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Mūsų Skaitytojau!
	 Žiema,	tamsiausias	metų	laikas,	slenka	į	pabaigą,	jos	galių	menkėjimą	
žymi	viena	linksmiausių	vasario	mėnesio	švenčių	–	Užgavėnės.	O	iškentus	Ga-
vėnios	pasninką	–	žiūrėk	–	jau	ir	Velykos,	pavasaris!	Nuo	sausio	prasidėjo	vėl	
naujas	metų	ratas,	kurį	savo	kalendoriuose	žymime	kaip	2017-ąjį.
	 Lietuvos	Seimas	šiuos	metus	paskelbė	daugelio	sričių	metais,	bet	net	
kelios	jų	–	piliakalnių,	tautinio	kostiumo,	lietuvių	kalbos	kultūros,	Ievos	Si-
monaitytės,	Algirdo	Juliaus	Greimo	–	susijusios	tarpusavyje	ir	rodo	valstybės	
dėmesį	Lietuvos	kultūriniam,	etniniam	paveldui.	Taip	pat	ir	norą	stiprinti,	ko	
gero,	silpstantį	tautinį	identitetą.	Dviejų	pastarųjų	mėnesių	datos:	Sausio	13-oji	
ir	Vasario	16-oji	–	tai	dar	vienas	veiksnių,	turinčių	mus	taip	pat	susieti	į	tautinę	
bendriją.	Bendriją,	kuri	kitais	kalendoriniais	metais	minės	savo	valstybės	atkū-
rimo	šimtmetį.
	 Sausio	ir	vasario	mėnesiais	aktualios	ne	tik	valstybinio	lygio	šventės.	
Daugelio	lūpose	šypseną	sukelia,	romantiką	bent	trumpam	pažadina	šv.	Valenti-
no	diena.	Kad	įsitikintumėte,	jog	kiekvieno	gyvenime	gali	įvykti	Meilės	stebu-
klas,	pristatysime	Jums	kelias	išgirstas	tikras	meilės	istorijas.	Žmonėms	visada	
reikia	ir	asmeninio	gyvenimo	laimės,	ne	tik	valstybės	ar	tautos...
	 Be	abejo,	vienas	svarbiausių	mokyklos	gyvenimo	įvykių	šį	mėnesį	–	abi-
turientų	Šimtadienis.	Jis	žymi	dar	vieną	laiko	tėkmės	ratą,	šįkart	mokyklinį.	Be	
šios	šventės	akimirkų,	pristatysime	ir	mūsų	buvusiųjų	abiturientų	patirtis,	įgytas	
po	mokyklos	baigimo.	Visos,	kurias	išgirdome,	sėkmingos	ir	laimingos.	

  Redakcijos vardu Jūratė Kalverš



  

Meilės istorijos iš mūsų gyvenimo...
Pasakoja direktorės pavaduotojas Mantas Cegelskas

	 Mano	močiutės	vardas	Alina,	o	mano	senelio	–	Vytautas.	Jie	kartu	gyvena.	Nors	
buvo	išsiskyrę	50	metų,	susipykę,	nesikalbėjo.	Iš	pradžių	mano	močiutė	ir	senelis	kartu	
gyveno,	o	paskui	senelis	paliko	šeimą,	kai	močiutei	buvokokie	27–28	metai.	Ir	tada	ji	liko	
su	vaikais,	viena,	o	jis	išėjo	į	kitą	šeimą.	
	 Kai	aš	buvau	ketvirto	kurso	studentas,	jau	magistrantas	gal,	atvažiavau	pas	tėvą,	
nes	koją	buvau	susilaužęs,	ir	žiūriu	–	sėdi	kažkoks	vyras.	Pasisveikino,	nuėjo	į	balkoną,	
grįžo.	Galvoju	–	žiauriai	panašus	į	mano	tėvą.	O	jis	man	ir	sako:	,,Labas,	aš	tavo	sene-
lis’’.	Na,	čia	viena	istorijos	dalis	–	apie	tai,	kaip	aš	su	juo	susipažinau.	Paskui	jis	vienąkart	
paskambino	močiutei	po	tų	50	metų.	Tada	jie	susitiko,	tuo	metu	ir	jo,	ir	jos	antrosios	pusės	
jau	mirę	buvo,	ir	dabar	jie	kartu	gyvena.	Tris	dienas	Trakuose	pas	ją	pabūna,	o	tris	dienas	
pas	jį.	Kaip	septintą	dieną,	aš	nežinau.

