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 vienų spalvų žiedams keičiant kitus išleidžiame ganėtinai ilgai bran-
dintą mūsų laikraščio numerį. Ilgokai truko, kol supratome, kaip bendrauti 
ir dirbti, atsirinkti aktualias temas ir pašnekovus naujomis pasaulio gyveni-
mo sąlygomis. Bedirbdami supratome – pasaulis nepasikeitė, bet daugeliu 
atvejų sustiprėjo ryšiai tarp žmonių, geranoriškumas ir atvirumas tiek pa-
čiam sau, tiek vieni kitiems. Tai rodo ir laikraščio numerio temų bei kalbintų 
žmonių įvairovė – galima sakyti, kad šį numerį kūrė tiek mokiniai, tiek moky-
tojai, entuziastingai atsakydami į klausimus, laisvalaikiu ieškodami įvairios 
mūsų prašomos medžiagos. Esame dėkingi ir miesto muziejų, bibliotekos 
atstovams, nuoširdžiai ir įdomiai pateikusiems mums įvairios medžiagos 
apie savo darbo sritis. Kai kuriuose tekstuose, be abejo, neišvengėme ir ka-
rantino temos spalvų, nes šis laikotarpis suaktualino sritis, dėl kurių ir anks-
čiau diskutuodavome – pvz., elektroninės knygos ar muziejaus elektroninėje 
erdvėje. Be to, kaip matyti iš mūsų mokinių atsakymų, karantinas galėjo tapti 
ir savęs atradimo, net vertybių formavimo katalizatoriumi.
 Karantino spalva neišvengiamai palietė ir gegužės mėnesio tradicinę 
rubriką – Abiturientų mintys. Kaip kitaip, jei net Paskutinio skambučio šventė 
vyko ne taip, kaip visada... Nepaisant to, abiturientų atmintyje išlieka tradi-
ciniai dalykai: dėkingumas šilumą skleidusiems mokytojams, džiaugsmas 
patyrus įvairiaspalvį gyvenimą čia, Gabijoje.
 Ko gero, ne tiek svarbu, kaip ir kiek keičiasi gyvenimo aplinkybės ar 
sąlygos, svarbiausia išlaikyti tas vertybes ir bruožus, kurie mus ir daro žmo-
nėmis – gėrio, tobulėjimo, žinių ir kultūros poreikį, bendruomeniškumą, em-
patiją. Kad tai taptų esaties ašimi besiskleidžiančių gamtos žiedų ar bran-
džios vasaros saulės fone. Įvairiaspalvių pojūčių gausos visiems ir linkime.

Redakcija

Mūsų Skaitytojau,



„Bibliotekos tikrai neišnyks kaip dinozaurai...“
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 Balandžio 23-iąją pažymima Tarptautinė  knygos  diena. Apie  knygą  –  vieną  geriausių  žmogaus  drau-
gų – paklausinėjome Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos vyr. metodininkės komunikaci-
jai Donatos Baniūnienės.

 1. Ar Jūsų biblioteka pažymi Tarptautinę knygos 
dieną? Jei taip, tai kokiu būdu?
 Balandžio 23-oji – Pasaulinė knygos ir autorinių tei-
sių diena – yra didelė šventė visoms Lietuvos bibliotekoms. 
Tai visų bibliotekininkų profesinė šventė, kuomet jie sveiki-
nami kaip savo srities profesionalai. Kiekvienais metais šią 
dieną visoje Lietuvoje prasideda Nacionalinė Lietuvos biblio-
tekų savaitė. Jos metu bibliotekos rengia daug renginių – su-
sitikimų su rašytojais ir kt. Šiemet dėl karantino tokie rengi-
niai bibliotekose nevyko. Tačiau šventėme virtualioje erdvėje. 
2020 metų Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė turėjo šūkį 
„Kaip pasikeitėme per 20 metų“, tad daug dėmesio skyrėme 
apžvelgti paskutiniesiems veiklos dešimtmečiams.  Mes,  Vil-
niaus  apskrities Adomo Mickevičiaus biblioteka, taip pat 
visą savaitę dalijomės prisiminimais: kolegos bibliotekinin-
kai prisiminė, kaip atrodė bibliotekos prieš 20 metų ir kaip 
atrodo dabar. Pokyčiai yra milžiniški!

 2. Kiek knygų yra Jūsų bibliotekoje? Kiek iš jų skaitmenizuotų?
 Mūsų bibliotekoje yra apie pusė milijono įvairių leidinių. Kadangi esame viešoji biblioteka, mūsų skai-
tytojų ratas yra labai margas: ir ikimokyklinukai, ir mokiniai, studentai, ir darbingo amžiaus žmonės, ir sen-
jorai. Leidiniai nėra tik knygos, tai ir žurnalai, laikraščiai, žemėlapiai, natų sąsiuviniai, kompaktinės plokštelės 
(ir vinilinių turime!) ir t.t. Kai kurie jų skolinami į namus, o kai kurie ne, pastaruosius galima skaityti tik 
bibliotekoje. Vien periodinių leidinių turime daugiau kaip šimto įvairių pavadinimų. Atėję į biblioteką galite 
skaityti spaudą ne tik lietuvių kalba, bet turime ir angliškų, vokiškų, lenkiškų, rusiškų leidinių. Jeigu skaitytojas 
nori skaityti elektronines knygas, rekomenduojame jam pasidomėti https://www.ibiblioteka.lt/. Tai yra biblio-
tekų elektroninių paslaugų portalas. Jeigu turite bet kurios Lietuvos bibliotekos skaitytojo pažymėjimą, su juo 
galite nemokamai skolintis ir skaityti elektronines knygas. Per metus gauname daug leidinių, jų skaičius kinta 
kiekvienais metais. Priklauso nuo to, kiek valstybė skiria pinigų bibliotekoms leidiniams įsigyti. Taip pat pa-
pildome biblioteką ir skaitytojų pagalba. Kiekvienais metais vyksta „Knygų Kalėdų“ akcija, kuomet lankytojai 
prašomi padovanoti bibliotekai naujų knygų. Ačiū visiems dovanotojams! 

 3. Kokios knygos populiariausios?
 Populiariausios yra arba tos knygos, kurias reikia perskaityti pagal mokymo programą, arba tos, kurios 
yra neseniai išleistos ir tapusios labai populiariomis. Mūsų biblioteka kiekvieną mėnesį pateikia populiariausių 
knygų sąrašus. Štai kokios knygos buvo populiariausios paskutiniu metu:
 Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė“
 Olga Tokarczuk „Bėgūnai“
 Tara Westover „Apšviestoji“
 Dovydas Pancerovas, Birutė Davidonytė „Kabinetas 339“
 Heather Morris „Aušvico tatuiruotojas“ 
 Marina Abramovic, James Kaplan „Eiti kiaurai sienas, Marina Abramovic“
 Jordan B. Peterson „Dvylika gyvenimo taisyklių: chaoso priešnuodis“ 
 Trent Dalton „Berniukas nuryja visatą“
 Nora Ikstena „Motinos Pienas“ 
 Naomi Alderman „Galybė“ 
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 Sally Hepworth „Anyta“ 
 Robert Wright „Kodėl budizmas yra pagrįstas“ 
 Juozas Baltušis „Vietoj dienoraščio, 1970-1975“ 
 Juozas Baltušis „Vietoj dienoraščio, 1976-1983“
 John Berger „Mes susitinkame čia“ 
 Michelle Obama „Mano istorija“
 Lucinda Riley „Mergina iš Italijos“
 Margaret Atwood „Tarnaitės pasakojimas“
 Emily Nagoski, Amelia Nagoski „Perdegimas. Kaip 
suvaldyti emocijas, sumažinti įtampą, džiaugtis gyvenimu“  
 Lauren Groff „Florida“
 Dar atskirai galiu pristatyti, kokios lietuvių autorių 
knygos mūsų bibliotekoje yra populiariausios:
  Kristina Sabaliauskaitė „Petro imperatorė“
  Beata Tiškevič „Vyvenimas“
  Virginija Kulvinskaitė  „Kai aš buvau malalietka“
 Ričardas Gavelis  „Vilniaus pokeris“
  Alvydas Unikauskas „Klauskite daktaro“ 
  Marius Katiliškis  „Miškais ateina ruduo“
 Marius Ivaškevičius „Žali“
 Aldona Ruseckaitė  „Padai pilni vinių“
 Andrius Tapinas „Prezidentas“
 Justinas Marcinkevičius „Mindaugas; Mažvydas; 
Katedra“

 4. Ar galite išskirti, kokių kategorijų skaitytojų tu-
rite daugiausia?
 Mūsų biblioteka yra viešoji, tad joje lankosi įvai-
riausi skaitytojai. Jeigu akademinėje bibliotekoje lankosi 
studentai, o mokyklos bibliotekoje skaito mokiniai, tai vie-
šoji biblioteka yra atvira visiems – ir mažiems, ir dideliems. 
Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliote-
kos Vaikų biblioteka turi net atskirą savo įėjimą, kad patogu 
būtų atvažiuoti šeimoms su vežimėliais. Kokių skaitytojų 
turime daugiausia? 2019 metų Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos skaitytojo por-
tretas yra toks, kad 57 proc. visų lankytojų sudaro gyventojai nuo 24 metų amžiaus ir vyresni. Studentai – 15,5 
proc., moksleiviai – 24,5 proc., ikimokyklinukai – 3 proc. Moteriškos lyties lankytojų turime daugiau nei vyriš-
kos.
 5. Jūsų nuomone, ar nėra grėsmės, kad ilgainiui bibliotekos , viską skaitmenizuojant, gali išnykti?
 Bibliotekos tikrai neišnyks kaip dinozaurai, nes jos yra labai reikalingos gyventojams ir, kas svarbiausia, 
puikiai prisitaiko prie besikeičiančių visuomenės poreikių. Kiekvienais metais apžvelgiame praėjusius metus 
ir matome tik augantį skaitytojų skaičių! Prieš 70 metų, kai įsikūrė mūsų biblioteka, tai buvo vieta, kur galima 
ateiti paskaityti knygą ir ją pasiskolinti į namus. Šiandien bibliotekos prasmė ir reikšmė yra daug didesnė – tai 
kultūros židiniai, kuriuose ne tik skaitomos knygos, bet ir vyksta daug renginių, rengiamos parodos, vyks-
ta daugybė mokymų gyventojams (labai daug norinčiųjų išmokome kompiuterinio raštingumo), edukacijų 
vaikams ir suaugusiesiems. Bibliotekos suteikia galimybę naudotis duomenų bazėmis ir nemokamai skaityti 
geriausius mokslo darbus iš viso pasaulio. O jei biblioteka yra mažame miestelyje, tai vietiniams gyventojams 
tai yra vieta, kur galima atėjus pasinaudoti kompiuteriu ir internetu, kur, pagaliau, galima pabendrauti. Šiais 
virtualaus bendravimo laikais tai irgi yra didelė vertybė (tą mums patvirtino ir „ištikęs“ karantinas). Galiau-
siai šiandien bibliotekos yra tokios atviros ir demokratiškos vietos, kur ateinant net nebūtina turėti skaitytojo 
pažymėjimo: tiesiog pasiėmus puodelį kavos galima jaukiai įsitaisyti knygų apsuptyje ir čia maloniai praleisti 
laisvalaikį.

