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Rudeniu kankinasi gamta,

Ji nemoka abejingai mirti.

Džiaugsmas budi, jis 
čia pat, greta,

Tik sunku nuo skausmo jį atskirti.

Tik sunku atsisakyti to,

Ko galbūt iš viso neturėjai.

Pakartok, dar sykį pakartok,

Kaip mane mylėjai – nemylėjai.

Kaip buvai arti, labai arti,

Taip arti, kad net sunku tikėti.

Žmonės tampa viens kitam kiti,

Ir be dulkių pradeda dulkėti.

Mes dar galim būti dideliais,

Kaip kad rytas gali eit į dieną.

Tik nėra kam pasakyt – atleisk,

Nes abu privalom būti vienas.

Tu mane nuprauski savimi,

Savo lūpom tu mane pagirdyk.

Ir paverski laiką ugnimi

Dangui matant, žemei viską girdint.

Justino Marcinkevičiaus eilės
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LAIKRAŠČIO KOORDINATORĖ
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Jeigu radote gramatinę ar kitokio pobūdžio klaidą, prašo-
me tai laikyti tekstų autorių ar redaktorių akies klaida!

***
Jeigu norite panaudoti mūsų tekstus ir (ar) nuotraukas, tu-

rite gauti mūsų sutikimą!

TURI MINČIŲ IR NORI JOMIS PASIDALINTI? O 
GAL NORI PRISIJUNGTI PRIE MŪSŲ KŪRYBINĖS 
GRUPĖS?

Rašai? Kuri eilėraščius, meninę prozą, o 
gal domiesi aktualijomis ir rašai apie tai publicistinius 
tekstus? Iki kiekvieno mėnesio 15 dienos kurk ir siųsk 
į laikraščio el. pašto dėžutę savo mintis, nuomonę, 
apžvalgas, pastabas, o gal net ir nusiskundimus ir 
tavo balsas bus išgirstas! Jei turi originalių idėjų, nori 
įsitraukti į mokyklos gyvenimą, būti įvykių sūkuryje ir 
praplėsti draugų ratą – junkis prie mūsų komandos! 
Kreipkis į bet kurį iš mūsų arba mūsų būrio vadovę 
lietuvių kalbos mokytoją Jūratę Kalverš.

GALBŪT PIEŠI, O LAISVALAIKIU FOTOGRAFUO-
JI?

Būtų labai puiku, jeigu šiais kūriniais pa-
sidalintum ir su mumis! Kad laikraščio maketas vis 
gražėtų ir gražėtų, kartu taptų vis labiau originales-
nis, reikia ne tik fotografijų, bet ir iliustracijų, kurios 
tarnautų kaip asociatyvios iliustracijos. Jeigu nori 
pasidalinti šia kūryba, siųsk jas į laikraščio el. pašto 
dėžutę! 

KONTAKTAI
 » El. paštas: gabijos.laikrastis@gmail.com
 » Internetinė svetainė: www.balsas.us.lt
 » Soc. tinklas („Facebook“): /GabijosBalsas 

Žodis nuo 
redakcijos

Mielas skaitytojau! 
Mums labai malonu, kad ir šiais mokslo metais atsi-

vertei šį daugelio žmonių kuriamą mokyklos laikraštį – „Gabi-

jos balsą“. Kaip ir praeitais, metais pristatysime Vilniaus Gabi-

jos gimnazijos naujienas, vykdomus projektus ir, žinoma, visa 

ko ašį – „gabijietį“. Taip pat kursime interviu su įvairiomis įdo-

miomis asmenybėmis, straipsnius apie profesijas, priminsime 

aktualias Lietuvai ar pasauliui datas, analizuosime mokyklos ar 

miesto aktualijas, supažindinsime su Jūsų originalia kūryba, jei 

Jūs norėsite ja pasidalinti su kitais, patys kursime įvairias isto-

rijas, detektyvus. Bandysime supažindinti su universitetais, jų 

galimybėmis bei siūlomomis specialybėmis, kad būtų lengviau 

pasirinkti norimą ateities kelią. O kaip vieną iš pagrindinių lai-

kraščio tikslų sau įvardijame ir toliau siekti skatinti bendruome-

nės kūrybiškumą, iniciatyvumą, akcentuoti žinių svarbą mūsų 

gyvenime, taip vildamiesi prisidėti prie išsilavinusios, darnios, 

atviros visuomenės kūrimo. 

Rugsėjis – pirmasis rudens mėnuo. Tai nuostabus 

metų laikas, kada lapai nušvinta ryškiomis spalvomis, o tik pra-

budusius mus visus dar gali pasveikinti šviesūs rytai. O kur dar 

daržo gėrybių pilnos pintinės ar miškuose sudygusių grybų vir-

tinės bei rudeninio lietaus gaiva! Matote, kaip smagu sulaukti 

rudens? Juk tereikia į savo kasdienybę įlieti šlakelį optimizmo 

ir viską pagardinti ambicingais planais. Tuomet ir mažos smul-

kmenos džiugins, o pasivaikščiojimai rudeniniame parke su-

teiks ne mažiau įspūdžių nei atostogos prie jūros. 

