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Lietuviui (ne bailiui)
O viskas buvo taip...
Išaušo dar vienas žvarbus vasario
rytas. Už lango drebia šlapias sniegas,
kuris vis persimaino į lietų, o saulė kažkur pradingo – nusprendė, kad šiandiena turi būti ūkanota. Nuplėšus kalendoriaus lapelį prasideda nauja diena
– Vasario 16-oji. Kol kas niekas nežino, kad po 100 metų, 2018 – aisiais,
šioje šalyje galės skambėti patriotinės
dainos, kad visi lietuviai ruošis didžiai
šventei, be kurios jų gyvenimas galbūt
būtų atrodęs visai kitaip. Ūkanota. Niūrus oras tarytum atspindi okupacijos,
bado ir nepriteklių nualinto Vilniaus
krašto gyventojų vidinę nuotaiką, sumišusią su neviltimi ir permainų laukimu. Išėjus pasivaikščioti po tuometinę
Didžiąją gatvę stabtelėjame ties pastatu su neorenesansiniu fasadu, kuris
yra pažymėtas 30-tuoju numeriu. Jis
daug kam žinomas kaip Štralio namas
arba Štralio cukrainė. Pakėlus galvą
link pilko dangaus akys sustoja ties
trečiuoju namo aukštu su balkonu, nuo
kurio į abi puses yra po du langus. Jie
be užuolaidų, ant palangių puikuojasi
po kelis gėlių vazonus, dėl to viskas

Šapokiukas visur
šapokiukas
Penktadienį, sausio 26 dieną,
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje
buvo ypatinga diena: apsilankė buvę
šios mokyklos mokiniai – šapokiukai.
Juos labai noriai priėmė visa mokyklos bendruomenė. Kiekviename
gimnazijos kampelyje tvyrojo šiltos
ir nuoširdžios emocijos, aidėjo juokas. Norintieji apsilankė pamokose
ir dabartiniams Adolfo Šapokos
gimnazijos mokiniams vedė pamokas – dalijosi įspūdžiais apie šią
gimnaziją, studijas universitetuose,
savarankišką, sunkų, tačiau tuo pačiu
metu ir labai įdomų gyvenimą: darbą,

puikiai pro juos matyti. Juose vis sušmėžuoja vyrų figūros. Rodos, jiems
ten taip ankšta, neramu, jie tarsi skuba,
tarsi daro kažką itin svarbaus, kas turėtų paliesti daugelio likimus. Klausite,
kodėl tiek daug vyrų susirinko šiame
ankštame kambarėlyje, o ne kur nors
kitur?
Iš tiesų, anksčiau Lietuvos Tarybos posėdžiai vykdavo Lietuvių
mokslo draugijoje Aušros Vartų g., jos
vadovo J. Basanavičiaus kabinete, bet
kadangi daktaras beveik nekūrendavo krosnies, ir ten būdavo labai šalta,
neapsikentę Tarybos nariai nusprendė
rinktis Štralio cukrainėje, esančioje
Didžiojoje gatvėje. Taigi, Vasario 16
dieną dvidešimt vyrų, būsimų Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarų,
susirinko posėdžiauti Štralio name ir
posėdžiavo net du kartus. Pirmas posėdis įvyko apie vidurdienį, kitas – vakarop. Nepriklausomybės Aktas buvo
priimtas per pirmąjį posėdį apie 12.30
– 13.00. Dokumento tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas
Biržiška ir Steponas Kairys. Būtent
šių žmonių dėka, visų patriotų, paaukojusių savo gyvybes bei gyvenimus
už Lietuvą, pastangoms buvo suteiktas

keliones bei studijų programas.
Kiekvienas atvykęs šapokiukas
buvo vis kitoks ir savaip įdomus.
Susitikome su būsimais teisininkais,
architektais, medikais, mokytojais, kitų specialybių studentais ir
jau seniai savo gyvenimo kelią bei
mylimą darbą atradusiais žmonėmis.
Kiekvienas sutiktas šapokiukas
drąsino mokinius, jog šie nebijotų
klysti, ieškotų savęs. Skatino
neskubėti greitai priimti sprendimų,
ragino gerai apmąstyti savo norus,
siekius bei tikslus ir nebijoti jų siekti.
Šią ypatingą dieną vainikavo
mokyklos bibliotekoje vykęs kasmetinis renginys „Šapokiukas visur
šapokiukas“. Renginio metu aidėjo
muzika, ore tvyrojo gera nuotai-

materialusis pavidalas. Veiksmas, mintis, viltis pagaliau tapo žodžiu, dokumentu, kuris yra Lietuvos Respublikos
Nepriklausomybės pamatas.
O kodėl viskas yra taip?...
Kodėl savo meilę Lietuvai išdrįstame ir mokame išreikšti tik per Vasario 16 – ąją ar Kovo 11 – ąją? Kodėl
kasdienybėje užmirštame mūsų pačią
didžiausią privilegiją būti laisviems ne
tik „ant popieriaus“, bet ir savo širdimis? Kodėl paliekame tą kraštą, kuriame užaugome? Kad ir kaip nuvalkiotai
tai skambėtų, bet būtent čia, Lietuvoje,
gimė ir augo mūsų tėvai, seneliai; būtent čia mes visada atrasime panašių į
save, būtent čia, norint išreikšti savo
mintis, mums nereiks laužyti liežuvio,
būtent čia mes ir mūsų vaikai galės
šnekėti lietuviškai, o ne maišyta kalba,
kurios negalėsime pavadinti nei gimtąja, nei panašia į užsienio.
O atsakymas ne toks ir sudėtingas.
Bijome. Bijome to, kas ateina kartu su
laisve – atsakomybės. Atėjo laikas ir
mums susikurti savo gyvenimą, o už
klaidas, kurių tikrai pasitaiko kiekvieno kelyje, turėsime atsakyti patys. Bijome nežinomybės. Juk niekas negali
nuspėti ateities, niekas negali pasakyti,
ar elgiamės tikrai teisingai. Bijome,
kad kiti juoksis, kad liksime nesuprasti,
keisti, atstumtieji. O gal kaip tik tapsime išskirtiniais ir tokiais vieninteliais
pasaulyje? Viskas priklauso tik nuo
kiekvieno lietuvio pastangų, kuriant
laisvę savyje. Kurdami tėvynę Lietuvą
jauni vyrai, moterys, jaunuoliai aukojo
ne tik savo gyvybes, bet ir ištisus gyvenimus už tai, kad Tu, lietuvi, turėtum
galimybę rinktis: likti bailiu ar pagaliau
suvokti, kad atėjo Tavo laikas, kai Lietuvą turi kurti ir Tu.
Utenos Adolfo Šapokos gimnazi-

ka, skambėjo pats nuoširdžiausias
juokas. Mokyklos svečiams buvo
surengta staigmena – vaidinimas,
kuriame ne vienam iš jų teko ir sudalyvauti.Tai buvo teismo procesas,