Parengė Liepa Samulionytė, 8 b



Ką mums reiškia šeima?
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 Gegužės 15 d. minima Tarptautinė šeimos diena. Apie šeimos reikšmę kalbinome keletą mūsų mokinių.

 1. Ką Jums reiškia šeima?/ Kuo ji Jums svarbi?
 2. Ar turite šeimos narį, kuris Jums pats svarbiausias?
 3. Ar daug laiko praleidžiate su šeima?
 4. Ar turite šeimos tradicijų? 
 5. Ar norėtumėte ateityje sukurti savo šeimą? 
 6. Ko, Jūsų nuomone, reikia, kad šeimoje nekiltų nesutarimų?

 Vita, 8 b:
 1. Šeima yra man brangiausi žmonės pasaulyje, jais aš galiu pasitikėti, išsipasakoti ir pan.
 2. Visi mano šeimos nariai yra brangūs, vieno negalėčiau išsirinkti.
 3. Nelabai.
 4. Ne.
 5. Labai norėčiau šeimos.
 6. Supratimo, ištikimybės, meilės.

 Milda, 8 a:
 1. Man šeima yra labai artimi žmonės, kuriais galiu pasitikėti, jiems išsipasakoti.
 2. Man visi šeimos nariai yra labai svarbūs.
 3. Taip.
 4. Taip, turime kelias.  Kiekvieną vasarą važiuojame į Palangą ir antroji –  per kiekvieno šeimos nario 
vardadienį valgome sušius.
 5. Taip.
 6. Reikėtų, kad visi gerbų savo šeimos narių nuomones, vienas kitą palaikytų.

 Minija, 8 b:
 1. Šeima – tai artimiausių žmonių grupė. Dažniausiai šeimos nariai būna susiję kraujo ryšiais. Bet ne 
visada. Šeimos nariai visada palaiko vieni kitus ir padeda, kai reikia.



GABIJOS BALSAS 06

 2. Neturiu tokio. Visi vienodai svarbūs, maži ar dideli. Šeimoje neturėtų būti girdima tokių dalykų 
kaip: „Aš labiau myliu tą asmenį negu aną“.
 3. Su šeima leidžiu tikrai labai daug laiko. Galiu tvirtai pareikšti, kad žymiai daugiau negu su draugais. 
Iš esmės šeima yra tie asmenys, su kuriais leidžiame daugiausia laiko. Žinoma, ne visi.
 4. Taip. Aš manau, kad kiekviena šeima turi tradicijų. Kiekviena savų. Mes per šeimos gimtadienius 
valgome ilgus kiniškus makaronus: tai yra sena kinų tradicija, kuri simbolizuoja ilgus, prasmingus bei turtin-
gus metus. Kiekvienais metais per Kūčių išvakares važiuojame su visa gimine pas prosenelę ir prieš vakarie-
nės valgį dainuojame susikibę rankomis bei laužome bažnyčioje šventintus kalėdaičius. Taip pat kiekvienais 
metais švenčiame kinų Naujuosius metus gamindami koldūnus su visa šeima bei žiūrėdami Kinijos transliuo-
jamą Naujųjų metų laidą. 
 5. Žinoma. Anksčiau ar vėliau visi žmonės nori šeimos. Esame socialios būtybės ir šeima bei palikuo-
nys yra tai, dėl ko gyvename.
6. Sakyčiau, labiausiai reikia kantrybės, supratimo ir empatijos. Jeigu kyla nesutarimų, visą laiką reikia ban-
dyti suprasti kito poziciją ir mąstymo būdą. Tik taip galima išspręsti kilusius nesutarimus.

 Emilija, 8 d:
 1. Man šeima yra svarbi, bet net negaliu pasakyti kuo. Tik žinau, kad be jos mano gyvenimas būtų 
kitoks (nemanau, kad gerąja prasme).
 2. Ne, man visi yra labai svarbūs, negalėčiau išsirinkti vieno iš jų.
 3. Paprastai su šeima praleisdavau mažai laiko, nes kiekvienas būdavo užsiėmęs savais reikalais (kas 
dirba, kas mokosi ar lanko užsiėmimus). Dabar, per karantiną, su šeima praleidžiu nemažai laiko, ypač su 
broliu.
 4. Nepasakyčiau, kad tai tradicija, bet kiekvienais metais vienintelės šventės, per kurias susirenka visa 
mano šeima, yra Kūčios ir Velykos.
 5. Dar negalvojau apie tai.
 6. Manau, nesutarimų bus visada, bet juos mažinti padėtų paprasčiausias supratimas ir komunikavi-
mas.

 Solėja, 8 d:
 1. Šeima yra žmonių grupė, kurioje visi palaiko vienas kitą. Ji man yra svarbi, nes ten galiu būti savimi.
 2. Negalėčiau išsirinkti vieno.
 3. Taip.
 4. Taip, turime. Per Kūčias visada gaminame 12 patiekalų, kasmet einame į miesto šventės „Vilniaus 
dienos“ renginius.
 5. Apie tai dar negalvojau, bet manau, kad taip.
 6. Pasitikėjimo vienas kitu, atvirumo.

Parengė Agnė Matulionytė, 8 d



Muziejai – atgyvena ar įrankis mokytis ir tobulėti?
 „Pažįstu žmonių, kurie apsilankę muziejuje nusprendė rinktis muziejininko kelią, taip pat pažįstu žmo-
nių, kurie pamatę archeologinius dirbinius ėmėsi juvelyro amato.“ – teigia Vilniuje įsikūrusio Žaislų muziejaus 
atstovė. Gegužės mėnesį minima Tarptautinė muziejų diena. Pakalbinome dviejų muziejų – Energetikos ir tech-
nikos bei Žaislų – atstoves. Už išsamius, įdomius atsakymus dėkojame muziejų atstovėms Martynai Bakaitei ir 
Indrei Jovaišaitei-Blaževičienei.