Tad tikimės, kad ryškiaspalvė rudeninė gaiva visiems 

mums suteiks daugiau optimizmo ir džiaugsmo, o jei užeis liū-

desio akimirka, išsivirkite šiltos arbatos ir atsiverskite mūsų 

visų balsą – laikraštį „Gabijos balsas“. 

Spalvingo rudens ir įdomių mokslo metų!

Laikraščio redakcijos vardu – Justinas Iljeitis
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Ar žinai, jog Vilniaus Ga-
bijos gimnazijoje veikia Gabių 
mokinių klubas? Taip, jis skirtas 
patiems gabiausiems mūsų mo-
kyklos mokiniams nuo 2 pradi-
nės iki II gimnazijos klasės! Šis 
klubas buvo įkurtas 2007 metais 
ir pradėjo savo veiklą užsibrėžęs 
kilnų tikslą. Kviečiu susipažinti 
artimiau su šio unikalaus klubo 
struktūra, veikla, vertybėmis bei 
tikslais. Už malonų bendravimą, 
informaciją ir interviu dėkoju 
mokytojai Alinai Armonienei.

 □ Kas tas Gabių 
mokinių klubas? 

Tai vieta, kur gabūs mo-
kiniai renkasi savo noru ir akty-
viai dalyvauja klubo veiklose: 
įvairiuose susitikimuose su įžy-
miais žmonėmis, seminaruose, 
praktikumuose, organizuoja-
mose išvykose bei šventėse.

 □ Koks yra pagrin-
dinis klubo tikslas?

Motyvuoti mokinius 
mokytis mūsų gimnazijoje, kad 
jie rastų sau tinkamą nišą atsi-

skleisti, kad jaustųsi įvertinti, 
kad galėtų save realizuoti ir būtų 
pavyzdys kitiems mokiniams. 
Klubo veikla orientuota į aktu-
aliausių klausimų, susijusių su 
integracija į Europos ir pasaulio 
mokslo erdvę, svarstymu, ana-
lize, savo nuomonės išsakymą 
aktualiais mokslo klausimais.

 □ Ar kitose moky-
klose irgi įsteigti Gabių mokinių 
klubai?

Kitos Lietuvos ir Vilniaus 
mokyklos neturi tokio paties 
Gabių mokinių klubo. Mes di-
džiuojamės, jog analogų šiam 
klubui nėra, ir būtent dėl to jis 
yra unikalus būrelis vaikams. Tai 
išskirtinė galimybė tiems, kurie 
trokšta pažinti, praplėsti savo 
akiratį, susirasti naujų draugų 
bei savanoriškai įsilieti į moky-
klos veiklą.

 □ Ar rengiate išvy-
kas? Jei taip, kuri buvo pati įsi-
mintiniausia? 

Kiekvienais metais yra 
organizuojamos išvykos, keliau-
jame į spektaklius. Visgi viena 

šauniausių išvykų – aplankytas 
Koperniko mokslų centras Len-
kijoje. Čia mūsų gabieji turėjo 
galimybę pažinti mokslą iš ar-
čiau, visiškai kitu kampu. 

 □ Pagal kokius kri-
terijus mokinys yra atrenkamas 
ir turi galimybę įstoti į šį klubą?

Žinoma, pačius gabiau-
sius pastebi mokytojai ir patys 
pasiūlo jiems įstoti, tapti klubo 
nariu. Šis klubas orientuotas į 
akademinius gabumus – ne į 
meninius. Jei vaikas turi puikią 
vaizduotę, yra atsakingas, šau-
niai mokosi, aktyvus pamokų 
metu ir neturi elgesio, lanko-
mumo problemų – jis gali sava-
noriškai pretenduoti prisijungti 
prie klubo.

 □ Kur kreiptis, jei 
nori įstoti į Gabių mokinių klu-
bą?

Jei yra noras prisijungti 
prie GMK komandos, visuomet 
galima pasakyti mokytojui, kla-
sės auklėtojui, kuris susisieks su 
manimi, ir tuomet mes svarsty-
sime kandidatūrą. 

Parengė
Rolanda Girdžiūtė, IV D
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Laimėję antrą vietą kon-
kurse „Dainuok ir keliauk“ ilgai 
nesvarstėme – pasirinkome ke-
lionę prie jūros. Tai jau tapo Ga-
bijos gimnazijos mišriojo choro 
tradicija. Tad pirmojo rugsėjo 
savaitgalio rytą susitikome prie 
mokyklos ir patogiu autobusu 
pajudėjome link kelionės tikslo.  
Per tris dienas aplankėme daug 
miestų, muziejų bei paminklų, o 
svarbiausia – džiaugėmės geru 
oru ir nuolat skambančia daina.

