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Neužmirštamos 2021 metų akimirkos: 
 mūsų gimnazijos  

atstovų susitikimas su  
Prezidentu Valdu Adamkumi  

garbingo 95 metų jubiliejaus proga. 
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 Gimnazijos šokėjų 
 įvertinimas 

Sėkmė vokiškų 
dainų konkurse 

Šauniosios gimnazijos šokėjos ir jų vadovė Eglė 
Rutkauskienė savo šokių kompozicijomis papuošia ne 
vieną renginį ar šventę. Tad džiugu, kai merginų kū-
ryba įvertinama ir kitų šio meno mėgėjų. Šokių kon-
kurse - projekte „Merry Christmas Baltic Amber 
Trakai" gimnazijos šokėjos užėmė 1 vietą.  

Šaunuolės. 
 

   
   Gruodžio 3d. vyko Lietuvos švieti-
mo įstaigų vaikų ir mokinių vokiškų 
dainų festivalis - konkursas. Mūsų 
mokyklai atstovavo solistė Evita Ja-
sinauskaitė, ją paruošė vokiečių kal-
bos mokytoja Birutė Pukelienė, mu-
šamaisiais grojo Pijus Almanaitis ir 
Anastasija Maselskytė, gitara - mu-

zikos mokytojas Vytautas Strioga, klavišiniais - muzikos 
mokytoja Sigita Serbentienė. Šokių vadovė Eglė Rut-
kauskienė.  
  Pasirodymas pateko į geriausiųjų penketuką ir varžysis 
tarptautiniame konkurse gegužės mėnesį.  I vieta respublikiniame  

konkurse  
„Kompiuterinė  
Kalėdų pasaka“ 

    
   Sėkmė tradiciniame respublikiniame infor-
matikos konkurse „Kompiuterinė Kalėdų pasa-
ka“ - turime I vietos laimėtoją! Sveikiname 
konkurso nugalėtoją 8a klasės mokinę Liepą 
Matulaitytę. Mokinė apdovanota konkurso or-
ganizatorių ir rėmėjų prizais. 
 

IT mokytoja Leila Žiemienė 
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Mokytojų  
diena disko  

stiliumi 
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   Jaunieji žurnalistai nutarė pasidomėti, kokiomis nuotaiko-
mis šv. Kalėdas pasitinka pradinukai, įsikūrę pradinių klasių 
korpuse Šeštokų gatvėje. O čia tikrai jaučiama artėjančių 
švenčių dvasia, mokiniai ir mokytojai mielai dalijosi mintimis 
apie nuveiktus darbus ir svajones.  

 Mokiniai, paklausti, kokios jų mėgstamiausios metų šventės, paminė-
jo šv. Kalėdas ir šv. Velykas, nes tai proga susitikti visiems šeimos 
nariams. Pradinukai, išgirdę klausimą, kuo norėtų tapti užaugę, vie-
nas per kitą vardijo įvairiausias profesijas: veterinaras, muzikos 
mokytoja, programuotojas, kosmonautas, stomatologas, advokatas, 
krepšininkas, siuvėjas, futbolininkas, išradėjas, rašytojas, politi-
kas... Štai Liutauras norėtų tapti architektu, nes įdomu statyti na-
mus. Domėjomės, ar  nuotolinio mokymo metu buvo lengviau mokytis 
negu įprastai. Mokinių nuomonės išsiskyrė. Vieni ryžtingai tarė „ne“ 
nuotoliniam mokymui. Kiti teigė, kad dabar pamokose reikia būti su 
kaukėmis, todėl erzina. Be to, mokantis iš namų daugelis galėjo  vė-
liau keltis. Bandėme išsiaiškinti, kokia pamoka yra mėgstamiausia. 
Pasirodo, Šeštokų gatvės pradinukai mielai mokosi anglų kalbos, ma-
tematikos, fizinio ugdymo, kai kurie - lietuvių kalbos. Po pamokų mo-
kiniai lanko įvairiausius būrelius, kuriuose mokosi groti gitara,  vio-
lončele, smuiku, pianinu, lanko dramos studiją, sporto klubus.  

