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Mielas Skaitytojau!
	 Pasaulis	ir	žmogaus	gyvenimas	laikosi	ant	dviejų	pagrindinių	ašių:	pasto-
vumo,	stabilaus	įprastumo,	suteikiančio	ramybę,	ir	naujų	ieškojimų,	tyrinėjimų,	
sušildančių	širdį	atradimų,	kūrybos	džiaugsmu.	Gimnazijos	laikraštis,	skaičiuo-
jantis	ketvirtuosius	savo	gyvavimo	metus,	taip	pat	yra	atradęs	šias	gyvenimo	
tiesas.	Tad	šiemet	tiek	gilinsimės	į	senus,	jau	gilią	tradiciją	mokykloje	turinčius	
renginius,	projektus,	stengdamiesi	pamatyti	jų	gal	jau	tiek	įprastus,	kad	net	
nebepastebimus	ypatumus,	įsiklausysime	į	dalyvių,	žiūrovų,	rengėjų	reakcijas.	
Tiek	stengsimės	įvairiomis	formomis	fiksuoti	naujus	įvykius,	idėjas,	supažin-
dinti	su	naujais	ar	senais,	bet	gal	iki	šiol	nepažįstamais	gimnazijos	darbuotojais.
	 Mūsų	redakcijos	kolektyvą,	kaip	ir	turi	būti	gyvenime,	paliko	nemaža	da-
lis	senų	narių,	buvusių	dvyliktokų.	Dabar	jie	savo	kūrybines	idėjas	įgyvendina	
jau	kitose	gyvenimo	erdvėse.	Tad	mūsų	būrį	papildė	nemažai	naujų	iniciatyvių	
žmonių,	iš	kurių	jauniausia	–	penktokė.	Šie	žmonės	atėjo	su	naujomis	idėjomis,	
nauju	požiūriu	į	kai	kuriuos	tradicinius	dalykus,	temas.	Tikimės,	kad	šis	požiū-
ris	bus	įdomus	ir	mūsų	skaitytojams.
	 Visada	esame	atviri	naujoms	idėjoms,	iniciatyvoms,	požiūriams,	tad	da-
linkitės	tuo	su	mumis!	Būdami	kartu	mes,	žmonės,	tampame	turtingesni,	turime	
daugiau	galimybių	suprasti	vieni	kitus,	padėti.

	 Tegu	pats	tamsiausias	metų	mėnuo	būna	šviesesnis,	skaidresnis	su	mūsų	
laikraščiu.	Nuoširdžiai	to	tikimės.
                                                             Redakcija         
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Mūsų Direktorė – apie mūsų
antruosius namus
	 Lietuvos	švietimo	sistemoje	šiais	mokslo	metais,	kaip	ir	kasmet,	yra	naujovių.	
Kurios	iš	jų	ryškiausiai	juntamos,	matomos	mokykloje?
	 Mokykla	–	tai	gyvas	organizmas,	kuriame,	mano	manymu,	turi	būti	patiriamas	
prasmigas,	įkvepiantis,	atradimų	kupinas	mokymasis	ir	geranoriškas	bendradarbiavimas.	
Didelę	reikšmę	teikiu	asmeninei	ūgčiai	ir	brandai,	kultūrai	ir	partnerystei,	kritiniam	mąs-
tymui	ir	kūrybingumui,	tokiems	socialiniams	įgūdžiams	kaip	iniciatyvumas,	gebėjimas	
bendrauti	ir	dirbti	komandoje,	lankstus	prisitaikymas	prie	sparčiai	besikeičiančių	sąlygų,	
susitarimų	laikymosi	derinant	laisvę	su	atsakomybe.	Tai	kelias,	vedantis	geresnių	mokinių	
pasiekimų	link,	o	juk	tai	ir	yra	svarbiausia	tiek	nacionaliniu,	tiek	ir	mokykliniu	lygmeniu.	
Naujovės	–	ne	visai	tinkamas	apibūdinimas,	nes	šiųmečiai	prioritetai,	keliami	švietimo	
bendruomenėms,	mūsų	gimnazijoje	buvo	įgyvendinami.	Jie	aktualūs	ir	šįmet	–	pamokų	
praleidinėjimo	(ne	tik	be	pateisinamosios	priežasties)	ir	vėlavimo	mažinimas,	patyčių	pre-
vencija,		individualios	mokinio	pažangos	matavimas.

	 Kokie	pokyčiai	planuojami	mokykloje	šiais	mokslo	metais?	Galbūt	jų	jau	yra	
ir	įvykusių	kurioje	nors	srityje?
	 Labai	svarbu,	įvertinus	situaciją,	bendruomenei	apsibrėžti	savo	siekius,	tikslus,	bet	
dar	svarbiau	susitelkti	ir	tinkamai	nusiteikti	juos	įgyvendinti	ne	tik	administracijai,	moky-
tojams,	bet	ir	mokiniams	bei	jų	tėvams.
Taigi	svarbiausi	šių	mokslo	metų	veiklos	akcentai	yra	šie:	
•				asmeninė	kiekvieno	mokinio	ūgtis	ir	branda,	siekiant	nuolatinės	pažangos	(asmeninės	
pažangos	stebėjimo	ir	fiksavimo,	rezultatų	analizavimo	ir	panaudojimo	gerinimas);
•				pamokos	veiksmingumo	didinimas	(mąstymo	žemėlapiai,	„apverstosios	klasės“	meto-
das,	netradicinės	pamokos	už	mokyklos	ribų	ir	kt.);
•				skaitymo	ir	rašymo	gebėjimų	ugdymas	mokant	visų	dalykų;	
•				ugdymosi	aplinkos	gerinimas	(moderniųjų	technologijų	diegimas,	ugdymo	turinio	
skaitmeninimas	ir	kt.);
•				sąlygų	sudarymas	mokinių	saviraiškai	mokykloje	(neformalusis	ugdymas,	savivaldos	
iniciatyvos,	projektai,	teminiai	renginiai,	akcijos,	parodos,	laikraštis	ir	kt.);
•				gimnazijos	bendruomenės	telkimas	nuolatiniam	mokymuisi	ir	asmeniniam	tobulėjimui.
Taigi	įgyvendindami	numatytas	veiklas	ir	keisimės.	Keisitės	Jūs,	mokiniai,	nes	tapsite	vis	
brandesni,	vis	išmintingesni,	gebantys	objektyviai	įsivertinti	savo	sugebėjimus,	atpažinti	
savo	stipriąsias	puses	ir	numatyti	tolimesnį	mokymosi	kelią.	Keisimės	mes,	mokytojai,	
nes	iš	mokymo	paradigmos	vis	labiau	pereisime	prie	mokymosi.	Tačiau	pokyčiams	įvykti	
yra	vienas	labai	svarbus	dalykas	–	noras	keistis	ir	tobulėti	turi	kilti	kiekvienam	iš	širdies,	
nes	prievarta	ir	nurodymas	iš	viršaus	tėra	reikalavimas.	Tad	linkiu	visiems	įkvėpimo,	drą-
sos,	rizikos	pokyčiams	įgyvendinti.

