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Mielas Skaitytojau!
	 Šio	paskutinio	šiais	mokslo	metais	laikraščio	numerio	temas	derinome	
prie	metų	laiko	–	besibaigiančių	mokslo	metų,	artėjančios	vasaros.	Pasidomėjo-
me	visus	mokslo	metus	tarp	mokinių	ir	tėvelių	populiariais	mokyklos	būreliais,	
kokie	interesai	skatina	juos	ištikimai	lankyti.	Buvo	įdomu	išgirsti	apie	mokinių	
vasaros	planus,	jų	įsivaizduojamas	idealias	atsostogas,	juk	daugelis	apie	jas	jau	
seniai	svajoja...	Kai	kuriuos	interviu	ir	apklausas	susiejome	su	įsidėmėtinomis	
pavasario	mėnesių	dienomis	(pvz.,	Sekretorės	diena).
	 Šis	laikotarpis	gražus	ne	tik	gausėjančia	saulės	šviesa	bei	šiluma,	bet	ir	
prasmingomis	datomis	–	Motinos	bei	Tėvo	dienomis.	Kas	būtų	žmogus,	jei	
neturėtų	šių	dviejų	savo	gyvenimo	ramsčių?	Branginkime	juos	ir	leiskime	jiems	
suprasti,	kokie	svarbūs	yra	mūsų	gyvenime...
	 Linkime	visiems	brandaus	mokslo	metų	derliaus	ir	prasmingos,	saulėtos,	
įspūdingos	vasaros!

	 	 	 	 	 Laikraščio	redakcija
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Mūsų mokinių neformalioji veikla
	 Mūsų	gimnazijoje	veikia	nemažai	įvairių	būrelių,	
tarp	jų	vienas	populiariausių	–	renginių	grupė	„Bri-
gada“.	Čia	užsiėmimai	vyksta	trečiadieniais	ir	penk-
tadieniais.		Nutarėme		pakalbinti	šį	būrelį	lankančius	
Gintarę	Butrimaitę	ir	Justą	Žilinską	iš	III	B	klasės.

1.	Kiek	laiko	lankote	„Brigadą“?	Ar	neatsibodo?	
Ar	dar	ilgai	planuojate	lankyti?	
•	 Gintarė:	Lankau	„Brigadą“	nuo	penktos	klasės	
(nors	tai	ne	visai	iklu,	nes	čia	priima	nuo	aštuntos	

klasės,	o	prieš	tai	būna	tiesiog	dramos	būrelis),	atsibosti	tikrai	neatsibodo,	nes	visuomet	
yra	įdomu	dalyvauti	renginių	organizavimo	procese	ir	vėliau	būti	renginio	dalimi.	

•	 Justas:		Eglės	būrelyje	jau	vaidinu	7	metus,	o	pačioje	„Brigadoje“	jau	4	metus.	Neat-
sibodo,	o	dėl	lankymo,	tai	žiūrėsiu,	kaip	seksis	dvyliktoje	klasėje,	bet	irgi	žadu	toliau	
lankyti.

2.	Iš	kur	sužinojote	apie	„Brigadą“?
•	 Gintarė:	Sužinojau	turbūt	iš	klasės	draugų,	kurie	pradinėse	klasėse	lankė	dramos	būre-

lį,	vadovaujamą	pradinių	klasių	mokytojos.
•	 Justas:	Vaidinau	pas	kitą	mokytoją	nuo	antros	klasės	ir	jinai,	kiek	atsimenu,	išėjo	iš	

mūsų	mokyklos,	kai	jau	buvau	baigęs	keturias	klases,	tai	nuo	penktos	užsirašiau	į	Eglės		
dramą.

3.	Kas	patinka	šiame	būrelyje?
•	 Gintarė:	Man	labai	patinka	lankyti	„Brigadą“,	nes	ją	lankantys	žmonės	tapo	draugais	ir	

atmosfera	ten	puiki.
•	 Justas:	Atmosfera	gera,	nes	žmonės,	kurie	ateina	čia,	yra	nusiteikę	dirbti	ir	turi	daug	

