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REDAKCIJOS

Ž O D I S
Štai jau greitai ir baigsis rugsėjį pra-

sidėję, žinių keliais vedę bei dvyliktokus, 
jau abiturientus, išlydėsiantys mokslo me-
tai. Kita vertus, visai netrukus atsivers po-
ilsio, naujų patyrimų, įspūdžių ir nuotykių 
kupinas laikotarpis – vasara. Tad ir linki-
me, kad artėjančios atostogos taptų ne tik 
įkvėpimu, bet ir suteiktų šį tą nepamirš-
tamo, taptų ko nors įsimintinos. Žiūrėkite 
filmus, skaitykite knygas, padėkite tiems, 
kuriems reikia pagalbos, dalyvaukite įvai-
riuose renginiuose, o svarbiausia – būki-
te savimi ir siekite savo svajonių, kurkite 
naujus veiklos, kūrybos planus.

Paskutiniame šių mokslo metų lai-
kraščio „Gabijos balsas“ numeryje visų 
pirma norime padėkoti Tau, kad visus me-
tus skaitei mūsų straipsnius, tolerantiškai 
priėmei mūsų mintis ir idėjas, dalyvavai 
mūsų organizuotuose konkursuose, o 
svarbiausia, kad likai neabejingas mums 
ir turėdamas laisvą minutę nepraėjai pro 
šalį, bet sustojai ir bent akies krašteliu 
žvilgtelėjai į visų mūsų laikraštį. Ieškodami 
to, kas gali būti Tau įdomu, mes visus me-
tus tobulėjome patys.

Tad linkime įdomaus paskutinio 
„Gabijos balso“ numerio skaitymo bei 
energingos vasaros! Tikimės Jus po va-
saros pamatyti dar aktyvesnius bei mielai 
lauksime kiekvieno norinčio, turinčio bent 
mažą idėją kitais mokslo metais prisijung-
ti prie mūsų ir kartu plėsti mūsų laikraščio 
galimybes!

Smagių visiems „gabijiečiams“ – ir 
mažiems, ir dideliems – artėjančios vasa-
ros dienų!

Laikraščio redakcijos vardu
Justinas Iljeitis, III G
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NAUJIENOS

Sveikiname mūsų 
mokyklos III G klasės mo-
kinius Gabiją Biliūtę, užė-
musią II vietą nacionalinia-
me DNR rašinių konkurse, 
bei Justiną Iljeitį, užėmusį 
III vietą.

Mokinius paren-
gė biologijos mokytoja 
Zosė Aškininė ir lietuvių 
kalbos mokytoja Vilma 
Ambrasiūnienė.

Sveikiname III A 
klasės mokinę Emiliją Va-
lujavičiūtę, kuri Vilniaus 
miesto dailės mokytojų ir 
moksleivių darbų parodo-
je „Vilnius miniatiūrose 2“ 
buvo apdovanota laurea-
tės diplomu už lino raižinį.

Mokinę parengė 
dailės mokytoja Laima 
Bazienė.

Šių metų gegužės 
13 d. mokykloje lankėsi 
lenktynininkas Benedik-
tas Vanagas, kuris ben-
draudamas su mokiniais 
nuoširdžiai dalijosi savo 
patirtimi, kantriai atsakinė-
jo į pasikartojančius klau-
simus, pajuokaudavo, o  
susitikimo pabaigoje skyrė 
kiekvienam norinčiam lai-
ko: dalijo autografus, foto-
grafavosi ir atsakinėjo indi-
vidualiai į klausimus.



54 „GABIJOS BALSAS“ | 2015 METŲ GEGUŽĖ „GABIJOS BALSAS“ | 2015 METŲ GEGUŽĖ

Respublikinis miuziklų festivalis 
„Mes galim“ 2015

Šių metų gegužės 6 dieną mūsų gimnazijoje 
vyko kas antrus metus organizuojamas respublikinis 
integruotas menų ir technologijų projektas, miuziklų 
festivalis „Mes galim“ 2015. Šia proga mokykloje jau nuo 
ankstyvo ryto šurmuliavo festivalio dalyviai ir svečiai, 
atvykę iš įvairiausių Lietuvos vietovių.

Po iškilmingo atidarymo ryte prasidėjo  ir pats 
festivalis, o pirmieji scenoje pasirodė festivalio šeimininkai 
– Vilniaus Gabijos gimnazijos moksleiviai, kurie pristatė 
amerikiečių klasikinio kūrinio kūrinio motyvais sukurtą 
miuziklą „The Great Gatsby“. Vėliau savo miuziklus 
pristatė Vilniaus Prano Mašioto pradinė m-kla („Voro 
vestuvės“), Vilniaus Žiburio pradinė m-kla („Brėmeno 
miesto muzikantai“), Vilniaus Antakalnio progimnazija 
(„Gripino dovana“), Vilniaus Šviesos pradinė m-kla 
(„Švelnukų šaly“), Vilniaus Žygimanto Augusto pagrindinė 
m-kla („Katės namai“), Vilniaus Ozo gimnazija („Siena“) 
bei Klaipėdos Vydūno gimnazija („Eglė žalčių karalienė“).

