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Skuba, bėga laikas... Šviesūs, skaidrūs birželio rytai, krištolo rasa 

suspindę laukų žolynai žadina širdyje džiugesį ir viltį. Įkvėpkime 

vasarą su jos garsais ir kvapais, įsileiskime į širdį jos žydėjimą, 

išdabintą nuostabiausiomis spalvomis. Mėgaukimės atostogų 

akimirkomis, poilsio valandėlėmis, gaivą nešančiais tyliais 

vakarais, bendraukime, šypsokimės. Juk ir vasara laikina... 
 

 
Jau visai netrukus baigsis dar vieneri mokslo metai. Visi laukiame išsvajotų atostogų, kai nebereikės niekur 

rytais skubėti,  kai nebegalvosime apie pamokas, namų darbus, kai galėsime visą laisvalaikį skirti savo 

pomėgiams... Kokie buvo šie mokslo metai? Savo nuomonę išsakė keletas mokinių ir mokytojų: 

 

- Puikūs metai. Mokykloje vyko daug veiklų, aktyviai bendravome su įvairių profesijų atstovais. 

Džiaugiuosi entuziastingu mokinių įsitraukimu  į mokyklos gyvenimą. 

- Šie mokslo metai prabėgo labai greitai. 

- Neblogi. Daug veiklos, ypač dirbant su klase, organizuojant Šv. Valentino dieną. Visi mokslo 

metai reikalavo begalinės kantrybės, atsidavimo. Buvo daug išgyvenimų.  Bet rezultatai geri. 

Visiems norėčiau palinkėti nepakartojamų vasaros įspūdžių! 

- Sunkūs... Liūdina žmonių abejingumas, sumažėjęs aktyvumas, noras kažką daryti. Anksčiau taip nebuvo... 

- Geri, nes jie jau baigiasi, pagaliau atostogos! 

-  Ohh, sunkūs... Buvo ir šilto, ir šalto. Patikros sukėlė daug streso, bet jau liko visai visai nedaug.... 

- Šie mokslo metai man buvo lyg apmąstymų ir nerimo kupina kelionė, nes reikėjo pasirinkti, 

kuriuos dalykus mokysiuosi vyresnėse klasėse, o ir mokytojai nuolat primindavo apie artėjančias 

įskaitas.  Be to, šie metai LABAI greitai prabėgo – atrodo, kad visai neseniai buvo rugsėjis...   

    Laura Petrulytė, II gimn. klasės mokinė 

Neformaliojo švietimo veiklos – galimybė įdomiau praleisti laiką 

Gegužės 25 dieną gimnazijoje  vyko neformaliojo švietimo 

veiklų pristatymo diena. Dailės būrelis organizavo 

piešimo ant tapetų valandėlę tema „Mano svajonių 

atostogos“ ir surengė piešinių parodą. Merginų ansamblis 

pakvietė visus prisijungti prie karaokės dainavimo. 

Informatikų ir kompiuterininkų klubo bei Gamtininkų 

būrelio nariai kalbėjo apie būreliuose vykdomą veiklą, 

organizavo praktinius užsiėmimus ir pakvietė į šias 

veiklas įsitraukti ir kitus mokinius. Sporto būrelius 

lankantys mokiniai surengė kvadrato, futbolo, tinklinio, 

krepšinio varžybas.  

Poros mokinių paklausėme, kaip jiems patiko ši neeilinė diena: 

Šiame numeryje: neformaliojo švietimo veiklos, gamtosauginė veikla, mintys apie mokslo metus ir kt. 

 



– Man labai patiko, buvo įdomu ir linksma. Dalyvavau 

įvairioje veikloje. Patiko dainuoti ir šokti. Šiose veiklose 

dalyvavau iš visos širdies, – Ingrida (III klasė)  

– Man taip pat patiko ši diena. Ji buvo kitokia. Tokių dienų 

galėtų būti daugiau. Ypač patiko Gamtininkų būrelio veikla. 

Manau, kad šiame būrelyje galima sužinoti daug neįprastų 

dalykų ir pamatyti tai, ko dar nesi matęs. Ko gero, kad kitais 

metais ir aš lankysiu šį būrelį. Įdomus turėtų būti ir 

Informatikų būrelis, bet jo lankyti neplanuoju, nes noriu 

turėti daugiau laisvo laiko,– Brigita (I klasė) 

Ačiū už atsakymus. Džiaugiamės, kad patiko. 
    Evelina ir  Laima, I kl. 

