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Štai jau pats tikriausias ruduo – gamtoje ryškių spalvų įvairovė, kai kur 
dar kampuose raizgosi voratinkliai, o kai kur rytais jau pasirodo šaltukas, lan-
gų stiklus padengdamas šerkšnu. Tai tik keletas iš daugelio smulkmenų, kurias 
galėjome pastebėti spalio mėnesį. Pamatykime šiuos mažuosius dalykus, nes 
būtent jie ir puošia mūsų gyvenimą. 

Spalio mėnesį paminėjome mūsų laikraščio vienerių metų gimtadienį bei 
visos mokyklos 25-ąjį gimtadienį. Tad šiame laikraščio numeryje pasidalinsime 
su Jumis archyvinėmis nuotraukomis, kuriose fiksuotos įvairios mokyklos 25–ių 
metų gyvenimo akimirkos. Be abejo, rasite ir puslapių, skirtų Mokytojo dienos 
progai, bei kitų įdomių tekstų. 

Tad įdomaus laisvalaikio su mūsų laikraščiu ir įkvepiančio, brandaus ru-
dens!

Laikraščio redakcijos vardu – Justinas Iljeitis, III G

Sveiki, bičiuliai!
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Konkurso „Mano svajonių mokykla“ 
laureatai ir Jų mintys

Koridoriuose turėtų būti bent trys fontanai šokolado, kabinetų durys telepatinės, 
„Jos būtų nedidelės, bet kai įeini, pagalvoji, prie kokio kabineto ar fontano nori būti, 

ir išėjęs pro duris tu jau būni ten, kur nori.“ Meda Vaivadaitė, 6 a

„Pirmiausiai norėčiau, kad mokyklą 
dengtų didžiulis stiklinis gaubtas, per 
kurį pertraukų metu galėtumėme ste-
bėti dangų, ir tai yra svarbus akcentas, 
kadangi daugelis žmonių šiais laikais 
vis rečiau pažiūri į dangų...“ Eivydas 

Kantautas, I c
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„Mano svajonių mokykloje mokytojai iš 
anksto nežinotų, ką jie šiandien kalbės 
pamokoje, nes mano mokykloje būtų 
daugiausiai kalbama apie šiandieną. 
Pavyzdžiui, apie tai, kas įvyko pasau-
lyje dešimt minučių prieš pamokos pra-

džią.“ Simas Staniulis, III A

„Mokytojai, atėję į mokyklą, ant stalo 
rastų šviežiai spaustų apelsinų sulčių, 
vaisių bei šviežiai nuskintą rožę. Po 
varginančios darbo dienos mokykloje 
galėtų atsipalaiduoti baseinuose bei 

pirtyse.“ Gabija Slavinskaitė, 6 c

„Norėčiau, kad prie valgyklos durų 
būtų robotukas, o kad darbus irgi tai-
sytų robotukai, tokie kaip valgykloje...“, 
„Bet visų svarbiausia mokykloje yra 
bendravimas. Be bendravimo mokykla 
būtų  košmaras ir jokios technologijos 
neatstotų šilto pokalbio“. Silvija Radze-

vičiūtė, 6 a



Tarptautinė mokytojo diena: mūsų 
mokytojai

Turbūt vienos 
ryškiausių mokyklos švenčių 
– Mokytojo dienos – proga 
kalbinome kelias mūsų 
gimnazijos mokytojas, kurias 
pažįsta, ko gero, didelė mūsų 
mokinių dalis. 

Klausimai

 □ Kas paskatino Jus 
rinktis būtent šią profesiją? 
Ar niekada nesigailėjote 
savo pasirinkimo?  

 □ Didelę reikšmę 
Jums turi Mokytojo dienos 
šventė? Ar švenčiate šią 
šventę?  

 □ Kokią savo 
pamoką galite pavadinti 
gera, pavykusia?  

 □ Jūsų, kaip 
mokytojos, pats didžiausia 
noras, galbūt svajonė?  

 □ Idealus mokinys? 
Koks jis? 

