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...jau, rodos, girdžiu Paskutinio skambučio garsus...
Mielieji mūsų gimnazijos ketvirtokai!
Gyvenime viskas praeina, praeis ir egzaminai..
Visko neišmokote, o ir nebūtina...
Jei neišmokote rašyti, tai gal kada išmoksite...
Jei neišmokote skaityti, tai gal Jūsų gyvenime
nebuvo vietos gerai knygai...
Jei nenorėjote gerai mokytis, vadinasi, toks Jūsų
pasirinkimas…

Tikime, kad vis tiek Jums buvo GERA ČIA...
Jau metas kilti ir eiti į kitas gyvenimo pamokas, tegu jos nebūna sunkios...
Anot M. Ivaškevičiaus, viskas kartojasi, išskyrus laiką, todėl branginkite kiekvieną mirksnį ir
nepamirškite pakelti akis į kitą, šalia esantį.
Įspūdingos Jums Paskutinio skambučio šventės, sėkmingos egzaminų sesijos!
Redakcinė kolegija

„Mylėk, o tada daryk, ką nori“ (šv. Augustinas)
Aidi Paskutinis skambutis, gimnazijoje bus keista, kai nebematysime abiturientų veidų, nebegirdėsime jų šėlionių,
klegesio... O kaipgi ketvirtokų auklėtojos? Jos ketverius metus savo auklėtinius lydėjo, auklėjo, patarė, guodė.
Tikime, kad jos kartu su savo vaikais išgyveno daug įkvėpimo akimirkų, be abejo, kiekvienam išeinančiam liks
kaip gerumo, rūpestingos bendrystės ir meilės gurkšnis.
Pakalbinkime jas, įsiskaitykime į kiekvieną žodį, glaudžiantį, globiantį...
10 klausimų auklėtojoms
1. Kaip apibūdintumėte savo auklėjamąją klasę?
2. Kas įsiminė po pirmojo jūsų susitikimo su klase? Kaip auklėtiniai keitėsi? Kokių darbų ėmėtės? Kas vedė pirmyn?
3. Jeigu galėtumėte laiką atsukti atgal, ką pakeistumėte?

4. Gal prisimenate kokią nors linksmą istoriją ar nutikimą, įsimintiniausią įvykį iš klasės gyvenimo?
5. Ar buvo staigmenų?
6. Kokius auklėtinius įsivaizduojate po 10, 20 metų?
7. Gal turite kokią nors sėkmės formulę?
8. Ką svarbu žinoti abiturientams?
9. Ko palinkėtumėte savo auklėtiniams?
10. Mieloji auklėtoja, galbūt turite kokią nors svajonę?
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Laimutė Činčienė, IVa klasės auklėtoja
1. IVa klasė tai tarsi aukso žiedas, išpuoštas skirtingais 24 brangakmeniais. Saulei
nušvitus, jie nuostabiai spindi, nepriklausomai nuo to, kiek meistras juos šlifavo. Kiekvienas akmenėlis yra savitai žavus.
2. Miglotai prisimenu pirmąjį susitikimą. Manau, ne tik jie, bet ir aš jaučiausi nedrąsiai. Mokinių buvo ir iš Pakruojo „Žemynos“ ir Klovainių pagrindinių mokyklų, todėl
labai palengva turėjome susipažinti. Per pirmąjį susitikimą kiekvienas trumpai pristatė
save: ant popierinių klevo lapų surašė savo troškimus, lūkesčius ir viltis. Dauguma pažymėjo, kad tikisi sutarimo, supratimo ir draugiškumo.
Galvojome apie tarpusavio santykius. Visada galėjau pasitikėti, paskirti tam tikrus
darbus, niekada nepadarė gėdos, todėl jais visada galiu didžiuotis.
Auklėtiniai augo išmintimi, brendo suvokimu, naudojosi žodžio laisve. Pirmyn vedė viltis, kad tarpusavyje taps tarsi
šeima, gebės vieni kitus suprasti, užjausti, pasirūpinti bei prireikus padėti.
3. Jei atsukčiau laiką atgal, nieko nekeisčiau, nes visos patirtys yra pamokančios ir naudingos.
4. Smagiausia su auklėtiniais keliauti, gera buvo matyti Rygos televizijos bokšte, žavūs atrodė Šiaulių šokolado fabriko „Rūta“ dirbtuvėse, ypač berniukai, dėvintys prijuostes ir kepuraites. O kokie išvaizdūs buvo jų darbeliai...
5. Staigmenų nestigo. Prisimindavo visas, net menkiausias progas, todėl dažnai nustebindavo visiškai netikėtai. Pavyzdžiui, dovana jubiliejaus proga...
6. Po 10 ar 20 metų auklėtinius įsivaizduoju subrendusius, žilstelėjusiais smilkiniais. Dauguma galbūt eis aukštas pareigas. Jų gretose regiu net doktorantų ar profesorių. Tikiu, kad bus sukūrę šeimas, nuoširdžiai mylės, augins mažiausiai
po tris atžalas - tėčiui, mamai ir tėvynei.
