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REDAKCIJOS

Ž O D I S
Ačiū, kad grįžęs po saulėtos vasaros vėl 

imi į rankas mūsų leidinį ir domiesi gimnazijos (ir 
ne tik jos!) aktualijomis.

Atrodo, ką tik prasidėjo mokslo metai, o 
štai jau spėjo prabėgti visas mėnuo. Keista pa-
galvojus, kiek daug spėjome per jį nuveikti – da-
lyvavome Danske Bank bėgimo maratone, ku-
riame laimėjome Radistų koncertą, stebėjome 
didžiąją visos tautos šventę – Europos krepšinio 
čempionatą, mėnesio pabaigoje į gimnazistų 
būrį įjungėme pakrikštytus pirmokus gimnazis-
tus. Įspūdžiais ir įžvalgomis iš šių renginių šiame 
ir kituose laikraščio numeriuose dalinsis mūsų 
gimnazijos mokiniai.

Be gimnazijoje nuolat vykstančių įvai-
riausių renginių, mūsų mokinių ir mokytojų už 
mokyklos ribų vykdomų projektų, kitų iniciatyvų 
pristatymo, šių metų laikraštyje rasite ir tradici-
nius skyrelius Pasidaryk pats, Renginiai mieste, 
interviu su mūsų mokytojais, mokiniais, kitais 
mokyklos bendruomenės nariais, ne mokykloje 
dirbančiais įdomiais žmonėmis, savo sričių pro-
fesionalais. Tikimės, kad tai padės Jums geriau  
pažinti aplink esančius žmones bei paskatins 
domėtis įvairiomis gyvenimo sritimis.

Rugsėjo mėnuo Lietuvoje gana simbo-
liškas: nuo rudens lygiadienio baigiasi ne tik 
šiltasis, bet ir šviesusis metų periodas, naktys 
ima ir šaltėti, ir ilgėti. Senovėje ši šventė žmo-
nėms buvo rimties ir susikaupimo metas prieš 
ilgą ir tamsų rudens – žiemos periodą, kuomet 
keitėsi ir pats šviesos šaltinis: mažėjant Saulės 
šviesos, ją keisdavo ugnies šviesa. Tad linkime 
Jums, kad visus ateinančius mokslo metus, net 
ir trumpėjant iki pavasario dienai, nepritrūktų vi-
sokeriopos ugnies: pažinimo, draugystės, atra-
dimų, meilės, kūrybos... Tegu laikas, praleistas 
gimnazijoje (ir ne tik joje), būna praleistas ne 
veltui.

Redakcijos vardu
Ema Motiejūnaitė ir Ieva Dūdaitė
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NAUJIENOS

Sveikiname mūsų 
mokyklos IV C klasės mo-
kinį Povilą Karalkevičių, 
šių metų rugpjūčio 21–27 
dienomis Lvovo mieste 
vykusiame Europos kos-
minių modelių čempiona-
te laimėjusį pirmąją vietą 
S6A raketų klasėje, o S9A 
raketų klasėje – trečiąją 
(raketos su rotoriumi).

Kaip ir kasmet, ru-
duo prasidėjo gražia mo-
kykline švente – „Mokslo 
ir žinių diena“. Norėdami 
savitai paminėti šią dieną 
Vilniaus Gabijos gimnazi-
jos Mokinių tarybos nariai 
kvietė visą bendruomenę 
fotografuojant įamžinti be-
prasidedantį rudenį ir tra-
dicinę Rugsėjo pirmosios 
šventę.

Į konkursą buvo 
atsiųsta daugiau nei 320 
nuotraukų, todėl išrink-
ti vieną nugalėtoją buvo 
labai nelengva. Po ilgų 
komisijos diskusijų buvo 
išrinktos dvi labiausiai iš-
siskyrusios ir ypatingai 
prasmingos nuotraukos. 
Simboliška, kad vienos 
nuotraukos autorė – moki-
nė, o kitos – mokytojas.