 □ Profesijos pasirinkimą nulėmė, kad 
tai buvo vaikystės svajonė, kurią, atėjus stojimų 
metui, ir įgyvendinau, nors mano pasirinkimu 
tėvai niekada nesidžiaugė. Pati to niekada 
nesigailėjau ir džiaugiuosi per daugelį darbo 
metų sutiktais žmonėmis.  

 □ Malonu, kad tiek dabar mokomi, 
tiek jau baigę mokyklą mokiniai pasveikina.  

 □ Kiekvieną!  
 □ Kad nereikėtų rašyti pažymių. 

Rimtai.  
 □ Būtų labai nuobodu mokyti tokius 

Biologijos mokytojos Violetos Aniūnienės atsakymai

mokinius. Žavus ir idealus kiekvienas – linksmas, jaunatviškai išdidus, leipstantis iš juoko. Visi jie 
mano kantrybę ir toleranciją daro idealiai didelę.  
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Lietuvių kalbos mokytojos Jūratės Skomantienės atsakymai

 □ Kiek save prisimenu, tiek norėjau 
būti mokytoja. Manau, tam didelę įtaką turėjo 
tėčio brolis, kuris buvo mokytojas, vėliau sektinu 
pavyzdžiu tapo lietuvių kalbos mokytoja. Manau, 
kad mokytojo profesija leidžia nuolat tobulėti, būti 
gyvenimo centre, todėl tikrai niekada nesigailėjau 
savo pasirinkimo. 

 □ Manau, kiekvienam žmogui smagu 
švęsti savo profesinę šventę. O pačios gražiausios 
tos dienos akimirkos, aišku, mokyklos šurmulyje. 

 □ Tokią pamoką, kurią kuri ne tik tu pats, 
bet jos aktyviais bendraautoriais tampa ir mokiniai. 

 □ Svajonių daug ir įvairių. Tačiau 
pasidalinsiu ta, kuri susijusi su mano dėstomu dalyku. Labai norėčiau, kad visi mokiniai domėtųsi 
literatūra ir norėtų kuo gražiau kalbėti savo gimtąja kalba. 

 □ Jei visi būtų idealūs, būtų neįdomu. O prie idealo priartėja tie, kurie yra motyvuoti, 
turi gerą humoro jausmą. 

Matematikos mokytojos ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui                                                                                       
Jūratės Bakasėnaitės atsakymai

 □ Vaikystės žaidimų metu dažniausiai 
būdavau mokytoja arba gydytoja. Mokydavau 
jaunesnįjį brolį ir kaimynų vaikus, o gydydavau 
lėles. Vėliau, pirmoje klasėje, turėjau nuostabią 
pirmąją mokytoją. Su ja susiję gražiausi pirmieji 
mokykliniai metai. Tuomet svajojau užaugusi būti 
kaip ji. Tačiau vėliau niekada savo ateities profesija 
neįvardindavau mokytojos darbo. Baigusi mokyklą, 
rinkausi visai kitą studijų kryptį ir tai, kad tapau 
mokytoja, turbūt galima pavadinti neišvengiamu 
atsitiktinumu. Pradėjau dirbti, pirmasis darbas 
buvo mokykloje, o, be to, turbūt išmokau atsispirti 
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kitų nuomonei („nejau būsi mokytoja, kai gali siekti bet kokio labiau prestižinio darbo“) ir rinkausi 
šią profesiją, nes ji man patiko. Tuomet dvejojau tik dėl dalyko: matematika ar istorija (ir tam 
didžiausią įtaką padarė puikūs mokytojai)... 

Ar niekada nesigailėjau savo pasirinkimo? Kartais aplanko „juodos“ mintys, tačiau tai būna 
retai. O didžiausias variklis šioje profesijoje, kad šalia visada jauni žmonės ir, turbūt, kaip jokiame 
kitame darbe, tiek daug teigiamų emocijų. 