Kelią link pajūrio pane-
mune pasirinkome neatsitiktinai 
– norėjome pasigrožėti nuosta-
biais Nemuno slėniais bei apžiū-
rėti kultūros palikimą. Pirmoji 
stotelė buvo Renesanso dvasia 
persmelktas Raudondvario 
dvaras. Estetiškai sutvarkytas 
sodas, Nevėžio slėnis, raudonų 
plytų pastatai ir dekoracijos lei-
do mums pasijusti lyg pasakoje. 
Raudondvaris – kompozitoriaus 
Juozo Naujalio gimtinė, todėl 
nepraleidome progos aplanky-
ti memorialinio muziejaus bei 
sudainuoti jo aranžuotų dainų 

„Lietuva brangi“ ir „Jaunimo 
giesmė“.  Taip pat užsukome 
į Vilkiją, dešiniajame Nemuno 
krante įsikūrusį miestelį.  Vilki-
joje aplankėme tautosakininko, 
lietuvių liaudies dainų rinkėjo 
Antano Juškos namelį, kur šei-
mininkas papasakojo neįtikė-
tiną Juškų gyvenimo istoriją ir 
įkvėpė mus daugiau domėtis lie-
tuvių liaudies kultūra. Po ilgos 
dienos atvažiavome į Klaipėdą, 
apsistojome  stovykloje, apsup-
toje pušyno. Vakarojome prie 
pat jūros, iki pat sutemų žaidė-
me komandinius žaidimus, degi-
nome laužą.

Kitą rytą keliavome į 
Kuršių Neriją. Persikėlę keltu 
pajudėjome link Juodkrantės. 
Ramybe dvelkiančioje Juod-
krantėje apžiūrėjome architek-
tūrą, Raganų kalną, pailsėjome 
ant marių kranto. Taip pat už-
sukome į Mirusias kopas, po ku-
riomis glūdi užpustytas Naglių 
kaimas. Įspūdinga aplinka ir gie-
dras dangus suteikė galimybę 
pasidaryti puikių nuotraukų ir 

atsipalaiduoti ant minkšto smė-
lio. Galutinė kelionės stotelė 
buvo Nida. Čia nepamiršome už-
sukti į Parnidžio kopą, kone gra-
žiausią kraštovaizdį Lietuvoje 
atveriančią vietą. Aplankėme Ni-
dos švyturį, grožėjomės unika-
liais pamario namais. Prie Vytau-
to Kernagio suolelio sustojome 
ilgesniam laikui. Maestro pasky-
rėme mylimiausias jo dainas, juk 
jis – kiekvienam Lietuvos cho-
rui svarbi asmenybė. Pavalgę ir 
pailsėję grįžome į stovyklą, kur 
toliau tęsėme nuotykius. Vidur-
naktį su gimtadieniu pasveiki-
nome choro draugę ir šiltą naktį 
praleidome paplūdimyje.

Visą kelionę mums gerą 
nuotaiką kūrė netylančios dai-
nos, juokas bei saulė. Nepamirš-
tamais įspūdžiais dalinsimės dar 
ilgai. Vilniaus Gabijos gimnazi-
jos mišrusis choras nuoširdžiai 
dėkoja organizatoriams, rėmė-
jams ir choro vadovėms už su-
teiktą galimybę patirti kelionės 
džiaugsmą ir toliau skambėti 
dainai.

Parengė
Gabrielė Meškelytė, IV B



Rugsėjo 
1–osios 
šventė

6

„GABIJOS BALSAS“ 

2014 metų rugsėjis

Rudeniškai vėsų 
Rugsėjo 1-osios rytą visi Ga-
bijos gimnazijos mokiniai 
bei mokytojai, pailsėję po 
karštos, saulėtos vasaros, 
sugrįžo į mokslo, naujų at-
radimų ir klasės draugų pa-
saulį.

Kaip ir kasmet, 
šventės metu vyko įdomus 
mokyklos renginių grupės 
„Brigada“ pasirodymas, po 
kurio mokyklos direktorė 
Vilija Klimavičienė pasa-
kė visiems susirinkusiems 
šventinę sveikinimo kalbą. 
Po to mokyklos mokiniai, 
tradiciškai apeidami ratą 
mokyklos vidiniu kiemu, iš-
keliavo į pirmąją klasės va-
dovo pamoką.

Šiemet Gabijos 
gimnazijoje mokysis 

1489 mokiniai
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Iš viso suformuotos 57 klasės. Iš 
jų 16 pradinių, 17 pagrindinės 
m-klos ir 24 gimnazijos.

Parengė
Justinas Iljeitis, III G



 □ Perskaičiau Jūsų 
frazę „Facebook“ profilyje: „Jei 
šiuo metu būčiau Lietuvos pre-
zidentas, tai Rusijos armijos 
Ukrainoje dabar nebūtų.“ Bū-
damas meras Jūs nieko negali-
te pakeisti? Pasiūlyti?

Miesto mero ir valsty-
bės vadovo atsakomybė skiriasi. 
Užsienio politikos formavimas ir 
prioritetai – Prezidento atsako-
mybė. Kaip Vilniaus meras, nuo-
lat siūlau daugybę idėjų, kasdien 
dirbame, kad jos virstų realybe. 
Geriausias to įvertinimas – nau-

jausi Europos Sąjungos agentū-
ros „Eurostat“ duomenys, kurie 
rodo, kad 93 proc. žmonių pa-
tenkinti savo gyvenimu Vilniuje. 
Tai rodo, kad pagaliau į miestą 
grįžo optimizmas, žmonės vėl 
gali drįsti svajoti. O kai gali sva-
joti – viskas įmanoma.

 □ Ar nupirkti Vil-
niui dviračiai valstybei atsipir-
ko? Jeigu ne, per kiek laiko, 
manote, atsipirks?