	 Ar	šiais	mokslo	metais	atsiras	kokių	nors	naujų	renginių?	Gal	laukia	naujos	
iniciatyvos	kartu	su	kitomis	mokyklomis	ar	įstaigomis?
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	 Siekiant	įgyvendinti	metinius	gimnazijos	tikslus	bei	uždavinius,	numatomos	prie-
monės	jiems	įgyvendinti.	Daugelis	tradicinių	mokyklos	renginių,	projektų	išlieka,	tačiau	
bus	vykdomi	ir	nauji	projektai:	prevencinis	projektas	„Blaivus	todėl,	kad	išmintingas,	
išmintingas	todėl,	kad	blaivus“,	nacionalinis	eTwinning	projektas	„Atvažiuok	pas	mane	į	
svečius“,	tarptautinis	lietuvių	–	turkų	šalių	projektas	„Mūsų	šalies	pasakos	ir	legendos“.	At-
naujinome	bendradarbiavimą	su	Danija	–	nuo	rugsėjo	mėnesio	vyksta	bendradarbiavimas	
su	Herningo	gimnazija,	kurios	vizitas	numatytas	kovo	mėnesį.	Antrąkart	Gabių	mokinių	
klubas	pakvies	išrinkti	Vilniaus	išminčių.Toliau	tęsime	bendradarbiavimą	su	aukštosiomis	
mokyklomis	(Vilniaus	universitetu,	Lietuvos	edukologijos	universitetu,	Mykolo	Romerio	
universitetu,	Vilniaus	kolegija	ir	kt.),	bendrojo	lavinimo	mokyklomis	(Vilniaus	Martyno	
Mažvydo	progimnazija,	Vilniaus	Žemynos	progimnazija,	Rokiškio	rajono	Jūžintų	Otto	Šir-
vydo	pagrindine	mokykla,	Rokiškio	Juozo	Tūbelio	progimnazija,	Trakų	Vytauto	Didžiojo	
gimnazija	ir	kt.),	Maskvos	J.	Baltrušaičio	vardo	mokykla.	Numatoma	organizuoti	metodi-
nės	patirties	dalijimąsi	su	respublikos	mokytojais,	organizuojant	respublikinę	konferenciją	
„Žinau	–	moku.	Ieškau	–	atrandu“.	Numatomi	tokie	renginiai	kaip	viktorina	„Aš	jaunasis	
Lietuvos	Respublikos	pilietis“,	konkursas	„Lietuvos	istorijos	žinovas“,	matematikos	ko-
mandinės	varžybos	„Matematikos	labiriada“,	„Gabijarock“	gyvos	muzikos	koncertas	ir	kt.

	 Praėjo	mokyklos	gimtadienio	šventė.	Gal	galėtumėte	visiems	priminti,	kodėl	
ji	švenčiama	spalio	pabaigoje?	Kokią	prasmę	ši	šventė	turėtų	turėti	mums,	kurie	čia	
praleidžiame	daug	laiko?
	 Daugumos	mokyklų	gimtadienis	sutampa	su	Rugsėjo	1-osios	švente.	Mūsų	moky-
kla	savo	veiklą	pradėjo	1989	metų	spalio	20	dieną	kaip	Vilniaus	miesto	62-oji	vidurinė	
mokykla.	Iki	spalio	19	d.	mokymo(si)	procesas	vyko	Žemynos	pagrindinėje	mokykloje	
antroje	pamainoje,	nes	nebuvo	baigti	statybos	darbai.	Mokyklos	gimtadienį	mes	švenčiame	
kasmet,	skirtingai	nei	daugelis	mokyklų,	kurios	švenčia	tik	jubiliejus,	nes	turime	išskirtinę	
spalio	20	dieną.
	 Mokyklos	gimtadienis	–	mus	vienijantis	renginys.	Tądien	vaizdu,	judesiu,	garsu	
kibirkščiuojanti	Gabijos	gimnazijos	ugnis	kiekvienam	bendruomenės	nariui	–	mokiniui,	jo	
tėvams,	mokytojui,	techniniam	personalui	–	primena	ir	įpareigoja	ją	ir	toliau	kurstyti	gar-
bingai	ir	atsakingai,	nes	švytėjimas	priklauso	nuo	kiekvienos	kibirkšties	–	nuo	kiekvieno	
mūsų.	Ši	šventė	kiekvienam,	susijusiam	su	šia	gimnazija,	sako:	Ne kažkas kitas, o TU PATS  
dedi  pamatus prasmingam mokymuisi.

		 Jeigu	reikėtų	šiuos	prasidėjusius	mokslo	metus,	matant	ir	jų	perspektyvą,	api-
būdinti	vienu	trumpu	sakiniu...koks	jis	būtų?
	 Stipri	mokyklos	bendruomenė	–	gera	mokykla.

	 Jūsų	palinkėjimas	gimnazijos	bendruomenei...
	 Linkiu,	kad	mokykloje	kiekvienam	būtų	gera,		kad	kiekvieną	lydėtų	laisvės,	kūry-
biškumo	ir	atsakomybės	dvasia.

Ačiū	už	atsakymus!
      Parengė		Evelina	Strungytė,	III	A
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„Gabijovizija 2016“
		 Kaip	ir	kiekvienais	metais,	
šiemet	Vilniaus	Gabijos	gimnazijos	
mokiniai		negalėjo	pradėti	rudens	
atostogų	neatšventę	27-ojo	moky-
klos	gimtadienio,	kurio	įdomiausia	
dalis	daugeliui	būna	mokinių	talen-
tų	šou		̶		„Gabijovizija“.	Mokyklos	
gimtadieniu	laikoma	spalio	20	die-
na,	bet		„Gabijovizija“	kiekvienais	
metais	vyksta	paskutinį	penktadienį	
prieš	pat	rudens	atostogas.	Šių	
metų	renginio	tema	buvo	„Vinilinių	
plokštelių	parduotuvė“.