  Žodžiu, mūsų gimnazijos pradinukai yra tikrai kūrybingi, smalsūs, 
drąsiai reiškiantys nuomonę ir turintys didelių gražių svajonių. Sėk-
mės jiems ir jų mokytojoms. 

Indrė Stralkutė ir Gabija Jurošiūtė 

 

 
Kalėdinės nuotaikos  

Šeštokų g.30 
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Neužmirštama viešnagė Turkijoje 

      Keliauti, pažinti, patirti - didelė dova-
na. 2021-ųjų metų spalio mėnesį gavome 
tokią progą: kartu su gimnazijos direktore 

Rita Mikalauskiene ir pavaduotoja Inga Žebrauskaite skridome į Turki-
jos Gaziantep’o miestą. Skridome ne šiaip sau… Mūsų gimnzija 
dalyvauja ERASMUS+ FOLKLORIKA projekte. Mums, keturiems 7a 
klasės mokiniams, pasisekė, kad buvome tie, kuriuos išrinko projekto  
dalyvių mobilume atstovauti gimnazijai. Kai sužinojau, kad keliausiu į 
Turkiją, labai apsidžiaugiau! Viską puikiai atsimenu nuo pačios pirmos 
dienos Turkijoje...  
    Taigi leiskite papasakoti, ką smagaus nuveikėme! Šeštadienį (spalio 16 
d.) pasiekėme šeimas, kurios mus visą savaitę globojo. Kelionė buvo be 
galo varginanti, bet labai smagi! Laikas praėjo labai greitai! Rodos, vos 
tik pasiekiau savo draugišką  šeimą ir iškart atėjo sekmadienis… Pirmos 
dvi dienos (šeštadienis ir sekmadienis) buvo laisvos, susipažinome su šei-
ma, įsikūrėme. Na suprantat, pirmiausia būtina susipažinti artimiau su 
naujais žmonėmis ir priprasti prie kitos aplinkos. Visas smagumas ir įdo-
mybės prasidėjo nuo pirmadienio…  
    PIRMA DIENA. Mes su draugais keliavome į mokyklą,  kuri 
dalyvauja ERASMUS+ FOLKLORIKA projekte! Mus mokiniai pasitiko 
šokdami turkų tradicinį šokį! Mokiniai buvo apsirengę tautiniais turkų 
drabužiais ir atrodė įspūdingai. Po neužmirštamo pasirodymo mokyklos 
salėje pristatėme ilgai ruoštą namų darbą -pranešimą apie tradicinius 
lietuvių žaidimus! Po pristatymo dalyvavome vienoje iš įdomiausių veiklų 
- piešime ant vandens. Piešimas ant vandens yra vadinamas EBRU, tai 
yra tradicinis turkų menas. Po to dalyvavome piešinių parodoje. Ten 
apžiūrėjome originalius mokytojos ir mokinių darbus. Esame labai 
dėkingi jiems, kad nupiešė visų šalių, kurios dalyvauja ERASMUS+ 
FOLKLORIKA projekte, tautinius drabužius. Po piešinių parodos vy-
kome į EKO namą ( Gaziantep ekolojik bina), kuriame namo darbuotojai 
mums pasakojo, kaip taupyti vandenį, elektrą ir šilumą. Mes taip pat 
gaminome terariumus! Terariumų gaminimo esmė buvo susikurti savo 
mini ekosistemą.  
    ANTRA DIENA.  Su visa komanda keliavome į kepyklėlę,  kurioje 
sužinojome, kaip gaminama baklava (tradicinis turkų saldymunas)! Taip 
pat aplankėme Zeugmos mozaikų muziejų ir karo muziejų! Likau sužavėta 