noro,	idėjų,	komandiški	(galintys	ir	mokantys	dirbti	kolektyve).	Kadangi	esu	mėgėjas	
vaidinti	ir	turiu	polinkį	į	tai,	tai	„Brigada“	vienintelis	būrelis	mokykloje,	kuris	yra	pa-
kankamai	aukšto	lygio		ir	kuriame	yra	galimybė	parodyti	save	scenoje	įvairiais	būdais	(	
ne	tik	vaidyba,	bet	ir	dainomis,	šokiu	ir	t.t.).	Be	to,	man	reikia	turėti	daug	veiklos,	todėl	
čia	būtent	tai,	kur	galiu	praleisti	labai	prasmingai	laiką:	visi	tie	didieji	renginiai,	kaip	
Gabijovizija,	miuziklai,	ir	tie	mažesni,	kaip	kalėdiniai	koncertai	ir	pan.,	ir	užima	mano	
laiką.

4.	Ar	galvojate	ateitį	sieti	su	aktoryste?
•	 Gintarė:		Negalvoju	sieti	savo	ateities	su	aktoryste.	Apskritai,	„Brigada“	nėra	tik	teatro	

būrelis,	tai	yra	ir	renginių	organizavimo	grupė.
•	 Justas:	Taip,	galvoju.

Parengė	Marta	Graičiūnaitė,	II	a



5

Mūsų mokinių vasaros planai
	 Vasara	–	visų	mokinių	mėgstamiausias	laikas.	Juk	atostogos.		Poilsį	ir	miegą	
mėgsta	visi.	Deja,	teks	jų	dar	kiek	palaukti,	tačiau	gera	žinia	–	laikas	lekia	labai	greitai	:).	
Todėl		nusprendžiau	paklausti	dvidešimties	Gabijos	gimnazijos	moksleivių,	kaip	atrodytų	
jų	idealios	atostogos	(apklausa	anoniminė).

	 Apklausos	rezultatai	rodo,	jog	už	atostogas	užsienyje	balsavo	40	proc.	apklaustųjų,	
o	už	atostogas	Lietuvoje	–	35	proc.	Atostogas	ir	ten,	ir	ten	rinktųsi	25	proc.	moksleivių.	
Atostogas	mieste	noriai	leistų	25	proc.	apklaustųjų,	o	atostogas	gamtoje	įsivaizduoja	30	
proc.	asmenų.	Už	atostogas	ir	ten,	ir	ten	balsavo	45	proc.
Aktyvios	atostogos	domina	25	proc.	apklaustųjų,	o	tingų	poilsį	rinktųsi	50	proc.	Už	abu	
variantus	balsavo	25	proc.	moksleivių.	

Taip	atrodytų	tobulos	atostogos,	apklaustųjų	nuomone	(keletas	išsamiausių	atsakymų):

•	 „Tobulos	atostogos	man	yra	tuomet,	kai	galima	ramiai	ilsėtis,	kaitintis	prieš	saulę,	būti	
su	įdomiais	žmonėmis,	skaityti	knygas	ir	keliauti,	taip	pat	leisti	bemieges	naktis“.

•	 „Nuostabiausios	atostogos	–	keliauti	su	šeima	ir	draugais,	daug	maudytis,	vaikščioti,	
gaminti	vaisių	kokteilius,	įvairius	patiekalus“.

•	 „Tobuliausios	atostogos	su	draugais,	toli	nuo	namų,	prie	jūros	arba	iškylaujant	prie	
ežero	ir	mėgaujantis	saule“.

•	 „Svajonių	atostogos	–	su	draugais,	be	tėvų,	nesvarbu	kur,	svarbu	su	kuo“.
•	 „Mano	nuostabiausios	atostogos	–	visą	vasarą	keliauti	po	egzotiškas	šalis	kartu	su	

draugais“.

Ieva	Dūdaitė,	II	d



Meilė šokiui gimsta ir mūsų mokykloje

Į	klausimus	atsako	Vadimas	Šuško

1.	Nuo	ko	prasidėjo	meilė	šokiams?
	 Tai	buvo	labai	seniai,	kai	lankiau	darželį,	o	kada	tai	peraugo	į	kasdienybę	ar	meilę,	
net	ir	pats	nesupratau.

2.	Kokių	savybių	reikia	turėti	norint	tapti	profesionaliu	šokėju?	
	 Jei	nori	būti	geriausias,	tai	bet	kokioje	srityje	privalai	turėti	šias	savybes:	užsispyri-
mą,	darbštumą,	atsidavimą	darbui,	aistrą.

