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Ir vėl ruduo, ir vėl jaunatviško šurmulio kupina mokykla. Su 

pasikeitusiu gamtos pasauliu į mūsų gyvenimą ateina kažko naujo 

laukimas, tikėjimas, kad bus kitaip, kad rūpesčių kirminėliai negrauš 

mūsų sielos. Neeikvokime savo gyvenimo nerimui, negatyviems 

išgyvenimams, baimei. Geriau skirkime jį meilei, kūrybai, tobulėjimui,  

džiaugsmui. Mums visiems taip trūksta žmogiškos šilumos, gerumo, 

nuoširdaus bendravimo. Tegul mūsų dienos būna spalvotos, kaip tie 

rudens dailininko švelniais potėpiais išmarginti lapai... 

 
Mielieji Mokytojai! 

Yra žmonės – Vėjai. Šiandien čia, rytoj ten: nieko pastovaus, tik besikeičiančios pramogos. Jie niekur ilgai 

neužtrunka. 

Yra žmonės – Žali Slėniai. Su jais lengva ir ramu, su jais pamirštame savo sunkumus ir nurimstame. O ramybėje ir 

atsakymus  pamatome. 

Yra žmonės – Bibliotekos. Iš jų visada yra ko pasimokyti, atverti sau naujus žinių horizontus. 

Yra žmonės – Labirintai. Jie nenuspėjami: niekada nežinai, kas laukia už posūkio ir kur nuves bendravimas su jais. 

Ir kuo sunkesnė mįslė, tuo įdomesnis jos įminimo procesas. 

Yra žmonės – Granitai. Su jais saugu – gali būti tikras, kad nieko nenutiks. Jie patikimi: į juos gali atsiremti sunkią 

akimirką. 

O yra žmonės – Briliantai. Tu žiūri į juos ir kaskart atsiveria ir sužvilga vis nauja savybė. O tu tiesiog žiūri ir 

žaviesi. 

Yra žmonės – Kava. Jie tiesiog reikalingi mums kiekvieną dieną... (Petras Gedvilas) 
 

Taigi būkite tais Žmonėmis – Žaliais Slėniais, Bibliotekomis, Granitais, Briliantais, Kavomis, o 

kartais ir Labirintais! Mums Jūsų reikia visokių. Su Jūsų švente – Tarptautine Mokytojo diena! 

Būkite ne tik kitiems, būkite ir sau!   
Jūsų mokiniai 

 

    

Dažnai susiduriame su įvairiomis dilemomis, kai reikia pasirinkti vieną iš dviejų galimybių. Ne visada lengva apsispręsti ir 

nurodyti pasirinkimo priežastį. Todėl šiandien siūlau atidžiai perskaityti interviu su keletu mūsų gimnazijos mokinių ir 

sužinoti jų nuomonę tam tikrais klausimais. Galbūt apie draugus sužinosite tai, ko dar nežinojote: 
  

- Mokytojas vyras ar mokytoja moteris? 
- Tai aišku, kad mokytoja moteris, nes su jomis linksmiau, jos supratingesnės ir ne tokios griežtos.(E. Žebrauskas) 

- Mokytoja moteris,  nes aš prie jų  pripratusi.(A. Balkauskaitė) 

- Mokytojas vyras, nes jie kažkaip atlaidesni, ypač jei esi mergina :D. (D. Meškaitytė) 

- Mokytoja moteris. Visada bijojau mokytojų vyrų.(J. Dvarvydaitė) 

- Moteris, nes asmeniškai man ji geriau išaiškina mokomąjį dalyką.(G. Jeseliūnaitė) 

- Mokytoja moteris, nes moterys mokytojos visada kruopščiau žiūri į savo darbą.(G. Savaikaitytė) 

- Nesvarbu, gali būti ir mokytojas vyras, ir mokytoja moteris, svarbu, kad nebūtų labai pikti.(L. Grudzinskaitė) 
 

