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DZŪKIJA: JAU SAULUTĖ LEIDŽIAS, VAKARAS NETOLI, 
GEIDŽIA MANO ŠIRDELĖ, NAKTIGONĖN JOTI, 
RAMTADRALIA-LIA-LIA... STOK ANT AKMENĖLIO, SĖSK ANT 
ŽIRGUŽĖLIO, JOSIM MUDU Į GANYKLĄ, ŽIRGELIŲ GANYTI
RAMTADRALIA-LIA-LIA... ŽIRGELIUS GANYSIM, UGNELĘ 
KŪRYSIM, ŽALIŲ RŪTŲ VAINIKĖLĮ, UGNY SUDEGYSIM, 
RAMTADRALIA-LIA-LIA... AUKŠTAITIJA: NEI VĖJAI PUČIA NEI 
SADAI ŪŽIA TIK BALTAS ŽAGRĖLĖS KALNUOS BLIZGUOJA 
TIK BALTAS ŽAGRĖLĖS KALNUOS BLIZGUOJA VERKIA 
TĖVĖLIS SĖNAS BŪDAMAS TŲ VIENŲ SŪNĖLĮ VAISKAN 
LAISDAMAS TŲ VIENŲ SŪNĖLĮ VAISKAN LAISDAMAS O KAS 
MAN JIŠARS PILKŲ ŽEMĖLĮ O KAS MAN PASĖS GI KVIEČIA 
GRŪDĖLĮ O KAS MAN PASĖS GI KVIEČIA GRŪDĖLĮ ŽINTULIS 
JIŠARS PILKŲ ŽEMĖLĮ ŽINTULIS PASĖS GI KVIEČIA GRŪDĖLĮ 
ŽINTULIS PASĖS GI KVIEČIA GRŪDĖLĮ NEI ŽINTUI ARTIE 
NEI ŽINTUI SĖTI TIK MANA ŽINTULIUI KARČMAJ ULIATIE TIK 
MANA ŽINTULIUI KARČMAJ ULIATIE NEI VĖJAI PUČIA NEI 
SADAI ŪŽIA TIK BALTAS DRABĖLĖS PIEVOS BALUOJA TIK 
BALTAS DRABĖLĖS PIEVOS BALUOJA VERKIA MATULĖ SĖNA 
ŪDAMA TŲ VIENŲ DUKRĖLĮ SVIETAN DUODAMA TŲ VIENŲ 
DUKRĖLĮ SVIETAN DUODAMA O KAS MAN JIŠVERPS PLANAS 
DROBĖLAS O KAS MAN JIŠRAŠIS MARGUS RAŠTĖLIUS 
O KAS MAN JIŠRAŠIS MARGUS RAŠTĖLIUS MARTĖLĖ 
JIŠVERPS PLONAS DROBĖLAS MARTĖLA JIŠRAŠIS MARGUS 
RAŠTĖLIUS MARTĖLA JIŠRAŠIS MARGUS RAŠTĖLIUS NEI 
MARČIAI VĖRPTIE NEI MARČIAI AUSTIE TIK MANA MARTĖLAI 
LAPŠYS LYLIUOTE TIK MANA MARTĖLAI LAPŠYS LYLIUOTE. SUVALKIJA: PALŠUS GANIAU JAUTELIUS PO ŽALIŲ GIRELĮ
PARVAIKŠČIOJAU KOJELAS PO AUKSO RASELĮ
PRARYMOJAU RANKELAS ANT BALTO BERŽELIO
PRAŽIŪRĖJAU AKELAS ANT PALŠŲ JAUTELIŲ. ŽEMAITIJA:  
PJAUN LANKUOJ ŠIENĄ PJAUN LANKUOJ ŠIENELĮ PJAUN IR 
MONI DOBILELĮ SU ŠEINELIU DRAUGE VERT LANKUOJ ŠEINĄ 
ŽALIAS RASKILIELES VERT IR MONI DOBILELĮ SU ŠEINELIU 
DRAUGE GRIEB LANKUOJ ŠIENĄ GRIEB LANKUOJ ŠIENELĮ
GRIEB IR MONI DOBILELĮ SU ŠEINELIU DRAUGE 
VEŽ LANKUOJ ŠIENĄ VEŽ LANKUOJ ŠIENELĮ 
VEŽ IR MONI DOBILELĮ SU ŠEINELIU DRAUGE    
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Sausio  mėnesį peržengiame ne tik naujų kalendorinių metų 
slenkstį, bet ir įpusėjame taip prailgstantį šaltąjį metų laiką – sausio 25 
dieną sulaukiame pusiaužiemio. Anot etnologo L. Klimkos, senoliai tikė-
davo, kad „per pusiaužiemį meška ant kito šono verčiasi ir pradeda žįsti 
kitą leteną. Miške savo oloje nubundąs barsukas, iškiša galvą apsidairyti. 
Jei šviečia saulė, išsigąstąs savo šešėlio: kas čia toks juodas šalia? Smunka 
atgal į olą, tačiau ant nugulėto šono miegas bus prastas. Tad ir sniegas 
greit susmegs, pavasaris bus ankstyvas. Jei apniukę, barsukas gerai pasi-
vaikštąs po mišką – visur lieka jo pripėduota. Grįžęs į olą kietai įminga 
– pavasario negreit sulauksime, bus vėlyvas ir šaltas“. Nepaisant visko, 
sausį jau diena pailgėjusi, todėl ir gamtoje, tiesa, gerai įsižiūrėjus, galima 
pajusti pirmuosius pavasario ženklus.