Sveikiname foto-
grafijų konkurso nugalė-
tojus – 8 a klasės mokinę 
Kotryną Pridotkaitę ir ma-
tematikos mokytoją Rai-
mondą Dulinską!
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Gabijos gimnazija ir Maskvos Jurgio 
Baltrušaičio mokykla: lietuvybės 

puoselėjimas
Š. m. rugsėjo 4 d. rusų kalbos mokytojos Marytė 

Puzaitė ir Nijolė Misiukienė inicijavo vaizdo konferenci-
ją su Maskvos Jurgio Baltrušaičio mokyklos mokiniais. 
Konferencijos metu buvo siekiama skatinti tarpusavio 
bendradarbiavimo ryšį su užsienio mokyklomis, aptarti 
požiūrius į lietuvių kalbos ir papročių išsaugojimą. Įdomu 
tai, jog pati Maskvos Jurgio Baltrušaičio vidurinė moky-
kla yra specifinė – mokiniai čia kaip pasirenkamąjį daly-
ką gali mokytis lietuvių kalbos ir literatūros discipliną, tad 
lietuviai mokiniai, gimę Rusijoje ar išvykę ten gyventi, turi 
galimybes plėsti žinias apie lietuvių kalbą, gilintis į lietu-
vių tradicijas, papročius, šiandieninę kultūrą.

Pati vaizdo konferencija visiškai neprailgo. Tiek 
mūsų mokyklos mokiniai, tiek Maskvoje gyvenantys lie-
tuviai noriai dalijosi įspūdžiais apie šalyse vykstančius 
kultūrinius renginius, pasakojo apie mokyklos gyvenimą, 
visuomeninę veiklą, Rusijos sostinės mokiniai pristatė 
Maskvos lankytinus objektus, o konferencijos pabaigoje 
pakvietė ir atvykti bei pasisvečiuoti Maskvoje.

Tokios konferencijos, vykstančios tarp Lietuvoje 
gyvenančių ir užsienio lietuvių, dar kartą įrodo, jog visai 
nesvarbu, kur gyveni, kokios šalies pilietis esi, jeigu pats 
save laikysi lietuviu, tai visuomet juo ir išliksi. Tikimės, 
kad ir ateityje bus palaikomas ryšys su šia ir kitomis mo-
kyklomis, o kartkartėmis įvyks ir moksleivių mainai, lei-
siantys viską pamatyti savo akimis.

Parengė Justinas Iljeitis
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 □ Kokie pokyčiai planuojami mokykloje 
šiais mokslo metais? 

Mokykla stengiasi orientuotis į bendrą Lietuvos 
švietimo politiką. Na, nauji šiųmečiai pasikeitimai švie-
timo sistemoje, kaip mokytojų vadavimas ar mokytojų 
konsultacijos, jau seniai  egzistuoja mūsų gimnazijoje, 
taigi didesnių reformų nei ilgesnis pirmojo mokslo metų 
pusmetis ar padidėjęs socialinių valandų skaičius mo-
kykloje šiais metais neturėtų būti. Pačioje gimnazijoje, 
visų pirma, turėsime geresnę edukacinę bazę. Šiais 
metais mūsų laukia atnaujinta sporto salė, du visiškai 
renovuoti bei devyni atnaujinti kabinetai. Taip pat, sie-
kiant dar labiau pagerinti ugdymo procesą, gimnazijoje 
buvo įrengtos trys interaktyvios lentos. Jei praėjusiais 
metais turėjome tik vieną klasę, kuri mokėsi planšečių 
pagalba, tai dabar pradinių klasių antrokai bei ketvirto-
kai taip pat dirbs su planšetėmis.

 □ Galbūt šiais mokslo metais atsiras 
kokių nors naujų renginių?

Manau, kad labai svarbu palaikyti jau prigijusias tradicijas, toliau rengti jau išbandytus, metai 
iš metų pasikartojančius renginius. Vis dėlto šiais mokslo metais žadame pabandyti įtvirtinti mokslo 
metų pabaigą. Nors ir anksčiau buvo bandymų surengti mokslo metu pabaigos paminėjimo šventę 
vakare, tačiau pastebėję, jog į renginį susirinkdavo mažai mokinių, šiais metais žadame šį renginį 
organizuoti dieną. Taip pat šiemet gimnazijoje vyks edukacinės dienos, kurių metu mokiniai galės 
vykti į miesto renginius, tokiu būdu vyks pamokos už mokyklos ribų.

 □ Gal yra naujų žinių apie mokyklos priestato statybą? Ar apie mokyklos iš-
skaidymą?

