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Mūsų Skaitytojau,
esame pereinamajame laike, kai baigiasi ryškių spalvų, garsų ir saulės metas ir prasideda mažiau spalvingas, tylesnis ir kiek tamsesnis periodas. Ko gero, šių pokyčių riboženklis galėtų būti netrukus ateisiančios
Vėlinės – laikas, kai nuo išorinių įvykių ir objektų atsigręšime į tai, kas nematoma, bet egzistuoja – savo šaknis, praeitį, giminės istoriją. Laikas, kai vėl susitaikysime su išėjusiaisiais ir savimi. O netrukus prasidės ir
adventas... Tad pats metų kalendorius – tarsi savotiška nuoroda žmogaus gyvenimui, sufleruojanti, patarianti,
kada laikas aktyviai, nuotykingai veiklai, o kada – atsigręžimui į vidinius ieškojimus ir vidinę ramybę.
Popiežius Pranciškus, kalbėdamas apie švietimą, yra sakęs: „Didelė dalis mokymo institucijų skatina
žmogų išaugti daugiau vilku, o ne broliu kitam žmogui. Vienintelis motyvas, dėl kurio turime kažką daryti ugdymo srityje, yra naujos žmonijos, kitokio pasaulio viltis. Mokytojų esmė – būti „žmogiškumo mokytojais“.
Turbūt visų pirmiausia tai ir yra mokytojo darbo prasmė ir vertė, turinti išliekamąją galią. Ko gero, daugeliui
mūsų gimnazijos mokytojų šią misiją sekasi puikiai įgyvendinti, ką rodo šiluma alsuojantys mokinių linkėjimai gimnazijai ir jos mokytojams Gabijos gimnazijos gimtadienio proga.
Šiame laikraščio numeryje ir pristatysime rugsėjo bei spalio mėnesių mokyklos ryškiausius įvykius,
kurių visi išsiilgę po gana ilgų epideminių ribojimų, taip pat temas, kurios mūsų komandai pasirodė aktualios.
Ribojimų laikotarpis visiems įrodė, kad žmogus visgi – sociali būtybė. Tad smagu girdėti, kai dar ilgai po
pamokų nenutyla mokinukų balsai koridoriuose, salėse, kur jie tariasi, repetuoja, treniruojasi, kuria ir stato...
Gyvybės į bendras gimnazijos erdves visuomet įlieja ir užsienio šalių svečiai, kurie mūsų mokinių,
norinčių pažinti pasaulį ir kalbas, labai laukiami.
Šiais mokslo metais pasiūlysime Jums kelias naujas rubrikas, kurių idėjos gimė rugsėjį. Tad kviečiame
susipažinti su naujuoju mūsų laikraščio numeriu!
Visiems linkime, kad ruduo įlietų į širdis vidinės ramybės, kūrybos ir dalijimosi džiaugsmo…
Redakcija
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Gimnazijos direktorė: „Turime nepamiršti,
kad esame ne po vieną...“
1. Kokie Jūsų lūkesčiai galvojant apie šiuos mokslo metus? Kuo jie galbūt išsiskirs iš kitų metų?