 Naujuosius 2015-uosius metus LR Seimas paskelbė Etno-
grafinių regionų metais, taip pabrėždamas, kad visuotinės globalizacijos 
laikmečiu savitumas, išskirtinumas – savybė, kuria reikia didžiuotis ir 
kurią turime visi puoselėti. Tad linkiu, kad visų mūsų istorijos, kultūros 
paveldas taptų mums žinomas ne tik iš vadovėlių, tuo domėtumėmės są-
moningai ir gyvai – keliaukime po savo kraštą, bendraukime jo įvairiomis 
šnektomis, pažinkime savo krašto žmonių būdą, nes dabar turbūt kai ku-
rie lietuviai daugiau turėtų ką pasakyti apie turkų charakterį nei apie, 
tarkim, žemaičių.

 Jungtinių Tautų Generalinė Asamblėja paskelbė 2015-uo-
sius šviesos ir šviesa pagrįstų technologijų metais. Tad visokeriopos Jums 
šviesos Jūsų gyvenime: tegu ji lydi Jus atrandant, užjaučiant, kuriant, 
draugaujant, džiaugiantis ir liūdint...

Laikraščio redakcijos vardu
Jūratė Kalverš

Sveikas, mūsų Skaitytojau!
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Naujienos
Mūsų gimnazijos 

mokiniai garsėja ir spor-
tinėje veikloje! Vilniaus 
m. tarpmokyklinėse tin-
klinio varžybose Gabijos 
gimnazijos merginių tin-
klinio komanda iškovojo 
I vietą! Sveikiname Ger-
dą Grudzinskaitę, Ru-
gilę Grudzinskaitę, Ievą 
Vasiliauskaitę, Guodą 
Blaževičiūtę, Beatričę 
Surgelą, Viktoriją Safon-
čikaitę, Emiliją Švėgždai-
tę, Kamilę Šimoniūtytę, 
Ugnę Sauliūnaitę, Nidą 
Rutkauskaitę bei koman-
dos vadovę Jolantą Gru-
dzinskienę.

Sveikiname na-
cionalinio matematinio ir 
gamtamokslinio konkur-
so nugalėtojus: Mariją 
Paulavičiūtę, Nedą Kuzą, 
Tadą Karmanovą. 

Laisvės gynėjų 
diena. Taip kiekvienais 
metais Lietuvoje vadina-
ma sausio 13 - oji die-
na. 1991 metais būtent 
šią dieną SSRS karine 
jėga bandė nuversti tei-
sėtą Lietuvos valdžią. 

Sausio 13-oji Kariuomenei ir spe-
cialiesiems daliniams 
užimant Vilniaus te-
levizijos bokštą bei 
Lietuvos radijo ir tele-
vizijos pastatą, žuvo 
14, nukentėjo daugiau 
kaip tūkstantis begin-
klių, taikių žmonių. 

Šiais metais 

minint Laisvės gynėjų 
dieną, mūsų mokyklos 
antrų gimnazijos klasių 
mokiniai vedė pilietiš-
kumo pamokas pradi-
nukams. II c klasės ak-
tyvių merginų grupelė 
supažindino pradinės 
mokyklos ketvirtokus 
su šia Lietuvai svarbia, 

įsimintina data. Vaikai 
jau nemažai žinojo apie 
sausio 13 - osios įvy-
kius, tačiau su dideliu 
susidomėjimu klausėsi 
merginų pasakojimų, 
žiūrėjo vaizdo įrašus, 
diskutavo. Vėliau kupini 
įspūdžių ir užplūdusių 
minčių noriai atliko kū-

Sveikiname 7 d 
klasę, kuri pasiekė aukš-
čiausius rezultatus I-oje 
mokinių aplinkosaugos 
olimpiadoje. 
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Vilniaus Gabijos gimnazija kasmet ku-
ria kalėdinę nuotaiką bendruomenės nariams. 
Džiugu, kad šįmet buvome įvertinti ir tapome 
nominacijos „Už geriausią kalėdinę nuotaiką“ 
prizininkais.

Gimnazijai buvo įteikta sidabrinės 
spalvos lentelė „Už geriausia kalėdinę nuotai-
ką“. Dabar ji puoš mokyklos sieną prie įėjimo 
kaip pasididžiavimo ir įpareigojimo ženklas, 
kad kiekvienas esame savos aplinkos ir geros 
nuotaikos kūrėjas ne tik šventiniu laikotarpiu, 
bet kasdien.

