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Mūsų Skaitytojau,
pirmoji gera žinia – jau bandome žengti į pavasarį, ką rodytų šio mėnesio daugelio dienų pavadinimai: 

Žemės diena, pavasario lygiadienis, Gandro šventė, pagaliau pažymime net ir Tarptautinę laimės dieną. Ko 
gero, net ir šiaurės gyventojams, kokiais mus laiko didelė Europos dalis, ši žiema atrodo užsitęsusi.

Nežinau, tai sutapimas ar ne, bet antroji gera žinia ta, jog pagrindinė šio numerio tekstų tema – meilė. 
Įvairios jos rūšys, atmainos. Turbūt pastaruoju metu ryškiausiai visur matėsi, girdėjosi meilės Lietuvai raiš-
ka – nuo oficialių sveikinimų iki asmeniškų, graudinančių santykio su Tėvyne išpažinčių. Šįkart ir nutarėme 
paieškoti būtent asmeniško žmogaus santykio su šiomis šventėmis, pasidairydami savo namų aplinkose. Ko 
gero, ne mažiau įkvepianti, paveikianti žmogų ir antroji meilės rūšis – romantinė. Smagu, kai matai šiltus, 
pilnus rūpesčio ir globos ilgalaikius jaunų žmonių santykius. Tai gali auginti, netgi labai. Kažkur esu girdėjusi 
mintį: „Jei nori eiti greitai – eik vienas. Jei nori eiti toli – eik dviese“. Galiausiai kelia džiaugsmą ir trečioji 
meilės rūšis – ją pavadinčiau bendruomenine. Tai jausmas, kai esi atsakingas už kitus, kai daliniesi ir gauni 
grąžą. Iš tiesų, buvo sunku redaguoti dvyliktokų atsiliepimus, įspūdžius po Šimtadienio... Ten vien emocijos ir 
jaustukai didžiosiomis raidėmis. Taigi, kiek gali atsakingumo už kitą jausmas, geranoriškumas, meilė kitam...

Tad linkime, kad šie du šilti polėkiai – pavasario ir meilės – kuo dažniau aplankytų Jūsų širdis, o gal 
net ir nuolat ten apsigyventų.

Redakcijos vardu – Jūratė Kalverš
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Kad gyvuotų dar tūkstančius metų!
Toks palinkėjimas Lietuvai buvo išsakytas kažkurio iš gimnazistų artimųjų, visai šaliai minint Va-

sario 16-ąją, po to ir Kovo 11-ąją. Šįkart nutarėme šių švenčių nuotaikos ieškoti neformaliose, asmeninėse 
aplinkose, mūsų pačių šeimose, namuose. Tad gimnazistams uždavėme keturis klausimus.

1. Ar turite šeimoje tradicijų, skirtų paminėti šioms šventėms? Jeigu taip, kokių?

Gimnazistų atsakymai skyrėsi – vieni sakė, kad tokių tradicijų neturi, dažniausiai tiesiog praleidžia laiką kartu su 
šeima, žaisdami stalo žaidimus arba gamindami maistą. Kiti teigė, kad paprastai važiuoja į mieste vykstančius šventinius 
renginius, pvz., dažnai stebi Baltijos valstybių vėliavų pakėlimo ceremoniją. Treti turi tokias tradicijas, kaip prie lango 
šių švenčių metu pritvirtinama nedidelė Lietuvos vėliava, pietūs su šeima.

2. Kaip jūsų šeimos vyresniųjų kartų atstovai (seneliai) paminėdavo šias šventes?

Ankstesniais (sovietinės okupacijos) laikais, kadangi šios šventės buvo uždraustos, seneliai tiesiog paruošdavo 
šventinius pietus ir susitikdavo su giminėmis. Taip pat kai kurių seneliai paslapčia apie šias šventes papasakodavo savo 
vaikams.

Dabar seneliai dažniausiai vyksta į Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją mieste organizuojamus renginius, gieda Lietu-
vos himną.

3. Ką jūsų šeimos vyresniosios kartos atstovams (seneliams) reiškia nepriklausomybės atkūrimas?

Lietuviams tai diena, kai Lietuva atgavo savo balsą ir buvo pastebėta pasaulio.

Tai reiškia vaikystę laisvėje, nevaržomą žmogaus laisvę.

Nepriklausomybės atkūrimas grąžino laisvę vaikams, tai užtikrina, kad vaikai nepatirs Rusijos priespaudos, galės 
laisvai reikšti savo mintis nepriklausomoje valstybėje.

