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Šiame numeryje skaity-
kite:

2, 6 psl. – kur „pradin-
go“ abiturientai?

3 psl. – naujosios „Pau-
pėjos“ redaktorės palinkėji-
mas

4-5 psl. – kokie jie, pir-
mokai?

7 psl. – susipažinkime su 
nauja mokytoja

Lietuvos šimtmečio 
dainų šventė – šimtai 
pliūpsnių laimės

Šiandien kalbinsiu aktyvistę, 
menininkę, orkestro sielą – 
Simoną Bazytę. Kodėl? Ogi 
todėl, kad ji yra aktyvi įvairiose 
veiklose: tiek sporte, tiek mene, 
bet labiausiai – orkestro gyve- 
nime. Simonai svarbu, kad 
žmogus, kuris klausosi orkestro 
atliekamų kūrinių, atrastų tai, 
kas patiktų juose, kas išlaisvintų.

 Kadangi šiuo metu labai 
daug dėmesio skiriama Lietu-
vos šimtmečiui, tai ir interviu 
bus būtent apie tai, tik iš Dainų 
šventės pusės!

 – Sveika, Simona. Nors 
mūsų šiandienos tema yra susi-
jusi su Dainų švente, tačiau 
norėčiau tavęs paprašyti, kad 
papasakotum šiek tiek apie savo 
orkestro kelią.  

– Sveiki! Atvirai, tai šis 
prašymas man paglosto širdį 
(šypsosi). 2016-ais baigiau dailės 
mokyklą bei aštuonias klases, 
teikiau prašymą į šią mokyklą 
ir galvojau, ką reikės veikti po 
pamokų, kadangi be veiklos 
išbūti negaliu. Meluočiau, jei 
sakyčiau, kad į orkestro gretas 
veržiausi nuo pat pradžių, vos 
tik apie jį išgirdus. Žinojau, kad 
Šapokoje egzistuoja orkestras,  

ir tai buvo viena iš priežasčių, 
kodėl būtent pasirinkau šią 
mokyklą. Bet apie buvimą jo da-
limi niekada nesvarsčiau, galvo-
jau, kad norint pūsti dūdą,  reikia 
turėti stiprius plaučius (kaip 
daugelis ir mano). Taip pat ma-
niau, kad užsiimti šia veikla man 
jau per vėlu, bet labai žavėjausi 
pačiais orkestrantais, jų atlieka-
mais kūriniais. Mano akyse jie 
atrodė ir eiliniai šapokiukai, 
ir kažkas daugiau. Pamažu 
ėmiau domėtis orkestro veikla, 
stebėdavau jų pasirodymus 
mokykloje ir šventėse, žodžiu, 
buvau fanė numeris vienas, 
tačiau jie to nežinojo. Rugsėjį, 
pasiteiravus ar mokykloje vyk-
sta gitaros pamokos ir gavus 
teigiamą atsakymą, pradėjau 
mokytis groti gitara. Tik vėliau, 
lapkritį, muzikos mokytojas V. 
Latonas, manyje pamatęs didelį 
potencialą  išmokti groti instru-
mentu, paklausė, ar norėčiau 
išmėginti savo jėgas įvaldant 
kitą instrumentą, dūdelę, bet tik 
su trimis klaponėliais (mygtu-
kais). Sutikau, pabandžiau ir ga-
vusi paskatą, kad instrumentas 
man skambės, esu dalis orkestro 
(šypsosi). Labai dėl to esu lai- 
minga ir dėkoju mokytojui, kad 
atvėrė man duris į kažką naujo. 
Nes Jo dėka groju ne tik orkestre, 
bet ir plečiu  savo mąstymą, 
akiratį.  Pavyzdžiui, vienas 
iš labiausiai man patinkančių 
atradimų – tai, kad mane labiau 
patraukė klasikinė bei orkestrų 
atliekama muzika, kurios niekad 
nesiklausiau. Be abejo, mano 
tėvai džiaugiasi, kad nuo  aist-
ros orkestrui mano mokslai labai 
neapkarto.  

– Kaip matau, Tau tik-
rai daug reiškia šis orkestras. 
Na, dabar jau galime keliauti 
prie šiandienos temos – Dainų 
šventės. Kadangi orkestro 
gyvenime esi dvejus metus, 
tai tikriausiai ši Dainų šventė 
Tau yra pirmoji, ar ne? Ar 
džiaugiesi joje dalyvavusi?   