Na, kalbant apie mokyklos priestato statybą, tai pagaliau atsiranda reali galimybė įgyvendinti 
šią idėją. Jau turime savivaldybės ir Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pritarimą naujos 
mokyklos statybos klausimu. Dabar trūksta tik Vyriausybės paramos. Taigi, dar kartą kreipsimės į 
Vyriausybę dėl lėšų skyrimo priestato statybai.

GIMNAZIJOS DIREKTORĖ – APIE ĮVYKDYTUS IR 
NUMATOMUS PLANUS
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 □ Šiais metais galėsime 
džiaugtis suremontuota sporto 
sale. Kaip radote rėmėjus salės 
remontui? Kas tie rėmėjai?

 Pirmiausia kreipėmės į ben-
druomenę. Deja, surengta iniciatyva 
nebuvo sėkminga, nes buvo surinkta 
labai mažai lėšų. Taigi, gauti pinigė-
liai buvo grąžinti juos suaukojusiems 
žmonėms. Na, o vėliau reikalingas lė-
šas (apie 145 tūkst. eurų) mums sutei-
kė Vilniaus miesto savivaldybė.

 □ Viena gražiausių ru-
dens švenčių – Mokytojo diena. 
Kaip gimnazijoje paminima ši 
šventė?

Manau, jog svarbiausia moky-
tojams yra pačių mokinių iniciatyva. 
Gražūs žodžiai, geras elgesys, nuošir-
džios šypsenos, dėmesys yra didžiau-
sia padėka mokytojams. Mokykloje tu-

rime labai gražią su šia švente susijusią tradiciją: kiekvienais mokslo metais Mokytojo dienos proga 
abiturientai savo rankomis kepa pyragus ir jais vaišina gimnazijos mokytojus.  

 □ Ko galėtumėte palinkėti mokytojams bei mokiniams mokslo metų pradžios 
proga?

Visų pirma, visiems mokytojams norėčiau palinkėti, kad jų mokiniai būtų geranoriškesni bei 
daugiau šypsotųsi. Na, o visai Gabijos gimnazijos bendruomenei linkiu susikalbėjimo, susiklausy-
mo, tarpusavio supratimo ir, svarbiausia, bendrystės. Norėtųsi, kad visos problemos būtų sprendžia-
mos dialogo būdu, be ginčų bei nuoskaudų. 

 □ Galbūt pati turite kokią nors svajonę, kuri galėtų išsipildyti šiais mokslo me-
tais? 

Savo didžiausios svajonės išsipildymu laikau mūsų atnaujintą sporto salę. Matydama, kaip 
džiūgauja mokiniai, pamatę sporto salę, jaučiuosi labai laiminga. Kalbant apie naujus siekius bei 
svajones, tai labai norėtųsi, kad būtų atnaujinta aktų bei mažoji sporto salės. Na, o labiausiai džiaug-
čiausi, jei visi gimnazijos mokiniai šiais mokslo metais būtų sveiki, saugūs ir draugiški vienas kitam. 

Parengė
Greta Bindokaitė ir 
Evelina Strungytė

Nuotraukose
Rugsėjo 1-osios nuo-
traukų konkurso lau-
reatų Raimondo Du-
linsko ir Kotrynos 
Pridotkaitės nuotrau-
kos bei bendros aki-
mirkos iš Mokslo metų 
pradžios šventės
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Vasaros atostogų pabaiga. Atrodytų, 
kad viskas įprasta, bet štai žadintuvas paža-
dina jau 6 val. ryto. Norėtųsi išjungti ir mė-
gautis paskutine vasaros atostogų savaite, 
bet juk prasidėjo Lietuvos Respublikos Vy-
riausybės organizuojamas projektas „Moks-
leiviai į Vyriausybę“, tad visą savaitę turėjau 
galimybę pabūti šešėliniu švietimo ir mokslo 
ministru, susipažinti su ministerijos veikla 
bei pasinerti į valstybės valdymo reikalus.