	 Mokyklos	scena	kaip	verdantis	puodas	kunkuliavo	energingumu	ir	gera	nuotaika,	
kurią	skleidė	mokiniai.	Galimybę	pasirodyti	turėjo	visi	mokyklos	mokiniai,	nuo	mažiausių	
iki	didžiausių,	nuo	antrų	pradinių	klasių	mokinių	iki	egzaminams	besiruošiančių	dvylik-
tokų.	„Gabijovizijos“	šou	stebėjo	ir	vertino	keturi	komisijos	nariai:	latino	šokio	mokytoja	
Inga	Strakalaitytė,	buvusios	Vilniaus	Gabijos	gimnazijos	mokinės		Justa	Rubežiūtė	ir	Dia-
na	Gružauskaitė,	o	komisijos	pirmininkas	buvo	pats	Vytautas	Kontrimas,	garsus	aktorius,	
Lietuvos	edukologijos	universiteto	Meninio	ugdymo	katedros	docentas.
		 Patys	jauniausi	renginio	dalyviai	buvo	2	a	klasės	mokiniai	Lukas	Jasinevičius	ir	
Emilija	Šereikaitė,	atlikę	nuostabų	šokį,	kuris	pribloškė	visus	savo	energingumu	ir	jauna-
tviškumu,	tai	padėjo	jiems	gauti	„Geriausios	choreografijos“	nominaciją.		Labai	daug	emo-
cijų	žiūrovams	sukėlė	Justo	Žilinsko	dainos.	Viename	pasirodyme	jis	atliko	Vido	Bareikio	
dainą	„Klounai	irgi	kartais	verkia“,	už	tai	gavo	„Geriausio	vaikino	vokalo“	nominaciją,	o	
kitas	pasirodymas	dvelkė	šiuolaikiškumu	bei	2016	metų	mada.	Justas	atliko	dainą	„Party	
Maiker“		kartu	su	Joriu	Zaliausku	ir	Arnu	Navicku,		visi	trys	vaikinai	gavo	„Linksmiausio	
pasirodymo“	nominaciją.	Po	pasirodymų,	per	nominacijų	įteikimo	ceremoniją,	Vytautas	
Kontrimas	negailėjo	pagyrimo	žodžių		Justui	Žilinskui:	„Jeigu	jis	norėtų,	iškart	priimčiau	
studijuoti	į	teatro	kino	pedagogiką“.	
	 Savo	grojimo	fortepijonu	gebėjimus	parodė	ir	Mantas	Blaževičius,	pelnęs	„Lyriš-
kiausio	pasirodymo“	nominaciją.	Kaip	ir	kiekvienais	metais,	„Gabijovizijoje“	gausiausiai	
dalyvavo	dainininkai,	tarp	kurių	šiais	metais	buvo	Gerda	Repšytė	(„Originaliausias	pasi-
rodymas“),	Živilė	Gadliauskaitė	(„Geriausias	gyvas	garsas“)	,	Greta	Klimaitė	(„Geriausias	
merginos	vokalas“),	„Mokytojų	dainos	teatras“	,	mišrusis	choras	(„Artistiškiausias	pasiro-
dymas“),	Skaidrės	Vedrickaitės	ir	Augustės	Stanionytės	duetas	(„Ryškiausias	Gabijovizijos	
debiutas“),	Luizos	Steponavičiūtės,	Igno	Brazio	ir	Bartvydo	Babensko	trio.	Būtent	šio	trio	
pasirodymą	komisija	išrinko	„Geriausiu	Gabijovizija	2016	pasirodymu“.

	 Po	renginio	pakalbinome	jo	dalyvę	Gerdą	ir	žiūrovę	Viktoriją	(	III	G).
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Pokalbis	su	Gerda:
	 Koks	buvo	pagrindi-
nis	jausmas,	kurį	išgyvenai	
dalyvaudama	„Gabijovizi-
joje	2016”?
	 Geras	jausmas,	nes	
visados	gera	sugrįžti	į	sceną	
ir	atsiskleisti	dainuojant.

	 Kas	buvo	sunkiausia	
ruošiant	savo	pasirodymą?
	 Šiais	metais	nuspren-
džiau	mesti	iššūkį	sau		–	su-
jungti	tris	dainas,	kurios	yra	
man	artimos,	kurias	noriu	
atlikti	ir	kurios	derėtų	tarpusavyje,	į	vieną.	Manau,	tai	ir	buvo	sunkiausia	dalis		̶			jas	su-
jungti	ir	„atidirbti“.

	 Ar	komisijos	sprendimas	tavęs	nenustebino?	Juk	gavai	būtent	„Originaliausio	
pasirodymo“	nominaciją?
	 Iš	tiesų	nominacija	šiais	metais	nebuvo	esminis	dalykas,	todėl	kai	buvau	nominuota	
už	originaliausią	pasirodymą,	jaučiausi	tiesiog	gerai,	nebuvau	nei	nustebusi,	nei	nusivylu-
si,	o	tiesiog	patenkinta	savo	darbu.

	 Ar	galima	tikėtis	tave	pamatyti	„Gabijovizijoje	2017”?
	 Kadangi	kiti	metai	mano	paskutiniai	metai	mokykloje,	galvoju	tikrai	pasinaudoti	
proga	sugalvoti	kažką	naujo	ir	atlikti	tai	mokyklos	scenoje.

Pokalbis	su	renginio	žiūrove	Viktorija:
	 Kuris	pasirodymas	tau	patiko	labiausiai?	Kodėl?
	 Labiausiai	man	patiko	Justo,	Arno	ir	Jorio	pasirodymas,	nes	jis	buvo	nuotaikingiau-
sias,	linksmiausias,	originaliausias.

	 Jei	galėtum	palyginti	„Gabijoviziją	2015”	ir	„Gabijoviziją	2016”,	kuris	rengi-
nys	patiko	labiau?
	 „Gabijovizija	2015”.		Nežinau	kodėl,	tiesiog	po	renginio	paliko	daugiau	gerų	emo-
cijų.

	 Ar	kuris	nors	komisijos	sprendimas	atrodė	netinkamas?
	 Manau,	kad	buvo	nominacijų,	kurias	būčiau	sukeitusi	vietomis,	bet	čia	tik	mano	
nuomonė.