 □ Ši diena paskelbta minėtina diena UNESCO iniciatyva. Ja siekiama atkreipti dėmesį 
į svarbų ir nelengvą mokytojo darbą. Malonu, kad tokia diena minima, džiugu, kad jos metu 
mokytojai ir mūsų gimnazijoje išgirsta daug gražių žodžių, džiaugiamės gražia abiturientų 
iniciatyva. Tačiau šios dienos nesureikšminu ir ypatingai jos nešvenčiu. 

 □ Nors kalbėti apie gerą pamoką galima daug, tačiau iš esmės manau, kad pavykusi yra 
ta pamoka, kuri suteikia džiaugsmo man ir mano mokiniams, tai pamoka, kurioje svarbiausi yra 
mokiniai, jų veikla, ne mano. 

 □ Kad mokytojai, mokiniai, tėvai susikalbėtų, vieni kitus suprastų, pasitikėtų vieni kitais,  
jaustų pagarbą ir prisiimtų atsakomybę.  

 □ Ar tokių būna?.. Man patinka dirbti su mokiniais, kurie aktyvūs, kurie nori žinoti, kurie 
klysta, bet daro, svarbu, kad jie būtų kūrybiški ir atkaklūs. Neseniai perskaičiau vieno mokytojo 
mintį: 

„( ...) Mokinys į mokyklą turi atsinešti svarbiausią dalyką – norą ateiti į mokyklą“, dar 
pridurčiau ir „norą mokytis“.
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Mokyklos bibliotekininkė Jūratė Košienė: 
nepamirškime knygos!

 □ Gal galėtumėte trumpai pristatyti mūsų mokyklos bibliotekos naujoves?
Viena mūsų bibliotekos naujovių yra tai, kad aptarnaujama ne kortelėmis, o kompiuterizuota 

programa. Dabar viskas daug lengviau – viskas automatizuota.

 □ Kokie yra naujausi knygų užsakymai?
Na, grožinės literatūros naujų užsakymų nėra, šiais metais buvo nupirkti tiktai nauji 

chemijos vadovėliai.

 □ Kokias pastebite mokinių ir mokytojų skaitymo tendencijas?
Mokiniai, ypač vyresnieji, skaito knygas tik pagal programą. Yra ir tokių, kurie skaito 

aktyviai, bet tokių mažai. Mokytojai ima knygas laisvalaikiui ir siekdami plėsti akiratį.

 □ Kokie yra bibliotekininko darbo privalumai?
Mūsų darbo privalumai yra gera aplinka ir puikios darbo sąlygos.

 □ Ko palinkėtumėte mūsų mokyklos mokiniams ir mokytojams?
Linkime, kad jie toliau skaitytų, nepamirštų knygos, nes informacinės technologijos knygos 

neatstos.

Ačiū bibliotekos darbuotojai Jūratei Košienei už pokalbį.

Parengė Jokūbas Lekevičius, III D
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Lygiai prieš 25–erius metus 
statybininkai statė, statė ir pastatė 
mūsų visų Gabijos gimnaziją. Pastaty-
ta 1989 metais, rugsėjo 1 d., bet mo-
kiniams ir mokytojams duris ji pravėrė 
spalio 20 dieną. Reikia nepamiršti, kad 
anuomet mūsų gimnazija buvo vadi-
nama Vilniaus 62–ąja vidurine moky-
kla ir tiktai 1993 metais jai suteiktas 
Gabijos vardas. 1997 metais mokykla 

įgijo gimnazijos statusą. Būtent tuo 
metu skulptorius V. Rakuckis sukūrė 
Gabijos skulptūrėlę, kuri puošia mo-
kyklos įėjimą iki šiol.

Šio šilto jubiliejaus proga da-
lijamės mokyklos gyvenimo akimir-
komis, kurias radome archyvuose, 
ir skiriame Jums užduotį – atpažinti 
fotografijose mokytojus, kurių pavar-
džių specialiai nerašėme. Sėkmės!

Gabijos gimnazija 
švenčia 25-erių metų 
jubiliejų!

