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Sveikas gyvas, mūsų Skaitytojau!
Vėl susitinkame su Tavimi po ilgoko išsiskyrimo. Per tą laiką ir greitakojė vasara prabė-

go, nusinešdama į būtąjį laiką jūros, smėlio, sodo ar kalnų vaizdus, užleisdama vietą sodresnėms, 
brandesnėms rudens spalvoms. Kokios nuotaikos ir mintys lanko mus vėl įsisukant mokslo metų 
ratui? Trumpas atsakymas turbūt būtų – pakankamai šviesios ir pozityvios, o mintys ir emocijos 
juk ir dėlioja ateities perspektyvą.

Ko gero, nelabai klystume teigdami, kad, nors ir paradoksalu, tačiau pandemija daugelį 
mūsų privertė perkainoti nemažai dalykų, pradėjome vertinti tai, kas anksčiau atrodė niekniekis 
ar savaiminis dalykas, duotybė. Praeitais mokslo metais tiek mokiniai suprato, kad be mokytojų 
kol kas mokymosi procesas būtų labai sudėtingas, tiek mokytojams trūko tų, kam galėtų tiesiogiai 
atiduoti ir žinias, ir žmogiškąją šilumą. Kad gimnazijoje dirba žmonės, kuriems šis darbas – ir 
saviraiška, ir įkvėpimas, ir gyvenimo pašaukimas, rodo mūsų mokytojų interviu, daryti Mokyto-
jų dienos proga. Apie gyvenimo ir kiekvienos minutės vertingumą, gebėjimą džiaugtis  kalba ir 
mūsų pačių (dešimtokų) močiutės, kalbintos Tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną. 

Net ir kasmet, jau atrodė, įprastas mokyklos gyvenimo reiškinys – miuziklas – šiemet sta-
tytas ir lauktas žiūrovų su neįprastu nerimu ir viltimi – kas bus, jei vėl keisis gyvenimo sąlygos, 
jei ligos..? Todėl įvykusi spektaklio premjera tapo bendruomenei tikra švente. Šiame pandemijos 
kontekste pozityvas atsiranda netgi kalbant apie tokią globalią problemą, kaip klimato krizė. 
Mūsų žurnalistės pasidomėjo, kokių Lietuvoje turime kompanijų, siekiančių ir skatinančių kitus 
gyventi kitaip, keisti įpročius vardan Žemės. O šios kompanijos ir senokai įsikūrusios, ir pakan-
kamai žinomos. Tai irgi teikia vilties.

Taigi, Mielieji, džiaugiamės visais mūsų kiekvieno atskirai ar visų kartu padarytais atra-
dimais, sukurtais mažesniais ar didesniais stebuklais, šiltomis šypsenomis ir geromis akimis, juk 
vienas svarbiausių dalykų, kaip teigia gimnazijos Direktorė interviu,  buvimas drauge.

Šilčiausi linkėjimai

Redakcija
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Pokalbis su Direktore – apie bendruomenę, 

pandemijos sąlygotus pokyčius ir mokyklos 
gimtadienį

1. Kokia gimnazijos bendruomenė pasitinka šį rude-
nį – padidėjusi, sumažėjusi, su pokyčiais mokytojų kolekty-
ve?

Gimnazija po truputį auga: turime dviem klasių 
komplektais ir aštuoniasdešimčia mokinių daugiau nei pra-
ėjusiais mokslo metais – iš viso, rugsėjo 1-osios duomeni-
mis, turime  26 klasių komplektus ir 700 mokinių. Padidėjo 
ir mokytojų gretos: prie kolektyvo prisijungė nauja anglų 
kalbos mokytoja, lietuvių kalbos mokytoja, technologijų 
mokytoja ir dvi psichologės. Iš viso dabar gimnazijoje dirba 
54 mokytojai.

2. Kaip manote, ar visiems mokiniams pavyko adap-
tuotis grįžus į klases po ilgo pernykščio nuotolinio mokymo-
si periodo? Gal kai kuriems vis dėlto labiau tiko ir patiko 
nuotolinis mokymosi būdas? Beje, gal ir mokytojams taip 
pat?

Iš tiesų, dabar tyrimo apie tai nedarėme, bet panašų 
atlikome pirmosios pandemijos metu. Rezultatai rodė, kad 
daliai mokinių buvo priimtinas ir nuotolinis mokymasis. 
Turbūt toks būdas tiems, kurie  yra intravertai, padeda ge-
riau susikaupti, nes niekas aplink netrukdo. Tačiau vis tik 
didesnei daliai – dviem trečdaliams – labiau patinka kontak-
tinis būdas, kai galima ir čia pat paklausti, ir išsiaiškinti. O 
kalbant apie mokytojus – tikrai negirdėjau, kad kurie nors 
sakytų: „Norėčiau dirbti iš namų.“ Taigi mokytojams priimtinesnis kontaktinis mokymo būdas, nes karantino 
metu dirbant jiems daug laiko užėmė naujos medžiagos paruošimas, užduočių, atsiskaitomųjų darbų sukėli-
mas į mokymo platformą. Be to, įprastinis kontaktinis darbo būdas sudaro galimybę matyti mokinio tiesiogi-
nes reakcijas dėstant medžiagą ir iš jų iškart suvokti, ar jis suprato temą, ar ne.

3. Gal pastebėjote mokinių elgesio / motyvacijos pokytį sugrįžus po karantino?
Manyčiau, dar per daug trumpas laikas, kad pokytį būtų galima pastebėti. Aš manau (tokią mintį per 

Mokytojų dieną patys mokiniai išsakė), kad ir mokiniai suprato, jog mokytojas yra reikalingas. Tad, mano 
nuomone, padidėjo motyvacija dirbti kartu su mokytoju, įsiklausyti į jį, maksimaliai dirbti per pamokas, kad 
liktų kuo mažiau darbo namuose. Juk tuomet mokinys turės daugiau laisvalaikio, kurį galės skirti hobiui ar 
tiesiog poilsiui.