Visų pirma, prieš pačią darbo pra-
džią Vyriausybėje įvyko iškilmingas projek-
to atidarymas, po kurio ir prasidėjo nuotykių 
kupina savaitė. Jau po kelių minučių kartu 
su bendraamže Rasa sėdėjome ministrės 
automobilyje ir vykome į Švietimo ir mokslo 

ministeriją, kur prie bendro stalo susitikome su pačia ministre Audrone Pitrėniene, vėliau ir su kie-
kvienu viceministru atskirai. Trumpas susitikimas įvyko ir su ministerijos kancleriu (pastarasis dabar 
yra generalinis konsulas Sankt Peterburge) Dainiumi Numgaudžiu. Džiugu, kad tiek ministrė, tiek 
viceministrai buvo gana atviri – diskutavome apie dažniausiai pasitaikančius tėvų skundus, apie 
tai, ar vertėtų neformalaus ugdymo renginius nukelti po pamokų, apie mokinių savimonės ugdy-
mą, mokinio mokymosi, namų ir atsiskaitomųjų darbų krūvio paskirstymą bei apie tautinių bendrijų 
integracijos Lietuvoje problemas. Su viceministrais aptarėme ir Lietuvos aukštojo mokslo sistemą, 
diskutavome apie numatomą stojant į aukštąsias mokyklas privalomą motyvacinio laiško rašymą 
ateityje, nemokamas studijų galimybes Lietuvoje. Na, o šiek tiek vėliau turėjome progą bendrauti su 
pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus specialistėmis, skyriaus vedėja dr. Loreta Žadeikaite bei su 
Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyriaus specialistu Aušvydu Kazlausku. Šio susitiki-
mo metu dalijomės realiais įspūdžiais apie esamą padėtį mokyklose. Juk ne viskas mokyklose vyks-
ta taip, kaip kad parašyta, o toks bendradarbiavimas kaip tik ir skatina ne tik ieškoti įvairesnių būdų, 
kaip tai pakeisti, bet galbūt ir susimąstyti apie atsakingumo jausmo ugdymą mokyklų bendruomenė-
se. Įspūdžių kupiną dieną užbaigėme susitikdami su Pedagogų veiklos skyriaus darbuotojais, kurie 
įdomiai pristatė savo įžvalgas apie šiuolaikinį mokytoją bei supažindino su statistika (pvz., daugiau-
sia mokytojų Lietuvoje yra nuo 50 iki 54 metų, o štai mokytojų vyrų Lietuvoje yra tik apie 11 proc.). 
Specialistai paskatino mus pačius kurti įvairias iniciatyvas, kurių metu mokiniai taptų mokytojais. 

PROJEKTAS „MOKSLEIVIAI Į VYRIAUSYBĘ 2015“
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Taip abi šalys galėtų kurti įdomias, gal apsieinančias net ir be 
vadovėlių pamokas. Bet visa tai dar tik pati projekto pradžia...

Antrąją dieną, ankstyvą rytą susitikome su Studijų sky-
riaus vedėju Antanu Levicku bei su jaunaisiais skyriaus darbuo-
tojais, praktikantais, kurie irgi pasidalijo labai įdomia patirtimi. 
Diskutavome apie tautinių bendrijų problemas, taip pat apie įgy-
to išsilavinimo pasiskirstymą bei darbuotojų poreikį Lietuvoje. 
Nuliūdino tai, jog daugėja studentų, kurie įgiję aukštąjį išsilavi-
nimą po metų eina mokytis į profesinę mokyklą. Po pietų nuvy-

kome į Nacionalinį egzaminų centrą, kur mielai mus priėmė ir su veikla supažindino centro direktorė 
Saulė Vingelienė. Direktorė mums pristatė egzaminų Lietuvoje sistemą bei supažindino su visais 
egzaminų kūrimo etapais, jų nauda patiems mokiniams ir mokytojams.

Likusiomis savaitės dienomis dar dalyvavau respublikinėje konferencijoje „Mokinių pasieki-
mai. Ką turime daryti kitaip?“, aplankėme Vyriausybę bei susitikome su ministru pirmininku Algirdu 
Butkevičiumi, diskutavome su Europos Sąjungos ir tarptautinių organizacijų skyriaus specialiste 
Milda Špėlyte – Letuliene.

Turėjome galimybę dar stebėti ir emocijų kupiną kanclerio Dainiaus Numgaudžio atsisvei-
kinimą su ministerijos darbuotojais, prie puodelio arbatos ir pyrago susitikome su Komunikacijos 
skyriaus darbuotojais, kurie yra lyg nematomas šydas – juk visa ministerijos vizualizacija, projektų 

inicijavimas, tinklalapio priežiūra, pranešimų 
spaudai ir kalbų rašymas ir yra pagrindinis šio 
skyriaus specialistų darbas. Susitikome ir su 
Strateginių programų skyriaus vedėju Ričardu 
Ališausku bei specialistais, kurie kuria švietimo 
ir mokslo strategijas, atlieka įvairių duomenų, 
susijusių su švietimu, analizę.