„Už geriausią kalėdinę nuotaiką!“

5 kl.: Viltė Grigaliūnaitė (I), Dominyka 
Linkevičiūtė (I), Saulė Stankevičiūtė (II), Lėja Lu-
košiūtė (III). 6 kl.: Augustė Stanionytė (I), Eglė 
Stankevičiūtė (I), Markas Krisenel (II), Silvija Ra-
dzevičiūtė (III), Vesta Pociūtė (III). 7 kl.: Kotryna 
Pridotkaitė (I), Dominyka Slapšytė (I), Anė Miški-
nytė (I), Greta Gudauskaitė (II), Rugilė Mameniš-
kytė (II vieta), Kamilė Jakštaitė (III). 8 kl.: Kotryna 
Balutina (I vieta), Benita Avdejenkovaitė (I), Eglė 
Parachnevičiūtė (II), Gerda Rušinskaitė (III). I 
gim. kl.: Aina Kugelevičiūtė (I), Gabija Baliukevi-
čiūtė (II), Rūta Ragelytė (III). II gimn. kl.: Modesta 
Ralytė (I), Elina Fetingytė (I), Miglė Ragelytė (II), 
Rūta Leiputė (III). III gimn. kl.: Indrė Stankutė (I), 
Ieva Sinkevičiūtė (II), Paulina Smirnovaitė (II), Si-
mona Puzaitė (III). IV gimn. kl.: Gabrielė Krulytė 
(I), Gabrielė Grigošaitytė (II), Martynas Lapinskas 
(II), Indrė Jankevičiūtė (III).

rybines užduotis – at-
sakinėjo į klausimus ir 
ant didelio balto lapo, 
kuriame buvo nupiešti 
Lietuvos kontūrai, įvar-
dijo kilusius jausmus 
bei mintis ryškių spalvų 
rašikliais. Į visus vai-
kams rūpimus klausi-
mus buvo atsakyta ir 

mūsų mokyklos ketvir-
tokai iš salės išėjo tarsi 
paūgėję – susimąstę ir 
daug sužinoję.

Raštingiausi mokiniai



6 

Kultūriniai renginiai mieste
Dainos teatrui – 18 // vasario 27, 18.30 val.

Vilniaus Gabijos gimnazijos Dainos 
teatras gyvuoja jau 18 metų ir šio jubiliejinio 
gimtadienio proga, kaip ir kiekvienais metais, 
kviečia jus į savo nuostabiąją muzikos kara-
lystę pasiklausyti gražios muzikos.

 □ Vieta – Vilniaus Gabijos gimna-
zija (aktų salė).

 □ Renginys nemokamas.

Vasario 14 d., šeštadienį, Gedimino 
prospektas taps siautulingiausia vieta Vilniu-
je. Į V. Kudirkos aikštę subėgs, sulėks, su-
gužės ir suvažiuos visi kaukėti ir „maliavoti“, 
raiti, pėsti ir ratuoti kitų pažiūrėti ir savęs paro-
dyti bei šaltą žiemą išvaryti. Jūsų lauks mugė, 
daug blynų, kitų skanumynų, pokštai, šokiai ir 
linksmybės, Morės palydų procesija ir sudegi-
nimas ant Tauro kalno. Ruoškit kaukes ir gerą 
ūpą – pasimatysime Užgavėnių šurmulyje!

 □ Vieta – Gedimino prospektas.

Užgavėnės // vasario 14 d. 

Knugų mugė // vasario 19 – 22 d.

16-ąją tarptautinę Vilniaus knygų mugę 
2015 metais užkariauja detektyvas. Šio žanro 
niekas nepajėgia nukonkuruoti jau daugiau 
nei pusantro šimto metų: Edgaras Alanas Po, 
Artūras Konanas Doilis, Agata Kristi – tik keli 
vardai, į savo tekstų spąstus įvilioję milijonus 
skaitytojų visame pasaulyje.

 □ Vieta – parodų rūmai „Litexpo“.
 □ Bilieto kaina – 4,5 EUR, mokslei-

viams – 3 EUR; 4 d. bilietas – 10 EUR, moks-
leiviams – 8 EUR.
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Koncertas „Broliai“ // vasario 16 d. 19 val. 

Valstybės gimtadienis – ir kiekvieno pi-
liečio asmeninė šventė. Tokio tikslo siekia ži-
noma Lietuvos roko grupė „Skylė“ bei atlikėja 
Aistė Smilgevičiūtė, vasario 16-ąją ir vėl kvie-
čiantys į pilietinį bei tarptautinį koncertą „Bro-
liai“. Tad valstybės Nepriklausomybę švęs-
kime kuo nuoširdžiau ir apskritai kratykimės 
vien tik oficialių ir sausų „valdiškų“ minėjimų. 

 □ Vieta – „Compensa“ koncertų 
salė (Kernavės g. 84, Vilnius).

 □ Kaina nuo 8 EUR iki 10 EUR 
(moksleiviams taikoma 10 % nuolaida).

„Kavos kultūros dienos“ // nuo vasario 27

„Kavos kultūros dienos“ – tai kasme-
tė kavos šventė, kurioje gausu geros kavos. 
Kasmet atrasti savo kavą organizatoriai kvie-
čia kavos mėgėjus, žmones, ieškančius ge-
resnės gyvenimo kokybės ir, žinoma, geres-
nės kavos.

 □ Vieta – PPC „Panorama“.
 □ Renginys nemokamas.