Pasibaigus visų dalyvaujančių mokyklų miuziklų 
pasirodymams, žiuri, kurią sudarė choreografas 
Vadimas Šuško, televizijos projektų ir laidų vedėja Laura 
Imbrasienė, Kauno nacionalinio dramos teatro aktorius 
Gintautas Bejeris bei aktorius ir režisierius,  grupės 
„Pilnatys“ lyderis, buvęs mūsų gimnazijos mokinys 
Marius Meilūnas, išrinko festivalio laureatą – Vilniaus 
Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos Samuelio 
Maršalo miuziklą „Katės namai“. Vis dėlto net ir tie, kurie 
netapo festivalio laureatais, buvo apdovanoti įvairiomis 
nominacijomis: Vilniaus Gabijos gimnazija – už solo 
partiją, Vilniaus Prano Mašioto pradinė m-kla – , Vilniaus 
„Žiburio“ pradinė m-kla – už linksmiausią pasirodymą, 
Vilniaus Antakalnio progimnazija – už moderniausią, 
Vilniaus „Šviesos“ pradinė m-kla – už efektingiausią, 
Vilniaus Ozo gimnazija – už gyvą muziką ir Klaipėdos 
Vydūno gimnazija – už tautiškiausią pasirodymą.

Tikimės, kad visi festivalio dalyviai namo grįžo 
kupini įvairaispalvių įspūdžių ir geros nuotaikos!
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Gabija Drūteikaitė,  III G

Visų pirma, vasara – tai 
metas, kai galiu nevaržomai 
leisti laiką su draugais, nereikia 
galvoti apie namuose laukian-
čius namų darbus ar kitus su 
mokykla susijusius rūpesčius. 
Taip pat vasara – teniso sezo-
no atidarymas, tai reiškia, kad 
prasideda daugybė turnyrų, ku-
riuose turiu dalyvauti įvairiuose 
pasaulio kampeliuose. Žinoma, 
manęs laukia ne tik varžybos, 
bet ir daugybė nuotykių su 
draugais užsienyje, teniso sto-
vykla bei kelionė po Europą su 
šeima. Mokyklos bendruome-
nei norėčiau palinkėti pailsėti, 
tačiau ne tik pramogauti, bet 
ir tobulėti dvasiškai – perskai-
tyti kokią nors įdomią knygą, 
susirasti naujų draugų, pradėti 
galvoti apie ateinančius mokslo 
metus (ypač būsimiems dvylik-
tokams).

Emilija Žygaitė, II d

Vasara – tai daugiau lai-
ko mano laisvalaikiui, poilsiui, 
nuotykiams. Vasarą susiplana-

vau jau senokai – pirmąjį atos-
togų mėnesį praleisiu gimtaja-
me mieste Anykščiuose. Liepos 
mėnesį po savo gimtadienio su 
šeima vyksime į poilsinę ke-
lionę po užsienį. Taip pat esu 
nusipirkusi bilietus į keletą fes-
tivalių, kuriuose tikiuosi sma-
giai praleisti laiką su draugais! 
Mokyklos bendruomenei noriu 
palinkėti puikių atostogų, patirti 
daug malonių įspūdžių ir gerai 
pailsėti prieš kitus mokslo me-
tus.

Mokytoja 
Renata Macevičienė

Vasara visų pirma aso-
cijuojasi su atostogomis. Taigi 
atostogausiu, medituosiu, ieš-
kosiu naujų idėjų savo pamo-
koms bei sau pačiai. Žinoma, 
būtinai važiuosiu su šeima į 
gamtą, kur galima kitaip ap-
mąstyti, įvertinti ir pakeisti mus 
supančią aplinką. Tradiciškai 
aplankysiu giminaičius bei man 
artimus žmones. Taigi bandysiu 
pasisemti iš vasaros visko, kas 
geriausia, maloniausia, šilčiau-
sia. Mokyklos bendruomenei 
linkiu gražių, šiltų ir prasmingų 
atostogų. Svarbiausia – laimės! 

O siekiant laimės, anot Aristote-
lio, reikia ugdyti dorybes, kurios 
padės išsaugoti ją!

Mokytoja 
Laura Stašauskienė

Vasara man – svajonių 
laikas. Šilta, saulėta, kelionės, 
namai, šeima, draugai, ilgi va-
karai, laužas, šašlykai ir jokio 
skubėjimo į darbus... Tradiciš-
kai vasarą su šeima keliaujame 
prie jūros. Dažnai lankomės 
Ventės rage, keliamės laivu į 
Nidą, grįždami į tėviškę aplan-
kome studijų draugus Rasei-
niuose (šventas reikalas). Na, o 
likusį laiką leidžiame taip, kaip 
„šauna į galvą“. Ryte galim būti 
namuose, o vakare jau kitame 
Lietuvos gale ar pakeliui į kokią 
nors šalį. Visiems linkiu gerai 
pailsėti ir būtinai sugrįžti rugsėjį 
į mokyklą!