Šiame numeryje skaitykite:
- (Ne)meilė menininkams? (3psl.)
- Kaip pagerinti smegenų būklę (4 psl.)
- Būsimojo inžinieriaus
kasdienybė ir siekiai Britanijoje (5 psl.)
- Šimtadienio įspūdžiai
(7 psl.)
jos laikraščio „Paupėja“ redakcija visus sveikina su Lietuvos Nepriklausomybės šimtmečiu! Šis gimtadienis yra
ypatingas ne tik dėl savo jubiliejinės
sukakties, bet ir dėl to, kad jį švenčia
2 857 000 lietuvių Lietuvoje ir dar 707
096 mūsiškių, gyvenančių užsienyje.
Kadangi tortas, kurio užtektų visiems
jubiliatams iškepti turbūt dar neegzistuoja, per šį gimtadienį Jums siūlome
atsipjauti gabalėlį laisvės savo širdžiai
pasaldinti. Žinoma, nevertėtų pamiršti
ir to, kad dalintis yra be galo gražu, ir
laisvės skonio dovanojamais malonumais pasidalinti su savo artimaisiais,
prasmingai švenčiant Vasario 16 – ąją!
Parengė Asta Dirmaitė, 3a

kurio metu buvo aiškinamasi, kur
dingo jaunieji šapokiukai. Kiekvienas
„kaltinamasis“, pakviestas kalbėti,
turėjo trumpai papasakoti savo
gyvenimo istoriją, ką buvo iškrėtęs
arba kokios buvo jo įsimintiniausios
akimirkos gimnazijoje bei atskleisti
ateities planus.
Taigi, yra labai smagu, kai
po dvejų ar net dešimties metų į
gimnaziją sugrįžta buvę jos mokiniai, dalijasi įspūdžiais bei patarimais
ir noriai bendrauja tiek su buvusiais
mokytojais, tiek su dabartiniais gimnazijos šapokiukais.
Karolina Vanagaitė, 2b

V. Gudelienės nuotrauka
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“Šapokiukas visur šapokiukas -2018“

Sausio 26 d. Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko
aštuonioliktas, kasmetinis tradicinis renginys – „Šapokiukas visur šapokiukas“. Renginyje dalyvavo ne tik esami, bet ir buvę
mokyklos mokiniai, mokytojai bei mokyklos administracija.
Atvykę mokyklos svečiai buvo šiltai sutikti mokyklos direktoriaus. Vėliau šapokiukai vedė pamokas gimnazistams, bendravo su mokyklos mokytojais. Mokiniai galėjo gyvai išgirsti
ir bendrauti su būsimais įvairių specialybių žinovais. Svečiai
ne tik pasakojo apie savo studijas, bet ir prisiminė laikus, kada
jie mokėsi Adolfo Šapokos gimnazijoje, todėl mokiniams buvo
labai įdomu išgirsti įvairias istorijas ir pasakojimus.
Po to dabartiniai ir buvę mokyklos šapokiukai buvo pakviesti į Adolfo Šapokos gimnazijos biblioteką, kur vyko kasmetinis
renginys „Šapokiukas visur šapokiukas“, kurį organizavo bibliotekos vedėja Vida Gudelienė, gimnazijos mokytojai bei mokiniai. Renginį muzikiniu pasirodymu pradėjo Asta Dirmaitė,
po to sekė gimnazijos direktoriaus Sauliaus Brasiūno sveiki-

Redaktorės žodis
(Beveik) Pavasaris
Beveik pavasario saulė prašvito šaltai
Ir juokiasi, pašaipiai širdį vilioja;
Iškilo į dangų sniego bokštai aukštai,
Čirena sniegelis po kojomis.
Išaušo! Išaušo! Kalendorinis pavasaris
Bučiuoja, apšalusią krūtinę;
Pabiro, pasklido sniegas ant lankų –
Lūžusių kaulų eilė pirmutinė.
Taip tamsu, bet linksma! Tiek šviečia gatvės lempos!
Vien Kalėdines dainas norėtum dainuoti,
Apimti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile saldžiai pabučiuoti!
Maironis
Taisė susirūpinęs, bet rimuoti nemokantis anonimas.
P. S. pavasaris ateis, tik jo reikia sulaukti. Labai greitai
laikas bėga, kai darai namų darbus, mokytojai ne taip smarkiai
pyksta..
			
Redaktorė Reda

nimas bei jaunųjų gimnazistų surengtas vaidinimas. Svečiai
trumpai papasakojo savo gyvenimo istorijas, įsimintiniausias
akimirkas Adolfo Šapokos gimnazijoje, taip pat atskleidė
savo tolesnius planus. Jauniesiems šapokiukams buvo įdomu
išgirsti apie studijų kokybę, savarankišką gyvenimą. Renginio
metu muzikiniais pasirodymais džiugino dar keletas mokyklos
gimnazistų. Šventės svečiai motyvavo mokinius siekti svajonių
ir užsibrėžtų tikslų, nes viskas yra įmanoma. Keletas buvusių
šapokiukų pasidalijo savo nuomonėmis:
,,Kiekvienas kampelis Šapokos gimnazijoje turi savo
istoriją. Aktų salė neatsiejama nuo ŠGMA, šokių salė –nuo
treniruočių, kabinetai primena mokytojus ir discipliną, trikampiai – klasės draugus, rūsys – fizinę iškrovą, valgykla – bandeles
su sūriu. Malonu atgaivinti tas akimirkas‘‘ – Živilė Židonytė.
„Man kiekvienais metais yra labai gera grįžti į Šapoką. Čia
palikta daug atsiminimų, čia prasidėjo mano branda. Dabar dar
labiau vertinu ten sutiktus žmones - draugus, bendraklasius ir,
žinoma, mokytojus. Sunku apibrėžti tą mokyklos atmosferą,
kurioje augau, bet galiu tvirtai pasakyti, kad ši mokykla man
buvo ir augimo vieta. Džiaugiuosi, kad nebuvau smukdomas, o
atvirkščiai – skatinamas. Manau, kad Šapoka turi tai išlaikyti,
nes pamokos iš dalies yra pretekstas tarpasmeninių santykių
kūrimui ir tiesos ieškojimui. "Šapokiukas visur Šapokiukas"
yra būtinas renginys, nes per jį susijungia tai, kas buvo, yra
ir dar bus. Norėčiau, kad ši tradicija išliktų dar ilgam, nes joje
gimsta įkvėpimo, tikslo ir prasmės galimybės. Ačiū mokyklai
už tai, kas buvo suteikta ir už tai, ką pats pasisėmiau iš jos." –
Karolis Didžiokas.
			
Parengė Eglė Zarankaitė, 3b

Išvyka į knygų
mugę

Vasario 22-25 dienomis Vilniaus „Litexpo“ parodų salėje
vyko vienas iš svarbiausių
kiekvieno spausdinto žodžio
mėgėjo renginių – knygų mugė.
Nuo pat ketvirtadienio iki sekmadienio parodų ir kongresų centro
erdvėse apsilankė kiek daugiau
negu 67 tūkstančiai žmonių. Tarp
jų penktadienį žodžių karalystės
vartelius pravėrė ir mūsų gimnazijos moksleiviai bei lydintys mokytojai.
„Skaitau Lietuvą - skaitau
pasaulį“ – tokį šūkį skelbia 19 kartą
vykstanti knygų mugė. Kaip ir
dauguma 2018 metais vykstančių
renginių, taip ir šis buvo skirtas Lietuvos nepriklausomybės
šimtmečiui paminėti. Per laiką,
praleistą „Litexpo“, buvo galima
pamatyti daugybę žvaigždžių,
tokių kaip Andrių Užkalnį, Beatą
Tiškevič, Vytautą Lansbergį,
Vytarą Radzevičių su kelionių kolega Martynu Starkumi, Monique,
Moniką Linkytę, Rebeką Uną,
Liudą Mažylį ir daugelį kitų.