Seneliams ši šventė  – tai jų išsvajota Laisvė, dėl kurios kovojo visą savo gyvenimą.

Reikšminga šventė, kuri primena laisvės ir nepriklausomybės svarbą žmogui.
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Tai diena, kai pagaliau galima buvo laisvai tarti žodį „Laisvė”.

Valstybės nepriklausomybė – tai Tėvynės gerovė,  visavertis gyvenimas, kuris reiškia laisvę ne tik visai valstybei, 
bet ir jos piliečiams.

4. Jūsų / tėvų / senelių palinkėjimas Lietuvai.

Tegul Lietuva vis didesniais žiedais žydi ir savo dainomis visą kraštą apgaubia.

Kad gyvuotų dar tūkstančius metų!

Linkime išmokti džiaugtis laisve.

Išlikti laisvai amžinai!

Linkime išlikti Lietuvai stipriai, nenustoti augti ir tobulėti.

Auk ir saugok savo vaikus ir te jie saugo Tave!

Tegu toliau išlieka stipri šalis, tobulėja, kaip tik įmanoma, ir gyvuoja dar daugybę metų.

Parengė Liepa Samulionytė, Gildė Bugaitytė, Jogailė Jukonytė, Neringa Kelertaitė,

Adrija Subačiūtė, Otilija Smelevičiūtė, Emilija Stankauskaitė
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Štai ir praūžė lėktuvo greičiu 
Šimtadienis...

Prieš šventę pakalbinome Šimtadienio scenarijaus autorę, trečios gimnazijos klasės mokinę Gustę.

1. Kaip tau kilo idėja, kas tave įkvėpė parašyti renginio scenarijų?

Pagalvojau, kad jeigu organizuojame šventę, tai ji būtinai turi būti linksma, negalime daryti nuobo-
džiai. Taip ir kilo mintis sieti jos temą su šiltais kraštais, su vietomis, kur visada šilta ir linksma, nes mūsų 
Šimtadienis juk žiemą... 

2. Kokia pagrindinė renginio mintis? 

Kaip rašiau ir savo scenarijuje – kad ne visuomet viską galima pasiekti protu, visuomet reikia ir kitų 
savybių.  Siekiau parodyti, kad norint daug gyvenime pasiekti, kad ir egzaminus gerai išlaikyti, reikia ne tik 
žinių, bet ir tam tikrų charakterio ypatumų. 

3. Ar būtent tokį rezultatą įsivaizdavai scenoje? Kaip įsivaizdavai renginį prieš repeticijas ir kaip 
yra dabar? 

 Rašydama aš pati neįsivaizdavau, kaip realybėje tai gali atrodyti, iš viso neturėjau jokios vizijos. Bet 
dabar man atrodo, kad pavyko dešimt kartų geriau, nei galėjau tikėtis, labai puikiai.

4. Kokių tikiesi reakcijų iš dvyliktokų?

Puikių. Aš jau žinau, kad jos bus tiesiog nuostabios, nes jau dabar, kiek girdėjau atsiliepimų iš pabuvo-
jusių repeticijose žmonių, visi vertinimai puikūs. Tad manau, kad per renginį viskas bus tik dar geriau.

5. Ko palinkėtum dvyliktokams?

Dvyliktokams palinkėčiau nebijoti siekti savo svajonių bet kokia kaina! Nes kada, jei ne dabar?!
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Po šventės pakalbinome dvyliktokus, teirauda-

miesi jų nuomonės, įspūdžių iš renginio.

1. Ko tikėjotės iš Šimtadienio, dar prieš gau-
dami kvietimus? 

Indrė (IV D):

Žinojau temą, panašiai ir buvo, kaip tikėjausi – 
Havajai, Ibiza, gėlytės, na, tropikų tema. Iš tikrųjų dar-
bas buvo nuostabus, įdėta tiek pastangų, labai puiku. 

Kamilė (IV D): Viskas labai gerai buvo padary-
ta, labai viskas gražiai atrodė. 

Faustas (IV A): 

Iš tiesų, aš prisiminiau tą momentą, kai kūrėme 
Šimtadienį praeitais metais buvusiems dvyliktokams, 
kurie dabar jau baigę mokyklą. Tikėjausi kokios nors sti-
prios intrigos, staigmenos, nes atsimenu, kaip tada visa 
tai išlaikėme paslapty. Tad stengiausi labai nespėlioti, 
negalvoti, kas laukia, kad būtų staigmena.