Dar viena meilės istorija jau iš mano paties gyvenimo…

	 Aš	labai	buvau	įsimylėjęs,	bet	nesėkmingai.	Žodžiu,	kai	aš	buvau	darželinukas	ir	
pradinukas,	buvau	labai	pozityvus	vaikas.	Ir	mane	rinkdavo	į	visokius	darželio	pasirody-
mus,	buvau	visų	renginių	dalyvis.	
	 Pirmoje	klasėje	mokiausi	Senvagės	mokykloje	ir	vienos	šventės	metu	aš	atsidūriau	
pirmoje	dalyvių	eilėje,	nes	buvau	su	žvake,	turbūt	nešiau	žvakę	uždegti	mokyklos	aukurą.	
Prieš	mane	stovėjo	mano	bendraklasė,	kurią	aš	jau	paskui	įsimylėjau,	tada	dar	nemylėjau.	
Ji	nešė	mokyklos	herbą,	man	atrodo.	Ji	prieky	stovėjo,	o	aš	–	už	jos,	su	ta	žvake.	Ir	paskui	
mus	ėjo	visa	procesija.	Atsimenu,	staiga	jaučiu	keistą	tokį	kvapą,	lyg	kažkas	degtų,	bet	aš	
nesuprantu,	kas	tai	galėtų	būti,	ir	tik	išgirstu	šūksnius:	,,Eee!’’	Ir	staiga	matau	–	tos	mer-
gaitės	dega	plaukai.	Bet	dega	taip	–	o	viešpatie!	–	ir	nudegė	ten	didelis	kuokštas.	Labai	
ilgai	ją	paskui	mylėjau.	Dar	atsimenu,	vaikščiojo	tokiais	baltais	marškinukais.	Gal	Marija	
jos	vardas	buvo?

Dar vieno mūsų mokytojo, nenorėjusio skelbti savo pavardės, istorija

	 Vieną	pavasario	dieną	su	draugais	nusprendėme	autobusu	važiuoti	į	Vilnių.	Buvo	
mūsų	pakankamai	gera	nuotaika,	kalbinome	visokias	merginas.	Bet	iš	trisdešimties	kal-
bintų	merginų	tik	viena	krito	į	akį.	Mes	su	ja	pabendravome,	išgėrėme	kavos,	apsikeitėme	
kontaktais,	ji	mus	pakvietė	darkart	susitikti.	Po	to	dar	vieną	vakarą	su	jos	draugais	gerai	
praleidome	laiką	ir	tuo	viskas	pasibaigė.	Bet	kažkaip	atsitiktinai,	tai	koncertuose,	tai	tie-
siog	mieste,	tai	renginiuose	mes	vis	netyčia	susitikdavome.	Po	metų	aš	jai	vėl	parašiau	ir	
pradėjome	bendrauti,	dabar	jau	auginame	du	sūnus.	Likimas	mus	suvedė.

       Parengė Goda Vileikytė, III B
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Mūsų tradicijos –  Užgavėnės
	 Šiemet	minimos	vasario	28	dieną.
	 Užgavėnės	yra	sena	šventė,	žinoma	visose	Europos	šalyse.	Jos	paskirtis	–	išvyti	
žiemą,	paskatinti	greičiau	ateiti	pavasarį.	Visada	švenčiama	antradieniais.	Seniau	ji	buvo	
vadinama	Ragučio	švente.	Užgavėnės	švenčiamos	likus	7	savaitėms	iki	Velykų.	Lietuvoje	
jos	švenčiamos	centrinėse	miestų	aikštėse,	laikantis	visų	žinomų	tradicijų	švenčiamos	liau-
dies	buities	muziejuje	Rumšiškėse.	Per	šventę	tradiciškai	deginama	Morė,	persirengiama	
įvairiais	personažais,	kurie	„gali”	išvaryti	žiemą,	valgoma	daug		blynų	ir	kitų	riebių	patie-
kalų.	Per	Užgavėnes	leidžiama	paskutinį	kartą	gausiai	ir	riebiai	pavalgyti,	o	jau	kitą	dieną	
prasideda	Gavėnia,	trunkanti	iki	Velykų.	Šiuo	laikotarpiu	skatinama	pasninkauti,	nevalgyti	
mėsos,	gedėti	iki	Kristaus	prisikėlimo	šventės,	Velykų.	Užgavėnių	šventės	ištakos	pagoniš-
kos,	tačiau	dabar	glaudžiai	susietos	su	krikščionybe.
	 Pašilaičiuose	Užgavėnės	tradiciškai	švenčiamos	Ugnijos	skvere	prie	„Rimi“	parduo-
tuvės.
	 Vienas	įdomesnių,	netradicinių	blynų	receptų	–	morkų	blynų	receptas.