Deja, bet per trumpą laiką,
kurį šapokiečiai praleido teritorijoje, apsilankę Muzikos salėje galėjo
išvysti tik Andriaus Tapino laidos filmavimą ir dalį pokalbių su
Aleksandru Makejevu. Renginyje
dalyvavo ne tik Lietuvos rašytojai
ar gerai žinomi muzikantai, bet ir
virš 50 autorių iš kitų šalių, taip pat
garsių režisierių, istorikų, vertėjų
bei, žinoma, (juk tai viešas renginys!) politikų. Be to, negalime
nesidžiaugti, kad šeštadienį šiame
renginyje savo knygą pristatė buvusi šapokietė Žydrė Dargužytė,
kuri pasakojo apie iššūkių pilną
darbą turtuolių jachtoje.
Ši knygų mugė buvo
išskirtinė. „Jei kas būtų parodęs
tokią
programą
pirmosios
knygų mugės organizatoriams,
niekas nebūtų patikėjęs. Šiemet
ji
išsiskiria
tarptautiškumu,
atvykstančių profesionalų gausa“
– džiaugėsi leidyklos „Tyto alba“
vadovė Lolita Varanavičienė.
Tikimės, kad jubiliejinė knygų
mugė bus tokia pati įsimintina
kaip ir ši.
				
Reda Sabaliauskaitė, 4b

Paupėja

Šapokos menų apžvalga 2018

ŠAPOKOS GIMNAZIJA NEKENČIA
MENININKŲ????
Tikiuosi atleisite už vulgarų pavadinimą, norėjau išbandyti
populiariųjų internetinių naujienų portalų taktiką skaitytojų dėmesiui
pritraukti. Jeigu tai skaitote, 1 – 0 mano naudai. O dabar prie temos.
Į menus orientuotiems mokiniams dažnai tenka nagais ir dantim kabintis į galimybes pasireikšti bei gauti paramos. Pats požiūris
į menus mokykloje dažnai būna kaip liūdnas, per ilgai ant spintelės
paliktas batono gabalas - sudžiūvęs ir priplėkęs. Tai kada pagaliau bus
atsigręžta ir į tuos iškritėlius iš sistemos, ekscentriškus keistuolius, kurie visų laikomi dykaduoniais?
Visų pirma, meluočiau, jei sakyčiau, kad kalbu visai nešališkai.
Sąmoningai ar nesąmoningai gyvenime teikiu pirmenybę kūrybai,
todėl, tikiuosi, atleisite, jei mano asmeniniai komentarai ar perspektyva nėra šimtu procentų objektyvi ir išryškės viena ar kita nuoskauda.
Nors ši tema konservavosi mano abejotino stabilumo
smegeninėje ilgiau negu pagalvotumėte, pagaliau išsilieti, to galbūt
nežinodami, padrąsino Adolfo Šapokos gimnazijos menų mokytojai. Įkvėpė ir įdomią perspektyvą suteikė trumpa diskusija su teatro ir
tikybos mokytoju Nerijum Rasteniu, teigiančiu, jog „Šapokoje menas išnaudojamas tik tiek, kiek jo reikia renginiams“. Paklausus apie
galimybes užsiimti menu mokykloje mokytojas pripažino, jog tokių
yra, tačiau nežino, ar jos tebėra tokios aktualios jaunimui. Žinoma,
meno pilonai: teatras, dailė, muzika, etc. niekur nedings, bet menas
vystosi taip pat greitai kaip ir technologijos, todėl reikia atkreipti
dėmėsį į pačių mokinių norus ir skatinti jų iniciatyvą. Taip po truputį
išsirutuliojo pagrindinis dabartinės situacijos trūkumas – savotiškai
tarybinis kūrybos suvokimas, estetikos prioritizavimas ir naujovių
meno atžvilgiu baidymasis .
„Tikrai yra daug gabių mokinių, kurie kartais labai nustebina
savo darbais, bet atrodo, jog menus užgožia kiti „rimtesni“ dalykai, tokie kaip tikslieji ar gamtos mokslai. Pagal dabartinę sistemą ir pasenusį
požiūrį vaikai turi daug laiko skirti matematikai, lietuvių kalbai ir t.t.,
bet ne kūrybinėms veikloms. Tuo labiau ir menų egzaminų niekas
nepriima rimtai“ – porina dailės ir technologijų mokytoja Aureolė
Maračinskienė. Dar viena katė, iškritusi iš maišo, – dailės olimpiados finansavimo problema. Ne pirmus metus trūksta transporto ir
apgyvendinimo keliaujant į rajoninį etapą, nekalbant apie pieštukų ir
popieriukų kainos padengimą. O tai jau antras trūkumas – dabartinio
meninio lavinimo kokybės stoka. Galima daryti išvadą, jog meniniai
užsiėmimai dažniausiai lieka užkišti ant aukštos lentynos kaip bobutės
porcelianas, karts nuo karto nuvalant dulkes ir padedant atgal.
***
Darant trumpą reklaminę pertraukėlę vertėtų mintyse paploti kai kuriems (nes visų tikrai nesugebėjau paminėti) šių metų
kūrybingiems šaunuoliams ir veikliems žmonėms mokykloje. Mokytoja Aureolė džiaugiasi mokyklos galerijoje rengtomis parodomis,
pavyzdžiui, antrokių Karolinos Stundžytės ir Viktorijos Pečko paroda
„Romansas“, svečių iš „Pokšt“ apsilankymu ir jų atvežtais moderniais
kūriniais, be to, žavisi uoliai kiekviena proga mokyklą puošiančiais tarybos nariais. Kūrybinių industrijų centre „Taurapilis“ galerijos sienas
dabino šapokietės Gerdos Adiklytės dailės darbų paroda „Gamtos ritmu“, įnešusi mistinės pagonių romantikos su senovės baltų dievų simbolika ir gamtiniais motyvais. Mokyklos skaitykla atgijo nuo Adelės
Bražėnaitės skutinėtų margučių ir lietuvių liaudies tematikos raižinių
parodos minint vasario 16-osios metines. Taip pat šilti sveikinimai
Kamilei Sinkevičiūtei užėmus pirmąją vietą tarpmokyklinėje dailės
olimpiadoje ir keliausiančiai į rajoninį etapą (šaunuolė, bet už autobuso bilietuką reiks pačiai susimokėti ;) ). Ačiū už dėmesį, grįžtant prie
temos, man buvo smalsu pakalbinti vieną iš jaunesnių šapokiečių bei
palyginti patirtį ir nuomones. Mano trumpo interviu auka tapo antrokė
Simona Bazytė, daugeliui žinoma kaip aktyvi visų galų meistrė.
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-Taigi, Simona, kokiomis su menu susijusiomis veiklomis
užsiimi? (Kur dalyvavai per pastaruosius dvejus metus Šapokoje?)
-Ne per seniausiai baigiau dailės mokyklą, kartais piešiu, tačiau
daugiausia dailės pamokoms ir konkursams, šiuo metu Šapokoje groju
orkestre, ir tai mano didžiausia aistra. Be to, taryba dažnai man paskiria
darbą apipavidalinti „chill zonos“ lentas prieš šventines dienas.
-Kas įkvepia ir motyvuoja tave dirbti?
-Galima sakyti, kad išorinio paskatinimo lyg ir nėra, tiesiog
pati užsidegu ir negaliu užsigesinti (juokiasi). Man labai patinka,
kai žmonės įvertina mano darbą, ir man tik gavus naują pasiūlymą
dažniausiai užverda mintys. Turbūt žmonių reakcijos labiausia skatina
imtis naujų projektų.
-O dabar sudėtingas klausimas. Kokią reikšmę ar vertę turi
meninė veikla tavo gyvenime?
-Sakyčiau didžiulę vertę, nes nors mokausi neblogai, smegenys
lūžta nuo visų dalykų, kuriuos mokomės mokykloje (visos teorijos,
taisyklės ir formulės, tai „Jėzus-Marija“), o kai užsiimi menine veikla,
tai atpalaiduoja. Tai užima didelę dalį mano laiko, bet man žiauriai
patinka. Kaip mėgstu sakyti „tik duokit darbo“.
-Kokiais įsimintinais momentais galėtum pasidalinti?
-Turbūt daugiausia emocijų sukėlė pirmas kartas, kai apsivilkau
orkestro uniformą, ir man be išankstinės žinios leido kartu groti per
orkestro 30-mečio pasirodymą, o tai buvo mano pirmasis koncertas.
Be to, dar šiltai prisimenu akimirką, kaip visi išgyrė mano darbą,
padarytą Adolfo Šapokos 111-toms metinėms paminėti.
-Galbūt turi kokių nors asmeninių siekių, tikslų iki gimnazijos
baigimo?
-Iš dailės pusės, tai kada nors svajoju atidaryti asmeninę parodą
galerijoje. O iš muzikos, tai turiu ambicijų smarkiai patobulėti, prisivyti savo vyresnius orkestrantus ir kada nors net patį mokytoją
Latoną.
-Ką galvoji apie galimybes užsiimti menais Šapokos gimnazijoje?
-Manau galimybių tikrai yra, tik reikia jas rasti, tačiau trūksta skatinimo. Bet galvoju, kad jeigu žmogus labai nori tuo užsiimti ir ta sritis
traukia, jis ateis ir atras, kur pasireikšti.
-Ar, iš tavo perspektyvos, mokykloje yra daug meniškų
žmonių (tarp bendraamžių)? Jie linkę slėptis ar pasireikšti?
-Gimnazijoje labai daug kūrybingų žmonių, nors gali atrodyti,
kad Šapokoje kupina tiktai moksliukų. Kiek pastebiu, mokiniai labiau linkę nuslėpti savo gabumus, o gal tiesiog nemėgsta būti dėmesio
centre. Niekas jų nepastumia į priekį, jie laukia, kol kas nors pastebės.
- Sutiktum su teiginiu, jog Šapokoje menai yra nuošaly, lyginant su kitais dalykais?
-Mokykla labiau linkusi prie tiksliukų, bet ir jie sugeba būti
kūrybingi. Kartais labai ginčytina menų pamokų kokybė. Nors mokytojai puikūs, dažnai pamokos nevyksta, arba susirenka mažai žmonių,
pasitaiko, kad per dailės pamokas puošiame salę ir pan., o ne kuriame.
Klasėje sunku susikaupti, atmosfera ne ta, patys vaikai, atrodo, nerimtai į tai žiūri.
***
Dėkoju kolegei už pasisakymą ir turiu sutikti su daugeliu
jos paliestų aspektų. Praplečiant mokytojų išreikštas nuomones, opi
problema yra paprastas dėmesio nekreipimas į menininkus, o iš to
atsiranda meninio paruošimo kokybės trūkumas. Iš mano perspektyvos ir ketverių metų patirties, Šapokos gimnazija užsibrėžusi paruošti
galybes chemikų, medikų ir inžinierių, bet toli gražu ne tapytojų ar
dizainerių. Ir tai rašau ne dėl išdygusio čia-mano-paskutiniai-mėnesiairašau-ką–noriu maištingumo, o su poetiškai skaudančia širdimi, nes
menininkams tenka tapti tiksliukais arba patiems skintis kelią per profesines džiungles be tinkamos paramos.
Galbūt kai kas sakytų, kad toks požiūris yra hiperbolizuotas ar pedantiškai priekabus, ir sutinku, jog visada įmanoma rasti
pliusų, bet tokiu atveju, klausyk, gal tavo šuns užmigdymas nebuvo
toks blogas dalykas, juk sutaupysi pinigų, kuriuos išleisdavai šunų
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maistui?! Neverta uždengti akių vien „pozityvo“ filtru, taip sakant,
„suraukti šik**“ ir nedrįsti nieko judinti iš vietos. Faktai atrodo taip.
Daugelio mokytojų ir aukštose kėdėse sėdinčiųjų požiūris į meninę
veiklą yra pasenęs, kūrybinė veikla per mažai išnaudojama, o menininkai dažniausiai ignoruojami sistemos. „Tai kų daryt?“- jūs klausiate
išsprogdinę akis, su lyg citriną valgančio žmogaus mina veide. Pras-
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tas įprotis spoksoti Dievui į viršugalvį, todėl neapsimesiu, kad žinau
daugiau už jus. Bet supaprastintas atsakymas skambėtų taip: vienintelė
išeitis yra keisti požiūrį į meną ir lanksčiai priimti naujoves, o tai
įmanoma padaryti tik per nuoširdų ir tolerantišką abipusį bendravimą.
Liepa Petkūnaitė, 4b