Taigi, daugybė susitikimų, rankų pa-
spaudimų, įvairių klausimų, milžiniškas infor-
macijos kiekis, ankstūs rytai.... Aišku, tai tikrai 
ne viskas, ką patyriau projekto „Moksleiviai į 
Vyriausybę 2015“ metu. Gaila tik, kad viskas 
pralėkė labai greitai. Kviečiu ir kitąmet visus 
vienuoliktokus bei abiturientus dalyvauti pro-
jekto konkurse ir galbūt turėsite progą tai patirti 
patys. Sėkmės!

Parengė
Justinas Iljeitis
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Filmų festivalis // spalio 1–11 d.

Prasideda dešimtasis vaikų ir jaunimo 
filmų festivalis. Neatsitiktinai ir daugumos fes-
tivalio filmų tematikoje vyrauja mokykla, moki-
nių iššūkiai, santykiai su mokytojais, vyresnie-
siems aktuali mokyklinės meilės drama.

 □ Vieta – kino centras „Skalvi-
ja“, kino teatrai „Pasaka“ ir „Forum Cinemas    
Vingis“.

Šių metų festivalio temos – „Mistiškas 
vanduo“ ir „Apleisto kultūrinio paveldo 
apšvietimas“. Planuojama apšviesti pastatus, 
tiltus, vandens telkinius. Žiūrovų laukia 
koncertas, teatrališki šviesų pasirodymai, 
lauko kinas, kavinės ir kitos pramogos. 
Edukacinė programa ir viešos paskaitos 
džiugins ištroškusius žinių. Kaip ir kiekvienais 
metais rinksime dalyvių ir žiūrovų sukurtas 
fotografijas bei video klipus.

 □ Renginys nemokamas.

Vilniaus šviesų festivalis // spalio 9–10 d. 

„Kritinė masė“ // spalio 30 d. 19 val.

Tai masinis pasivažinėjimas dviračiais 
naktį. Renginys vyksta  kiekvieno mėnesio 
paskutinį penktadienį. Akcijos esmė – organi-
zatorių neegzistavimas, tad jokio išankstinio 
maršruto nėra. Visi dviratininkai važiuoja pas-
kui priekyje važiuojančius dviratininkus. Star-
tas ir finišas visada būna Katedros aikštėje.
Liemenės ir dviračių žibintai yra privalomi.

 □ Vieta – prie Vilniaus Katedros          
aikštės.

 □ Renginys nemokamas.

KULTŪRINIAI RENGINIAI MIESTE
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„Game on“ // spalio 31 d. 

Tai didžiausia paroda Lietuvoje ir Bal-
tijos šalyse, skirta kompiuterinių žaidimų kul-
tūrai bei industrijai. Pirmą kartą Lietuvoje 
kompiuterinių žaidimų fanai galės susirinkti į 
vieną erdvę ir susipažinti su Lietuvos žaidimų 
kūrėjais, pasaulinio lygio žaidimų studijomis, 
pasiklausyti paskaitų apie darbą žaidimų in-
dustrijoje ir sužinoti, ko reikia norint sukurti 
savo žaidimą. Vakare visų dėmesį sutrauks 
daugiau nei 40 milijonų žiūrovų visame pa-
saulyje surenkantis ir pats didžiausias elek-
troninio sporto renginys – League of Legends 
pasaulio čempionato finalas.

 □ Vieta –  „Siemens“ arena.
 □ Kaina nuo 8, 80 Eur.

„Tai – aš“ // spalio 19–24 d.

Tarptautinis dainuojamosios poezijos 
festivalis „Tai – aš“ – vienintelis tarptautinis 
šio žanro renginys Rytų Europoje. Visą savai-
tę koncertai vyksta įvairiuose Lietuvos mies-
tuose ir miesteliuose, kaimyninėse šalyse, o 
unikaliausias festivalio akcentas yra tas, kad 
dalyviai dainas atlieka savo gimtąja kalba.

 □ Vieta – įvairios Vilniaus vietos.

Nepatogus kinas //  spalio 15–25 d.