– 10 –



– 11 –



– 12 –



Ar švenčiate Šypsenos dieną?
Spalio pradžioje buvo minima smagi Šypsenos diena. Tokia proga pakalbinome keletą mūsų 

mokyklos žmonių.
Klausimai:

 □ Ar dažnai šypsotės?
 □ Kas dažniausiai Jums sukelia šypseną?
 □ Ar dažnai matote aplinkinius besišypsančius, kokių emocijų tokie žmonės 

Jums suteikia?
Livija Murmaitė, II c klasės mokinė 

 □ Taip. 
 □ Mano draugai, pasiekimai, sėkmė, praeivių šypsenos, kitų laimė, geras oras, smagios 

akimirkos.
 □ Deja, bet ne. Mes, lietuviai, tokie žmonės, kurie visur skuba nuleidę nosis ir susiraukę. 

Retai tenka matyti šypsenas, bet jei pavyksta, tai asmeniškai man labai pakyla nuotaika!
***

Jokūbas Janonis, I c klasės mokinys

 □ Šypsausi gan dažnai, aišku, priklauso nuo nuotaikos. Jei gera nuotaika, tada tikrai 
daug šypsausi.

 □ Turbūt draugai, kai gerai leidžiame laiką, juokaujame, arba kai kas nors pasiseka, 
pvz., gaunu gerus pažymius ar diena praeina gerai.

 □ Besišypsančius žmones matau kiekvieną dieną, tai visuomet sukelia tik geras 
emocijas, manau, besišypsantys žmonės tikrai teigiamai veikia ir aplinkinius.

***
Rita Leleivienė, lietuvių kalbos mokytoja

 □ Šypsausi dažnai, nes esu optimistė, ir tai padeda gyvenimą matyti gražesnį bei 
geresnį.

 □ Gyvenimo pokštai, paradoksai, kartais net žmonių pyktis ir nemokėjimas valdytis.
 □ Žmonės, manyčiau, šypsosi per mažai. Per daug yra įsigilinę į kasdieninius rūpesčius, 

rutiną, net mobilieji telefonai ir kompiuteriai atima (ypač iš jaunų žmonių) nuoširdų bendravimo 
džiaugsmą. O gal žmonių širdyse vyrauja sumaištis, neleidžianti šypsotis? Tikriausiai dažnai 
žmogus užsideda kaukę be šypsenos. Matyt, taip patogiau.

Parengė Eglė Puodžiūnaitė ir Gabija Vaserytė, II c
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Interviu su architektu 
Algimantu Pliuču

 
 □ P a p a s a k o k i t e 

plačiau apie savo profesiją: 
kokios šios profesijos 
funkcijos, privalumai, 
trūkumai? 

Architektūra kaip 
profesija yra labai plati. 
Ji prasideda nuo miesto 
erdvių planavimo, stiliaus, 
mados formavimo ir baigiasi 
pastatais, jų detalėmis ir 
elementais. Pasitikslinau 
Vikipedijoje architektūros 
sąvoką, nes niekad nebuvau to 
daręs. Pasirodo, yra taip, kaip 
ir įsivaizdavau. Architektas 
– tai pagrindinis meistras, 
kuris sujungia kitus meistrus, 
įvairių sričių technologijas. 
Architekto užduotys būna 
pačios įvairiausios. Kalbant 
apie miestą, architektas turi 
turėti žinių apie jo transportą, 
judėjimą, politiką, plėtrą, 
apželdinimą, šiukšlių išvežimą 
ir visa kita. Gyvenamasis 
namas yra pati mažiausia 
architekto užduotis. Prekybos 
centras su pėsčiųjų takais, 
transportu,  parkavimo 

Architekto profesija
aikštelėmis – jau sudėtingesnė, 
o pati sunkiausia užduotis 
architektūroje yra įkvėpti visą 
kolektyvą, kad jis patikėtų 
tavo idėja, kad laikytųsi vienos, 
bendros siekiamybės. 

 □ Kaip Jūs 
nusprendėte tapti 
architektu? 