  – Kai meniniai kolektyvai 
(ir ne tik jie) kviečia prie jų 

prisijungti, dažniausiai pamini 
keliones, įvairius koncertus, 
šventes, kuriose jie parodo save 
kitiems. Tai yra džiugu. Niekas 
nenorės prisijungti prie nema-
tomo ar neaktyvaus kolektyvo. 
Taigi dainų šventė yra vienas 
iš masinių renginių, kuriuose 
norėjau sudalyvauti būdama 
orkestro dalimi. Taip, ši dainų 
šventė buvo man pirmoji ne 
tik su orkestru, bet pirmoji 
gyvenime. Nežinau, ar kitos, 
ateinančios dainų šventės paliks 
tiek daug įsimintinų akimirkų, 
nes  ši buvo valstybės šimtmečio 
šventė, tai dėl šios priežasties or-
ganizatoriai sugebėjo šimtą kartų 
pasistengti ir persistengti. Mes 
su kolegomis labai džiaugiamės 
turėję galimybę joje sudalyvauti.  

– Labai džiugu. Būtų įdomu 
sužinoti, kuriomis dienomis 
Tau teko dalyvauti Dainų 
šventėje, kokiose programos 
dalyse buvai? 

– Į Vilnių atvykome 
ankstų trečiadienio rytą, liepos 
4-ą dieną, vos ne  į šventės 
pabaigą. Dalyvavome pučiamųjų 
instrumentų orkestrų kon-
certe "Vario audra", kuri vyko 
ketvirtadienį, taip pat šventės 
dalyvių eitynėse iš Katedros 
aikštės į Vingio parką, bei dainų 
dienoje "Vienybė težydi"– Vin-
gio parko estradoje penktadienį, 
paskutinę šventės dieną. 

 – Ar repeticijos labai nu-
vargino?  

– Manęs repeticijos niekada 
nevargina. Kai kas galvoja, kad 
čia yra priverstinis ir varginan-
tis darbas, o aš į jas einu gerai 
nusiteikusi ir kaip į šventę. Ne-
sigiriant, per dvejus metus ne-
praleidau nė vienos repeticijos, 
nebent porą, kai sirgau. Labai 
mėgstu ir vertinu tai, ką darau. 
Dainų šventėje jaučiausi kaip 
mažas vaikas, atėjęs į žaislų 
krautuvėlę, norėjau pro savo 
akis (šiuo atveju daugiau au-
sis) nepraleisti nieko. O būtumėt 
matę mano reakciją, kai aš pirmą 
kartą išgirdau gyvai grojant kartu 
ne dvidešimt, ne trisdešimt ir net 

ne penkiasdešimt orkestrantų, o 
net du tūkstančius! Šiurpuliukai 
per kūną bėgiojo, ir ausys gaudė 
kiekvieną natą. O profesionalių 
trimitininkų atliekami solo buvo 
kažkas labai jautraus ir ne-
realaus. Aišku, per repeticijas 
buvo laukimas, kuris gal šiek 
tiek ir nuvargino, bet tai pasi-
jausdavo tik vakare. Repeticijų 
metu norėjau viską pamatyti 
bei išgirsti, todėl nuovargiui ir 
blogai nuotaikai nebuvo laiko.  

 – Girdėjau, jog mais-
tas buvo prastas, ar iš tiesų jis 
ten toks? Gal gali papasakoti 
plačiau?  

– Nesu išranki maistui, ir 
tos baisios antraštės manęs 
neįbaugino, bet džiaugiuosi, kad 
mano kolegos buvo pasiruošę 
visiems galimiems varian-
tams. Pusryčius valgydavome 
mokykloje, kurioje gyvenom. 
Paprastai  būdavo blynai su 
mėsa, pieniškos dešrelės, o 
prie jų dar koks nors apelsi-
nas ir arbata. Pirmą dieną pietų 
teko laukti kilometrinėje eilėje, 
bet pasimokėme ir šios klai-
dos nebekartojome kitas dienas. 
Pietavome Pramogų arenoje. 
Tądien gavome kopūstų sriubos 
ir mėsiškas dešreles su konser-
vuotomis daržovėmis. Orkestro 
vyrija apetitu nesiskundė ir su 
mielu noru norėjo pakartoti. 
Man labiausiai patiko plovas, 
kurį gavome antros dienos 
vakare, buvau savanorė pa-
kartoti. Visi džiaugėmės, kai 
finalinę dieną prie Vingio par-
ko estrados atsirado žymios 
parduotuvės palapinė, kuri mus 
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pamaitino sumuštiniais, vai-
siais, daržovėmis, ir gavome 
buteliukų su vandeniu.       

 – Supratau. Tikriausiai 
tai nebuvo pats svarbiau-
sias dalykas! Na, o koks 
įsimintiniausias įvykis buvo 
Dainų šventėje?  