Mantas	Mačionis,	III	A
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Pažintys su mūsų mokytojais

1.				Kodėl	nusprendėte	tapti	lietuvių	kalbos	mokytoja?	Kas	labiausiai	paveikė	ren-
kantis	profesiją?
	 Deja,	istorijos,	kaip	mokiau	savo	lėles	dar	vaikystėje,	nebus.	Kai	buvau	baigia-
mosiose	klasėse	ir	reikėjo	rinktis	tolimesnį	kelią,	nei	man,	nei	mano	aplinkos	žmonėms	
nebuvo	jokių	abejonių,	kad	gyvenimą	siesiu	su	sportu.	Bet	žmogus	planuoja,	o	Dievulis	
juokiasi…	Patyrusi	sunkią	traumą	turėjau	taikytis	prie	gyvenimo	kitaip.	Kadangi	knyga	
lydėjo	mane	nuo	vaikystės,	mielai	tai	tęsiu	ir	stengiuosi,	kad	ir	kitiems	šis	pasaulis	atsiver-
tų.				
2.				Ar	nekilo	noras	pakeisti	šią	profesiją?
	 Dar	ne.	Nors	šis	atsakymas	tikriausiai	daužo	dabartinių	mano	mokinių	slaptas	vil-
tis.
3.				Ką	studijavote?	Kokią	mokyklą	lankėte?
	 Studijavau	tuometiniame	Vilniaus	pedagoginiame	universitete	lietuvių	kalbą	ir	lite-
ratūrą.	Iki	jo	lankiau	ir	baigiau	Lazdijų	rajono	Krosnos	vidurinę	mokyklą.
4.				Kokius	darbus,	be	lietuvių	kalbos	mokytojos,	esate	dirbusi?
	 Magistro	studijų	metu	ir	po	jų	dar	esu	dirbusi	Lietuvių	kalbos	institute,	Onomasti-
kos	skyriuje.	
5.				Galbūt	turite	savo	mėgstamą	popamokinę	veiklą?	Kokia	ji?
	 Žiūrint	į	Jūsų	klausimą	be	potekstės,	kiekvienas	mokytojas	man,	ko	gero,	pritars,	
kad	mūsų	,,popamokinė“	veikla	yra	krūvos	mokinių	sąsiuvinių,	tik	jau	ant	darbo	stalo	na-
muose,	bet	šiaip	net	ir	mokytojai	turi	savo	„žaisliukų“.	Man	labai	svarbu	knygos	ir	muzi-
ka,	niekada	nebūnu	tyloje.	Taip	pat		mėgstu	šaudyti,	sekti	,,Formulė	–1“	naujienų	translia-
cijas.	O	jeigu	jau	turiu	tikro	laisvalaikio,	tai	jis	nepastebimai	praskrenda	su	šeima	–		man	ji	
yra	viskas.	
6.				Papasakokite	savo	įsimintiniausią,	juokingiausią	darbo	patirtį	su	mokiniais.	
	 Tai	išskirti	yra	sunku,	nes	visos	patirtys	palieka	ženklų,	kurie	dažnai	keičia	ir	labai	
surambėjusį	mokytoją.	Man	labai	sekėsi	gauti	puikias	auklėjamąsias	klases,	kiekviena	jų	
verta	atskiros	istorijos.	Bet	bene	labiausiai	įsiminęs	atvejis,	kai	aš	ironiškai	moralizavau	
vieną	klasę,	kad	man	su	jais	taip	sunku	dirbti,	jog,	jei	būtų	sovietmetis,	man	priklausytų	
kasdien	litras	pieno	dėl	itin	kenksmingų	darbo	sąlygų.	Ir...žodis	–	ne	žvirblis.	Kitądien	
pamokos	pradžioje	visos	minėtos	klasės	panelės	pagarbiai		stovėjo	prie	suolų,	o	vyrai,	
išsirikiavę	eilėje,	su	priklaupusiu	Arnu	priešaky,	man	įteikė	pakelį	pieno.	Argi	galima	tai	
pamiršti?							
7.				Ko	palinkėtumėte	mokiniams?
	 Mokiniams	palinkėčiau	išmokti	parašyti	patį	svarbiausią	savo	gyvenimo	sakinį,	ku-
riame	derėtų		sėkmė	ir	darbas,	pareigos	ir	teisės,	mandagumas	ir	drąsa,	meilė	ir	savigarba.	
O	svarbiausia	–	jame	labai	rimtai	pasitikrinti	skyrybą.	
 Ačiū	už	nuoširdžius	atsakymus.
      	 Parengė	Evelina	Strungytė,	III	A

 Šį kartą kalbiname lietuvių kalbos mokytoją Vilmą Ambrasiūnienę.
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Helovinas

	 Helovino	dienos	pavadinimas	kilęs	iš		anglų	kalbos	frazės	„All	Hallows	Eve“	(Visų	
šventųjų	vakaras).	Ši	šventė	pirmiausia	atsirado	ir	išpopuliarėjo	šiaurės	Europoje,	Anglijoje,	
Prancūzijos	šiaurėje	ir	Škotijoje.	Ją	šventė	Prancūzijos	keltai	ir	Škotijos	galai.	Užbaigus	ru-
dens	darbus,	spalio	31	d.	jie	apsirengdavo	žvėrių	kailiais	ir	švęsdavo	Samhain	dieną,	reiškian-
čią	mėnesio	pabaigą	ir	naujų	metų	pradžią.	Apeigoms	vadovaudavo	keltų	žyniai	(druidai);	
apeigoms	buvo	naudojami	moliūgai,	gyvuliai,	taip	pat	rengiamos	atsargos	atšiauriems	žiemos	
mėnesiams.	Druidai	tikėjo,	kad	šiuo	metų	laiku	gyvieji	ir	mirusieji	yra	arčiausiai	vieni	kitų.	
Buvo	manoma,	kad	saulei	besileidžiant	netrukus	turi	pasirodyti	mirtis	ir	ligos.	Buvo	užkuria-
mi	laužai,	turėję	nuvyti	blogas	dvasias.	Vėliau	šią	tradiciją	iš	keltų	perėmė	krikščionys	–	po-
piežiai	Grigalius	III	ir	Grigalius	IV	nusprendė	Visų	šventųjų	dieną	iš	gegužės	31	d.	perkelti	į	
lapkričio	1	d.

	 Airiai	šią	tradiciją	atnešė	į	Šiaurės	Ameriką	„Didžiojo	badmečio“	1846-aisiais	metais.	
Laikoma,	kad	iš	šios	tradicijos	kilęs	ir	„Džeko	žibintas“	–	išpjaustytas,	imituojant	galvą,	mo-
liūgas,	kurio	viduje	uždegama	žvakė.	Tačiau	ji	gali	būti	kilusi	Amerikoje	ir	ilgokai	iki	airių	
pasirodymo.

Ką veikti per Heloviną?
•					Saldainių	rinkimas.	Turbūt	jau	visi	žino	šią	veiklą.	Galima	apsirengti	kokiu	nors	įdomiu	
kostiumu	ir	einant	nuo	vieno	namo	prie	kito	prašyti	saldainių.	Ši	veikla	yra	įdomiausia	jau-
nesniems,	bet	gerų	draugų	būryje	galima	ir	vyresniesiems	tuo	užsiimti.	