7. Sėkmės formulė - išmintis ir asmeninė patirtis - tai geriausi mokytojai. Ne kartą esu sakiusi, kad išmintingi mokosi
iš svetimų klaidų, protingi - iš savų pasimoko, o kvaili iš jokių - nei savų, nei svetimų.
8. Kad ir kas nutiktų, svarbu nenuleisti „sparnų“. Visada siekti užsibrėžto tikslo, svajonės, nesvarbu, kiek reikėtų įdėti
pastangų ar sugaišti laiko. Viskas yra įmanoma, tik reikia labai didelio noro.
9. Visada išlikite savimi, o svarbiausia, žmonėmis. Būti doru, geru žmogumi taip pat yra menas.
10. Manau, kad kaip ir kiekviena auklėtoja svajoja apie auklėtinių sėkmes ir visada laukia sugrįžtančių kaip paukščių
atgal į lizdą, iš kurio išskrido.

***************************
IVb klasės auklėtoja Gražina Spudienė
1. Ji lyg įvairiaspalvė pilna gyvybės pavasarinė pieva - čia yra
VISKO: ir tingiai tankmėje šiluma besidžiaugiančių vabalėlių, ir
tik smuikeliu griežiančių žiogų, ir darbščiųjų bitelių, nuo žiedo
prie žiedo lakiojančių, kad tik daugiau saldaus nektaro surinktų...
2. Šilti žvilgsniai. Pagalvojau: prisijaukinsiu. Suprantama, paskui buvo visko, bet ta šiluma, kurią nuolat jutau iš jų žodžių, elgesio, akių, ir vedė pirmyn.
3. Turbūt nekeisčiau NIEKO, nes žmogui reikalingos visokios
patirtys: jos gyvenimą nuspalvina.
4. Pirmąjį mūsų rudenį pas ūkininkus Vasiliauskus kepėme duoną: minkėme, puošėme savo kepalėlį, ištrauktus iš krosnies duoniukus dalijomės.
Aš savojo, su šypsenėle, neberadau, tad pasiėmiau tą, kuris liko. Ir tik visai neseniai atvirumo valandėlę vienas mano
vaikis tarsi per išpažintį prisipažino: „Auklėtoja, tai aš jūsų duoniuką pasiėmiau.“ Tokios akimirkos, kai, anot poeto Just.
Marcinkevičiaus, pražysta gražiausioji žmogaus šaka, kai jaunas žmogus į šviesą pasisuka, pakylėja nuo žemės. Ir tas
akmuo, kurį ritame tarsi Sizifai, nebeatrodo toks sunkus...
5. O kaip be jų? Jie nuolat mane visaip ir daug kuo stebino. Staigmenų netrūko: ir malonių, ir nelabai...
6. Savo vietą šiame jaukiame žemės kampelyje, kuris vadinamas Lietuva, suradusius. Ir oriai gyvenančius, kantriai ne
tik dėl savęs, bet ir dėl JOS dirbančius.
7. Jeigu darysite tai, kuo tikėsite, ir tikėsite tuo, ką darote, būtinai aplankys sėkmė.
8. ...kad, kaip yra pasakęs poetas M. Martinaitis, šalia mūsų yra visko, jog galėtume džiaugtis gyvenimu. Kadangi jis
vienkartinis, šią tiesą svarbu suvokti kuo anksčiau.
9. Jiems linkiu tapti DVASIOS KARALIAIS, pasitelkus kiekviename glūdinčio prakilniojo vaiko atkaklumą ir tyrumą.
10. O kas nesvajoja? Artimiausia – kad liepos 14-oji VISIEMS būtų šventė.
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IVd klasės auklėtoja Rasa Stravinskienė
1. Mano klasė yra kultūringa, nuoširdi, iniciatyvi, originali ir nepakartojama.
2. Per pirmąjį mūsų susitikimą mane nustebino auklėtinių nuoširdumas, girdėjimas, ką aš kalbu, ir geranoriškumas. Per šiuos dvejus metus jie nė karto
manęs nenuvylė. Visada tardavomės, išklausydavome vieni kitų nuomonę, priimdavome bendrą sprendimą ir laikydavomės susitarimų. Už tai aš jiems esu
labai dėkinga. Aš nė karto nepasigailėjau tapusi šios klasės auklėtoja.
3. Nekeisčiau nieko. Manau, kad niekas gyvenime neįvyksta be priežasties.
4.5. Pati linksmiausia ir netikėčiausia istorija įvyko praeitą vasarą per mano
Gimtadienį. Jie padarė tokį siurprizą, kurio neužmiršiu visą gyvenimą.
Skambutis. Atidarau namų duris, o ten stovi išsirikiavę auklėtiniai ir dainuoja.... Galvoju, ką jie ten laiko rankose....
Ogi ten gyvas kačiukas ir visi reikalingi daiktai jam gyventi. Buvo smagu, bet ir baisu.