 1. Kaip manote, kokią įtaką muziejai daro jaunimui?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Muziejų esama labai įvairių: nuo meno iki mokslo, nuo 
labai specializuotų iki aprėpiančių didžiulius kultūros ir kasdienybės klodus. Muziejai tokie skirtingi! Šiuolai-
kinis jaunas žmogus pirmiausia turi būti išsilavinęs, plataus akiračio pilietis, o muziejai prie tokios asmenybės 
ugdymo gali labai daug prisidėti, nes yra sukaupę didžiulius žinių apie pasaulį rinkinius. 
 Žaislų muziejaus atstovė: Muziejai gali lankytojams, tiek jauniems, tiek vyresniems, padaryti labai 
didelę įtaką. Aplankyta muziejaus ekspozicija ar paroda gali įkvėpti, gali iškelti klausimą, į kurį pradedama 
ieškoti atsakymo, gali tiesiog palikti labai jaukų įspūdį, jei jis aplankytas su smagia kompanija ir tapti bendru 
atsiminimu, gali net paskatinti rinktis profesiją ar susidomėti amatu bei atrasti pomėgį. Muziejai yra labai įvai-
rūs tiek dydžių, tiek temų prasme, tad jų lankymas visapusiškai praturtina žmogų. Net jei iš pirmo žvilgsnio at-
rodys, kad nieko nenutiko, ilgainiui gali paaiškėti, kad pamatytas daiktas, užfiksuotas paveikslo spalvų derinys, 
forma ar perskaityta mintis tapo suvokimo ar mąstymo atrama. O gali būti, kad jau kitą dieną derinsite rūbus 
kaip tik pagal šias spalvas arba pradėsite smagiai vartoti naują sąvoką ir sukursite bendrą draugų pokštą. Tad 
muziejų nauda yra ir sunkiai tiksliai įvardijama, ir lengvai iš tokių smulkių ženklų atpažįstama.
 2. Kodėl turime lankyti muziejus, juk jaunimas domisi naujomis technologijomis, jiems atrodo, 
kad tai – „atgyvenęs dalykas“?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Šiuolaikiniai muziejai taip pat domisi naujomis techno-
logijomis ir jas išradingai pritaiko savo ekspozicijose tam, kad lankytojai nenuobodžiautų. Ar žinojote, kad 
Lietuvoje yra muziejus, turintis kuo tikriausią pabėgimo kambarį, veidrodžių „šachtą“, kurios sienos ryškiomis 
spalvomis reaguoja į garsą, dviratį, kurį minant generuojama elektros energija ir įsižiebia lempučių medis? 
O ką pasakytumėte, jei pasiūlytume nusileisti vamzdžio formos čiuožykla iš vieno muziejaus aukšto į kitą ir 
palyginti svo nusileidimo greitį su draugo rezultatu? Tai tik keletas smagių dalykų, kuriuos išbandyti gali visi, 
atvykę į Energetikos ir technikos muziejų.
 Žaislų muziejaus atstovė: Nors muziejų lankomumas pastoviai auga, tačiau vis dar pasigirsta verti-
nimų, kad muziejuje nieko įdomaus arba kad jis kvepia senove. Juokas juokais, bet šiek tiek senovės kvapo ir 
turėtų likti. Juk pasaulyje nėra kitos vietos, kur galėtumėte patys savo akimis realiai pamatyti ankstyviausius 
žmonijos gyvenimo įrodymus ar daiktus, kuriuos žmogus sukūrė kad ir prieš 200 metų. Tačiau apsilankę mu-
ziejuose pamatytumėte, jog technologijos ir muziejai jau yra susidraugavę. Keičiasi ir lankytojas, ir muziejai, 
tad šis procesas vyksta nuolat. Nuolat muziejų profesionalai ieško būdų, kaip įtraukti lankytojus, pristatyti 
modernių mokymosi bei tyrinėjimo būdų. Beje, modernumas nėra susijęs vien tik su prietaisų skaičiumi. Šian-
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dieninis muziejus, kuris orientuojasi į lankytoją ir nori jam papasakoti ką nors įdomaus bei reikšmingo, gali su-
kurti dinamišką ir interaktyvią ekspoziciją net ir be išmaniųjų įrenginių. Yra įvairiausių būdų sudaryti sąlygas 
lankytojui aktyviai tyrinėti. Todėl pirmiausia verta apsilankyti muziejuje, o tuomet jau galima susėdus kartu 
aptarti, kas buvo patrauklu, kas įtraukė, kas buvo naudinga ar netikėta. Tai irgi prasminga veikla jaunimui for-
muojant analitinį mąstymą.
 3. Ar Lietuvos muziejuose galime pamatyti įdomių dalykų?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Lietuvos muziejai yra pilni įdomiausių dalykų! Tereikia 
truputį pasidomėti. Be to, muziejuose vyksta įvairūs renginiai, koncertai, kūrybinės dirbtuvės… Visa tai – 
prasmingi ir lavinantys laisvalaikio praleidimo būdai.
 Žaislų muziejaus atstovė: Žinoma, kad daug įdomių dalykų galima išvysti Lietuvos muziejuose. Bet 
taip pat svarbu, kas yra įdomu jaunajam lankytojui. Tai pirmiausia lemia sprendimą, ar užsuksite į muziejų, ar 
galvosite, kad ten nerasite to, kas jums įdomu. Jei aistringai domitės sportu, gali būti, kad į muzikos muziejų 
užsukti tingėsite. Bet jei užsuksite, gali būti, kad tas apsilankymas jums padės suvokti, koks nuostabus yra mu-
zikos pasaulis, kiek daug įdomių dalykų galite sužinoti apie instrumentus, kūrėjus ir kūrybą. O kuo daugiau 
domitės, tuo daugiau dalykų darosi įdomūs. Čia lemiamą vaidmenį gali suvaidinti ir muziejaus darbuotojas, 
kuris jums išryškins objekto reikšmę ir pristatys jo išskirtinumą ar unikalumą. Svarbiausia į muziejų ateiti atvi-
ra širdimi ir protu, tuomet pasisemsite labai daug žinių ir įkvėpimo veikti bei kurti.
 4. Kokį seniausią, vertingiausią eksponatą galime pamatyti Jūsų muziejuje?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Ne visi vilniečiai žino, kad Energetikos ir technikos 
muziejus yra įsikūręs buvusioje elektrinėje. Būtent todėl vertingiausi mūsų eksponatai yra senieji elektrinės 
įrengimai, katilai ir turbogeneratoriai, kurie pirmą kartą muziejuje apsilankiusius lankytojus neretai priverčia 
aiktelėti iš nuostabos. Didesnių eksponatų Vilniuje būtų sunku rasti. Be to, senosios elektrinės įranga kuria 
ypatingą, industrinę atmosferą. 
 Žaislų muziejaus atstovė: Žaislų muziejus kviečia lankytojus pasvarstyti apie žaidimus ir žaislus nuo 
seniausio žmonijos istorijos periodo – akmens amžiaus. Originalių eksponatų neturime, nes jų iš esmės pa-
saulyje ir nėra išlikę. Tad siekiame paskatinti pamąstyti apie gyvenimo aplinką ir medžiagas, iš ko žmonės ga-
lėjo darytis priemones žaidimams ir pramogai. Apie senuosius Lietuvos žaislus jau drąsiai galime kalbėti nuo 
viduramžių. Pristatome archeologinių žaislų rekonstrukcijas, todėl lankytojai gali drąsiai išmėginti ir pažaisti 
su šiais eksponatais. Tai būtų seniausia mums žinoma tema ir objektai. Originalūs žaislai mūsų muziejuje skai-
čiuoja 100–120 metų. Galima sakyti, kad yra tikimybė, jog su tokiais žaidė jūsų seneliai ir proseneliai, taip pat 
galima pamatyti žaislus, su kuriais žaidė jūsų tėveliai.
 5. Ar daug jaunimo apsilanko Jūsų muziejuje, ar daugiau vyresni žmonės?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Didžioji dalis mūsų muziejaus lankytojų yra jauni žmo-
nės: įvairaus amžiaus moksleiviai ir šeimos su mažais vaikučiais. Tai, kad muziejuose lankosi tik vyresni žmo-
nės, yra mitas :)
 Žaislų muziejaus atstovė: Sulaukiame labai įvairaus amžiaus lankytojų. Jauniausi lankytojai dar guli 
vežimėliuose, kol jų sesės ir broliai kartu su tėveliais ar seneliais tyrinėja žaislų pasaulį. Seniausiam muziejaus 
lankytojui buvo 95-eri metai. Muziejuje dažnai apsilanko draugų kompanijos. Jie užsuka pažaisti, kadangi daug 
žaidimų galima išmėginti, tad smagiai praleidžia visi kartu valandėlę ir linksmai nusiteikę keliauja toliau tyri-
nėti miesto.
 6. Kaip manote, ar muziejai televizoriaus (kompiuterio) ekrane gali prilygti gyvai pamatytiems 
muziejų eksponatams?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Kompiuterio ekranas negali perteikti visų potyrių. Dau-
gelį mūsų muziejaus eksponatų nepakanka pamatyti, juos reikia išbandyti. Virtualiai galime tik sužadinti jaunų 
žmonių smalsumą. Tam, kad tyrinėjant muziejaus eksponatus įsijungtų visi pojūčiai – uoslė, lytėjimas, klausa, 
rega – rekomenduojame apsilankyti gyvai. 
 Žaislų muziejaus atstovė: Prilygti negali ir neturi. Virtualus ar suskaitmenintas muziejus atlieka kitą 
misiją. Labai patogu susidaryti įspūdį, nuspręsti, kur nori nueiti ir ką nori pamatyti. Labai svarbu tiems, kurie 
renka medžiagą ir viską gali rasti vienu mygtuko paspaudimu. Jūs galite atsisiųsti aukštos kokybės nuotraukas 
su Mona Liza ar Nefertite, nepaisant to, eilės prie muziejų Paryžiuje ir Berlyne nemažėja. Taip yra todėl, kad 
pamatyti savomis akimis, išgirsti šalia stovinčių žmonių susižavėjimo šūksnius, užuosti nepaprastai skanių kar-
tu atėjusių lankytojų kvepalų kvapą, pamatyti šalia savęs pakiliai nusiteikusius žmones, išgirsti jų komentarus 
ar įdomias istorijas, pakalbėti ar net susipažinti su linksmais bendraamžiais ir sudaro fizinio muziejaus esmę. 
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Muziejaus objektai tampa pretekstu sužinoti, išmokti ar net susipažinti.
 7. Ar visada verta užsisakyti gido paslaugas lankantis muziejuje, ar užtektų pasiimti ausines, tie-
siog stebėti eksponatus?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Muziejų gidai yra vaikščiojančios enciklopedijos. Savo 
galvose jie nešiojasi gerokai daugiau žinių, nei telpa surašyti į audiogidą ar eksponatų aprašymus. Muziejų gidai 
taip pat yra puikūs pasakotojai, galintys atsakyti į įvairiausius jums kylančius klausimus. Be to, Energetikos ir 
technikos muziejaus gidai – tokie pat jauni žmonės, kaip ir mūsų lankytojai. 
 Žaislų muziejaus atstovė: Ir ekspoziciją pristatantis muziejaus darbuotojas, ir audio ar videogidas, ir 
tiesiog savarankiškas ekspozicijos tyrinėjimas yra vertingi. Viskas priklauso nuo jūsų nuotaikos ir apsilankymo 
tikslo. Jei nutarėte, kad užsuksite su draugu į muziejų, nes netikėtai užklupo lietus ir visiškai nenorite gilintis į 
temą, galite tiesiog besišnekučiuodami pasidairyti ir susigalvoti savo tyrinėjimo žaidimą. Pavyzdžiui, peržvelg-
ti eksponuojamus objektus ir pasakyti, ar tokį pagamintumėt, ar tokį norėtumėte turėti namuose. Arba paieš-
koti keisčiausios formos, arba patiems sugalvoti eksponatams pavadinimus. Tai irgi yra svarbus ir kūrybiškas 
muziejaus tyrinėjimo būdas. Jei tikslas yra daugiau sužinoti apie konkrečią temą, tuomet skirsite daugiau laiko 
ir džiaugsitės, kad yra žmogus, kuris jums viską išsamiai papasakos ir nušvies svarbiausius akcentus. Nes tiek, 
kiek sužinosite per ekskursiją, sužinotumėte tik perskaitę bent 50 knygų ir straipsnių.
 8. Ar manote, kad, prieš apsilankant muziejuje, reikėtų pasidomėti muziejaus istorija, jame ekspo-
nuojamais eksponatais?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Pasidomėti iš anksto – labai protingas žingsnis. Kartais 
pakanka dešimties minučių, ir jau žinai, ką būtinai nori pamatyti ir išbandyti. Bet net jei ir nepavyksta rasti lai-
ko pasidomėti prieš atvykstant – muziejuose dirba savo darbą mylintys žmonės, kurie būtinai padės ir patars.
 Žaislų muziejaus atstovė: Pasidomėti galima. Tą natūraliai padarytumėte, jei į konkretų muziejų ei-
tumėte dėl konkretaus tikslo. Tačiau gyvenimas būna nenuspėjamas. Gali būti, kad užsuksite į muziejų, apie 
kurį sužinojote, tik prie jo durų atsidūręs. Netikėtai pamatėte iškabą, kaip tyčia užplūdo entuziazmas ir puiki 
nuotaika, tad nutariate užsukti. Tokiu atveju būsite iš anksto nepaskaitęs, bet tai nereiškia, kad apsilankymas 
nebus vertingas. Kaip tik yra didelė tikimybė, kad būsite nustebinti, nes neturėjote jokio išankstinio nusista-
tymo ar lūkesčio. Įsivaizduokite, kad užsukote į kino teatrą ir perkate bilietą į artimiausiu laiku prasidedantį 
filmą. Spontaniškas sprendimas gali pakeisti net jūsų gyvenimą, nes paaiškės, kad pamatėte sukrečianti filmą ir 
nutarėte, pavyzdžiui, gyvenimą skirti laukinių gyvūnų išsaugojimui. Tokį įspūdį galėtų padaryti filmas ir tuo-
met, jei būtumėte prieš tai pasiskaitęs vertinimus ar anotacijas. Taip pat yra ir su muziejais. Lankytojams atviri 
šimtai muziejų, tad vieniems pasiruošiame, kiti mus netikėtai nustebina.
 9. Kaip manote, kokios krypties muziejai yra labiausiai lankomi, populiariausi? Ar Jūsų muziejus 
yra vienas iš jų?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Labiausiai lankomi yra tie muziejai, kurie siūlo nekasdie-
nes patirtis ir įdomų laisvalaikį. Šia prasme mūsų muziejus tikrai yra vienas iš jų. 
 Žaislų muziejaus atstovė: Šiuo metu populiariausi muziejai, kurie pasiūlo lankytojams aktyvų tyrinė-
jimą. Kaip ir minėjome, kiekvienas muziejus gali šią užduotį spręsti skirtingais metodais ir pasirinkti unikalius 
būdus pristatyti savąją temą. Bet labai svarbu, kad lankytojas galėtų pats daug veikti ir patirti, tuomet ir jis pats 
nori į muziejų sugrįžti, ir kitiems rekomenduoja kaip įdomią vietą. Todėl Žaislų muziejus stengiasi kuo daugiau 
ekspozicijos pritaikyti aktyviam veiksmui, kad lankytojas pats galėtų suprasti, koks įdomus yra žaislų ir žaidi-
mų pasaulis, kokia įdomi žaislų ir žaidimų istorija, kaip ji atskleidžia žmonijos kasdienybę bei pokyčius
 10. Ar žinote žmonių, kurių gyvenime muziejai suvaidino svarbų vaidmenį?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Šie žmonės – tai muziejų darbuotojai. Manau, kad dau-
guma jų gali pasakyti, jog muziejus yra tapęs antraisiais namais.
 Žaislų muziejaus atstovė: Žinau žmonių, kurie apsilankę muziejuje nusprendė rinktis muziejininko 
kelią, taip pat pažįstu žmonių, kurie pamatę archeologinius dirbinius ėmėsi juvelyro amato. Gali būti, kad ap-
silankius muziejuje įkvėpimas paskatins imtis net tokių veiklų, kurių tiesiogiai su ta ekspozicija nesusiesite, bet 
muziejų objektai kelia asociacijas, o jos skatina kurti, siekti ir nepasiduoti.
 11. Kokius muziejus rekomenduotumėte aplankyti Lietuvoje, kokius užsienyje?
 Energetikos ir technikos muziejaus atstovė: Viskas priklauso nuo kiekvieno jaunuolio individualių 
interesų. Jei patinka fotografija, važiuoji į Šiaulius, kur yra įsikūręs Fotografijos muziejus. Jei domiesi jūrų fauna 
ir flora – keliauji į Klaipėdos jūrų muziejų. Jei turi mažesnį broliuką ar sesutę, vediesi juos į Žaislų arba Ener-
getikos ir technikos muziejus. Ta pati taisyklė galioja ir kalbant apie užsienio muziejus. Tereikia paklausti savęs 