 Turbūt visi žinome tokią dieną, kurią vadiname Helovinu. Vieniems ši diena 
atrodo kaip vaikų žaidimas, kitiems tai puiki galimybė apsirengti kaip mylimo filmo 
personažas ir nesulaukti kreivų žvilgsnių. Vis dėlto tikrai ne visi žinome šios šventės 
istoriją, kad ji turi sąsajų ir su mūsų Vėlinėmis, taip pat trūksta idėjų, ką per ją galime 
įdomaus nuveikti. Tad pabandysime trumpai pristatyti svarbiausius šios šventės faktus 
bei pasidalinsime šios dienos veiklos idėjomis.
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•					Vakarėlis.	Iki	18	
metų	asmenims	retai	
vyksta	kokie	nors	va-
karėliai,	bet	šiais	me-
tais	yra	išimtis.	Spalio	
31	dieną	„Compensa“	
salėje	vyko	vakarėlis	
moksleiviams.	Vakarė-
lyje	dalyvavo	garsiausi	
Lietuvos	didžėjai,	
pavyzdžiui,	radistai.	
•					Filmų	žiūrėjimas. 
Tiems,	kuriems	norisi	
atšvęsti	ramiai,	galima	

susiorganizuoti	filmų	vakarą.	Aišku,	ne	visada	lengva	išsirinkti	filmą,	bet	pabandysime	pa-
teikti	galimų	sąrašą.
•					Pasiūlymas	tiems,	kurie	nemėgsta	labai	baisių	filmų:
1.				„Koralaina	ir	slaptas	pasaulis“.	Trumpas	siužetas:	atidariusi	slaptas	duris	mergaitė	paten-
ka	į	išgalvotą	pavojingų	fantazijų	pasaulį,	kuriame	sutinka	kitą	Mamą	ir	kitą	Tėtį	su	juodomis	
sagomis	vietoj	akių.	Didžiausias	košmaras	prasideda	tuomet,	kai	mažoji	herojė	išsiaiškina	
siaubingai	didelę	viešnagės	alternatyvioje	realybėje	kainą.
2.				„Frankenvynis“.	Trumpas	siuže-
tas:	netikėtai	praradęs	savo	geriau-
sią	draugą,	šunį	Sparkį,	jaunasis	
Viktoras	net	neketina	susitaikyti	
su	netektimi	ir,	į	pagalbą	pasitelk-
damas	mokslo	jėgą,	eksperimento	
būdu	prikelia	šunį	iš	mirusiųjų!	
Iš	pirmo	žvilgsnio	džiaugsmingas	
įvykis	netikėtai	pakrypsta	visai	
kita	linkme.	Sparkis	slapčia	pabėga	
iš	berniuko	slaptavietės,	ir	Viktoro	
šeima,	draugai	ir	miestelio	gy-
ventojai	pamato,	jog	buvęs	namų	
augintinis	tėra	antram	gyvenimui	
prikeltas	monstras,	o	šis	įvykis	gali	
prišaukti	ne	vieną	nelaimę...
3.					„Fokus	Pokus“.	Trumpas	siužetas:	seserys	raganos	būtų	gyvenusios	amžinai,	bet	visas	
kortas	sumaišė	berniukas.	Už	tai	jis	buvo	užkeiktas	–	paverstas	nemirtingu	katinu...	Salemo	
gyventojai	raganas	pakorė,	bet	vyriausiosios	sesers	prakeiksmas	liko...	Po	trijų	šimtų	metų	
atsirado	legvabūdis	skaistus	jaunuolis,	netikintis	paistalais	apie	Salemo	raganas.	Jis	uždegė	
juodaliepsnę	žvakę	ir	prikėlė	iš	numirusių	raganas...	Sesulės	vėl	rezga	mintį,	kaip	atjaunėti	ir	
gyventi	amžinai,	tik	kažin	kaip	seksis	įgyvendinti	savo	kėslus	dvidešimtajame	amžiuje...
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4.					„Vabalų	Sultys“.	Trumpas	siužetas:	blogiausia,	kas	gali	nutikti	jaunai	mirusiai	porelei,	
tai	savo	jaukiame	name	sulaukti	naujų,	nepakenčiamų	gyventojų....
5.					„Edvardas	Žirkliarankis“.	Trumpas	siužetas:	viena	moteris,	netikėtai	užklydusi	į	niūrią	
pilį,	stūksančią	ant	kalvos	netoli	tvarkingo	miestelio,	išvysta	neįtikėtiną	padarą	–	vaikiną	su	
žirklėmis	vietoje	rankų.	Jis	–	nebaigtas	mirusio	keistuolio	mokslininko	eksperimentas.	Mote-
riai	gaila	Edvardo,	taigi	parsiveda	jį	namo.	Miestelis	Edvardą	tiesiog	įsimyli,	mat	šis	puikiai	
karpo	gyvatvores	ir	daro	damoms	nuostabias	šukuosenas…

1.					„Neišjunk	šviesos“.	
Trumpas	siužetas:	tragedija	
šeimoje	Rebeką	pargena	
atgal	į	vaikystės	namus.	
Tačiau	čia	jai	ima	vaidentis:	
išjungusi	šviesą,	mergina	
tamsoje	mato	žmogaus	kon-
tūrus,	kurie	dingsta,	šviesą	
įjungus.	Iš	pradžių	Rebeka	
pamano,	kad	jai	vaidenasi,	
tačiau	netrukus	sužino,	kad	
lygiai	tą	patį	mato	ir	jos	
jaunėlis	broliukas	Martinas.	
Apie	tai	Rebeka	paklau-
sia	savo	motinos,	tačiau	ši	

išsisukinėja	ir	pakeičia	pokalbio	temą.	Nusprendusi	išsiaiškinti	„vaiduoklio“	paslaptį,	mer-
gina	netrukus	sužino,	kad	paslaptingąjį	siluetą	užgesus	šviesoms	mato	ir	daugiau	miestelio	
gyventojų.	Galų	gale,	nutikus	tragedijai,	motina	nebegali	apsimetinėti,	kad	nieko	nevyksta.	Ji	
papasakoja	apie	savo	vaikystės	draugę	Dianą,	žuvusią	keistomis	aplinkybėms.	Iš	karto	po	jos	
mirties	miestelio	gyventojai,	užgesinę	šviesas,	ėmė	matyti	bauginantį	siluetą.	Po	kelių	keistų	
kaimynų	mirčių	miestelyje	ėmė	sklisti	gandai	apie	keršijančią	paauglę.	Rebeka	netrukus	pati	
įsitikina,	kad	tamsoje	atsirandanti	figūra	nėra	nusiteikusi	draugiškai,	o	vaiduoklio	taikiniai	–	
ji	pati	ir	jos	jaunėlis	broliukas.	Išeitis	viena:	neleisti	užgesti	šviesoms.	Tačiau	tai	pasirodo	ne	
taip	paprasta...
2.					„Puikybė	ir	prietarai,	ir	zombiai“.		Šis	filmas	–	tai	žanriškai	modifikuota	J.	Austen	kla-
sikos	versija.	S.	Grahame-Smithas	pakeitė	85	procentus	originalaus	teksto	bei	pagrindinę	
heroję	ir	keturias	jos	seseris	išsiuntė	į	zombių	medžioklę.	Ponas	Darsis	–	jų	treneris...

