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Mielas Skaitytojau!

Štai ir persirito 2017-ieji į 2018-uosius...Vientisoje laiko tėkmėje nėra ryškios ribos tarp vienų ir kitų 
kalendorinių metų, tad natūralu, kad praėjusio artimesnio ar tolimesnio laiko pėdsakus jusime ir šiais metais 
ir šiame laikraščio numeryje.

Šie metai Lietuvos Seimo nutarimu paskelbti kaip ypatingai stiprinantys valstybinę, pilietinę lietuvių 
savivoką, dvasinių vertybių puoselėjimą, tautinės savimonės formavimą. Be visiems jau žinomos Lietuvos 
valstybės atkūrimo šimtmečio datos, tai ir partizano A. Ramanausko-Vanago, Simono Daukanto, Sąjūdžio, 
Lietuvos skautų judėjimo, Vydūno, Tėvo Stanislovo metai. Laiko tarpas, kuris turėtų būti prisotintas tautines 
ir dvasines vertybes ugdančių, puoselėjančių renginių ar ženklų. Taip jau sutapo, kad šiuo metu į rankas vėl 
pakliuvo seniai skaityti Tėvo Stanislovo užrašai. Labai gražiai šis išmintingas žmogus mąstė apie svarbiausią 
mūsų tautinę šventę ir jos reikšmę tautos išlikimui sovietmečiu: „Vasario 16-osios dvasia tvyrojo, pelenai jos 
niekada nebuvo užgožę. Toji nepeleninė jėga išlaikė pasiryžimą, genus, kilnius tautos bruožus. Jos egzisten-
cija buvo tyli – negirdima, neregima, negiedant himno, nekeliant vėliavų, nerengiant kariuomenės paradų, 
iškilmingų posėdžių”. Belieka tikėtis, kad minėjimų, kalbų, akcijų gausa iš tiesų ugdys giluminį supratimą 
apie tautinę ir kartu bendražmogišką savastį, kuri liks kiekvieno sąmonėje net ir nepalankiausiomis sąlygomis, 
padės visuomet išlikti Žmogumi ir Piliečiu.

Linkiu visiems ir šiais metais kuo dažniau pajusti, išgyventi, gauti ir duoti kitiems tokias vertybes kaip 
meilė, viltis, pasiaukojimas, atlaidumas, atjauta...Nes tik todėl, kad, anot Tėvo Stanislovo, „šios vertybės nie-
kada neprapuola ir niekur nedingsta, įmanoma gyventi pasaulyje“.

Redakcijos vardu Jūratė Kalverš



„Kalėdų angelas“ – Pašilaičių senjorams

Jau antrus metus mūsų gimnazijos pradinukai trečiokai, vadovaujami savo mokytojos K. Startienės, ka-
lėdiniu laikotarpiu pradžiugina tuos, kam labiausiai reikia dėmesio ir kitų artumo, pagyvenusius ir negalią 
turinčius mikrorajono žmones. Pakalbinome mokytoją K. Startienę.

Koks buvo šios akcijos tikslas?

Pradžiuginti ir sušildyti pagyvenusių ir negalią turinčių Pašilaičių seniūnijos žmonių širdis, suteikti jiems 
džiaugsmo, vilties ir tikėjimo pasitinkant Šv. Kalėdas ir Naujuosius metus.

Ar jau seniai darote tokį gražų darbą, ar šie metai yra pirmieji?

Tokį gražų ir kilnų darbą darome jau antrus metus. Pirmus metus akciją organizavome kartu su keramikos 
būreliu. Keramikos būrelio lankytojai lipdė angelus, o mano mokiniai padarė kalėdinius atvirukus. Šiemet 3 d 
klasės mokiniai kūrė kalėdinius atvirukus, kalėdinius angelus.

Kaip kilo ši idėja?