6. Net neabejoju, kad kiekvienas ras savo vietą po saule.
7. Mano sėkmės formulė tik vienas žodis – NUOŠIRDUMAS.
8. Abiturientams reikia nepamiršti, kad viskas priklauso tik nuo jų pačių.
9. Auklėtiniams linkiu nepaklysti gyvenimo labirintuose.
10. Svajoti reikia visada, nes žmogus jaunas tol, kol turi svajonių...(mano svajonė - paslaptis)

***************************
IVc klasės auklėtoja Romualda Juknevičienė
1. Mano kabinete Šimtadienio proga „įsikūrė“ ruduo. IIIc klasės gimnazistai
pakvietė žavėtis įvairiaspalviais lapais, grožėtis raudonskruosčiais obuoliukais ant šakas nusvarinusios obels. Skynėme juos ir neramia širdimi skaičiavome dienas iki Paskutinio skambučio, o jos, kaip tyčia, bėgo taip greitai...
Mano auklėtiniai – mano aruodas... Prisimenu Just. Marcinkevičiaus dramos „Mažvydas“ pagrindinio veikėjo Mažvydo žodžius: „Jau vis dažniau dairausi į aruodus...“ O juose... galbūt „neužauginta“, „išbarstyta“, bet vis dėlto
juk sėta, laistyta, auginta... Ruduo visada reiškė aruodų pilnėjimo metą. Tikiu,
kad ir toliau mano auklėtiniai augins savy ŽMOGŲ, brandins gimtąjį žodį, su
visais dalysis meile ir džiaugsmu. O kiekvienas ruduo tegu simboliškai rašo
pažymius jų poelgiams, pykčiams, viltims.
2. „Kokie tylūs ir ramūs vaikai“, - pagalvojau po pirmojo susitikimo. Nenusivyliau. Buvo visko, bet tos saldžios susitaikymo akimirkos. Bet juk tai, kas bloga, nebeturi jokios reikšmės, lieka tik esamoji akimirka ir neįtikėtinas tikrumas.
Pirmyn vedė tikėjimas ir auklėtinių pasitikėjimas, gerumas.
Anot Dž. Loko, kol vaikas mažas, iš jo reikalauk, kai paauga, su juo draugauk, todėl ir stengėmės kurti bendrystę iš
žodžių, tikrų ir nesumeluotų, įsiklausydami į tai, ką pataria širdis. Sako, jei jauti, kad eini teisinga kryptimi, visos kliūtys
yra įveikiamos, visos problemos išsprendžiamos. Į priekį vedė šv. Augustino žodžiai: „Mylėk, o tada daryk, ką nori.“
3. Kadangi tokios galios neturiu, tai nieko ir nekeisčiau, o šiaip gailiuosi, kad per mažai gyriau, skatinau, nors buvo
daug momentų, dėl ko širdyje džiaugiausi ir didžiavausi savo vaikais, bet tikiu, kad auklėtiniai jausdavo, kad man su jais
labai, labai gera...
4. Nežinau nieko gražesnio už kasdienybę. Ačiū auklėtiniams, kad galėjau kiekvieną dieną nuoširdžiai jaudintis, nes
visada galvojau apie JUOS... Trūks šio jausmo... Bet lieka daug gražių akimirkų, juk, anot Jono Pauliaus II, prisiminimai
yra vienintelis rojus, iš kurio mūsų niekas negali išvaryti.
Linksmų nutikimų buvo daug. Kai auklėtiniai buvo antrokai gimnazistai, per Mokytojų dieną (taip jau sutapo) vykome į daug nuostabių įspūdžių dovanojusių ekskursiją. Iš ryto auklėtiniai nudžiugino milžiniška puokšte gėlių, be to, prie
kabineto lango iš kažkur atsibastė benamis katinėlis (panašus į Garfildą), kurį mielai pasiėmiau auginti. Prieš išvykstant
į Ustronės vienkiemį, į Knygnešių muziejų, mūsų gimnazijos autobuso vairuotojas Laimutis maloniai sutiko mano naująjį augintinį užvežti į naują gyvenamąją vietą. Ir autobusas pasuko mano namų link, o jame laiminga auklėtoja, patys
šauniausi auklėtiniai ir Garfildas...
5. Staigmenų buvo laaabai daug, visų ir neišvardinsiu. Prisimenu mūsų pirmąjį susitikimą, įspūdingą valandėlę, visi
buvo tokie mažučiai, nedrąsūs, kai dabar pasižiūriu nuotraukas ir paskaitau jų rašytus lapelius, labai graudu...
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Su nostalgija prisimenu auklėtinių ir jų tėvelių pirmąjį susipažinimo – pasibuvimo vakarą prieš šv. Kalėdas pirmoje
gimnazijos klasėje, atrodo, kad viskas buvo vakar... Liko tiek daug gražių ir šiltų žodžių...
Baigę antrą gimnazijos klasę, visi susirinko už durų - jos prasiveria, įeina vienas, įteikia rožės žiedą, sėdasi, po to duris praveria kitas – taip visi... vienas paskui kitą... Buvo labai įspūdinga....