Morkų blynams reikės:
morkų,
kiaušinio,
varškės,
miltų,
cukraus,	druskos,	aliejaus.

	 Morkas	nuskusti	ir	smulkiai	sutarkuoti.	Įmušti	kiaušinį,	įberti	varškės,	cukraus,	
druskos.	Viską	gerai	išmaišyti.	Tuomet	įberti	miltų,	maišyti	tol,	kol	tešla	bus	grietinės	tirš-
tumo,	ir	kepti	blynus	įkaitintoje	keptuvėje	su	aliejumi.

Linksmų,	sočių	Užgavėnių!

Agnė Matulionytė, 5 d



Vasario mėnesį minima Pasaulinė kovos 
su vėžiu diena
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	 Vėžys	–	sunki	ir	mirtina	liga,	retai	kada	pagydoma.	Kiekvieną	dieną	šią	diagnozę	
sužino	apie	50	Lietuvoje	gyvenančių	žmonių.	Apie	100	tūkstančių	serga	onkologinėmis	
ligomis	Lietuvoje,	apie	20	mln.	–	visame	pasaulyje.	Vėžys	„atsakingas“	už	beveik	20	proc.	
žmonių	mirčių	kasmet	Lietuvoje.	Pasaulio	sveikatos	organizacija	prognozuoja,	kad	jei	
nesiimsime	veiksmų	stabdyti	vėžiui,	2020	m.	vėžiu	sirgs	iki	30	mln.	
	 Kadangi	vasario	4	diena	–	Pasaulinė	kovos	su	vėžiu	diena,	minima	tarptautinės	Vė-
žio	kontrolės	organizacijos	ir	Pasaulio	sveikatos	organizacijos	(PSO)	iniciatyva,	nuspren-
džiau	parašyti	apie	šią	ligą	ir	pristatyti	pagrindines	priežastis,	kodėl	sergama	vėžiu,	kokie	
yra	šios	ligos	simptomai,	kokios	priemonės	naudotinos	apsisaugoti	nuo	vėžio	bei	koks	
galimas	gydymas	susirgus.	
	 Gydytojai	šiuo	metu	negali	pasakyti,	kodėl	vienas	žmogus	serga	vėžiu,	o	kitas	–	ne,	
tačiau	mokslas	yra	atskleidęs	tam	tikrus	veiksnius,	vadinamus	vėžio	rizikos	veiksniais,	
didinančius	tikimybę,	kad	žmogui	išsivystys	piktybinis	navikas.	Dažniausi	vėžio	rizikos	
veiksniai	yra	šie:	
-	 senėjimas;
-	 tabako	rūkymas	(tabako	dūmuose	yra	apie	50	cheminių	medžiagų,	galinčių	susi-
jungti	su	DNR	ir	sukelti	genų	mutacijas.	Rūkaliai	dažniau	negu	nerūkantieji	suserga	plau-
čių,	gerklų,	burnos	ertmės,	stemplės,	šlapimo	pūslės,	inkstų,	ryklės,	skrandžio,	kasos	ar	
gimdos	kaklelio	vėžiu);
-	 saulės	spinduliai	(ultravioletinė	spinduliuotė	sukelia	ankstyvą	odos	senėjimą	ir	odos	
pažeidimus,	kurie	gali	išsivystyti	į	odos	vėžį);
-	 vėžys	šeimoje;
-	 alkoholis	(vartojant	alkoholį	daugelį	metų,	gali	padidėti	tikimybė	susirgti	burnos	
ertmės,	gerklės,	stemplės,	gerklų,	kepenų	ir	krūties	vėžiu.	Rizika	didėja,	didėjant	alkoholio	
kiekiui,	kurį	asmuo	išgeria);
-	 netinkama	mityba,	fizinio	aktyvumo	trūkumas,	antsvoris	(tyrimai	rodo,	kad	as-
menys,	kurių	maiste	yra	daug	riebalų,	labiau	rizikuoja	susirgti	storosios	žarnos,	gimdos,	
priešinės	liaukos	piktybiniais	navikais.	Fizinio	aktyvumo	stoka	ir	antsvoris	didina	krūties,	
storosios	žarnos,	stemplės,	inkstų	ir	gimdos	piktybinių	navikų	riziką).
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Svarstant,	kokia	tikimybė,	kad	galima	susirgti	vėžiu,	reikia	žinoti,	kad:
-	 vėžio	nesukelia	sužeidimas,	sumušimas;
-	 vėžys	neužkrečiamas,	t.	y.	niekas	negali	„pasigauti“	vėžio	iš	kito	asmens.	Kita	ver-
tus,	infekcija	tam	tikrais	virusais	ir	bakterijomis	gali	padidinti	riziką	susirgti	kai	kuriomis	
vėžinėmis	ligomis;
-	 jei	esate	patyręs	vieno	ar	kelių	vėžio	rizikos	veiksnių	poveikį,	tai	nereiškia,	kad	
būtinai	susirgsite	vėžiu.	Dauguma	asmenų,	patyrę	ar	patiriantys	vėžio	rizikos	veiksnių	
poveikį,	niekada	nesuserga	vėžiu.

