
 STEBUKLAS 

Sugrįžta šiluma į širdis, 

Užgimsta meilė, pakanta. 

Šviesa pasaulyje atgimsta –  

Vėl galim džiaugtis kiekviena diena. 

Eime, dalinkimės kiekvienas tuo, ką turim viduje. 

Neleiskim tamsai pasiglemžti 

To, ką sukūrėme drauge. 

Ėmiau staiga ir patikėjau – 

Mūs širdys plaka kaip viena. 

Ir gėrio skraistė nusileido 

Stebuklą į  pasaulį nešdama. 
 

            Greta Vasiliauskaitė ir Laura Povilaitytė 

 

Vilkaviškio r. Gražiškių gimnazijos laikraštis                      2017 m. gruodžio mėn. Nr. 2 

Leidžiamas nuo 2009 m. gruodžio mėn. 

 

 

 
 

 
 

 Visais laikais žmogų jaudina didžiųjų švenčių laukimas. Kelias į 

Šv. Kalėdas pažymėtas nuostabiais advento vainikais, trapių žvakelių liepsna, 

laukimo džiaugsmu, širdyje susikurta šviesa, kuri prasklaido niūrias mintis. 

Lauki ant delno nutupiančios snaigės – ją norisi tvirtai suspausti ir išsaugoti 

kaip trapų mažytį stebuklą, su kuriuo širdin kristų geros emocijos, šviesios 

viltys, nemeluotas džiaugsmas ir švelnumas. To niekada nebūna per daug. 

 Jaukių, džiugių Šv. Kalėdų ir linksmų Naujųjų Metų!       

Laiškas Kalėdų Seneliui 
                          Gražiškiai, 2017 m. gruodžio 22 d. 

 

Brangus Kalėdų Seneli, 
 

 stebėdama šiuolaikinį pasaulį bandau suvokti, kuo 

gyvena dabartiniai žmonės, ką jie jaučia, kokius išgyvenimus patiria, 

ypač artėjant šventėms. Visi turėtų su džiaugsmu laukti Šv. Kalėdų, o 

yra visai kitaip. Kiekvienas paskendęs savo rūpesčiuose.  

 Seneli, neprašau Tavęs brangių dovanų, tačiau labai 

noriu, jog padarytum tokį stebuklą, kad žmonės atitrūktų nuo rutinos, 

atsisakytų kai kurių materialinių dalykų ir įžvelgtų prasmę dvasiniame 

gyvenime. Kartais eidama gatve stebiu žmones – kokie jie įsitempę, 

irzlūs, kažkuo nepatenkinti. Pagalvoju, kas būtų, jeigu laikas sustotų... 

Gal pradėtume labiau vertinti vienas kitą, stengtis bendrauti ir atrasti 

laiko vieni kitiems. Šiandieninė visuomenė juk įpratusi viską daryti 

pagal taisykles, normas, ribas. Žmonės yra įkalinti savyje. Per mažai kalbasi su savo vaikais, nepastebi,  kaip jie užauga ir 

ateina laikas išleisti juos į savarankišką gyvenimą.  

 Norėčiau, kad visi vaikai augtų apsupti pozityvių bei laimingų žmonių. Tu, Seneli, tikriausiai jauti, kad dabar 

labai trūksta natūralumo bei tikrumo ir nuoširdumo. Kad darbai įgytų prasmę, kad pradėtume vertinti vieni kitus bei TIKRAI 

jausti, reikia stipriai, stipriai tikėti. Tad, Kalėdų Seneli, aš tikiu, kad padarysi stebuklą ir mums padovanosi vidinę laisvę, 

artumo jausmą, meilę bei tikrumą.  

 Gražių švenčių!                Nuoširdžiai – Laura Petrulytė 

 

I gimnazijos klasės mokiniai artėjant šventėms gimnazijos bendruomenei linki ... 
 