2. Koks įspūdis iš viso renginio? Kokias emo-
cijas paliko? 

Kamilė:

Įsidėmėjau paties pasirodymo personažus.

Indrė:

Įspūdingiausia pagrindinė dalis, kur vyko vie-
nuoliktokų pasirodymas. Saulytė! Oj! Su debesėliais, su 
viskuo…

Kamilė:

Masažo ta lovytė su tais dviem…

Indrė:

Anatolijus Grybas. Čia buvo taip satyriškai vis-
kas perteikta, man  taip įstrigo, tai, ko gero, geriausia 
renginio dalis.

Kamilė:

Įėjimas į salę papuoštas labai gražiai, taip pat pa-
grindinis įėjimas į mokyklą... Prieš pat renginį per gar-
siakalbius taip tikroviškai skelbė: „Jūsų įlaipinimas…“

Indrė

Šitą dalį praleidau, nes truputėlį vėliau atėjau. O 
prie salės vyko įleidimas atliekant visą patikrą, kaip oro 
uoste… oj, oj, oj, čia nuostabu buvo. 
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Faustas:

Kai tik mes pamatėme Tamo žinutę apie Šimtadienį, 
iš karto visi dvyliktokai pradėjome susirašinėti ir visų re-
akcijos buvo tik teigiamos, nes renginio tema, mintis labai 
originaliai atrodė, labai gražiai. Apskritai idėja sukurti mo-
kykloje oro uostą, lėktuvą, „organizuoti“ skrydį ir priminti 
šiek tiek vasarą buvo maksimaliai puiki. Tad idėja ir nuste-
bino, ir iškart patiko. 

Renginys tobulas buvo. Iš tikrųju vėl prisiminiau, 
žiūrėdamas renginį, kaip mes ruošėme jį praeitais metais, ir 
kaip dabar mums patiems jis tarsi grįžta. Labai jautėsi, koks 
nuoširdus darbas įdėtas, netgi vos nesusigraudinau, nes LA-
BAI LABAI LABAI  patiko. Viskas buvo paruošta taip, kad 
matėsi, jog kiekvienas prisidėjo, atidavė visą save, viskas 
buvo labai originaliai padaryta. Dėl to noriu visiems vienuo-
liktokams labai padėkoti.

3. Kas nustebino labiausiai?

Kamilė:

Anatolijus Grybas.

Indrė:

Saulytė.

Faustas:

Labiausiai nustebino būtent pati atmosfera prieš įei-
nant į salę. Kai buvo suvaidinta visa oro uosto patikra. Pas-
kui pasirodė stiuardesės, įsijautusios į vaidmenį: „Sėskitės 
ten, va ten užimkit vietą“. Saugaus skrydžio instruktažas irgi 
vyko ir visa tai labai nuteikė tropikų temai.

4. O kaip Šimtadienio  kalendorius? Koks įspūdis 
kilo pirmą dieną įėjus ir jį pamačius?

Kamilė:

Labai kalendorius gražus... Ypač dėžutė, kur sukasi.

Indrė:

Nuotraukytės, taip! Ir ta istorija su smėliu… Girdė-
jom, kad smėlį direktorė vežė paskutinę minutę iš Palangos. 
Labai vertiname pastangas. Kalendoriaus vizualumas idea-
lus.

Kamilė:

Liūdina, kad tie skaičiukai labai greit mažėja…

Indrė:

Taip, taip… nerimą kelia. 
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Faustas:

Kalendorius? Kalendorius... jis atrodo gražiai, estetiškai. O tropikų tematikoje užrašas „Egzaminai pa-
lauks“ nusiraminimo suteikia, nes supranti, kad po tų egzaminų  laukia visiškas atsipalaidavimas ir džiaugsmas, 
vasaros džiaugsmai. O judantys skaičiai inspiruoja mokytis, nes reikia. Reikia. 

5. Gal ką nors norėtumėte pasakyti vienuoliktokams?

Kamilė:

Tikimės, kad Jūsų Šimtadienis bus lygiai toks pat crazy, puikus visomis prasmėmis… Su nuotykiais, 
kaip ir mums buvo.

Indrė:

Ir mokykitės vienuoliktoje klasėje, nepraleidinėkit pamokų, nes dvyliktoje bus negerai…

Faustas:

Didžiausia, didžiausia padėka. Aš galvojau, gal Instagrame paskelbti ar dar kitaip, bet ir čia noriu vienu 
nuoširdžiu žodžiu visiems visiems pasakyti: „Ačiū“. Matosi įdėtas didelis didelis nuoširdus darbas ir tai labai 
labai vertinu. 