Turbūt didžiausi lūkesčiai yra tokie, kad dirbtume kontaktiniu būdu, aplenktų mus karantinas, būtume
sveiki. Pastebėjome, kad mokantis nuotoliniu būdu atsirado spragų, o nuoseklus, sistemingas darbas pamokoje koreliuoja ne tik su aukštesniais rezultatais, bet ir su
geresne savijauta.
2. Ar mokyklos bendruomenė vis dar turi laikytis kurių nors COVID prevencijos reikalavimų?
Ne, dabar tokių reikalavimų nėra, bet visada reikia
prisiminti, jog tas virusas alsuoja kažkur už nugaros. Tad
negalime atsipalaiduoti, turime prisiminti ir laikytis visų
susitarimų, susijusių su bendravimu, higiena. Ta proga
noriu padėkoti techniniam personalui, mokytojams, kurie rūpinasi mūsų visų saugia aplinka. Siekdami išvengti
ligų, privalome kiekvienas jausti atsakomybę ne tik už
save, bet ir už šalia esantį.
3. Mokiniai domisi, kodėl užrakintas antrasis
gimnazijos įėjimas, kuriuo buvo galima naudotis
praėjusiais mokslo metais. Gal yra planų jį atrakinti?
Gimnazija neturi galimybės skirti budėtojo prie antrojo įėjimo į gimnaziją. Siekiant užtikrinti visų mūsų
saugumą, kad nepatektų pašaliniai asmenys, rytais, 8-ą
valandą, šis įėjimas atrakinamas, o po antrojo skambučio į pamoką užrakinamas.
4. Šią savaitę pasklido žinia, kad Mokyklos tarybos nutarimu mokytojai pamokų metu mokinių negali
niekur išleisti, taip pat ir iki tualeto. Ar galite pakomentuoti šį nutarimą?
Nieko naujo, visi žinome, kad pamokos trukmė 45 minutės, kurių metu mokomės. Visus kitus reikalus
atliekame pertraukų metu, jos tam ir skiriamos. Įtvirtinant susitarimus, Gimnazijos tarybos posėdyje dar kartą
kalbėta apie mokytojo, išleidžiančio mokinį iš pamokos, atsakomybę, todėl ir buvo pakartotinai priminti susitarimai tiek mokytojams, tiek mokiniams. Esame gimnazija, čia mokosi suaugę žmonės, žinome, ko į gimnaziją atėjome, ir neturime piktnaudžiauti prašymais išleisti iš pamokos. Pasitaiko ypatingų atvejų, apie kuriuos
mokytojų bendruomenė informuota.
Tad šis nutarimas labiau priminimas, ne naujovė?
Tikrai taip, tai tik priminimas.  
5. Kokių pokyčių atsirado, o gal dar atsiras šiais metais gimnazijoje (bendruomenėje, erdvėse,
mokymosi procese)?
Gamtos mokslų mokytojai teikė paraišką laboratorijai įsirengti. Gautas 19 tūkst. eurų finansavimas, dar
gimnazijai prie projekto pridedant 4 tūkst. eurų. Šiuo metu derinama sąmata, bus vykdomi pirkimai. Tikimės,