... geros kalėdinės nuotaikos, išsvajotų dovanų, laiko su artimiausiais žmonėmis, begalinės 
laimės, sėkmės, gerų emocijų, gražios ir šiltos šventės, susitaikymo, pinigų, sveikatos, 
džiaugsmo, neprarasti humoro jausmo, artimųjų meilės, magijos, blogų dalykų pabaigos, 
šilumos namuose, gero poilsio, gerumo, gražių akimirkų, pačių įsimintiniausių Šv. Kalėdų, 
jaukumo, dosnaus Kalėdų senelio, gerai praleisti laiką, prie šventiškai padengto stalo 
susiburti visai šeimai, niekada neatstumti kitų žmonių, rodyti pavyzdį kitiems ir, svarbiausia, 
mėgautis gyvenimu. Tegul Kalėdų senelis neaplenkia nė vieno. Būtų gražu, kad 2018-uosius 
metus pradėtume ir praleistume nuoširdžiai ir draugiškai šypsodamiesi. O savo klasės 
auklėtojai Vilijai Zajankauskienei linki ne tik sveikatos, bet ir kantrybės bei gerų akimirkų su 
auklėtiniais. 
 

  „Rytojui reikia daugiau“ 
 Lapkričio 17–19 dienomis Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijoje vyko Vilkaviškio rajono mokinių savivaldų 

konferencija „Rytojui reikia daugiau“. Joje dalyvavo ir keturi mūsų gimnazijos atstovai. 

 Konferenciją pradėjo buvusi VRMT pirmininkė Justė, po to susipažinome su taisyklėmis, pasimėgavome VRMT 

savanorių parengtu koncertu. Po atidarymo kiekviena mokykla  pristatė savo „namų darbus“ – veiklą ir renginius. Po jų laukė 

Šiame numeryje: šventiniai linkėjimai; mintys apie gyvenimą; laiškas Kalėdų seneliui; projektinės veiklos ir kt. 



pirmoji paskaita, kurią vedė psichologas Lukas Marcinkevičius. Jis pristatė savo profesiją 

ir kelią iki apsisprendimo būti psichologu. Paskaita buvo labai įdomi ir vertinga! 

 Po paskaitos visi buvome suskirstyti į grupes pirmajam socializacijos 

etapui. Susipažinome su savo komandai priklausančiais VRMT savanoriais ir komandos 

nariais, sukūrėme vaidinimą tema „Paieškų tarnyba“ (ieškojome iš šaldytuvo dingusių 5 

stiklainių burokėlių ). Nuotaikos užtaisas buvo garantuotas visam vakarui! Po pirmosios 

socializacijos laukė ir antroji – čia buvo paprasčiau: beveik dvi valandas žaidėme 

susipažinimo žaidimus ir išsitraukėme „angeliukus“, jais turėjome rūpintis visą laiką, kol 

buvome konferencijoje, bet jie to sužinoti negalėjo. Vakaro refleksijos metu išsitraukėme 

lapelius su vardais tų žmonių, kuriuos turėjome „nukilinti“ pabučiuodami juos į veido sritį, 

bet to negalėjo niekas matyti! Keistas, bet tuo pačiu ir labai linksmas žaidimas. 

 Šeštadienio rytas prasidėjo labai vangiai, visi tingėjo keltis, bet mūsų jau laukė mankšta ir VRMT savanoriai. Po 

pusryčių dalyvavome antroje paskaitoje. Ją vedė Sonata Brokevičiūtė – pasakojo apie savo gyvenimą ir visus sutiktus iššūkius 

užsienyje dalyvaujant mainų programoje. Paskaitai pasibaigus ėjome į darbo grupes, į kurias buvome užsiregistravę. Aš mokiausi 

kalbėti viešai. Kalbai pasiruošti turėjome 15 minučių, tai buvo gana nemažas iššūkis ir išėjimas iš komforto zonos, bet man pavyko! 

Vėliau mokėmės, kaip būti lyderiais, atpažinti svarbiausias žmogaus vertybes. Po darbo grupėse žaidėme LMS žaidimus, 

reikalaujančius ištvermės ir susikaupimo. Po jų buvome vėl suskirstyti į komandas. Vyko muzikinė viktorina – buvo duotos kelios 

užuominos ir turėjome atspėti atlikėją. Atspėjome... beveik nieko .Vėliau vyko trečioji socializacija, kurios metu turėjome 

susipažinti su visais patalpoje esančiais žmonėmis ir kalbėti tam tikra tema. Su vienais galėjome kalbėti amžinybę, o su kitais net 

nebuvo apie ką šnekėti. 