  09 GABIJOS BALSAS 



„O kas man įdomu?“ ir truputėlį pagūglinti.
 Žaislų muziejaus atstovė: Aplankykite visus. Ar bent jau kiek spėjate. Juk pabaigę vieną knygą, imamės 
kitos, pažiūrėję filmą, vėl ieškome, ką dar pažiūrėti. Kuo daugiau lankysitės, tuo labiau norėsis bet kur nuva-
žiavus susirasti muziejų ir į jį užsukti. Įėjus į nedidelį muziejų gal pasirodys, kad nieko čia įdomaus nėra,bet 
tik klustelėkite muziejininko ir nustebsite, kad muziejus nėra baltas lapas. Jame slypi daug vandens ženklų. 
Kai neturime daug laiko, tuomet renkamės ir, žinoma, kad atsirenkame pirmiausia tuos muziejus, kurių tema 
atrodo įdomi: sporto, kino, teatro, laikrodžių  ir panašiai. Tačiau tikrai nereikėtų nusiteikti, kad kiti muziejai ir 
kitos temos jums neįdomios. Kuo daugiau žinosite, tuo daugiau galimybių gyvenime atsivers. 

Parengė Marija Rukaitė, 8 d

Šį kartą siūlome artimiau susipažinti su mūsų gimnazijos geografijos mokytoja Irena Kusaite. Moky-
toja jau daug metų turi mokykloje ir kitas pareigas – koordinuoja Mokinių tarybos veiklą.

 1. Kiek laiko dirbate Gabijos gimnazi-
joje?
 Baisu ir pasakyti: į gimnaziją atėjau dar praeitame 
tūkstantmetyje. 

  2. Kodėl nusprendėte tapti geografijos mokyto-
ja? Kas padarė didžiausią įtaką renkantis profesiją?
 Geografijos mokytoja būti neplanavau. Mano kelią 
parinko likimas.
 Nuo mažens ypatingai domėjausi gyvūnais ir zo-
ologija, buvau perskaičiusi turbūt visas jaunimui skirtas 
knygas apie gyvūnus. Namuose auginau šunį, laikiau 
daugiau nei dvidešimt banguotųjų papūgėlių. Mokydama-
si mokykloje labiausiai laukdavau biologijos pamokų, todėl 
niekam nebuvo keista, kad norėjau studijuoti biologiją.
 Pedagoginis darbas manęs niekada nebaugino, 
nes turėjau daug jaunesnių draugų, mokytojavau nuo ma-
žens. Taigi įstojau į Vilniaus pedagoginį universitetą stu-
dijuoti geografijos–biologijos. Baigusi studijas sakiau sau, 

kad jeigu jau mokysiu vaikus, tai tik biologijos, nes man tai atrodė žymiai lengvesnis mokslas, nors 
studijuoti labiau patiko geografiją. Tačiau juk sakoma: „Žmogus planuoja, Dievas juokiasi“. Taigi 
biologijos mokytojo darbo tuo metu mokyklose neatsirado, o geografijos radau. Mokykloje dirbti 
pradėjau rugpjūčio 31 d. visai atsitiktinai. 
 Taip ir tapau geografijos mokytoja. Ir dabar jau visai nesigailiu, nes manau, kad šis mokslas, 
kaip ir literatūra, iš tiesų yra vienas labiausiai plečiančių žmogaus akiratį ir kūrybiškumą. 

 3. Kokią mokyklą lankėte? Kur studijavote? 
 Esu vilnietė, lankiau 12-ą vidurinę mokyklą. Dabar ji vadinasi Baltupių progimnazija. 
 Studijavau įstaigoje, kurioje buvo ruošiami mokytojai ir kurios šiuo metu jau Lietuvoje nebėra. 
Baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą. 

 4. Ar niekada nekilo noras pakeisti profesiją? 
 Kilo, bet nepakeičiau.
 5. Apibūdinkite, Jūsų nuomone, idealų mokinį.

Mūsų mokytojai
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 Idealių mokinių, kaip ir mokytojų, nebūna. Visi mes žmonės, visi mes darome klaidų, visi mes 
įdomūs tik tuo, kad esame skirtingi ir turime tokių savybių, kurios vieniems yra atgrasios, o kitus žavi. 
Svarbiausia, kad tos savybės nekenktų nei pačiam, nei aplinkiniams.
 Mokinys turi atlikti savo, kaip mokinio, pareigas. Lygiai taip, kaip ir mokytojas. O jeigu žmogus 
turi dar ir sveiką humoro jausmą, tai, kas jis bebūtų – ar mokytojas, ar mokinys – jis greičiausiai bus 
labai patrauklus ir įdomus aplinkiniams. 

 6. Kaip galima apibūdinti idealų mokytoją? 
 Jau atsakiau. Tokių nėra, nes nėra tobulų žmonių.

 7. Gal prisimenate kokią nors linksmą istoriją, susijusią su darbine veikla? 
 Ramus antradienio rytas. Miegu… Miegu ir galvoju… kažkaip ilgai miegu. Pramerkiu akis ir 
matau laikrodį… 8.00 val. Tą pačią akimirką skamba telefonas. Atsiliepiu. O ten sako: „Na, keliamės 
keliamės… Jums šiandien pirma mūsų pamoka“… 

 8. Koks Jūsų gyvenimo moto? 
 Pažink ir išmokyk kitus pažinti.

 9. Kaip manote, kokių privalumų ir kokių neigiamų aspektų turi nuotolinis mokymo 
būdas, kuriuo dabar mokomės? 
 Privalumas, kad galima vėliau keltis, nes nereikia niekur važiuoti, antras privalumas – vyks-
tant pamokai, niekas netriukšmauja, trečias privalumas – mokytojas konsultuoja, o mokiniai mokosi 
patys, ketvirtas privalumas – niekas nebeatima telefonų, penktas privalumas – galiu sėdėti kad ir su 
pižaminėmis kelnėmis, nes vis tiek po stalu nesimato, šeštas privalumas – mokosi ne tik vaikai, bet 
ir tėvai. Matau vien privalumus.
 Neigiamas aspektas, kad mokiniai slepiasi ir nerodo savo veidų, o bendrauti su negyvu kom-
piuteriu labai neįdomu… 
 Labai trūksta Mokinių akių, šypsenų, juoko, klegesio, išdaigų… Viso to, dėl ko mokykloje jau-
čiuosi gerai. 

 10. Ko palinkėtumėte mokiniams? 
 Kiekvienoje nesėkmėje įžvelgti galimybę tobulėti.

 Ačiū už atsakymus.