3.	Ar	įmanoma	išgyventi	vien	iš	šokių?
	 Priklauso	nuo	to,	kiek	žmogui	reikia,	bet,	manau,	kad	taip.

4.	Iš	kur	kilo	idėja	sukurti	šokių	būrelį	suaugusiems?
	 Mokykloje	turi	būti	būrelių	ne	tik	vaikams,	bet	ir	tėvams.

5.	Ar	pakankamai	tėvelių	lanko	Jūsų	būrelį?
	 Pakankamai,	bet	norinčius	dar	priimsime!
 
6.	Papasakokite	įdomiausią	/	įsimintiniausią	įvykį	iš	savo	darbo	patirties.
	 Tų	įvykių	ir	situacijų	būna	labai	daug	ir	įvairių	per	pamokas,	dabar	labai	sunku	
įvardinti	kokią	konkrečią!	:)

	 Balandžio	29	dieną	yra	minima	tarptautinė	šokių	diena.	Žinomas	Lietuvoje	
šokėjas	Vadimas	Šuško	mūsų	mokykloje	yra	sukūręs	šokių	būrelį	mokinių	tėvams.	
Paprašėme	būrelio	vadovo	ir	vienų	jo	būrelį	lankančių	tėvelių	pakomentuoti,	kaip	
gimė	meilė	šokiams.
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Į	klausimus	atsako	Jūratė	ir	Tomas	Vileikiai,	II	a	klasės	mokinės	Godos	tėveliai

1.	Kaip	sugalvojote	pradėti	lankyti	šokių	būrelį	mokykloje?
	 Prieš	keletą	metų	dukra	Beatričė	lankė	šokius	pas	Deivydą	Meškauską.	Kai	nuvež-
davome	Beatričę		į	šokių	repeticijas,	vis	pabendraudavome	su	dėstytoju.	Susidraugavome	
su	juo.	Deivydas	įkalbėjo	pasimokyti	šokių	ir	mus,	juolab,	kad	ruošėmės	keliauti	į	Ispaniją,	
tad	išmokti	šokti	Ispanijoje	populiarų	šokį	salsą	mums	pasirodė	visai	įdomu.	Deivydui	įkū-
rus	šokių	studiją	naujose	patalpose,	pasidarė	nebepatogu	ten	nuvykti,	ir	šokių	nebelankėme.	
Atsiradus	galimybei	šokti	Gabijos	gimnazijoje,	pasinaudojome	proga	vėl	prisiminti	šokius.

2.	Ar	nesijaučiate	per	vėlai	pradėję	lankyti	šokius,	ar	iš	viso	yra	per	vėlu	kada	nors	
kažką	pradėti?
	 Be	abejo,	maloniau	būtų	jau	gerai	mokėti	šokti.	Tačiau	smagu	mokytis	ir	dabar.	Mes	
nepradedame	naujos	šokėjo	karjeros,	tiesiog	linksmai	leidžiame	laiką.

3.	Kiek	laiko	lankote	šį	būrelį?	Ar	nepabodo?	
	 Vadimo	pamokas	lankome	gerą	pusmetį.	Vis	dar	smagu:).

4.	Ar	sulaukiate	aplinkinių	kritikos?
	 Šokame	savo	malonumui,	nepateikiame	šokio	aplinkinių	„teismui”,	tad	ir	kritikos	
nesulaukiame.	O	štai	pagyrimų	turime:).	Vieną	kitą	šokių	judesį	teko	pademonstruoti	pobū-
viuose,	tai	buvome	pastebėti	ir	pagirti:).

5.	Kuriam	iš	Jūsų	šokti	sekasi	geriau?	Ar	praktikuojatės	namuose?
	 Mums	abiem	dar	toli	iki	profesionalų,	bet	tai	nesvarbu.	
Vieno	kito	šokio	elemento	bandėme	mokytis	ir	namie,	tačiau	daugumai	šokių	reikia	daug	
daugiau	vietos,	nei	yra	namuose.

6.	Papasakokite	įdomiausią	/	įsimintiniausią	įvykį	iš	savo	šokių	patirties.	
	 Repeticijų	metu	kartais	į	šokių	salę	užklysta	dukrų	mokytojai	ir	draugai,	kurie	daž-
niausiai	pažįsta	ir	mus.	Labai	įdomi	būna	jų	reakcija	–	ilgai	į	mus	stebeilijasi,	lyg	negalėda-
mi	patikėti,	kad	čia	mes.	Viena	mergaitė	išeidama	iš	salės	taip	užsižiūrėjo,	kad	tik	trinktelė-
jusi	į	uždarytas	duris,	sumojo,	kad	norint	išeiti	pirmiau	reikia	jas	atsidaryti...		