– Tikrai bus ką prisiminti. 
Labai didelį įspūdį paliko 
grojimas kartu su dviem 
tūkstančiais orkestrantų bei 
U.Vaiginio diriguojamos 
didingos fanfaros grojimas 
atskirai nuo orkestrų, tik su 
trimitininkais iš visos Lietu-
vos. O paskutinę šventės 
dieną mane nustebino ore 
tvyrojusių vienybės ir meilės 
savo Tėvynei jausmai, at-
liekant dainas bei Tautišką 
Giesmę, tai buvo nerealu! O 
įsimintiniausias įvykis buvo 
žygiavimas nuo Katedros 
aikštės iki Vingio parko. 
Kadangi tai buvo nauja pa- 
tirtis, ir man pirmas kartas 
žygiuojant su orkestru.  Gal 
kvailai skamba, bet labai 
baiminausi dėl mūsų orkestro 
įvaizdžio eitynių metu. 
Juk  nesame marširuojantis 
orkestras, ir esame žygiavę 
tik miesto šventėje. Dauge-
lis mano draugų supranta, 
kaip aš myliu šį orkestrą, 
todėl nebūtų nustebę, jei dėl 
žygiavimo būčiau ėmusis 
kokių nors veiksmų. Taip ir 
buvo. Finalinę dieną moky-
tojas vienas nuvyko į rytinę 
repeticiją, o aš pamaniau, kad 
galim neleisti laiko veltui ir 

pabandyti pasimokyti žygiuoti. 
Viena yra tiesiog žygiuoti, o 
visai kita yra žygiuojant groti. 
Pasidalinome į dvi grupeles: 
vieni žygiavo mokyklos sta-
dione, kiti išėjo patriukšmauti 
vilniečiams po langais. Per ei-
tynes džiaugsmui nebuvo ribų. 
Žinoma, pavargusios lūpos, 
troškulys, karštis ir šlapi nuo 
prakaito marškiniai nebuvo 
tie laimės rodikliai. Tačiau kai 
pamatai Vilniaus gatvėse tau 
mojuojančius, besišypsančius, 
linguojančius pagal orkestro 
grojamą melodiją  žmones, 
supranti, kad būtent dėl to ir 
groji. Ne tik sau, bet ir kitiems. 
Nerealu yra dalintis ir užkrėsti 
gerais jausmais ir melodijomis 
kitus!

– O ką galėtum patarti 
tiems, kurie nori žengti į 
muzikos pasaulį, bet nedrįsta? 

– Na, jei yra noras, tuomet 
pirmas ir svarbiausias žingsnis 

jau žengtas. Per prievartą dary-
ti tai, kas mums nepatinka yra 
laiko gaišimas. Nežinau, ar esu 
gera patarėja šiuo klausimu. 
Pati į muzikos pasaulį patekau 
netikėtai, ir net keista, kad 
labai pamėgau, nes giminėje 
nėra užkietėjusių muzikantų, 
kurie kištų mažam vaikui į 
rankas instrumentą. Žinau, 
kad močiutė grojo mando-
lina, o senelis griežė smuiku, 
tačiau apie tai išgirdau tik tada, 
kai jau grojau gitara. Todėl 
patikėkite, kokios buvo mano 
giminių išraiškos, kai sužinojo, 
jog groju instrumentu. Gitara  
dar nieko, – kas ja nemoka braz-
dinti? Bet kai išgirdo, kad dar 
mokausi groti trimitu, tai buvo 
apšalę ir pamanė, jog šis instru-
mentas nevertas dėmesio, kad 
greitai mesiu. Tik tada, kai gyvai 
pademonstravau, kaip sugebu 
tuo instrumentu groti ir kaip 
tuo  esu susižavėjusi (video 

įrašų gaudavo paragauti per 
visas šventes), patikėjo. Tai-
gi,  kurie nedrįstate, bet norit, 
stenkitės daugiau pasitikėti 
savimi, turėkite daugiau 
užsispyrimo ir vilties, nebi-
jokit ieškoti, nes galit atrasti 
tai, ko net nesitikite  rasti 
(taip kaip aš ), ir prisiminkit, 
kad niekada nėra per vėlu. O 
jei manot, kad ne visiems yra 
duota dovana groti pučiamuoju 
instrumentu, ateikit į 118 
kabinetą ir išbandykite save! 
Gal netikėtai tapsite muzikan-
tais, grojančiais su cinkeliu!

– Ačiū Tau už interviu, 
buvo malonu! Sėkmės siekiant 
savo tikslų! 

– Tai ačiū Tau, kad sugal-
vojai mane pakalbinti!

