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Mūsų Skaitytojau!
Šis laikotarpis – tarsi perėjimas iš vieno laiko periodo į kitą. Dar tebeaidint Valstybės atkūrimo šimtmečio 

renginių aidams (kovo mėnesį jų dar vyko ne vienas), jau žengiame į egzaminų, įskaitų, nacionalinių mokinių 
pasiekimų patikrinimų etapą. Kartu tai ir pereinamasis periodas iš užsitęsusios žiemos į pagaliau artėjantį 
(tikėkimės) pavasarį.

Kol dar neįsisukome į visuotinių patikrų maratoną, pasidžiaukime Lietuvos valstybei skirtais renginiais, 
kurtais tiek jaunesnių, tiek vyresnių gimnazijos mokinių. Vieną kitą minutę skirkime širdžiai maloniems da-
lykams – teatrui, knygai, kovo mėnesį paminėjome Tarptautines teatro ir rašytojų dienas. Tomis progomis 
pakalbinome žmones, kuriančius tai, ko pinigais neįvertinsi, – mintį, grožį, gėrį. Daugelis prisimins ir ne vieną 
smagią akimirką iš savaitės, praleistos su mokiniais iš Danijos. Pasirodo, žmonės visur panašūs – žingeidūs, 
norintys bendrauti ir draugauti. Tam tereikia geros valios.

Pavasario pranašu visuomet tampa Vilniaus Kaziuko mugė, kurios atgarsiai atsirito ir į mūsų mokyklą, 
suteikdami mokiniams nemažai džiaugsmo. Ne veltui kovą yra minimos Pavasario šauktuvės, Keturiasdešim-
ties paukščių, Gandro ir Pempės dienos. Saulei po lygiadienio pradėjus ilginti šviesųjį paros metą, į tėvynę tri-
kampiais sugrįžta būriai paukščių. Matyt, jie geriau nei žmogus atpažįsta, jautriau pajunta artėjančio pavasario 
ženklus. O po svarbiausių pavasario švenčių – Velykų – prasideda ir tikrasis šiltasis sezonas. 

Tad šviesių, šiltų, įkvepiančių pavasario akimirkų visiems! Kuo daugiau tokio laiko, kai rasime laiko 
pakelti akis į dangų, į žaliuojantį medį, besiskleidžiantį žiedą...

    Redakcijos vardu Jūratė Kalverš



Minint Kovo 11-ąją
Žvarbų kovo šešioliktos dienos vidudienį dalis mokinių, mokytojų bei tėvų susirinko aktų salėje stebėti 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirto renginio – integruoto lietuvių kalbos, socialinių mokslų ir 
menų projekto ,,Lietuvai, žemei gimtajai!“ Renginio žiūrovus stebino unikaliais drabužiais apsirengę penktų 
bei pirmų–trečių gimnazijos klasių mokiniai: jie deklamavo lietuviškus eilėraščius, vaidino įvairiausius etiu-
dus. Taip pat renginyje pasirodė jaunių ir mišrusis chorai, bendrai atlikę netgi keturias dainas: ,,Skriski, skriski 
Lietuvėlėn“, „O kai sauliūtė tekėjo“, ,,Kur giria žaliuoja“ bei ‚,Girių karaliau‘‘, Dainos teatras atliko dainą „Oi 
šermukšnio‘‘. Taip pat renginyje netrūko ir šokių, kuriais žiūrovams nuotaiką pakėlė jaunieji tautinių šokių 
šokėjai penktokai.

Po renginio pakalbinome žiūrovus – 8 d klasės mokinę Patriciją Žemaitytę bei etikos mokytoją Laimį 
Kvederavičių.

Pokalbis su Patricija:

Kokie įspūdžiai po renginio?

Na, ne visai supratau renginio esmę, man gal buvo kiek sudėtinga, tačiau likau sužavėta chorų ir Dainos 
teatro.

Ar manai, kad tokie renginiai reikalingi?

Tikriausiai, bet, mano nuomone, renginys turėtų būti artimesnis Kovo 11-ajai, kuriai ir buvo skirtas.

Ar vertėtų dažniau rengti tokius renginius moksleiviams? O gal net ir vyresniems?

Manau, kad taip, nes jie labai praplečia akiratį ir primena mums mūsų istoriją. Bet manau, kad būtent toks 
renginys labiau tiktų vyresniems mokiniams.