   Parengė	Danielė	Cibulskaitė,	8	c
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Mūsų pirmokų gimnazistų krikštynos

Įspūdžiais	dalijasi	Beatričė	Vileikytė	iš	I	a
Kuri	krikštynų	dalis	tau	labiausiai	patiko?
	 Pasiruošimas	pasirodymui,	nes	jis	
padėjo	klasei	suartėti,	buvo	daug	smagių	mo-
mentų.

Kiek	laiko	ruošėtės	krikštynoms?
	 Susiplanavome	prieš	dvi	savaites,	rim-
čiausiai	repetavome	paskutiniąją	savaitę.

Ar	auklėtoja	daug	padėjo	ruošiantis?
	 Žinoma,	ji	daug	padėjo,	bet	nebuvo	taip,	kad	visas	darbas	būtų	„suverstas“	jai	–	
visi	daug	prisidėjome.

Gal	buvo	smagių	momentų	pasiruošimo	metu?
	 Viena	mergina	turėjo	pasakyti:	,,Kas	visada	skolinasi?‘‘	Bet	pasakė:	,,Kas	visada	
duoda?‘‘	Ir	tuo	metu	tai	buvo	be	proto	juokinga.

Ar	nebuvo	per	sudėtingi	fiziniai	pratimai?
	 Šiais	metais,	visų	mano	draugų	nuomone,	krikštynos	tikrai	buvo	per	silpnos.	Trūko	
anksčiau	buvusios	dieninės	dalies...	Pavydime	ankstesnėms	kartoms...

Kurios	klasės	pasirodymas	Tau	buvo	geriausias?
	 Žinoma,	kad	maniškės	–	I	a.	Tačiau	kitų	pasirodymai	taip	pat	buvo	nuostabūs.

Ar	jau	planuojate	ką	nors	įdomaus,	netikėto	būsimiems,	kitų	metų	devintokams?
	 Kol	kas	dar	ne,	bet	tikrai	žinau,	kad	suorganizuosime	jiems	geras	krikštynas.

Ar	ilgai	prisiminsi	krikštynas?
	 Žinoma.	Tokie	prisiminimai	greitai	neišblėsta.	Buvo	gera,	smagu,	daug	netikėtumų,	
jaudulio,	žodžiu,	visko	labai	daug.

    Parengė	Goda	Vileikytė,	III	B

 Rugsėjo 30 dieną mūsų mokykloje vyko devintokų krikštynos. Devintokai 
buvo ,,kankinami’’ kolegų dešimtokų įvairiais fiziniais pratimais, vėliau visi susirin-
ko į aktų salę ir pristatė savo pasirodymus. Pasirodymų tema – užsieniečiai pa-
mokose. Po pasirodymų visi pakrikštytieji gavo po prisiminimą – mažą suvenyrinį 
kompasiuką. Vėliau vyko diskoteka. Visiems buvo labai smagu! 
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Pasaulinė maisto diena
	 Jungtinių	Tautų	atstovė	–	Maisto	ir	žemės	ūkio	organizacija	-	nuo	1945	m.	kasmet	
spalio		16-ąją	mini	Pasaulinę	maisto	dieną.	Šia	diena	norima	atkreipti	dėmesį	į	badaujan-
čius	visame	pasaulyje,	žemės	ūkio	plėtrą	bei	sveiką	mitybą.	
	 Kaip	jau	žinome,	atotrūkis	tarp	ekonomiškai	stiprių	bei	silpnų	valstybių	labai	dide-
lis,	tačiau	mes	retai	susimąstome	apie	tai,	kiek	maisto	suvartojame,	kokį	maistą	valgome	
ir	kiek	jo	yra	išmetama	nesuvartojus.	Skaičiai	–	bauginantys.	Kasmet	Europos	Sąjungoje	
iššvaistoma	apie	90	milijonų	tonų	maisto,	kai	79	milijonai	europiečių	gyvena	žemiau	skur-
do	ribos.	Tuo	metu	lietuviai	paprastai	dar	nesijaučia	švaistančio	Vakarų	pasaulio	dalimi,	
tačiau,	pasirodo,	neatsiliekame	nuo	kitų	Europos	Sąjungos	narių.	Nepaisant	to,	kad	turime	
senas	agrarines	tradicijas	ir	jaučiame	pagarbą	maistui,	maisto	vis	tiek	išmetame	daug:	apie	
581	tūkst.	tonų	per	metus.	Žinoma,	kad	Lietuvos	namų	ūkiai	išmeta	mažiau	maisto	lygi-
nant	su	Europos	Sąjungos	šalimis,	tačiau	daugiausia	jo	prarandama	prekybos	ir	gamybos	
srityse.	Jeigu	nebus	imtasi	priemonių,	Europos	Komisijos	paskelbto	tyrimo	duomenimis,	
iki	2020	m.	iššvaistomų	maisto	produktų	kiekiai	padidės	dar	40	proc.	
	 Statistika	lieka	statistika,	tačiau	ar	pagalvojame	apie	tokio	neatsakingo	maisto	
švaistymo	pasekmes?	Ar	žinote,	kas	atsitinka	su	į	sąvartynus	išvežtomis	atliekomis?	Lie-
tuvoje	jų	išvežama	kur	kas	daugiau	negu	kitose	Europos	Sąjungos	šalyse.	Ten	maisto	atlie-
kos	pūdamos	gamina	metano	dujas,	kurios	21	kartą	stipriau	skatina	šiltnamio	efektą	negu	
anglies	dioksidas.	Taip	pat	retas	iš	mūsų	pagalvoja,	kad	maistas	galėtų	kainuoti	pigiau,	jei	
su	juo	elgtumėmės	atsakingiau	tiek	tiesiogine,	tiek	netiesiogine	prasme.	Jei	ir	patys	jo	ne-
iššvaistome,	o	iššvaisto	prekybininkai,	mes	už	tai	vis	tiek	mokame.	Jeigu	visada	randame	
pilnas	lentynas,	tikrai	ne	prekybininkai	ir	verslininkai	moka	už	tą	prabangą,	bet	ji	įskai-
čiuojama	į	bendrą	maisto	produktų	kainą.
	 Be	to,	manau,	turėtume	labiau	atsižvelgti	į	skurdžiai	gyvenančias	šalis	ir	pamėginti	
pajusti	skirtumą	tarp	jų	gyvenimo	būdo	ir	mūsų.	Palyginus,	kaip	šluojami	prekybos	cen-
trai	JAV	ir	kaip	skurdžiose	valstybėse	vaikai	neturi	ką	valgyti,	galima	suprasti,	kad	pa-
saulyje	vyrauja	neteisybė.		Turėtume	džiaugtis,	kad	turime	galimybę	mokytis	mokykloje,	
šiltus	namus,	maisto	bei	drabužių	apsirengti.	Daugelis	to	nevertina	ir	mano,	kad	gyvena	
skurdžiai,	tačiau	Lietuvoje	gyventi	nėra	taip	ir	bloga.	Manau,	tokios	dienos,	kaip	Pasau-
linė	maisto	diena,	skatina	pastebėti	savo	aplinką	ir	palyginti	ją	su	gyvenimu	ekonomiškai	
silpnose	valstybėse.	
	 Tad	norėčiau,	kad	žmonės	labiau	pastebėtų	savo	aplinką,	ją	tausotų	ir	stengtųsi	tau-
pyti	maistą	bei	jį	gerbti,	taip	pat	stengtųsi	paremti	tuos,	kuriems	išgyventi	yra	labai	sunku.	
        Parengė	Ieva	Dūdaitė,	III	C
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Pyragų diena... irgi gali būti prasminga