Zeugmos muziejumi, nes jis yra 
antras pagal dydį pasaulyje! 
Muziejus garsėja tuo, kad visi eksponatai jame yra tikri, originalūs.  
   TREČIA DIENA.  Iš ryto keliavome į vaikų užimtumo centrą “Kids 
Art Center”, kur gaminome mozaikas. Mes taip pat apsilankėme Atra-
kcionų parke! Ten buvo be galo smagu.  
   KETVIRTA DIENA.  Keltis labai anksti ryte buvo be galo sunku… 
Iš namų išvykome prieš šešias ryto! Keliavome aplankyti Mount Nemrut -
Kopėme į kalną, kuris yra 2 km aukštyje! Po apsilankymo Mount Nemrut 
ir jau sutemus plaukėme Halfeti ežeru bei matėme Rumkale, o tai yra 
galinga tvirtovė šalia Eufrato upės.  
    PENKTA DIENA. Vėl ryte keliavome į zoologijos sodą,  kuris yra 
didžiausias Turkijoje ir ketvirtas pagal dydį pasaulyje! Įspūdį padarė 
gyvūnų, kurie buvo laaabai mieli, gausybė. Po išvykos grįžome į mokyklą 
keletui valandų. Dalyvavome atsisveikinimo ceremonijoje, mums buvo 
įteiktos dovanėlės ir diplomai.  
    Ir štai netikėtai jau paskutinė diena… Šeštadienis. Ta diena buvo 
skirta ruoštis ilgai kelionei namo… Naktį (iš šeštadienio į sekmadienį ) 
organizatoriai mus surinko iš mūsų šeimų ir keliavome į oro uostą… Buvo 
be galo sunku palikti savo draugus… Labai daug verkta… Bet tikiuosi 
naujuosius draugus darkart susitikti!  
 

Emilija Strakalaitė 
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Ar 2021 metai - istoriniai metai? 

 

     2021 metai buvo ypatingi tuo, kad 
beveik visus mokslo metus mokiniai ir 
mokytojai turėjo mokyti(s) nuotoliniu 
būdu. Mums pasirodė įdomu sužinoti is-
torikų nuomonę apie šią neįprastą Lietu-
voje ir visame pasaulyje švietimo siste-
mos patirtį. Apie tai ir kitomis temomis 
kalbėjomės su istorijos mokytoja Zita 
Aleksejeviene. 

Ar jūs, kaip istorijos mokytoja, ga-
lėtumėte pavadinti 2021 metus istori-
niais metais? Ar gali būti, kad šitie me-
tai bus įtraukti į istorijos vadovėlius?  

Aš manau, kad bus įtraukti į istorijos vado-
vėlius ne tik šie metai, bet ir pati pandemija, kilusi dėl daugybės 
susirgimų Covid-19 atvejų, bei politikų ir medikų pastangos situa-
ciją suvaldyti. 

  Ar pastebėjote kokių nors mokinių elgesio, mokymosi pokyčių 
sugrįžus iš nuotolinio į kontaktinį mokymą?  

Taip, pastebėjau ir netgi išskirčiau du dalykus. Viena vertus, 
mokiniai apsidžiaugė grįžę į normalų mokymąsi, jie elgėsi, sakykim, 
džiaugsmingai, kartais pernelyg džiaugsmingai, deja, pasiekimų 
lygis žymiai sumenko, nes nuotoliniu būdu vaikai tikrai „mokėsi“ 
geriau, priežastys, manau, aiškios. Kita vertus, atsirado mokinių, 
kuriuos karantinas labai paveikė psichologiškai. Žinome ne vieną 
vaiką, kurį apėmė depresija, nes trūko gyvo bendravimo, įprasto 
išėjimo į miestą, pramogų vietas. 

 

 

Ar kilo sunkumų sugrįžus į kontaktinį mokymą jums, kaip 
mokytojai?  