Vilnius nemokėjo nė už 
vieną dviratį. Tokia sistema vei-
kia daugelyje Vakarų Europos 

miestų, o nuo pernai ir Vilniuje, 
kai investuotojas sukuria dvira-
čių sistemą, o miestas jam už tai 
suteikia dalį reklaminių plotų. 

Šią dviračių nuomos sis-
temą Vilniaus miesto savivaldy-
bės iniciatyva įrengė prancūzų 
įmonė „JCDecaux Lietuva“. Per-
nai buvo atidarytos 24 stotelės, 
šiemet jų jau – 36. Pernai buvo 
200 dviračių, šiemet – 300. Vien 
pernai dviračiais buvo važiuota 
daugiau nei 100 tūkst. kartų. Pa-
vyzdžiui, mūsų oranžinį dviratį 
išbandė ir Vilniuje apsilankęs Da-

Vilniaus meras Artūras 
Zuokas:  apie miestą, 
mokyklą ir svajones
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nijos princas Frederikas. Šiemet 
sezonas dar ilgesnis (nes starta-
vome pavasarį), tad esu tikras, 
skaičiai bus dar įspūdingesni. 

 □ Švietimo siste-
moje vis kažkas keičiasi, at-
siranda naujovių, prie kurių 
daugeliui sunku prisitaikyti. Ar 
yra bandoma kažką daryti, kad 
nesikeistų kiekvienais metais 
egzaminų, mokymo programų 
tvarka? Apskritai, kokia, Jūsų 
nuomone, nuolatinių pokyčių 
šioje sistemoje prasmė? Nie-
kaip nerandama idealaus mo-
delio?

Judėjimas vyksta visuo-
met, netgi tuomet, kai mums 
atrodo, kad stovime vietoje. Jei-
gu mes stovime, mus aplenkia 
kiti. Pažiūrėkime į mus supantį 
pasaulį. Kaip viskas keičiasi ir 

tobulėja. Dar prieš 70 – 80 metų 
keturias klases baigęs žmogus 
atrodė išsilavinęs. Šiandien išsi-
lavinęs tas, kas mokėsi 12 metų 
mokykloje ir mažiausiai 4 metus 
universitete. Pradines mokyklas 
pakeitė septynmetės, septyn-
metes – vidurinės. Dabar vidu-
rines keičia gimnazijos. Keičiasi 
visuomenė, drauge keičiasi ir jos 
poreikiai. 

Visgi manau, kad Lie-
tuvoje švietimo srityje procesai 
menkai koordinuojami, apie ge-
rąsias iniciatyvas ir sėkmingas 
praktikas nelabai kas ką plačiau 
žino, o apie nenusisekusius pro-
jektus iš viso linkstama geriau 
patylėti. Platesnio koordinavimo 
trūksta ir keičiant ugdymo pro-
gramas. Akivaizdu, kad vienais 
metais griebiamasi vieno, kitais 

Būk realistas – siek neįmanomo!

– kito, dalykai nesuderinami, 
programas tenka nuolat taisyti.

Pirmiausia, būtina su-
kviesti prie stalo mokytojus, pe-
dagogikos specialistus iš aukštų-
jų mokyklų, vadovėlių autorius ir 
leidėjus, tėvų organizacijų atsto-
vus, kad jie  kartu pabandytų ieš-
koti neatidėliotinų sprendimų. 
Kartu aptarti mokymo progra-
mų atnaujinimą, vadovėlius, ga-
limybes orientuotis į naujausias 
metodikas, kurios skatina žinių 
integravimą, kūrybiškumą. Šio-
je srityje labai kviesčiau pradėti 
sistemingai jungti valstybines ir 
privačias iniciatyvas. 

Niekas nežino, ko da-
bartiniams moksleiviams reikės 
jų gyvenime ir karjeroje po 15 – 
20 metų. Todėl ypatingą dėmesį 
tiek programose, tiek vadovė-
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liuose reikia skirti bendriesiems 
gebėjimams, kurie yra universa-
laus pobūdžio. Šiandien to labai 
pasigendu.

 □ Esate idėjų žmo-
gus – kokios mintys atsiranda 
užsiminus apie svajonių mo-
kyklą? Kokia Jinai turėtų būti? 
Laisva, be namų ar atsiskaito-
mųjų darbų? O gal viskas turė-
tų išlikti taip, kaip dabar?

Norėčiau, kad moky-
tojas būtų ne tik sausas dalyko 
dėstytojas, bet ir draugas. Peda-
gogas turi ne tik padėti rasti at-
sakymus į mokymosi klausimus, 
bet padėti atskleisti moksleiviui 
jo slaptas galimybes, ypač kū-
rybingumą, kuris šiandieninėje 
visuomenėje ypač svarbus. Ma-
nau, kad ateities pedagogas yra 
toks, kuris formaliame ugdyme 
naudoja kūrybiškus, neforma-
lius metodus. Moksleiviai turi 
būti motyvuoti, užsiimti tuo, 
kas jiems patinka, nes tai nėra 
vien teorinės pamokos, o prakti-
niai darbai. Ateities mokytojai ir 
mokiniai iniciatyvūs, kūrybingi, 
daug šypsosi.