	 Pagrindiniai	vėžio	simptomai:	pakitimai	žarnyno	ar	šlapimo	pūslės	veikloje,	neį-
prastas	kraujavimas	arba	išskyros,	neužgyjanti	žaizda,	sustorėjimas	ar	gumbelis	krūtyje	
ar	kitoje	kūno	vietoje,	nevirškinimas	ar	sunkumai	ryjant,	pokyčiai	karpose	ar	apgamuose,	
įkyrus	kosulys	ar	užkimimas.	Žinoma,	šie	simptomai	nebūtinai	rodo	vėžį,	jie	gali	atsi-
rasti	dėl	mažiau	pavojingų	susirgimų.	Tačiau	ligą	gali	nustatyti	tik	gydytojas,	todėl	yra	
rekomenduojama	profilaktiškai	tikrintis	sveikatą.	Nereikėtų	laukti,	kol	pajusite	skausmą	–	
ankstyvas	vėžys	paprastai	skausmo	nesukelia.
	 Norint	sumažinti	riziką	sirgti	onkologinėmis	ligomis	reikėtų	vartoti	mažiau	alkoho-
linių	gėrimų,	tabako,	stengtis	subalansuoti	mitybą.	Siekiant	išvengti	vėžio,	rekomenduoja-
ma	vartoti	maistą,	turintį	daug	skaidulinių	medžiagų,	vitaminų,	mineralų,	ir	riboti	vartoji-
mą	maisto,	turinčio	daug	gyvulinių	riebalų.	Stengtis	per	daug	nesideginti	saulėje.	Daugiau	
judėti	ir	aktyviai	sportuoti,	bent		tris	dienas	per	savaitę	sparčiai	pavaikščioti	apie	30	min.
	 Vėžiui	gydyti	taikomi	įvairūs	metodai:
-	 chirurgija	(gydymas,	kurio	metu	pašalinamas	navikas	chirurginiu	budu),	
-	 radioterapija	arba	kitaip	spindulinė	terapija	(spindulinės	terapijos	metu	didelę	ener-
giją	turinčiais	spinduliais	švitinant	naviką	naikinamos	vėžio	ląstelės	ir	stabdomas	jų	augi-
mas	bei	dauginimasis),
-	 chemoterapija	(gydymas	vaistais,	kurie	žudo	vėžio	ląsteles.	Dauguma	vaistų	yra	
leidžiami	į	veną	arba	raumenis;	kai	kuriuos	reikia	gerti),
-	 hormonų	terapija	(kai	kurių	rūšių	navikų,	tokių	kaip	krūties	ir	priešinės	liaukos,	
augimas	priklauso	nuo	hormonų.	Todėl	gali	būti	skiriamas	gydymas,	kuris	trukdo	vėžio	
ląstelėms	gauti	joms	reikalingų	hormonų),
-	 imunoterapija	(gydymas	stiprinant	įgimtą	organizmo	sugebėjimą	(imuninę	sistemą)	
kovoti	su	infekcija	ar	liga	arba	skatinant	apsisaugoti	nuo	pašalinių	gydymo	poveikių),	
-	 fotosensibilizuota	navikų	terapija.