Net nežinau. Tai 
nebuvo svajonė nuo pat 
vaikystės. Tarybiniais laikais 
viskas buvo standartizuota, 
daug aplinkui išmaniosios 
architektūros nebuvo ar jos 
nelabai buvo galima pastebėti. 
Tad aš sugalvodavau įvairių 
žaislų: klijuodavom mašinėles 
iš popieriaus, nupiešdavau ir 
klijuodavau pastatus. Žiūrint 
filmus ir pamačius kokį 
įdomesnį pastatą apimdavo 
noras lyg pratęsti tą pastatą, 
pažiūrėti, kas gi yra už 
kadro. Na, ir taip prasidėjo 
piešimas, modelių karpymas 
ir su laiku supratau, kad 
norėčiau tapti architektu. 
Tokie dalykai atimdavo daug 
laiko, kentėdavo mokslai, 
man sakydavo: „Tavęs net 
į profesinę mokyklą jau 
nepriims, o tu svajoji apie 

architektūrą“. 
 □ Kokių įgūdžių, 

būdo savybių reikalauja 
ši profesija? Ar kiekvienas 
panorėjęs ir pasimokęs bus 
geras architektas? 

Iš savybių reiktų 
mokėti įsiklausyti, girdėti ne 
vien save, bet ir aplinkinius, 
mokėti įvertinti visus veiksnius. 
Atrodo, kam architektui reiktų 
chemijos arba matematikos, 
jei jis moka piešti? Bet iš 
tikrųjų tai visko reikia. Taip pat 
ir kalbos įgūdžių, bendravimo, 
skaičiavimų, fizikos, tos pačios 
chemijos, kurios tiesiogiai 
nenaudojame, bet ji reikalinga, 
kad suprastume medžiagas, 
kas su kuo gali būti kartu, 
kas ne. Pavyzdžiui, darydami 
projektus su viena Belgijos 
įmone mes dalyvaujame 
susitikimuose. Jie pasikviečia 
vieną istoriką, dizainerį, fasadų 
inžinierių, geografą, kokį nors 
žurnalistą ir dar daug savo 
srities specialistų tam, kad tas 
mūsų projektas, pavyzdžiui, 
mokykla ar ligoninė, būtų 
išnagrinėtas kiekvieno 
specialisto iš jo požiūrio 
taško, iš jo perspektyvos, kad 
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žinotume, į ką reiktų atsižvelgti. 
Ir tuomet architekto užduotis 
būna viską generuoti, sudaryti 
bendrą planą. 

 □ Kuo Jūsų 
projektuojamų pastatų 
dizainas skiriasi nuo kitų? 
Ar tiesa, kad kiekvienas 
geras architektas turi savo 
individualų stilių, projektų 
braižą? 

Na, čia sunkus 
klausimas, nes niekad 
neanalizavau savo ar kolegų 
individualaus braižo. Bet turbūt 
tiesa, kad šiek tiek skiriasi. Būna 
tokių architektų, kurie daugiau 
dirba dėl to braižo, kažkokio 
dizaino, bet tai nebūtinai 
būna pavykusi architektūra. 
Tas dizainas dažnai pasensta 
arba nedera, nekontaktuoja 
su aplinka. Individualiai 
architektas gal renkasi nebent 
medžiagas, su kuriomis dirbti, 
spalvinius derinius. Man 
patinka natūralios medžiagos, 
tamsesnės spalvos, lyg arčiau 
žemės esančios. Bet tai labai 
priklauso nuo aplinkos, kur 
tas pastatas bus statomas, 
kaip įsilieti į tą bendrą vaizdą. 
Pastatas neturi atrodyti kaip iš 
kosmoso ar iš kito miesto. Jis 
gali būti net ir nepastebimas, 
bet natūraliai derėti prie 
aplinkos, nes architektūra 
neturėtų būti dešimčiai metų. 
Tie pastatai dažnai ir po šimto, 
kelių šimtų metų lieka. Kartais 
jie renovuojami, atnaujinami, 
bet ir tada jie turi būti 
nepasenę. 