O kur dar visada papuošta kabineto siena, ačiū Augustinai ir jos pagalbininkams.
Jubiliejaus proga mano vaikai dovanojo nuostabų baltą tortą su juodais katinukais ir nuoširdžiu užrašu.
Ir dar daug, daug visko...
6. Po daugelio metų auklėtinius įsivaizduoju tokius pat šaunius, kultūringus, besirenkančius tik tai, kas tikra ir amžina,
randančius laiko pakelti akis į savo gimtojo krašto dangų. Tikiu, kad visi ras savo vietą, neskubės dėti kablelių skaičiuodami svetimas nuodėmes, o rašys juos rikiuodami savo pasiekimus. Jaučiu, jau bus įsitikinę mano ir kolegų mokytojų
žodžių teisingumu. Gyvenime nebūtina būti herojumi, pakanka būti ŽMOGUMI - nuoširdžiai džiaugsiuos, jei auklėtiniai gebės teikti laimę kitiems klausydami, stebėdami, padėdami... Ir visai nesvarbu, kokias profesijas jie pasirinks.
7. Daug tų sėkmės formulių, kiekvienam atvejui savo taisyklė, o gal ir išimtis...
Gyvenimo tiesa, kuria vadovaujuosi, paprasta - žmogus esi tiek, kiek tau rūpi kiti...
Prasminga popiežiaus Jonas Paulius II mintis: „Mūsų santykis su tais, kurie parpuolė, yra svarbus mūsų žmogiškumo
testas. Tik tada galime vadintis žmonėmis, jei sugebame įveikti pagundą teisti, smerkti ir bandome nešti atjautos, santykio šviesą į tamsiausias kerteles...“
8. Manau, kad svarbiausia gyvenime bus tos tiesos, kurias suvoksite patys. Kilkite aukštyn, į saulę, nesvarbu, kad
sparnai atrodo per silpni, TIKĖJIMAS, VILTIS IR MEILĖ dažnai padaro stebuklus.
9. Mielieji auklėtiniai, visada šalia turėkite žmogų, kuris padrąsintų, įkvėptų, palaikytų... Eikite per gyvenimą įžiebę
savo vidinę šviesą ir nekovokite su tamsa, nes ji neturi jokios galios. Visada pasikliaukite tuo, ką jaučiate, net ir tada, jei
tektų kristi... Svarbiausia - ne nugalėti, svarbiausia - nepasiduoti!
10. Kai auklėtiniai susidurs su sunkumais, norėčiau, kad prisimintų mano žodžius: A Š JUMIS TIKIU.
Mano vaikai pajėgūs išlipti ir iš giliausio šulinio, jei kartais įkristų...

MANO TEISĖS IR PAREIGOS. ATSAKOMYBĖ. PILIETIŠKUMAS IR TĖVYNĖ
Balandžio pabaigoje Pakruojo rajono apylinkės teisme įvyko rajono bendrojo lavinimo mokyklų mokinių dorinio
ugdymo konkurso „Aš neabejingas...“ baigiamasis renginys, kurio iniciatoriai buvo rajono dorinio ugdymo mokytojai ir Pakruojo suaugusiųjų ir jaunimo švietimo centras. Džiaugiamės mūsų gimnazistais, rajoninio konkurso dalyviais ir puikiai įvertintais darbais – rašiniais. Šiame laikraščio numeryje skaitytojus kviečiame paskaityti rašinių ištraukas.
„Aš neabejinga pasauliui. Visa tai, kas supa mane –
šeima, visuomenė, draugai, gamta, yra ir mano atsakomybė. Nors vis dar mokausi mokykloje, tai nėra svari
priežastis teisintis už neatliktas mano pareigas. Ne kas
kitas, o pats žmogus privalo mylėti savo žemę, nes kitaip mes prarasime savo namus.
Į pasaulį atkeliavusi nauja gyvybė šiandieniniame pasaulyje yra tarsi apdovanota įvairiomis teisėmis: teise
turėti šeimą, namus, teisę į mokslą, laisvalaikį, teise turėti kompiuterį, telefoną, keliauti...
Dažniausiai už visa tai sumoka tėvai, vėliau to reikalaujame iš valstybės, o kai negauname, garsiai kalbame
apie mūsų teises ir laisvę. Tik, deja, kai ką užmirštame.
Kiekviena teisė gimsta kartu su pareiga, kurią mes linkę pamiršti.
A. de Sent- Egziuperi alegorinėje apysakoje „Mažasis princas“ herojaus sutiktas lapinas samprotauja, jog net už
tuos, su kuriais susidraugaujame, tampame atsakingi. Kai žmogus tau atveria savo sielą, tu pažadi neišduoti jo paslapčių, padėti, kai ištiks bėda, paguosti, kai reikės, tai tampa tavo atsakomybe. O būti atsakingam yra tikrai nelengva. Kai gėlė tau dovanoja grožį, šuo – draugystę, medžiai – tyrą orą, kaip tu gali sutrypti gėlynėlį, išmesti į gatvę pasenusį Sargį ar iškirsti pusę
atogrąžų miško?! Ši planeta ir jos gyvastis dabar yra tavo atsakomybė, nes tu taip ilgai naudojiesi jos dovanomis už dyką.