 
Parengė Agnė Matulionytė, III D
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Kai širdy ir aplink – „Valentino“ nuotaikos
Visai smagu, kai aplinka nuo pat ryto pražysta įvairiaspalvėmis širdelėmis, koridoriuose per garsia-

kalbius skamba jausmingos dainos, o merginos džiaugiasi rankose laikydamos gėlių puokšteles ar šokolado 
plyteles. Taigi – vėl šv. Valentinas... Siūlome susipažinti su įdomiomis mūsų gimnazistų draugystės istorijomis.

1. Kaip jūs susipažinote? 
1.2. Taip jau išėjo, kad du klasės draugai susidraugavote su kitos klasės dviem bendraklasėmis. 

Dabar dažnai matome jus visus keturis koridoriuose. Kuo įdomi tokia draugystė?
2. Kaip manote, kas poroje jus jungia?
3. Kaip dažniausiai leidžiate laiką kartu?
4. Gal galite papasakoti kokį nors įsimintiniausią savo draugystės įvykį?
5.  Ar nebaisu, kad po mokyklos baigimo galite atitolti dėl skirtingų universitetų, miestų arba 

net šalių?
6. Įvardinkite geriausią vienas kito savybę.
7. Ar dovanas dovanojate vienas kitam tik švenčių progomis, ar nustebinate vienas kitą daž-

niau?
8. Kas padeda, kad santykiai vis neatsibosta?

Trečiokų gimnazistų Tautvydo ir Deimantės istorija

1. Mes susipažinome vasarą po penktos klasės – pradėjome susirašinėti. Nuo to laiko vienas kitam 
patikome ir abu tai žinojome, tačiau tikriausiai buvome dar per maži palaikyti ilgalaikius santykius. Apie 
ketverius metus bendravome pasyviai, komplikuotai, kol galiausiai devintos klasės pabaigoje abu supratome, 
kad norime pabandyti vėl pradėti bendravimą – tai ir padarėme. Pradėjome vėl susirašinėti, paskui vis dažniau 
susitikdavome ir taip užsimezgė dabartiniai mūsų santykiai.

1.2. Visi keturi (du bendraklasiai ir dvi bendraklasės) pradėjome bendrauti ne iš karto – draugais iš 
pradžių buvo tik berniukai. Dėl to teko susipažinti ir susibendrauti mergaitėms. Taip jau pasisekė, kad atėjus 
į vienuoliktą klasę vaikinai pateko į vieną klasę kartu, o draugės kartu į kitą. Tokia draugystė įdomi tuo, kad 
esame dvi atskiros poros, tačiau būdami keturiese esame draugų grupė. Tai suteikia galimybę leisti laiką su 
draugais, tačiau tuo pat metu ir būti poroje.

2. Poroje mus jungia panašūs požiūriai į įvairius dalykus ir į ateitį. Taip pat mus, žinoma, jungia pana-
šus humoro jausmas ir noras įsitraukti į vienas kito pomėgius, juos pažinti. Labiausiai mus jungia tai, kad abu 
turime norą tobulėti ir tobulinti vienas kitą, kartu augti ir kurti tokius santykius, kurie galės tęstis ilgai.
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3. Žiemą ar rudenį dažniausiai mėgstame kartu tinginiauti žiūrėdami įvairius filmus ir serialus. Šiltes-

niais metų laikais mėgstame leisti laiką lauke, ypač vakarais smagu kartu eiti pasivaikščioti. Dažnai užsima-
nome nuveikti ką nors išskirtinio, išbandyti naujus dalykus kartu – nueiti į teatrą, pavalgyti kavinėje, kurioje 
dar nesame buvę, įveikti baimes laipiojant virš medžių „UNO” parke ir pan.

4. Mūsų draugystės pradžioje, kai dar nebuvome susipažinę su vienas kito tėvais, išvažiavus Deiman-
tės tėvams savaitgalį nusprendėme surengti mūsų pirmąją nakvynę. Viskas nebuvo taip paprasta dėl kamerų 
prie namų įėjimo, tad teko kurti planą, kadangi tėvai tikrai nebūtų leidę nakvoti dviese namuose nepažindami 
savo vaiko naujo(s) draugo / draugės. Sugalvojome „puikų” planą, kad Tautvydas turi perlipti per tvorą, kurios 
kamerose nesimatė, pasilipęs ant kėdės ir užeiti pro terasos duris, kurios yra gale namo. Taip ir padarėme.