Akcijos idėja kilo diskusijos metu apie senatvę. Pamokos metu mokinių paklausiau, kaip mes galėtume 
padėti negalią turintiems senjorams, kurie gyvena namuose, negali išeiti į lauką be kito žmogaus pagalbos. 
Mokiniai pasiūlė pagaminti atvirukus, o tie, kurie lankė keramikos būrelį, pasisiūlė nulipdyti angelus su mo-
kytoja Laura Milevičiūte-Černiauskiene.

Po diskusijos parašiau elektroninį laišką Pašilaičių seniūnei. Gavau atsakymą, kad laišką persiuntė So-
cialinės paramos centro atsakingai darbuotojai. Vėl rašiau elektroninį laišką, pasiteiravau, ar galime padaryti 
dovanas, kiek seniūnijoje yra senjorų, kurie slaugomi namuose. Idėjai pritarė.

Kiek senjorų gauna tokias vaikų dovanėles?

Praeitais metais gavo 45 Pašilaičių seniūnijos senjorai, kurie yra slaugomi namuose, o šiemet prieš Kalė-
das perdavėme 50 atvirukų ir 50 kalėdinių angelų socialinio darbo organizatorei Liudmilai Randamanskienei, 
aptarnaujančiai Pašilaičių seniūnijos senjorus. 

Ar gaunate iš senjorų kokį nors atsaką?

Atsakymą gavome iš Vilniaus miesto socialinės paramos centro – padėką už akcijos organizavimą.

Gal žinote, kaip senjorai reaguoja į gautus atvirukus, angelus?

Aišku, kad nustemba ir džiaugiasi.

Ar kokia nors kita Pašilaičių mokykla taip pat jungiasi prie šios akcijos?

Ne, nes socialinio darbo organizatorė nepaminėjo. Lauks mokinių dovanų ir kitais metais.
Mokiniai džiaugiasi, kad jų sukurti atvirukai, angelai  yra simbolinė dovana negalią turintiems senjorams 

artėjančių Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga.
    Parengė Emilija Lukošiūnaitė, 6 b
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Kalėdinis „Gerumo virusas“

Kiekvienais metais Gabijos gimnazijoje kalėdiniu laikotarpiu vyksta gerumo akcija. Jos metu žmonės yra 
raginami paaukoti įvairiausių naudingų daiktų tiems, kurie jų neturi. Tokiu būdu sukuriant kalėdinę dvasią 
ir sau, ir tiems kitiems Plačiau apie šį projektą papasakojo jo iniciatorės psichologės Šarūnė Vienė, Dovilė 
Marcinkonytė bei socialinės pedagogės Jolita Dvelienė, Rūta Gaigalaitė.

1.Kiek metų vyksta ši akcija?

Galime pasidžiaugti, kad ši gerumo akcija tapo mūsų mokyklos tradicija ir vyko jau 9 metus iš eilės. Šiais 
metais akcija šiek tiek atsinaujino – siekiant geriau atspindėti pagrindinę akcijos idėją, akcijos pavadinimas iš 
„Rūbų spintos“ buvo pakeistas „Gerumo virusu“.

2. Kaip kilo idėja?

Gruodžio mėnuo visuomet šventiškas. Gera nuotaika, šventi-
nis klegesys, šypsenos, nuoširdūs žodžiai, šilti apsikabinimai. Tai 
tarsi virusas, kuriuo lengva užsikrėsti ir užkrėsti kitus. Tuo laiku 
daugeliui mūsų natūraliai kyla noras daryti gera. Taip ir kilo idėja 
surengti akciją, kurios metu visi galėtume pasidalinti gerumu ir 
tuo, ką turime.

3. Kokių daiktų daugiausia surenkama akcijos metu?

Akcijos metu gimnazijos bendruomenė dovanojo įvairių 
daiktų: knygų, drabužių, batų, žaislų, papuošalų, suvenyrų, teksti-
lės, baldų, tačiau daugiausia buvo surinkta drabužių ir žaislų.  