prestižinėmis laikytų visi Lietuvos šimtukininkai. Juolab, kad
tai (ar kažkas į tą pusę) yra įmanoma – šiandien švietimui
išleidžiame daugiau nei ketvirčiu mažesnę BVP dalį nei prieš
20 metų. Bėda ta, kad prastų PISA rezultatų priežastis yra ne
maži atlyginimai, o didelė praraja tarp geriausių ir blogiausių
mokyklų. Vilniaus mieste yra mokykla, kurioje 9/10 mokinių
matematikos VBE pernai išlaikė aukščiausiu lygiu ir mokykla, kurioje 6/10 mokinių neišlaikė arba išlaikė patenkinamai.
Abiejose uždirbama apylygiai, abi biudžetinės įstaigos, abi
patraukliai pastatytos gyvenamuosiuose rajonuose, toliau nuo
centro. O skirtumas tarp regionų dar ryškesnis. Trumpas atsakymas - reikia gelbėti prasčiausias mokyklas. Galima būtų taikyti
didesnį mokinio krepšelį, rotuoti mokytojus, iš savivaldybės
perduoti administruoti tiesiogiai ministerijai ar tiesiog duoti
pinigų – žodžiu, bet ką, kas padėtų ten atvesti geriausius mokytojus. Be to, reikia vidurinėse mokyti filosofijos ir sujungti pagaliau tuos universitetus.
- Ko tave iš tiesų per 12 metų išmokė mokykla?
- Prieš pradėdamas mokyklą, būdamas šešerių, iš kitų
išsiskyriau smalsumu ir impulsyvumu. Be to, buvau kartą savo
jėgom sutaisęs nebeveikiantį nuotoliniu būdų valdomą džipą ir
darželio grupiokei įkandęs į žandą. Nors tuomet nepasižymėjau
didele introspekcija ir gebėjimu suprasti save kaip atskirą
individą, visos tos savybės ir patirtys mane jau darė Augustu
Žvirbliu. Dabar savybių turiu daugiau ir įvairesnių. Nuoširdžiai
manau, kad tapau gana atsakingu ir protingu žmogumi, o mokytojai čia suvaidino svarbų vaidmenį. Vis dėlto, didelė dalis
mokytojų darbo gana rutininė, nesiskiria nuo to, ką gautum likusiame pasaulyje, todėl man kur kas įdomiau tai, ko nebūčiau
išmokęs mokydamasis kokiam Singapūre, tai kas šitą patirtį
daro unikalia. Pavyzdžiui, išpažintį primenantys atsiskaitymai
mokytojui šeštoje klasėje po eilinės zbitkės, kurių emocingumą
sąlygoja asmeniški santykiai su mokytoju. Ir dar daug panašių
atvejų. Turbūt yra kažkokia lietuviška specifika, mūsų mokyklų
kitoniškumas. Jį svarbu įsisąmoninti, nes tai lemia ne tik, ar
moku diferencialinį skaičiavimą, bet ir mano santykius su aplinkiniais, požiūrį į mokslą, formuoja darbo įgūdžius ir pan.
- Ar norėtum tapti garsus? Jei taip, tai kokiu būdu to
siektum?
- Taip, norėčiau. Laiko patvirtinti būdai išgarsėti Lietuvoje
yra reguliariai rašyti piktus komentarus po Agnės Jagelavičiūtės
įrašais facebook‘e arba pasikeisti lytį. Atlikus pelno (nuostolio)
analizę linkstu prie pirmojo būdo.
- Gražiausias ir prasmingiausias dalykas pasaulyje šiuo
metu yra...
- Pavalgyti ir pamiegoti.
- Gal pasidalintum su visais kokį treniruočių ir mitybos planą naudoji, jog visus mokslo metus sugebi palaikyti
puikią intelektinę smegenų būklę?
-Čia tinka atsakymas į praėjusį klausimą.
			