	 Praktiškai	nėra	tokių	vėžio	gydymo	metodų,	kurie	veiktų	tik	vėžio	ląsteles.	Gydy-
mo	metu	pažeidžiami	ir	sveiki	audiniai,	ir	sveikos	ląstelės,	todėl	nepageidautinas	pašali-
nis	poveikis	neišvengiamas.	Pašaliniai	poveikiai	būna	įvairūs.	Jie	priklauso	nuo	gydymo	
metodo	ir	intensyvumo,	ir	nuo	paciento	organizmo	reakcijos.
	 Taigi,	vėžį	sukelia	labai	daug	veiksnių,	tokių	kaip	nesveika	mityba,	rūkymas	ir	
pan.,	todėl,	norint	apsisaugoti,	reiktų	jų	vengti	–	stengtis	laikytis	sveikos	gyvensenos,	mi-
tybos,	daug	sportuoti.	

Ieva Dūdaitė, III C



„Sostinės išminčius 2017“

 Interviu su Egle Rimšelyte

Ar pati priklausai savo mokyklos Gabių mokinių klubui?
	 Ne,	nepriklausau.

Kaip kilo mintis dalyvauti konkurse?
	 Norėjau	išbandyti	save,	savo	galimybes,	pasižiūrėti,	koks	mano	lygis	tarp	kitų	mo-
kinių.	

Kas paskatino dalyvauti konkurse?
	 Mūsų	mokyklos	direktoriaus	pavaduotoja	pasakė	apie	tokį	konkursą,	užregistravo	
mane.

Ar ruošeisi specialiai konkursui?
	 Ne,	nesiruošiau,	nes	čia	nežinai,	ką	konkrečiai	ruoštis.	

 Vasario 8 d. mūsų gimnazijoje antrus metus iš eilės vyko Vilniaus miesto 7–8 
klasių mokinių konkursas „Sostinės išminčius“. Šiemet jame dalyvavo po atstovą 
iš devynių miesto mokyklų. Išmintingiausios mokinės titulas vertinimo komisijos 
sprendimu atiteko Vilniaus Trakų Vokės gimnazijos aštuntos klasės mokinei Eg-
lei Rimšelytei. Po konkurso pakalbinome išmintingiausią miesto mokinę bei vieną 
renginio vedėją, priklausančią gimnazijos Gabių mokinių klubui.
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Ar klausimai buvo tokie, kokių ir tikėjaisi?
	 Nelabai,	gal	tikėjausi	labiau	iš	mokyklinių	programų...

Kaip manai, kas padėjo tau susiformuoti išsilavinimo pagrindus?
	 Mokytojai,	mama,	ji	pasakodavo	apie	įvairius	dalykus.	Dar	žiūriu	įvairius	protmū-
šius...

Ar reikalingi tokie konkursai mieste?
	 Manau,	kad	taip.	Čia	gali	pasitikrinti	savo	žinias,	sužinoti	savo	spragas,	kur	dar	gali	
tobulėti.

Jeigu vyktų tokie konkursai ir vyresnių klasių mokiniams, dalyvautum juose?
	 Tikrai	taip.

 Kam norėtum padėkoti, kad esi tokia – pati išmintingiausia 7–8 klasių mokinė 
mieste?
	 Turbūt	mamai	ir	tėčiui,	kad	mane	skatino	mokytis,	suteikdavo	papildomų	žinių,	kad	
skatino	mane	dalyvauti	visuose	konkursuose,	kur	tik	galima.

Ačiū už atsakymus ir sėkmės kituose konkursuose.

 Trumpas interviu su renginio vedėja Greta Gudauskaite, kuri priklauso mūsų gim-
nazijos Gabių mokinių klubui. 