4. Ar šiais mokslo metais yra naujų koronaviruso prevencijos reikalavimų?
Kardinalių pasikeitimų nėra. Šais mokslo metais taip pat imamės visų priemonių, kurios užtikrintų  

visų mūsų gimnazijos mokinių saugumą. Mokyklai tapus keturmete gimnazija, turime sąlygas valdyti srautus, 
tokių galimybių, galbūt, neturi kitos mokyklos. Iš Visuomenės sveikatos centro vis gauname naujos informa-
cijos dėl testavimo, saviizoliacijos tvarkos. Mūsų mokykloje sergamumo lygis nėra didelis, rugsėjo mėnesį 
sirgo 4 mokiniai, viruso židinių kol kas neturime. 

5. Rugsėjo pradžioje mokykloje buvo galimybė pasiskiepyti. Ar bus ir toliau vykdoma skiepijimo akci-
ja?

Skiepijimąsi lemia šeimos požiūris, nes nuomonių dėl skiepų yra įvairių. Skiepijimosi akcija gimnazi-
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joje vyko savivaldybės iniciatyva, tačiau besiskiepijančių nebuvo daug. Kas nori ir yra suinteresuotas, turėjo ir 
turi galimybę pasiskiepyti ir kitose Vilniaus vietose, nes – dar kartą pabrėžiu – tai labai priklauso nuo šeimos.

6. Pastebėjome, kad pasikeitė pamokų laikas, pertraukų trukmė. Kokia to priežastis?
Pamokų ir pertraukų trukmės pokyčiai susiję su pandemija, su srautų valdymu, nes mokinių maitinimas 

organizuojamas taip pat srautais. Turime keturias „valgomąsias“ pertraukas – I-okams, II-okams, III-okams 
ir IV-okams, nekalbant apie tai, kad mes gimnazijoje dar esame priglaudę tris pirmokėlių klases, netelpančias 
progimnazijoje. Na, gal šiek tiek skriaudžiame III-okus, IV-okus – jiems skirtos pertraukos kiek trumpesnės, 
bet tik dėl to, kad jie turi mokymosi „langus“ ir gali ateiti pavalgyti pamokų metu. O kiti, kiek pastebiu atėjusi 
į valgyklą, tai tikrai suspėja pavalgyti.

7. Ar šiemet mokykloje vyks būrelių veiklos? Jei taip, kiek ir kokių?
Tikrai jokio ribojimo nėra būrelių veikloms, kadangi yra sudaromas „būrelio burbulas“ iš pastoviai ten 

ateinančių tų pačių mokinių. Yra pakankamai gausi būrelių pasiūla, kuri viešinama gimnazijos svetainėje. Jau 
nuo rugsėjo mėnesio būrelių veikloms yra skirtos valandos, bet aš manau, kad nuo spalio būrelių sąrašai dar 
bus papildyti.

8. Pernai buvo įrengta nauja skaitykla, tad gal ir šiemet nusimato kokių nors naujų erdvių įrengimų 
ar šiaip renovacijų?

Kartais karantinas išeina ir į naudą – kai jūs dirbote nuotoliniu būdu, mes „įveiklinome“ techninį 
personalą, kad gimnazistams būtų sudarytos kuo palankesnės sąlygos mokytis ir ilsėtis. Jeigu pastebėjote – 
atnaujinome konferencijų salę, įrengėme medicinos ir informacinių technologijų kabinetus, „pajaukinome“ 
fizikos paruošiamąjį, šalia bibliotekos įrengėme naują poilsio zoną pozityviam bendravimui bei savivaldžiam 
mokymuisi, be to, atsirado ir treniruoklių salė bendruomenei.. Jeigu kalbėtume apie ateitį, tai tikrai šiais ka-
lendoriniais metais naujų renovacijų nenumatome, nes viską lemia finansai. 

9. Kaip šiemet vyks tarpmokykliniai / tarptautiniai ir kiti projektai?
Pandemija pakoregavo ir tarptautinių projektų vykdymą, jie vyko nuotoliniu būdu. Bet dabar jau esa-

me gavę žinių ir iš airių (planuoja atvykti lapkritį), ir iš  danų, kad jie norėtų lankytis pas mus. Sąlygos tam 
jau palankesnės, nes daugelis ir mūsų mokinukų yra pasiskiepiję arba persirgę, tad didelė dalis jų jau yra įgiję 
imunitetą. Aš manau, kad  lygiai tokia pati situacija ir užsienyje, tad tikėkimės, kad atsiras daugiau galimybių 
bendrauti kontaktiniu būdu.

10. Ar planuojami mokykloje renginiai ne virtualia forma, o tiesiogiai vykstantys mažesnei ar didesnei 
auditorijai?

Mes laikomės rekomendacijų, tad tikrai negali vykti renginiai, kurių dalyvių skaičius viršytų šimtą, 
nebent keistųsi prevencijos algoritmas. Aišku, mums dabar aktualiausi renginiai, susiję su mokyklos gimta-
dieniu, tad, jeigu neatsiras kokių nors naujų draudimų, yra numatyta, kad renginiai vyktų gyvai, kontaktiniu 
būdu. Jūs galėsite dalyvauti  kaip visada tiek Gabijovizijoje, tiek miuzikle, bet turime ir kitą, alternatyvų vari-
antą –  filmuoti renginius ir medžiagą transliuoti per nuotolį. Tokie masiniai renginiai yra rizika, didelė rizika, 
tad, ko gero, vis dėlto tų ribojimų bus. Bet tradiciškai sąspietis vyks gimnazijos kieme, tą reginį galės stebėti 
visa bendruomenė.