   
Simoną kalbino Evelina 

Pultinevičiūtė (2b)
 

Kur stoti po 12-tos klasės? 
(arba 2017-2018 m.m. A. Šapokos gimnazijos abiturientų 

stojimų rezultatai)
Nė vieni paskutiniai abiturientų mokymosi metai 

neapsieina be to vienintelio klausimo: kur stoti? Dau-
guma moksleivių vis dar yra pasimetę bei neapsisprendę,  
kur mokytis toliau. Visi, be išimties, stengiasi atrasti 
kuo daugiau atsakymų, tačiau neretai iškyla dar daugiau 
klausimų, bet viskas palaipsniui šiek tiek paprastėja: atsi- 
randa tikslai, tam tikri siekiai ir noras įgyvendinti svajonę, 
mokytis ar veikti tai, ką norėjai ir apie ką svajojai. 

Kiekvienais mokslo metais „Paupėja“, skiria tam tikrą 
laikraščio dalį apžvelgti abiturientų stojimo rezultatus. Juk 
dauguma gimnazijos dvyliktokų, ar net vienuoliktokų, jau 
domisi, kokie Lietuvos universitetai, kolegijos ar akademi-
jos šiuo metu yra pačios populiariausios, kur mūsų gim-

nazijos moksleiviai stoja dažniausiai. Į kurias – valstybės 
finansuojamas ar nefinansuojamas – vietas mūsų gimnazi-
jos moksleivių pakliūna daugiausiai, ir ar yra išvykusių 
mokytis į užsienį, dirbančių ar einančių tarnauti tėvynės 
labui. Taigi, šis straipsnis yra skirtas apžvelgti 2017-2018 
m.m. A.Šapokos gimnazijos abiturientų stojimų ir tolesnės 
veiklos rezultatus. Remiantis 2017-2018 metų duomenimis 
matyti, jog du universitetai –Vilniaus Universitetas (VU) 
ir Vilniaus Gedimino technikos universitetas (VGTU)

– vis dar išlieka patys populiariausi pasirinkimai mūsų gim-
nazijoje. Į VU įstojo 31 gimnazijos moksleivis, 29 iš jų  pa- 
kliuvo į valstybės finansuojamas, o 2 į nefinansuojamas vietas. 
Į VGTU įstojo 19 moksleivių, 17 į valstybės finansuojamas, 2 
į nefinansuojamas vietas. Toliau seka Vytauto Didžiojo univer-
sitetas (VDU), į kurį įstojo 11 gimnazijos abiturientų. Ketvirtąją 
vietą užima Kauno Technologijos Universitetas (KTU), į kurį 
pateko 7 abiturientai. Penktąją vietą mūsų reitinge dalijasi 2 
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universitetai: Mykolo Romerio universitetas (MRU) ir Lietu-
vos sveikatos mokslų universitetas, į kuriuos įstojo po 5 mūsų 
gimnazijos moksleivius. Šeštoji vieta atitenka Lietuvos sporto 
universitetui (LSU). Septintoji vieta – Klaipėdos universitetas 
(KU). Aštuntąja vieta dalijasi Vilniaus dailės akademija (VDA) 
ir Aleksandro Stulginskio universitetas. Devintojoje vietoje 
atsidūrė Lietuvos muzikos ir teatro akademija, Jono Žemaičio 
karo akademija bei Bona femina akademija. Vien į universitetus 
iš 150-ties mokinių pateko 91. Tokia statistika suteikia nemažai 
informacijos apie mūsų gimnazijos moksleivių gabumus bei 
siekius mokytis ten, kur svajoja ir nori. 

Štai ir atėjo metas kolegijoms. Pati populiariausia tapo Vil-
niaus kolegija,  antroji – Utenos, trečioji – Kauno, ketvirtoji 
– Vilniaus dizaino kolegija, o penktoji vieta atitenka Panevėžio 
kolegijai. Iš 150 mokinių  šias mokymosi įstaigas pasirinko 22.

Įdomu ir tai, jog A.Šapokos gimnazijos abiturientai rinko-
si ne tik Lietuvos universitetus ir kolegijas. Netgi 10 pateko į 
užsienio universitetus, 2 į užsienio koledžus. Toks pasirinkimas 

atskleidžia norus tobulėti ir studijuoti ne vien Lietuvoje, tačiau 
ir kitose pasaulio valstybėse.

 Kai kurie abiturientai rinkosi kitokį kelią: 21 šapokietis 
pradėjo dirbti, o  du išėjo į kariuomenę tarnauti Tėvynės labui.