Vėliavos pakėlimo ceremonija

Vėliavos pakėlimo ceremonijoje daly-
vauja ne tik šiuolaikinėmis paradinėmis unifor-
momis, bet ir viduramžių šarvais vilkintys Lie-
tuvos kariuomenės Garbės sargybos kuopos 
kariai. Kariai, dėvintys atkurtą 14-ojo amžiaus 
Algirdo epochos valdovų rūmų sargybinių uni-
formą, kuria žinią apie tai, kad nūdienos Lie-
tuvos kariuomenė yra garbingos savo šalies 
istorijos sargai, tūkstantmetės šalies istorijos 
dalis. 

 □ Vėliava bus keliama kiekvieną 
sekmadienį.

 □ Vieta – S. Daukanto aikštė.
 □ Renginys nemokamas.Parengė Jokūbas Lekevičius, III D
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Ar daugelis mūsų žinome, kad 
kiekvienų metų sausio 1-ą dieną Vil-
niaus Gedimino bokšte, minint Lietu-
vos vėliavos dieną, iškeliama nauja 
trispalvė? Senoji įteikiama vienai iš 
Lietuvos vidurinių mokyklų. Apie šios 
tradicijos kilmę, prasmę pasakoja vie-
nas iš vėliavos keitimo ceremonijos 
organizatorių, Lietuvos kariuomenės 
kapitonas Mindaugas Sakalauskas. 

Lietuvos kariuomenės karinin-
kas kapitonas Mindaugas Sakalaus-
kas man pasakojo, kuo svarbi Lietuvos 
vėliavos diena Lietuvai ir kariuome-
nei. Pasak pašnekovo, kariuomenė 
yra neatskiriama valstybės dalis, kai 
kurių istorikų teigimu, susikūrusi dar 

anksčiau už pačią valstybę. Vėliavą 
nuo seniausių laikų turėdavo kariuo-
menės padaliniai, mūšio metu ji buvo 
labiau už viską saugoma, vėliavos 
praradimas reikšdavo padalinio išfor-
mavimą ar jo žūtį. Vėliavų atėmimas 
iš priešo mūšyje visada buvo laiko-
mas vertingu karo grobiu. Pavyzdžiui, 
Žalgirio mūšyje daugelis lietuviškų 
pulkų turėjo Vyčio vėliavą, kai kurie 
pulkai turėjo vėliavas su Gediminaičių 
stulpais. Tuo metu naudota kariuome-
nės padaliniuose, vėliau Vyčio vėliava 
tapo Lietuvos valstybės vėliava, kuri ir 
šiandien simbolizuoja mūsų garbingą 
istoriją, nenutrūkstamą šių dienų są-
sają su Vytauto Lietuva.

Lietuvos vėliavos 
diena – sąsaja 

tarp šių dienų ir 
Vytauto Lietuvos
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Lietuvos kariuomenės karininkas teigia, 
jog Lietuvai 1918 m. atkūrus nepriklausomybę 
dėl tam tikrų aplinkybių buvo nuspręsta Lietu-
vos valstybine vėliava pasirinkti geltonos, žalios 
ir raudonos spalvos derinį. Lietuvišką trispalvę 
pirmą kartą Gedimino pilies bokšte 1919 m. 
sausio 1 d. iškėlė kariai savanoriai. Vėliau Vil-
nius buvo užgrobtas bolševikų ir mūsų trispalvė 
buvo nuplėšta, atgavus Vilnių vėl iškelta. 1997 
m. Lietuvos Respublikos Seimas sausio 1-ąją 
paskelbė Lietuvos vėliavos diena.

Kitos šalys taip pat švenčia savo vėlia-
vos dieną: JAV ši diena minima liepos 14 d. kar-
tu su Kariuomenės diena, Lenkijoje gegužės 2 
d., Norvegijoje gegužės 17 d., Danijoje liepos 
15 d., Estijoje liepos 4 d.

Savo pašnekovo paklausiau, kodėl Lie-
tuvos vėliavos dieną (sausio 1 d.) vėliavos pakė-
limo ceremonija vyksta Gedimino kalne. Pasiro-
do, lietuviška trispalvė pirmą kartą buvo iškelta 
Gedimino pilies bokšte, todėl tai yra pati geriau-
sia vieta minėti Vėliavos dieną. Pirmą kartą iš-
kėlus vėliavą Gedimino kalne ji tapo mūsų lais-
vės simboliu. Kai čia trispalvė plevėsuoja, mes 
esame laisvi. Baigiantis sovietinei okupacijai 
1988 m. spalio 7 d. lietuviška trispalvė vėl buvo 
iškelta Gedimino pilies bokšte ir nuo tos dienos 
plevėsuoja iki dabar. Lietuvišką trispalvę pirmą 
kartą Gedimino pilies bokšte 1919 m. kariai sa-
vanoriai iškėlė būtent sausio 1-ąją, todėl susi-
klostė graži tradicija, kad kiekvienus naujuosius 
metus pradedame su nauja trispalve.