11. Kaip bus švenčiamas mokyklos gimtadienis?
Pirmiausia turime papuošti gimnazijos erdves, kad jos visiems primintų apie šventę. Į gimtadienio 

puošybos projektus yra įtraukti ir mokiniai. Labai džiaugiamės miuziklu, jei pandemija nepakiš kojos, tradi-
ciškai vyks ir Gabijovizija, ir jau mano minėtas sąspietis.O šiaip – svarbiausia gera nuotaika ir pozityvumas. 

12. Jūsų pačios vizija kalbant apie šiuos mokslo metus, kokie jie gali būti? Ko galėtumėte palinkėti 
mokyklos bendruomenei?

Aš į šiuos metus žiūriu optimistiškai, nes ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pozicija yra steng-
tis kuo ilgiau išlaikyti kontaktinį ugdymą. Būkime budrūs, atsakingi, pilietiški, laikykimės visų mūsų priimtų 
susitarimų, kad kuo ilgiau dirbtume kontaktiniu būdu ir bendrautume su draugais, mokytojais. Juk mums vi-
siems bendravimas yra labai svarbus, to ir linkiu –  buvimo drauge. Taip pat linkiu būti sveikiems, saugiems. 
Gerų emocijų ir polėkio 32-ojo gimnazijos gimtadienio proga.

Parengė Agnė Matulionytė, II d
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Apie mokytojo profesiją – iš mokytojų lūpų

Spalio pradžioje minimos Tarptautinės mokytojų dienos proga uždavėme keletą klausimų apie šią 
profesiją mūsų gimnazijos mokytojams.

1. Kuo, Jūsų manymu, reikšminga mokytojo profesija?

2. Įvardinkite šios profesijos vieną privalumą ir vieną neigiamą ypatumą.

3. Kokio įdomiausio pasveikinimo esate sulaukę Mokytojų dienos proga?

4. Labiausiai įsiminęs įvykis darbinėje patirtyje?

Etikos mokytojos Rasos Najulytės-Patamsienės atsakymai

1. Mokytojo darbas kasdien kitoks, neleidžiantis sustoti ir „apsamanoti“, nes mokytojas turi nuolat 
visapusiškai tobulėti ir mokytis. Šiame darbe kasdien augi drauge su savo mokiniais. Manau, kad kiekvie-
nas darbas reikšmingas tiek, kiek kiekvienas jam tos reikšmės suteikiame. Jei tikėsime tuo, ką darome, tai ir 
bus svarbiausia profesija pasaulyje. Mokytojo darbą verta rinktis, jei mėgstate bendrauti su žmonėmis, nes 
mokykloje nuolat būsite apsupti kolegų, mokinių ir jų tėvų. Ir dar: net vienas pasakytas mokytojo žodis gali 
pakeisti jauno žmogaus gyvenimą, o tai yra nenusakomai svarbu. Ir atsakinga.

2. Privalumas: kiekvieną rytą negali žinoti, kokia bus prasidedanti diena, bet kad ir kokia sunki ji 
bebūtų, tikrai nutiks kas nors, kas tai dienai suteiks sparnuuuus:) Trūkumas: jei nemėgsti netikėtumų, kas-
dienių iššūkių ir nuolatinio judesio, tai mokykla, žinoma, bus vienas didelis trūkumas :)

3. Dabar mano mintyse mano naujųjų auklėtinių rožinių širdučių ir balionų staigmena:) Tai buvo 
labai netikėta ir nuoširdu! Kol kas jie patys man dar viena didelė maloni staigmena :)

4. Kol kas kiekviena diena, kiekviena pamoka, kiekvienas mokinys, kiekvienas iššūkis man yra 
įdomiausi įvykiai ir atradimai. Arba tiesiog vis dar nepaliauju stebėtis (gerąja prasme), arba mokykla tikrai 
yra kupina staigmenų.
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Fizikos mokytojos Loretos Rastenienės atsakymai

1. Pedagogo profesija, turbūt, viena iš labai nedaugelio, o gal net vienintelė, išskyrus tėvų profesiją, 
kuri leidžia palydėti jauną žmogų į platų pasaulį. Mokytojas gali parodyti grožį net ir visai neįdomiuose 
dalykuose, suteikti pasitikėjimo savimi, pakreipti viena ar kita linkme, parodyti, „kad ne šventieji puodus 
lipdo“. Mokytojas dalyvauja jauno žmogaus augimo procese, mato, kaip keičiasi žmogus.

2. Privalumas toks, kad pedagogas su jaunais žmonėmis visada yra ar bent privalo būti jaunas.

3. Mokytojo profesija – kaip juodoji skylė, jei į ją patekai, tai patekai be galimybės iš jos išlįsti. Ši 
profesija „suvalgo“ didžiąją dalį gyvenimo laiko. Dažnai ir tą laiką, kurį mokytojas privalo skirti patiems 
artimiausiems žmonėms – savo šeimai.

4.  Įsimintiniausio įvykio gal negalėčiau įvardinti, bet visada užkabina pasakyti žodžiai: „Ačiū, kad 
esate“.

Chemijos mokytojo Vytauto Kavaliausko atsakymai

1. Mokytojai padeda mokiniams atskleisti gebėjimus, atrasti savo stiprybes. Dažnai sutariama, 
kad mokinys turi pats mokytis, o mokytojas jam tik padeda. Jeigu nebūtų mokytojų, mokiniams ko nors 
išmokti būtų gerokai sunkiau, dažnai būtų neaišku, net nuo ko pradėti mokytis. Taigi, mokytojo profesija 
yra reikšminga, nes mokytojai mokinį „užveda ant kelio“ ir padeda pasiekti tikslus.