 Vakare vėl vyko refleksija, o po jos diskoteka, naktinė programa – žaidimai, sportiniai užsiėmimai ir kt. Bet aš joje 

nedalyvavau, nes iki ryto su renginyje sutiktais draugais žaidžiau tenisą ar tiesiog 

kalbėjausi, taigi, antrąją naktį išvis nemiegojau (beje, turiu paminėti, kad pirmąją naktį 

miegojau vos keturias valandas), bet sekmadienio dieną laikiausi puikiai! 

 Sekmadienį mūsų laukė dar dvi paskaitos. Jas vedė Dainius Biskis ir 

Daina Opolskaitė. Dainius Biskis – šokėjas. Jis mums perdavė savo patirtį, papasakojo 

apie savo gyvenimą ir davė ir praktinę užduotį – per 6 minutes turėjome sukurti 8 taktų 

šokį. Buvome visiškai nepasiruošę, bet užduotį įvykdėme taip, kaip mokėjome! Daina 

Opolskaitė – rašytoja, ji pasakojo apie savo parašytas knygas ir gyvenimišką patirtį. 

(Prisipažinsiu, jos beveik negirdėjau, nes miego trūkumas darė savo.). 

 Labai džiaugiuosi, kad turėjau galimybę dalyvauti šioje konferencijoje. 

Parsivežiau neišdildomus įspūdžius, neįkainojamą patirtį ir praplėčiau savo draugų ratą! Tikiuosi, turėsiu galimybę dalyvauti ir 

kitais metais! 
                             Justė Dvarvydaitė, I kl.  

 

„ Socialinis Sufleris“ moko bendrauti! 
 

Dauguma tikriausiai žino, kad mūsų gimnazijoje vyko projektas „ Socialinis Sufleris‘‘. Buvo net 

keli susitikimai. Jie vyko tris dienas nuo 9 iki 18 val., tik pirmąją dieną nuo 15 iki 18 val. Pirmoji 

diena buvo pažintinė, taigi nuveikėme nedaug – susipažinome, suplanavome veiklas ir žaidėme 

žaidimus. Antrąją dieną pradėjome dirbti: pirmiausia piešėme – darėme plakatą, kuriame 

turėjome pavaizduoti Gražiškių miestelio problemas. Jų buvo tikrai ne viena ir ne dvi. 

Aktualiausios mums atrodė dvi problemos: Gražiškių miestelio tvenkinio užterštumas ir tai, kad 

jaunimui nėra veiklos Gražiškiuose. Susiskirstėme į dvi grupeles ir pasirinkome, kuri grupė kurią 

problemą bandys išspręsti. Mūsų grupelė pasirinko jaunimo veiklų temą. Pirmiausia apklausėme 

dalį gyventojų, ar jie sutinka su ta mintimi, kad Gražiškiuose nėra veiklos jaunimui. Daugumos 

nuomonės sutapo – veiklų jaunimui trūksta. Po pietų ieškojome šitos problemos priežasčių – jų 

radome nemažai, ir, žinoma, sugalvojome, kaip galime rasti išeitį. Tai buvo paskutinis dienos 

žingsnis. Trečiąją dieną pristatėme savo darbo rezultatus. Šio projekto metu išmokome dirbti 

komandose, netgi sugebėjome išspręsti iškeltas problemas.   

      Austėja Balkauskaitė, I kl. 

 

 Mintys apie gyvenimą 

Kas džiugina I klasės gimnazistus? 
 Gautas geras pažymys, tėvų šypsena, padarytas geras darbas, malonus žodis; vasara, kai galiu gulėti pievoje ir 

klausytis muzikos; šalta žiema ar rudens vakaras, kai geriu karštą kakavą ir skaitau įdomią knygą; dievinu 

pokalbius su mama, kai ištisą valandą pasakoju jai viską, kas tik šauna į galvą... 

 Buvimas su draugais, geras pažymys, žinojimas, jog kažkas apie mane gražiai kalba. 

 Daryti tai, ką aš mėgstu: valgyti, miegoti ir optimistiškai žiūrėti į gyvenimą. (Lukas P.) 