Vėliau kilo dar viena „geniali” mintis pasivaikščioti vidury nakties. Sėkmingai abu perlipome per 
tvorą ir palikome atrakintas terasos duris. Grįžus po naktinio pasivaikščiojimo per tvorą perlipti nebepavyko, 
kadangi nepalikome kėdės, tad teko eiti pro kaimynų kiemus ir lipti per dar kitoje pusėje esančią tvorą. Įėję į 
kaimynų kiemą, pamatėme, kad jie turi šunį... Šiaip taip pasiekėme savo terasą. Šį įvykį turbūt prisiminsime 
dar ilgai.

5. Kol kas nė vienas iš mūsų neplanuoja palikti nei Lietuvos, nei Vilniaus. Abu manome, kad univer-
sitetai nebus didelė kliūtis, jei norėsime toliau tęsti savo santykius.

6. Abu vertiname vienas kito mokėjimą suprasti, užjausti. Taip pat nuoširdumą ir gerumą.

7. Daugiausia dėmesio skiriame dovanoms, kurias dovanojame per šventes. Labai mėgstame vienas 
kitą stebinti, daryti staigmenas. Nepamirštame kartas nuo karto nustebinti vienas kitą smulkmenomis paprastą 
dieną – gėlėmis, priskintomis iš laukų, maistu pamokų viduryje, jei kuris nors turi „langą“ ir pan.

8. Abu esame laimingi vienas su kitu, kadangi vienas kitą gerai pažįstame, mokame vienas kitą pra-
linksminti. Taip pat padeda įvairios kartu suplanuotos veiklos, kurios abiem teikia džiaugsmo, o santykiams 
jaukumo.

Trečiokų gimnazistų Lauryno ir Medos istorija

1. Buvome pažįstami nuo darželio laikų, po darželio tapome bendraklasiais, tačiau po kelerių metų 
nustojome bendrauti ir vienas į kitą nebekreipėme dėmesio. Vis dėlto mūsų tėvai palaikė artimus ryšius ir jų 
dėka atkūrėme savo draugystę. 

2. Labiausiai mus poroje jungia bendri interesai, kurie padeda surasti bendrą kalbą ir mėgautis laisva-
laikiu kartu. Taip pat pasitikėjimas vienas kitu, pagarba ir tolerancija mums padeda išlaikyti stiprius ir ilgai-
laikius santykius. 

3. Laiką kartu leidžiame praktiškai kiekvieną dieną. Dažniausiai laiką leidžiama vienas kito namuose, 
bet jeigu būna tinkamos sąlygos būti lauke, stengiamės laiką leisti aktyviau: važiuojame į miestą, į kiną, eina-
me pasivaikščioti.

4. Mūsų santykiuose įsimintiniausi įvykiai yra tie, iš kurių galima pasijuokti. Vieną įvykį išskirti yra 
labai sunku, bet vienas iš jų yra, kai žiemą pikti ėjome į parduotuvę, paslydome ant ledo ir vienas kitą nusi-
tempėme žemyn. 

5. Pabaigę mokyklą kol kas planuojame išlikti kartu, bet jei tektų atsiskirti dėl universitetų ar kitų prie-
žasčių, baimės jausmo, kad galime atitolti, nėra, nes stengtumėmės palaikyti ryšius visais įmanomais būdais.

6. Abu išskiriame rūpestingumą, geraširdiškumą kaip  geriausias vienas kito savybes. 

7. Manome, kad dovanų nereikia riboti tik tam tikromis progomis. Dovanos yra puikus būdas parodyti 
savo pagarbą, padėkoti ar tiesiog pademonstruoti savo meilę kitam žmogui. Todėl atsiradus progai vienas kitą 
būtinai nustebiname ar paruošiame kokią nors staigmeną.

8. Kad santykiai neatsibostų, reikia skirti vienas kitam asmeninio laiko, susirasti bendrų interesų ir vei-
klų. Taip pat reikia būti atviram ir išsaugoti savo individualumą. Reikia neužgožti vienas kito ir skirti vienas 
kitam laisvės.
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Tradicinė rubrika: mokiniai rekomenduoja knygas

1. Kokią knygą rekomenduotum skaityti kitiems? 

2. Kaip ją atradai?

3. Kodėl būtent ją rekomenduotum?

4.  Kokiai amžiaus grupei siūlytum skaityti šią knygą? 

5.  Gal galėtum pasakyti ką nors apie šį kūrinį, kas suintriguotų būsimą skaitytoją?

Knygą rekomenduoja Kamilė, III A

1. Rekomenduočiau Jānio Joņevs knygą „Jelgava 94”.

2. Ją radau labai atsitiktinai, patiko viršelis ir atsivertus pir-
mus puslapius labai sudomino.

3. Ši knyga ne visiems. Ji apie jaunimą, bandantį save at-
rasti muzikoje ir naujose patirtyse. 