2.     Pedagoginio darbo privalumas – tai kontaktinis darbas, kurio metu mokytojas mato aiškų 
mokinio progresą. Mato, kaip jo įdėtos pastangos duoda rezultatų – gerėja mokinių gebėjimai. Tai sukelia 
pasitenkinimą, kurio dažname darbe pajusti nepavyksta.

Darbo trūkumas – nėra darbo grafiko lankstumo. Jeigu dirbant kitą darbą nekyla bėdos norint pa-
siimti laisvą savaitę arba susitarti, kad kažkurią dieną pradėsi darbą vėliau, tačiau ilgiau ir  padirbėsi, tai 
dirbant mokytoju tai beveik neįmanoma. Negali sugalvoti spontaniškai savaitei išskristi atostogauti, nes tai 
gali daryti tik konkrečiu laiku – per mokinių atostogas. Netgi susirgęs negali visko mesti ir ramiai gulėti 
patale, turi suderinti, kas tave pavaduos.

3.     Iš tiesų nelabai mėgstu šventes ir sveikinimų Mokytojų dienos proga nesureikšminu. Labiau-
siai įsimena asmeniniai pokalbiai su mokiniais, kuriems pavyksta padaryti prolaužį moksluose ar kuriuos 
dalykas tikrai sudomina ir jie už tai dėkoja. Paprasta padėka mokytojui gali būti malonesnė nei gėlės per 
šventes.

4.     Šis įvykis įvyko vadovaujant studentams, kurie atliko chemijos laboratorinius darbus Vilniaus 
universitete. Po visos dienos laboratorinių ieškojau tušinuko, patikrinau galinę kelnių kišenę ir pajutau, kad 
kažkas negerai. Ant mano užpakalio buvo kelios dviejų eurų monetos dydžio skylės. Turbūt prisiglaudžiau 
prie rūgštimi užteršto paviršiaus ar rūgšties buvo pritaškyta ant kėdės ir ji „išėdė“ skyles kelnėse. Kadangi 
skylės buvo ant užpakalio, jų visai nemačiau, todėl nežinau, kiek laiko tokiomis kelnėmis vaikščiojau. Ga-
liu tik viltis, kad tai galbūt buvo vienintelė diena.

Parengė Emilija Stankauskaitė, Adrija Subačiūtė, II c
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Dovana mokyklos gimtadieniui – miuziklas 
„Mažiau girių“

Šią savaitę mokykla švenčia savo gimtadienį, visus kviesdama į tradicinius šios šventės renginius. 
Tačiau šiemet didele dovana, gauta gimtadienio išvakarėse, tapo  gimnazijos jaunimo bendruomenės teatro 
„Alfonsas prie teatro“ pastatytas miuziklas. Kalbinome šio miuziklo idėjos autorę Eglę Meldaikę bei spekta-
klio aktorius.

Į klausimus atsakė spektaklio režisierė ir scenarijaus autorė Eglė Meldaikė.
• Kaip gimė mintis statyti miuziklą, skirtą V. Kernagio kūrybai? 
Pirmiau gimė V. Kernagis, o tik po to ta mano paprasta mintis jį pagerbti. 
• Gal galite pakomentuoti, kokiomis sąlygomis teko dirbti? Žinant tai, kad gyvenate ne Vilniuje bei 

daug ką ribojančias pandemijos sąlygas. 
Nuotolinis ugdymo procesas išmokė daug ko: suformavo supratimą, kad geriau daryti tai, ką geriausiai 

moki, kad nebūtina budėti šalia spektaklio, galima jį transliuoti ir per didelį atstumą. Labiausiai man patinka 
dirbti dėl idėjos. Mes esame nekomercinis teatras ir tai yra nuoširdu…

• Gal į trupę atėjo naujų žmonių? 
Oi, kiekvienais metais ateina naujų žmonių. Senoliai pailsi, grįžta, o tie naujieji jaučia dėkingumą, kad 

yra priimti ir lygiai taip pat mylimi. Gera iš anksto žinoti, kad teatras nepasens, nes jaunimas plūsta į jį kaip 
iš gausybės rago…

•  Kaip jiems sekėsi? 
Naujiems artistams sekėsi puikiai. Kam nesiseka, tas su žiūrovu nesusitinka mūsų teatre.
• Ar esate patenkinta galutiniu darbo rezultatu? 
Kas kartą galvoju, kad galėjo būti vienoj vietoj taip, kitoj kitaip, bet jau šaukštai po pietų. Mėgaujuosi 

tuo, ką turiu, o turiu labai daug…
• Iš ko sėmėtės idėjų, kiek truko parašyti scenarijų? 
Idėjos iš V. Kernagio kūrybos. Jis buvo man lyg idėjinis vadas. Padėjo nuolatinis jo muzikos klausy-

mas per ausines ir bėgiojimas ankstyvais rytais, knygų skaitymas apie maestro laikmetį bei gyvenimą ir, be 
abejo, mano pačios fantazija. Ko jau ko, bet jos man niekada nėra trūkę. Scenarijų parašiau per du vakarus, 
nes atėjo įkvėpimas. Jis būna ūmus… Tik idėjos bręsta ilgai lyg prabangiausias pelėsinis sūris. Tą scenarijų 
jau nori nusipirkti iš manęs. Girdėjau tokias kalbas.