kad kitais mokslo metais, pertvarkius 241 kab., naudosimės laboratorijos patalpomis. Laboratorija būtų skirta
fizikos, chemijos ir biologijos pamokoms.
Delsiama rekonstruoti sportinį aikštyną. Šiuo metu jau yra paskelbtas rangovo konkursas. Baigiamieji
sportinio aikštyno rekonstrukcijos darbai numatyti apie 2025 metus.
Taip pat, pateikus paraišką, gautas 15 tūkst. eurų finansavimas lauko klasei įsirengti. Įrengti 50 kvadratinių metrų lauko klasę numatyta mūsų kiemelyje, beržų alėjoje. Joje galės vykti įvairių dalykų pamokos,
projektiniai darbai.
Tokioje klasėje būtų dirbama tik šiltesniu oru, ar ji būtų pritaikyta visiems metų laikams?
Na, ten šildymo tai tikrai nebūtų, bet juk sakoma: „Nėra blogo oro, būna tik bloga apranga“. 
ji?

6. Kokių renginių galime tikėtis šiemet – ar lieka visi tradiciniai renginiai, o gal planuojami ir nau-

Gabijos gimnazijai 33-eji metai, tad tradicijas, tradicinius renginius turime, jie turi išlikti. Jei yra naujų
renginių poreikis, kreipkitės su siūlymais ir sprendimo būdais į Mokinių tarybą, kuri išklausys ir galbūt atlieps
mokinių lūkesčius. Mes, mokytojai, pagal galimybes prisidėsime. Nelaukime, kad kas nors mus linksmintų,
būkime aktyvesni patys.
7. Ar gimnazija šiemet laukia kokių nors svečių? Galbūt numatomi svečiai ar lektoriai kokiomis
nors progomis?
Svečiai mūsų gimnazijoje visada laukiami. Įgyvendindami tarptautinius projektus, kiekvienais metais
jų sulaukiame. Šią savaitę viešėjo airiai, balandžio mėnesį svečiuosis mokytojai bei mokiniai iš Turkijos,
Italijos, Kroatijos ir Graikijos.
Atliepdami mokinių lūkesčius daugiau dėmesio skirsime profesiniam orientavimui ir karjerai ugdyti, todėl tikimės susitikimų su lektoriais sprendžiant karjeros klausimus. Ta pačia proga noriu informuoti mokinius,
kad profesinio orientavimo ir karjeros srities koordinatore yra paskirta psichologė Dovilė Židonienė. Informacijos karjeros klausimais rasite ir bibliotekoje.
8. Gal galite atskleisti, dėl ko dažniausiai mokiniai į Jus kreipiasi, kokie jų dažniausiai užduodami
klausimai, galbūt keliamos problemos?
Nesakyčiau, kad tiesiogiai į mane labai dažnai mokiniai kreipiasi. Džiugu, kad iškilusios problemos išsprendžiamos mokiniams kalbantis su mokytojais dalykininkais, klasių vadovais, kartais įsitraukiant pavaduotojams ugdymui. Tad mane mokinių problemos ar džiaugsmai daugiausia pasiekia per pavaduotojas, Mokinių
tarybą. Jūsų lūkesčiai išsakomi klasių seniūnų sueigų metu. Pvz., buvo išsakytas noras turėti mikrobangų
krosnelę, lūkestis dėl poilsio zonų.
9. Ir tradicinis klausimas – ko palinkėtumėte bendruomenei?
Turbūt tradiciškai, kaip visada, linkiu bendruomeniškumo, atsakomybės, tolerancijos, įsiklausymo ir supratingumo. Turime nepamiršti, kad esame ne po vieną ir privalome atliepti ir kitų, šalia esančių lūkesčius.
Džiaugiuosi pakankamai didele, atsakinga ir norinčia tobulėti bei siekti užsibrėžtų tikslų bendruomene.
Parengė Agnė Matulionytė, III D
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Mokytojo dienos proga – smagios kultūros istorijos
ir gamtos pažinimo pamokos
Spalio 5-osios dieną Gabijos gimnazijos mokytojai leido kitaip nei įprastai – mokėsi, plėtė savo žinias
Rytų Lietuvoje, šalies istorijai ir kultūrai reikšmingose vietose. Nuo pat ankstaus ryto išsirengta į Jašiūnų
dvarą. Ši vieta XIX a. buvo tapusi svarbia kultūros ir mokslo žmonių traukos vieta, čia lankydavosi žymūs
poetai, rašytojai.
Vėliau aplankyta XVIII amžiuje gyvavusios Paulavos respublikos teritorija, netoliese esančio Tabariškių kaimo sena medinė bažnyčia, o gamtos pažinimo pamoka leista „Levandų uoste“. Šioje vietoje ne tik sužinota naujų faktų apie levandų auginimą, naudą sveikatai ir grožiui, bet ir gautas puikus energijos pliūpsnis.
Pabuvę šalies istorijos, kultūros istorijos bei gamtos pažinimo pamokose mokytojai su džiaugsmu grįžo
perduoti žinių kitiems.
Išvykos akimirkos