Na, didžiausias sunkumas (aišku, kalbu juokaudama) tas, kad vėl 
tenka tikrinti popierines užduotis ir tai užima daugiau laiko, negu 
trunka įvertinti elektronines užduotis (pvz., „Edukoje“, 
„Egzaminatoriuje“), o per metus buvome pripratę viską daryti 
nuotoliniu būdu ir elektroninės užduotys pačios „pasitikrindavo“ -  
tai va tokia problema. O jeigu rimtai, tai aš grįžau į darbą taip, 
kaip ir turėjau grįžti. 

Kokių patarimų visiems duotumėte ateinančiais metais?  

Bendraukite dabar 
kiek galima daugiau, 
kad prisisemtumėte 
teigiamų emocijų, jei-
gu tektų vėl išeiti į 
nuotolinį mokymą, ir 
tomis pozityviomis e-
mocijomis vadovautu-
mėtės ir džiaugtumė-
tės.  

 

 

 

 
 Oresta Arbašauskaitė, Ūla 

Baršauskaitė,  
Miglė Titovaitė    



Nr. 38, 2021                                                                                                                           Mokytojų balsas 8  psl.  

 
    Darbo patirtimi neįprastais 2021 metais pasidalyti paprašėme 
socialinės pedagogės Ingridos Skrodenienės. 
  

     Ar daug pastangų reikia pri-
žiūrint mokymosi situaciją pan-
demijos metu?  

  
    Pastangų reikėjo iš pradžių,  o 
vėliau mes visi pripratome prie 
kitokio darbo pobūdžio, saugumo 
reikalavimų. Tiek administracija, 
tiek mokytojai, tiek  budintis 
personalas darniai atlieka savo 
funkcijas, priima tinkamus spren-
dimus. Iš tikrųjų darbą lengvina 
mūsų vaikų sąmoningumas ir atsa-
kingumas. 

 
  

Kokių veiksmų reikėjo imtis tam, kad suvaldytumėte susiklosčiu-
sią situaciją ir palaikytumėte sklandų darbą gimnazijoje?  
 
  Tokiais atvejais praverčia geras komandinis darbas, žinokite, vi-
sada turi būti gera komanda. Kad viskas vyktų sklandžiai, labai pa-
deda, pasikartosiu, vaikų sąmoningumas, darnus mokytojų ir admi-
nistracijos bendradarbiavimas, tėvelių supratingumas. Kai yra gera 
komanda, pasirenkame gerą strategiją ir susikalbame vieni su ki-
tais - tada ir problemos išsprendžiamos. 
 
 
 
     

    Kadangi šiais mokslo metais prasidėjo įprastas kontaktinis mo-
kymasis, kokių iškilo sunkumų jums, kaip socialinei pedagogei, 
mokykloje?  

 
     Sugrįžus iš nuotolinio mokymosi, suprantama, kilo įvairių sunkumų: 

vaikai pasidarė labai susikaustę, trūksta psichologinės pusiausvyros. 
Mokydamiesi per nuotolį jie jau buvo įpratę sėdėti prie kompiute-
rių, kai kurie itin įprato prie virtualių žaidimų,  Galima sakyti, kad 
dažniausias  ir vaikų, ir kai kurių klasių auklėtojų nusiskundimas bu-
vo tas, kad vaikai nebemoka  draugiškai ir nuoširdžiai bendrauti.  

  
  Nežinome, kada baigsis šita pandemija - gal turite kokių nors 
pastebėjimų, kaip gyventi ateinančiais metais?  

 
    Jeigu vėl tektų mokytis nuotoliniu būdu, tikrai norėčiau, kad vaikai 

stengtųsi dažniau 
bendrauti ne virtu-
aliai, o gyvai, Viena 
vertus,  tie zoom’i-
niai prisijungimai ir 
kontaktas per ek-
raną yra puiki išei-
tis neapleisti moks-
lų per karantiną, 
bet, kita vertus, 
didžiulė žala jaunų 
žmonių psichologi-
jai, galimybei pa-
žinti pasaulį keliau-
jant. 