Kalbėjosi Asta Dirmaitė, 3a

Tarp žymiausių mūsų gimnazijos „moksliukų“ pasiekimų
dažnai šmėžuoja Augusto Žvirblio (4c) pavardė.Įdomu, kaip jis
pats vertina savo laimėjimus, ką mano apie mokyklą, ir kas jam
padeda išlikti tarp sėkmingiausių gimnazistų? Pasikalbėkime.
- Kokie yra tavo svarbiausi ir reikšmingiausi pasiekimai?
- Pernai laimėjau pirmas vietas rajoninėse matematikos, istorijos, fizikos olimpiadose, dalyvavau respublikinėse istorijos,
ekonomikos ir matematikos olimpiadose, pastarojoje užėmiau
10 vietą. Svarbu paminėti, kad dalyvavimas kokio nors dalyko
respublikinėj negarantuoja vietos Harvarde, anaiptol, prizinių
vietų nelaimėję dalyviai grįžta su liūdnu maišeliu reklaminės
spaudos ir „Ar žinai, kad?“ žurnalo numeriu. Tikrai nevarau
Dievo į medį – viskas ten smagu. Tik žmonės dalyvauja dėl šiek
tiek kitokių dalykų: paspręsti įdomesnių uždavinių, pasilyginti savo sugebėjimais su kitais. Man, pavyzdžiui, labai patiko
sužinoti, kuo šviesos lūžio dėsnis siejasi su optimizavimu, ar
pirmą kartą pasiginčyti su nuoširdžiu marksistu. Dalyvavimas
čia buvo svarbus, nes besiruošdamas išmokau mokytis, smarkiai praplėčiau žinias ir supratau, kad nei pakankamai moku
mokytis, nei turiu didelių žinių.
- Ką keistum mokykloje, švietimo sistemoje, jei turėtum
absoliučią galią tai daryti?
- Andrius Užkalnis yra rašęs, kad iš pradžių užtektų patrigubinti mokytojų atlyginimus.Gerai pamąstęs, nesugalvojau
nieko tinkamesnio. Iš tiesų, jei mokytojai uždirbtų tiek, kiek
draudimo brokeriai, nebereikėtų jaudintis dėl to, kas pakeis
Nuotrauka: https://drive.google.com/file/d/188ZPwSfiDS
tuoj pensijos amžių pasieksiančią senąją kartą, o studijas LEU gPTT2h8Pm0uqw5mPOgpAdw/view?usp=sharing