 

- Griežtas ar atlaidus mokytojas?  
- Griežtas, nes gali priversti mokytis, nors ir nėra tam noro, galima pasiginčyti ir bandyti įrodyti savo nuomonę ir tada 

pamoka tampa įdomesnė. (E. Žebrauskas) 

- Žinoma, atlaidus, bet kai reikia, turi būti ir griežtas, nes jei mokytojas per daug atlaidus, tu tiesiog nebijai kažko 

neišmokti arba nepadaryti, nes žinai, kad jis nepyks ir atleis, o tai tikrai nelabai gerai, jei galvojame apie  ateitį. (D. 

Meškaitytė) 

Šiame numeryje: linkėjimai mokytojams, mintys apie vasarą, kelionių įspūdžiai, neformaliojo švietimo veiklos, 

interviu ir kt. 

Šimtadienio akimirkos, Užgavėnės, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai ir kt. 

 



- Atlaidus, nes kam to griežtumo... (J. Dvarvydaitė) 

- Griežtas, nes tada labiau išmokina.(G. Jeseliūnaitė) 

- Griežtas mokytojas, nes toks mokytojas puikiai išdėsto pamokos medžiagą, klasėje būna ramu. Be to, reikia 

nepamiršti, kad ir griežtas mokytojas kartais būna atlaidus.(G. Savaikaitytė) 

- Geriau atlaidus mokytojas, bet griežtumo kartais irgi reikia.(L. Grudzinskaitė) 
 

- Fizika ar chemija? 
- Be abejo, chemija, nes atliekant bandymus gali būti boom....(E.Žebrauskas) 

- Chemija, įdomiau ir lengviau.(A. Balkauskaitė) 

- Nei fizika, nei chemija, bet jeigu rinkčiausi, tai chemiją, nes fainuolė mokytoja.(D. Meškaitytė) 

- Chemija, nes susitiksim ir kitais metais! (J. Dvarvydaitė) 

- Chemija, nes ją geriau suprantu.(G. Jeseliūnaitė) 

- Chemija, nes šis mokslas atveria duris į medicinos studijas, o šiais laikais šitos profesijos  

atstovų labai trūksta. (G.Savaikaitytė) 

- Chemija, nes ją geriau suprantu. (L. Grudzinskaitė) 
 

 

- Kuprinė ar rankinė? 
- Žinoma, kuprinė, nes kuprinę patogiau laikyti, ji nenuspaudžia nei rankų, nei pečių ir, manau, merginoms į mokyklą 

reikėtų eiti tik su kuprinėmis – juk tai mokykla.(E.Žebrauskas) 

- Kuprinė. Daugiau talpos, o mums gi reikia kuo daugiau vietos.(A. Balkauskaitė) 

- Manau, kuprinė, nes ji sveikiau nugarai nei visos tos rankinės, kurios nuspaudžia petį.(D. Meškaitytė) 

- Kuprinė, nes kam ta rankinė, jei yra kuprinė...  (J. Dvarvydaitė) 

- Kuprinė, nes patogiau nešti bei telpa viskas,  ko reikia. (G. Jeseliūnaitė) 

- Kuprinė, nes kuomet esi mergina, lengviau rasti savo daiktus kuprinėje negu rankinėje.(G. Savaikaitytė) 

-  Kuprinė, nes ji patogesnė ir į ją telpa visko žymiai daugiau.(L. Grudzinskaitė) 
 

 

- Kompiuteris ar telefonas? 
- Telefonas, nes su juo praleidžiu daugiausiai savo laiko ir jis yra man kaip mergina :D. (E. Žebrauskas) 

- Negaliu pasirinkti. Svarbu ir kompiuteris, ir telefonas. Neapsieinu be kompiuterio – man jis suteikia galybę 

informacijos, o kartu ir  puikus laisvalaikio leidimo būdas. Telefonas taip pat neatskiriamas dalykas nuo manęs, jis 

padeda ieškant informacijos bet kuriuo momentu.(A. Balkauskaitė) 