 □ Prisimindamas 
savo Vilniaus Gabijos gimna-
ziją, kurioje mokosi apie 1500 

mokinių, noriu paklausti, kaip 
išspręstumėte patalpų trūku-
mo problemą ir ką manote apie 
naujos mokyklos statybos pro-
jektą, kuris kažkaip stringa?

Mokykla iš tiesų yra po-
puliari, daugybė vaikų čia nori 
mokytis. Ir kol kas vienintelis, gal 
ir nelabai populiarus problemos 
sprendimo būdas – tai apriboti 
vaikų iš kitų rajonų patekimą į 
šią mokyklą. Pirmiausia ši moky-
kla turi būti tiems, kurie gyvena 
mokyklai priklausančioje terito-
rijoje. 

 □ Ar egzistuoja to-
kia profesija – meras?

 Visada sakau – aš 
nedirbu mero darbo, tai mano 
gyvenimo būdas. 

 □ Koks yra kasdie-
ninis mero darbas? Ar tai įpras-
ta rutina, o gal kiekviena diena 
yra vis kitoks ir įdomesnis iš-
bandymas?

Mero darbas pats geriau-
sias pasaulyje, kiekviena diena 
pilna įdomios veiklos, žmonių, 
atsakomybių, svajonių ir iššūkių. 

 □ Esate žurnalis-
tas, kas stumtelėjo jus nuke-
liauti į politiką?

Dar besimokydamas 

mokykloje buvau nusprendęs, 
kad tikrai norėčiau studijuoti 
žurnalistiką. Kaip ir kiekvienas 
jaunas žmogus, norėjau patirti 
kuo daugiau įspūdžių, o žurnalis-
tika (nenuobodus darbas, ben-
dravimas su įdomiais žmonėmis, 
kelionės), maniau, jų suteikia. 
Grįžęs iš armijos įstojau į žurna-
listiką ir labai džiaugiuosi, kad ją 
baigiau. Manau, kad ir universi-
tetinis išsilavinimas, ir žurnalis-
to profesija, ir darbas yra vieni 
iš pagrindinių mano sėkmės 
pamatų. Net ir šiandien dažnai 
save pagaunu mąstant kaip žur-
nalistą, o ne kaip politiką. O kaip 
verslininkas ir politikas galiu pa-
sakyti: „Esu žurnalistas, įlindęs 
į politiko ar verslininko kailį, ir 
atlieku žurnalistinį tyrimą.“ Tik, 
deja, nespėjau dar apie tai para-
šyti. Save laikau žurnalistu, nors 
politikoje mane žavi tai, kad čia 
gali labai daug ką nuveikti.

 □ Pastaruoju metu 
Vilniuje yra įgyvendinami tikrai 
įdomūs ir kūrybingi sprendi-
mai. Ar artimiausiu metu atsi-
ras dar kokių nors?

Šiandien turime daugy-
bę projektų ir idėjų, tikrai dau-
gybė gražių, gerų dalykų Vilniuje 
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nuolat atsiranda ir atsiras. Tačiau 
visgi svarbiausia šiuo metu – su-
sitvarkyti su savo finansais. Kaip 
dažnai sakau: Vilnius yra puikus 
didžiulis sunkvežimis, kuris galė-
tų vežti didžiulį krovinį. Miestas, 
kuris galėtų būti kur kas dides-
nis donoras valstybės biudžete. 
Tačiau, kaip jau sakiau, šiandien 
mums trūksta pinigų degalams. 
Manau, didžiausias tikslas šiuo 
metu yra pasiekti, kad Vyriausy-
bė pakeistų požiūrį.

 □ Kokie ateities 
planai Vilniuje? 

Gaila, kad Vilnius yra 
praradęs svarbą, kurią Lietuvos 
sostinė turėjo XVI-XVII amžiu-
je. Tuo metu Europa Vilnių laikė 
labai svarbiu miestu – vadino jį 
metropoliu. Deja, paskui visi, val-
dę Vilnių, norėjo matyti jį kaip 
provincinį miestą. Tad ateities 
Vilnius turėtų būti metropolis, 
mano vizija, kad iki 2030 metų 
pačiame mieste gyventojų pa-
daugėtų iki 700 tūkstančių, die-
nos gyventojų, kurie atvažiuotų 
dirbti – iki 850 tūkst., o su gyven-

tojais aplink miestą būtų iki mili-
jono žmonių. Iš kur tas milijonas? 
Iš mažesnių Lietuvos miestų, iš 
kaimyninių šalių – Lenkijos, La-
tvijos, Ukrainos. Taip pat Vilniuje 
galėtų apsistoti tie, kurie grįžta iš 
emigracijos. 

 □ Girdėjau, kad ga-
lima atlikti pas jus praktiką? Ar 
iš tiesų leidžiate mokiniams iš 
arčiau pažinti Jūsų darbą ir kaip 
visa tai vyksta?

Taip, jau ne vienas moks-
leivis savaitę laiko praleido su 
manimi ir dalyvavo visuose 
mano dienotvarkėje numatytuo-
se susitikimuose bei renginiuose. 
Tai puiki galimybė moksleiviams 
iš arti pamatyti, kaip vyksta 
konkretūs darbai. Esu maloniai 
nustebintas moksleivių sąmo-
ningumo. Beje, visi dalyvavę 
moksleiviai prisipažino, kad ne-
sitikėjo, jog mano diena tokia 
įtempta. Norintys atlikti praktiką 
turėtų man parašyti laišką. 