Vėliavos keitimo ceremonijos metu Gar-
bės sargybos kuopos kariai ir visi ceremonijos 
dalyviai kalno papėdėje suformuoja koloną, žy-
giuoja į Gedimino kalną, nuleidžia metus laiko 
plevėsavusią vėliavą. Vietoj jos iškeliama nau-
ja trispalvė, o „atitarnavusi“ garbingai įteikiama 
vienai iš Lietuvos vidurinių mokyklų, pasižymė-
jusių ugdant pilietiškumą, puoselėjant istorinę 
atmintį.

Vykstant šiai ceremonijai garbės sargy-
boje stovi Krašto apsaugos savanorių pajėgų ir 

Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo 
bataliono karių būriai, dalyvauja Lietuvos šaulių 
sąjungos atstovai, taip pat Seimo, ministerijų, 
savivaldybių atstovai. Ceremonijos dalyviai turi 
galimybę sušilti prie karių savanorių uždegto 
laužo.

Kapitonas Mindaugas Sakalauskas tei-
gia, kad pirmą kartą 1919 m. sausio 1 d. iškelta 
lietuviška trispalvė plevėsavo iki tų pačių metų 
sausio 6 d., kai Vilnių užgrobę bolševikai nu-
plėšė geltoną ir žalią spalvas, palikdami tik rau-
doną. Į Vilnių sugrįžus Lietuvos kariuomenei, 
antrą kartą Lietuvos vėliava buvo iškelta 1920 
m. rugpjūčio 26 d. ir čia plevėsavo iki spalio 9 
d., kada Vilnių užėmę „želigovskininkai“ vėl nu-
plėšė mūsų vėliavą. Trečią kartą Lietuvos tris-
palvė iškelta virš Gedimino bokšto 1939 spalio 
29 d., Lietuvai atgavus Vilnių. Pasinaudodami 
susiklosčiusia situacija 1944 m. balandžio 5 d. 
ketvirtą kartą vėliavą iškėlė Vietinės rinktinės 
savanoriai. Penktą kartą vėliava buvo iškelta 
jau 1988 m. ir nuo tos dienos plevėsuoja iki šiol. 

Suskaičiavus visus vėliavos iškėlimo 
atvejus iki nepriklausomybės atkūrimo ir pridė-
jus nepriklausomybės metus manau, kad cere-
monija vyko jau apie 30 kartų.

Vėliavos keitimo ceremonija trunka iki 
45 minučių. Renginys tikrai neprailgsta, nes 
būna puiki naujametinė nuotaika, skamba lie-
tuviškos dainos, skaitomi patriotiniai eilėraščiai, 
paprastai žvarbią sausio 1-osios popietę sušil-
do besikūrenantis didelis laužas, didelis būrys 
gerai nusiteikusių ceremonijos dalyvių, atmos-
ferą kaitina Garbės sargybos kuopos karių šau-
domos salvės iš automatinio šautuvo M14.

Pagalvokime, kas mus išskiria iš minios 
kitų pasaulio šalių piliečių. Tai pagrindiniai vals-
tybiniai simboliai, iš kurių labiausiai žinoma yra 
mūsų trispalvė, taip pat lietuviškas Vytis, Gedi-
minaičių stulpai, Jogailaičių kryžius.

Parengė 
Ieva Dūdaitė, I d
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Kaip ir kodėl savanoriauja mūsų mokiniai?

Gabijos gimnazijoje 
mokosi kone 1,5 tūkstančio 
mokinių. Pasirodo, daugelis 
iš jų užsiima savanoriavimo 
veikla. Ir ne tik mokykloje. 
Tiesa, kažkodėl savanoriauja 
daugiausia merginos. Tad 
štai keli tokių savanorių 
pasakojimai apie tai, kam joms 
to reikia, kuo ypatingas toks 
laisvalaikio leidimas.

Supratau, kad šiame 
pasaulyje negalima už viską 

prašyti atlygio
Priklausau mūsų 

mokyklos savanorių grupei 
SAV'as, Mokinių tarybai 
ir Lietuvos moksleivių 
sąjungos Vilniaus moksleivių 
savivaldų informavimo 
centrui. Savanoriauju šiose 
organizacijose ir kartais 
renginiuose. Stengiuosi visur 
dalyvauti, kiek galimybės 
leidžia, deja, kartais dėl 
laiko stokos tenka atsisakyti 
pasiūlymo. Taigi, organizacijose 
savanoriauju jau pusę metų, 
o renginiuose įvairiai – būna, 
kartą per mėnesį, o būna, ir 
kelis mėnesius iš eilės niekur 
nedalyvauju. Savanorystė 
man – patirtis ir galimybės. 
Žmogus savanoriaudamas 
tiek daug gauna visiškai už 

dyką. Galima sutikti daug 
nuostabių bendraminčių 
jaunuolių, kurie tampa tavo 
draugais. Akimirkos, kurias 
patiri savanoriaudamas, išlieka 
atminty ilgai ilgai... Savanorystė 
užaugino mane kaip žmogų, 
padėjo susiformuoti mano 
asmenybei. Supratau, kad 
man tokia veikla labai patinka ir 
noriu tai daryti ir toliau. Kaip jau 
minėjau anksčiau, savanorystė 
man suteikia neišdildomų 
prisiminimų, naujų draugų ir 
pažįstamų. Savanoriaudama 
supratau, kad šiame pasaulyje 
negalima už viską prašyti 
atlygio, reikia kažką duoti ir už 
tai neprašyti duoklės, nes pats 
geriausias jausmas pasaulyje 
apima matant šypseną veide 
to, kuriam ką tik padarei gerą 
darbą. (Giedrė Galgauskaitė)

Savanorystė man – 
visapusiškas tobulėjimas ir 

savęs ugdymas
Mokykloje priklausau 

SAV'as savanoriams ir 
su kitomis merginomis 
organizuojame Karjeros 
savaitę. Taip pat priklausau 
Lietuvos moksleivių sąjungai, 
ten atstovauju moksleivių 
balsams, padedu kelti 
problemas ir jas spręsti. 