 □ Iš kur semiatės 
idėjų, įkvėpimo? 

Sunku pasakyti. Gyveni, 
bendrauji, skaitai. Kartais 

netyčia idėja ateina į galvą. 
Nėra taip, kad: „Va, dabar 
einu, sugalvosiu kokią idėją“. 
Stebint, ko aplinkai trūksta, 
per tam tikrą laiką idėja pati 
ateina į galvą. 

 □ Kuriuo savo 
suplanuotu statiniu 
labiausiai didžiuojatės? 

Kiekvienas pastatas 
savo laiku patiko. Galbūt 
labiausiai įsiminė patys 
pirmieji statiniai. Su jais yra 
susiję ir daug nuotykių, istorijų. 
Pavyzdžiui, Žvejų gatvėj 
anksčiau buvo toks tarybinis 
pastatas, kuris buvo pagrindinė 
Lietuvos energetinė būstinė. 
Čia dirbo (ir dirba) labai 
turtingi, reprezentatyvūs 
žmonės, didelius projektus 
darantys, o pastatas neatitinka 
net ir miesto centro įvaizdžio. 
Tuomet dar nebuvo jokių 
dvigubų fasadų, jokių naujų 
apšvietimo technologijų. 
Tada mes sugalvojome tokią 
stiklinę plokštumą, kuri kartu 
ir įvaizdį kurtų, ir suteiktų 
blizgėjimo, ir tai būtų kaip 
dvigubas energetinis fasadas. 
Tarpe tie stiklai kaip žaliuzės 
atversti, kad į tą erdvę patektų 
oras. O kadangi atsukti jie į 
pietus, tai tas tarpas prišyla ir 
ta šiluma kyla į viršų dideliu 
greičiu (kadangi apačioje yra 
grotelės orui įleisti). Tuomet 
susidūrėme su kita problema. 
Galvojom, kaip padaryti, 
kad tą stiklą naktį pamatytų. 
Sumontavome viduje 
prožektorius, dar sugalvojom 
tokias matines juostas, kurios 
prožektorių šviesą pagauna. 
Kuomet ta juosta atsiduria 
šviesos kelyje, ji šviečia ir tada 

jų švytėjimas sukuria labai 
gražų spindėjimą. Įdomu, kad 
kai šią idėją sugalvojome, tai 
buvome nebandę, nežinojome, 
nei ką tiksliai daryti, nei kaip. 
Puolėm skambinti stiklų 
gamintojams, kad būtinai į 
pristatymą atsineštų stiklo, 
šviestuvų pardavėjams, kad 
atsineštų šviestuvų. Mes net 
patys nežinojome, ar tai veiks, 
ar ne, bet nebeturėjome laiko 
tam pasiruošti. Ir taip išėjo, 
kad prieš pat pristatymą 
valdybai toje pačioje salėje 
užklijavome juostą, įjungėme, 
mūsų manymu, tinkamiausią 
prožektorių tam reikalui ir, kaip 
ir tikėjomės, tas efektas buvo, 
viskas veikė. Vėliau dirbant 
tokių nutikimų mažėdavo. 
Ši istorija viena iš labiausiai 
įsiminusių. 

 □ Ko palinkėtumėt 
mūsų mokyklos mokiniams, 
planuojantiems tapti 
architektais? 

Linkiu daug mokytis 
(juokiasi). O iš tikrųjų tai 
kantrybės, nes nebus taip, 
kad iš karto baigęs ir dirbsi 
architektu. Bus sunkūs ir 
mokslai, reikės visą metodiką, 
teoriją išmokti, į praktiką 
įsijungi gana negreitai. 
Pagal tarptautinę praktiką, 
jaunas architektas yra iki 
keturiasdešimties metų. 
Būdamas trisdešimt devynerių 
metų vis dar gali dalyvauti 
„Jaunųjų architektų konkurse“. 
Visas architekto gyvenimas 
yra sunkus, didelis darbas, tad 
linkiu turėti tam nusiteikimo.

Parengė
Elena Eigėlytė, III D
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