Ačiū	už	pokalbį.
	 	 	 	 Parengė	Evelina	Strungytė,	II	a
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Kas, kur, kada mieste?

2016-05-26	/	29

Poezijos	pavasaris	–	tarptautinis	poezijos	festi-
valis,	iškiliausias	kasmetinis	literatūrinis	ren-
ginys	Lietuvoje,	rengiamas	Lietuvos	rašytojų	
sąjungos.	Jame	savo	kūrybą	skaito	Lietuvos	ir	
užsienio	poetai,	dalyvauja	aktoriai,	dainininkai,	
muzikantai,	dailininkai.	Festivalis	rengiamas	
kasmet	nuo	1965	m.,	paskutinę	gegužės	savaitę.	
Per	keletą	dienų	įvyksta	daugiau	nei	50	susiti-
kimų,	kurie	sutraukia	klausytojų	iš	visos	Lie-
tuvos.	Festivalio	išvakarėse	išleidžiamas	naujų	
eilėraščių,	poezijos	vertimų	ir	esė	apie	literatūrą	
almanachas	„Poezijos	pavasaris“.

SKAMBA	SKAMBA	KANKLIAI

2016-05-26	-	2016-05-29

Gegužės 26–29 dienomis Vilniaus senamiestyje 
šurmuliuos vienas seniausių folkloro festivalių 
Lietuvoje „Skamba skamba kankliai“.
Festivalis „Skamba skamba kankliai“ – tai puiki 
proga ne tik išgirsti ir išvysti etnines dainavi-
mo, giedojimo, šokio ir muzikavimo tradicijas 
tęsiančių Lietuvos bei užsienio svečių folkloro 
ansamblių koncertus, jaunimo šiuolaikinio 
folkloro grupių pasirodymus, bet ir patiems 
dalyvauti – dainuojant, šokant ištirpti bendrame 
besilinksminančiųjų sūkuryje.

TARPTAUTINIS	POEZIJOS	FES-
TIVALIS	„POEZIJOS	PAVASARIS“
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„RIEDANTIS	VILNIUS	2016”

2016-05-28	12:00
Vingio	parkas,	M.	K.	Čiurlionio	g.	100

Gegužės	28	dieną	įvyks	antrosios	siautulingos	
riedutininkų	varžybos	–	„Riedantis	Vilnius	
2016“.
Tai	jau	tradicija	tampantis,	antrus	metus	iš	
eilės	Terrasport	komandos	organizuojamas	
riedutininkų	pasirodymas,	kurio	metu	riedu-
tininkai	sieks	parodyti	savo	galimybių	ribas,	
stebinti	bei	džiuginti	žiūrovų	akis.
Renginys	skirtas	visiems	Jums	–	aktyvaus	
laisvalaikio	mėgėjams.	Save	išbandyti	ir	pasi-
varžyti	kviečiame	visus	riedėjimo	entuziastus,	
nepaisant	amžiaus,	patirties	bei	įgūdžių.	Be	to,	
laukiame	svečių	iš	Latvijos,	Estijos	bei	Čeki-
jos.	Bus	smagu!

VILNIAUS	FESTIVALIS

2016-06-03	/	21

Vilniaus festivalis kasmet įgyja vis didesnį 
pripažinimą Lietuvoje ir kitose Europos šalyse, 
sulaukia vis gausesnės publikos ir užsienio 
svečių. Vilniaus festivalis tapo itin ryškiu Rytų 
Europos ir Baltijos jūros regiono renginiu 
ne tik dėl žymiausių pasaulio muzikų apsi-
lankymų, bet ir dėl nuoseklios nacionalinės 
muzikinės politikos. Nuo 1999 m. Vilniaus 
festivalis yra vienos įtakingiausių pasaulyje 
meno operatorių sąjungų – Europos festivalių 
asociacijos tikrasis narys.
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Visiems reikalingas žmogus: raštinės 
vedėja