- Telefonas, nes jis patogesnis ir jį visur turiu su savimi.(D. Meškaitytė) 

- Telefonas, nes kur aš nešiosiuosi jums visą kompiuterį... (J. Dvarvydaitė) 

- Kompiuteris, nes patogiau žiūrėti filmus, žaisti.(G. Jeseliūnaitė) 

- Telefonas, nes tai daiktas, kurį gali visada turėti su savimi, tai puiki susisiekimo priemonė, paprastesnis 

naudojimasis.(G. Savaikaitytė) 

- Telefonas, nes jį dažniausiai naudoju ir  juo galima atlikti beveik visus kompiuterinius darbus.(L. Grudzinskaitė) 
 

Šį kartą tiek. Tęsinį skaitykite kitame numeryje! 

 Vanesa Mickevičiūtė, II gimn. klasė 
 

Trumpai apie renginius 
Rugsėjo 17-21 d. gimnazijoje vyko „Europos judumo savaitės“ renginiai, kuriuos organizavo kūno 

kultūros mokytoja Vilija Zajankauskienė ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Nijolė 

Balandienė. Pradinių klasių mokiniai noriai dalyvavo „Pirato mankštoje“, bėgime ir kartu su 5-7 

klasių mokiniais žaidė judriuosius žaidimus. Viena diena buvo skirta šokiui, todėl pertraukų metu 

buvo galima išvysti linksmai šokančių mokinių. Paskutinę dieną vyko masinis mokinių bėgimas 

Gražiškių miestelio teritorijoje. Ši savaitė buvo puiki proga 

paraginti žmones keisti savo įpročius – judėti darniai. 

 

Rugsėjo 26 d. gimnazijoje, kaip jau įprasta, buvo minima Europos kalbų diena. Mokiniai turėjo 

galimybę pamąstyti apie kalbų svarbą, patobulinti kalbines žinias, prisiminti svarbiausią 

informaciją apie kalbas, sužinoti, kaip tie patys žodžiai skamba įvairiose šalyse, pasiklausyti 

pokalbių įvairiomis kalbomis, pažiūrėti nuotaikingų ir informatyvių trumpų filmukų, susijusių su 

Europos kalbų diena. 
 

 IT‘S SIMPLE! 
Kaip jau tikriausiai žinote, europarlamentaras Bronis Ropė praėjusių mokslo metų pabaigoje 

organizavo idėjų konkursą „Užduotys naujajam Europos Parlamentui“, kuriame  savąsias 

ateities vizijas per kūrybinius darbus pasiūlėme ir mes, abi sesės. Mūsų idėjos buvo dosniai 

įvertintos –  konkurso organizatoriai suteikė neįkainojamą galimybę apsilankyti pačiame 



Lauros Povilaitytės darbas„Uždrausti 

plastikinius maišelius – iš(si)laisvinti 

 

Deimantės Povilaitytės darbas „Nesakykit, kad negyvenau, arba 

teisė gyventi be chemikalų“ 

Saksonijos Šveicarija, Vokietija 

Europos Parlamente Strasbūre, Prancūzijoje, kartu susipažinti su 

Lenkijos, Vokietijos ir Liuksemburgo valstybėmis ir jų lankytinomis 

vietomis. Keliavome su Lietuva širdy –  tautišką giesmę liepos 6 dieną 

giedojome netikėtai užklydę į Čekijos miškus, grįždami namo. 

 Pirmąją kelionės dieną – liepos 1-ąją – praleidome pro 

autobuso langą grožėdamiesi Lenkijos kalnais ir beribiais miškais. 

Važiavome pro Augustavo girią, kur, pasak gidės, tūnodavo banditai ir 

plėšikai, tykodavę pravažiuojančių autobusų ir apiplėšdavę turistus. 