 
 

Kas mokinius vilioja į sporto būrelį? 
 

 Romas Kumetis: „Į sporto būrelį norėjau ir noriu eiti 

todėl, kad man svarbu tobulėti visur, krepšinis ne išimtis. 

Šiame būrelyje išmokau žaisti krepšinį, taisyklingai 

varytis kamuolį, žaisti komandoje. Manau, kad tokie 

sportiniai, aktyvūs būreliai yra be galo reikalingi mūsų 

mokykloje.“  

 

 Laura Povilaitytė: „Sportas padeda palaikyti formą, 

fizinis aktyvumas stiprina mūsų raumenis, tai be galo 

svarbu, ypač jaunam, augančiam organizmui. Man sportas taip pat yra svarbus, ypač tinklinis, tad džiaugiuosi, 

kad mūsų mokykla suteikia galimybę lankyti įvairių sporto šakų užsiėmimus.“ 
 

 Deimantė Povilaitytė: „Sportas turi daug privalumų. Jis padeda sutvirtėti ne tik fiziškai, bet ir 

psichologiškai. Yra dar daugybė kitų pliusų, kuriuos suteikia sportas, tačiau ne visi žmonės jais naudojasi. 

Aš pasinaudojau ir tuo didžiuojuosi bei džiaugiuosi “  
 

 Ernestas Linertas: „Krepšinio būrelis puiki galimybė pažaisti su draugais, smagiai praleisti laiką arba 

atsitraukti nuo kompiuterio. Tai yra labai naudinga, nes krepšinis yra komandinis žaidimas, jį žaisdamas 

mokaisi bendradarbiauti, dirbti komandoje.“ 
  

 Povilas Valavičius: „Lankiau krepšinio būrelį, nes tai buvo prasmingas laiko užimtumas ir jo metu lavinau 

žaidimo įgūdžius. Mano nuomone, sportas yra labai reikalingas kiekvienam, todėl sporto būrelis yra puiki 

galimybė sutvirtėti.“ 

    Greta Vasiliauskaitė, III klasės mokinė 

 

MMB ,,LAŠELIS GAMTOS“ 
 

 „Medžio sėkla šioje planetoje – tai lyg vienas lašelis 

jūroje, tačiau šis lašelis be galo svarbus siekiant gražesnio 

rytojaus.“ Iš šio teiginio ir kilo mūsų bendrovės pavadinimas 

,,Lašelis gamtos“. 

Bendrovės veiklos pradžioje turėjome kelias gaminio idėjas, 

tačiau susirinkimų metu išgryninome vieną mūsų akimis 

patraukliausią idėją, kuri susijusi ne tik su papuošalais/aksesuarais, 

bet ir su gamtos išsaugojimu, ekologija. ,,Lašelis gamtos“ tai 

mokinių mokomoji bendrovė, kurią sudaro aštuoni Gražiškių 

gimnazijos mokiniai, o veiklą kuruoja Vilma Valavičienė. Bendrovę 

įregistravome 2017 m. spalio 23 d. 

2017 m. lapkričio mėn. turėjome galimybę savo idėją pristatyti 

Kaune, Vilniuje, Marijampolėje ir Šiauliuose vykusiose mokinių mokomųjų bendrovių  mugėse. Pačios 

pirmosios MMB mugės metu buvome apdovanoti ,,Globaliausios“ bendrovės nominacija, šiuo metu galime 

pasidžiaugti ne vienu apdovanojimu. Savo produktu siekiame prisidėti prie gamtos išsaugojimo ir užterštumo 

mažinimo, nes pasėjus sėklas, kurios yra mūsų aksesuaro sudedamoji dalis, bus galima išsiauginti savo 



asmeninį medį, o gal net visos šeimos alėją. Įsigijęs šį pakabuką žmogus tarsi įgauna 

pilietišką pareigą iš šios sėklos po metų ar kelių išauginti augalą. Pakabuko viduje 

esančių sėklų įvairovė yra gana plati, mes neapsiribojame vien medžių sėklomis, 

galima rinktis ir daržovių bei gėlių sėklas. Tokiu šiuolaikišku ir gana originaliu būdu 

skatinamas supratimas apie augalų sodinimą ir auginimą.  