Parengė Ūla Jocytė, 8 b
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 1. Kaip jaučiatės vis tebesitęsiančio karantino metu?
 1.2. Ko labiausiai trūko / trūksta šiuo neįprastu periodu?
 2. Ar griežtai laikėtės (laikotės) karantino sąlygų?
 3. Ar karantino laikotarpis Jus paskatino išbandyti ką nors naujo?
 4. Kaip praskaidrinate savo dieną?  
 5. Kur geriau mokytis – namuose ar mokykloje?  Kodėl?
 6. Gal, be trūkumų, karantino laikotarpis turėjo ir kokių nors privalumų?
 7. Ką pasiūlytumėte nuveikti nuobodžiaujantiems karantino metu?
  8. Kokie Jūsų planai po karantino?

 Paulina, 7 b:
 1. Kai palengvėjo karantino sąlygos, pasidarė kaip ir geriau. Jau karantino pradžioje supratau, kad lau-
kia nuobodžios dienos, prisitaikyti prie mokslo sistemos iki dabar nėra labai patogu, nebesijaučiu tokia ener-
ginga ir veikli kaip prieš tai.
 1.2. Tikriausiai, kad miesto šurmulio.
 2. Dėviu kaukę, dažnai plaunu rankas, jas dezinfekuoju. Tačiau karantino pradžioje žaidėme su drau-
gais krepšinio aikštelėse, jos iš tiesų buvo pilnos, dabar viskas pakankamai paprasčiau, taigi iš esmės galėčiau 
teigti, kad sąlygų laikausi.
 3. Iš nuobodulio panorau išmokti italų ir ispanų kalbas, taigi išmokau naujų dainų, žodžių, frazių.
 4. Pasivaikštau miške, kartais susitinku su draugais, dažnai leidžiu laiką su šeima.
 5. MOKYKLOJE! Gyvas bendravimas yra visai kitoks nei virtualioje erdvėje. Tarkime, tokios pamokos, 
kaip fizika, mokytojo tiesiog reikia šalia arba prie lentos, kad suprastum temą. Taip pat akys pavargsta nuo 
žiūrėjimo į ekraną, o sėdint visą laiką toje pačioje aplinkoje ima „ rauti stogą“.
 6. Žinoma, pliusas tai, kad galbūt dabar daugiau laiko praleidžiame su artimaisiais, turime daugiau 
laiko pamiegoti, kad ir po pamokų. Optimistai, manau, prisigalvoja daug veiklų.
 7. Pasimokyti naujų kalbų, pažiūrėti įdomių ir prasmingų filmų, daugiau pabūti gamtoje ir su savimi. 
Galbūt namie turite instrumentą? Pats laikas paimti jį į rankas!

Karantino periodas – tik blogis?
 Nutarėme pasidomėti, kaip gyvenote, kuo užsiėmėte, ką atradote šiuo neįprastu pasauliui metu.



 8. Po karantino norėsiu grįžti į krepšinio aikštelę, pasimatyti su draugais, kurių karantino metu neišlei-
do pabendrauti į lauką, apsipirkti prekybos centruose...

 Neda, III B:
 1. Išsekusi. Atrodo, nors ir įmanoma pamiegoti ilgiau, nors ir atsiranda daugiau laiko užsiimti pomė-
giais, bet iš tikrųjų visą šitą karantiną galima apibūdinti kaip „sustojęs laikas“. Kiekvieną rytą tas pats – ta pati 
darbo ir poilsio vieta tampa lyg uždaras ratas, kurio pabaiga atrodo vis artėja, bet taip niekad ir neateina.
 1.2. Tokiu neįprastu metu labiausiai trūksta paprasto gyvenimo. Pasiilgstu tų pačių ėjimų į mokyklą, 
nuolatos užgrūstos dienotvarkės ir nuolat atsirandančių papildomų rūpesčių. Girdėjau sakant: nieko neveiki-
mas įdomus tik tada, kai turi, ką veikti. Kad ir kaip anuo laiku trūkdavo poilsio, dabartinį laiką ištverti atrodo 
žymiai sunkiau, nes kai pripranti prie skubančio gyvenimo, net neįsivaizduoji, kaip tinkamai gyventi be to. Kai 
kurie geba prisitaikyti, kai to reikėjo, sugebėjau ir aš. Nepaisant to, žmonių, bendravimo ir aplinkų keitimotrū-
kumas tiesiog žudo iš vidaus – gal todėl, kad bendravimas yra mano viena svarbiausių vertybių.
 2. Į karantiną savo šeimoje reagavome labai rimtai, visi šeimos nariai nusprendėme – nei vienas iš mūsų 
negali išeiti iš namų į bet kokio pobūdžio susitikimus, nežiūrint ar su draugu, ar su kitu šeimos nariu. Su šei-
mos nariais neapsikabindavome ir net nevažiavome aplankyti per šventes ar kitas mums svarbias dienas. Tai 
buvo sunku, bet tik bendrai, vienas kitą suprasdami, sugebėjome kartu ištverti.
 3. Karantino metu naujų išbandymų neatsirado. Atsirado galbūt tik papildomų darbų, kurie, manau, 
jau ir iki tol egzistavo, bet tik šio karantino metu juos pastebėjau. Turėjau tik galimybę patobulinti kai kuriuos 
gebėjimus, kuriuos mažai turėjau galimybių tobulinti ne karantino metu.
 4. Muzika man visada buvo arčiau širdies nei bet kokia kita mokslo ar meno sritis. Joje atrandu ramybę, 
sąmyšį, ilgesį, atsipalaidavimą ir visa kita, ką mes, žmonės, turime galimybę justi. Atrodo, ji netgi nuveda į tą 
neregimąją vietą, kurios joks žmogus nėra matęs, ir ten yra taip nuostabu. Tiek nusiraminti, tiek nuotaikai pa-
kelti renkuosi muziką – klausydama, kurdama ar pati kažko ieškodama gebu vėl „atgimti“. Kartais mėgstamos 
knygos skaitymas ar gulėjimas pievoje pažadina mane, suteikia jėgų. 
 5. Man visada kiekvienam užsiėmimui reikėtų turėti atskirą vietą – poilsiui patogiausia lova, sportui – 
salė ar kambarys, hobiams – studija ar kabinetas. Kaip kiekvienas daiktas gyvenime turi paskirtį, kaip kiekvie-
nas užsiėmimas turi savo vietą, taip, mano manymu, ir mokymasis turi turėti savo vietą, o tai yra mokykla. Vos 
įžengus į mokyklą, protas automatiškai susikoncentruoja į mokymosi aplinką ir supranta, kad jam teks dirbti. 
Taigi mokykla visada bus pirmoje vietoje renkantis mokymosi aplinką. Kita vertus, ar ne tam ji yra ir skirta?
 6. Karantinas leido daugiau laiko skirti apmąstymams apie tai, kokio aš gyvenimo noriu ateityje. Gal 
daugiau veiksmo? O gal kaip tik ramybės? Davė galimybę patobulinti kai kurius gebėjimus, pavyzdžiui, muzi-
kos, filmų kūrimo. Suteikė galimybę geriau pažinti kitas asmenybes bei pačią save.
 7. Pirmas mano siūlymas būtų važiuoti į gamtą. Savo prigimtimi žmogus yra kilęs iš gamtos, ir tai yra 
vienintelė vieta, kur žmogus iš tikrųjų gali atrasti save. Todėl pasiimkite tėvus, draugus arba patys vieni paieš-
kokite bet kokios gražios gamtos vietos, saulėtą arba lietingą dieną išeikite pasivaikščioti ne šalia namų, o kur 
nors toliau. Išgirskite pavasario garsus, bent akimirkai užsimerkite ir įsivaizduokite, kokio gyvenimo jūs norite. 
Pažinkite save gamtoje. 
 8. Vasara artėja žaibišku greičiu. Kadangi esu 11-oje klasėje, šiuo metu tai yra puiki galimybė įgauti 
patirties norimose srityse, užsidirbti ateities planams ir bent ką nors padaryti, kad kito gyvenimas būtų laimin-
gesnis. Todėl po karantino ir, žinoma, po mokslų ketinu iš karto važiuoti dirbti į žirgyną. Turistams organizuo-
siu žygius prie jūros, jaunesniuosius jojikus mokysiu visų pagrindų ir padarysiu taip, kad jų veiduose atsirastų 
šypsena bei liktų nors vienas laimingas atsiminimas. Ketinu lankyti stovyklą, kuri praturtins mano žinias ir 
suteiks stiprybės, ištvermės, pasitikėjimo. Žinoma, nepamiršiu ir senų pomėgių, juos tobulinsiu bei ieškosiu 
naujų draugų, pažinčių.

Parengė Liepa Samulionytė, Ūla Jocytė, 8 b
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Įdomūs faktai iš gamtos mokslų
 Mūsų gimnazijoje gamtos mokslus dėstančios mokytojos atrinko savo dėstomų sričių faktus, kurie gali 
būti ir įdomūs, ir naudingi. Siūlome su jais susipažinti.

 Mokytoja Virginija Kriaučiūnaitė dalijasi įdo-
miais faktais apie gyvūnus.

 1. Mėlynasis banginis – didžiausias gyvūnas žemės 
planetoje. Jo širdis – „Golf “ markės automobilio dydžio, 
liežuvis  sveria tiek, kiek dramblys, stambiausia arterija – 
žmogaus galvos pločio... Mėlynasis banginis sveria iki 130 
tonų (lenkia net dinozaurą...), o maitinasi tik miniatiū-
riniais vėžiagyviais. Jų turi suvalgyti 3,5 tonos per dieną. 
Vienu ypu banginis įsiurbia apie pusę milijono kalorijų ir, 
kol yra pakankamai maisto, mėlynasis banginis auga!

 2. Aukščiausias žinduolis sausumoje – žirafa. Jos 
ūgis – iki 6 m, o t.y. 3 profesionalių krepšininkų ūgis... Svo-
ris kaip automobilio, pėdos dydis sulig didele lėkšte, ji gali 
bėgti net 60 km/val greičiu. Maitinasi tik lapija, liežuvio 
ilgis – 50 cm. Kiekvieną dieną turi suėsti 65 kg lapijos, ir 
tenka tai daryti net 18 valandų per dieną.

 3. Pasaulyje yra apie 40 rūšių ančių ir net 1000 rūšių 
šikšnosparnių. Šikšnosparniai maitinasi vaisiais ir skirtin-
gais augalais. Šikšnosparniai kabo žemyn galva, nes jų ko-
jos per silpnai išsivysčiusios, kad išlaikytų jų kūno svorį...