Bet...Bet kam man laikyti šunį, jei galiu jį užmigdyti ir sakyti, jog jis kankinasi. Kam saugoti mišką, jei užtenka televizijoje
papasakoti apie savo tikslą, bet nieko iš tikrųjų nedaryti? Aš neabejinga, bet ar to užtenka?“
Greta
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„Atsakomybės sampratą kiekvienas žmogus aiškina skirtingai. Vieni kaip savo ir visų kitų atsakomybę įvardija labai dorus ir didžius tikslus: dirbti Tėvynės labui, rūpintis savo artimaisiais, siekti padaryti pasaulį geresnį ir panašiai. Visų pirma, didžiausia žmogaus atsakomybė (arba vienintelė – dėl to
galima ginčytis), yra nugyventi savo gyvenimą, jį priimant visą tokį, koks kiekvienam individui tenka. Tai, kuo žmogus
taps, kokius darbus atliks savo kelyje, nėra taip svarbu, kaip
tai, jog jis išliks atsakingas už savo likimą. Būtent tokios idėjos perteikiamos vokiečių rašytojo Hermano Hesės romane
„Demianas“. Protagonisto Emilio Sinklerio mentoriumi tapęs
Maksas Demianas jaunajam studentui, dar tik bandančiam susikurti savo pasaulio vaizdinį, padeda suvokti, jog vien dorybėmis pagrįstas atsakomybės jausmas yra iškreiptas, jog žmogaus, turinčio savo mąstymą, tikrasis tikslas yra „ateiti į save“. Nors knygoje ir kalbama apie likimo priėmimą, paties
žmogaus galia nėra sumenkinama. Šią temą knygoje
„Egzistencializmas – tai humanizmas“ išplėtoja Ž. P. Sartre‘as. Filosofas teigia, jog individas yra atsakingas už tai, kuo
jis taps, jog jis vienintelis turi galią save pakeisti. Šių dviejų
knygų idėjas būtų galima pritaikyti apibūdinant pagrindinį filmo „Gyvenimas yra gražus“ veikėją. Net ir su savo šeima atsidūręs koncentracijos stovykloje, jis nesutinka pasiduoti
dvasiškai, nors ir priima skaudžią realybę. Priimdamas ir išgyvendamas ją, jis kartu suteikia stiprybės savo sūnui, kurį
pavyksta išgelbėti. Tad žmogus yra atsakingas už savo gyvenimą – už tai, kaip jis priims likimo jam mestus iššūkius.“
Milda

„Atsakingas žmogus – asmuo, kuris atsako už savo
veiksmus ir poelgius, žodžius, padarytus ar nepadarytus
darbus. Save aš laikau atsakinga asmenybe, bent jau
siekiu tokia būti. Nuolat galvodavau, kad atsakomybė
yra skirta tik rimtiems, suaugusiems žmonėms, bet dabar supratau, kad kuo anksčiau žmogus tampa atsakingas, tuo pačiam individui būna lengviau dėl daugelio
dalykų. Tai jį lyg sustiprina, jis išmoksta apginti savo
nuomonę, prisiimti kaltę ir atsakyti už savo poelgius ir
veiksmus.
Manau, kad labai svarbu būti atsakingu žmogumi –
mokėti atsakyti už save, apginti savo nuomonę, padaryti visus darbus laiku. Visiems siūlyčiau tokiems būti.
Tai jus tik sustiprins ir padarys visai kitokiais žmonėmis nei buvote iki šiol. O nuo atsakomybės niekur nepabėgsi...“

***************************
„Atsakomybė – tai iššūkis, su kuriuo susiduria kiekvienas žmogus. Dažnas asmuo žino, ką reiškia
atsakyti už savo veiksmus, norus, jausmus. Deja, ne visi supranta rūpinimosi kitu vertę. Yra žmonių, kurie nemoka prisiimti atsakomybės už kitą, jo nevertina, nors, žinoma, trokšta būti gerbiami
aplinkinių. Aš manau, kad daugelis mūsų savo teises iškelia aukščiau už pareigas ir pamiršta paprasčiausią pagalbą, supratimą, toleranciją kitam.