4. Kas daugiau aukoja – mokytojai ar mokiniai?

Norime pabrėžti, kad šiais metais sulaukėme ypatingo ben-
druomenės įsitraukimo. Sunku būtų išskirti dosniausius bendruo-
menės narius. Tiek mokytojai, tiek mokiniai ir jų tėveliai aktyviai 
dalyvavo akcijoje. Nuoširdžiai jiems dėkojame. Visų mūsų pastan-
gomis mes padarėme daug.

5. Kur keliauja surinkti daiktai?

Surinktos dovanos  kiekvienais metais perduodamos sudėtingomis/nepalankiomis socialinėmis sąly-
gomis gyvenančioms šeimoms bei socialinės paramos centrams. Šiais metais visi akcijos metu padovanoti 
daiktai sėkmingai pasiekė vaikų laikinosios globos namų „Atsigręžk į vaikus“ ir Pabėgėlių priėmimo centro 
gyventojus. 

6. Kokį patį įdomiausią daiktą esate gavę šios akcijos metu?

Visos akcijos metu surinktos dovanos yra praktiškos ir naudingos, tačiau didžiausią įspūdį paliko pado-
vanotas didžiulis žaislinis vienaragis. Net neabejojame, kad šis žaislas suteiks daug džiaugsmo laikinosios 
globos namų „Atsigręžk į vaikus“ mažiesiems gyventojams. 

GERA DARYTI GERA!!!

Parengė Mantas Mačionis, IV A
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Mūsų popamokinės veiklos

Tęsiame interviu ciklą apie įdomius mūsų mokinių lankomus būrelius. Šį kartą kalbėjomės apie baletą su 
baleto studijos vadove ir dviem baleto besimokančiomis mergaitėmis.

Kalbinu būrelio vadovę Vitaliją Jakaitytę.

Kodėl pasirinkote tokį darbą?

Mano mama yra baleto mokytoja. Aš šokti pradėjau penkerių metų. Tai man visada labai patiko. Žavėjau-
si žiūrėdama balerinų pasirodymus, kokios nuostabios jų suknelės. Mergaitės visada būdavo tokios grakščios 
kaip gulbės. Tada nusprendžiau stoti į M. K. Čiurlionio menų mokyklą. Ten baigusi mokslus, tapau Lietuvos 
nacionalinio operos ir baleto teatro baleto artiste. Visą laiką teko labai daug dirbti, treniruotis. Svajojau turėti 
savo baleto studiją, todėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje baigiau choreografijos studijų programą ir 
pagaliau galėjau ją įsteigti.

Kaip manote, kokių savybių turi turėti žmogus, vadovaujantis tokiam būreliui?

Visų pirma, tai yra darbas su žmonėmis, daugiausia vaikais. Reikia didžiulės kantrybės ir labai svarbu, 
kad tiesiog patiktų dirbti su vaikais. Baletas yra sunkus darbas, o vaikai visada nori greito rezultato. Reikia 
vaikus sudominti ir tą susidomėjimą išlaikyti. Reikia kantrybės ir būti griežtai. Mokėti suprasti vaikus ir su-
gebėti jiems vadovauti.

Kokius vaikų įgūdžius lavina šis būrelis?

Norint balete pasiekti gerų rezultatų, reikalingas ilgas ir nuoseklus darbas. Be abejonės, lavinama ištver-
mė, fizinis stiprumas, lankstumas.

Kiek laiko jau vadovaujate šiam būreliui?

Būreliui (studijai) vadovauju nuo 2005 metų.

Kalbinu baletą lankančią Rūtą (13 m.).

Kodėl tu pasirinkai šį užsiėmimą?

Kaip dauguma mergaičių, norėjau šokti, tačiau reikėjo pasirinkti pačią šokio kategoriją. Šiuo metu labai 
madingi gatvių šokiai, tačiau mano viena draugė buvo susilaužiusi ranką juos šokdama. Šokant pramoginius 
šokius yra reikalingas partneris, o berniukai mieliau renkasi sporto būrelius. Balerinos man atrodo labai gra-
žios, lanksčios, labai patinka jų suknelės.
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Kaip pasirinkai, kur ir pas kokį vadovą lankyti?