Parengė
Vytenė Pranytė, III D

KAIP LEISIME VASAROS ATOSTOGAS?
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TURKIJOS AMBASADORĖ: TURKŲ JAUNUOLIAI 
STUDIJUOJA IR LIETUVOJE

Balandžio 10 dieną 
8-tų klasių mokiniai su geo-
grafijos mokytoja Loreta Ur-
byte ir anglų kalbos mokytoja 
Virginija Mitrulevičiene lan-
kėsi Turkijos ambasadoje Vil-
niuje. Vizito tikslas buvo arti-
miau susipažinti su Turkijos 
tradicijomis, papročiais, pa-
auglių gyvenimo ypatumais. 
Čia su mumis bendravo pati 
Turkijos ambasadorė Aydan 
Yamancan , kuri priėmė savo 
rezidencijoje. 

Kadangi buvome su-
tikti svetingai, kaip ir priklau-
so turkams, su tradicine tur-
kiška arbata ir pyragaičiais, 
tai pirmiausia pasiteiravome 
ambasadorės apie turkišką 
tradicinę virtuvę. Ambasa-
dorė pasakojo, kad Turkijos 
maistas yra labai panašus į 
jų kaimynų armėnų, graikų. 
Turkiški saldėsiai garsėja 
pasaulyje savo saldumu ir 
subtilumu, tai mums žinoma 
chalva, bachlava. Dauguma 
saldėsių yra gaminami su 
įvairiais riešutais, pistacijo-
mis ir migdolais. Tradicinė 
virtuvė skirtinguose Turkijos 
regionuose skiriasi, tačiau 
visur vyrauja daržovės, jau-
tiena ar aviena, prieskoniai. 
Gaminama nedaug, nes tei-

kiama pirmenybė šviežiam, 
ką tik pagamintam maistui. 

Taip pat mokiniai ak-
tyviai domėjosi Turkijos švie-
timo sistema. Ambasadorė 
pažymėjo, kad Turkija per 
pastaruosius metus sparčiai 
pažengė įvairiose srityse, 
taip pat ir moksle. Kalbėda-
ma apie Turkijos švietimą, 
ambasadorė paminėjo, kad 
švietimo sistema panaši į 
lietuviškąją. Mokiniai moky-
tis pradeda nuo 7 metų am-
žiaus, pradinis mokslas yra 
privalomas ir trunka 8 me-
tus. Kalbėdama apie aukštąjį 
mokslą, ambasadorė pami-
nėjo, kad studentai aktyviai 
dalyvauja mainų programose 
ir nemažai jų šiuo metu studi-
juoja ir Lietuvos aukštosiose 
mokyklose. 

Paauglių gyvenimas 
Turkijoje beveik nesiskiria 
nuo gyvenimo Europoje ar 
Amerikoje. Jie turi išmaniuo-
sius telefonus, kompiuterius, 
bendrauja su draugais soci-
aliniuose tinkluose. Tačiau 
rytų Turkijoje žmonės labiau 
laikosi senų papročių, tradi-
cijų, pavyzdžiui, tokių kaip 
vedybos tarp jauno amžiaus 
žmonių. 

Įdomu buvo išgirsti 

apie papročius gimus vaike-
liui. Vaiko gimimas yra dide-
lis džiaugsmas šeimai, už jį 
yra meldžiamasi pirmas 40 
dienų. Išrinkus vardą jis yra 
patvirtinamas islamo dvasi-
ninko imamo arba vyresniojo 
šeimos asmens. Suteikiant 
vardą vaikas laikomas pa-
suktas į Mekos pusę, jam į 
kairę ausį yra skaitomi Kora-
no žodžiai ir tris kartus pasa-
komas vaiko vardas į dešinę 
ausį.  

Mokiniams pasitei-
ravus apie „turkiškos akies“ 
reikšmę, ambasadorė pami-
nėjo, kad šis turistų mėgsta-
mas suvenyras yra susijęs 
ne su religija, bet su prietaru, 
atėjusiu iš senų laikų, kad šis 
amuletas apsaugo nuo blo-
gio. 

Susitikimo pabaigoje 
tiek mokiniai, tiek ambasado-
rė pasidžiaugė turėta galimy-
be susitikti ir apsikeisti infor-
macija apie Lietuvą ir Turkiją. 
Likome dėkingi už nuoširdų ir 
šiltą priėmimą.