Savo gyvenime mačiau daug nepagarbos, niekšiškumo. Žinoma, visada reikia pradėti nuo savęs,
tad ir aš nesu tobulo elgesio įsikūnijimas. Dažnai pamiršdavau atsakomybės jausmą tada, kai man
patikėdavo atlikti svarbias užduotis. Nuvildavau kitus ir nesuprasdavau jų pykčio ar priekaištų, kuriuos išgirsdavau... Visada maniau, kad pagrindinė mano teisė – būti gerbiamai. Dabar suvokiu, jog
neatlikusi pareigos, nesu verta supratimo, pagarbos... Deja, šiomis dienomis aš matau vis daugiau
suaugusių žmonių, kurie nesupranta, kaip svarbu būti atsakingam už kitą.“
Dovilė
„Šiais laikais, kai gyvenimas tapo daug lengvesnis, žmonės prarado atsakomybės jausmą ir nebejaučia pareigos dirbti
dėl kito. Tad ką reikia daryti, kad mums vėl grįžtų atsakomybės jausmas?
Visų pirma, kad atkurtume visuomenės atsakomybės jausmą, mes turime nuo pat mažumės mokyti vaikus jų pareigų.
Atsakingą žmogų galima išugdyti tik tada, jei nuo pat mažumės mokome vaiką mąstyti abstrakčiai bei atrasti vertybes, kuriomis jis galėtų vadovautis visą gyvenimą. Taigi atsakingumą reikia auginti, tobulinti. Neverta tikėtis, kad jis atsiras vos
panorėjus, tai ilgas ir sudėtingas kelias, kuriuo kiekvienas žmogus turi eiti, ir niekas už asmenį jo nenueis.
Žmogui bei pasauliui atsakomybės jausmas būtinas, nes dažniausiai tai yra vienintelė jėga, skatinanti žmogų kurti, padėti artimam bei daryti mūsų Žemę geresnę. Taigi dirbkime ir rodykime savo vaikams ir pažįstamiems pavyzdį, koks turi
būti atsakingas žmogus, taip prisidėsime prie pasaulio tobulinimo.“
Adomas
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***************************
„Patriotizmas, tautos laisvė bei lietuvių kalba - tai vertybės, kurioms šių dienų žmogus, ypač jaunas, yra tapęs abejingas, nes nesuvokia, kiek daug teko ištverti ir paaukoti tiems, kurie kovojo, žuvo ir stengėsi išsaugoti šiuos dalykus mums ateities kartoms.
„Jie galvas sudėjo miške, o mes išdavėm Lietuvą!“ - šis be galo drąsus pareiškimas buvo nedovanotinas tuo laikotarpiu, kai žmonės bijojo garsiai ištarti Lietuvos vardą, kai patriotiškumas ir atsidavimas savo tėvynei lietuvio širdyje užėmė
svarbiausią vietą, kai ambicingi, jauni žmonės priešinosi okupantų taikytai sistemai dėl Nepriklausomos Lietuvos... Šie
žodžiai D. Ulvydo dramoje „ Emilija iš laisvės alėjos“, kaip ir visas pats filmas, nuolat pabrėžiantis pasirinkimo svarbą pasirinkimas prisitaikyti prie esamos sistemos ar jai priešintis, manyje sukėlė stiprius, patriotiškus jausmus ir pagaliau leido suprasti, ką man, Lietuvoje gimusiai bei augusiai ir šios šalies kalba kalbančiai pilietei, iš tikrųjų reiškia tėvynė.
Galiu drąsiai teigti, kad esu neabejinga Lietuvai, neabejinga žmonėms, kurie žuvo dėl mūsų laisvės, dėl kurių galiu
kalbėti lietuviškai, nevaržomai reikšti savo mintis, turiu pasirinkimo teisę, o svarbiausia, man nepaprastai pasisekė, kad turėjau galimybę gimti laisvoje Lietuvoje.“
Vaiva

Projektų diena gimnazijoje
Balandžio 7 d. ryte mokiniai skubėjo ne į pamokas, o
pas auklėtojas, kurios supažindino su bendra tvarka. Po valandėlės gimnazistai išskubėjo pas pasirinkto projekto mokytojus. Intensyvi veikla truko kelias valandas, vėliau įvairiose gimnazijos erdvėse vyko pristatymai. Gimnazistai pateikė išvadas, pristatė savo nuveiktus darbus.
Lietuvių kalbos mokytojos (L. Lingevičienė, G. Spudienė, V. Juknienė, R. Juknevičienė) pakvietė ketvirtokus gimnazistus žiūrėti ir aptarti režisieriaus R. Vabalo filmą
„Miškais ateina ruduo“, sukurtą pagal M. Katiliškio to paties pavadinimo romaną. Abiturientai buvo gavę užduotis,
jie turėjo lyginti filmą ir kūrinį. Pristatydami veiklą pasakojo apie režisierių, filmo esmę, aptarė epizodus, kurių nėra
meninėje juostoje, pristatė ryškiausius veikėjų paveikslus.
Prieita prie išvados, kad knyga vis dėlto yra vertingesnė už
filmą, nes joje labiau išplėtoti veikėjų charakteriai, įspūdingiau aprašyti gamtos vaizdai.
„Įvairių spalvų išgavimas natūraliomis priemonėmis“,- į
tokį projektą kvietė dailės mokytoja S. Čemoškaitė. Ji pristatė įdomią techniką. Mokiniai dažė baltą medžiagą įvairiomis spalvomis, kurias išgavo iš morkų, burokėlių, įvairių
žolelių.