Nuo kada priklausai klubui?
	 Nuo	5	ar	6	klasės,	neatsimenu	tiksliai.	

Kodėl įsijungei į klubo veiklą?
	 Lankė	mano	klasės	draugė,	po	to	prisijungė	dar	kelios	draugės.	Labai	patiko	lietuvių	
kalbos	mokytoja,	kuri	rekomendavo	šį	klubą.	Čia	labai	įvairialypė	veikla.

Ar reikalingi tokie klubai mokyklose?
	 Aišku,	kad	taip.	Atsiranda	naujų	pažinčių,	patirčių,	ugdo	kaip	asmenybę,	padeda	
pačiam	išsiaiškinti,	kas	tu	esi,	ko	nori.	Susirandi	naujų	draugų,	suartina	bendros	išvykos,	
labiau	pažįsti	ir	savo	šalį.

Ar reikalingi mieste tokie konkursai, kaip šis?
	 Manau,	taip.	Pakeiti	aplinką,	išeini	į	kitas	mokyklas,	įdomūs	konkurso	klausimai	
praplečia	akiratį.		Mokykla	nėra	tik	pažymiai	ir	pamokos.	Tokie	konkursai	padeda	sufor-
muoti	ir	kitokį	mokyklos	įvaizdį	–	kuriančios,	ugdančios	kūrybingas	asmenybes.

Ačiū už atsakymus.
    Parengė Mantas Mačionis, III A
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 Interviu su Maks Domas Smirnov

Kurioje šalyje studijuojate, kokiame universitete, kokią profesiją?
	 Studijuoju	Danijos	karalystėje,	Aalborgo	mieste,	Šiaurės	Danijos	universitetiniame	
koledže	(University	College	of	Northern	Denmark)	programą,	kuri	vadinasi	Computer 
Science.

Kodėl nusprendėte studijuoti būtent užsienyje?
	 Pasirinkau	studijas	užsienyje,	nes,	visų	pirma,	norėjau	būti	nepriklausomas	ir	
išsikraustyti	gyventi	atskirai	nuo	tėvų.	Žinojau,	kad	su	dabartinėmis	Lietuvos	algomis	to	
padaryti	dar	ir	studijuojant	neįmanoma.
	 Antra,	man	svetimas	lietuvių	mentalitetas.	Pyktis,	abejingumas,	smerkimas	ir	dvi-
veidiškumas.	Negaliu	būti	tokioje	šalyje,	kurioje	taip	jaučiuosi	vos	ne	kasdien.
	 Trečia,	visiškai	neįžvelgiau	sau	perspektyvų.	Nemačiau	prasmės	kurti	savo	ateitį	
Lietuvoje.

Kokios gyvenimo sąlygos? Ar galite sau leisti tik studijuoti, ar turite, norėdamas 
finansiškai išsilaikyti, dar ir dirbti?
	 Nuomoju	sau	kambarį	tvarkingame	bute.	Nuomos	kainą	(1500	kronų	–	apie	200	
eurų)	sudaro	ir	visi	komunaliniai	mokesčiai.	Atskirai	reikia	mokėti	tik	už	internetą	(200	
kronų).
	 Studijuodamas	kiekvieną	rytą	dvi	valandas	dirbu	paštininku	šešias	dienas	per	sa-
vaitę	ir	gaunu	6000	kronų	(800	eurų)	per	mėnesį,	kurių	visiškai	užtenka	išgyventi	be	tėvų	
pagalbos	ir	dar	lieka	santaupoms.
	 Taip	pat,	kadangi	esu	studentas,	kuris	per	savaitę	dirba	10–12	valandų	(ketvirtadalį	
viso	etato),	gaunu	iš	valstybės	paramą	–	stipendiją,	kuri	siekia	5250	kronų	(700	eurų)	per	
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mėnesį.

Ar Jūsų studijos mokamos? Jei taip, gal galite atskleisti sumą?
	 Danijos	karalystėje	visiems	ES	piliečiams	studijos	yra	nemokamos.