Pokalbis su mokytoju L. Kvederavičiumi:

Kokie įspūdžiai po renginio?

Man patiko. Esu nustebintas ne tik šio renginio aukšto kultūrinio lygio, bet ir pačios Gabijos gimnazijos. 
Iš tiesų tai aukštas pilotažas.

Ar vertėtų dažniau rengti tokius renginius moksleiviams? 

Tikrai taip, kadangi moksleiviams buvimas bendruomenėje, susipažinimas, turint omeny jų užimtumą 
mokslu, labai padeda. 
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O kokia nuomonė apie tokius renginius vyresniems?

 Vyresniems tai tikrai yra smagu ir gal net labiau vertinga nei mažiukams.

Ar mėgstate renginius tokia tematika?

Iš esmės mėgstu renginius, tad tematikos nesureikšminu. Svarbiausia man yra renginio kokybė.

Parengė Ieva Ragėnaitė, 8 d
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Šeštokų žinios – Valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimui paminėti

Kovo 7 dieną šeštos pamokos metu aktų salėje vyko šeštų klasių istorijos viktorina ,,Aš – jaunasis Lie-
tuvos Respublikos pilietis”. Renginys buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimui. Jo metu mokiniai 
galėjo pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą. 

Iš pradžių klasių komandų kapitonai išsakė savo palinkėjimus Lietuvai. Vėliau buvo pateikti trylika 
pagalvoti verčiančių klausimų, susijusių su valstybės istorija. Į klausimus atsakinėjo kiekvienos klasės penki 
išrinkti atstovai. Atsakymams į kiekvieną klausimą buvo skirta po vieną minutę. Vėliau lapeliai su užrašytais 
atsakymais buvo surenkami, po to garsiai perskaitomi teisingi atsakymai. Savo komandas palaikė klasių sir-
galiai, specialiai renginiui pasidarę plakatus su palaikymo šūkiais.

Po 12 taškų surinko ir pirmą–antrą vietas dalijosi 6 c ir 6 e klasės. Vienu tašku mažiau surinko ir trečią 
vietą užėmė 6 d klasė. Po 10 taškų surinko ir ketvirtą–penktą vietas dalijosi 6 a ir 6 b klasės. Visi dalyviai gavo 
po simbolinį prizą – žurnalą „Iliustruotoji istorija“.

Visus viktorinos dalyvius pasveikinusi direktorės pavaduotoja A. Šilerienė džiaugėsi, kad kartu su vaikų 
žiniomis platėja, didėja ir pati Lietuva.

    Parengė Agnė Matulionytė, 6 d
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Kaziuko mugė
Kiekvienais metais pavasarėjant dalis Gabijos gimnazijos mokinių kimba į darbus: raižo, pjausto medžio 

drožlių plokštes, skuba į virtuvę gaminti sausainius, vaflius ar keksiukus. Kai kurie pasigamina muiliukų, žva-
kių. Kiti nutaria pardavinėti savo rankomis gamintus karolius, siuvinėtus atvirukus, skirtukus knygoms.

Kovo 2 d. pertraukų metu vyko pavasario sugrįžimo džiaugsmo kupina Kaziuko mugė, į kurią suplūdo 
daug norinčių pasmalsauti ir ką nors nusipirkti mokinių. Šia proga pakalbinau vieną renginio organizatorių 
technologijų mokytoją D. Narečionienę.

Kokių klasių mokiniai dalyvavo? Kiek jų maždaug buvo?

Šiemet Kaziuko mugėje dalyvavo 3–7 klasių mokiniai. Dalyvių buvo apie 50, o pirkėjų kelis kartus dau-
giau. Aktyviausi prekybininkai 6–7 klasių mokiniai.

Kokio pobūdžio prekių buvo daugiausia?

Daugiausiai mokiniai prekiavo saldumynais ir įvairiais kepiniais: sausainiais, vafliais, keksiukais. Ta-
čiau šiemet nemažai buvo ir pačių mokinių pagamintų gaminių: rankų darbo muiliukų, žvakių, papuošalų 
iš karoliukų, siuvinėtų atvirukų, skirtukų knygoms, tekstilinių žaisliukų – katinukų, sapnų gaudyklių, raktų 
pakabukų...

Koks mugės tikslas?