 □ Galbūt turėtu-
mėte palinkėjimų jau vienerius 
metus leidžiamam Vilniaus 

Gabijos gimnazijos laikraščiui 
„Gabijos balsas“ ir mokyklos 
bendruomenei?

Svajonių, nes jos įpras-
mina gyvenimą. ,,Aš turiu sva-
jonę’’ – skamba išdidžiai ir oriai. 
Gyvename laiku, kai mūsų svajo-
nes gali riboti tik mūsų pačių bai-
mė svajoti drąsiai. O kokia Jūsų 
svajonė?

Klausimus merui parengė 
Justinas Iljeitis ir Šarūnė 

Jovaišaitė
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Gimnazijos direktorė: „Būtent svajonės 
mus visus veda pirmyn!“

 □ Ruduo ne tik 
nuostabiai auksinis metų lai-
kas, bet ir nauji mokslo metai, 
kada mokiniai dar vis trykšta 
entuziazmu mokytis ir Rugsėjo 
1–ąją sušukę: „Sveika sugrįžus, 
mokyklėle!“ keliauja pasisemti 
naujų žinių. Tad kokios naujo-
vės, kokios darbo kryptys mūsų 
laukia šiais 2014 – 2015 mokslo 
metais?

Na, pati didžiausia nau-
jovė, atsiradusi mokykloje, yra 
mobiliosios klasės sukūrimas. 
Šiemet jos mokiniais tapo I m 
klasė. Tai reiškia, kad kiekvie-
nas klasės mokinys bei tai klasei 
dėstantis mokytojas gavo po 

planšetinį „Apple“ kompiute-
rį (plačiau apie mobiliąją klasę 
skaitykite 2 kl.). Reikia nepamirš-
ti ir to, jog 7-okai šiemet persikė-
lė į I-ąją pamainą. Tai tikrai yra 
džiaugsminga naujiena, nes ir 
siekiame to, kad visi moksleiviai 
mokytųsi pirmoje pamainoje. 
Aišku, dabar dar tokių galimybių 
nėra, tad II–oje pamainoje dar 
vis mokosi pradinukai antrokai 
bei trečiokai ir 5–okai.

 □ Taigi, mokykla 
palaipsniui žengia į skaitmeni-
nį amžių ir gimnazijos I m klasė 
tampa mobiliąja klase, kuri per 
pamokas naudojasi planšeti-
niais kompiuteriais. Gal galėtu-
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mėte papasakoti plačiau apie šį 
projektą, jo tikslus ir galbūt lau-
kiamus rezultatus?

Taip, mokykla nuola-
tos bando žengti koja į koją su 
technologijomis. Ir kaip vienas 
iš iššūkių yra ši klasė, kurios mo-
kiniai pamokų metu naudosis 
planšetiniais kompiuteriais. Šios 
planšetės mokiniams turėtų pa-
dėti patiems pamatyti, surasti 
ir išmokti pamoką, nes dabar 
jiems kiekviena pamoka bus vos 
ne laboratorinis darbas, kada 
kiekvienas atlieka bandymą in-
dividualiai. Kol kas mokiniai per 
pamokas lygiagrečiai naudoja 
ir vadovėlius, ir interaktyviąją 
medžiagą planšetėse. Žinoma, 
mokiniai greičiau pripranta prie 
šiuolaikinių naujovių, tad reikia 
nepamiršti, kad planšetėmis 
mokiniai naudosis ir namuose, 
o internetiniu ryšiu pasirūpi-
no telekomunikacijų bendrovė 
„Bitė“. Na, o mokytojams jau 
įvyko du mokymų seminarai, ku-
rių metu visi susipažino su tokio 
darbo specifika. Tikiuosi, kad šis 
projektas leis tikrai daug ko pa-
simokyti, o naujovių niekada ne-
reikia bijoti.

 □ Laikas yra lyg 
drakonas, tad visai nenuostabu, 
kad greitai pralėks rugsėjis ir 
ateis spalis, o kartu ir mokyklos 
25–tasis gimtadienis, tad kele-
tas klausimų apie tai:

 □ ko galima laukti 
šį šiltai sidabrišką jubiliejų?

Artėja tikrai nuostabiai 
gražus bei sidabriškai šiltas jubi-
liejus – mokyklos 25-metis. Tad 
visai nenuostabu, kad šiųmetinė 

tema yra avilys, bitės, o kitaip 
tariant, mokyklos skleidžiama ši-
luma. Juk mokykla tai darni, vie-
ninga ir didžiulė šeimyna, kurios 
nariai vienas kitą papildo, moko 
ir išlydi. Tad būtent šie dalykai 
ir bus labiausiai akcentuojami 
mokyklos jubiliejaus metu. Na, 
vienas iš pagrindinių įvykių bus 
koncertas, vyksiantis spalio 22 
d. ir net ne mūsų mokykloje, o 
Mikalojaus Konstantino Čiurlio-
nio menų gimnazijoje, taip pat, 
kaip ir kasmet, penktadienį bus 
organizuojamas šokis – „flašmo-
bas“, mokinių kūrybinis konkur-
sas – koncertas „Gabijovizija“. 
Todėl tikiuosi, kad į visus ren-
ginius mielai sugužės didžioji 
dalis mokyklos bendruomenės, 
ir mes visi kartu paminėsime šį 
mokyklos gimtadienį.