 Man gyvenime labiausiai patinka tai, kad kiekvienas galime gyventi, kaip norime, daug ką spręsti patys. 

Gyvendami patiriame laimę ar liūdesį, betgi tai ir yra gyvenimas – būtų nuobodu, jei viskas būtų vienoda. 

Gyvename tik vieną kartą ir turime džiaugtis tuo, ką gyvenimas duoda. (Vanesa Mickevičiūtė) 

 Džiugina šventės, kelionės, įdomios veiklos, įvairios pramogos, naujos pažintys, nauji atradimai. 



 Džiaugiuosi, kad turiu gerus tėvus ir pats esu geras, kad turiu gerą brolį –  gerai sutariame; patinka, kai kas nors pagiria, kai 

padarau gerą darbą, kai galiu su šeima kur nors išvažiuoti. 

 Smagu, kai visa šeima būna kartu, kai viskas sekasi, kai galiu susitikti su draugais, kai pagiria už gerą darbą. 

 Man patinka beveik viskas – gyventi, kvėpuoti, džiaugtis, liūdėti ... Džiugina kiekvienas mano žingsnis. Galiu bendrauti su 

draugais, mokytojais, tėvais. Galiu mylėti, galiu pažinti skaudžią meilę, tikrus draugus, tikrą nuoširdumą ir džiaugsmą. 

 Džiugina buvimas savimi, buvimas su draugais, pagalba kitiems, žmonių šypsenos – automatiškai pats pasijuntu laimingas. 

Džiaugiuosi pasiekęs užsibrėžtus tikslus. Kai juos įvykdau, pasijuntu toks laimingas, jog  atrodo, kad „visą šaldytuvą“ 

suvalgyčiau, nes valgis man kaip antras gyvenimas. (Edgaras Ž.) 

 Labiausiai patinka praleisti laiką su mylimiausiu žmogumi, o džiugina bendravimas su draugais ir šeima, geras 

pažymys ir įrodymas, kad galiu jį gauti. Žinoma, patinka, kai mane giria arba teigiamai apie mane kalba. 

 Žmonių draugiškumas, linksmumas, supratingumas ir džiaugsmas, kurį vieni kitiems dovanoja. (Laima G.) 

 Žmonės. Jie visi skirtingi, kažkuo įdomūs, ir labai smagu susipažinti su vis kitokiu žmogumi. Bendraudama su žmonėmis 

atrandu ir dalelę savęs.  

 Aktyvūs užsiėmimai, draugai, linksmos naujienos. 

 Patinka būti su draugais, būti linksmam, laimingam. Gera, kai mokykloje nebūna pamokų. Noriai padedu ruoštis šventėms. 

 Dovanoti dovanas draugams ar artimiesiems, švęsti šventes ir būti su draugais bei padėti jiems bėdoje. (Tomas K.) 

 Patinka, kad kiekvieną dieną augame, mokomės, patiriame vis daugiau nuotykių ir įgauname daugiau patirties.. 

(Justė D.) 

 Draugai, šeima, juokingi dalykai, gamta, oras, klimatas.  

 Man patinka turėti daug draugų, kurie gyvenimui suteikia įvairių spalvų. Džiugina šeima, geri pažymiai, bet labiausiai 

geriausia draugė, su kuria galiu kalbėti apie viską, nes ji man kaip sesė. 
 

Kas jiems gyvenime nepatinka? 
 Žmonių pavydas, pyktis, priešiškumas kitam žmogui. (Laima G.) 

 Prasti pažymiai (atrodo, lyg daugiau „neatsistosiu ant kojų“), koks nors gedimas. Nepatinka, kai neleidžia išsipasakoti. 

 Draugų išdavystės ir žodžiai, kurie sukelia skausmą. Kartais erzina mokykla, ypač kai būna daug kontrolinių. 

 „Pasikėlę“ žmonės, trukdymas užsiimti tuo, kuo aš noriu, nesėkmės, apgavystės, alkis  (Edgaras Ž.) 

 Kai neleidžia išsakyti savo minčių, kai nesiseka. 

 Pikti žmonės, laidotuvės, interneto dingimas; kartais erzina draugai.  