 Antrąją dieną praleidome Vokietijoje. Pirmoji lankytina 

vieta – Kalėdiniu miesteliu pramintas Rotenburgas prie Tauberio. Šis 

miestas garsus nuo senų laikų išlikusiu patiekalu „Schneeball“, 

lietuviškai – sniego gniūžtėmis. Tai tešloje gruzdintas patiekalas, kurio 

išvaizda iš tiesų primena sniego gniūžtes. Todėl šis miestelis ištisus 

metus primena gražiausias žiemos šventes.  

Kelionės tikslą – Strasbūrą – pasiekėme trečiąją dieną. Į atmintį įsirėžė gotikinė Strasbūro katedra – kerinti ir didinga, net 142 

metrai. Europos Parlamente išgirdome svarbiausius faktus apie ES, galėjome pasikalbėti su 

pačiu Broniu Rope, netgi teko pabūti plenarinėje sesijoje. Įsiminė ir plaukimas laiveliu – 

pamatėme, kaip realybėje veikia šliuzai. Vykome į Oranžerijos parką, kur šalia lietuviško 

ąžuoliuko su gerbiamu europarlamentaru giedojome tautišką giesmę ir dainavome 

lietuviškas dainas. Kaip žinia, Strasbūro simbolis – gandrai, jų lizdus aukštai medžiuose 

regėjome tame parke. 

Labai džiaugėmės galėdamos apsilankyti Liuksemburge. Liuksemburgas – ši vienintelė 

didžioji hercogystė pasaulyje – viena iš mano ir sesės bendrų lankytinų svajonių šalių. 

Praėjome karališkosios šeimos rūmus. Nepamiršime ir gidės pasiūlyto kreipimosi vieniems 

į kitus –  „Jūsų didenybe“ . 

 Su seniausiu Vokietijos miestu Tryru susipažinome kiek neįprastai – 

važiavome traukinuku ir klausėmės gido įrašo. O abipus Reino išsidėsčiusiame Koblence 

užlipome į apžvalgos ratą, nuo kurio atsivėrė svaiginančios gamtos horizontas. Lipome ir į 

viduramžišką Vartburgo pilį, kuri 1999 metais buvo įtraukta į UNESCO Pasaulio paveldo 

sąrašą. Šioje pilyje kažkada Martynas Liuteris  vertė Bibliją į vokiečių kalbą, kad ji būtų 

prieinama ir suprantama kiekvienam žmogui. 

Vėliau dar aplankėme Tiuringijos žemės 

sostinę Erfurtą. 

Vokietijos rytuose, į pietryčius nuo Dresdeno 

išsidėsčiusi Saksonijos Šveicarija yra žymi 

nacionaliniu parku. Negalime pamiršti  uolų, 

tarpeklių ir gilių slėnių, kuriais leidosi ir 

mūsų mintys. Regėti smiltainio kalnai – kadaise suformuoti Elbės upės ir 

besitęsiantys daugiau nei 36 000 hektarų plote. Dar vienas  taškas – Bad 

Schandau, populiarus tarp turistų dėl SPA centrų. Vieni mėgavosi terminių 

vandens baseinų teikiama nauda, kiti laiką paskyrė pasivaikščiojimui bei 

susipažinimui su miestu.  

 Štai tokia iškovota kelione atsipalaidavome po prabėgusių mokslo metų, o naujųjų mokslo metų laimėjimų 

startą skelbėme rugsėjo 14-ąją „Lietuvos Maximalistų“ šventėje.  

   Laura Povilaitytė, IV gimn. klasė 
 

\ 

Projektai moko tolerancijos, suteikia žinių ir pasitikėjimo 
 

 Italija – populiari šalis, masiškai lankoma 

turistų, tiek keliaujančių pažintiniais takais, tiek tingiai 

poilsiaujančių. Bet ar gali būti kitaip, kai šalis tokia 

įdomi ir viliojanti, turinti kuo pelnytai pasigirti? Todėl ir 

važiuoja čia būriai keliautojų. 