Štai kelių mokinių nuomonė apie tai, kodėl jie lanko verslumo būrelį ir 

dalyvauja MMB veikloje: 
 

 Rugilė Baltrušaitytė: „Lankau šį būrelį, nes tai, mano nuomone, labai 

gera galimybė įgauti verslo pagrindų.“ 

 Justė Dvarvydaitė: „Manau, kad šiame būrelyje įgyta patirtis man bus 

reikalinga ir ateityje. Čia galima įsigilinti į verslo subtilybes, suprasti, kas yra 

verslas, matyti savo pasiekimus ir nesėkmes.“ 

 Austėja Balkauskaitė: „Būrelį lankau todėl, kad tai vienas iš būdų 

atrasti save, užaugti kaip asmenybei. Būrelyje galiu sužinoti, ką reiškia verslas ir kaip 

vyksta jo veiklos. Šiame būrelyje supratau, kas yra atsakomybė ir darbų pasidalijimas. 

Lankydama šį būrelį aš po mažą žingsnį einu  savo svajonių ir tikslų link.“ 

 Silvija Jankauskaitė: „MMB veikloje dalyvauju, nes noriu įgyti 

patirties ir tapti jaunąja verslininke, susirasti naujų draugų bei plėtoti produkto 

pirkėjų skaičių ir plėsti prekių asortimentą. Susidomėjimui MMB veikla labiausiai 

pasaktino sesė. Ji dalyvavo pirmosiose mūsų mokyklos MMB, o dabar  ir man 

atsirado noras tai išbandyti.“ 

Būrelio veiklą ir jos rezultatus pristatė Rugilė Baltrušaitytė. Visi norintys galėjo įsigyti MMB produkcijos.  

    Greta Vasiliauskaitė, III gimn. kl. mokinė 

   

 

Gamtosauginių mokyklų programa – tarptautinė aplinkosauginio 
valdymo ir sertifikavimo programa švietimo įstaigoms. Tai priemonė gerinti 
įstaigos ir vietos bendruomenės ekologinę būklę. Nuo 2004 m. 
Gamtosauginių mokyklų programa įgyvendinama Lietuvoje. 
Gamtosauginė mokykla – tai mokykla, kuri skatina jaunus žmones aktyviai 
dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas. Veikla prasideda 
klasėje, toliau plėtojama visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius 
vietos bendruomenėje. Programos dėka moksleiviai susipažįsta su 
aplinkosauginio valdymo sistema. Didžiausias pasiekimas, kai mokyklos 
bendruomenei suteikiama Žalioji vėliava. 

Šiais mokslo metais mes, Gražiškių gimnazijos mokiniai, mokytojai ir 
visa bendruomenė, įsijungėme į Gamtosauginių mokyklų gretas. Gimnazijoje sudarytas 
Gamtosauginis komitetas. Gamtininkų būrelio užsiėmimo metu sukūrėme  Gamtosauginį 
kodeksą:  

 
 

Kelias į mokyklą žinomas gerai.   

Eini ir dairaisi – mes visi draugai. 
Tik labai jau liūdna – šiukšlių matom daug. 

 Nepraeinam , renkam, dedam į maišus,  
Nešiukšlinti, rūšiuoti raginam visus. 

Elektrą pataupyti, 
Išjungt kompiuterį, kroviklį. 

Ir čiaupą varvantį užsukti, laiku jį pamatyti, 
Vandens perniek neleisti, jį taupyti. 

Sveikai gyventi, daržoves valgyti, sportuoti. 
 Ir neužmiršti pagalvoti:  

Kai sniegas sninga – taip gražu.... 
Paukšteliai liūdi – nėr grūdų. 

Tada suskubt pagelbėti, lesyklą pakabinti, 
Pabert grūdelių, pamaitinti. 

O vasarą nemindyt skruzdėlės, 
Pažinti gamtą, tyrinėt, tausoti – 

Ir mūsų Žemei lengva bus alsuoti. 