Paupėja

Šapokiukas medalius išsivežė į užsienį
Karolis Markauskas mūsų gimnaziją baigė prieš trejus metus. Besimokydamas čia, jis skynė laurus įvairiuose konkursuose – pradedant kasmetinėmis pergalėmis rajoninėse matematikos bei fizikos olimpiadose, baigiant prizinėmis vietomis
respublikinėse fizikos, astronomijos olimpiadose ir trimis medaliais tarptautinėse olimpiadose (bronza astronomijos olimpiadoje
Pietų Korėjoje ir astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje Rumunijoje ir sidabras astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje Indonezijoje). Turėdamas tokį ilgą pasiekimų sąrašą, dabar Karolis
žinias gilina Mančesterio universitete, kuris atsiduria tarp dešimt
geriausiųjų Didžiojoje Britanijoje. Taigi, kaip sekasi šiam fizikos
genijui?
– Kodėl nutarei studijuoti užsienyje? Ar nesigaili šio
sprendimo?
– Buvo didelis noras išvykti ir pamatyti platesnį pasaulį, todėl
jau 11 klasėj mąsčiau apie išvažiavimą į užsienį. Iš vyresnių,
jau studijuojančių užsienyje draugų, sužinojau apie plačias
galimybes užsienio universitetuose, todėl pasakiau sau „kodėl
gi nepabandžius, juk nėra ko prarasti. Jeigu nepatiks – grįšiu“.
Negaliu slėpti, kad tiek dar mokykloje, tiek ir dabar išlaikiau
norą grįžti į Lietuvą, bet nesvarbu, kaip nutiktų, vis tiek labai
džiaugiuosi išvažiavęs studijuoti kitur, nes įgijau labai svarbių
patirčių bei pažinčių, kurios tikrai padėjo ir padės ateityje.
– Ar sunku mokytis anglų kalba?
– Kaip bebūtų keista, studijuoti anglų kalba nebuvo sunku,
tačiau buvo sunkiau pritapti prie vietinės kultūros ir žmonių
pirmaisiais studijų metais. Universitete yra labai daug studentų
iš kitų šalių, todėl visi dėstytojai yra tolerantiški ir supratingi
studentams, kurių gimtoji kalba nėra anglų, dėl to ir medžiaga
yra patiekiama sąlyginai lengva kalbos forma. Dar galėčiau
pridurti, kad, nesvarbu, kuo domiesi mokykloje, tikriausiai
skaitai literatūros ir anglų kalba – juk dauguma šaltinių parašyti
angliškai, todėl jau gana anksti turėjau savo srities supratimą
anglų kalba.
– Mančesterio Universitetas patenką į geriausiųjų
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Didžiosios Britanijos universitetų dešimtuką. O kaip Tu vertini šį universitetą? Kokie Tavo studijų privalumai ir minusai?
– Dėl Mančesterio universiteto reitingo pasaulyje didžiuojuosi
ir tikrai sutinku, kad studentams universitetas suteikia begalę
galimybių ir būdų mokytis: pradedant nuo informacijos šaltinių
ir baigiant daugybe kompiuterių ar jaukių bibliotekų patalpų.
Kita vertus, sunku kažką teigti, kai neturiu su kuo lyginti, nes
nesimokiau kituose universitetuose – juk ir Lietuvoje (kiek
žinau Vilniuje ar Kaune) yra bibliotekos pritaikytos studentams,
dirbančios visą parą ir t.t.
Galbūt didžiausias mano universiteto privalumas yra
tai, kad jis dalyvauja begalėje projektų ir mokymosi schemų studentams, todėl nesvarbu, kiek laisvo laiko ir noro turėtum, visada
gali užsiimti užklasiniais projektais ar pramoginėmis veiklomis.
Šalia to, universitetas turi didžiausią universitetinę biblioteką ir
geriausią Careers Service (pagalba rašant CV, mokomieji darbo
pokalbiai, pritaikyti tavo specialybei ir t.t.) visoje UK.
Kalbant apie minusus, galėčiau kritikos pažerti kartais
tikrai tankiai sudėliotam darbų grafikui, taigi tenka ir naktimis
paplušėti, bet nereikia tuo skųstis, juk tai kiekvieno studento
gyvenimo dalis.
– Ar įdomios studijos? Ko tikėjaisi vykdamas į
universitetą, ir ar tai pasiteisino?
– Studijos tikrai labai įdomios, bet dėl to tikriausiai pasisekė,
nes radau sau tinkamiausią vietą – nežinau, ką dar norėčiau
studijuoti. Kadangi mano specialybė yra mechanikos inžinerija,
tai studijos turi aprėpti labai plačias mokslo sferas, nes mechanikos inžinierius gali dirbti beveik bet kuriame inžinieriniame
sektoriuje, kuriame nėra elektronikos, bet ir tai nebūtų kliūtis,
jeigu yra susidomėjimas ir galėtum įrodyti savo sugebėjimus.
Vykdamas į universitetą, tikėjausi panaudoti savo gebėjimus ir
susižavėjimą fizika, būtent tai ir pasiteisino, nes gaunu nemažai
uždavinių ir skaičiavimų modeliuojant įvairius prietaisus ar
peržiūrint dabartines technologijas tam tikrose srityse.
Be visa to, sužinai daug įdomių dalykų ir istorijų, kurios
turėjo įtaką pasaulyje ir yra susijusios su inžinerija. Taip pat gali
suprasti, kaip toli pažengęs žmonių supratimas technologijose ir
netgi pasieki barjerus, kurių dar niekas neperžengė ir niekas iki
šiol nesugalvojo kaip išspręsti tas problemas.
–Seniau klasėje tiksliuosiuose moksluose buvai absoliu-
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tus pirmūnas. Dabar studijuoji universitete, kuriame mokosi apie 40 tūkstančių studentų. Kokia tavo pozicija dabar,
universitete? Kokie žmonės tave supa? Galbūt sutikai kartu
besimokančių lietuvių?
– Mano kurse šiuo metu yra 200 studentų ir yra didžiulė
kultūrų, kalbų, rasių ir pasaulio suvokimų įvairovė. Reikia
pripažinti, kad yra labai daug įdomių žmonių, ir kuo daugiau
jų pažįsti, tuo vertingesnę pasaulėžiūrą ir supratimą išsiugdai
savyje. Pirmaisiais ir antraisiais studijų metais pavyko tapti Top5
kurso studentu, todėl įsirodžiau sau, kad dėdamas daug pastangų
gali pasiekti tikrai daug.
Tai nereiškia, kad visą laiką sėdėjau prie knygų. Universitete
mokosi tikrai nemažai lietuvių, todėl daug laiko praleidžiame
kartu su jais, netgi gyvenu su dar keturiais lietuviais, taigi ir ką
veikti prisigalvojame. Visi yra nuostabūs žmonės ir tikrai matosi,
kad jie iš Lietuvos išvažiavo kažko siekti gyvenime.
–Kaip pavyko prisitaikyti prie gyvenimo sąlygų svetur?
Ar gavai vietą universiteto bendrabutyje? Ar radai darbą?
Ar patinka Mančesterio miestas?
– Prisitaikyti buvo sunku tik vienu atžvilgiu – morališkai.
Bet tai truko labai trumpai, greitai susiradau bendraminčių, taip
pat šviežių pirmakursių, todėl greitai mintis užėmiau naujais ir
įdomiais dalykais bei tikslais. Prisitaikymą visais kitais atžvilgiais
labai palengvina universitetas ir galbūt pats miestas – trečdalį
Mančesterio gyventojų sudaro studentai, todėl daug būtinų dalykų
yra labai supaprastinti, kad kiltų kuo mažiau problemų, pvz.,
banko sąskaitos atsidarymas ar užsiregistravimas pas gydytoją.
Vietą bendrabutyje taip pat pasisekė gauti, bet tai nebūtų problema. Pirmomis dienomis sutikau lietuvių pirmakursių, kurie jau
gyveno privačiai nuomojamuose būstuose – universitetas turi
patvirtintų apgyvendinimo vietų sąrašą, taigi gali būti užtikrintas,
kad vieta yra tikra ir legali.
Kalbant apie Mančesterį kaip apie miestą, nežinau, ar tai
dėl to, jog čia studijuoju, bet man jis kol kas mieliausias iš visų
Anglijos miestų, kuriuos aplankiau. Miestas turi gilią istoriją ir
turbūt yra žymiausias dėl savo industrinės revoliucijos šaknų ir
pirmo pasaulyje viešojo geležinkelio, jungiančio šį miestą su
Liverpuliu. Žinoma, jeigu kas nors ieškotų prie ko prisikabinti, visada galima blogą žodį skirti lietui, bet tai manęs niekad
nežlugdė.
–Ar kilo nesklandumų nuvykus svetur? Galbūt turi kuo
perspėti skaitytojus, planuojančius studijuoti D. Britanijoje?
– Realiai, nebuvau susidūręs su jokiais sunkumais, bet iš
draugų patirties galiu pasakyt, kad verta turėti tvirtas dviračių
spynas.
– Ką planuoji ateityje – dirbti D. Britanijoje, grįžti į
Lietuvą, o gal gilinti žinias, siekiant aukštesnio studijų laipsnio?
– Kol kas apie aukštesnį studijų laipsnį negalvoju, baigęs
mokslus turėsiu magistro laipsnį, kurio visiškai užtenka
įsidarbinti industrijoje. Ką veiksiu po studijų, kol kas aiškaus
plano neturiu. Norėčiau tiek grįžti į Lietuvą, tiek padirbėti dar
kurioje nors Europos šalyje arba už Atlanto. Žinoma, nemaža
tikimybė, kad reikėtų išmokti dar vieną kalbą, bet kodėl gi ne,
juk gyvename tik vieną kartą, nesinori „strigti“ vienoje vietoje.
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–Ar ilgiesi Šapokos gimnazijos? Ar darytum ką nors
kitaip, jei galėtum vėl atsidurti gimnazijos suole?
– Ar ilgiuosi gimnazijos? Be galo. Dabar atrodo, kad mokykloje buvo lengva... Žinoma tai normalu, bet norėčiau dar pasilepinti laisvais vakarais (gerai žinau, kad ne visi jie laisvi, bet
daugiau tokių) ar gimnazijos dvasia ir pertraukų šurmuliu. Jeigu
galėčiau grįžt atgal į suolą, galbūt ką daryčiau kitaip, tai būčiau
pasilikęs istoriją, nes dabar labai įdomu. Visa kita palikčiau, kaip
buvo, net ir tuos šposus, kuriuos pridirbom mokytojams. Tikiuosi jie labai nepyksta :).
		
Parengė Aurelija Latvėnaitė, 4c

Pirmoji „Utenio“ fiesta
Kiekvienas užsidegimu trykštantis Utenos futbolo fanas žino, jog prieš 85-erius metus įkurtas ir 2013 m. naują
veiklos etapą nusprendęs pradėti, klubas „Utenos Utenis“
skatina itin aktyvų ir džiaugsmą teikiantį gyvenimo būdą
bei glaudžius bendruomenės ryšius, todėl visai nenuostabu, jog „Utenis“ kviečia kartu turiningai leisti laisvalaikį.
Šis furbolo klubas organizuoja ir kitas, jau tradicinėmis
tapusias šventes ir festivalius šeimoms, tačiau nuo šiol
kiekvieno mėnesio priešpaskutinį šeštadienį „Utenio“ stadione vyks „Utenio“ futbolo fiestos.
Visai neseniai, šių metų vasario 17 dieną Utenoje vyko
pirmoji šio futbolo klubo fiesta. Į „Utenio“ stadioną susirinko daugiau nei 200 pirmojo tokio renginio Utenoje
dalyvių: miestiečių, įvairių organizacijų narių, miesto
svečių. Visi kartu jie smagiai leido laiką bei sveikino
atkurtą Lietuvos valstybę su didingu šimto metų jubiliejumi. „Utenio“ fiestos dalyvių laukė 7 km šiaurietiškas
ėjimas, futbolo ir „sniego ritulio“ turnyras 5x5 . Šiai
ypatingai progai, Lietuvos nepriklausomybės šimtmečiui
paminėti, skirtos fiestos dalyviai buvo raginami labai
simboliškai pasidabinti mūsų trispalvės spalvomis: geltona, žalia ir raudona arba atsinešti Lietuvos vėliavėlę . Šios
šventės metu energingais ir nuotaiką keliančiais šokiais
žiūrovus džiugino Adolfo Šapokos gimnazijos pučiamųjų
orkestro šokių grupė „Motus“.
Po intensyvios veiklos kiekvienas renginio dalyvis buvo kviečiamas atsigauti puodeliu arbatos ir nepaprastai skaniu, lauko sąlygomis gamintu maistu! Visų
išalkusiųjų laukė paruoštos šašlykinės, ant kurių buvo
galima išsikepti atsineštų dešrelių ar kitų skanių dalykėlių,
išsivirti košės. Užkandžiaudami šventės dalyviai dalijosi
dienos įspūdžiais, visur skambėjo juokas, savo kailyje
netverdami bėgiojo vaikai. Šventės pabaigoje visi
susirinkusieji vieningai sugiedojo Lietuvos himną bei fotografavosi nuotraukai „Lietuvai 100“.
Ši išskirtinė šventė subūrė visus, dievinančius aktyvią
fizinę veiklą ir nuoširdų bei šiltą žmonių bendravimą ir
palaikymą. Galime didžiuotis, jog nuo šiol ši „Utenio“
fiesta suvienys gera nuotaika ir sportu užsikrėtusius
žmones.
Karolina Vanagaitė, 2b
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K. Radžiūtės nuotraukos