Tai nuo 2007 m. kasmet vykstantis 
tarptautinis dokumentinių filmų festivalis, uni-
kalus savo programa ir formatu. Tai socialinis 
bei kultūrinis projektas, kuriame gali dalyvauti 
kiekvienas. Festivalio metu Vilniuje ir kituose 
Lietuvos miestuose pristatoma turtinga doku-
mentinių filmų programa, rengiami susitikimai 
su kino kūrėjais, organizuojamos diskusijos 
su filmų herojais, žmogaus teisių aktyvistais ir 
ekspertais. Tai yra vienas gausiausiai lanko-
mų kino renginių Lietuvoje bei vienintelis tokio 
pobūdžio kino festivalis Baltijos šalyse.

 □ Vieta – Lietuvos kino teatrai ir 
centrai.Parengė Jokūbas Lekevičius
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Rugsėjo 13 d. Katedros aikštėje ir vėl vyko „Dans-
ke bank Vilniaus maratonas“. Pirmąkart jis įvyko 2004 
metais, rugsėjo 11 d., tačiau Vilniaus maratonu pradėjo 
vadintis tik 2013 metais. Jame gali dalyvauti įvairaus am-
žiaus žmonės – nuo 3 iki nors ir 100 metų. Žinoma, ne 
visi bėga vienodą atstumą – vaikai bėga vos 500 metrų, 
o sportiškiausieji suaugę – net 42 kilometrus! Mūsų mo-
kyklos mokiniai bėgo moksleiviams skirtą atstumą – 4,2 
km. Mūsiškiai, kaip ir visi, bėgimą pradėjo ir užbaigė prie 
Katedros aikštės, bėgo apie 30–50 minučių. Šimtų sa-
vanorių paskatinimai ir ritminga muzika visiems suteikė 
jėgų judėti pirmyn. Dalyviai, atbėgę greičiau nei per va-

landą, gavo atminimo medalius. Bet svarbiausia, kad tarp 16 tūkstančių maratono dalyvių Gabijos 
gimnazijos narių buvo gausiausias būrys. Tad jau antrus metus iš eilės mes laimėjome Radistų 
koncertą savo mokykloje!! Lauksime Vilniaus maratono ir kitais metais!

Kadangi pati dalyvavau maratone, paprašiau ir poros mūsų gimnazijos mokinių –     Urtės (I 
d) bei Donatos (II d) pasidalinti įspūdžiais iš šio renginio. 

 □ Ar buvo sunku bėgti maratone?
Donata: Ne. // Urtė: Ne.

 □ Kokiu tikslu bėgote?
Donata: Linksma, daugiausia bėgau dėl draugų. // Urtė: Reikėjo socialinės veiklos valandų, 

tad taip ir sugalvojau.
 □ Ar tai buvo pirmasis jūsų maratonas?

Donata: Taip. // Urtė: Ne, bėgau Nike moterų bėgimo maratone.
 □ Ar didelę laiko dalį ėjote?

Donata: Taip, nesu sportiška. // Urtė: Nėjau. Jeigu labai pavargdavau – eidavau greituoju 
ėjimu.

 □ Iš kur sužinojote apie bėgimą?
Donata: Draugė pakvietė bėgti. // Urtė: Mokykloje vos ne kiekvieną pertrauką: „Danske ban-

ko bėgimas!!! Užsiregistruokite!!‘‘
 □ Laimėjome Radistų koncertą, ar dalyvausite jame?

Donata: Tai aišku!!! // Urtė: Ne, praeitais metais buvau, man nepatiko muzika (deep house 
stiliaus, o aš jo nemėgstu).

Parengė Goda Vileikytė

GABIJOS ATSTOVŲ MARATONE DAUGIAUSIA
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Ką tik baigėsi Europos 
krepšinio čempionatas, sutei-
kęs visai Lietuvai nemažai pui-
kių emocijų. O ar žinome, kad ir 
tarp mūsų, čia pat, gimnazijoje, 
tais pačiais koridoriais kasdien 
žingsniuoja galbūt būsimos 
Lietuvos krepšinio žvaigždės? 
Pristatome interviu su Lietuvos 
jaunimo (iki 18 metų) krepšinio 
rinktinės nariu, IV A klasės mo-
kiniu Arnu Beručka ir Lietuvos 
jaunučių (iki 16 metų) rinktinės 
nariu, II c klasės mokiniu Luku 
Kišūnu.