1.	 Kada	ir	kodėl	nusprendėte	dirbti	sekretorės	darbą?
	 Šį	darbą	pradėjau	dirbti	visai	atsitiktinai,	jei	atvirai,	niekad	nemaniau,	kad	būsiu	sekre-
tore.	Su	šio	darbo	specifika	buvau	susipažinusi	jau	nuo	vaikystės,	nes	mama	dirbo	sekretore.	
Buvusi	mokyklos	direktorė	Danutė	Šukienė	pasiūlė	man	išbandyti	savo	jėgas	šioje	srityje	ir	
aš	sutikau,	nes	tuo	metu	ieškojau	darbo.
2.	 Kada	pradėjote	dirbti	mūsų	mokykloje?
	 Mokykloje	dirbu	nuo	1993	m.	gruodžio	mėnesio.
3.	 Ar	darbas	patinka?	Kodėl?
	 Darbas	man	labai	patinka,	nes	tenka	bendrauti	ne	tik	su	mokytojais,	bet	ir	su	mokiniais	
bei	jų	tėveliais,	padėti	operatyviai	spręsti	jiems	iškilusias	problemas.	Suteikti	tikslią	informa-
ciją	jiems	rūpimais	klausimais.	Darbas	nėra	monotoniškas	–	tai	svarbiausia.
4.	 Kokių	savybių	reikia	šiam	darbui?
	 Kantrybės,	tolerancijos,	geranoriškumo,	kruopštumo,	sugebėjimo	vienu	metu	atsakyti	į	
kelis	klausimus.
5.	 Gal	ateityje	planuotumėte	keisti	darbą?
Neplanuoju,	nes	esu	patenkinta	savo	darbu	bei	aplinka,	kurioje	dirbu.
6.	 Kokių	įdomių	įvykių	yra	nutikę	Jūsų	darbo	metu?
	 Ne	vieną	kartą	teko	dalyvauti	Šauniausios	sekretorės	konkurse		ir	užimti	prizines	vie-
tas.
7.	 Jei	turėtumėte	galimybę,	ar	pakeistumėte	ką	nors	praeityje,	kad	dabar	galėtumė-
te	dirbti	kažką	kita?
	 Manau,	nieko	nekeisčiau.	Esu	savo	vietoje.

Ačiū	už	atsakymus.
     Parengė	Goda	Vileikytė,	II	a

	 Turbūt	daugelis	tiek	mokytojų,	tiek	mokinių	pripažintų,	kad	mokyklos	raštinės	
vedėja	–	vienas	svarbiausių	žmonių	mūsų	įstaigoje.	Juk	nuo	jos	priklauso,	kada,	kokį	
svarbų	dokumentą	gausime,	ar	būsime	nesupainioti	klasių	sąrašuose	ir	kt.	Pas	šį	
žmogų	pirmiausia	užeina	teirautis	informacijos	apie	mokyklą	ir	daugelio	tėvai.	Tad	
nutarėme,	kad	pats	laikas	su	šiuo	žmogumi	susipažinti	šiek	tiek	geriau.
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	 Balandžio	mėnesį	minima	Vaikiškos	knygos	diena.	Kadangi	mažėjantis	skaitančiųjų	
kiekis	yra	didelė	problema	ne	tik	Lietuvoje,	nutarėme	pasižiūrėti,	ar	tai	problemiška	ir	pa-
tiems	mažiausiems,	mūsų	pradinukams.	Savo	mokyklos	mažųjų	trečiokų	paklausinėjome	apie	
jų	skaitymo	įpročius	ir	pristatome	Jums	savo	nedidelio	tyrimo	rezultatus.

Mūsų trečiokų pradinukų skaitymo 
įpročiai

Ar	skaitai	knygas?

46+5446%54%

Taip

Kartais

Kiek	vidutiniškai	per	mėnesį	
perskaitai?

67+3367%
33%

<1

2-5
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Kokias	 knygas	 labiausiai	
mėgsti?

8+13+7979%

8% Įvairias

Mokslines

Kas	labiausiai	skatina	skaityti?

75+4+2175%
4%

Kokios	apimties	knygas	
skaitai?

Grožinės	
literatūros

13% 21% Pats

Draugai

Tėvai	ir	
mokytojai

58+38+438% 58%

4%
50	-	100	psl.

100	-	200	psl.

Didesnes	
nei	200	psl.	
knygas
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