  Mes, penki gražiškiečiai ir mokytoja 

Vilma Valavičienė, turėjome galimybę aplankyti šią 

nuostabią šalį. Dalyvavome septynias dienas trukusiame 

,,Share to grow" projekte apie ekonomiką. Tai buvo daugybės įspūdžių, potyrių ir 

pažinčių kupina savaitė, kuri mano atmintyje paliko daug neišdildomų prisiminimų. Vienas iš jų – tai žmonės, 

kuriuos sutikau ir pažinau mainų metu. Tik atvykusi į vietą, kurioje teko visiems kartu gyventi, pamaniau, kokie 

mes visi skirtingi  savo tautybe, kalba, religija, papročiais. Tačiau laikui bėgant šie skirtumai visai išblanko, atrodė, 

kad mes visi esame tokie panašūs: žingeidūs, tolerantiški, trokštantys naujų potyrių ir atradimų. 



  Dar viena tikrai įdomi projekto dalis – tai šalių nacionaliniai vakarai, kurių metu galėjome dar iš 

arčiau pažinti ne tik žmones, bet ir naujas kultūras. Kiekviena diena projekte buvo tarsi atradimas, nes 

susidurdavome su naujais, neįprastais, neišbandytais dalykais, kuriuos tekdavo įveikti, tiesiog perlipti per save. 

Man tai ketvirtas projektas ir galiu drąsiai teigti, kad ne paskutinis, nes kai pradedi, išbandai, patiri, sunku sustoti. 

Supranti, kad galimybės dalyvauti užsienyje vykstančiuose projektuose suteikia tau naujų žinių, draugų, praplečia 

tavo pasaulėvaizdį. Taigi, visada reikia išnaudoti progas, kurios pasitaiko mūsų kelyje ir jomis džiaugtis, nes jos 

praturtina kasdienybę ir suteikia galimybę tobulėti kaip asmenybei.  
    Greta Vasiliauskaitė, IV gimn. klasė 

 

 

Prasmingos vasaros atgarsiai 
 

Vasara kaip visuomet praėjo labai greitai, tačiau nusiminti tikrai nereikia – šie mokslo metai taip pat 

greitai prabėgs, nė nepajusime. Pasidomėjome,  kaip vasarą praleido kai kurie mūsų gimnazijos 

mokiniai. Štai jų mintys: 

– Mano vasaros atostogos prabėgo labai greitai, bet tai turbūt buvo bene geriausios iš 

visų, nes jau antrą kartą apsilankiau Jungtinėje Karalystėje, tiksliau – Škotijoje. Pati 

pradžia ir skrydis nebuvo tokie baisūs, kaip kiti pasakoja. Nusileidus lėktuvui, mane 

pasitiko puiki šalis ir puikūs žmonės.  Šis kraštas man pasirodė nuostabus tiek savo 

kraštovaizdžiu, tiek kultūra ir tiek maistu, pagamintu iš jūros gėrybių. Kalnai vertė galvą 

užversti aukštyn, tankūs miškai, vasarą sniegas ant kalnų, avys prie kelio laisvai bėgioja, o 

elniai gali laisvai ganytis prie namų. Pirmą kartą ragavau krabų, austrių, aštuonkojų ir 

įvairių geldelių bei omaro. Žmonės ten labai malonūs, atsipalaidavę, atrodo, kad neturi 

problemų. Tačiau ten gyventi nenorėčiau, nes tas niūrus, rudeniškas oras suteikia ne kokią 

nuotaiką. Žinoma, kaip turistė dar sugrįžčiau, nes viešnagės laikas buvo per trumpas, kad 

viską pamatyčiau. (Rugilė Baltrušaitytė)  