                                      Oresta Arbašauskaitė, Ūla Baršauskaitė, Miglė Titovaitė    

 
 Svarbiausia - gyvai bendrauti 
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2021 metų pokalbių tema Nr.1-sveikata 

      Kai sušlubuoja sveikata, pirmas žmogus, kurio ieškome gim-
nazijoje, yra „seselė“. Ypač medicinos kabinetas tapo populiarus 
šiais mokslo metais: sloga, prasta nuotaika, teigiamas greitojo 
testo rezultatas ir dar aibė neraminančių klausimų veda pas Si-
moną Smilgevičiūtę, visuomenės sveikatos priežiūros specialistę. 
 
  Ar labai sudėtinga sveikatos specialistams dirbti pandeminiu 
laikotarpiu?  
  Geras klausimas, pandeminis laikotarpis yra kur kas sudėtingesnis, 
negu įprastas darbas, kai šio viruso mes neturėjome, nes iš 
tiesų labai daug laiko tenka skirti ne tik vaikų švietimui sveikos 
gyvensenos klausimais, bet prisideda labai daug funkcijų, susi-
jusių su sveikatos saugumu. Dabar mano 
darbas apima pagalbą testuojant ir aiš-
kinantis kontaktus susirgimų atvejais. 
Tad darbas tikrai yra sudėtingesnis ir, 
pabendravusi su kolegomis, dirbančiais 
kitose mokyklose, įsitikinu, kad visur si-
tuacija panaši. 
 
   Kas buvo sunkiausia prasidėjus kon-
taktiniam mokymuisi?  
 Sunkiausia yra tai, kad, nustatę susir-
gimų  Covid-19 atvejus, privalome opera-
tyviai surinkti informaciją: nustatyti, 
kurie asmenys turėjo didelės rizikos są-
lytį su sergančiu žmogumi, turime sekti 
protrūkius ugdymo įstaigoje, įvertinti 
susidariusią situaciją, priimti tinkamus 
sprendimus, o tai gan sudėtingas ir atsa-
kingas procesas.  Be to, mano darbas yra 
susijęs ne tik su techniniais dalykais, kai 

e-sistemose atliekami įrašai, kad NVSC išsiųstų informacinius pra-
nešimus apie tai, kokios izoliavimosi sąlygos ar pan., bet dažnai ten-
ka konsultuoti mokinius, gimnazijos darbuotojus, telefonu - ir tėve-
lius. 
 
 Ką patartumėte naujais metais? 
 Iš tikro yra sudėtinga ką nors  patarti, kai sergamumas labai dide-
lis ir situacija nėra stabili, o tai neleidžia paprasčiau tvarkytis. Aš 
norėčiau, kad būtų apibrėžti aiškūs sergamumo rodikliai tiek Lietu-

voje, tiek mūsų mieste ar Kauno apskrityje, kai pa-
siekus tam tikrą ribą būtų priimti sprendimai, dėl 
kurių būtų galimybė sumažinti kontaktų skaičių bent 
trumpam laikui. Pavyzdžiui, geras pavyzdys buvo, kai  
vyriausybė pailgino mokinių rudens atostogas kad ir 
kelias dienas, tada situacija tikrai stabilizavosi ir 
per tą savaitę, tiksliau 10 dienų, sergamumas buvo 
suvaldytas. Tikrai verta kitą kartą bent trumpam 
stabtelti visų mūsų labui. Žinoma, nerekomenduoju 
kaip praėjusiais metais nutraukti kontaktinį ugdy-
mą: vaikai kone visus metus mokydamiesi nuotoliniu 
būdu patyrė didelę psichologinę žalą - tokias išva-
das pateikia medicinos ekspertai, tai akivaizdu ir 
bendraujant su mokiniais.   
     Nepamirškime sveikai maitintis, mankštintis, vis-
ką darykime su saiku ir pozityviai nusiteikę. 
 