Savanorystė man – 
visapusiškas tobulėjimas ir 
savęs ugdymas. Taip pat tai 
puikus būdas siekti užsibrėžto 
tikslo ir atidaryti begales 
naujų durų. Savanorystė 
praturtina mane naujais 
potyriais, emocijomis ir 
išbandymais. Manau, įgijau 
įgūdžių dirbti komandoje bei 
prisiimti atsakomybę. (Gerda 
Blinkevičiūtė)

Užsiimu labai įvairia 
savanoriška veikla: nuo 
pagalbos individualiems 
žmonėms iki pagalbos 
Vilniaus renginiuose. 
Paskutiniu metu dalyvavau 
Nacionalinio kraujo centro 
rengiamuose renginiuose, taip 
pat Vilniaus maratonuose, 
sporto festivalyje „NIKE 
konvencija, įkvėpta IMPULS“. 
Todėl savanoriauju, kai turiu 
laiko ir yra įdomių renginių, 
bent po kartą per mėnesį. 
Man savanorystė reiškia labai 
daug ką. Savanoriaudamas tu 
gali padaryti kažką gero dėl 
kitų. Savanoriaudama galiu 
padėti žmonėms, išmokti 
daug naujų dalykų, įgyti 
patirties, susipažinti su naujais 
žmonėmis ir gerai praleisti 
laiką. Todėl savanorystė man 
sukelia tik pačias geriausias 

Tip!
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emocijas. (Gabija Biliūtė)

Savanoriaudama suprantu, 
koks svarbus yra kiekvieno 
žmogaus indėlis bendrame 

darbe
Savanoriauju įvairiuose 

kultūros ir sporto renginiuose. 
Esu savanoriavusi „Kultūros 
naktyje“, Dalai Lamos 
paskaitoje, maratone, 
triatlono, krepšinio varžybose. 
Dažniausiai savanoriavimo 
metu tenka daryti visokius 
smulkius darbus, kurių 
nespėja padaryti renginio 
organizatoriai ar kuriems 
pritrūksta žmonių. Kultūros 
renginiuose dažniausiai 
atsakau į lankytojams 
kylančius klausimus apie 
renginį, palydžiu iki reikiamų 
vietų, sporto renginiuose tenka 
registruoti dalyvius, dirbti 
drabužinėse, prižiūrėti trasą, 
palaikyti sportininkus. Kartą 
savanoriavau Nacionaliniame 
kraujo centre. Be to, 
priklausau mokyklos savanorių 
grupei SAV‘as. Dažniausiai 
savanoriauju Vilniuje, tačiau 
esu kelis kartus savanoriavusi 
ir kituose Lietuvos miestuose. 
Kaip dažnai savanoriauju, 
priklauso nuo to, kiek turiu kitų 
darbų. Vasarą savanoriauju 
žymiai dažniau, o kitais metų 
laikais 1–2 kartus per mėnesį. 
Savanorystė man yra tam 
tikras saviraiškos būdas. Sa-
vanoriaudama suprantu, koks 
svarbus yra kiekvieno žmo-
gaus indėlis bendrame darbe. 
Savanorystė – užsiėmimas, 
kurio metu esi svarbiausias 
ne tu, o kitas žmogus. Tačiau 
būtent tokiu momentu supranti, 

kad, padėdamas kitiems, darai 
gera ir sau. Savanoriaudama 
aš gaunu daug neįkainojamos 
patirties. Ne tik tobulinu jau 
turimus įgūdžius, bet ir nuolat 
turiu galimybę įgyti naujų. 
Taip pat savanorystė sujungia 
žmones, todėl praturtina mano 
gyvenimą naujais draugais. 
(Indrė Stankutė)

Darbas su socialiai 
remtinais vaikais leido 

labiau subręsti kaip 
asmenybei

Užsiimu savanoryste 
visuomeninėje ir socialinėje 
srityje. Savanorystei 
skiriu didžiąją dalį savo 
laisvalaikio. Per pastaruosius 
savanoriavimo metus teko 
prisidėti įgyvendinant įvairius 
didelio masto sporto renginius 
Vilniuje, taip pat organizuoti 
socialiai remtinų vaikų stovyklas 
ir pačiai tapti vadove bei 
įsitraukti į vieno dienos centro 
veiklą, kur vaikams iš socialiai 
remtinų šeimų padedami ruošti 
namų darbai, organizuojami 
būreliai ir rengiamos išvykos 
po Lietuvą. Savanorystė 
man reiškia galimybę tapti 
aktyvaus jaunimo dalimi, 
išbandyti ir atrasti save, 
praplėsti akiratį. Šią vasarą 
darbas su socialiai remtinais 
vaikais leido labiau subręsti 
kaip asmenybei. Supratau, 
kokią nuostabią vaikystę man 
padovanojo tėvai ir kokia 
dėkinga turėčiau būti. Sporto 
renginiai suteikia patirties 
ekstremaliose situacijose, kai 
reikia suimti save į rankas 
ir griebtis veiksmo. Tiems, 
kurie laisvą laiką leidžia prie 

socialinių tinklų ar drybsodami 
prie „skystinančios“ protą 
televizijos, nuoširdžiai siūlau 
kibti į moralę ugdančią 
savanorystę! (Justina 
Jurkštaitytė)