Nuaidėjo 33-ioji „Gabijovizija“
Spalio 28 d. Gabijos gimnazijoje nuo pat ryto buvo juntamas šventinys šurmulys. Gimnazijos 33-iojo
gimtadienio proga visa diena buvo pilna smagių įvykių, kuriuos vainikavo tradicinis menų renginys „Gabijovizija 2022“. Šių metų renginio tema – „Būkime kartu“. Kaip visada, „Gabijovizijos“ metu pasirodė 10
dalyvių, atstovaujančių įvairioms šalims, tad muzikos, dainų ir šokių scenoje tikrai netrūko.
Šių metų nominacijos:
GERIAUSIAS GYVAS GARSAS
Lietuva – Gabijos gimnazijos mišrusis
choras, daina „Skriski Lietuvėlėn“
ARTISTIŠKIAUSIAS PASIRODYMAS
Lietuva – mokytojų „Dainos teatras“, daina „Žiūriu į grožį su ironija“
GERIAUSIAS MERGINOS VOKALAS
Lietuva – Gabijos gimnazijos „Dainos teatras“, daina „Laiškas mažam žmogui“
LYRIŠKIAUSIAS PASIRODYMAS
Vokietija – Fausta, Simona, Gabijos progimnazijos 6 d klasė, daina „Stolen Dance“
GERIAUSI ATLIKĖJŲ KOSTIUMAI
Pasakų šalis – Gabijos progimnazijos 3 c
klasė, daina „Nupiešti pasaulį“
GERIAUSIA CHOREOGRAFIJA
Pietų Afrikos Respublika – Gabijos progimnazijos jaunių choras, daina „Sayhaba“
LINKSMIAUSIAS PASIRODYMAS
Latvija – Gabijos progimnazijos 4 b klasė,
daina „Labas“
GERIAUSIAS VAIKINO VOKALAS
Anglija – Simas, Gabijos progimnazijos 5
klasė, daina „You Are The Reason“
RYŠKIAUSIAS „GABIJOVIZIJA 2022“
DEBIUTAS
JAV – Bartas, Gabijos gimnazijos III A
klasė, daina „Nothing Left To Lose“
GERIAUSIAS „GABIJOVIZIJA 2022“
PASIRODYMAS
Kuba – Gabijos gimnazijos IV klasių šokių grupė, šokis „Salsa“

5

6

Po renginio trumpai pakalbinome šokių grupės, laimėjusios pagrindinę nominaciją, narius.
Kaip jaučiatės laimėję „Gabijoviziją“, ką jums
tai reiškia?
Viktorija: Visiškai to nesitikėjome, mes norėjome,
kad laimėtų tas berniukas, kuris labai gražiai dainavo,
pritardamas gitara.
Šarūnas: Aš tai kitaip pasakyčiau: iš anksto sakiau,
kad laimėsim, tai ir laimėjome.
Ar esate anksčiau dalyvavę „Gabijovizijoje“, ar
čia pirmas kartas?
Viktorija: Šokių pasirodymas mums pirmas čia.
Šarūnas: Aš esu pirmoje klasėje breiką šokęs.
Galbūt jūs kam nors skyrėte savo pasirodymą?
Viktorija: Mes visiems dvyliktokams skyrėme šį
pasirodymą. Kadangi mums pavyko laimėti, tai visiems
pasiseks egzaminai.
Ką jums reiškia „Gabijovizija“?
Kamilė: Tai nauji išbandymai, nauja patirtis, niekada dar nebuvome dalyvavę. Kadangi šie jau mūsų
paskutiniai metai gimnazijoje, tai verta buvo.
Šarūnas: Stresiukas.
Ačiū už atsakymus.
Parengė Agnė Matulionytė, III D

Mūsų linkėjimai mokyklai
,,...Švies ir šildys jaunystės ugnis,/ Pastanga taps su noru draugais”,– atėjus prieš 12
metų su savo ugnele, mane sušildė ne tik jaunystės ugnis, kuri visą laiką liepsnojo būtent
šioje gimnazijoje, bet ir draugai, kurie liks
visam gyvenimui. Ačiū, Gabija, už amžinus
draugus, karčias mokslų šaknis ir nepamirštamus jaunystės nuotykius. Linkiu, kad Gabija
ir toliau kurstytų ugneles visų čia besimokančių vaikų širdelėse.
VAKARĖ, IV A
Mokykla, linkiu tau ir toliau taip žydėti, kaip žydi, ir
toliau auginti protingus vaikus, kokius augini. Te visada
tavyje išlieka ta aura, kuri vos tik įėjus pro duris suteikia
daug laimės ir gerų emocijų.
Emilė, III D

Gabija,
ačiū, kad Tavo ugnis mane šildė ir saugojo visus dvylika metų! Sveikinu Tave su gimtadieniu, GABIJA!
Elzė, IV A
,,Mokykla yra mūsų pasas į ateitį, nes rytojus priklauso tiems, kurie ruošiasi su juo susidurti šiandien”,–
teigė vienas žymus dvasininkas. Atėjusi į savo pirmąsias
pamokas Vilniaus Gabijos gimnazijoje, praėjus dvylikai
metų vis dar mokausi čia, nes ši mokykla mane labai
daug ko išmokė. Čia susiradau labai artimų draugų, įgijau daug patirties. Ši vieta man išties yra ypatinga. Su
gimtadieniu, Gabija!
Neringa, IV A