Ar	esate	girdėję	apie	Pyragų	dieną?
 Lukas, 5 d:	Taip,	esu.	Bet	nežinau	jos	prasmės.
 Solėja, 5 d:	Ne,	nesu	girdėjusi.
 Agnė, 5 d:	Taip.Tai	TV3	akcija.

Jei	rastumėte	galimybę,	ar	keptumėte	tai	dienai	savo	pyragus	ir	gautus	pinigus	skir-
tumėte	„Išsipildymo	akcijai“?
 Lukas:	Būtinai.
 Solėja:	Žinoma.
 Agnė:	Taip.	Jeigu	tik	mokėčiau...

Ar	mėgstate	patys	pyragus?
 Lukas:	Taip.
 Solėja:	Taip.	Labai.
 Agnė:	Labai,	bet	kartais	atsibosta.

Iš	kur	juos	gaunate?
 Lukas:	Iš	parduotuvės.
 Solėja:	Šiaip	iš	parduotuvės,	bet	per	mamos	gimtadienį	iškepiau	pati.
 Agnė:	Dažniausiai	kepa	mama,	bet	kartais	ir	parduotuvės	darbo	paragaujame.

Ačiū	už	atsakymus.

 TV3 iniciatyva lapkričio 6-ąją Lietuvoje švenčiama Pyragų diena. Tą dieną 
visi kviečiami kepti pyragus ir už sutartą kainą pardavinėti kolegoms, bičiuliams ar 
mokslo draugams, o surinktas lėšas paaukoti „Išsipildymo akcijai“. Pyragų diena 
organizuojama įvairiose organizacijose, mokyklose, darželiuose. Šia tema pakalbi-
nome ir keletą mūsų gimnazijos mokinių.
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 Pristatome	Jums,	mieli	skaitytojai,	ir	vieno	skanaus	pyrago	receptą.	Siūlome	
išbandyti	ir	šaltą	rudenį	sušildyti	gabalėliu	karšto	pyrago.

Svogūnų	pyragas

Jums	reikės:
500	g	šaldytos	sluoksniuotos	bemielės	tešlos,
6	svogūnų,
100	g	fermentinio	sūrio,
3	kiaušinių,
2	šaukštų	grietinės,
1	šaukšto	sviesto.
Pagal	skonį	reikės:	druskos,	pipirų,	bazilikų,	džiovintos	saldžiosios	paprikos.

Gaminame:
1)	Svogūnus	nulupame,	supjaustome	pusžiedžiais	ir	pakepame	keptuvėje	su	sviestu	tol,	kol	
svogūnų	tūris	sumažės	ir	jie	taps	skaidrūs.	Svogūnus	paskaniname	druska,	pipirais,	maltos	
džiovintos	raudonos	paprikos	prieskoniais.
2)	Puse	tešlos	kiekio	išklojame	kepimo	formos	dugną.	Pagrindą	kepame	180	laipsnių	karš-
čio	orkaitėje,	kol	šiek	tiek	paruduos.	Du	kiaušinius	ir	grietinę	išplakame.	Įberiame	druskos,	
pipirų,	baziliko.
3)	Sūrį	sutarkuojame.
4)	Pyrago	pagrindą	ištraukiame	iš	orkaitės,	ant	jo	paskleidžiame	keptus	svogūnus,	kiau-
šinių	ir	grietinės	plakinį,	užbarstome	sūrio.	Kitą	dalį	tešlos	iškočiojame	ir	uždengiame	ja	
pyragą.	Pyrago	viršų	keliose	vietose	įpjauname,	kad	per	daug	neišsipūstų.
5)	Išplakame	vieną	kiaušinį.	Plakinį	užtepame	ant	pyrago	pagrindo.	Pyragą	kepame	200	
laipsnių	karščio	orkaitėje,	kol	viršus	gražiai	paruduos.
Valgome	karštą.

    Parengė	Agnė	Matulionytė,	5	d
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Kas, kur, kada mieste?

2016-10-21	/	2016-11-11

Nuo	1991	metų	Vilniuje	kasmet	rengiama	
GAIDA	–	pagrindinis	ir	didžiausias	šiuolaikinės	
muzikos	festivalis	Lietuvoje.	Pripažintas	kaip	
vienas	svarbiausių	naujosios	muzikos	forumų	
Vidurio	ir	Rytų	Europoje,	per	pastaruosius	10	
metų	festivalis	tapo	prestižiniu	renginiu	ne	tik	
lietuvių,	bet	ir	užsienio	šalių	publikai,	kuri	labai	
aktyviai	lankosi	festivalio	koncertuose.

LIETUVOS	–	JAPONIJOS	
LABDAROS	KONCERTAS

2016-11-10	/	2016-11-11

Lietuvos	nacionalinis	dramos	teatras,	Gedimino	
pr.	4	(www.teatras.lt)
Bendradarbiaudama	su	„Tokyo	Associates	Cor-
poration“,	Vilniaus	miesto	savivaldybe,	kelionių	
agentūra	„Baltic	Clipper“	organizuoja	labdarin-
gus	dviejų	dienų	renginius	Vilniaus	mieste.
Japonijos	atlikėjai,	jau	penkioliktus	metus	iš	
eilės	atvykstantys	į	Lietuvą	už	savo	lėšas,	ne-
mokamų	koncertų	metu	kviečia	Jus	prisijungti	
prie	labdaros	akcijos,	skirtos	Lietuvos	vaikams,	
sergantiems	onkologinėmis	ligomis,	bei	cuna-
mio	aukoms	Japonijoje	paremti.