 □ Galbūt bus įdo-
mesnių ir kasmet neplanuotų 
renginių? 

Kaip ir kasmet, visų pir-
ma laukiame iniciatyvų iš mo-
kinių. Aišku, nepamirškime ir 
menų, sporto bei kitų dalykų 
mokytojų, kurie tikrai stropiai 
ruošiasi šiam jubiliejiniam gim-
tadieniui. Bet visa kita yra palie-
kama mokyklos pamato – „ga-
bijiečio“ rankose. Tad tikimės 
sulaukti kuo įdomesnių iniciaty-
vų tiek iš mokinių, tiek iš Moki-
nių tarybos bei visos mokyklos 
bendruomenės.

 □ Gal sulauksime 
ypatingų svečių apsilankymo?

Niekada negali žinoti, 
kas atsakys į kvietimą apsilan-
kyti mokyklos jubiliejuje. Juk 
Lietuvoje yra daugybė mokyklų, 

kurios švenčia įvairius jubilie-
jus, tad ir mes nesame kuo nors 
išskirtiniai. Na, bet visuomet 
maloniai kviečiame Švietimo ir 
mokslo ministerijos, kitų minis-
terijų atstovus, Vilniaus miesto 
savivaldybės tarybos narius. Pa-
bandysime pakviesti ir Vilniaus 
miesto merą Artūrą Zuoką. Tad 
kvietimų tikrai bus daug, o į ku-
riuos bus atsakyta vizitais, maty-
sime vėliau.

 □ Galbūt šia proga 
atnaujinsime ryšius su užsienio 
gimnazijomis ir vėl vykdysime 
mainus?

Tikrai tai darome kas-
met, o kadangi šiemet užbai-
gėme Comenius projektą, tai 
pradėsime rašyti naują ir ban-
dysime vėl jį laimėti, kad galėtu-
mėme plėsti pažįstamų užsienio 
gimnazijų sąrašą. Kaip tik bandy-
sime užmegzti ryšius su Italijos 
gimnazija, kurios mokiniai per-
nai buvo atvykę pas mus, taip 
pat bandysime atnaujinti ryšius 
su jau bendradarbiaujančiomis 
gimnazijomis. Visuomet laukia-
me iniciatyvų bei pasiūlymų ir iš 
Mokinių tarybos.

 □ Reikia nepamiršti 
ir kitų spalio mėnesio renginių, 
o vienas iš jų yra ir Mokytojų 
diena. Ko palinkėtumėte vi-
siems mokyklos pedagogams? 

Mokytojams palinkėčiau 
būti šiuolaikiškiems, inovaty-
viems, nebijoti naujovių ir nepa-
miršti, kad visiškai nereikia bijoti 
tų momentų, kada mokiniai pa-
moko mus. Juk gyvenimas žen-
gia į priekį, o kartu žengiame ir 
mes.
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 □ Nepamirškime ir ne visada ma-
tomos mokyklos dalies – žmonių, kurie galbūt 
nemoko mokinių, bet visuomet padeda: tai vi-
sas techninis personalas, raštinės ir bibliotekos 
darbuotojai, socialiniai pedagogai, psichologai, 
sveikatos specialistai, valgyklos darbuotojai ir 
kt. Tad ko palinkėtumėte šiems mūsų pagalbi-
ninkams? O gal, Jūsų akimis žiūrint, kokios nors 
srities specialistų mokykloje trūksta ar jų galėtų 
būti daugiau?

Taip, iš tiesų niekada nereikia pamiršti šios 
ne visados matomos mokyklos dalies. Juk visais 
atvejais, jeigu nebūtų jų – nebūtų ir visiškos tvar-
kos mūsų bendruomenės viduje. Iš tiesų, visados 
primenu, kad ir su šiais žmonėmis reikia tiek pasis-
veikinti, tiek juos pasveikinti įvairių švenčių proga.

 □ Ar yra tokia profesija – direkto-
rius?

Tikrai manau, kad ne. Nors dažniausiai vi-
siems atrodo, kad taip. Juk net, jeigu paklausi pra-
dinuko 1-oko, tai pasigirs dažnas atsakymas apie 
jo ateities profesiją – būsiu direktorius. Aš tikrai 
nemanau, kad tai yra profesija, bet šis darbas yra 
reikalaujantis pareigingumo ir atsakomybės, o 
kartais net ir iššūkių pateikiantis. Žinoma, tai yra ir 
ryškiaspalvis darbas, nes kiekviena diena gali būti 
vis kitokia.

 □ Pastaruoju metu mokiniai išreiškia 
domėjimąsi galimybėmis įrengti atletinę sporto 
salę. Kaip manote, ar tokia galimybė būtų įmano-
ma?