Atėjau į šią mokyklą, nes girdėjau, kad joje
šilta ir tolerantiška bendruomenė. Tikrai buvau
nenuvilta, labai džiaugiuosi, kad nuostabi mokykla nenustoja toliau augti ir tobulėti. Esu dvyliktokė, kuri tikrai paliks šią mokyklą tik su šiltais
atminimais, ir noriu palinkėti, kad visi būsimi
abiturientai jaustų tą patį. Su gimtadieniu, Gabija!
Liepa, IV A
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,,Didžiausias mokytojo talentas yra sužadinti džiaugsmą atradimo ir mokymosi procese“,– teigė Albertas Einšteinas. Labai džiaugiuosi mokydamasis mokykloje, pilnoje talentingų
mokytojų. Sveikinu tave su gimtadieniu, Gabija!
Ginas, IV A

Atsinešk tą ugnelę, kuri
Šaukia eit neištirtais keliais.
Te kaitriam Gabijos židiny
Ji svajonių sparnais išsiskleis.
Šie žodžiai lydėjo daug mokinių nuo pirmųjų mokslo metų ir įkvėpė siekti svajonių. Tad linkiu Tau, Gabijos
gimnazija, ilgai gyvuoti ir toliau įžiebti svajonių kibirkštėlę
mokinių širdyse.

Rasa, IV A
Romėnų filosofas Seneka teigė, kad ,,non
scholae, sed vitae discimus“ (,,mokomės ne
mokyklai, o gyvenimui“). Mokykloje įgytos
patirtys ir žinios pravers mums ne tik tolimesniais studijų metais, bet ir visą likusį gyvenimą.
Mokykla skatina punktualumą, atkaklumą ir
reikalauja pastangų, todėl Vilniaus Gabijos gimnazijos gimtadienio proga linkiu visiems šiuos
Su gimtadieniu, Gabija! Linkiu Tau, kad ateityje subruožus išsaugoti ateityje.
lauktum daugybės mokinių, kurie mokysis ne dėl pažymių,
o dėl savo gyvenimo, nes būtent Tu padedi mums žengti pirEma, IV A
muosius žingsnius link savo svajonių ateities.
Eivilė, IV A

Pasak rašytojo Viljamo Elerio Čeningo,
„išmokslinti vaiką yra didesnis ir svarbesnis
darbas, nei valdyti valstybę”. Dėkojame mokyklai, kad ši užsiima šiuo sunkiu darbu ir veda
moksleivius išsilavinimo keliu.
Goda, IV A

Linkiu mokyklai ir jos mokytojams toliau sėkmingai tobulėti koja kojon su savo mokiniais. Nes kartu mes
– stipresni!
Gabrielius, III G