Mugės tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, verslumo gebėjimus, puoselėti mūsų tautos tradicijas.

Kas organizavo mugę?

Kaziuko mugę organizavo technologijų mokytojai: Laura Stašauskienė, Laura Kaziliūnienė, Danguolė 
Narečionienė ir Romas Vitkus.

Kas Jus labiausiai nustebino?

Šiemet mugėje labiausiai nustebino pirkėjų gausa. Per pertraukas buvo sudėtinga prasibrauti prie par-
davėjų stalelių. Nustebino ir jaunieji 3–4 klasių prekybininkai, prekiavę savo rankų darbo, labai gražiais ir 
originaliais gaminiais.

Ką organizatoriai planuoja kitais metais?

Organizatoriai tikisi tęsti šią gražią tradiciją ir kitais metais bei viliasi, kad ir vyresnių klasių mokiniai 
įsijungs į Kaziuko mugę su savo gaminiais.

Parengė Adas Kaminskas, 6 e
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Rašytoja Ilona Ežerinytė – apie knygas ir gyve-
nimą

Kasmet kovo 3 d. minima Tarptautinė rašytojų diena. Pakalbinome trijų populiarių, kritikų pripažinimo 
sulaukusių knygų vaikams ir jaunimui autorę Iloną Ežerinytę.

Kodėl rašote paaugliams ir vaikams?

Na, kas nors juk turi jiems rašyti. 

Kaip pradėjote rašyti?

Lygiai taip, kaip jūs pradedate rašyti rašinį. Viskas prasideda nuo 
pirmo žodžio tuščiame lape.

Kodėl nerašėte anksčiau?

Aš visada rašiau, tik tai nebuvo knygos. Be to, mene nėra laiko 
sąvokos – nebūna nei per anksti, nei per vėlai, menui negali būti nei per 
jaunas, nei per senas. Gali būti tik nepakankamai talentingas ar nepa-
kankamai patyręs, per daug pasitikintis savimi ar pernelyg savikritiškas. 
Aš gal ilgai buvau pernelyg savikritiška.

Ar rašytojui reikia įgimto talento? Gal juo tampama?

Manau, talento reikia. O rašytojo amato galima išmokti. Geros 
knygos turbūt gimsta iš tų dviejų pradų sintezės.

Iš kur imate medžiagą savo kūrybai? Iš kur kyla idėjos?

O iš kur kyla mintys? Tiesiog gyveni, stebi pasaulį ir dediesi viską į galvą. Kai galvoje nebetelpa, išrašai, 
kad pasidarytų laisvos vietos, ir vėl gyveni, stebi pasaulį... 

Ar turite planų išleisti naują knygą? Ar neplanuojate rašyti ir suaugusiems?
Nauja knyga turėtų pasirodyt rudeniop. Kol kas nežinau, kaip ji vadinsis, nes... lengviau parašyti knygą, 

negu sugalvoti jai gerą pavadinimą. Pasakysiu tik tiek, kad veiksmas vyks XIX a. pabaigoje mažame Lietuvos 
miestelyje. 

Grožinės literatūros knyga nėra vadovėlis, jos negali tiksliai priskirti kuriai nors klasei. Mano pasakas 
skaito šeštokai, o paaugliškas knygas – suaugę žmonės. Jei kūrinio veikėjas yra paauglys, tai dar nereiškia, kad 
knyga tik paaugliams ir skirta. Yra universalių temų, iš kurių neišaugama.

Kokia veikla užsiimate, be rašymo? 
Klausausi muzikos, glostau kates ir kalbuosi su žmonėmis. Prasmingesnės veiklos kaip ir nematau...
Jūsų didžiausia svajonė?
Didžiausia svajonė yra nenustoti tikėti, kad svajonės pildosi. Ypač tada, kai pasaulis tave nuvilia, kai tu 

nuvili pasaulį, reikia prisiminti, kad gyvenimas nenuspėjamas. Jis paruošęs tau stebuklų. Jie įvyks, jei patikėsi, 
kad jie gali įvykti. 