Anglų kalbos mokytoja R. Stravinskienė su mokiniais
ruošė plakatus apie Lietuvą, Latviją, Italiją, Turkiją, Portugaliją. Vėliau gimnazistai juos pristatė. Kadangi Pakruojo
„Atžalyno“ gimnazija įgyvendina programos „Erasmus+“ 2
pagrindinio veiksmo bendrojo ugdymo sektoriaus tarpmokyklinės strateginės partnerystės projektą, vaizdine medžiaga bus puošiamos gimnazijos erdvės, kai rudenį į mokyklą
atvyks svečiai iš užsienio šalių.
Socialinė pedagogė I. Vilimaitė – Grigaliūnienė organizavo projektą „Sniego gniūžtė“. Buvo pristatyta šių ir pernai metų veikla, taip pat kviečiama prisijungti prie vadovų
būrio.

Anglų kalbos mokytoja J. Venislovienė su mokiniais sukūrė daug puikių lankstinukų „Mūsų gimnazija“ anglų kalba.
Biologijos mokytoja D. Makauskienė su gimnazistais
tyrė osmoso reiškinį. Atliko bandymus su bulvėmis, morkomis ir burokėliais, taip pat ir kiaušiniais, kuriuos laikė pamerkę į actą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, fizikos mokytoja R.
Bertulienė pakvietė mokinius į projektą „Garso aplinkos tyrimas gimnazijoje“. Buvo tiriamas garso stiprumas mokykloje, paaiškėjo, kad tyliausia būna, kai vyksta pamokos,
o daugiausia šurmulio keliama pirmojo aukšto fojė.
Taip pat pavaduotoja vykdė dar vieną projektą „Paprasti
mechanizmai mano sodyboje“. Mokiniai konstravo įvairius
prietaisus ir domėjosi fizikiniais reiškiniais.
Istorijos mokytoja G. Kairiūkštienė sudomino gimnazistus projektu „Mokomės dalyvauti debatuose“. Buvo diskutuojama apie emigraciją, aptariamos jos šviesiosios ir tamsiosios pusės. Išvada – kiekvienas turi teisę pasirinkti.
Tikybos mokytoja L. Činčienė su grupele mokinių vykdė projektą „ Velykų belaukiant. Gavėnios prasmė, simboliai Bažnyčioje ir gyvenime“. Apsilankyta Pakruojo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, kalbėta apie Gavėnios prasmę,
simbolius, pasninką, Kryžiaus kelią, vėliau ruoštos pateiktys apie šv. Velykų prasmę ir simboliką.
Technologijų mokytojas R. Kvedaras pakvietė įsijungti į
projektą „Inkilų ir kiaušinių darymas“. Vaikinai kalė inkilus
paukšteliams, stropiai plušėjo. Pristatydami savo darbus
pabrėžė, koks medis tinkamiausias gaminiui, kada geriausia
kelti inkilus.
Fizikos mokytoja V. Imanavičiūtės antrokai gimnazistai
atliko energijos auditą namuose. Jie pristatė įrenginių reikalavimus, oro izoliacijos duomenis. Išvada – namai šiuo požiūriu atitinka visus reikalavimus.
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„Ar kalbate prancūziškai?“ – taip vadinosi prancūzų kalbos projektas, kurį su mokiniais vykdė mokytoja I. Ušinskaitė. Gimnazistai aiškinosi, kokias kalbas moka mokyklos
bendruomenės nariai, išanalizavo rezultatus, pristatė
prancūzų kalbos paplitimą. Taip pat buvo pasidžiaugta Frankofonijos dienos renginiais, mūsų gimnazistų dalyvavimu.
Technologijų mokytoja A. Spudienė su gimnazistais kūrė
prezentacinius knygos skirtukus. Buvo dirbama su aplikacijomis, Publisher programėle. Pristatydami darbus mokiniai
pakomentavo patį kūrimo procesą, dalijo skirtukus klausytojams.
Chemijos mokytoja D. Stočkūnienė su gimnazistais vykdė
projektą „Fotosintezės greičio priklausomybės nuo aplinkos
apšvietimo intensyvumo tyrimas“. Buvo keičiamas šviesos
stiprumas, mokiniai skaičiavo išsiskyrusių dujų burbuliukų
skaičių per minutę ir išvedė vidurkį. Išvada – didėjant šviesos stiprumui iki tam tikros ribos fotosintezės greitis didėja,
po to nebesikeičia. Dar buvo tiriama fotosintezės greičio
priklausomybė nuo bangos ilgio. Naudoti įvairūs filtrai: mėlynas, žalias, geltonas. Padaryta išvada, kad fotosintezės
greitis priklauso nuo šviesos bangos ilgio.
Rusų kalbos mokytojas E. Skeiverys kvietė į projektą
„Romanso romantika“.