    Nuotraukoje Rugsėjo 1-osios akimirka: nuotaikingoji 
Pepė Ilgakojinė - Simona Smilgevičiūtė 
 

Oresta Arbašauskaitė, Ūla Baršauskaitė, Miglė Titovaitė    
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Širdis visada pilna muzikos 

        Prieš žiemos šventes gimnazijoje lankėsi garsus muzi-
kantas, multiinstrumentalistas, kompozitorius Saulius Petreikis. 
Garsus atlikėjas keliauja po visą pasaulį, tad labai džiugu, kad 
netradicines muzikos pamokas sutiko vesti ir mūsų 5-8 klasių 
gimnazistams. Naudodamiesi puikia proga, nutarėme pakalbinti 
charizmatiškąjį svečią. 

    Kada pradėjote domėtis muzika?  

   Muzika visą gyvenimą buvo šalia manęs, nes grojo mano tėtis. Gy-
venome mažame Žemaitijos miestelyje. Mano širdis buvo pilna mu-
zikos. Rimčiau muzika pradėjau domėtis ketvirtoje klasėje, nes 
tada mane pirmą kartą tėveliai nuvežė į muzikos mokyklą. Muzikos 
mokykloje pradėjau groti trimitu. Vėliau įstojau į konservatoriją, 
ten prasidėjo mano pirmasis ir profesionalus 
prisilietimas prie muzikos. Žinių norėjau dar 
daugiau, todėl įstojau į Lietuvos muzikos ir 
teatro akademiją. Pradėjau savo kaip laisvo 
menininko paieškas, nes klasika mane labai 
įrėmino, o aš troškau ištrūkti iš rėmų, skristi 
kaip paukštis. Tada atradau pasaulio muziką, 
ji mane išlaisvino ir leido būti savimi. Aš save 
atradau ir pasakiau: „Sauliau, būk toks, koks 
esi." Kuriu muziką kartu su broliu. Dar su juo 
dirbame prie vaizdo žaidimų. Tenka dirbti ir 
kuriant muziką dokumentiniams filmams, įra-
šinėjant įvairių instrumentų garsus. Mano 
svajonė - išmokti groti su kuo daugiau instru-
mentų, nes aš esu kaip kokia nacionalinė muzi-
kos biblioteka, kurioje sukaupti visi garsai, 
visi jų atspalviai. Esu išleidęs per 15 kompaktinių plokštelių.  

  Koks jūsų 
mėgstamiausias 
instrumentas? 
Kodėl?  

  Vienareikšmiškai 
balsas. Dabar jo 
mokausi, mokausi 
jį valdyti, nes 
kiekvienas iš 
mūsų gali dainuoti. Balso galimybės yra beribės, juo galima naudotis 
kaip instrumentu, jei nori, gali dainuoti kaip vokalistas, tik svarbiau-
sia kasdienė praktika. 

   Kas paskatino groti tokiais unikaliais instrumentais?  

    Likimas, tėvas, gamta. Tas noras, noras ne prisirišti prie vieno 
daikto, įsitikinimas, kad gali būti multifunkcinis, kad gali daryti 
daug dalykų. Iš tikrųjų man tai atvėrė kelią į komponavimo meną, 
atvėrė duris į kūrybą. Žinoma,  ir vieną instrumentą valdyti yra me-
nas. Bet aš pasirinkau perprasti grojimo daugeliu instrumentų sub-
tilybes.  Aišku, reikia daug mokytis. 

    Jūsų pomėgiai? 

    Vaikščioti basomis šaltu oru.  

    Ko palinkėtumėte klausytojams? 

    Siekti savo svajonių. 

 Indrė Stralkutė, Rugilė Kuokštytė 
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Ne tik per Kalėdas, bet ištisus metus  
dovanotas džiaugsmas ir gerumas sugrįš  

su kaupu...

Dalinamės džiaugsmu. 
Turim jo nemažai: 
Apkabinimai trys, 
įpakuoti gražiai; 
Dar maišelis juokų 
laukia jūsų visų - 
Ar pagausit linkėjimus 
Kalėdų baltų?  
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