ŠIUOLAIKINĖS	MUZIKOS	FESTI-
VALIS	„GAIDA“
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TARPTAUTINIS	DŽIAZO	FESTI-
VALIS	„VILNIUS	MAMA	JAZZ“

2016-11-17	/	2016-11-20

Tarptautinis	džiazo	festivalis	„Vilnius	Mama	
Jazz“	−	muzikos	inovacijų	platforma.	Fes-
tivalio	rengėjai	nesivadovauja	stilistiniais	
meno	apibrėžimais,	bet	deklaruoja	aktualumą,	
kokybę	ir	šiuolaikiškumą.	Vienas	skiriamųjų	
šio	festivalio	bruožų	–	programos	aktualumas	
bei	dėmesys	dabar	vykstantiems	džiazo	proce-
sams.	Kiekvienais	metais	festivalyje	dalyvauja	
apie	pusantro	šimto	atlikėjų.	Viso	festivalio	
metu	šalia	pagrindinės	scenos	Lietuvos	naci-
onaliniame	dramos	teatre	vyksta	intensyvus	
kultūrinis	maratonas.

NACIONALINĖS	KALĖDŲ	
EGLĖS	ĮŽIEBIMAS	KATEDROS	

AIKŠTĖJE

2016-11-26	19:00

Katedros	aikštė
Vilniaus	Katedros	aikštėje	įvyks	vienas	
laukiamiausių,	kalėdinio	laikotarpio	pra-
džią	simbolizuojančių	renginių	Lietuvo-
je	–	eglutės	įžiebimo	koncertas.	Aplink	
įspūdingą	eglutę	esančioje	scenoje	muzi-
kinio	pasakojimo	personažais	tapę	šokėjai	
bei	aktoriai	vilniečiams	ir	miesto	svečiams	
dovanos	šiltą,	gerumo	kupiną	bei	šou	
elementais	iliustruotą	koncertą,	kurį	vaini-
kuos	efektingas	Kalėdų	eglės	įžiebimas!
Kviečiami	vilniečiai	ir	miesto	svečiai!
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HOROSKOPAI
1. Avinas 
Galite	nekaip	
jaustis,	justi	smul-
kius	negalavimus,	

prislėgtumą.	Lapkričio	12	diena	bus	
jūsų	nesėkmingiausia	diena.	Gausite	
ketvertuką	iš	lietuvių	kalbos.	

2.Jautis
Šį	mėnesį	tik	nuo	
jūsų	minčių	pri-
klausys,	kaip	gerai	

atsiskaitysite	kontrolinius	darbus.	Ga-
limas	susikaupimo	trūkumas.	Tikė-
tina,	jog	lapkričio	14	diena	bus	jūsų	
blogiausia	diena	gyvenime	ir	gausite	
dvejetą	iš	matematikos.

3. Dvyniai
Galite	tikėtis	pro-
blemų,	jeigu	būsite	
ir	toliau	išsiblaškę	

ir	nepakankamai	dėmesio	skirsite	
geografijos	pamokoms.	Atidžiau	
skaičiuokite,	spręskite	uždavinius.	
Jūsų	laukia	šį	mėnesį	geri	pažymiai,	
netgi	dešimtukas	iš	lietuvių	kalbos.

5. Liūtas
Šis	mėnuo	bus	
lyg	jūsų	naujas	
gyvenimas!	Bus	

tiek	daug	netikėtumų,	siurprizų...	
Jus	pagirs	anglų	kalbos	mokytoja	ir	
gausite	devynetą	lapkričio	29	dieną.

6. Mergelė
Jums	lyg	viskas	
kris	iš	rankų.	Ga-
lite	vėliau	gailėtis	
savo	veiksmų,	kaip,	

pavyzdžiui,	gailėsitės,	kad	nusirašinė-
jote	fizikos	kontrolinį,	nes	gausite...	
vienetą	iš	jo.	Darykite	tik	apgalvotus	
veiksmus	ir	patartina	nenusirašinėti.7. Svarstyklės 

Nepraraskite	pa-
sitikėjimo	savimi	
ir	visą	mėnesį	jūs	
galėsite	puikuotis	

savo	darbais.	Būkite	aktyvūs	pamo-
kose	ir	labai	tikėtina,	jog	iš	kontroli-
nių	gausite	vien	dešimtukus.

4. Vėžys
Šį	mėnesį	ilgai	
sirgsite,	todėl	
reikės	daug	dirbti,	

kol	pasivysite	kitus	klasės	draugus.	
Deja,bet		pažymiai	labai	greitai	kris	
žemyn.	Lapkritį	gausite	iš	viso	4	
neigiamus	įvertinimus.
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8. Skorpionas
Būsite	linkę	ner-
vintis,	jaudintis,	
liūdėti	be	rimto	

paaiškinimo,	todėl	nedarykite	
taip	ir	jūsų	mokslai	nenukentės!		
Tikėtini	pažymiai:	5,	7	ir	8.

9. Šaulys 
Būsite	tikri	šio	
mėnesio	lyderiai!	
Jausitės	laimingi,	

nekreipsite	dėmesio	į	aplinkinių	
kalbas	ir	daug	dirbsite	–	o	tai		duos	
gerus	rezultatus!	Visą	mėnesį	lauks	
tik	geri	pažymiai.	

10. Ožiaragis
Iš	pradžių	jums	nesi-
seks,	gali	tekti	susi-
durti	su	neteisingais	
asmenimis,	išgirsti	

keistų	pretenzijų.	Nepasiduokite	
jiems	ir	viskas	bus	gerai.	Toliau	mo-
kysitės	gerai,	kaip	ir	visada.	Tikėtina	
naujiena	–	trejetas	iš	chemijos.

12. Žuvys
Laukia	dideli	ne-
sutarimai,	ypač	su	
istorijos	mokytoja.	

Taip	pat	daug	nesėkmių	reikia	tikė-
tis	6	mėnesio	dieną,	kuomet	gausite	
dvejetą	iš	kūno	kultūros	pamokos	už	
tinginiavimą.

11. Vandenis 
Jums	mėnuo	bus	
pilnas	įvairovių.	
Pirmąją	mėnesio	

pusę	jūs	mokysitės	gerai	–	pažymiai	
bus	8,	9,	10.	O	antrąją	mėnesio	pusę	
jus	įveiks	mokslų	sunkumai	ir	gausite	
tik	4,	5,	6.

Pastaba. Galimi nedideli 
nukrypimai nuo prognozių.:)
    

Parengė Evelina Strungytė, 
III A

19