Parengė Adas Kaminskas, 6 e
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Po danų viešnagės: „Jau skaičiuojame dienas iki 
kito susitikimo!“

Antrąją kovo savaitę mūsų mokyklą aplankė svečiai iš Danijos Herning gimnazijos. Pažintis prasidėjo 
Vilniaus oro uoste, kai Vilniaus Gabijos gimnazijos dešimtokai ir mokytoja sutiko atvykstančiuosius. Dvi 
grupės 17–19 metų linksmų jaunuolių apsilankė mokykloje antradienį bei ketvirtadienį. Šešiasdešimt šeši 
moksleiviai, lydimi Vilniaus Gabijos gimnazistų, mokykloje turiningai praleido laiką. 

Pirmiausia atvykusieji susitiko su mūsų gimnazijos administracija, kuri nuotaikingai pristatė mūsų mo-
kyklos istoriją bei faktus, o su moksleiviais iš Danijos aptarė jų pirmuosius įspūdžius Lietuvoje bei gyvenimo 
ypatybes Danijoje. Vėliau mūsų mokiniai svečius supažindino su klaidžiais (kaip teigė patys danai) korido-
riais, biblioteka, valgykla ir kitomis mokyklos erdvėmis. Po trumpos ekskursijos svečiai stebėjo ir dalyvavo 
anglų kalbos pamokose, kuriose diskutavo apie tarptautinius santykius, švietimo sistemas ir kitus rūpimus 
klausimus. 

Pirmą kartą mūsų valgykloje paragavę cepelinų, Danijos moksleiviai turėjo stipriai paprakaituoti, nes po 
to jų laukė lietuvių liaudies šokių pamoka! Pavargę, bet laimingi svečiai buvo apdovanoti Lietuvos vėliavos 
spalvų pintomis draugystės apyrankėmis, kurios tiek atspindi mokyklų bei šalių bendrystę, tiek ir primena 
neseniai minėtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį. Taip pat mokiniai sužaidė tinklinio ir krepšinio varžy-
bas, kurias, svečių džiaugsmui, laimėjo jie. Dalyvavimas viktorinoje apie Europos šalis, kalbas, kultūras bei 
žymius žmones praturtino ne tik danų, bet ir lietuvaičių žinias, sustiprino bendradarbiavimo įgūdžius, suteikė 
galimybę sužinoti apie mėgstamas veiklas, mėgstamą muziką. Svečiai susipažino ne tik su tautiniais šokiais, 
bet ir dainomis, kurias atliko mūsų gimnazijos choras. Jo pasirodymą lydėjo garsūs plojimai bei susižavėjimo 
šūksniai. 

Po pamokų ir veiklų Danijos moksleiviai apsilankė mūsų gimnazijos mokinių namuose bei galėjo pa-
sivaikščioti Vilniaus gatvėmis ir papietauti kartu. Abiejų šalių moksleiviai sužinojo vieni apie kitus, galėjo 
palyginti savo mokyklų ypatumus bei gilinti anglų kalbos žinias. Svečiai išvyko tikėdamiesi susitikti dar kartą, 
o iki tol bendrauti internetu.

Mokinių mintys:

„Labai linksmi ir malonūs žmonės. Laikas ruošiantis ir bendraujant su jais tikrai neprailgo!” Meda Gre-
belytė, II a

„Labai šilti ir draugiški žmonės. Savaitė su jais – vienas geriausių įvykių mokykloje! Labai susibendra-
vome ir bendraujame toliau. Jau skaičiuojame dienas iki kito susitikimo!“ Beatričė Vileikytė, II a

„Labai patiko ir buvo puiku pabendrauti su danais bei sužinoti apie jų gyvenimą.“ Aidas Budrevičius, II a

„Buvo labai smagu ir įdomu sužinoti apie jų kultūrą ir mokyklos gyvenimą bei pasidalinti savais įspū-
džiais, taip pat susiradome nemažai draugų, su kuriais bendrauti buvo galima pačiomis įvairiausiomis temo-
mis. “ Sonata Juonytė, II c

„Danų atvykimas į mūsų mokyklą ne tik kad praplėtė suvokimą apie švietimo sistemą ar gyvenimo būdą 
pačioje Danijoje, bet ir tapo stipriu pagrindu tolimesniam bendravimui tiek tarp mokyklų, tiek tarp mūsų pa-
čių.“ Greta Gudauskaitė, II a

„Šis danų apsilankymas mūsų mokykloje buvo vienas iš įsimintiniausių įvykių šiais mokslo metais. Nė 
vienos minutės su jais nepraleidau nuobodžiaudamas. Tikiuosi, tai ne pirmas ir ne paskutinis kartas, kada su 
jais susitikome.” Dominykas Liberis, II c