Informaciją parengė 
Virginija Mitrulevičienė ir 

Loreta Urbytė
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2015 m. balandžio 15 
d. minint 140-ąsias M. K. Čiur-
lionio gimimo metines Vilniaus 
Gabijos gimnazijos aktų salė-
je vyko muzikinis – literatūri-
nis renginys „Čiurlionio įkvėp-
ti“. Renginio metu gimnazistai 
skaitė ištraukas iš 1902 metais 
Leipcige rašyto M. K. Čiurlio-
nio laiško jaunesniajam broliui 
Povilui, o Lietuvos muzikos ir 
teatro akademijos profesorės 
Aleksandros Žvirblytės studen-
tės, respublikinių ir tarptautinių 
pianistų konkursų laureatės 
Julija Demidova ir Neringa Va-
luntonytė atliko M. K. Čiurlionio 
ir A. Skriabino muzikinius kūri-
nius. Renginį stebėjo ir garsus 
pianistas, M. K. Čiurlionio pro-
anūkis Rokas Zubovas, su ku-
riuo pasišnekučiavę parengė-
me išskirtinį interviu.

 □ Pažymint 140-ąsias 
M. K. Čiurlionio gimimo me-
tines ir  80-ąsias N. Rericho 
pakto pasirašymo ir Pasauli-
nės kultūros dienos gimimo 
metines, M. K. Čiurlionio na-
mai inicijavo programą „Čiur-
lionio įkvėpti“. Kaip Vilniaus 
Gabijos gimnazija pateko 
tarp šiai programai atrinktų 
mokyklų?

 Pasiūlėme šią idėją mo-

kyklai ir tada turbūt mokykloje 
atsirado bent vienas žmogus, 
kuris šia idėja, kaip aš mėgs-
tu sakyti, „susirgo“. Iš tikrųjų, 
manau, jog visa kultūra ir visa 
kita pasaulyje juda dėl to, jog 
kažkas kažkuo „suserga“, t. y. 
susidomi. Na, o šiandienos ren-
ginys Gabijos gimnazijoje tai ir 
įrodo.

 □ Kokią įtaką, Jūsų 
manymu, tokie renginiai tu-

rėtų padaryti jaunajai kartai? 
Kokie Jūsų lūkesčiai?

Žinote, mano lūkesčiai 
yra labai egoistiški. Egoistiški 
ta prasme, jog manau, kad kai 
mes dalinamės, mes tampame 
turtingesni. Taigi, jeigu kažkoks 
mano pasiūlytas formatas ar 
tekstas kažkam prilimpa, tai ir 
aš nuo to turtėju. Ką tokio po-
būdžio renginiai turėtų reikšti 
šiuolaikiniam jaunimui? Manau, 

M. K. ČIURLIONIO PROANŪKIS R. ZUBOVAS: 
„KULTŪRA MAN YRA TAM TIKRA MEILĖS 
DEKLARACIJA“
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kad šio renginio metu skaityto 
laiško turinys yra lygiai toks pat 
aktualus kaip ir prieš 110 metų, 
kada M. K. Čiurlionio jaunesny-
sis brolis Povilas, išgyvenan-
tis jaunystės krizę, rašė jį. Kai 
skaitau laikraštį ar girdžiu žinias 
apie nuliūdusius, kenčiančius 
paauglius, suprantu, kad toks, 
ne šiaip bet kokio žmogaus, o 
M. K. Čiurlionio brolio laiškas, 
kuriame kalbama apie ir šian-
dien aktualius dalykus, tokius 
kaip poreikį išsikalbėti bei po-
reikį globoti vienas kitą, yra la-
bai svarbus šių laikų jaunam 
žmogui. 

 □ Ypatingą vietą 
Jūsų kūrybiniame repertuare 
užima Jūsų prosenelio M. K. 
Čiurlionio kūryba, aktyviai 
dalyvaujate ir kultūros bei 
informacijos centro „Čiurlio-
nio namai“ veikloje. Kas Jus 
skatina su tokiu entuziazmu 
puoselėti prosenelio kūrybinį 
palikimą?

Kai apsidairau aplink ir 
žvelgiu į visas veiklos galimy-
bes ar formas bei būdus, kul-
tūrinė veikla man atrodo pati 
svarbiausia. Būtent kultūra yra 
tai, kas kiekviename mūsų yra 
individualu, unikalu, autentiš-
ka, tai, kas mus visus jungia į 
vieną visuomenę. Kultūra man 
yra tam tikra meilės deklaracija. 
Nejaučiu, kad tai man būtų naš-
ta ar darbas.

 □ Esate garsus pia-
nistas. Kas Jus paskatino pa-
sirinkti muziko kelią? 