 Kontroliniai! Reikia be galo daug mokytis, nieko nespėju  (Justė D.) 

 Sunkūs namų darbai ar kontroliniai, ilgas švenčių laukimas. (Tomas K.) 

 Nepasitenkinimas, rėkimas, pykčiai ir daug pamokų. 

 Kai aprėkia tėvai ir mokytojai, kai reikia ruošti namų darbus, kai užduoda nepatinkantį darbą. 

 Kai apie mane blogai kalba. 

 Kai kas nors suerzina be jokios priežasties, kai gaunu blogus pažymius. 

 Žmonių nenuoširdumas, melas, išdavystės. Labiausiai nusivili tada, kai atrodo, kad viskas nuostabu ir tobula, bet 

staiga kažkas nutinka. (Vanesa Mickevičiūtė) 

 Žmonės, kuriais pasitikiu, o jie tiesiog išduoda. 

 Prasti pažymiai, mokykla, viskas, kas susiję su politika.  

 Pykčiai su tėvais ir draugais, apkalbos, tiesos nepripažinimas, neišklausymas. 

 Dviveidžiai žmonės, kišimasis į manąjį gyvenimą, nedraugiški ir nebendraujantys žmonės, šaltas oras, lietus. 

Mokinių mintis užrašė mokytoja A. Adomaitytė 
 

Konkursai padeda plėsti akiratį ir skatina veiklai 

Spalio 26 d. vyko XXIII Lietuvos mokinių dailės olimpiados laimėtojų parodos „Piliakalniai: praeities 

retrospektyva, dabarties realijos, ateities vizijos“ pristatymas ir laimėtojų pagerbimo šventė LR Seime. Buvau apdovanota 

vardine padėka, LR Konstitucija ir kitomis dovanėlėmis. Po renginio su dailės mokytoja metodininke V. Brazauskiene 

turėjome ekskursiją Seime, apsilankėme istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje, Seimo plenarinių posėdžių salėje, iš arčiau 

susipažinome su Seimo narių veikla. 

Lapkričio 30 d. vėl lydima dailės mokytojos vykau į Vilniaus rotušėje surengtą iškilmingą tarptautinio mokinių 

piešinių konkurso „Tėvynės labui“ laureatų ir diplomantų apdovanojimo ceremoniją ir parodos pristatymą. Šis piešinių 

konkursas skatino mane domėtis Lietuvos ir jos kariuomenės istorija, ugdytis patriotiškumą, pagarbą Tėvynei. (Be to, 

konkursas skirtas Lietuvos valstybės ir Lietuvos kariuomenės 100-mečiui paminėti.) Man, diplomantei, buvo įteiktas 

diplomas, 2018-ųjų metų kalendorius bei Šimtmečiui skirtas piešinių katalogas, kuriuose galėjau atrasti ir savąjį darbą. Labai 

džiugu, kad šįkart sėkmė nusišypsojo ir sesei. Jos darbas sužavėjo NATO pajėgų integravimo vieneto vado pulkininką Jakobą 

Søgårdą Larseną, todėl ji buvo apdovanota specialiu prizu. Šventinę nuotaiką sukūrė ir širdį veriančiomis dainomis svaigino 

Vilniaus muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choras „Ąžuoliukas“, Elektrėnų sav. Vievio meno mokyklos mokiniai ir 

KASP bigbendas.  

Iš tiesų, labai džiaugiuosi, kad šie metai man buvo tikrai sėkmingi! 

 Laura Povilaitytė, III kl.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deimantės kūrybinis darbas Po apdovanojimų ceremonijos  Lauros kūrybinis darbas 
 

Kai išsikeli tikslą ir atrandi įdomią knygą... 
 Niekada nebuvau žmogus, mėgstantis skaityti. Ne paslaptis, kad knygas skaičiau vien tik iš reikalo, nes reikėdavo ir, 

žinoma, dabar reikia atsiskaityti per lietuvių kalbos ir literatūros pamokas. Per aštuonerius metus esu perskaičiusi gal tik keturias 

knygas ir tai kažin ar iki galo. Tačiau šių mokslo metų pradžioje reikėjo išsikelti tikslus. Vienas iš mano tikslų – perskaityti per 

pusmetį nors keturias knygas. Vykdydama šį tikslą nuėjau į biblioteką pasiimti kokios nors knygos. Pasirinkau Vytauto Račicko 

„Nebaigtą dienoraštį“. Namuose ilgai delsiau ir neėmiau knygos į rankas, nes, atrodė, bus nuobodu ir visiškai neįdomu. Iki 

atsiskaitymo buvo likusi maždaug savaitė. Galvojau, jog perskaitysiu pusę tos knygos ir man užteks, bet ne... man to neužteko! 