Šį būrelį pasirinkti man pasiūlė mama. Ji ir surado vadovę.

Ar seniai lankai?

Baletą lankau 2 metus.

Ko jau išmokai?

Išmokau labai daug judesių, šokių, taip pat susidariau bendrą vaizdą apie patį baletą.

Kaip manai, ar šitas būrelis ugdo kokias nors charakterio savybes? 

Manau, kad šis užsiėmimas ugdo pasitikėjimą savimi. Taip pat, be charakterio savybių, lavina grakštumą 
ir lankstumą.

Į klausimus atsako būrelį lankanti Gintarė (12 m.).

Kodėl tu pasirinkai šį užsiėmimą?

Aš pasirinkau baletą, nes labai mėgstu šokti ir noriu būti lanks-
ti.

Kaip pasirinkai, kur ir pas kokį vadovą lankyti?

Šią baleto studiją pasirinkau, nes ji yra šalia mano namų ir man 
yra labai patogu po pamokų lankyti šį būrelį.

Ar seniai lankai?

Baletą šoku nuo ketverių metų (jau devyneri metai).

Ko jau išmokai?

Jau išmokau šokti su puantais. Tai labai sunku.

Kaip manai, ar šitas būrelis ugdo kokias nors charakterio 
savybes?

Manau, kad labiausiai ugdo ištvermę, užsispyrimą siekti tikslo, 
net jei yra sunku.

       Parengė Marija Rukaitė, 6 d



„Šauniausias šeštokas“

Gruodžio 8 d. mokyklos aktų salėje vyko šeštų klasių talentų šou „Šauniausias šeštokas“. Čia visi, kas 
norėjo, galėjo parodyti savo gebėjimus. 

6 a klasės atstovės paruošė baleto ir fortepijono pasirodymą, kurio antrame plane puikiai derėjo besi-
keičiančios dailės skaidrės. 6 b klasės mokiniai šoko, kiti pristatė savo pieštą Vilniaus paveikslą. 6 c klasės 
mergaičių grupė paruošė šiuolaikinį šokį, kitas klasės atstovas grojo fortepijonu. 6 d klasės mokinės taip pat 
šoko šiuolaikinį savos kūrybos šokį. Paskutinės 6 e klasės mokiniai pastatė nuotaikingą spektaklį pagal pasaką 
„Pelenė“.

Tokių renginių metu ir pamatome vieni kitų talentus, puikius kurios nors srities gebėjimus. Bekurdami 
idėjas, jas realizuodami labiau susitelkiame kaip klasės bendruomenės.

Parengė Agnė Matulionytė, 6 d
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Mūsų mokytojai

Tęsiame pažintį su mūsų gimnazijos mokytojais. Šįkart kalbiname istorijos mokytoją Raselę Abromaitie-
nę.

1. Kiek laiko dirbate Gabijos gimnazijoje? 

Dvidešimt metų. 

2. Kodėl nusprendėte būti istorijos mokytoja, kas labiausiai paveikė renkantis profesiją? 

Penktoje klasėje turėjau labai gerą istorijos mokytoją. Man labai patiko jos balso tembras, dėstymas bei 
elgesys, manieros. Ji dar vis moko, bet jau kitoje mokykloje. 

3. Kokią mokyklą lankėte, kur studijavote? 

Mokiausi Vilniaus 50-ojoje mokykloje, ją baigiau 1987 m. Vėliau įstojau į Vilniaus pedagoginį univer-
sitetą. 

4. Ar niekada nekilo noras pakeisti profesiją? 

Iš pradžių pabaigusi universitetą nenorėjau būti mokytoja, bet vėliau viskas pasikeitė. 

5. Apibūdinkite, Jūsų nuomone, idealų mokinį. 

Atsakingas, darbštus ir žingeidus. 