Kaip manote, ar skiriasi studijų kokybė užsienyje nuo studijų Lietuvoje? Jeigu taip, 
kodėl?
	 Aš	manau,	kad	studijos	užsienyje	yra	objektyviai	naudingesnės	ir	kokybiškesnės.	
Nėra	„sausos“	teorijos	dėstymo	ir	„kalimo“.	Susipažinę	su		teorijos	žiniomis	tą	pačią	paskaitą	
panaudojame	jas	praktiškai	–	darydami	projektus,	spręsdami	uždavinius,	pritaikytus	realiam	
pasauliui.
	 Dėstytojai	supratingi,	kas	dešimt	minučių	pasiteirauja,	ar	kas	nors	turi	klausimų,	do-
misi	mūsų	įžvalgomis	ir	nuomonėmis,	o	svarbiausia	–	nebijo	pripažinti,	kad	kartais	ir	patys	
suklysta.	Ir	jeigu	tu	kažko	nesupranti,	tavęs	dėl	to	neteisia,	o	bando	paaiškinti	dar	kartą,	nes	
tai	reiškia	ne	tai,	kad	mokinys	yra	kvailas,	o	tai,	kad	dėstytojas	nepakakankamai	paprastai	ką	
nors	paaiškino.
	 Svarbiausias	dalykas,	į	kurį	yra	atsižvelgiama,	studento	motyvacija	tobulėti.

Ar labai stipriai pasikeitė jūsų gyvenimo rutina užsienyje? Kokia ji dabar?
	 Sakyčiau,	kad,	iš	tiesų,	labai	pasikeitė.	Mama	už	tūkstančio	kilometrų,	todėl	viską	
tenka	daryti	pačiam:	namų	ruošos	darbus,	gaminti	maistą.
	 Taip	pat	dabar	tenka	ir	dirbti	tam,	kad	galima	būtų	išgyventi.

Ar nekyla noras grįžti atgal į mokyklą, į Lietuvą, į namus? Ar baigęs studijas planuotu-
mėte grįžti į Lietuvą?
	 Noras	grįžti	į	mokyklą	nekilo	nė	kartą	nuo	nuskambėjusio	paskutinio	skambučio.		
Turbūt	dėl	to,	kad	buvau	priverstas	mokytis	dalykų,	kurių	nemėgau,	ir	švaistyti	savo	brangų	
laiką,	kuomet	galėjau	tobulėti	man	patinkančiose	srityse.
	 Turbūt	vienintelė	priežastis,	dėl	kurios	norėčiau	grįžti	į	Lietuvą,	yra	mano	mergina	ir	
šeima.
	 Dabar	mano	namai	yra	Danija,	todėl	baigęs	studijas	planuoju	ir	pasilikti	gyventi	užsie-
nyje	kartu	su	savo	mergina,	retkarčiais	grįždamas	ir	aplankydamas	šeimą.

Ar patartumėte Lietuvos abiturientams rinktis užsienio universitetus?
	 Patarčiau	visiems	abiturientams	išbandyti	save	ir	išvažiuoti	mokytis	į	užsienį.		Tobula	
aplinka,	žymiai	didesnis	perspektyvų	kiekis,	aplinkinių	pagarba,	realios	galimybės	save	išlai-
kyti	gyvenant	savarankiškai.