 4. Nors ančių yra 40 rūšių, bet visos jos yra visa-
ėdės: maitinasi augalais, varlėmis ir vabzdžiais. O išsiritę 
ančiukai jau po 2 valandų bėgioja ir plaukioja...

 5. Asilai yra zebrų giminaičiai ir jų kanopos žymiai 
stipresnės už arklių. Jiems net nereikia pasagų! Ar kada 
nors matėte asilo pasagą?

 Mokytoja Valda Žiedienė dalijasi įdomiais  fak-
tais iš chemijos pasaulio.

 Chemija materialiame pasaulyje yra VISKAS (iš-
skyrus energiją).
 Teiginys yra labai paprastas, bet kai kuriems žmo-
nėms siaubingai sudėtinga tai pripažinti. Todėl pakartoki-
te: bet kokia materija yra sudaryta iš cheminių medžiagų. 
Jūs esate sudaryti vien tik iš cheminių medžiagų. Bet koks 
maistas (net tas, ant kurio etiketės parašyta eko- arba bio-) 
yra sudarytas iš cheminių medžiagų. Augaliniai vaistai yra 
vien tik iš cheminių medžiagų. Sąrašą galima būtų tęsti be 
galo. Taigi, kai kas nors sako: „Vaikų neskiepiju dėl to, kad 
nenoriu, jog į jų kūną būtų švirkščiama chemija“, jis tik 
parodo savo žinių stoką, o jo pašnekovai gali užtikrintai 
teigti, kad susidūrė su žmogumi, kuris nelabai supranta, ką 
šneka.
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 Tik 4 % Visatos yra sudaryta iš atomų. Likę 96 % – „tamsioji materija“ ir „tamsioji energija“, kurios 
prigimties mokslas iki šiol nežino.
 Sena alchemikų svajonė – metalą paversti auksu – buvo įgyvendinta 1947 m. Los Alamoso mieste, Ne-
vadoje, branduolinės chemijos laboratorijos reaktoriuje. Čia iš 100 mg gyvsidabrio buvo išgauta 35 mg aukso. 
Šiandien šį auksą galime pamatyti Čikagos mokslo ir pramonės muziejuje.

 Mokytoja Loreta Rastenienė pristato faktus iš fizikos srities.

 Fizika kasdieniniame gyvenime
 Už lango dideliais žingsniai žingsniuoja pavasaris, nešdamas didelį kiekį saulės spindulių. Po ilgo pri-
verstinio sėdėjimo namuose širdys veržiasi į gamtą pasilepinti šiais spinduliais. Tačiau mūsų akims, nualintoms 
kompiuterių ekranų po ilgo karantino namuose, šie spinduliai gali ir nepasirodyti didelis džiaugsmas. Akys 
vienas iš svarbiausių mūsų organų, kuriuos privalome saugoti, nes tik jų pagalba matome šį spalvotą ir nuosta-
bų pasaulį. Taigi, saugodami akis, mes iš spintų traukiame akinius, saugančius nuo saulės. Akiniai tamsintais 
stiklais yra ne tik gražus aksesuaras, bet ir svarbi priemonė, sauganti akis nuo žalingų saulės spindulių. Tačiau, 
kad tokie akiniai apsaugotų mūsų akis, jie turi būti ne paprasto, patamsinto stiklo, o šviesą poliarizuojančių 
stiklų. 
 Kas tie poliarizuojantys stiklai ir kuo jie tokie ypatingi?  
 Natūrali šviesa, sklindanti iš saulės ar kito šaltinio, yra elektromagnetinės bangos, kurių virpesiai sklin-
da visomis kryptimis (bent taip yra patogu fizikams nupasakoti sklindančią šviesą). Ši šviesa nėra poliarizuota, 
bet nepoliarizuotą šviesą visai nesunku paversti poliarizuota. Poliarizuotos šviesos bangos yra bangos, kurių 
virpesiai vyksta tik vienoje plokštumoje. Tai reiškia, kad poliarizuodami šviesą tokie stiklai nufiltruoja didelę 
dalį šviesos energijos, todėl, žiūrint pro poliarizuojančių šviesą stiklų akinius, į mūsų akis patenka žymiai ma-
žesnė dalis žalingų saulės spindulių ir taip mūsų akys yra apsaugomos. Poliarizuojantys šviesą akiniai sumažina 
ir atspindžius nuo plokščių blizgių paviršių, todėl dažnai naudojami žvejų, jie rekomenduojami ir vairuoto-
jams. Be to, per šiuos akinius daug maloniau žiūrėti, jie perteikia natūralesnį vaizdą ir intensyvesnes spalvas. 
 Paprasti tamsinti akiniai šviesą tik pritemdo ir taip „apgauna“ mūsų akis. Akys atsimerkia plačiau ir į 
tinklainę patenka didelis šviesos srautas, žalojantis mūsų akis. Taigi, pirkdami tamsintus akinius, pagalvokite, 
kokius akinius pirkti yra tikslingiau. 
 O ką daryti, kai mes jau turime akinius ir kaip suprasti, ar mūsų akinių stiklai poliarizuoja šviesą ir ar 
apsaugo mūsų akis? Paprasčiausias patarimas yra pasukinėti savo akinius prieš kompiuterio ekraną, nes dau-
gelis jų veikia skystųjų kristalų pagalba, ir kompiuterio ekrane yra įmontuoti keli poliarizuoti stiklai. Jei pasu-
kinėjus ekranas pro akinių stiklus patamsės ir visai užtems, vadinasi, jūsų akiniai pagaminti teisingai ir drąsiai 
galite juos nešioti.
 Na, ir tiems, kuriems pasidarė įdomu, kodėl ekrano šviesumas keičiasi... Kai natūrali šviesa praeina per 
vieną poliarizuojantį stiklą, lieka tik vienos krypties virpesiai, šviesos intensyvumas susilpnėja, o jei tokios švie-
sos kelyje pastatytume kitą tokį poliarizuotą stiklą, pasuktą 90 laipsniu kampu, šviesa bus visai sustabdoma ir 
per tokius sukryžiuotus poliarizuotus stiklus nepraeis, bus tamsu. Taigi, saugokite savo akis ir domėkitės fizika.

Parengė Vaiva Vaitkevičiūtė, 8 b
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 Kaip sugalvojote įsigyti naminį gyvūną? 
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Visą laiką mėgau gyvūnus. Vaikystėje laikėme įvairių gyvūnų. Tie-
siog norėjau ir jau turėjau sąlygas laikyti katiną ir šunį.  
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Tai buvo jausmas, o ne mintis. Nuo mažens jaučiau, kad šalia manęs 
būtinai turi būti gyvenimo bendrakeleivis – ŠUO. Nuolat tėvų maldavau, prašiau, kol pagaliau susitaupiusi, 
būdama dar vaikas, pati įsigijau pekinų veislės šuniuką. Tai buvo mano pirmasis ŠUO. Žinoma, ir visi benamiai 
kiemo šunys,  kuriais keliese  nuolat rūpindavomės, maitindavome. Tuo metu nestebindavo mieste bėgiojantys 
niekieno šunys.
 Urtė, 8 b: Nuo mažens labai norėjau šuns, būtent jo. Labai juos myliu, bet tėvai neleisdavo, nes su šuniu 
taip pat ateina didelė atsakomybė. Pagaliau po 10 metų prašymų įkalbėjau tėvus nusipirkti šuniuką.
 Ūla, 8 b: Kiek pamenu, mes visada norėjome įsigyti kokį nors šunį, bet anksčiau gyvenome gana maža-
me bute, tai nu sprendėme įsigyti šunį, kai persikraustysime į nuosavą namą, taip ir padarėme.
 Lukas, 8 b: Nusprendėme įsigyti šunį tada, kai mūsų namus apvogė antrą kartą.
 Liepa, 8 b: Na, nuo pat mažens visi vaikai nori gyvūnėlio, taigi ir mūsų šeima ne išimtis. Tai buvo vai-
kystės svajonė, tad tėvai nusprendė nupirkti mums šunytį.
 
 Kodėl kaip augintinį pasirinkote būtent šunį? 
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Katiną jau turėjau. Trūko šuns katinui į draugiją ir kad saugotų na-
mus.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Manau, kad žmogaus ir šuns ryšys – ypatingas. Šunys neįtikėtinai jau-
čia nuotaikas, kaip, beje, ir šeimininkas jo, supranta savo bendrakeleivio būsenas, netgi emocijas – pvz., puikiai 
matau, kada laimingas, netgi šypsosi, akivaizdu, kada pavydi, ir panašiai.
 Urtė: Tekdavo su tėvais derėtis dėl augintinių, kadangi jie neleido anksčiau šuns turėti, tai iki jo esu 
turėjusi daug kitų gyvūnų, bet visada įkalbinėdavau juos dėl šuns. Manau, kad tėvai neturėjo kito pasirinkimo, 
tik gauti man šunį.
 Ūla: Mano mamai niekada nepatiko katės, tad nei aš, nei mano sesė net nepasvarstėme įsigyti kokį kitą 
gyvūną.
 Lukas: Katinas ar žuvytės nebūtų aplojusios vagių, be to, šunys yra mūsų mėgstamiausia gyvūnų rūšis.
 Liepa: Šuo yra ir draugas, ir sargas, ir visada su tavimi. Manau, visi gyvūnai gerai, bet šuo yra draugas, 
kuriam reikia daugiau dėmesio nei kitiems gyvūnams, taigi šuo panašus į žmogų.
 