 □ Nuo ko prasidėjo 
jūsų krepšinio karjera?

Arnas: Mano karjera 
prasidėjo prieš dvylika metų, 
kai mama mane nuvedė pirmo-
je klasėje į Vilniaus krepšinio 
mokyklą, kur ir žengiau savo 
pirmuosius žingsnius šioje sri-
tyje. Vėliau, po ketverių metų, 
perėjau į Šarūno Marčiulionio 
krepšinio akademiją, kurioje 
mokiausi dar septynerius me-
tus. Su komanda tapome še-
šis kartus iš septynių Lietuvos 
čempionais (to dar niekam ne-
pavyko padaryti per visą Lietu-
vos moksleivių krepšinio lygos 
istoriją).

Lukas: Krepšinį pradė-

jau lankyti nuo ketvirtos klasės, 
paskatintas klasės draugo, ku-
ris jau lankė Vilniaus krepšinio 
mokyklą. Taigi, nuėjau ten ir aš. 
Treneris pamatė, kad aš gana 
perspektyvus, tada perėjau į 
Šarūno Marčiulionio krepšinio 
akademiją, lankau ją iki šiol.

 □ Kaip sekasi šioje 
srityje pastaruoju metu?

Arnas: Šie metai krep-
šinio srityje man buvo nepa-
kartojami – su Lietuvos jauni-
mo rinktine (iki 18 m.) Europos 
čempionate laimėjome bronzos 
medalius. Nuo šių metų pra-
dėsiu sportuoti profesionaliai ir 
žaisiu Vilniaus „Lietuvos ryto“ 
dublerių komandoje.

Lukas: Šiemet patekau 
į Lietuvos jaunučių (iki 16 metų) 
rinktinę. Dalyvavome Europos 
čempionate, kur žaidė 16 Euro-
pos komandų. Laimėjome antrą 
vietą.

 □ Kokių savybių turi 
turėti žmogus, norintis tapti 
puikiu krepšininku?

Arnas: Manau, kad, no-
rint būti geru krepšininku, reikia 
būti stipriu, vikriu ir aukštu žmo-
gumi, o svarbiausia – be proto 
mylėti šį sportą ir gebėti kovoti 
iki galo (kaip J. Mačiulis).

Lukas: Reikia turėti va-
lios, užsispyrimo, kovingumo, 
būti ryžtingam net tada, kai ne-
siseka.

 □ Ar savo ateities 
planus siejate su šia sporto 
šaka?

Arnas: Planuoju atei-
tį sieti su krepšiniu, nes tai ne 
tik mano mylimiausias užsiė-
mimas, bet ir sėkmingiausias. 
Žinoma, turiu svajonę – noriu 
žaisti pagrindinėje „Lietuvos 
ryto“ komandoje, o vėliau ir Lie-
tuvos nacionalinėje komandoje, 
tad dabar to ir sieksiu.

Lukas: Dabar be krep-
šinio neįsivaizduoju savo gy-
venimo, kasdien šiam sportui 
skiriu po kelias valandas. Tad 
ir savo ateitį sieju su profesio-
naliu krepšiniu, mano svajonė 
– patekti į stipriausią pasaulio 
krepšinio lygą – NBA. Taigi, 
krepšinis įdomi ir perspektyvi 
sporto šaka, jei atiduodi jai visą 
širdį.

Parengė
Vytenė Pranytė

GIMNAZIJOS JAUNIEJI KREPŠINIO TALENTAI: REIKIA 
BE PROTO MYLĖTI ŠĮ SPORTĄ
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Šį kartą darysime rožes iš krepinio popieriaus.

Tau reikės: tavo mėgstamos spalvos krepinio popieriaus, žirklių, PVA (baltų) klijų ir dantų 
krapštuko.

PASIDARYK PATS

1 žingsnis: apkarpyk savo krepinį po-
pierių. Šiam žingsniui tau reikės krepinio po-
pieriaus ritinio. Sudėdamas popieriaus lakštus 
vienas ant kito, padaryk apie 13 sluoksnių ir iš 
jų iškirpk širdučių formas. ¼ visų iškarpų ap-
karpyk dar kartą, kad ilgis liktų toks pat, o plotis 
perpus sumažėtų.