Pradėjusi skaityti knygą, aš negalėjau nuo jos atitraukti akių. Tiesiog norėjosi sužinoti, kas vyks toliau. Iki pabaigos buvo likę apie 

penkiasdešimt puslapių ir buvo jau gana vėlu, todėl galvojau, jog pabaigsiu kitą dieną. Bet atsigulusi niekaip negalėjau užmigti, nes 

degiau smalsumu sužinoti, kas nutiks pabaigoje. Ir ar galite patikėti? Tą naktį aš pabaigiau skaityti „Nebaigtą dienoraštį“.  

 Po knygos atsiskaitymo mokytojai pasakiau:  „Mokytoja, Jūs neįsivaizduojate, kaip man buvo įdomu skaityti šią 

knygą“. Mokytoja buvo nustebusi, o kaip vėliau sužinojau, labai džiaugėsi, jog iš mano lūpų išgirdo tokius žodžius.  

 Na, o dabar jau skaitau penktąją knygą – Annės Cassidės kūrinį „Dingusi Džudė“. Taigi norėčiau pasakyti, kad 

knygų skaitymas nuvertinamas be reikalo – įsitikinau tuo pati, todėl rekomenduoju rasti tokią knygą, kuri pakeistų požiūrį į 

skaitymą.                     Vanesa Mingelevičiūtė, I kl. 

 

 
visiems gimnazijos bendruomenės nariams, kurie, negailėdami 

savo laiko, norėdami pradžiuginti kitus, kūrė Kalėdų stebuklą. 

Patį nuoširdžiausią AČIŪ sakome mokytojoms Redai 

Kulikauskienei ir Jurgitai Navikienei. 

Sustoji, įsižiūri į baltumu spindinčius karpinius, kalėdines eglutes, 

snaiges, advento vainikus, piešinius ir kitus kūrybinius darbus, 

įsivaizduoji šviečiančius žibintus ir širdį užlieja tikras Šv. Kalėdų 

džiaugsmas... 
 

   
... gimnazijos MMB, Nacionaliniame MMB konkurse „Startuolių mugė –Tavo sėkmės startas“ laimėjus 

„Globaliausios verslo idėjos“ nominaciją už kūrybiškumą, universaliai ir globaliai įgyvendinamą verslo 

idėją. 

.... 5 klasės mokinių komandą, Lietuvos mokinių, mokytojų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkurse 

„Sveikuolių sveikuoliai“ laimėjusią III vietą. 

.... 6–8 klasių, I–III gimnazijos klasių komandą, Vilkaviškio r. sav. mokyklų mokinių lengvosios atletikos 

rudens kroso pirmenybėse užėmusią I vietą.  

.... Laurą ir Deimantę Povilaitytes, sėkmingai dalyvaujančias įvairiuose konkursuose, bei kitus mokinius, kuriems 

šie metai nepagailėjo sėkmės!  

 

Didžiausias kūrinys yra mūsų pačių gyvenimas. Mūsų gyvenimas yra dovana ir nesvarbu, 

ar tikime, kad šią dovaną gavome iš Dievo, ar iš savo tėvų. Vien jau suvokimas, kad 

gyvenimas yra nuostabi dovana yra paskata būti kūrybiškam. Esame savo likimo kūrėjai. 

(Vokiečių kino režisierius Fredas Kelemanas) 

 

Laikraštį parengė Laura Povilaitytė, Laura Petrulytė, Greta Vasiliauskaitė, Justė Dvarvydaitė, Vanesa 

Mingelevičiūtė, Austėja Balkauskaitė ir mokytoja A.Adomaitytė. Maketavo Indrė Brazaitytė. 