 Kaip ir kur jį įsigijote?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Norėjau nedidelio šuns mišrūno. Retsykiais šeštadieniais važiuoda-
vau apsipirkti į Vilniaus rajone esantį turgų, kuriame yra prekiaujama ir naminiais gyvūnais. Kelis kartus ma-
čiau, kad pardavinėja labai gražius vokiečių aviganių veislės šuniukus, tačiau tokios veislės šunys man buvo per 
dideli. Buvau nusprendusi, jeigu kada pamatysiu tame turguje mažesnius šuniukus, įsigysiu. Gruodžio mėnesį 
tėvai vyko į minėtą turgų, aš vykti negalėjau. Paskambinau ir paklausiau, gal yra šuniukų, pasakė, kad nėra. Po 

Šuo – geriausias žmogaus draugas
 Balandžio 24 d. minima Šuns diena. Šį populiarų augintinį laiko daugelis mūsų, tad uždavėme apie šį šeimos narį 
klausimų gimnazijos mokytojoms ir mokiniams.



kiek laiko paskambina ir sako, kad žmonės turi šešis šuniukus ir, pasak jų, šie turėtų būti nedideli. Paprašiau 
išrinkti gražiausią ir paimti. Taip atsirado šuniukas mano namuose.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Įsigijau veislyne. Ieškojau apsisprendusi, kokios veislės šuniuko noriu. 
Todėl pasirinkau būtent šį kelią, nors labai gerbiu žmones, kurie gelbsti ir pasiima augintinius iš prieglaudų.
 Urtė: Po šunų parodos, kurioje lankėmės su mama, pradėjau stebėti skelbimus apie parduodamus šu-
niukus. Parodžiau mamai skelbimą apie mūsų dabartinį šunį ir mama sutiko nuvažiuoti apžiūrėti. Po savaitės 
jau turėjome namuose naują šeimos narį. Buvau labai nustebusi, nes viskas vyko labai greitai ir spontaniškai, 
bet be galo džiaugiausi.
 Ūla: Mes jį pirkome gana seniai, tai aš neatsimenu iš kur – lyg vežėmės iš Šiaulių, nes ten buvo vipetų 
veisykla, bet turbūt niekada nepamiršiu kelionės atgal namo – kai kelias valandas važiavome ir rankose laikėme 
mažiuką Elfuką.
 Lukas: Mes jį įsigijome už Vilniaus, kaime. Patelė buvo atsivedusi 6 vokiečių aviganius ir mes išsirinko-
me vieną.
 Liepa: Įsigijome jį Lenkijoje. Važinėjome po parodas, kur ir radome Lenkijoje esantį veislyną, iš kurio 
nusipirkome mūsų šuniuką.

 Koks Jūsų šuns vardas ir veislė?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Šunytės vardas Tika. Ji mišrūnė.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: BONA – tokį vardą jai suteikė gimus. Ji yra juodas labradoro retrive-
ris.
 Urtė: Mes auginame Jorkšyro terjerą, jo vardas Maksis.
 Ūla: Elfas. Vipetas.
 Lukas: Uoga. Vokiečių aviganis. 
 Liepa: Hati yra juodas mitelšnauceris.

 Kodėl laikote būtent šios veislės šunį? 
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Man veislė nesvarbu, todėl ir laikau mišrūnę.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Netekus prieš tai turėto bokserių veislės šuns, kuris augo kartu su 
mūsų vaikais ir dalijosi su mūsų šeima savo begaline energija ir meile, kelis metus liūdėjau. Vėliau pradėjau 
mąstyti, kokio šuns norėčiau šalia savęs dabar, šiame amžiaus tarpsnyje. Prioritetas – kiek nuosaikesnio tem-
peramento, geranoriško būdo, sumanus ir empatiškas žmogui, mėgstantis žygius gamtoje. Visos šios savybės 
būdingos labradoro retriveriams.
 Urtė: Anksčiau galvojome, kad jeigu turėsime ateityje šuniuką, tai jis bus iš prieglaudos, tačiau tam ne-
leido mano alergija, todėl turėjome ieškoti kitos išeities. Kadangi buvau ir esu didžiulė šunų mylėtoja, tai, aišku, 
ir žinojau daug apie šunų veisles. Jorkšyro terjeras buvo išeitis, ši veislė yra hipoalerginė – nekelia alergijos, nes 
šuns plaukas toks kaip žmogaus. Dar vienas pliusas yra tai, kad jis mažas, kompaktiškas šuo.
 Ūla: Mes ilgai ieškojome šuns, kuriuo nereikėtų ypatingai rūpintis, norėjome, kad labai nesišertų, kad 
neskleistų specifinio šuns kvapo ir, galiausiai, kad labai daug nelotų – visa tai sudėję radome tobulą variantą – 
vipetą.
 Lukas: Vokiečių aviganis yra labai stiprus, meilus, visai protingas bei labai „garsus“ šuo.
 Liepa: Šios veislės šunys beveik nesišeria, yra draugiški, todėl mano mažesnis broliukas nebijojo šuniu-
ko.

 Su kokiais sunkumais susiduriate įsigiję šunį?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Su šuniuko išdaigomis.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė:  Išties susiduriu tik su džiaugsmu kiekvieną dieną.  Na, nebent su šio-
kiomis tokiomis problemomis keliaujant. Tačiau jos išsprendžiamos.
 Urtė: Daug lojo ant kaimynų. Labai labai daug lojo ir jų nemėgo. Bet dabar vis labiau su jais sugyvena. 
Dar vienas sunkumas tai, kad jis užsispyręs, moka manipuliuoti, kad gautų skaniukų.
 Ūla: Elfas gana aktyvus ir, kad būtų sveikas bei gero imuniteto, jį reikia porai valandų paleisti palakstyti. 
Be to, jų labai jautrus skrandis, tik ką nors ne taip suvalgo – apsivemia.
 Lukas: Labai daug loja, suvalgo visada maistą, kuris padėtas net toli ant stalo.
 Liepa: Kadangi šunį reikia vedžioti ir su juo užsiimti, kartais sunku prisiversti tai daryti.

 Ar yra kokių pokštų iškrėtęs Jūsų augintinis? Kokių?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Tika yra iškrėtusi labai daug įvairių pokštų, kai buvo likusi viena 
namuose. Paminėsiu keletą. Pradraskė lovos čiužinį ir ištraukė poroloną, teko atsinaujinti... Ištraukė iš maišo 
mokinių kontrolinių darbų sąsiuvinius, ištampė juos po visą kambarį ir kai kurių sąsiuvinių kampus apgraužė, 
bet darbų nesugadino. Mokiniai nuliūdo, kad ne viską sugraužė.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Bonos prigimtis – labai subtili. Net dygstant dantims, ji nesugraužda-
vo viso bato – tik detales, aksesuarus... tad, galima sakyti, patobulindavo gaminio dizainą.
 Urtė: Tikrai yra. Ant sofos laikome dideles plunksnines pagalves. Kažkurią dieną grįžome namo ir ra-
dome kumščio dydžio skylę pagalvėje bei daug primėtytų plunksnų.
 Ūla: Buvo Naujųjų metų šventė ir mes su sese iškepėme labai skanų vyšnių pyragą, jis buvo padėtas ant 
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stalo krašto. Elfas yra išmokytas nešokti ant stalo, taigi mes nesitikėjome, kad jis, kai nieko nebus kambaryje, 
užšoks ant stalo ir suvalgys visą pyragą...
 Lukas: Taip, sudraskė labai daug užuolaidų, suvalgė gimtadienio tortą.
 Liepa: Kai mes valgėme mėsainius, brolis paliko savo dalį ant stalo ir nuėjo pas mamą minutėlei, o grį-
žęs rado Hati užšokusią ant stalo ir jau suvalgiusią visą jo mėsainį.

 Kur paliekate augintinį, kai tenka išvažiuoti ilgesnei kelionei?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Palieku pas tėvus.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Nepaliekame. Keliones planuojame taip, kad būtų įmanoma vykti kar-
tu.
 Urtė: Dažniausiai Maksį visur imame kartu, nes jam labai patinka keliauti, bet kai skrendame į kitą šalį, 
jį paliekame pas senelius.
 Ūla: Mes beveik niekada jo nepaliekame – vežamės kartu, bet vieną kartą, kai skridome į Ispaniją, ne-
galėjome jo pasiimti. Tuomet šunį palikome pas mano sesės draugę, kuri rūpinasi Elfo sese.
 Lukas: Mes ją paliekame pas senelius Alytuje.
 Liepa: Pas senelį Panevėžyje. Jis irgi turi šunį, taigi Hati neliūdi taip smarkiai.

 Ką patartumėte žmonėms, svarstantiems įsigyti šunį?
 Mokytoja Eugenija Bieliauskaitė: Patarčiau įsitikinti, kad turėsite laiko šuniui – pažaisti, ilgai pave-
džioti, ar užtektinai vietos namuose, ar turėsite lėšų šuns pašarui, žaislams, sveikatai, nes vakcinos, vaistai ir 
veterinarų paslaugos brangios.
 Mokytoja Ramutė Baltrūnienė: Turite būti tikri šimtu procentų, kad tai teisingas, apgalvotas sprendi-
mas. Reikia labai gerai pasverti, kokios veislės šuo gali būti laimingas kartu, t. y. ar žmogaus gyvenimo būdas, 
galimybės neprieštaraus šuns veislės prigimtiniams poreikiams. Ne tik šuo turi šeimininkui teikti džiaugsmą ir 
laimę. Šiais nuostabiais jausmais privalu dalintis...
 Urtė: Šuo reikalauja išties labai daug priežiūros ir daug dėmesio, atsižvelgiant į tai, kad jis gyvens ne 2 
ir ne 3 metus, o vidutiniškai apie 10 metų. Taip pat daug kas priklauso ir nuo gyvenamosios vietos. Šunį reikia 
kiekvieną dieną vedžioti – ryte, vakare. Taip pat, jei žmogus nori, kad šuo jo klausytų, jį reikia dresuoti, o tam 
irgi reikia laiko ir kantrybės. Be to, svarbu nemažai žinoti apie šuns būdą, charakterį, bet, svarbiausia, jį priimti 
kaip visavertį šeimos narį, skirti daug dėmesio ir rodyti begalinę meilę. Šuo niekada neišduos savo žmogaus, 
ne veltui turime posakį: „Šuo – geriausias žmogaus draugas“.
 Ūla: Viską gerai apgalvoti, prieš jį nusiperkant, ir auklėjant turėti kantrybės – nes jos tikrai prireiks.
 Lukas: Gerai išdresuoti, kad vėliau augant šuniui jums nekiltų problemų, reikia daug jam skirti dėme-
sio, kad jus mylėtų.
 Liepa: Patariu mokytis planuoti savo laiką, nes dažnai reikia nuvesti šunį į mokyklėlę ir panašiai, taigi 
reikia daug laiko. O šiaip šuo yra geras draugas ir jį turėti tikrai labai puiku.
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ERASMUS+ BENDROJO UGDYMO STRATEGINĖS 
PARTNERYSTĖS PROJEKTO „HERIT APP“  VEIKLŲ 