   Parengė Rugilė Mameniškytė, II c
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„Sostinės išminčius 2018“
Kovo 7 d. mūsų gimnazijoje trečius metus iš eilės vyko Vilniaus miesto 7–8 klasių mokinių konkursas 

„Sostinės išminčius“. Šiemet jame dalyvavo po atstovą iš 23 miesto mokyklų. Vertinimo komisiją sudarė Jur-
gita Lūžaitė-Kajėnienė, rašytoja Ilona Ežerinytė bei Dainora Skrabulienė. Renginį vedė Greta Gudauskaitė. 
Konkursą sudarė 3 etapai, kurių metu mokiniai turėjo atsakyti į 100 klausimų. Išmintingiausio mokinio titulas, 
vertinimo komisijos sprendimu, atiteko Vilniaus Antakalnio progimnazijos septintos klasės mokiniui Rytui 
Židkui. Konkursui pasibaigus mes jį pakalbinome.

Kaip kilo mintis dalyvauti konkurse?

Paprasčiausiai pakvietė mokytoja, aš, aišku, sutikau, nes kuo daugiau konkursų, tuo įdomiau, na, ir tuo 
daugiau pamokų galime praleisti. 

Kuris etapas Tau pasirodė sunkiausias ir kodėl?

Trečiasis etapas, nes ten buvo tekstiniai uždaviniai, ir teko spėlioti, nes nieko nežinojau. 

Ar ruošeisi specialiai konkursui?

Ėjau nepasiruošęs, kiek skaičiau seniau, tiek ir, gal-
vojau, užteks. 

Ar klausimai buvo tokie, kokių ir tikėjaisi?

Aš nežinau… nesitikėjau nieko.

Ar tikėjaisi laimėti?

Maniau, kad būsiu kur nors vidury tarp visų mokinių, bet kad laimėsiu – tai ne. Man akys tik išsipūtė, 
išgirdus savo pavardę, maniau, kad tai kažkokia klaida.

Kaip manai, kas padėjo Tau susiformuoti išsilavinimo pagrindus?

Knygos.

Ar reikalingi tokie konkursai mieste?

Aišku, kad reikalingi, nes konkursai visada yra gerai. 

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

Tikrai taip.

Ačiū už atsakymus ir sėkmės kituose konkursuose.

                                                                                  Parengė Loreta Boženka, I d
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Miuziklas „Jie man pasakė”
Šį kovą mokyklos scenoje išvydome miuziklą „Jie man pasakė”. Miuziklo autorė ir režisierė – mokyklos 

teatro trupės „Alfonsas prie teatro” įkūrėja Eglė Meldaikė. Vadovė į trupę subūrė ir uždegė entuziazmu ne tik 
dabartinius mokyklos mokinius, dalyvaujančius teatro trupės, mokyklos meninėje veikloje, bet ir buvusius, 
dabar jau studijuojančius ar net dirbančius suaugusius žmones. Aš, šio teksto autorė, buvau viena iš miuziklo 
artisčių. 

Repetuoti, dirbti, būti apsuptai miuziklo trupės bei jos vadovų buvo neįkainojama patirtis, kuri man ne-
buvo pirmoji – mokyklos miuzikluose dalyvauju jau ketvirtą kartą. Vaidindama mokyklos scenoje aš užaugau 
kaip artistė, išmokau valdyti savo emocijas būdama joje, pajausti publiką, pradėjau suvokti, ko noriu iš savęs 
scenoje, ir pamačiau save kaip tikrą dainininkę, kuria visada norėjau tapti. Visada sakiau, kad mūsų vadovė 
Eglė yra išskirtinė – ji suvaldė trupę, uždegė jos narių širdis, atvėrė mūsų sielas teatrui ir išmokė jį pamilti. 
Negaliu neigti, man ir kitiems trupės nariams buvo dienų, kuomet trūko motyvacijos, ryžto ar laiko nueiti į 
repeticiją, miuziklas iškentėjo ir nelengvą laikotarpį, buvo kilę minčių, kad premjera neįvyks… Išgyveno ir 
Eglė, ir kiti vadovai, tačiau visa dabar susikūrusi maža teatro bendruomenė gali pasakyti: mums pavyko! Mes 
didžiuojamės savo darbu. Teigiamos žmonių reakcijos, pagyros, neapsakomas jausmas scenoje, jaudulys prieš 
lipant į ją – buvo verta įdėti tiek pastangų vardan tokio rezultato. Įveikėme visas kliūtis kartu ir pranokome 
savo lūkesčius. Vadovai visą laiką mumis tikėjo, o mes patikėjome jais, kol galiausiai patikėjome ir pačiu 
spektakliu „Jie man pasakė“.