Krepšinio mėgėjams
„Juventus“ krepšinio lyga – organizacija, vienijanti
moksleivius - krepšinio mylėtojus. Jos tikslai: populiarinti krepšinį, vienyti mokyklų bendruomenes bei skatinti
savanorystę. Lyga jungia devynių aplinkinių Utenos regiono rajonų 9 –12 kl. mokinius. Tai puiki proga išbandyti
savo jėgas krepšinio aikštelėje, varžantis su kitomis
mokyklomis. „Juventus“ krepšinio lyga suskirstyta į septynis divizionus pagal miestus. Aukščiausias vietas mietų
etape užėmusios komandos patenka į III lygos etapą, po
kurio paaiškėja čempionai. Pasireikšti turi galimybę visi.
Puikiai save realizuoti moksleiviai gali ir kitose srityse. Jei
mėgsti fotografuoti ir nori įgyti daugiau praktikos, gali tai

Accio šimtadienį!*
Šių metų vasario 9 dieną
Utenos Adolfo Šapokos gimnazijoje praūžė šimtadienis. Ši
šventė buvo nepaprastai svarbi
tiek dvyliktokams, kuriems
mokyklos suoluose beliko
praleisti tik 100 dienų, tiek
vienuoliktokams,
kuriems
tokio didelio renginio organizavimas padėjo dar labiau
susidraugauti, pažinti vienas
kitą, realizuoti savo kūrybinius
sugebėjimus ir gerai praleisti

laiką.
Viskas prasidėjo dar prieš
kelis mėnesius, kai pradėta
mąstyti, kokią temą pasirinkti, tuomet galvoti, kaip
turėtų atrodyti dekoracijos,
kokios dainos galėtų pakelti dvyliktokų nuotaiką,
koks vaidinimas pritrauktų
visų susirinkusiųjų dėmesį.
Žinoma, pats darbų įkarštis
buvo vasario 8 d., kuomet visi
vienuoliktokai, negailėdami
nei savo laiko, nei jėgų, plušo
stengdamiesi gimnaziją paver-

įgyvendinti fiksuodamas įspūdingiausius rungtynių kadrus.
Jei patinka rašyti, manai, jog tai sekasi ir nori naujų iššūkių,
tai puiki vieta pradėti. Organizacija gali padėti atsiskleisti – atrasti savo stipriąsias puses. Taip pat padeda ugdyti
bendruomeniškumą, atsakingumą, gerinti komandinio darbo įgūdžius.
Šioje lygoje puikiai pasirodo ir Adolfo Šapokos gimnazijos mokiniai. Net du sezonus mūsų gimnazistai
(2014/2015m. ir 2015/2016m.) tapo čempionais. Šį sezoną
mokyklai atstovavo dvi ekipos: „Antano ūsai“ (1kl. ir 4kl.
atstovai) bei „Federalai“(2kl. ir 3kl.). Pastarieji nepateko
į III lygos etapą, tačiau miestų etape – Utenos divizione –
užėmė trečiąją vietą. „Antano ūsams“ sekasi geriau. Miestų
etape užėmę pirmąją vietą, pateko į kitą etapą, kuriame taip
pat rikiuojasi turnyrinės lentelės viršuje.
				 Karolina Radžiūtė, 2b
sti kuo panašesne į Hogvartsą
– burtų ir kerėjimų mokyklą,
kurioje mokėsi Haris Poteris ir
jo draugai.
Vos pravėrę mokyklos
duris dvyliktokai galėjo išgirsti
skambant gyvai atliekamą
muziką, jiems buvo įteiktos
burtų lazdelės – šimtadienio atminimas.Vėliau vienuoliktokai
pravedė žaismingas ir įdomias
pamokas, kuriose netrūko
juoko ir gerų emocijų. Dvyliktokams įteikti pusatestačiai
ir klasės nuotraukos. Po itin
įtemptos ir produktyvios
pamokos visi galėjo atsipūsti
muzikos trikampyje, kuriame
skambėjo vienuoliktokų atliekamos dainos. Na, o šventę
vainikavo vaidinimas, kurio metu visi žiūrovai galėjo
nusikelti į magijos pasaulį,
kuriame pasirodė ir Haris Poteris, ir Ronis, ir Hermiona , ir
Hogvartso mokytojai bei direktorius Dumbldoras, nusprendęs
savo dėstytojo karjerą iškeisti į

daug pelningesnę – „šoumeno“
ir dėl to kartu su Voldemortu
nusprendė gimnazijos scenoje
pravesti pokalbių laidą, kurios
pagrindiniai svečiai ir buvo
mūsų dvyliktokai.
Šimtadienio įspūdžiais su
mumis dalijasi ne tik dvyliktokai, bet ir vienuoliktokai,
dešimtokai:
Laikas taip greitai ir
nepastebimai bėga. Turbūt
daugumai ketvirtokų tokia
mintis sukosi galvoje, matant
šimtadienio organizatorius ir
prisimenant save prieš metus
tose pat vietose. Su šia tema
(Hogvartsas) žengėm pirmuosius žingsnius mokykloje,
su šia tema ją ir paliekame.
Šventė - neužmirštama, o
ypač 3b pamoka 4b. Dėkojam
visiems trečiokams už šventę!
Greta Deniušytė, 4b
Tai vienas iš pirmųjų
mano matytų šimtadienių.
Džiaugiuosi už mūsų 11 – okus,
kad jie taip puikiai jį suorga-

nizavo. Taip pat kilo idėjų kitų
metų šimtadieniui.
Ausma Mameniškytė, 2d
Buvo keista, kad pasirinkta
tema susijusi su Harry Potter filmu, nes kai mes ėjome į
1 klasę, mus pasitiko būtent
su ta tema, bet šiaip viskas
buvo tikrai gerai suorganizuota ir gražu. Vaidinimas
galėjo būti tolerantiškesnis

mokytojų atžvilgiu, bet tai jau
trečiokų problema, ir jiems
reikės sėdėti pamokose. Ačiū
trečiokams už pastangas.
Danielius Čekas, 4b
Šimtadieniui
pradėjome
ruoštis, likus 2-3 savaitėms
iki jo, tai darėme gan lėtai,
šiek tiek trūko dainų, bet visai
neblogai pasirodėm. Per patį
šimtadienį buvo labai linksma