Močiutė. Močiutė turėjo 

keturis anūkus, aš buvau jau-
niausias šeimoje. Senelė labai 
norėjo, kad bent vienas iš jos 
anūkų taptų muzikantu. Kadan-
gi buvau paskutinis šansas iš-
sipildyti šiai močiutės svajonei, 
tai ir mokytis muzikos meno 
buvau skatinamas labiausiai. 
Rimtai į savo kaip muzikanto 
ateitį pradėjau žiūrėti, kai man 
buvo 16 metų. Na, o po to klau-
simai patys surado atsakymus 
ir tada tiesiog sulipau su menu. 

 □ Kokiomis išskirti-
nėmis savybėmis turėtų pa-
sižymėti geras kūrėjas?

Visų pirma, meile. Mei-
lė yra kūrybos ašis ir priežastis 
bei pagrindinis šaltinis. Manau, 
kad M. K. Čiurlionis sukūrė tai, 
ką sukūrė, būtent todėl, kad la-
bai mylėjo savo veiklą. Kartais 
mėgstu sakyti, kad gamyba nuo 
kūrybos skiriasi vienu ingre-
dientu, o tas ingredientas yra 
meilė. 

 □ Pats kitus mokote 
muzikos meno. Kaip vertina-
te jaunuosius lietuvių muzi-
kus?

Labai teigiamai. Manau, 
kad šiandien jauno žmogaus 
kelias į muziką yra dešimterio-
pai sunkesnis nei mano laikais. 
Kai augome uždaroje visuome-
nėje ir neturėjome nei interne-
to, nei galimybės pamatyti, kas 
vyksta kitoje pusėje sienos, 
buvome tarsi susodinti į tam ti-
krus traukinio vagonus: čia mu-
zikantų vagonas, čia inžinierių. 
Praktiškai visa mūsų gyveni-
mo istorija  jau buvo parašyta 

į priekį už mus. Na, o šiandien 
jaunas žmogus, apsisprendęs 
tapti muziku, yra tikras muzikos 
evangelistas, galima sakyti, jog  
jis muziką prisiima kaip savo 
pagrindinį gyvenimo turinį ir tai 
yra tik jo asmeninis apsispren-
dimas. Šiuolaikiniams muzikos 
kūrėjams jaučiu labai didelę pa-
garbą ir meilę, nes žinau, kad 
tai yra tikri muzikantai, kurie pa-
sirinko tokį savo gyvenimo ke-
lią, nes tikrai to norėjo. 

 □ Esate nemažai pa-
saulio apkeliavęs žmogus. 
Kodėl gyvenamąja vieta pasi-
rinkote Lietuvą?

Nes čia geriausia, be 
to, ir labai gražu. Tiesą sakant, 
aš labai tikiu kultūra, kuri man 
primena upę. Upė turi pradžią, 
tėkmę ir visada kažkur įteka. 
Lietuvoje veikdamas tą patį, ką 
veikiau Amerikoje ar bet kurioje 
kitoje pasaulio šalyje, aš jaučiu, 
kad esu tas upės lašelis, te-
kantis upe. Galiu matyti, kokią 
įtaką tai, ką aš kuriu, daro ki-
tiems. Galiu stebėti, kokios kar-
tos buvo prieš mane ir kokios 
kartos bus po manęs. Tai, kuo 
užsiėmiau Amerikoje: darbas 
universitete, koncertų organiza-
vimas ir kita, buvo labiau profe-
sinė veikla, o Lietuvoje visa tai 
tampa jau kultūriniu darbu. 

Parengė
Greta Bindokaitė, III A
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„Žmonės“ – didžiausio 
tiražo žurnalas Lietuvoje, 
savo veiklą tęsiantis jau 
daugiau nei dešimt metų. 
Ko gero, nėra lietuvio, nė 
karto nevarčiusio spalvingų, 
garsenybių nuotraukomis 
išmargintų žurnalo puslapių. 
Kodėl šis savaitinis leidinys 
toks sėkmingas? Į klausimą 
jauniesiems mūsų mokyklos 
žurnalistams atsakė „Žmonių“ 
redaktorė Daina Žemaitytė, 
svetingai priėmusi visus žurnalo 
redakcijoje.

POBŪDIS. „Žmonės“ 
pateko skaitytojams į 
rankas pačiu laiku, nes tai 
buvo pirmasis kokybiškas, 
vakarietiškus standartus  
atitinkantis bulvarinis leidinys. 
Jis turi aiškią koncepciją – 
pristatyti žinomų asmenybių 
nuomones, jų gyvenimo 
įvairenybes.  Pabrėžtina, kad 
žurnalas nesiekia įsiteikti vienai 
konkrečiai auditorijai – dėl 
lengvo turinio jį gali skaityti ir 
vaikai, ir suaugę, ir seneliai.