skirtingomis sąlygomis, stengėsi išanalizuoti, kiek jos aktyvumą lemia aplinka, o kiek terpė. Vėliau merginos ruošė
pristatymą apie pektinazės įtaką žmogui, aptarė gautas išvadas.
Matematikos mokytojos A. Petrulaitienė ir A. Vasilevičiūtė pakvietė į projektą „Matematinės kelionės“. Mokiniai ruošė ir pristatė plakatus, kaip matematika atsirado ir buvo platinama įvairiose šalyse, pavyzdžiui, Indijoje.
Projektas „Gimnazijos bendruomenės duomenų analizė“
leido išsamiau susipažinti su mokytojų ir mokinių populiariausiais vardais, gimimo datomis, zodiako ženklais. Informacinių technologijų mokytoja I. Balčiūnienė ir mokiniai
nustatė, kad mūsų bendruomenėje vyriausias, kas jauniausiais, kokį mėnesį daugiausiai gimusių.
Matematikos mokytoja R. Vinskūnaitė kvietė į projektą
„Matematinė trilogija: siek, mąstyk ir tobulėk“. Pirmokai
gimnazistai turėjo atlikti trečią dalį „Tobulėk“. Vieni turėjo
sudėti domino, kiti domėjosi Pitagoru, jo kvadratu, numerologija. Buvo išanalizuota mokyklos bendruomenė, apibūdinta kiekviena klasė ir auklėtoja, aptartos gautų skaičių
reikšmės.
Projektas ”A book of jokes“, kurį vykdė mokytoja V. Balzarienė su mokiniais, sudomino galimybe linksmai pasimokyti anglų kalbos. Gimnazistai sužinojo daug įdomių dalykų
apie juoką.
Geografijos mokytoja G. Vaitiekūnienė sudomino projektu
„Atžalyno“ gimnazijos mokinių asmenvardžių kilmė“. Buvo
stengiamasi nustatyti gimnazistų vardų ir pavardžių kilmę,
ieškoma panašumų su gamtos reiškiniais, salomis, sąsiauriais, spalvomis, augalais, gyvūnais, daiktais.
Po pristatymo mokiniai užpildė anketas. Gimnazijos administracija išanalizavo gautus duomenis ir su mokytojų kolektyvu aptarė Projektų dienos privalumus ir trūkumus. Anketų
rezultatus pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rasa
Augustinaitienė, kuri akcentavo, kad net 65 procentai gimnaInformacinių technologijų mokytoja G. Gasiūnienė sten- zistų teigė, kad pasirinktas projektas atitiko jų lūkesčius. Net
gėsi sudominti trigonometrinių funkcijų įdomybėmis. Ji pa- 54 procentai mokinių džiaugėsi, kad tokia veikla yra labai įsakojo mokiniams apie koeficiento reikšmę, parodė grafikų domi ir naudinga.
pavyzdžius.
Chemijos mokytoja V. Gudonienė pakvietė į projektą „
Vitamino C koncentracijos nustatymas vaisiuose ir daržovėse“. Mokiniai užsiėmė praktine veikla ir nustatė, kad vitamino C yra daugiau šviežiai spaustose nei pirktinėse citrinų ir
apelsinų sultyse.
Projektas „Judriųjų žaidimų įtaka vaiko psichologijai“,
kurį organizavo ir vykdė kūno kultūros mokytojai A. Dvelienė, R. Rimkus ir psichologė I. Jankauskienė, padėjo prisiminti vaikystės žaidimus, sužinoti, kokie svarbūs jie augančiam jaunam žmogui. Gimnazistai gavo ir praktinių užduočių, pavyzdžiui, turėjo sudėti žvaigždę iš šokdynių. Buvo
Kitą kartą dauguma gimnazistų vėl norėtų rengti tokį patį
prieita prie išvados, kad kuo daugiau mokiniai sportuoja, tuo
projektą. Pasiūlymų dėl tokios dienos organizavimo yra įgeresni mokymosi rezultatai.
Anglų k. mokytoja V. Šmailytė kvietė kurti HA IKU. Mo- vairių, tačiau daugelis nekeistų nieko, nes viskas buvo gerai.
kiniai kūrė eilėraštį pagal tam tikrą skiemenų sistemą. Buvo Beje, net 56 gimnazistams labiausiai patiko matematikos
projekto pristatymas. Reikia akcentuoti ir tai, kad pristatyžaisminga.
dami savo veiklą gimnazistai mokosi viešojo kalbėjimo pasProjektas „Fermento pektinazės veikimo sąlygų tyrimas“
lapčių, ugdo vidinę ir išorinę kultūrą. Vadinasi, tokia veikla
sudomino mokytojos D. Makauskienės jaunuosius biologus.
padeda ugdyti bendrąsias kompetencijas.
Gimnazistai atliko eksperimentą – tyrė pektinazes veikimąJaunieji gimnazijos žurnalistai
Laikraštuką leidžia žurnalistų būrelio korespondentai, jiems padeda mokytojos R. Juknevičienė ir I. Ušinskaitė
Maketuoja G. Gasiūnienė
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