• Kaip miuziklui pasirinkote konkrečias dainas? 
Dainas rinkome dviese su Neriumi Rutkausku. Jis mane konsultavo, aš pati daug galvojau, kad dainų 

tekstai ne kontrastuotų su scenarijumi, o kaip tik jį dar pastiprintų.
• Gal jau turite tolimesnių kūrybinių planų?
 2023 m. pavasarį jau turėsime naują miuziklą pavadinimu „UČ“, o tai reiškia... Ai, nesakysiu. Kol kas 

tegul lieka intriga...
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Klausimai aktoriams
1. Kokie įspūdžiai, kokie jausmai po premjerų?
2. Kokia Jūsų sąsaja su V. Kernagiu?
3. Papasakokite šiek tiek apie savo personažą.
4. Kas labiausiai patiko rengiant miuziklą?
5. Įsimintiniausia akimirka / prisiminimas iš repeticijų?

Živilė Gadliauskaitė [Kara, gatvės muzikantė]:
1.   Nors esu ne pirmus metus teatre, tačiau kaskart po premjerų apima didžiulė tuštuma ir euforija 

vienu metu. Dažniausiai mėnuo po spektaklio būna psichologiškai labai trapus, nes nežinai, nei ką veikti, nei 
kur, nei su kuo, atrodo, kad nieko naudingo gyvenime tiesiog nebedarai.

2.    V. Kernagis... Mane su juo augino, tėtis iki šiol prisimena, kaip dainuodavau dainą „Santechnikas 
iš Ukmergės“, tai tiesiog nemirštanti klasika, kurios klausys dar daug kartų, nes maestro muzika, nepaisant 
laikmečio, visada yra aktuali ir paliečianti širdį. Tad jaučiuosi labai artima tam, ką jis kūrė, nes tai yra neįpras-
ta ir nuostabu.

3.   Mano personažas – gatvės muzikantė. Susikūriau sau priešistorę, kad buvau nemylimas vaikas, 
kuris save galėjo atrasti tik muzikoje. Taip dariau todėl, kad  mano amžiną atilsį senelis visad grodavo armoni-
ka, o tik dainuodama galiu jaustis arčiau jo. Mano personažo užduotis buvo supažindinti žmones su  muzikos 
skleidžiama šiluma ir laime.

4.   Labiausiai patiko, kad ir kaip banaliai skamba, žmonės. Kiekvienais metais šie žmonės man su-
teikia tokią pilnatvę ir ramybę, apie kurią net pasvajot kažkada negalėjau. Pajutau šiemet, kad net jei ateinu į 
teatrą surūgusi, tereikia 5 minučių, kad šypsena pasiektų aukščiausią tašką ir visą likusią repeticiją jausčiausi 
laimingiausiu žmogumi pasaulyje. Teatro žmonės yra mano šeima, nenorėčiau, kad jie kur nors dingtų.

5.  Įsimintiniausi prisiminimai galbūt ne iš repeticijų, bet iš laiko po jų, nes praleidę dvi valandas 
vienoje patalpoje su tais pačiais žmonėmis, baigę repetuoti praktiškai naktį, žinodami, kad kitą rytą visiems 
darbas, mokykla, studijos, mes kažkaip vis tiek namo grįžtame tik dar po poros valandų. Ir tai yra nežmoniš-
kai geras jausmas, nes čia niekas nekreipia dėmesio į amžių, charakterį, tiesiog kažkaip visi randame bendrą 
kalbą.

Arnas Treimakas [Avinas]:
1.  JAUČIUOSI FANTASTIŠKAI! Daug azarto, daug laimės ir nepaprastas pasididžiavimas sa-

vimi ir savo sceniniais sugebėjimais.
2. Mano sąsaja su V. Kernagiu stebėtinai maža. Repeticijoms prasidėjus žinojau tik kelias dainas 

ir biografines detales, bet laikui bėgant teko pamatyti vis daugiau, įdomesnių V. Kernagio kūrybos aspektų.
3. Esu avinas, bandos vedlys! Kiek „pasikėlęs“, egoistiškas, tačiau pasiryžęs apginti ir stovėti 

bandos priešakyje dėl avių saugumo.
4. Labiausiai patiko susibendravimas su kitais trupės artistais. 
5. Prisimenu epizodą, kai netyčia į mane atsitrenkė bėgdama kita artistė, ji nukrito ant malkų krū-

vos – iki šiol kiek nemaloniai dėl to jaučiuosi, bet, laimei, viskas baigėsi be susižalojimų!
Ieva Ragėnaitė [Vilniaus jaunimas - Jūrka]:
1. Iš tikrųjų daug buvo ir laimės ašarų, ir liūdesio po paskutinės premjeros, kadangi supratau, 

kad štai – viskas, daugiau šito miuziklo mūsų mylimoje scenoje neberodysime, o su kai kuriais čia vaidinome 
kartu  paskutinį kartą.

2. Esu ne kartą dalyvavusi pasirodymuose, kuriuose skambėdavo maestro muzika, tad ryšys su 
V. Kernagio kūryba pakankamai artimas, nes iš tikrųjų dainuoti, šokti ar vaidinti geriausia pagal lietuviškas 
dainas

3. Vaidinau Vilniaus jaunimo atstovę, mano veikėjos vardas Jūratė – trumpiau Jūrka. Ji yra tikra 
miestietė, kaip ir pats V. Kernagis. Mėgsta pabūti dėmesio centre, pasimaivyti, gerai pasilinksminti, tačiau 
nieko jai nėra geriau už maištavimą, išskirtinumo demonstravimą ir bendravimą su tokiais pat kaip ir ji – 
mėgstančiais eiti prieš sistemą, koks ir yra visas Vilniaus jaunimas. 
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4. Labiausiai patiko, kaip ir kiekvienais 

metais, tai darbas kartu su kitais miuziklo trupės na-
riais. Dėl to į šią trupę vis ir grįžtu, nes nors ir esame 
visi iš skirtingų aplinkų, skirtingų kartų, tačiau visi 
esame kaip didelė šeima. Taip pat prisipažinsiu, kad 
šitas miuziklas iš visų, kuriuose teko dalyvauti, yra šir-
džiai artimiausias bei mylimiausias.