Po miuziklo premjeros pakalbinau režisierę Eglę Meldaikę.

Ką Jums pačiai reiškia teatras?

Esu girdėjusi žmones sakant, kad teatras jiems kaip Meka, bažnyčia ar kaip koks stebuklas, kad tai yra 
vieta, kurioje jie gali pailsėti, pasislėpti, aš irgi taip jaučiuosi. Teatras taip pat yra mano darbas, apie kurį aš 
visada svajojau, todėl jis yra ir mano svajonės išsipildymas.

Kodėl Jūs dirbate mokykloje?

Esu bandžiusi dirbti ir kitur, bet nesijaučiau niekur geriau nei mokykloje, geriausiai man sekasi dirbti su 
vaikais, juos auginti, prisijaukinti, užauginti, po to išleisti ir laukti, kol jie sugrįš. Gyvenu tokiame procese, 
kuris niekada nesibaigia – vis nauji vaikai, kurie užauga, o juos vėl pakeičia nauji, tačiau tie suaugę mano mo-
kiniai tampa draugais. Yra tokių vaikų, kuriems greitai sukaks ir trisdešimt metų, o mes bendraujame. Mano 
darbas tiesiog susijungia su pačiu mano gyvenimu.

Kaip kilo miuziklo „Jie man pasakė” įdėja?

Visi scenarijai kyla iš patirties, sąmonės srauto, gilių jos gelmių, šis kartas nebuvo išimtis. Pati kalėjimo 
idėja kilo ir iš mano pačios išgyvenimų, o tematika, įvairūs laikotarpiai, Čikaga visada žavėjo mane savo sti-
liais, išskirtinumu ir įkvėpė mane.

Ar Jūs viena sukūrėte miuziklo scenarijų?

Taip, šį kartą tik aš viena, tačiau ne visi tekstai buvo mano sugalvoti – citavau Bibliją.

Kas ir kaip rūpinosi aktorių drabužiais?

Ieškojau pati ir prašiau kitų pagalbos, atsižvelgiau ir į tuščią teatro piniginę, reikėjo iš nieko padaryti 
kuo daugiau, todėl pavyko kiekvienai merginai pasiūti suknelę, kurios kaina buvo net iki 1 euro. Kostiu-
mų buvo po kelis, o aktorių daug, talpinome teatrą į labai mažus rėmus, naudojomės internetine parduotuve  
„AliExpress” bei išieškojome nemažai dėvėtų rūbų parduotuvių, taip pat naudojome senų spektaklių kostiu-
mus, kuriuos teko nemažai perdaryti. Reikėjo apgalvoti ir tai, kad aktoriams reikės persirengti kuo greičiau, 
tad teko nemenkai paplušėti.
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Kaip kilo mintis pasikviesti buvusius mokinius?

Norėjau sujungti senas ir dabartinę kartas – pačius geriausius miuziklo aktorius – ir sukurti bendrą trupę, 
dabar nenoriu jos paleisti.

Pakalbinau ir vieną miuziklo aktorių – Jorį Zaliauską (IV B)

Ką tau pačiam reiškia teatras?

Tai man yra vieta, kurioje aš galiu atsipalaiduoti, pabūti su draugais, pabėgti nuo kasdienybės, realybės, 
visų supančių problemų.

Koks yra Tavo indėlis į šį miuziklą?

Pradžioje reikėjo motyvuoti ir atiduoti tik save, galvoti apie miuziklą tik scenoje, po to teko motyvuoti ir 
kitus trupės narius, prašyti iš jų motyvacijos, net ant jų ir papykti. Teko pradėti galvoti apie miuziklą būnant ir 
namie, leidžiant laiką sau, reikėjo nemažai paprakaituoti, pasikankinti – viskas vardan rezultato.

Parengė Ieva Voverytė, IV A