TAKTIKA. Esate 
žymus? Norite išvysti savo 
interviu „Žmonėse“? O gal 
net puikuotis ant viršelio? Jei 
esate neįdomus, pamirškite 
tai. Redaktoriams rūpi žurnalo 
populiarumas, ir jie puikiai 
suvokia, kad „nepikantiškos“, 
neypatingos istorijos skaitytojų 
nepritrauks. Turinys privalo 
sudominti, tad jei neturite, ką 
papasakoti, geriau į redakciją 
neskambinkite. Dar daugiau, 
žurnalistai dažniausiai patys 
sprendžia, kas ir kiek dėmesio 
vertas naujame žurnalo 
numeryje, vadovaudamiesi 
nerašytomis taisyklėmis. Kad 
būtų paprasčiau, jie Lietuvos 
garsenybes suskirstė į tris 
kategorijas: 

1. Tikrosios žvaigždės. 
Į sąrašą patenka visos šio titulo 
nusipelniusios asmenybės, 
pavyzdžiui, modelis ir laidų 
vedėja Jurgita Jurkutė, 
dainininkė Mia, plaukikė Rūta 
Meilutytė. Tik šios kategorijos 
asmenys yra labiausiai 
pageidaujami, tai jiems 

skambina redakcija, o ne atvir
kščiai.                                                                                                                    

2. Ne žvaigždės, bet 
garsenybės. Į sąrašą būtų 
galima įtraukti verslininkę Astą 
Valentaitę, dainininkę Oksaną 
Pikul ir kitas. 

3. Tiesiog žinomos 
asmenybės, dažnai parodomos 
per televiziją. Ant žurnalo 
viršelio gal ir nepateks, bet 
rasti apie save parašytus kelis 
sakinius šansų turi.

MORALĖ. Ne, Lietuvos 
geltonoji spauda nesiekia 
purvais apdrabstyti įžymybių. 
Kaip pasakoja redaktorė, 
dažnai nutinka taip, kad po 
interviu žmonės išsigąsta, nes 
pasijaučia per daug „atsivėrę“, 
galbūt pasakę ko nors per 
daug, todėl paskambina į 
redakciją ir prašo šį tą ištrinti 
ar pakeisti. Ir jų prašymai visad 
būna  išklausomi.

PASTANGOS. „Žmo-
nių“ žurnalistai  moka ne tik 
rašyti, bet ir, kai reikia, pabūti 

„ŽMONIŲ“ ŽURNALO SĖKMĖS PASLAPTIS 
ĮMENAMA?
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psichologais – juk prakalbinti žmogų nelengva. Pokalbis ne visada rutuliojasi reikiama vaga, be 
to, kai kurios temos pašnekovams pasirodo pernelyg jautrios, todėl akivaizdu, kad empatiškumas 
tiesiog būtinas. Žurnalistų darbas sunkus dar ir dėl to, kad kartais jiems tenka dirbti naktimis, nes 
užduoties įveikimas laiku yra vienas svarbiausių komandos prioritetų. Jei vėluoja straipsnis, vadinasi, 
vėluos ir spausdinimo procesas Estijoje, o kartu su juo ir žurnalo atsidūrimas parduotuvės lentynoje 
kiekvieną ketvirtadienio rytą. Reikia paminėti, kad žurnalistams pasitaiko staigių „komandiruočių“ – 
ne visos lietuvių garsenybės gyvena Lietuvoje, tad tenka važiuoti ir į užsienį.

AMBICIJOS. Kas pusę metų išleidžiamas žurnalo priedas „Legendos“. Tai unikalus žurnalas, 
siekiantis praturtinti skaitytojo kultūrines žinias: jame galima rasti išties informatyvių, be galo įdomių 
istorijų apie Lietuvos ir užsienio garsiausias žvaigždes ir kitus nusipelniusius visuomenei, kultūrai 
žmones. Šiuo priedu labai didžiuojasi visas „Žmonių“ kolektyvas, jo kūrimas, pasak redaktorės, yra 
tikra sielos atgaiva.

Neminint dar daugelio dalykų, apie kuriuos mums papasakojo redaktorė Daina Žemaitytė, 
susidaro įspūdis, kad žurnalas vertas savo populiarumo. Aukšta leidinio kokybė ir kruopštus 
komandos darbas demonstruoja pagarbą skaitytojui. Iš šio žurnalo kolektyvo galima daug ko išmokti, 
dėl to dėkojame  redaktorei už suteiktą informaciją. Tegu „Žmonės“ gyvuoja kaip ir britų  leidinys 
„The Sun“ beveik šimtą metų!

Parengė
Giedrė Kazlauskaitė, IV G
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Gegužės 7-10 dienomis pažangiausia 
pagal pirmojo semestro rezultatus tarp I-IV 
gimnazijos klasių – III E klasė – bei mokyklos 
žurnalistų grupės nariai kaip paskatinimą 
gavo galimybę apsilankyti iš dalies mokyklos 
kompensuojamoje kelionėje po Slovakiją.

Sakoma, kad geriau už kalnus yra tik 
kalnai, kuriuose tu nebuvai. Vieni arčiausiai 
nuo Lietuvos esantys kalnai yra Slovakijoje. 
Todėl ilgai nemąstę ją ir pasirinkome. Labai 
nekantriai laukę, gegužės septintą dieną, 
vakare susitikome prie mokyklos ir judėjome 
link kelionės tikslo.