Ugdo atsakingumo jausmą 
ir moko darbo komandoje 

bei susibendravimo
Savanoriška veikla, 

kuria užsiimu, kol kas nėra 
pastovi ar ilgalaikė, todėl 
dažniausiai tai būna visokiausi 
sporto ar kultūros renginiai 
bei socialinės akcijos, kurie 
reikalauja kelių dienų laisvo 
laiko bei pasiruošimo. Kaip 
savanorė esu dalyvavusi 
didžiausiuose Lietuvos 
maratonuose, tarptautinėse 
treniruočių dienose, parodose 
„Litexpo“ rūmuose. Taip pat 
labdaringose akcijose, tokiose 
kaip „Maisto bankas“ bei 
kitose. Savanoriauju beveik 
visur, kur tik pakviečia, jei 
žinau, kad reikia pagalbos 
ir turiu galimybių. Kadangi 
įvairūs renginiai vyksta gana 
dažnai, todėl savanoriavimo 
pasiūlymų galima rasti bet 
kada. Savanoriauju taip 
dažnai, kaip pavyksta suderinti 
tai su mokslais ir kitais 
užsiėmimais, arba radusi 
sau pačiai įdomų renginį ar 
veiklą. Man savanorystė – tai 
puikus laisvalaikio praleidimo 
būdas, kuris yra visapusiškai 
naudingas ne tik pačiam 
savanoriui, bet ir kitiems. Taip 
pat tai gera galimybė įgyti 
patirties. (Vaiva Kaušilaitė)

Parengė
Elena Eigėlytė
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Nemaža žmonių dalis mėgsta tokį laisvalaikio užsiėmimą kaip konstra-
vimas, modeliavimas, rankdarbiai ir pan. Todėl vienai redakcijos narei kilo idėja 
pasidalinti su visais tuo, kas jai pačiai įdomu. Tikimės, kad ši rubrika („Pasidaryk 
tai pats“) taps mūsų nuolatine ir Jūsų mėgstama. Šį kartą darysime netikrus 
brangakmenius. 

Pasidaryk pats

Tau reikės: silikoninės modelia-
vimo pastos, molio (arba modelino), švi-
trinio popieriaus, poliuretaninės dervos, 
plytelių glaisto.

1 žingsnis: pasidaryk prototipą. 
Šiam žingsniui reikia molio. Tai bus ori-
ginalas, pagal kurį darysi liejimo formą, 
todėl pasistenk suformuoti tobulą pavir-
šių ir suteikti norimą formą. Tai galės 
būti bet kas, ko tik nori: pakabukas, sim-
bolis, kristaliukas ar akmenukas.

2 žingsnis: paruošk paviršių. 
(Dėmesio! Šis žingsnis reikalingas 
tik tuo atveju, jei paviršius neturi ypač 
smulkių detalių!) Šiam žingsniui reikės 
plytelių glaisto ir švitrinio popieriaus. 
Teptuku paimk mažą glaisto kiekį ir tepk 
paviršių ten, kur tau atrodo nelygus ar 
su skylėmis. Išdžiūvus glaistui, paimk 
švitrinį popierių ir labai švelniai šlifuok 
paviršių. Gerai būtų, jei turėtum švelnų 
švitrinį popierių (240 ir daugiau grūde-
lių), bet tai nėra būtinybė. 
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3 žingsnis: padaryk liejimo for-
mą. Šiam žingsniui reikės silikoninės 
modeliavimo pastos. Pati pasta sudary-
ta iš dviejų dalių, kurias reikia suminkyti 
į vieną masę (kaip molį). Tada greituoju 
būdu reikia daryti antspaudą, nes su-
maišyta pasta sukietėja per 5 minutes.

4 žingsnis: liek formą. Šiam 
žingsniui reikės poliuretaninės dervos. 
Derva yra sudaryta iš dviejų dalių: skys-
čio ir kietiklio. Priklausomai nuo nupirk-
tos dervos, reikia maišyti skirtingais kie-
kiais. Užpildą pilti į liejimo formą. Laukti 
48 valandas, kol masė taps kieta.

5 žingsnis: išimk iš liejimo for-
mos savo gaminį ir pradėk dekoruoti!

Parengė
Inesa Moliušytė, III B
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Tip!

Įdomi mokinių verslumo pamoka – bendrovė 
„Sweepela“

Šiais mokslo metais 
pagal mokomųjų mokinių 
bendrovių programą mūsų 
mokykloje sėkmingai startavo 
mokomoji mokinių bendrovė 
„Sweepela“.