– Vasaros atostogas praleidau labai gerai. Pailsėjau, pamačiau 

daug gražių vietų, lankiausi Norvegijoje, kur labai gera 

atmosfera. Teko lipti į labai statų kalną, bet vaizdas visas tas 

kančias atpirko. Ant kalno esančioje užrašų knygutėje buvo 

galima pasirašyti, jog čia buvai, taigi ir mes įsiamžinome. Buvome 

Stavangeryje (didmiestis), kuriame vyko laivų iš visokiausių šalių 

paradas. Daugiausia jų buvo iš Rusijos. Buvo labai įdomu. Taip 

pat buvome saloje, kurią galima apvažiuoti automobiliu. Vaizdas 

vertas dėmesio. Taigi atostogos buvo tikrai puikios. (Miglė 

Jankauskaitė)  
 

– Nors vasarą nenutiko nieko labai ypatingo, niekur nevažiavau atostogauti, bet ši vasara tikriausiai buvo pati 

geriausia. Daug laiko praleidau sportuodamas, būdamas su draugais ar žvejodamas. Geriausi vasaros 

prisiminimai susiję su Gražiškių, Pajevonio ir Vištyčio šventėmis. Ten susitikdavau daugiausia pažįstamų bei 

draugų. O belgiškų vafliukų skonį jaučiu ir dabar (beje, per Pajevonio šventę suvalgęs tokį vafliuką, ėjau 

pašokinėti ant batuto, patikėkite – buvo tikrai bloga). Gal mano vasara neatrodo labai įspūdinga, tačiau geriausių 

draugų dėka ji tapo pačia geriausia. (Alanas Šitkauskas) 
 

- Vasarą praleidau gana turiningai. Buvau LJA verslumo ir inovacijų 

stovykloje Prienuose. Per penkias dienas susiradau trisdešimt keturis 

naujus draugus. Vyko susitikimai su B. Vanagu, SEB banko atstovais ir 

daugeliu kitų žmonių. Būdami stovykloje patobulinome žinias apie 

verslumą, sužinojome, kaip sukurti gerą startuolį ir iš kur gauti 

finansavimą. Stovykloje buvome pakrikštyti. Gana įdomus buvo trijų 

valandų žygis bei pokalbis su „Misija Sibiras 18“ nariu. Galiausiai gavome 

galimybę sukurti startuolius pagal savo idėjas. (Silvija Jankauskaitė)  

- Mano vasaros atostogos prasidėjo kelione į Vokietiją. Ten nenuveikiau nieko ypatingo, tiesiog susipažinau su 

kitos šalies kultūra. Iš Vokietijos vykau į Slovakiją, kur daug laiko praleidau kalnuose. Taip pat aplankiau 

Kroatiją. Šioje šalyje mėgavausi tradiciniu maistu, jūra bei vandens pramogomis. Nors ir trumpai, bet teko 



pabuvoti ir Italijoje. Plaukdamas laivu apžiūrėjau Venecijos miestą. Galiausiai grįžau į Vokietiją, o iš jos kelias 

vedė į namus. Taigi, savo vasarą, manau,  praleidau prasmingai. (Karolis Karnickas) 
 

   Laura Petrulytė ir Silvija Ališauskaitė, II gimn. klasė 
 

Gera vasarą praleisti ne namuose... 
 
Mano atostogos prasidėjo kelione į Vokietiją. Netoli Chemnitzo 
praleidau  keletą dienų, bet pamačiau ne vieną miestą, sutikau 
daugybę įvairių žmonių – jie labai draugiški. Man tai labai 
patiko. Labai didelį įspūdį paliko kalnai, beje, teko maudytis ir 
šaltoje upėje, atitekančia iš kalnų. Patiko ir Vokietijos  kaimai, 
jie visai kitokie nei pas mus. Nustebino ir  netoli sienos su 