Nepaisant to, kad važiavome 
artimiausiu maršrutu – per Lenkiją, kelias vis 
tik nebuvo artimas, mat važiavome net 958 

ĮSPŪDINGA SLOVAKIJOS KELIONĖ: KALNAI, 
URVAI, VANDUO...

km! Anksti ryte, pasiekę nakvynės vietą Tatranska 
Lomnicoje, apsistojome ir nedelsdami ėjome ieškoti 
nuotykių. Pirmasis jų buvo žygis į Aukštųjų Tatrų 
kalną. Pasikėlę keltuvu į Skalnate Pleso, grožėjomės 
antra pagal aukštį Aukštųjų Tatrų viršukalne (netgi 
2634 m!). Taip aukštai pasikėlę, kalnų takeliais 
ėjome link Smokoveco – kalnų kurorto, kur atsivėrė 
nuostabūs vaizdai. Kalnų trobelėje – kitaip vadinamoje 
chatoje – išgėrėme puodelį arbatos, pasidžiaugėme 
nuostabiomis kalnų keteromis ir kriokliais. Vėliau 
keliavome iki kito kalnų kurorto – Hrebenioko – ir 
leidomės nuo kalnų funikulieriumi. Elektriniu traukinuku 
vykome į Tatranska Lesna miestelį, iš kur pėstute 
grįžome į nakvynės vietą.

Kitą rytą jau vykome į Žemuosius Tatrus, 
į Demanovo slėnį. Aplankėme vienus gražiausių 
Europoje Demanovo urvus – įvairiausių formų 
ir atspalvių stalaktitų bei stalagmitų  galerijas ir 
požeminius ežerus. Jau po pietų atvykome į Peninų 
nacionalinį parką, kur mediniais plaustais plaukėme 
Dunajeco upe: grožėjomės gamta, klausėmės šio 
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krašto legendų ir įdomių 
pasakojimų. Po tikrai 
labai įtemptos dienos 
vakare atgavome jėgas 
miestelio Poprado 
vandens parke 
„Akvacity“, garsėjantį 
savo natūraliomis 
karštosiomis versmėmis. 
Smagiai paplaukioję, 
vykome į nakvynės 
vietą nameliuose. 
Kitos dienos anksti ryte 
išvykome į Lietuvą ir tuo 
mūsų kelionė baigėsi.

Taigi, kelionė 
liko tikrai įspūdinga ir 
nepamirštama. Tikrai 
geros nuotaikos čia 

netrūko, nes su mumis ji buvo kartu! Tikimės, 
jog tokia kelionė yra ne paskutinė. Visas 
kolektyvas nuoširdžiai dėkoja organizatoriams 
bei kelionės vadovėms: Jūratei Kalverš ir 
Veslavai Kaminskienei, už suteiktą galimybę 
patirti kelionės džiaugsmą.

Parengė
Evelina Strungytė, I a
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Šį kartą darysime pliušinį žaisliuką. 

Tau reikės: pirštinės, siūlų, adatos, vatos, žirklių ir spalvoto žymiklio.

PASIDARYK PATS

1 žingsnis: žymikliu pažymėk visą 
pirštinę taip, kaip parodyta paveikslėlyje. 
Tiesi linija – ribos, kurios matysis baigtame 
darbe, o punktyrinė – palei kurią reikės kirpti. 
Pažymėjęs pradėk kirpti (nykštys – uodega, 
smilius ir didysis pirštai kartu su likusia delno 
dalimi – kūnelis, tų pačių pirštų galai – ausys, 
bevardis ir mažylis pirštai – rankos, o likusi 
delno dalis – galva).

2 žingsnis: nukirpęs tu pamatysi, kad 
kūnelio šonai atsivėrę, todėl sudygsniuok. Tai 
atlikęs, kūnelį, abi rankas, uodegą ir galvą 
prikimšk vatos. Galus taip pat sudygsniuok 
(tiesi siūlė). Tik galvos nedygsniuok.



1514 „GABIJOS BALSAS“ | 2015 METŲ GEGUŽĖ „GABIJOS BALSAS“ | 2015 METŲ GEGUŽĖ

Parengė
Inesa Moliušytė, III B

3 žingsnis: prie galvos (atsivėrusios 
vietos) prisiūk abi ausis. Paskui atsivėrusios 
vietos kraštu uždenk ten, kur buvo prisiūtos 
ausys. Uždengimą sudygsniuok.

4 žingsnis: visas likusias galūnes 
(rankas, galvą ir uodegą) prisiūk ten, kur tau 
atrodo tinkamiausia.