      Parengė Evelina Strungytė, IIIA
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	 Vasario	15	dieną	gimnazijoje	vyko	dvyliktokų	ir	vienuoliktokų	ypatingai	lauktas	
renginys	–	Šimtadienis.	Jau	nuo	pat	ryto	mūsų	vienuoliktokai	stebino	abiturientus.	Galima	
teigti,	kad	gerą	nuotaiką	sukūrė	ir	mokyklos	šventiška	atmosfera,	kadangi	dvyliktokai	ryte	
atėjo	į	puikiai	išpuoštus	kabinetus,	visur	netrūko	dekoracijų	ir,	žinoma,	buvo	nepamirštas	
tradicija	tapęs	Šimtadienio	kalendorius.	Iškart	po	pamokų	vienuoliktokai	neskubėjo	namo,	
kadangi	ruošėsi	vakarinei	daliai,	į	kurią	vėliau	atėjo	dvyliktokai,	jų	auklėtojai	bei	tėvai.		
	 Kaip	ir	kasmet,	išsipuošę	dvyliktokai	žengė	raudonuoju	kilimu	ir	aktų	salėje	stebė-
jo	vaidinimą.	Pagrindinis	šių	metų	Šimtadienio	vaidinimo	motyvas	buvo	sėkmės	eliksyras,	
kuris	padėjo	dvyliktokams	pasiekti	puikių	rezultatų.	Vienuoliktokai	puikiai	suvaidino	visą	
mokykloje	susidariusią	situaciją,	puikiai	pavaizduodami	eliksyro	poveikį:	mokyklos	moki-
nių	pasiekimų	rezultatai	ženkliai	pakilę	į	viršų,	mokytojai	pasipiktinę,	nes	neturi	darbe,	ką	
veikti,	bibliotekose	–	net	ir	miesto	–	jau	nebetelpa	mokiniai.	Tačiau	viso	vaidinimo	esmė	
buvo	didelė	ironija,	nes	galų	gale	paaiškėja,	jog	sėkmės	eliksyras	iš	tiesų	neveikia!	Tai	tik	
pačių	mokinių	įsitikinimas,	kad	jiems	padeda	būtent	šis	stebuklingas	gėrimas.	
	 Tad	galime	teigti,	jog	ši	Šimtadienio	tema	puikiai	tinka	dvyliktokams:	ji	labai	pa-
mokanti	ir	gali	padėti	jiems	susimąstyti,	kol	dar	nevėlu...

    Parengė Arnas Mitkevičius, III A

Jau tik šimtas dienų...
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Vasario ir kovo mėnesio renginiai

2017-02-23	/	2017-02-26

	 Vilniaus	knygų	mugė	–	pagrindinė	lei-
dėjų,	autorių	ir	skaitytojų	susitikimų	ir	bendra-
vimo	vieta,	reikšmingas	kultūros	renginys	Lie-
tuvoje,	didžiausia	knygų	mugė	Baltijos	šalyse.	
Mugėje	svarbiausia	–	tai	skaitytojai,	autoriai,	
knygos,	bendravimas	ir	kultūriniai	renginiai.	
Mugės	dalyviai	–	leidyklos,	knygų	prekybinin-
kai,	užsienio	šalių	kolektyviniai	stendai,	mokslo	
institutai,	aukštųjų	mokyklų	leidybos	centrai,	
visuomeninės	organizacijos,	kultūros	centrai,	
žiniasklaidos	priemonės,	muziejai	ir	galerijos,	
kt.	Pagrindinis	Vilniaus	knygų	mugės	bruožas	
–	plati	kultūrinė	programa,	kuri	per	keturias	
dienas	pristato	apie	400	įvairaus	žanro	renginių.

UŽGAVĖNĖS

2017-02-25

	 Siautulingos,	linksmos,	per	barzdą	
taukais	varvančios	Užgavėnės	Vilniuje	vasario	
25	d.	kviečia	vilniečius	ir	miesto	svečius	Gedi-
mino	prospekte	visą	dieną	šėlti,	triukšmą	kelti	
ir	visaip	kaip	šaltą	žiemą	iš	Lietuvos	kuo	toliau	
varyti.

VILNIAUS KNYGŲ MUGĖ
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VILNIAUS TARPTAUTINIS 
KINO FESTIVALIS „KINO

PAVASARIS”

2017-03-23	/	2017-04-06

	 Vilniaus	tarptautinis	kino	festivalis	
(VTKF)	„Kino	pavasaris“	yra	didžiausias	ir	
svarbiausias	kino	renginys	Lietuvoje.	1995	
metais	prasidėjęs	festivalis	vieno	didžiausių	
ir	gausiausiai	lankomų	renginių	šalyje	vardą	
užsitarnavo	siūlydamas	žiūrovams	kruopščiai	
atrinktą,	didžiuosiuose	pasaulio	festivaliuose	
kino	profesionalų	ir	mėgėjų	įvertintą	kino	pro-
gramą.	2017	metais	jau	22-ąjį	kartą	vyksiantis	
festivalis	daugeliui	žmonių	asocijuojasi	ne	tik	
su	kokybišku	autoriniu	kinu,	bet	ir	su	rimto-
mis	diskusijomis,	susitikimais	su	žinomais	
Lietuvos	ir	užsienio	kino	žmonėmis,	įvairiau-
siais	edukaciniais	projektais	bei	originaliais	
teminiais	renginiais.
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