5. Įsimintiniausios vienos akimirkos gal-
būt ir nėra, tačiau visada smagiausia būna, kai miuziklo 
statymo procesas įsibėgėja ir tada visi pradedame rink-
tis sekmadienio vakarais. Tuomet pirmą kartą, skam-
bant gyvai muzikai, su mišriuoju choru ir šokių an-
sambliais atliekame savo paruoštas scenas ir pagaliau 
matome bendrą miuziklo vaizdą. Kai jau išmokstame 
šokius, dainas, tada atsiranda vietos vaidybai bei im-
provizacijai, tuomet galima miuziklui atiduoti daugiau 
savo individualumo, vaidinti ne tik pagal scenarijų. 

Tomas Michailovič [Tėvulis Petras, avių au-
gintojas]:

1. Šilti jausmai, linksma būti kažko tokio 
didelio dalimi. 

2. V. Kernagio muziką vaikystėje gan 
dažnai grodavo visokiose šventėse. Turbūt labiausiai 
įsiminė SKAMP ir V. Kernagio „Mūsų dienos kaip 
šventė”. Labai dažnai V. Kernagio muziką grodavo per 
mokyklos renginius. Prisimenu, kaip tuometinio Dai-
nos teatro pasirodymuose Kernagio dainos suskambė-
davo tiesiog nuostabiai. 

3. Miuzikle vaidinau Petrą, bevardžio kai-
mo gyventoją, kuris kartu su žmona Ona augina avis. 
Petras be galo myli savo žmoną, vaikus ir avis. Su jais 
visais jam tenka išsiskirti dėl savo užsispyrusio ir ne-
lankstaus charakterio. 

4. Ruošiant miuziklą labiausiai patiko ste-
bėti, kaip viskas po truputį susiklijuoja. Nuo judesių 
be brėžinių repeticijų, per kurias apsvaigdavo galva 
apsisukus porą kartų, iki kelių šokių iš eilės, net ne-
galvojant apie choreografiją. Nuo pirmų vaidinimo re-
peticijų, kuriose lyg prastai kirčiuodami ir užsikirsda-
mi skaitome žodžius iš lapų, iki pasirodymų, kuomet 
kažkas lūžta, krenta ar dūžta ir nesumirksėjęs taisai 
situaciją, kiek gali. Nuo kolektyvo, kurio žmones su-
tikęs gatvėj galvoji, kur matei šį veidą, iki komandos 
susikūrimo, kai žinai, kad visiems tiek pat ar net labiau 
svarbus miuziklas ir jei kažkas atsitiks, jie pasiruošę 
padėti net neprašant.

5. Labiausiai įsiminė kūrybinės stovyklos 
savaitgalis „Pasakoje“. Tuo metu pirmą kartą patikėjau 
šiuo miuziklu ir pamačiau, link ko judame.



Marius Bareikis [Kolūkio pirmininkas Al-
gis]:

1. Po Vilniaus trečiosios premjeros su-
sigraudinau – gal dėl to, kad namų aplinka, o Utenoj 
savo personažą vaidinau profesionaliai – gal dėl visai 
kitos aplinkos, ir jausmas buvo toks užtikrintumo, kaip 
labai gerai pasirodžius.

2. Tai seniai ir gerai pažįstamos dainos, 
dainuotos mokyklos chore, per pobūvius, tad, saky-
čiau, mano santykis su maestro kūryba labai geras ir 
artimas.

3. Pirmininkas Algis – geras žmogus, ap-
krautas pareigomis ir „praplautomis“ smegenimis po 
susitikimo Vilniuje. Pasikeitęs į nepriimtiną valstie-
čiams asmenį, su kuriuo šie jau nebegali susišnekėti, 
nors visą gyvenimą Algis buvo žmonių žmogus.

4. Paliko įspūdį dainos, repeticijos, žmo-
nės, juokas repeticijų metu, bet labiausiai tekstai ir visų 
personažų dialogai.

5. Gal stipriausi prisiminimai  iš etapo, kai 
atsirado kostiumai, susiformavo bendras vaizdas, kaip 
personažai atrodys, kai tekstai pagaliau pradėjo eiti gy-
vai ir personažai atsiskleidė iki galo. Taip pat įsiminiau 
išvyką į „Pasaką“, čia labiau atradau savo personažą 
ir supratau, koks jis turi tapti po susitikimo su partijos 
sekretoriumi.

Gintarė Butrimaitė [Bibliotekos vedėja Fe-
licija]

1. Keistas jausmas, kad taip greitai praėjo 
premjeros po tiek repeticijų. Ir tuoj bus tuščia.

2. V. Kernagio dainas dainuoju jau seniai, 
nes su choru ar Dainos teatru dalyvaudavome V. Ker-
nagio atminimui skirtuose koncertuose.

3. Mano personažas yra bibliotekos vedė-
ja Felicija. Ji rami ir geros širdies, svajokliška, empa-
tiška. Tokia ir buvo bibliotekininkutės Felicijos dūšelė 
– geranoriška, rami ir svajokliška. Ji gyveno tarp rea-
lybės ir fantazijų pasaulio. Kartais užsisvajojusi biblio-
tekininkė visai pamiršdavo, kur eina ar ką daro, tačiau 
jai tai netrukdė auginti poros vištelių, kurios atstojo 
šeimą. Felicijai patiko ramus kaimo gyvenimo būdas 
ir paprasta buitis, o neišsenkančią jos meilę jausdavo 
kiekvienas kaimo gyventojas.