Vokietija  stovinti keliasdešimt kilometrų aukščio Jėzaus 
statula. 
 Vėliau, praėjus porai savaičių,  išskridau pas sesę į Angliją, į  Maistone miestą. Nors 
buvau skridusi ne kartą ir niekada nejaučiau baimės, bet šį kartą teko ją pajausti – skridau viena,  be 
palydos ir galėjau pasitikėti tik savimi. Nusileidus lėktuvui taip pat teko ir baimintis, nes 
nusileidome valanda anksčiau   ir sesė dar manęs nelaukė. Bet viskas baigėsi gerai.  
  Viešėdama Anglijoje, kartu su sese dalyvavau jos darbo vakarėlyje,  kuris 
rengiamas kiekvienais metais, kad visa šeima pabūtų kartu. Labai patiko: daug veiklos, daug 

atrakcionų. Žinoma, nemažai ir keliavome: aplankėme pilį „Rochester castle“, važiavome prie Šiaurės jūros, Camber sand 
paplūdimio. Jūra visai netoli Prancūzijos, iki jos tik 52 kilometrai. Taigi man vasarą pramogų netrūko. Labai tuo 
džiaugiuosi.  

 Austėja Balkauskaitė, II gimn. klasė 
 

 

Rugsėjo 14 d. aš ir keletas vizualiųjų menų būrelį Vilkaviškio 

vaikų ir jaunimo centre lankančių mokinių važiavome į Kaune 

vykstančią „Atvirų durų dieną 2018“. Turėjome puikią 

galimybę susipažinti su Kauno senamiesčiu. Mums, 

vizualininkams ir šiaip meniškos sielos žmonėms, senamiestis 

buvo tiesiog aukso puodas. 

 Pirmoji mūsų stotelė – Kauno pilis. Čia mums buvo 

užsakytas gidas, kuris supažindino su Kauno pilies istorija. Keletas 

iš mūsų buvo ir surakinti, ir turėjo galimybę prisiliesti prie 

patrankos sviedinio, taip pat pasimatuoti įdomias senoviškas 

kepures. Matėme kelių šimtų metų senumo kvepalų buteliuką – 

sako, kad jį atidarius, dar būtų galima užuosti kvepalų „aromatą“. Hmm... Nusprendėme, kad kvapas neturėtų būti 

geras. Turėjome galimybę aplankyti ir neseniai įrengtą pilies ketvirtą aukštą. Jis išskirtinis tuo, kad viskas čia 

modernu –  nuvažiuokite ir pamatykite patys! Po to ėjome į fotografijos galeriją – čia buvo begalė nuotraukų, tik ne 

iš karto ir ne visi jas supratome. Iš tolo jos atrodė neįdomios, gal net neprofesionalios. Bet jose slėpėsi snaiperiai, 

kuriuos reikėjo surasti – užduotis ne iš lengvųjų, bet mums pavyko! 

 Na, o  po apsilankymo fotografijų galerijoje 

vykdėme praktines veiklas: kas užėmė fotografo, o kas modelio 

vietas. Dirbome visi kartu, todėl mokėmės vieni iš kitų – 

ieškojome tinkamos vietos, šviesos, tinkamo ISO, tinkamo 

kampo ir absoliučiai visko, kas TINKAMA. Fotografuodami 

užsukome ir į bažnyčią. Patraukė jos graži išorė – viduje buvo 

dar gražiau! Gaila, negaliu perduoti to, ką ten 

matėme...Užtrukome ilgai! Tik 22 val. išvažiavome namo... Beje, 

pirmą kartą nuvažiavome į „Akropolį“ ne apsipirkti, o tik 

fotografuoti! Parsivežiau tik geriausias emocijas, nes visi buvo 

be galo draugiški, juokėmės visur ir visada! Manau, kad tikrai kažką panašaus pakartosime ateityje! 

Štai keletas žmonių, vykusių į kelionę,  nuomonių: 



 

„Manau, kad kelionė pasisekė. Grįžome visi , niekas neliūdėjo, na, ir nulis muštynių! Parsivežėme pakankamai 

nuotraukų rudeniškai spalvingai parodai. Reikia tikėti, kad papildėme ir žinių bagažą. Būtinai  tai pakartosime! 

