sijonu, kodėl jis
bučiuoja kaklą ir slenka vis žemiau, kodėl juto didelį svorį ant savęs, kodėl pasidarė taip šalta, kodėl
taip suskaudo, kodėl jis griebė jai už riešo ir nutempė atgal į žmonių pilną kambarį...
Grįžo į protą tik tada, kai jis prie savo draugelių numetė ją – nuogutėlę – ant žemės, užsidegė
cigaretę ir tarė:
– Štai, vaikinai... Laimėjau lažybas. Neprireikė
net savaitės ją suvystyti. Ruoškit po penkiasdešimt
eurų!

***********************************
Pokalbis prie puodelio kavos
Kalbuosi su naująja mūsų gimnazijos geografijos ir ekonomikos mokytoja, mano klasės (2c)
auklėtoja Asta Stipiniene.
– Kodėl pasirinkote pedagogės specialybę?
Ar nesigailite šio sprendimo?
– Augau pedagogų šeimoje (abu mano tėveliai mokytojai), todėl nuo mažens visiems sakiau, kad „būsiu bet kuo, tik ne mokytoja“. Deja...
Juokauju, kad ne aš pasirinkau profesiją, o ji mane.

Jau aštuoneri metai dirbu mokytoja ir buvo tik keletas akimirkų, kai galėjausi... Pedagogo darbas
labai dinamiškas, skatinantis visą laiką mokytis,
tobulėti, siekti... Man tai patinka...

dina?

– Kas Jus džiugina pedagogo darbe? Kas liū-

– Šiame darbe mane labiausiai džiugina
bendravimas, žibančios mokinių akys, klausimai
(kartais galbūt ir ne į temą)... Tuomet jautiesi reikalingas ir vertinamas. O liūdina – bendras visuomenės požiūris į pedagogus, mokyklą. Bet čia, ko
gero, jau pačios švietimo sistemos kaltė.
– Ar galėtumėte pristatyti savo šeimą?
– Vyras Kęstutis ir 1,5 metukų sūnelis
Ainius.
– Kodėl pasirinkote darbą mūsų gimnazijoje?
Kokie Jūsų pirmieji įspūdžiai atėjus į gimnaziją?
– Susiklosčiusios gyvenimo aplinkybės, pasitaikiusi proga ir likimas lėmė, kad atsidūriau čia.
Esu laiminga, kad turiu progą įsilieti į šios gimnazijos bendruomenę ir tapti jos dalimi. Tuo
labiau, kad įspūdžiai vis dar patys geriausi.
– Ar auklėjamoji klasė pateisino Jūsų lūkesčius?
– Darbas su auklėjamąja klase – dar vienas
iššūkis, su kuriuo susidūriau tik pradėjusi čia dirbti.
Ateidama tikėjausi, kad rasiu susibendravusį kolektyvą. Dabar galiu pasakyti, kad tai ir radau: klasė
pakankamai draugiška, žingeidi ir iniciatyvi. Ko
daugiau reikia... Man belieka ir toliau siekti to, ką
buvau užsibrėžusi: kad klasėje visiems būtų gera.
– Ačiū už pokalbį.
Kalbėjosi Justė Kačerauskaitė
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Pasvalio rajono laikraštis „Darbas“ rašo
ir apie mus!
(gruodžio–sausio mėn. apžvalga)

Varžosi gimnazijos krepšininkai

Kaip ir kiekvienais metais, gimnazijoje
vyksta klasių krepšinio varžybos vaikinų ir merginų kategorijose. Džiugu, jog šias varžybas organizuoja trečios klasės gimnazistai – tai jų projektinis darbas.
„Esu atsakinga už varžybas. Kartu su Aiste
labai džiaugiamės, jog merginos šiemet sudarė 8
komandas iš 2–4 klasių gimnazisčių. Labiausiai
džiaugiamės dėl vykstančių varžybų, nes merginos
noriai susirenka, o jei netinka laikas, mokytojai
mielai sutinka su mūsų prašymais daryti rungtynes
per jų pamokas“, – štai kaip apie krepšinio varžybas atsiliepia organizatorės Ugnė Prakapaitė ir
Aistė Stapulionytė.
Kiekvieną savaitę atnaujintoje sporto salėje
susiburia komandos, rungtynėse prakaituoja, atiduoda jėgas gindami savo klasės garbę ir siekdami
geriausios klasės titulo.

Gruodžio 22 d. Nr. 145. Rašoma, kad mūsų
gimnazijos 3d klasės mokinė Justina Kripaitytė
Lietuvos mokinių fotografijos konkurse tapo
laureate už fotografijų serijas „Meteorų lietus“ ir
„Šviesos ratas“. Konkurse dalyvavo 274 jaunieji
fotografai iš visos Lietuvos, iš kurių penki buvo
paskelbti laureatais, tarp jų buvo ir Justina.
Sausio 19 d. Nr. 8. Yra informacija apie tai,
kad sausio 20d. buvo minimos ketvirtosios režisieriaus, teatro mokytojo Gintaro Kutkausko mirties metinės. 19 val. Kultūros centre buvo pristatytas Maestro skirtas dokumentinis filmas „Pasaka
apie žmogų-paukštį“. Tai mūsų gimnazijos trečiokų Beno Jackūno ir Eglės Giniotytės kūrybinis
darbas. Filmą montuoti padėjo gimnazistė Aistė
Mažuolytė.
Sausio 24 d. Nr. 10. Pasvalio krašto muziejuje pristatyta mūsų gimnazijos fotografijos
mokytojos Aidos Dulkienės kūrybos paroda „Nuo
grafikos iki fotografikos“. Darbai eksponuojami
dviejose salėse. Parodą aplankė ir mūsų gimnazijos
gitaristai (vad. Sigitas Paliulis), ir mokytojai. Parodoje galima pamatyti ne tik fotografijas, bet ir
piešinius, kurie lankytojams ir asmeniškai man
paliko didžiulį įspūdį. Straipsnyje taip pat galime
paskaityti ir apie mokytojos asmenybę, nuveiktus
darbus ir kolegų bei draugų atsiliepimus. Paroda
veiks iki vasario 10-osios.
Sveikiname ir mes
mieląją fotografijos
mokytoją – su kūrybos paroda ir su
asmeniniu jubiliejumi! Telydi Jus
sėkmė!

Krepšinio varžybų tvarkaraščiai yra skelbiami stende šalia sporto salės, todėl nepatingėkite
ir ateikite palaikyti savo klasės draugų.
Lauksime rezultatų, ir tenugali geriausi!
Sėkmės, mieli sportininkai!
Karolina Veberytė

Parengė Kotryna Ragažinskaitė
Redaktorė ir maketuotoja – Patricija Mažeikaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
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