Mokomoji mokinių 
bendrovė (MMB) – tai 
unikali galimybė besimokant 
mokykloje įkurti ir valdyti 
savo verslą. Dalyvaudami  
mokomųjų mokinių bendrovių 
programoje mokiniai įgyja 
verslo įgūdžių ir praktiškai 
pritaiko ekonomikos sąvokas. 
Per mokslo metus jie 
susipažįsta su visu įmonės 
gyvavimo ciklu: tiria rinką, 
parduodami akcijas (tėvams, 
draugams ir pažįstamiems) 
sukaupia pradinį kapitalą, 
gamina bei parduoda savo 
produkciją (arba teikia 
paslaugas), bendrauja su 
klientais, priima su įmonės 
veikla susijusius sprendimus, 
tvarko bendrovės veiklos 
buhalterinę apskaitą, o 
galiausiai atsiskaito su 
akcininkais ir uždaro bendrovę.

 „Lietuvos Ju-
nior Achievement” moko-
mųjų mokinių bendrovių 
programa skatina mokinius 
būti verslius, inovatyvius, 
kūrybingus, atsakingus, 

moko bendradarbiauti ir dirbti 
komandoje, kuriant tikrą verslą 
ir sprendžiant tikras problemas, 
skatina tapti lyderiais ir 
drąsiai siekti užsibrėžtų 
tikslų. Mokomosios mokinių 
bendrovės programa padeda 
augti ir atsiskleisti gabiems 
bei talentingiems jauniesiems 
verslininkams. Iš dalies todėl 
ji Europos Komisijos Įmonių 
ir pramonės generalinio 
direktorato pripažinta kaip 
geriausia verslumo ugdymo 
praktika.

Laura Stašauskienė, 
ekonomikos mokytoja: „Mano 
moto – geriau vieną kartą 
pabandyti, negu visus metus 
mokytis teorijos. Šiuo principu 
stengiuosi vadovautis savo 
darbe, todėl kasmet mokiniams 
siūlau dalyvauti kūrybiškumą 
ugdančiose veiklose. Smagu, 
kad jie sutinka dalyvauti. 
MMB „Sweepela“ yra  penktoji 
bendrovė, įkurta Vilniaus 
Gabijos gimnazijoje. Tikiuosi, 
kad MMB „ Sweepela“ 
įgyvendins savo veiklos 
tikslą – taps pelningiausia 
iš gimnazijoje egzistavusių 
bendrovių. Įgyta patirtis pravers 
tiek asmeniniame gyvenime, 
tiek darbinėje veikloje. Mano 
indėlis – patarimai, moralinis 

palaikymas, informavimas apie 
renginius. Pvz.: vasario mėn. 
7 d. bendrovės nariai dalyvaus 
Vilniaus miesto mokomųjų 
mokinių bendrovių mugėje, 
kuri vyks „Litexpo“ parodų 
rūmuose parodos STUDIJOS 
2015 metu. Manau, kad įkurti 
savo įmonę gali kiekvienas. 
Tik ne kiekviena įmonė yra 
pelninga. Sėkmingai veiklai 
reikia daug įgūdžių. Asmuo 
turi būti kūrybingas, veiklus ir 
atsakingas. Bet svarbiausia, 
mano nuomone, yra pozityvus 
veikimas“.

Elena Eigėlytė, III D 
klasės mokinė: „Idėją įkurti 
pačią bendrovę pasiūlė 
mokytoja. Jau praeitais 
mokslo metais tuo domėjausi, 
girdėdama vyresnių draugų 
kalbas. Pačią „Sweepelos“ 
idėją – dekoruotas šluostes 
– pasiūlė mano teta Asta 
Eigėlytė – Gunarsson. Ji savo 
maisto tinklaraštyje „Debesys“ 
jau praeitais metais siūlė 
įsigyti mano šluostes su mano 
kurtais paveikslėliais, todėl 
šiais metais tą pačią idėją 
pasiūliau verslumo klasėje ir ji 
buvo palankiai priimta“.

Parengė
Vytenė Pranytė, III D
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Kviečiame visus Lietuvos piliečius ir šalies svečius iki vasario 15 d. pamatyti (įžvelgti) 
Lietuvos trispalvės spalvas savo aplinkoje, jas nufotografuoti ir pasidalinti su mumis – 
atsiųsti nuotrauką el. paštu: trispalve2015@gmail.com. Visas nuotraukas paskelbsime 
specialiai sukurtame puslapyje „Facebook‘e“. Tai gali padaryti ir pats, susiradęs akcijos 

puslapį socialiniame tinkle „Facebook“ (facebook.com/vasario16).

Vasario 16 d. įvairiausios ir netikėčiausios Lietuvos trispalvės nuotraukos bus sujungtos į 
vieną bendrą mozaiką – Lietuvos kontūrus!

Tad atraskime Lietuvos trispalvę iš naujo bei prisiminkime, kad geltona spalva tai saulė, 
žalia tai laukų spalva, raudona tai mūsų kraujas, o kartu jos tai Lietuva!

„Pamatyk trispalvę savo kasdienybėje!“
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