GABIJOS GIMNAZIJOJE DIENORAŠTIS
 Vasario 9–15 dienomis dvidešimt du II gimnazijos klasių mokiniai 
ir mokytojos Jolanta Antanavičienė, Irena Kusaitė, Jūratė Skomantienė, Lau-
ra Stašauskienė, Natalija Trofimova dalyvavo Erasmus+ bendrojo ugdymo 
strateginės partnerystės projekto „HERIT APP“ veiklose Lietuvoje. Gimna-
zistai gavo galimybę susipažinti ir pabendrauti su Vengrijos, Čekijos bei Is-
panijos moksleiviais. Projekto mobilioji veikla truko penkias dienas, tačiau 
laikas tikrai neprailgo, nes kiekviena diena buvo pripildyta naujų veiklų ir 
įspūdžių.
 Kupina įdomybių Erasmus+ projekto veikla prasidėjo vasario 9 die-
ną, sekmadienį. Pirmiausia svečiai buvo supažindinti su Gabijos gimnazija, 
vėliau pristatytas neįtikėtino grožio Lietuvos kraštas. Pirmosios dienos pa-
grindinis tikslas buvo suartėti ir pažinti vieniems kitus, tad užsiėmimų tikrai 
netrūko. Kai aplinka tapo visiems jaukesnė, Gabijos mokiniai projekto daly-
vius iš užsienio pakvietė prisijungti prie sąspiečio (angl. flashmob) pamokų. 
Vakare atėjo laikas susipažinti su gražiąja Lietuvos sostine, todėl mokiniai 
išvažiavo į Vilniaus centrą ir ten praleido likusią dienos dalį.
 Kitą dieną atrodė, jog visi projekto dalyviai yra viena didelė šeima, 
net šaltukas nesutrukdė nuo pat ryto vaikščioti vingiuotomis Vilniaus gatve-
lėmis, apžiūrinėti gražiausias miesto vietas ir taip pat patikrinti programėlės 
„Herit–app“ veikimą. Po ilgo ir turiningo pasivaikščiojimo moksleiviai grįžo 
į mokyklą, o pasistiprinę buvo suskirstyti į komandas, kuriose, naudodamie-
si įvairiomis programėlėmis, turėjo paruošti pristatymus apie savo tradicinį 
maistą, šokius, gimtąsias kalbas ir tradicines šventes bei papročius. Dienos 
pabaigoje dalyviai tobulino sąspiečio įgūdžius – juk norint tobulo rezultato 
reikia atkakliai dirbti!
 Trečioji diena prasidėjo nuo darbo grupėse, kuriose dirbdami mo-
kiniai bandė įgyvendinti jiems iškeltus uždavinius. Šį kartą mokiniams jau 
reikėjo parodyti, kiek kiekviena grupė yra padariusi, kad galutinis variantas 
būtų nepriekaištingas. Nemažai padirbėję, dalyviai autobusu keliavo į Tra-
kus, kur turėjo galimybę pasižvalgyti ir parodyti svečiams mažą, bet mūsų 
kultūrai svarbią Lietuvos dalį. Trakai bene kiekvienam lietuviui asocijuojasi 
su kibinais, tad moksleiviai gavo galimybę ne tik jų paskanauti, bet ir patys 
pasigaminti šį patiekalą. Diena baigėsi sąspiečio įgūdžių tobulinimu.
 Ketvirtąją projekto dieną dalyviai pradėjo grupėse atliktų darbų pir-
maisiais pristatymais. Pirmieji variantai buvo draugiškai vertinami, o po to 
komandos dar turėjo galimybę darbus patobulinti. Po varginančių, tačiau 
daug žinių suteikusių darbų moksleiviai keliavo dar kartą pasigrožėti mūsų 
sostine ir aplankyti vieną iš pagrindinių Vilniaus simbolių – Gedimino pilį.
 Išaušo paskutinioji Erasmus+ mobiliosios veiklos diena. Ji prasidė-
jo draugiškomis tinklinio rungtynėmis smėlio arenoje – juk sportas skatina 
dirbti komandoje ir dar geriau pažinti vieniems kitus. Po linksmo žaidimo 
dalyviai grįžo į mokyklą pasistiprinti, o vėliau pristatė jau patobulintus gru-
pių darbus. Po įdomių prezentacijų projekto dalyviai turėjo galimybę ste-
bėti sukurtą filmuką apie savaitę trukusius darbus ir užfiksuotus projekto 
dalyvių nuotykius. Galiausiai mokiniai sušoko bei nufilmavo ir visą savaitę 
kurtą sąspiečio šokį. Erasmus+ projekto veiklą vainikavo nedidelis vakarėlis, 
kurio metu visi turėjo paskutinę galimybę pabendrauti, pasidžiaugti penkių 
dienų įspūdžiais bei pašokti. Tai ir buvo paskutinės nepakartojamos dalyvių 
akimirkos kartu.

Tekstą kūrė II klasės mokinės Ieva Marija ir Paulina,  redagavo  mokytoja   
J. Skomantienė
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 1. Kiek metų praleidote šioje mokymo įstaigoje?
 Gabrielė, IV D: Vilniaus Gabijos gimnazijoje mokytis pradėjau nuo 5 klasės. Atsimenu, labai nerima-
vau, nes prieš tai mokiausi mažoje pradinių klasių mokyklėlėje ir pereiti į tokią didelę mokyklą buvo baisu. 
 Lukas, IV A: Penkerius mokslo metus.

 2.Ką prisiminsite iš gimnazijos nepamokinio gyvenimo?
 Gabrielė: Atsiminsiu visus savo draugus, gyvenimo pamokas, kurias teko išmokti dėl savo nebrandu-
mo ir vėjavaikiškumo. 
 Lukas: Labiausiai atsiminsiu vienuoliktos, dvyliktos klasės tvarkaraščio „langus“, kurių turėjau net aš-
tuonis per savaitę. 

 3. Kokie prisiminimai liks apie akademinę įstaigos sritį, pamokas?
 Gabrielė: Manau, Vilniaus Gabijos gimnazija yra labai stipri įstaiga. Dauguma mokytojų čia atsidavę 
savo darbui ir ne tik išmano savo dalyką, bet ir moka motyvuoti mokinį. 

Abiturientų mintys
 Tęsiame kasmetinę laikraščio tradiciją pakalbinti išeinančius į gyvenimą abiturientus. Apie gimnaziją, 
mokslus ir ne tik...
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 Lukas: Supratau, jog kiekviena pamoka labai skirtinga, kiekvienas mokytojas skirtingas ir dėstomą 
dalyką mokiniams pristato skirtingai.

 4. Kurių mokytojų pavardės ar vardai, manote, liks visam gyvenimui atmintyje?
 Gabrielė: Pirmiausia tai tikriausiai atsiminsiu savo auklėtoją Jūratę Skomantienę. Ji visada išliks mano 
atmintyje dėl savo pozityvumo ir gebėjimo motyvuoti mokinius. Ji niekada nėra pasakiusi, kad mokinys yra 
visiškai neteisus, bet visada pasakydavo, kur jis neklydo.
 Taip pat prisiminsiu ir matematikos mokytoją Irmą Zaveckaitę. Tai labai charizmatiška mokytoja ir 
viena iš nedaugelio, kuri mane privertė daug mokytis.
 Tikrai nepamiršiu ir anglų kalbos mokytojos Renaldos Tumėnienės. Ją turbūt ryškiausiai atsiminsiu dėl 
jos pastangų ir laiko, kurį ji skyrė mums visiems, kad palengvintų mokymosi procesą. Esu be galo dėkinga šiai 
mokytojai. Tik dėl jos šiandien galiu didžiuotis savo turimomis žiniomis.
 Lukas: Visų mokytojų vardai savaip įsirėžė atmintyje, ne tik dėsčiusių, tačiau ir tų, su kuriais teko be-
dradarbiauti, kurti, bendrauti, juoktis, šypsotis...

 5. Gražiausias prisiminimas iš gimnazijos?
 Gabrielė: Gražių prisiminimų turiu daug. Neatsimenu, kurioje konkrečioje klasėje tuo metu mokiausi, 
bet labai gerai pamenu vienų metų abiturientų Paskutinio skambučio šventę. Pusė mūsų klasės mokinių buvo 
prilipę prie langų ir žiūrėjo nepakartojamą dvyliktokų pasirodymą. Tuo metu jie man atrodė labai dideli ir 
suaugę žmonės, pasiruošę eiti į kitą savo gyvenimo etapą. Abiturientai atrodė labai atsipalaidavę, linksmi bei 
įsijautę į vaidinimą ir aš svarsčiau, kaip jie nebijo, kaip nesijaudina... Laikas labai greitai prabėgo. Gaila tik, kad 
šiais metais Paskutinio skambučio šventė nebuvo tokia, kokios įprastai vykdavo.
 Lukas: Būta daug, išskirčiau vienuoliktą klasę – pirmieji metai naujoje klasėje, naujos pažintys, ypač 
linksmai prisimenu ruošimąsi renginiams – Šimtadienio išvakares, Paskutinio skambučio dieną. Tik mūsų 
Paskutinio skambučio šventė įvyko tokia, kokios nei viena karta neturėjo – virtualiai, vienuoliktokai paruošė 
pusantros valandos trukmės televizijos laidų rinkinį apie mūsų kartą ir įvairius prisiminimus, o mokytojai 
nuotaikingai mus visus pasveikino.

 6. Linksmiausias arba liūdniausias prisiminimas.
 Gabrielė: Atsimenu, kaip penktoje klasėje iš istorijos gavau vienetą už nusirašinėjimą. Nuo to laiko 
nebesukčiauju. Buvo labai gera pamoka. 
 Lukas: Vyko visokių įvykių, tačiau net ir į liūdnus prisiminimus žvelgiu ironiškai, linksmai.

 7. Kaip manote, prieš akis laukia geresnis ar blogesnis gyvenimo periodas?
 Gabrielė: Sunku ką nors komentuoti. Geras ir blogas yra labai subjektyvūs apibūdinimai, bet aš manau, 
kad kiekvieno mūsų ateitis priklauso tik nuo mūsų pasirinkimų ir vertybių.
 Lukas: Manau, visas gyvenimas dar prieš akis ir, žinoma, laukia linksmas savarankiško gyvenimo peri-
odas.
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