4. Geriausia buvo susitikti su seniai maty-
tais žmonėmis ir susipažinti su naujais.

5. Gan įsimintinas repetavimas lauke, nes 
pagaliau galėjome susitikti po tiek laiko nuotolinių re-
peticijų.

Kalbėjosi Agnė Matulionytė, II d
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Mūsų močiutės: „...svarbu vertinti tai, ką turime 

dabar.“

Visi kada nors būsime seni. Tarptautinės pagyvenusių žmonių dienos minėjimas (spalio 1 d.) paskatino 
mus pakalbinti savo močiutes ir paraginti jas pasidalinti savo išmintingomis gyvenimo įžvalgomis, prisimini-
mais. 

1. Koks įsimintiniausias Jūsų vaikystės įvykis?

2. Kaip leistumėte laisvalaikį, jeigu Jūsų niekas neribotų? Kaip jį leidžiate dabar?

3. Kaip manote, ar yra pakankamai veiklų senjorams? Ar jos lengvai prieinamos?

4. Kokie yra dabartinio Jūsų gyvenimo privalumai? O sunkumai?

5. Ar pritariate nuomonei, kad reikia gyventi šia diena, šia minute?

6. Ką galėtumėte patarti jaunam žmogui?

Salomėja B. (dešimtokės Gildės močiutė)

1) Įsimintinos įvairios šventės ir visos vasaros, praleistos kaime pas senelius.

2) Visur keliaučiau ir aplankyčiau kuo daugiau pasaulio šalių. Laisvalaikį leidžiu ramiai, einu 
pasivaikščioti su draugėmis, žiūriu mėgstamus serialus ir gaminu.

3) Manau, kad veiklų yra pakankamai, jų tik reikia paieškoti. Manau, prieinamos gana lengvai, ir 
tik noro trūksta.

4) Privalumai – neribotas poilsis, nereikia derintis prie kitų, nėra pastovios rutinos ir gali daryti 
viską taip, kaip nori. Šiuo metu jaučiu nebent bendravimo trūkumą.

5) Taip, labai pritariu. Manau, kad reikia džiaugtis kiekviena diena ir negyventi praeitimi.

6) Patarčiau netingėti mokytis, stengtis kuo daugiau pasiekti ir nuveikti, išnaudoti visas galimy-
bes.

Vitalija M.  (dešimtokės Jonės močiutė)

1) Man įsimintiniausia – kai būdama maža augau senelių sodyboje, prie Ventos upės, ir kiekvieną 
pavasarį su draugėmis brisdavome per upę į kitą krantą skinti žibučių.

2) Spręsčiau daugiau kryžiažodžių ir skaityčiau daugiau knygų, nes dėl pablogėjusios regos rečiau 
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tai darau. Dabar labiausiai mėgstu vaikščioti, einu į savo sodą ir vaikštau mieste, taip pat mėgstu gaminti.

3) Manau, yra veiklų, tačiau gyvenant mažesniame miestelyje ne visada jos prieinamos.

4) Nors tai ir senatvė, visada į ją žiūriu pozityviai, džiaugiuosi mažomis smulkmenomis, pavyz-
džiui, šiandien nusipirkau naują kilimą. Taip pat džiaugiuosi, kad galiu stebėti, kaip auga mano vaikai bei 
anūkai.

5) Taip, svarbu vertinti tai, ką turime dabar.

6) Jaunam žmogui patarčiau visuomet siekti savo užsibrėžto tikslo, būti atkakliam.

Elena T. (dešimtokės Liepos močiutė)

1) Man buvo įsimintiniausias įvykis, kai į kosmosą išskrido pirmasis kosmonautas, ir šventė, 
kuri dėl to buvo surengta. Na, ir Kalėdos, kaipgi be jų.

2) Keliaučiau aplink pasaulį. Dabar gaminu, dirbu sode bei vaikštau į bažnyčią.

3) Taip, manau, kad yra labai daug užsiėmimų. Pvz., Trečiojo amžiaus universitetas, kuriame yra 
daug veiklų: dainavimas, šokiai, dailė, įvairios paskaitos, teatras bei bendros kelionės. Manau, jog mažesnę 
pensiją gaunantiems žmonėms įvairios veiklos yra sunkiau prieinamos, bet jei yra noro – atsiras ir veiklų.

4) Didžiausias privalumas – užaugę vaikai ir augantys anūkai. Sunkumų neturiu, nes turiu palai-
kymą ir meilę, o ko daugiau reikia?

5) Tikrai reikia džiaugtis šia minute, ypač senjorams. Kiekviena akimirka ypatinga.

6) Jaunam žmogui reiktų džiaugtis gyvenimu, matyti tik pozityvą. Tegul kiekviena diena būna 
nauja patirtis, nauji iššūkiai.

Parengė Liepa Samulionytė, Gildė Bugaitytė, II b
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Tarptautinei klimato kaitos dienai

 (spalio 24 d.)