4. Manau, kad ši knyga gali būti artima daugumai šiuolai-
kinių paauglių. 

5. Norint pajusti intrigą, prieš skaitant knygą verta pažvelg-
ti į jos pradžią.

Knygą rekomenduoja Eglė, III D

1. Jane Austen knyga „Puikybė ir prietarai”.

2. Knygą atradau žiūrėdama filmą („Puikybė ir 
prietarai”, 2005).

3. Tai labai įtraukianti ir intriguojanti knyga. Po-
puliarus pasaulyje kūrinys, turi daug adaptacijų, todėl ne-
būtina apsiriboti tik knyga (galima žiūrėti filmus, serialus 
pagal šį kūrinį).

4. Knyga tinka bet kuriai amžiaus grupei.

5. Yra netikėtų siužeto posūkių, tai labai skatina 
skaityti toliau ir sužinoti kūrinio pabaigą.

Parengė Adrija Subačiūtė, III C, 

Neringa Kelertaitė, III D



Mokytojai irgi turi hobių...

Šį kartą kviečiame žvilgtelti į lietuvių kalbos mokytojos Vilmos Ambrasiūnienės laisvalaikį.

1. Po pamokų dažniausiai renkatės aktyvų laisvalaikį ar ramų laiką namuose?

Mokytojo tokia darbo specifika, kad pamokomis darbo diena nesibaigia. Grįžus tenka vertinti mokinių 
darbus, ruoštis pamokoms, tvarkyti darbo dokumentus, bet po to mėgstu pasivaikščioti arba pažiūrėti filmą, 
paskaityti knygą. Jeigu būtų daug laisvo laiko, ko gero, ištisomis valandomis tik klausyčiausi muzikos.

2. Ar turite kokių nors hobių? Jei taip, tai kokių ir kiek laiko tuo užsiimate?

Net mokytojai turi hobių! Man savotiška meditacija yra piešimas, maisto gaminimas, siuvimas. O 
tikrasis hobis yra šaudymas. Užsiimu tuo jau trisdešimt šešerius metus.

Parengė Jogailė Jukonytė, I b
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Apie moteris...

Kovo 8-ąją yra pažymima Tarptautinė moterų solidarumo diena, jos metu įvairiose šalyse pagerbia-
mos moterys ir jų pasiekimai. Šia proga atrinkome kelis filmus ir knygas apie moterų teises ir kovą už jas. 
Rekomenduojame laisvalaikiu pažiūrėti ar perskaityti – tai ne tik puikūs kūriniai, bet ir geri informacijos 
šaltiniai minimai temai labiau pažinti.

Filmai:

1. Sufražistės (Suffragette) https://youtu.be/Y4jBXQM7mIk
2. Paslėpti skaičiai (Hidden figures) https://youtu.be/RK8xHq6dfAo
3. Geležinė ledi (The Iron Lady) https://youtu.be/jX398kx-OCM
4. Mažosios moterys (Little women) https://youtu.be/AST2-4db4ic
5. Kovotoja (The woman king) https://youtu.be/3RDaPV_rJ1Y
6. Lyčių kova (Battle of the sexes) https://youtu.be/WMdzBwsZRX8
7. Maištingoji Džeinė (Becoming Jane) https://youtu.be/qmd-ej9Hx20
8. Angelų stiprybė (Iron jawed angels) https://youtu.be/UGyB3tV9kU0
Knygos:

1. ,,Antroji lytis‘‘ – Simone de Beauvoir
2. ,,Moters valanda“ – Elaine Weiss
3. „Moters teisių patvirtinimas: su politiniais ir moraliniais klausimais“ – Mary Wollstonecraft
4. „Moteriška mistika“ –  Betty Friedan
5. ,, Pakilimas. Moterų galia keisti pasaulį“ – Melinda Gates
6. ,,Aš esu Malala“ – Christina Lamb
7. „Moteriškosios lyties eunuchas“ – Germaine’o Greer
8. ,, Moterys, rasė ir klasė“ – Angela Davis

Parengė Gildė Bugaitytė, III C
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