5 žingsnis (papildomas): šiam 
žingsniui reikės 1 karoliuko, 2 sagų ir spal-
voto siūlo. Veido vidury galima prisiūti karo-
liuką – tai bus nosis, o virš nosies prisiūti dvi 
sagas, kurios bus akys. Spalvotais siūlais ga-
lima dekoruoti patį žaisliuką: uodegą, pilvą, 
nugarą ar galūnes išmarginti raštu, kad žais-
liukas būtų panašus į tikrą gyvūną. Šis žings-
nis visiškai priklauso nuo kūrėjo fantazijos!
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MŪSŲ MOKYKLOS MEDIKĖ: TAI MANO 
PAŠAUKIMAS!

Balandžio 27 dieną 
kasmet minima medicinos 
darbuotojų diena.Ta proga 
pakalbinome mūsų mokyklos 
sveikatos priežiūros specialistę 
Liną Štelmokaitienę.

 □ Kodėl pasirinkote 
šią profesiją?

Šią profesiją pasirinkau, 
nes nuo pat mažų dienų 
svajojau dirbti medicinos srityje. 
Padėti rūpintis savo sveikata – 
mano pašaukimas!

 □ Ar esate galvojusi 
pakeisti profesiją?

Visada gyvenime 
klausiau savęs: „Ar aš einu 
teisingu keliu, ar mano 
profesinės žinios suteikia 
naudos kitam?“

 □ Kiek metų jau 
dirbate šioje srityje?

Savo srityje dar esu 
jauna specialistė. Visuomenės 
sveikatos priežiūros specialiste 
dirbu 5 metus.

 □ Kokie yra Jūsų 
darbo privalumai ir trūkumai?

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto darbas 
nėra monotoniškas. Nėra kas 
dieną besikartojančių darbų. 
Trūkumu to neįvardinčiau, 
tačiau tai labai atsakinga 
profesija, nes esame atsakingi 
už mokinių sveikatos būklę. 
Taip pat teikiame mokiniams 
skubiąją pagalbą, kuomet yra 
grėsmė gyvybinėms funkcijoms. 

 □ Kuo Jūsų darbas 

skiriasi  nuo Jūsų kolegų, 
dirbančių ligoninėje?

Visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto darbas 
mokykloje ir ligoninėje skiriasi 
savo prevencinėmis kryptimis 
ir specifika. Mokykloje 
specialisto darbas orientuotas į 
sveikatos ugdymo prevencines 
kryptis, siekiant išugdyti 
kritiškai mąstantį moksleivį, 
kuris sugeba pasirinkti 
sveikatai palankias gyvenimo 
aplinkybes, užkirsiančias kelią 
ligų atsiradimui.

 □ Ar esate patenkinta 
savo darbu?

Mano pašaukimas 
padėti žmonėms! Jaučiu 
didžiausią laimę, kuomet mano 
turimos žinios ir nuveikti darbai 
padeda žmonėms gyventi 
sveikiau bei mėgautis sveiko 
gyvenimo kokybe.

 □ Ar mediko darbas 
labai varginantis?

Fiziškai tai nėra 
varginantis darbas, tačiau 
kasdien tenka susidurti su 
psichologiniu krūviu, kuris 
kartais išvargina labiau nei 
fizinis darbas.

 □ Papasakokite apie 
savo darbo dieną.

Kiekviena diena yra 
skirtinga, todėl papasakoti labai 
sudėtinga. Jeigu kalbėtume 
abstrakčiai, tuomet diena 
prasideda dokumentacijos, kuri 
skirta mokinių pirminei pagalbai 
registruoti, pasirengimu. 

Visą dieną teikiame pirminę 
medicinos pagalbą, vykdome 
konsultacijas moksleiviams 
ir mokytojams. Kasdien 
ruošiamės ir vykdome sveikatos 
mokymo veiklą. Dalyvaujame 
trumpalaikiuose ir ilgalaikiuose 
sveikatos projektuose, 
konkursuose, akcijose. 
Koordinuojame partnerių, 
su kuriais dirbame sveikatos 
priežiūros srityje, veiklą. 
Vykdome nuolatinį moksleivių 
sveikatos būklės stebėjimą, 
analizę, ruošiame ataskaitas, 
organizuojame tyrimus. 

 □ Kokius mokslus 
reikia pabaigti, norint dirbti 
visuomenės sveikatos 
priežiūros specialisto darbą?

Norint dirbti visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistu, 
reikia pasirinkti medicinos ar 
biomedicinos srities studijas 
ir įgyti visuomenės sveikatos 
specializaciją.

 □ Patarkite ką nors 
skaitytojoms, norinčioms 
būti visuomenės sveikatos 
priežiūros specialistėmis.

Mielosios skaitytojos, 
jeigu norite savo gyvenimą skirti 
sveikatos priežiūrai, pamilkite 
biologiją, chemiją ir mokykitės 
padėti šalia esančiam. 

Parengė
Ieva Dūdaitė, I d