Mokinių rekomenduojamos knygos
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Klausimai
1. Kokią knygą rekomenduotum skaityti ilgėjančiais vakarais (ir ne tik)?
2. Kaip ją atradai?
3. Kodėl būtent ją rekomenduotum?
4. Kokiai amžiaus grupei siūlytum šią knygą?
5. Gal gali pasakyti ką nors, kas suintriguotų būsimą skaitytoją?
Rekomenduoja Eglė, III D
1. Madeline Miller „Achilo giesmė“.
2. Radau apie ją atsiliepimus socialiniuose tinkluose.
3. Rekomenduoju, nes ji padeda suvokti antikos mitologiją ir tradicijas, papročius. Taip pat yra įtraukianti ir
netradicinio stiliaus.
4. Siūlyčiau skaityti nuo 15-os metų ir vyresniems. Ši
knyga tinka bet kuriai kartai.
5. Knyga yra netradicinė, „užkabina“ daug šiuolaikinių temų, nors ir yra paremta graikų antikos herojiniu epu.
Rekomenduoja Jogailė, II b
1. Per savo gyvenimą skaičiau tikrai daug knygų, kurios paliko
didelį įspūdį, po kurių buvo daug apmąstymų, kuriais norėčiau čia
pasidalinti. Tačiau, mano nuomone, labiausiai tinkanti rekomenduoti
knyga yra Ignės Zarambaitės „Juodavandeniai“.
2. Knyga mane sudomino jau parduotuvėje, perskaičiau aprašymą ir nusipirkau.
3. Rekomenduočiau dėl kelių priežasčių – ši knyga yra romanas,
su detektyvo elementais, 2020 m. nominuota kaip geriausia knyga
paaugliams. Joje galima rasti užuominų apie sunkumus, patiriamus
paauglystėje.
4. Knyga turėtų būti artima paaugliams.
5. Manau, didžiausia intriga šiame kūrinyje yra detektyvas.
Knyga prasideda vienos veikėjos laidotuvėmis, neaiškia mirtimi. Bet
yra ir kitų neaiškių momentų, tokių kaip pagrindinės veikėjos praeities slėpimas. Ir visos detalės aiškėja po truputį skaitant knygą, todėl
visą laiką yra be galo įdomu skaityti.
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Ką mokytojai veikia po pamokų?

Ko gero, daugeliui mokinių kartais iškyla klausimas – ar tie mokytojai po pamokų ką nors, be mūsų
darbų taisymo, dar veikia? Tad mokinius kviečiame patenkinti savo smalsumą, o mokytojus – pažinti kolegų
mokykloje nematomą gyvenimo dalį.
Kalbinome chemijos mokytoją Giedrę Misiukevičienę.
1. Po pamokų dažniausiai renkatės aktyvų laisvalaikį ar ramų laiką namuose?
Ir taip, ir taip. Labai mėgstu vaikščioti ir, ko gero, karantinas išmokė mus vaikščioti, eiti į mišką, judėti.
Nueinu tikrai nemažai kilometrų. O kita laisvalaikio dalis – knygų skaitymas. Stengiuosi suderinti abi veiklas
– kaip nors greičiau knygą baigti skaityti, kad išeičiau vakare pasivaikščioti. Arba atvirkščiai.
Kokias knygas labiausiai mėgstate skaityti, kokio žanro?
Kažkada labai mėgau detektyvus, pradėjau skaityti nuo jų. Labai juos mėgstu, nes šis žanras neįpareigoja, skaitai – atsipalaiduoji, užsimiršti, nes, mano manymu, gyvenimas ir taip sunkus, kad dar sunkias knygas
skaitytume. Sunkių knygų nemėgstu skaityti. O vėliau, kai pradėjo man ir draugės iš bibliotekos nešti kitokių
žanrų knygas, pradėjau skaityti knygas „apie gyvenimą“, bet renkuosi tas, kurias yra lengva skaityti, kurios
būna gerai parašytos. Pavyzdžiui, romanas „Silva rerum“. Joje visiškai nėra dialogų, tik aprašymai. Bet tave
taip įtraukia, kad gali susižavėjęs skaityti. Štai tokią knygą laikau lengva knyga.
O kur vaikščioti labiausiai mėgstate? Po gamtą ar labiau mieste?
Po gamtą.
Ar turite kokią nors vietą, kur dažniausiai einate?
Ten, kur aš gyvenu (Karoliniškėse) vienoje rajono pusėje yra kraštovaizdžio parkas palei Nerį. O kitoje
pusėje tarp Karoliniškių ir Pilaitės yra miškai, ežeriukai, eini takeliais ir galvoji, kur nuklysi.
Koks ilgiausias atstumas arba įdomiausia vieta, kur esate vaikščiojusi?
Ilgiausias atstumas, galiu pasakyti, buvo 35 800 žingsnelių. Tai buvo 24 kilometrai.
Kur tuomet ėjote?
Aš tada vaikštinėjau po Palangą. Buvau savaitgaliui nuvažiavusi ir nuo ryto pradėjau miškais, pušynais
palei jūrą vaikščioti, taip grįžau ir suradau užfiksuotus 35 tūkstančius žingsnių.
Viena vaikštote? Ar su draugais, pažįstamais?
Įvairiai, kaip pasitaiko. Jau sakau – karantinas daug ko mus išmokė. Anksčiau kildavo klausimas: „Na,
kaip aš čia viena eisiu kur nors?“ O po to taip galvoju: „Na, ką daryti? Reikia, negali sėdėti.“ Būna kompanija
– gerai. Kai nuvažiuoju prie jūros, ten visada turiu giminę, kuri laiko šuniukus, tai tada imu šuniukus ir einu.
Vieną kartą buvo taip, kad kitą dieną po vaikščiojimo šuniukas atsisakė su manimi vėl eiti. Per daug pavargo...
Parengė Agnė Matulionytė, III D