Mokyklos perspektyviniuose planuose ti-
krai taip, bet reikia nepamiršti, kad mokykloje mo-
kosi iki 1500 mokinių, tad šiuo metu tokių laisvų 
erdvių kaip ir nėra. Kada gimnazija išsigrynins, ti-
krai bus galima suteikti mokiniams tokią galimybę 
sportuoti ir ne tik pamokų metu, bet ir tuomet, 
kada mokiniams yra „langas“ ar tiesiog labai nori-
si. Na, o dabar didžiausią dėmesį reikia skirti mo-
kyklos sporto salės renovacijai, nes čia dabartinė 
situacija yra kritinė.

 □ Ko palinkėtumėte mokiniams?
Svajoti. Juk būtent svajonės mus visus 

veda pirmyn!

Parengė
Justinas Iljeitis, III G
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Rugsėjo 26 – Europos 
kalbų diena

Šia proga pakalbinome porą mūsų mokykloje užsie-
nio kalbas dėstančių mokytojų.
 □ Kaip manote, kodėl Europoje aps-

kritai minima tokia diena?
 □ Ką Jums, kaip užsienio kalbos mo-

kytojai, reiškia Europos kalbų diena?
 □ Ką veikiate pamokų metu šią die-

ną? Kaip mokiniai reaguoja į šią šventę?
 □ Gal turite kokių nors idėjų, kaip pa-

gyvinti šią šventę mūsų mokykloje? 
Į mūsų klausimus atsako anglų kalbos mokytoja  

Virginija Mitrulevičienė:
 □ Europos kalbų diena siekiama pa-

rodyti, kaip ir kodėl daugiakalbystė yra viena iš 
didžiausių Europos vertybių.

 □ Dalyvaudami Kalbų dienos rengi-
niuose, mokiniai gali patirti, kiek yra naudinga mo-
kėti vieną ar kitą užsienio kalbą. Tokie renginiai 
skatina kalbų mokymosi įvairovę, ugdo pagarbą 
visoms Europos kalboms, o tai man, kaip užsienio 
kalbos mokytojai, labai svarbu.

 □ Pamokų metu mokiniai diskutuoja 
aktualiomis temomis apie Europos šalių kultūrinį 
paveldą, tautinę ir kalbinę įvairovę, dalinasi kelio-
nių įspūdžiais, išryškindami aplankytų šalių savitu-
mą, kalbos mokėjimo svarbą. 

 □ Mokyklos valgykloje tą dieną galė-

tų būti pakeistas meniu ir siūlomi įvairių šalių tra-
diciniai patiekalai. Fojė galėtų būti mokinių nuo-
traukų, parsivežtų iš kelionių po Europos šalis, 
paroda...
Į klausimus atsako vokiečių kalbos mokytoja  

Viktorija Jakulienė:
 □ Europos kalbų dienos minėjimu no-

rima atkreipti dėmesį į Europos šalių kalbų įvairo-
vę, jų savitumą ir panašumą, skatinti domėjimąsi 
užsienio kalbomis, norą mokytis naujų kalbų.

 □ Europos kalbų diena – šventė ne tik 
man, bet ir kolegėms, nes kiekvienais mokslo me-
tais šią dieną stengiamės paminėti vis kitaip: su 
mokiniais rengiame projektus, radijo reportažus, 
dalyvaujame miesto renginiuose.

 □ Pamokų metu pirmiausia atkreipiu 
dėmesį į datą – rugsėjo 26-ąją. Tada trumpai ap-
tariame, kokia tai diena, kuo ji ypatinga, diskutuo-
jame, kokios Europos kalbos populiarios, kodėl 
reikia mokytis užsienio kalbų.

 □ Kad ši diena būtų įsimintina moki-
niams, galbūt reikėtų žiūrėti filmus originaliomis 
anglų, rusų, prancūzų, vokiečių kalbomis. Tai ge-
riausia galimybė girdėti kalbą įvairiose situacijose. 

Parengė
Vytenė Pranytė, III D



Kalendorinis ruduo prasideda rugsėjo 1 d., kurią vainikuoja ir naujų mokslo metų pradžia, ta-
čiau astronomine šio metų laiko pirmąja diena yra laikoma Rudens lygė. Rudens lygiadienis (lygė) yra 
metas apie rugsėjo 21–24 dieną, kai dienos ir nakties laikas suvienodėja. Nuo šios dienos naktys tampa 
ilgesnės už dienas ir toliau ilgėja. Ši diena jau nuo seno yra laikoma švente, anksčiau žmonės šią dieną 
džiaugėsi derliumi, dėkojo dievui Žemininkui ir aukojo jam gyvulius. Šiais laikais retai kas švenčia šią 
šventę, tačiau kiekvienais metais Vilniaus Kalnų parke vyksta tradicinės „Ožio aukojimo“ apeigos. Jų 
metu skamba senovinė muzika, deginamos didžiulės šiaudų skulptūros. Juodkrantėje vyksta tradicinė 
nendrinių skulptūrų ant vandens ekspozicijos sudeginimo akcija. Šiemet Lietuvoje Rudens lygiadienis 
buvo rugsėjo 23 d. 5 val. 30 min.

Parengė Eglė Puodžiūnaitė ir Gabija Vaserytė, II c
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Rugsėjį – Rudens lygės šventė

Rūšiuokime atliekas ir dalyvaukime projekte – 

„Mes rūšiuojam“!

Daugiau informacijos: http://www.mesrusiuojam.lt