Kažką veikti tai reikia...Mokiniams, norintiems lankyti būrelį, geriausia susisiekti su manimi!“ – būrelio vadovas 

Andrius Birštonas. 

„Kelionė į Kauną buvo nereali. Svarbiausia buvo gera nuotaika ir nusiteikimas. Po 

apsilankymo Kauno pilyje ir apsilankymo fotografijų galerijoje, pasistiprinome ir 

kibome į fotografijos darbus!“ 

 

Liveta, paklausta apie būrelio atmosferą, užsiėmimus ir veiklas, nusišypso ir sako: 

„Šį būrelį lankau jau antrus metus. Jame labai gera atmosfera, visada jauku. 

Sutikau labai daug įdomių ir skirtingų žmonių. Jie man padeda, jeigu ko nors reikia. 

Mokytojas visada linksmas, puikiai išmoko fotografuoti. Būrelyje išmokau 

pakankamai daug apie visas fotografijos įdomybes, apie ISO ir diafragmas!“ 
 

„Kelionė buvo smagi ir produktyvi, buvo padaryta tikrai nuostabių nuotraukų. Labiausiai patiko puikus oras ir 

auksinis to vakaro saulėlydis. Tikriausiai kartočiau, jei būtų proga ir jeigu būtų geras oras, bet čia jau ne nuo 

žmogaus priklauso :D.  O visi norintys susipažinti artimiau su fotografijos menu bei prisijungti prie vizualiųjų 

menų būrelio parašykite mūsų vadovui Andriui, ir tada  susitiksime prie fotoaparatų! 

 Beje, raginu  apsilankyti feisbuko puslapyje „Vizualiųjų menų būrelis" ir  pamatyti, ką mes veikiame 

 ", – Viktorija.  

    Justė Dvarvydaitė, II gimn. klasė 

 

 
 

 

... seses Deimantę ir Laurą Povilaitytes, tapusias „Lietuvos 

Maximalistėmis“ (Laurai yra skirta papildoma stipendija kūrybos ir 

meno kategorijoje, o Deimantė jau trečius metus iš eilės gaus 

skatinamąją stipendiją pažangumo kategorijoje).  

 

 

... Laurą Povilaitytę, tapusią Lietuvos vaikų ir jaunimo centro kartu su 

Valstybės institucijų kalbų centru skelbto piešinių konkurso Europos 

kalbų dienai paminėti laureate.  
 

 

 

... Eglę Valavičiūtę, 3 klasės mokinę, 2018 m. vasarą dalyvavusią Lietuvos bibliotekų organizuotose 

varžytuvėse „Skaitymo iššūkis“, sėkmingai įveikusią visas užduotis ir tapusią prizininke. 

 

 

... gimnazijos vaikinų komandas, VSAT prie Lietuvos Respublikos VRM Pagėgių pasienio rinktinės 

Vištyčio pasienio užkardos organizuotose krepšinio 3x3 varžybose užėmusias II ir III vietas. 

 

 

 

 

Mes esame tiltas per amžinybę, nusidriekiantis viršum jūros: patrakėliškai ieškantys 

malonumų, smagiai tyrinėjantys paslaptis, pasirenkantys nelaimes, triumfą, 

išmėginimus, neįtikėtinus sutapimus, vėl ir vėl iš naujo išbandantys save ir 

besimokantys mylėti, mylėti, MYLĖTI! (Richardas  Bachas) 

 

Laikraštį parengė Laura Petrulytė, Silvija Ališauskaitė, Laura Povilaitytė, Greta Vasiliauskaitė, Justė 

Dvarvydaitė, Vanesa Mickevičiūtė, Austėja Balkauskaitė, Laima Grudzinskaitė, Gabija Jeseliūnaitė ir mokytoja 

Aldona Adomaitytė. Maketavo Indrė Brazaitytė. 