Apie klimato atšilimo problemą, jo grėsmes visi esame girdėję, tačiau, nepaisant to, neretai pabrėžia-
ma, kad visi žmonės vis tiek prie šios grėsmės vystymosi prisideda kiekvieną dieną: nerūšiuodami šiukšlių, 
išmesdami senus, bet dar galimus naudoti rūbus, pirkdami nekokybiškus daiktus, kurie netarnauja daug lai-
ko, todėl būna dažnai pakeičiami kitais, naujais. Norint sumažinti išmetamų atliekų kiekį, galima naudoti 
ilgiau tarnaujančius daiktus ar maistą, perkamą be pakuotės, ir taip priartėti prie Lietuvoje populiarėjančio 
gyvenimo būdo ,,zero waste‘‘ (nulis atliekų). Norint tai padaryti, reikia rasti prekių ženklų, kurie propaguoja 
ir savo veikla prisideda prie gyvenimo be atliekų būdo, pardavinėja ekologiškesnes prekes. Štai keletas tokių 
prekių ženklų:

,,Urban earth lovers’’– el. parduotuvė, kurioje galima rasti tokių buitinių prekių, kaip mediniai dantų 
šepetėliai, kietieji indų plovikliai ir kita. Taip pat čia pardavinėjama ir natūrali bei veganiška kosmetika, už-
rašų knygelės iš akmens ir net tušinukai iš žolių.

,,Humana’’– rūbų parduotuvė, prekiaujanti padėvėtais ir vintažiniais drabužiais.

,,Solidu’’ – kompanija, gaminanti kietą geros kokybės, natūralų šampūną, pakuojamą į popierinę 
pakuotę.

,,Uoga uoga’’ – natūralios bei ekologiškos kosmetikos firma Lietuvoje.

,,Gausa’’ – lietuviška padėvėtų prekių parduotuvė.

,,Nida’’ – įmonė, gaminanti natūralią lietuvišką kosmetiką, odos priežiūros priemones ir švaros prekes.

Kompanijai „Uoga uoga“ uždavėme keletą klausimų

1. Ar seniai užsiimate šia veikla?

Gyvuojame jau 10 metų.

2. Kaip kilo idėja pradėti kurti aplinkai draugišką, natūralią kosmetiką?

Kurti natūralią kosmetiką norėjome, nes tuomet Lietuvoje jos nebuvo arba ji buvo labai brangi. Mums 
buvo svarbu, kad būtume ne tik saugūs, bet ir atsakingi gamintojai.

3. Kaip manote, ar Lietuvoje populiarėja gyvenimo būdas be atliekų, taip pat natūralių organinių 
produktų naudojimas?

Žinoma, žmonėms tai rūpi ir dėl to labai smagu :))

 Parengė Emilija Stankauskaitė, Adrija Subačiūtė, II c



Kaip gerai pažįsti Lietuvą?
 
Siūlome Jums atsakyti į įvairių sričių klausimus ir įsivertinti savo žinias apie gimtąją šalį.

1. Kas yra vadinama šaltanosiais?
 
a) Koldūnai su mėlynėmis 
b) Šaltos nosies liga
c) Uogienė
d) Šuns veislė

2. Kada buvo įsteigtas Vilniaus universitetas? 

a) 1570 m.
b) 1579 m. 
c) 1580 m.
d) 1573 m.

3. Ar tiesa, kad Prezidentė Dalia Grybauskaitė turi baltą karatė diržą?
 
a) Taip
b) Ne

4. Kada Lietuva atgavo nepriklausomybę nuo 
Sovietų Sąjungos?

 
a) 1989 m. kovo 11 d.
b) 1989 m. sausio 13 d.
c) 1990 m. kovo 11 d.
d) 1990 m. sausio 13 d.

5. Kuriais metais Lietuva tapo NATO nare?
 
a) 2002 m.
b) 2004 m.
c) 2003 m.
d) 2005 m.

6. Koks yra Lietuvos Respublikos valdymo 
būdas?

 
a) Parlamentinė monarchija
b) Parlamentinė demokratija
c) Prezidentinė demokratija
d) Pusiau prezidentinė demokratija

7. Kas pavaizduota ant 500 litų banknoto? 

a) Maironis
b) Adomas Mickevičius
c) Jonas Jablonskis
d) Vincas Kudirka

8. Kokia pagonių lietuvių dievybė saugo namų 
židinio ugnį?

 
a) Gabija
b) Austėja
c) Perkūnas
d) Laima

9. Ateina bobelė su devyniom skarelėm, kas ją 
paliečia, tas gailiai verkia. Kas tai?

 
a) Ragana
b) Svogūnas
c) Karalaitė
d) Stiklas
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10. Koks garsus Vilniaus pastatas prieš 600 metų atliko gynybinio bokšto paskirtį?
 
a) Katedros varpinė
b) Gedimino pilis
c) Medininkų pilis

11. Kokios pilies viršūnėje pirmą kartą suplevėsavo lietuviška trispalvė?
 
a) Kauno pilies
b) Biržų pilies
c) Raudonės pilies
d) Gedimino pilies

12. Ar Vilniaus senamiestis yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą?
 
a) Taip
b) Ne

13. Kokio architektūrinio stiliaus yra Trakų pilis?

a) Klasicizmo
b) Baroko
c) Neogotikos
d) Gotikos

14. Su kokiu skraidančiu prietaisu yra siejamas lietuviškas tradicinis karštų bulvių patiekalas? 

a) Balandėliais
b) Cepelinu
c) Bulviniais blynais 

15. Didžiausias Lietuvos ežeras pagal plotą?
 
a) Tauragnas
b) Baikalas
c) Drūkšiai

16. Ar Baltijos jūros regione randama 80% viso pasaulio gintarų?
 
a) Taip
b) Ne

17. Kokie vabalai buvo laikomi šventais padarais pagonių laikais?

a) Sliekai
b) Bitės
c) Sraigės

Atsakymai: 1) a; 2) b; 3) b; 4) c; 5) b; 6) b; 7) d; 8) a; 9) b; 10) a; 11) d; 12) a; 13) d; 14) b; 15) c; 
16) a; 17) b.

Sudarė Paulė Kaminskaitė ir Radvilė Leiputė, I b