Gamtosauginių mokyklų programa palengvina švietimo įstaigoms 
bendradarbiavimo galimybes ne tik nacionaliniu, bet ir tarptautiniu 
lygmeniu. Jau ne vienerius metus bendradarbiaujame su Vištyčio Petro 
Kriaučiūno mokykla-daugiafunkciu centru,  Kybartų Kristijono 
Donelaičio gimnazija, Šakių „Žiburio“ gimnazija. Planuojame užmegzti 
ryšius su Lenkijos respublikos Vižainio miestelio mokykla. Juk 
rūpinantis gamtos apsauga tarptautiniu lygmeniu, rezultatas, 
manome, bus svaresnis. 
 Šiais mokslo metais buvo  tęsiamos jau daugelį metų 
vykdomos veiklos ir įgyvendintos naujos. Tai akcijos „Taupyk elektrą“, 
„Taupyk vandenį“, „Rūšiuokime“, „Patogiausia lesyklėlė“, organizuotos 
parodos „Pavasario grožybės“, „Žoliagalvių šypsena“, dalyvauta rajono ir 
respublikiniuose konkursuose „Sveikas kaip ridikas“, „Vandens telkinių 
tyrimas“, „Balta pasaka“ ir daugelyje kitų. Taip pat buvo vykdomi 
projektai „Gražiškių miestelio tarša“, „Akvariumas“. Organizavome 
renginius, išvykas, konkursus, skirtus Pasaulinei Žemės dienai.  
 Kiekvienas žingsnis, kuris gali išsaugoti mūsų planetą, yra 
svarbus tiek gimnazijos mažiesiems, tiek vyresniesiems. Manau, kad 
Gamtosauginių mokyklų programa skatins moksleivius tapti 

bendruomenių pokyčių lyderiais, įtraukiant juos į įdomius veiksmus orientuotą ir socialiai atsakingą 
mokymąsi. 

Gamtosauginio komiteto pirmininkė, biologijos mokytoja Janina Vasaitienė 
 

SVEIKINAME.... 
 

... Silviją Ališauskaitę, II gimn. klasės mokinę, Vilkaviškio rajono matematikos olimpiadoje užėmusią III 

vietą II gimnazijos kl. mokinių grupėje. Mokytoja Ramutė Gurinskienė. 

 

.... Deimantę Povilaitytę, II gimn. klasės mokinę, Vilkaviškio rajono mokinių geografijos olimpiadoje 

laimėjusią II vietą I-II gimnazijos kl. mokinių grupėje (mokytoja Odeta Smelstorienė),  dailės olimpiadoje – I 

vietą 8-12 klasių mokinių grupėje, Respublikiniame dailės miniatiūrų konkurse „Po Vyčio ženklu“ užėmusią 

taip pat I vietą 15-18 metų amžiaus grupėje ir sėkmingai dalyvavus respublikiniame meninių-mokslinių darbų 

konkurse „Laisvės kontūrai“ (mokytoja Vilma Brazauskienė). 
 
 

... gimnazijos mokinių komandą, rajono muzikos olimpiadoje „Lietuva, šalele mano!“ laimėjusią III vietą 

(mokytoja Vilma Brazauskienė). 
 

 

... Arną Ašutaitį, 8 klasės mokinį, rajono istorijos olimpiadoje „Žinočius“ 5-8 klasių mokinių grupėje 

laimėjusį III vietą. Mokytoja Vilija Mikulskytė. 
 

 

... Emiliją Mieliauskaitę, 8 klasės mokinę, tapus laureate 5-8 klasių mokinių grupėje Antanui Vaičiulaičiui 

skirtame konkurse „Gimtoji žemė tavęs ilgisi ir savo širdyje tavęs didžiai pasigenda“. Mokytoja Agnė 

Pilkauskienė. 
 

... Ugnę Gibaitytę, 5 klasės mokinę, už piešinio tarybiškumą Lietuvos moksleivių plakato ir atviruko 

konkurse „Kovo 11-oji“. 

 

... seses Deimantę ir Laurą Povilaitytes, laimėjusias Europos Parlamento nario Bronio Ropės paskelbtame 

idėjų konkurse „Užduotys naujajam Parlamentui“ ir pakviestas apsilankyti Europos Parlamente bei 

tapusias laureatėmis Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ 15-

19 metų mokinių grupėje. Dailės mokytoja Vilma Brazauskienė.  

 

 

Atostogos ‒ tai sugebėjimas visiškai atsipalaiduoti. Mokėti nieko neveikti yra pakankamai 

sudėtinga. Tik išsilaisvinus nuo streso prasideda tikros atostogos. (Filosofas Gintautas Mažeikis) 
 

Darbas ‒ tai gebėjimas, o tobulas poilsis ‒ menas. Tuomet pasireiškia kūno, minčių ir vaizduotės 

suderinamumas. (Žydų teologas Abraham Joshua Heschel) 

Linksmų, gerų, šiltų vasaros atostogų!  

 
Laikraštį parengė Laura Petrulytė, Greta Vasiliauskaitė, Evelina Miliauskaitė, Laima Grudzinskaitė, ir mokytoja A. 

Adomaitytė. Maketavo Indrė Brazaitytė 