Šis tas apie grožio standartus...
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Rugsėjo mėnesį minima Tarptautinė grožio diena. Nutarėme pažvelgti į grožio madų istoriją, jų kitimą. Pasirodo, grožis – dalykas, nuo amžiaus tendencijų ir požiūrio priklausantis.
1920 m. Svarbiausia grožio siekiamybė – priešingos lyties bruožų išryškinimas. Moterys nesistengė
išryškinti savo moteriškųjų linijų. Buvo populiaru trumpesni plaukai, išskirtinis, aštrus makiažas. Viena iš
įtakingiausių to meto grožio ikonų laikyta Coco Chanel.
1930 m. 1930-aisiais pradedamos ryškinti moteriškos linijos. Tobulas liemuo, oda be trūkumų, ilgi garbanoti plaukai pamažu tapo grožio siekiamybe. To meto tikra grožio ikona – Marlena Dietrich.
1940 m. Pamažu populiarėja natūralus makiažas, vengiama per didelių išryškinimų, išskyrus lūpas ir
skruostus. Ryškiai raudonos lūpos bei skruostai buvo 1940-ųjų grožio tobulybė. Pabaigoje atsirado ir akių
pravedimo efektas. Tuo metu grožio pavyzdžiu laikyta Ana May Wong, pirma Holivudo aktorė, sulaukusi
tarptautinio pripažinimo.
1950 m. Šį dešimtmetį, be abejonės, karaliavo Marilyn Monroe. Todėl dauguma grožio standartų buvo
susiję su ja: elegantiškos akys, ryškus lūpdažis, moteriški bruožai. Taip pat atsirado ,,smėlio figūros“ grožio
standartas.
1960 m. 60-ieji priminė 1920 m. Vėl vyravo moteriškų bruožų prislopinimas, išpopuliarėjo ryškus,
aštrus makiažas. Paryškintos akys, išaštrinti veido bruožai – tų laikų standartas. Tuo metu pasaulis žiūrėjo į
Edie Sedgwick, 1965 metais pripažinta ,,metų mergina“.
1970 m. Šiais metais idealumo standartas buvo įdegęs, lieknas, sportiškas kūnas. Laisvai krentantys,
palaidi plaukai bei minimalus ar „natūralus” makiažas buvo kiekvienos moters siekiamybė. To meto grožio
ikona buvo laikoma aktorė Farrah Fawcett.
1980 m. Šiuo metu žmonės buvo išprotėję dėl aerobikos, dėl to natūralu, kad grožio standartas buvo
gražus, lieknas, sportiškas kūnas. Plaukai – kuo didesnė, aukštesnė šukuosena, tuo geriau, makiažas taip pat
buvo drąsus, ryškus. Grožio ikonos – Naomi Campbell ir Claudia Schiffer.
1990 m. Šio dešimtmečio standartai turbūt liūdniausi ir nerealistiškiausi. Tobulas kūnas buvo be galo
lieknas, aukštas. Merginos, siekiančios šio standarto, nuolatos atrodė lyg sergančios – labai šviesia oda, išsikišusiais kaulais. Plaukai ir makiažas buvo be galo įvairūs, dar kiek primenantys 80-tuosius. „Tobula” to
meto moteris – Kate Moss.
2000 m. Su naujojo amžiaus pradžia atėjo ir nauji standartai. 90-ųjų nerealistiški standartai buvo palikti
už nugaros ir šįkart buvo siekiama „sveiko” lieknumo, plokščio pilvo bei didelės krūtinės, į madą grįžo įdegis. Šiuo metu populiarėjo „y2k” stilius tiek plaukams, tiek makiažui, pagrindinės ikonos buvo Paris Hilton
ir Britney Spears.
2010 m. Šį dešimtmetį pasaulį valdė matinis makiažas. Makiažas, plaukai, apranga buvo pilni neutralių, natūralių spalvų. Tobulo kūno paveikslas nekito. Tuo metu dauguma merginų norėjo atrodyti kaip Kim
Kardashian ar Kylie Jenner.
Parengė Otilija Smelevičiūtė, III B, Jogailė Jukonytė, II b
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Lietuvių ir airių draugystė tęsiasi