Kronika

Gruodis
Gruodžio 7 d. mokiniai susitiko su buvusia mūsų gimnaziste
Silvija Telksnyte.
Gruodžio 8 d. gimnazijoje svečiavosi ir netradicines pamokas
vedė poetas, eseistas Rimvydas Stankevičius.
Gruodžio 8 d. gimnazijos bibliotekoje svečiavosi ir savo karpinių bei atvirukų parodą pristatė tautodailininkė Rasa Slesoriūnienė.
Gruodžio 8 d. svečiavosi populiaraus interneto dienraščio
bernardinai.lt vyr. redaktorius Donatas Puslys, kuris kalbėjo apie
Lietuvos istorijos svarbiausias datas, pasirinktos pozicijos svarbą,
atsakomybės už savo poelgius suvokimą.
Gruodžio 8 d. gimnazijoje vyko kalėdinis krepšinio turnyras,
organizuotas kūno kultūros mokytojų. Rungtynių metu kovojo
Adolfo Šapokos gimnazijos pirmų–ketvirtų klasių rinktinė prieš jau
gimnaziją baigusius sportininkus.
Gruodžio 10 d. skudutininkių ansamblis „Kadijo“ koncertavo
advento vakare „Saula sodu sadina“ Utenos kultūros centre.
Gruodžio 11 d. 30 gimnazijos mokinių, 2017 metais rajoninėse
olimpiadose laimėjusių pirmąsias ir prizines vietas, dalyvavo edukacinėje programoje Vilniaus lazerių arenoje.
Gruodžio 12 d. į nemokamą edukacinę programą Vilniuje, išvyko dar 24 mokiniai iš 1a ir 2a klasių bei po kelis mokinius iš
kitų klasių. Vilniaus Nacionaliniame dramos teatre buvo žiūrimas
spektaklis „Atžalynas“.
Gruodžio 13 d. gimnazijos mokiniai vyko į LR Seimą, susipažino su jo darbu, susitiko su Seimo nariais. Mažajame teatre gimnazistai žiūrėjo Mariaus Ivaškevičiaus spektaklį „Madagaskaras“.
Gruodžio 19 d. Adolfo Šapokos gimnazijos bibliotekoje vyko
adventinė popietė.
Gruodžio 21 d. gimnazijoje vyko tradicinis Kalėdinis matematikos turnyras, kurio užduotis sprendė visi gimnazistai, o nugalėtojais
klasių grupėse tapo: Dovydas Juodis, Evaldas Bikelis, Matas Damidavičius ir Agnė Jasaitytė.
Gruodžio 21d. Įvyko kalėdinis renginys
Sausis
Sausio 10 d. rajoninės anglų k. olimpiados prizininkais tapo:
Gabija Nosovaitė (3c) – III vieta ir Karolis Trinkūnas(3a) – III vieta.
Sausio 11 d. gimnazijoje vyko tarpmokyklinis konkursas „Šimtmečio protų kovos“. Jį inicijavo Vilniaus Pilaitės gimnazijos Istorijos lyderių klubas
Sausio 13 d. gimnazijoje buvo paminėta Laisvės gynėjų diena.
Sausio 15 d. gimnazijos dailės galerijoje vyko neformalios
meno bendruomenės Utenoje POKŠT menininkų kūrybos pristatymas.
Sausio 24 d. gimnazijoje svečiavosi Utenos Trečiojo amžiaus
universiteto atstovai.
Sausio 24 d. gimnazijos sporto salėje vyko Utenos rajono Juventus krepšinio lygos finalas, kuriame Adolfo Šapokos gimnazijos
komanda „Antano ūsai“ nugalėjo Dauniškio gimnazijos komandą

groti, nes visi šoko ir visų nuotaikos buvo pačios geriausios.
Eglė Lukšytė, 2d
Labai gerai paruoštas
šimtadienis, draugiška, šilta
atmosfera. Palinkėčiau sau ir
kitiems dešimtokams suorganizuoti šimtadienį ne prasčiau
negu šiemet.
Erikas Žvironas, 2d
Tai buvo tikrai įsimintinas

renginys visiems AŠG mokiniams ir mokytojams. Vos
įžengę į gimnaziją praradome
žadą ir galėjome tik pagalvoti,
kiek laiko truko visos mokyklos
dekoravimas.
Aleksas Dičius, 1a

*Kviečiu šimtadienį! (Accio
[akijo] - burtažodis, leidžiantis
išsikviesti
norimą
dalyką)

Parengė Asta Dirmaitė, 3a

„Tūzai“ ir laimėjo I-ąją vietą.
Sausio 26 d. gimnazijoje vyko tradicinis renginys – „Šapokiukas visur šapokiukas“.
Sausio 30 d. VGTU klasių mokiniai ir juos lydėję mokytojais
apsilankė VGTU, kur dalyvavo matematikos ir verslo vadybos paskaitose bei atliko inžinerinės grafikos laboratorinį darbą.
2018 m. sausio 31 d. mūsų gimnazijos mokiniai iškovojo 3-ąją
vietą Juventus krepšinio lygos Utenos divizione.
Vasaris
Vasario 3 d. Utenos kolegijoje vyko respublikinio moksleivių
informatikos ir informatinio mąstymo konkurso „Bebras“ II-asis
etapas. Mūsų gimnazijai atstovavo 1b klasės moksleivė Gedvilė
Mažeikytė, kuri I-ajame „Bebro“ konkurso etape 9 klasių grupėje
parodė geriausią rezultatą tarp visų Utenos rajono gimnazistų.
Vasario 9 d. gimnazijoje vyko tradicinė šimtadienio šventė.
Vasario 12 d. gimnazijoje vyko pilietiškumo ir istorijos integruota pamoka, kurią parengė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras. Pamokos tema- „Partizaninis karas Lietuvoje“.
Vasario 13-ąją gimnazijoje buvo švenčiamas Lietuvos Nepriklausomybės akto 100-metis ir istoriko Adolfo Šapokos 112-asis
gimtadienis.
Vasario 15 d. gimnazijos bibliotekoje vyko šventinis renginys –
Adelės Bražėnaitės tautodailės kūrybos pristatymas.
vasario 17 d. „Utenio“ futbolo fiestoje šoko mūsų gimnazijos
pučiamųjų orkestro šokių grupė „Motus“.
Vasario 26 d. 2–4 klasių gimnazistai lankėsi Lietuvos mokinių
neformaliojo švietimo centre Vilniuje, kur dalyvavo Europos Sąjungos lėšų finansuojamo projekto „Neformaliojo vaikų švietimo
paslaugų plėtra“ edukacinėje programoje „Nanotechnologijos“.
Vasario 28 d. vyko nacionalinis konkursas „Lietuvos istorijos
žinovas“, skirtas atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečiui. Mūsų
gimnazijoje geriausiai užduotis sekėsi spręsti Erikui Grigui, Urtei
Ubeikaitei, Aistei Žiukaitei ir Joanai Valiukaitei.
Kovas
Kovo 1 d. mūsų gimnazijos krepšinio komanda „Antano ūsai“
„Juventus“ krepšinio lygoje rezultatu 96:89 laimėjo varžybas prieš
Švenčionėlių „Mindaugą“.
Kovo 1-2 dienomis moksleiviai dalyvavo “Kalbų Kengūros“
konkurse.
Kovo 2 d. gimnazistai rašė Nacionalinį diktantą.
Kovo 7 d. gimnazijoje vyko nacionalinio čempionato „Makaronų tiltai 2018“ atrankos turnyras.
Kovo 9 d. šapokiečiai paminėjo Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo ir pirmojo Lietuvos vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose dieną. Istorijos pamokoje lankėsi Utenos rajono savivaldybės meras A. Katinas.
Kovo 12 d. 25 gimnazistai dalyvavo kūrybingumo ugdymo projekte „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai!“
Parengė Justina Bukelskytė, 2b
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