6. Kaip būtų galima apibūdinti idealų mokytoją?

Savo dalyko geras specialistas, gebantis suprasti mokinį, bendraujantis, teisingas ir tobulėjantis. 

7. Koks Jūsų gyvenimo pagrindinis principas? 

Nedaryk kitam to, ko nenori, kad tau darytų. 

8. Ko palinkėtumėte mokiniams? 

Neskubėkite suaugti, nes vaikystė ir ankstyvoji jaunystė būna tik vieną kartą gyvenime.

Parengė Ūla Jocytė, 6 b
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Ar tikrai visi saugūs internete?

Vasario 7 d. minima Saugesnio interneto diena. Rodos, apie saugumą virtualioje erdvėje kalbėta ir rašyta 
ne kartą, daugelis esame tikri, kad niekas niekada mūsų ten jau neįstengtų apgauti. Deja... Ir vėl dalijamės 
viena tokių apgautųjų istorija...

Interneto vagys šalia, tik mes – jaunimas – dažnai jų nematome.
Mano nuostabi močiutė per šias Kalėdas mamai padovanojo auksinį, briliantais išpuoštą ir firminį serti-

fikatą turintį laikrodį, kuris, ko gero, kainavo tiek, kiek mano seneliai gauna pensijos per pusę metų. Mamai, 
žinoma, buvo gera gauti tokią gražią dovaną. Įtarimų sukėlė tik tai, kaip mano močiutė tą laikrodį pirko.

Žodžiu, mano senelė kartas nuo karto gauna tokius laiškus: ,,knyga, kurios kopijų visame pasaulyje tik 
10! Pirkite dabar arba niekada! Tik 100 eurų...“, „Vieninteliai pasaulyje juodieji perlai!“, „Puodų rinkinys, pa-
gamintas iš metalo, rasto meteorituose! 100, 200, 300, 900 eurų...” Ir mano močiutė perka... Ir puodus, ir per-
lus, ir laikrodį... Tokius pat puodus vėliau radome „Maximoje“, o tikrindami laikrodžio ,,sertifikatą“ radome 
šimtus nusiskundimų, kur žmonės skundėsi, kad buvo apgauti jų tėvai, seneliai. Negana to, užtikome nuorodą 
į tinklalapį „aliexpress“, kur tokius laikrodžius su sertifikatais pardavinėja už dviem nuliais mažesnę kainą...    
Gaila, bet interneto vagys naudojasi pagyvenusių žmonių naivumu ir tikėjimu gėriu. Mažiausiai keturios mano 
močiutės draugės buvo apgautos lygiai tuo pačiu būdu, kitos siunčia pinigus Amerikos kareiviams, perka 
,,Romoje pašventintą“ vandenį…

Močiutes ir senelius, jaunesnius brolius ir seseris turime ne vienas iš mūsų, taigi mes turėtume būti pir-
mieji jų patarėjai ir pagalbininkai klaidžiose ir ne visada geranoriškose interneto platybėse.

Goda Vileikytė, IV B
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Renginiai mieste
LAISVĖS TRIMITININKO CEREMONIJA 

Kasdien, 19 val. 18 min. iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vilniečiams ir miesto 
svečiams trimitininkas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos dėstytojas Laurynas Lapė ir jo studentai atlieka 
kompoziciją „Lietuva brangi“. Tokiu muzikiniu būdu vilniečiai ruošiasi Lietuvos valstybingumo atkūrimo 
šimtmečiui ir miesto svečiams primena apie šią svarbią artėjančią sukaktį. Kūrinio atlikimo laikas – 19 val. 18 
min. – žymi Lietuvos valstybingumo atkūrimo metus.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO ŠVENTĖ VILNIUJE: KELIONĖ LAIKU Į 1918-UOSIUS 
Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį švęsime visą savaitę – nuo vasario 9 iki 18 d. Šiomis dienomis vi-

sas sostinės senamiestis nukeliaus šimtmečiu atgal – į 1918-uosius. Bus rengiamos nemokamos ekskursijos po 
Vilnių, svarbiausius Nepriklausomybės paskelbimo laikotarpio pastatus žymės specialus apšvietimas, mieste 
bus dalijamas senovinis leidinys, o viską vainikuos koncertas Katedros aikštėje su iki šiol nematytu moderniu 
sprendimu – Šimtmečio varpu!