2 žingsnis: pradėk lankstyti. Šiam 
žingsniui tau reikės dantų krapštuko. Kiekvieno 
širdutės formos lakšto platesnės pusės kampus 
švelniai suvyniok į vidų su krapštuku. Siaures-
nes puses suglamžyk. Likusią erdvę, esančią 
šalia suglamžytos pusės, išlenk į tą pačią pusę, 
kaip yra suvynioti platesnių pusių kampai.
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Parengė
Inesa Moliušytė

3 žingsnis: pradėk klijuoti. Šiam žings-
niui tau reikės PVA (baltų) klijų. Paimk pačius 
siauriausius sulankstytus lakštus ir suklijuok 
juos kartu taip, kad išlenkimai ir suvynioti kam-
pai būtų nukreipti į išorę. Dabar paimk stores-
nius lakštus ir klijuok lygiai taip pat. Nepamiršk, 
kad tai gėlė, o ne kvadratas – klijuok ratu, pa-
dengdamas kiekvieno lakšto pusę kitu lakštu.

4 žingsnis: pradėk dekoruoti! Gali 
nudažyti savo naująsias rožes ir jų žiedlapius 
įvairiomis spalvomis, pakabinti jas ant 
kambarinio medelio ar įkomponuoti į drabužį 
kaip gražią dekoraciją!
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Dar pavasarį laimėję antrą vietą respublikiniame 
chorų konkurse „Dainuok ir keliauk“ ilgai nesvarstėme – 
pasirinkome keliauti prie gaivališkos jūros, o pati kelionė 
jau tampa ir Vilniaus Gabijos gimnazijos mišriojo choro 
tradicija – rugsėjį dažnai pasitinkame pajūry. Tad rugsėjo 
11-osios vidurdienį ir pajudėjome link kelionės tikslo. Per 
tris dienas aplankėme daug miestų, miestelių, o svar-
biausia – džiaugėmės itin geru oru ir nuolat skambančia 
daina.

Kelią link pajūrio pro Žemaitiją pasirinkome ne-
atsitiktinai – norėjome pasigrožėti įstabiu Lietuvos kraš-
tovaizdžiu bei apžiūrėti kultūros palikimą. Pačią pirmą 
dieną ir turėjome progą pasivaikščioti po lietuviškus pu-
šynus, išgirsti jūros ošimą ir pamiršti visus rūpesčius ar 
darbus. Apsistoję šalia Klaipėdos esančioje stovykloje iki 
pačių sutemų žaidėme komandinius žaidimus, deginome 
laužą bei dainavome – nuo mokyklos himno iki lyriškų 
lietuvių liaudies dainų.

Kitą rytą keliavome į seniausią vakarų Lietuvos 
miestą – Kretingą, kur pasivaikščiojome po miesto centrą 
ir Tiškevičių dvaro sodą, apžvelgėme per miestą vingiuo-
jančią upę Akmeną. Na, o šiek tiek vėliau jau pajudėjome 
link Palangos, kur įspūdingai giedras dangus suteikė ga-
limybę pasidaryti šūsnį nuotraukų bei jaukiai pasivaikš-

čioti jau ramesnėmis nei vasarą miesto gatvėmis, parkais bei tiltu į jūrą. Vakarojome prie pat jūros, 
galvodami norus po krentančių žvaigždžių kupinu dangumi.

Paskutinę dieną nepamiršome ir padainuoti – turėjome trumpas grupelėse ir vieną bendrą 
choro repeticiją. Bet tai visai nesutrukdė ilsėtis – kaip tik labiau pagyvino tarp poilsiaujančiųjų vy-
raujančias nuotaikas. Visą kelionę mums gerą nuotaiką kūrė ne tik netylančios dainos, juokas, šyp-
senos, bet ir nuostabus oras. Nepamirštamais įspūdžiais dalinsimės dar ilgai. Vilniaus Gabijos gim-
nazijos choras nuoširdžiai dėkoja konkurso „Dainuok ir keliauk“ organizatoriams, rėmėjams, kurių 
dėka tokios kelionės ir įvyksta, bei choro vadovėms Editai Bagvilienei, Reginai Šapranauskaitei už 
suteiktą galimybę patirti kelionės ir dainos džiaugsmą.

Parengė Justinas Iljeitis

CHORO KELIONĖ – SU MEILE DAINAI Į PAJŪRĮ