Spalio 17–21 dienomis grupė Gabijos gimnazijos mokinių turėjo užduotį – kuo geriau supažindinti Airijos moksleivius su Lietuvos kultūra. Mūsų šalyje pagal jau kelerius metus Gabijos gimnazijos vykdomą
Erasmus+ projektą lankėsi projekto partneriai – mokiniai iš Airijos Monaghano miesto Beech Hill College.
Keturias dienas abiejų mokyklų mokiniai ir mokytojai praleido kartu, lankydami žinomiausias Vilniaus vietas,
istorinius objektus ir Trakų miestą.
Airių moksleiviams labiausiai patiko vizitas mūsų mokykloje, kur jie galėjo apsilankyti ir kai kuriose
pamokose, taip pat juos sužavėjo įvairios Vilniaus vietos. Buvo labai smagu visiems „Akropolyje“ čiuožinėti
ant ledo ir leisti laiką kartu su Gabijos gimnazijos mokiniai – taip airių moksleiviai ne tik geriau susipažino su
savo bendraamžiais lietuviais, bet ir gavo puikią progą pabendrauti lietuvių kalba. Taip pat jiems buvo įdomu
daugiau sužinoti apie šalį, iš kurios jie yra kilę, susipažinti su kultūra, architektūra ir istoriniu paveldu. Kai
kuriems jų taip patiko Vilnius, kad, kaip patys teigė, mielai čia apsigyventų. Praleidę kelias dienas Vilniuje,
airių mokiniai pastebėjo kelis skirtumus tarp valstybių – skiriasi švietimo sistema, maisto kultūra ir įvairovė,
žmonių mentalitetas. Jų pagrindinis pastebėtas panašumas – šalių klimatas.
Parengė Gildė Bugaitytė, III C, Liepa Samulionytė, III D

Pasaulinei muzikos dienai...
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Spalio 1 d. minima Pasaulinė muzikos diena. Apie muziką ir su ja susijusią profesiją kalbinome mūsų
muzikos mokytoją Editą Bagvilienę.
1. Kodėl pasirinkote muzikos mokytojos profesiją?
Nepasirinkau tokios profesijos, tai ji mane pasirinko. Mat norint tapti muziku, reikia mokytis groti nuo
pirmos klasės. Taigi, tėvų dėka atsidūriau Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, o toliau viskas
vyko savaime... O mokytoja tapau tik todėl, kad prieš 30 metų mano dukra pradėjo lankyti Gabijos gimnaziją, tai ir aš kartu. :)
2. Kokios pamokų temos, veiklos būna įdomiausios, patraukliausios Jūsų mokiniams?
Manau, kad įdomiausia būna darbas grupėse arba formatas, panašus į protmūšį, kai vyksta teorijos,
dainų, muzikos klausymo kartojimas ar teikiami klausimai iš bendro išsilavinimo.
3. Kokiais instrumentais mokate groti, ar turite mėgstamiausią?
Gerai groju fortepijonu, bet „iš reikalo“ pagroju ir akordeonu, gitara, kanklėmis, bet tik vaikiškai. :)
4. Kokio stiliaus muziką mėgstate, gal turite mylimų atlikėjų?
Mėgstu roko klasiką ir dainuojamąją poeziją. Klausau įvairių atlikėjų, bet dažniausiai dieną pradedu
Domanto Razausko dainomis arba grupe „Queen“.
Parengė Emilija Stankauskaitė, III C
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