Artėjanti Vasario 16-oji pasižymės ne tik jau atpažįstamais akcentais, kaip trispalvių šviesoforų akcija, 
laužai Gedimino prospekte (tik šįkart jų – net šimtas), jaunimo 
eitynės, nemokamos ekskursijos, tačiau sužibės ir naujomis, ne-
tikėtomis idėjomis, pvz., bendradarbiavimu su restoranais ku-
riant šimtmečio senumo skonius bei atmosferą, „pasendintais” 
gatvių pavadinimais, Trispalvės formavimu iš apšviestų tiltų bei 
interaktyviu Šimtmečio varpu.

NEMOKAMOS EKSKURSIJOS LIETUVOS NACIO-
NALINIAME MUZIEJUJE 

Lietuvos nacionalinio muziejaus ekskursijų vadovai sausio 
ir vasario mėnesiais šeštadieniais kvies į nemokamas ekskursi-
jas, kurios supažindins su gausiausiu baltų archeologijos pavel-
du, leis pasinerti į didingą Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės 
laikotarpį, trukusį 500 metų, nusikelti į laikus, kai siautė per-
mainų uraganas – buvo keičiamos valstybių sienos ir žmonių 
savimonė.

PAMATYK VILNIŲ IŠ 77 M. AUKŠČIO! Iki vasario 
20 d.

Jau nuo gruodžio mėnesio vilniečiai kviečiami apsilankyti 
Vilniaus savivaldybės 20-o aukšto balkone ir pasigrožėti iš čia 
atsiveriančia ypatinga Vilniaus panorama. Iš 77 metrų aukščio 

dangoraižio galima pamatyti Neries vingį, Senamiestį, Liepkalnį, Trijų Kryžių kalną, keturis miesto tiltus, oro 
balionų pakilimo aikštelę prie Baltojo tilto, Gedimino pilį, sostinės bažnyčių bokštus. Pasidairyti į Vilnių iš 
aukštai bus galima darbo dienomis 12.00, 12.30 ir 17 val.

FOTOGRAFIJŲ PARODA „SENAS IR NAUJAS VILNIUS“. Iki vasario 3 d.

Vilniaus rotušė

Vilniaus istorinis centras, šiandienos visuomenei pasakojantis daugybę skirtingų istorijų, vis dar žengia 
savitumo paieškų keliu. Kiekvienai kartai yra ypač aktualu išsaugoti miesto veidą, atskleisti jo tapatumą ir 
suvokti savąjį santykį su juo. Išsaugojęs viduramžių miestui būdingą planinę struktūrą ir UNESCO pelnytai 
įvertintas dėl savo reikšmės Vidurio ir Rytų Europai, Vilniaus senamiestis patyrė daugybę pokyčių, jam nuolat 
įtaką daro besikeičiančios urbanistikos paveldo apsaugos tendencijos. Sociokultūrinės ir geopolitinės situa-
cijos kaita lėmė skirtingas Vilniaus senamiesčio vertės traktuotes. Parodoje „Senas – Naujas Vilnius“ prista-
tomi fotografo Mečislovo Sakalausko XX a. 6–8 dešimt. fiksuoti vaizdai, įamžinantys to laikmečio Vilniaus 
istorinio centro vietos dvasią. Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, šalia istorinių fotografijų 
eksponuojamos šiandienos senamiesčio nuotraukos, provokuojančios susimąstyti, kokia ateitis laukia mūsų 
sostinės istorinės dalies.

Parengė Loreta Boženka, I d
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