Taigi, apibendrinant  2017-2018 m.m. A.Šapokos gimnazi-
jos abiturientų stojimų ir tolesnės veiklos statistiką, galima 
teigti, jog didesnė dalis gimnaziją baigusių mokinių nusprendė 
siekti aukštojo mokslo ir įgyti aukštąjį išsilavinimą. Kiti įstojo 
į kolegijas, treti į užsienio universitetus ir koledžus, o dar kiti 
šiuo metu dirba arba yra kariuomenėje. Matome, jog pasirin-
kimai yra labai skirtingi, tačiau kiekvienas bando kurti naują 
gyvenimą bei siekti naujų tikslų.

Linkime sėkmės tiek gimnaziją baigusiems mokiniams, tiek 
šių metų  dvyliktokams, kurie per šiuos mokslo metus turės 
nuspręsti, kur stoti ir ko toliau siekti gyvenime. Atminkite: 
„Mokslo šaknys karčios, bet vaisiai saldūs“. 

Karolina Vanagaitė 3b

Redaktorės žodis
Šiandien Jūsų rankose – pirmasis  2018-2019 m. m. Utenos Adolfo Šapokos gimnazijos laikraščio „Paupėja“ 

numeris. Pripildytas rudeniu kvepiančių naujienų vėjų, artėjančių žygių link aukščiausių pasiekimų viršukalnių 
bei paprasčiausio noro  būti skaitomu. Šis leidinys nori ir gali būti tarpininku tarp moksleivių ir mokytojų, tarp 
mokyklos ir miesto bendruomenės. Turime itin daug talentingų, išmintingų, tikslingų bei ryžtingų mokinių, kurie 
pagaliau  gali išdrįsti  brūkštelti nors keletą eilučių, priversiančių susimąstyti, suteiksiančių galimybę pasimėgauti 
akimirkos, jausmų grožiu, kurį darbų sūkuryje taip dažnai užmirštame. Taigi, nebijokime kurti, rašyti, išsipasakoti, 
pasipiktinti, pasidžiaugti ar paprasčiausiai pagirti ar pasveikinti draugą, mokytoją. To ir linkiu visai „Paupėjos“ 
redakcijai ir mokyklos bendruomenei. Būkite laisvi! Tik nepamirškite įrodyti, kad tokie iš tiesų esate. Kurkite 
drąsiai, be nuobodžių taisyklių, primestų įsitikinimų. Pagaukit rudens vėjo Jums įpūstą įkvėpimą, išliekit jį ant 
popieriaus lapelio ir drąsiai atskraidinkite jį mums. Įkvėpimo ir drąsos. Nieko daugiau tikrai nereikia. 

Redaktorė Asta

Svajonių darbas?
  (Pabaiga. Pradžia 

91-ajame numeryje)
Turbūt dauguma merginų, 

o galbūt net ir vaikinų pasva-
jojame apie galimybę dirbti 
modeliu. Juk galėtume ke-
liauti ir keliauti, būti pačiais 
gražiausiais ir laimingiau-          
siais, nelankyti pamokų, leisti 
laiką su nuostabiais (kaip ir 
mes) žmonėmis ir dar už tai 
gauti milžiniškus pinigus. Ar 
ne? Būtent daugelį modelio 
darbo subtilybių, įdomiausius 
užkulisius ir pasiryžo atskleisti 
dvi šaunios, mums visiems pui-
kiai pažįstamos gimnazistės: 
Gintarė Dabregaitė ir Kamilė 
Kazickaitė. 

– Ar tapusi modeliu 
pradėjai daugiau domėtis 
mada, jos tendencijomis?

K.: Niekuo nereikia 
domėtis, tos tendencijos 
jau pačios pas tave į galvą 
automatiškai ateina, nes 
vaikštai, stebi kitus žmones, ir 

lieka atmintyje viskas, telieka 
atsirinkti, kas tau gražu, o kas 
ne, ir kaip tu norėtum atrody-
ti. Didmiesčiuose yra begalė 
stilingų žmonių.

        – Kaip atrodo įprasta 
modelio darbo diena? 

G.: Kol kas esu modelia-
vusi tik Kinijoje ir Taivane, 
todėl galiu trumpai pristatyti 
toms vietoms būdingą mo- 
delio dieną. Sutartu laiku, 
sutartoje vietoje yra paima-
mos merginos ir vežamos į 

kastingus (atrankas), jų per 
dieną būna įvairiai (2-7), 
todėl įprastai namo grįžtame 
vakare. O darbai įvairūs: 
katalogai, drabužių demon-
stravimas vaikštant podiumu 
(fashion show) arba tam tikrų 
daiktų pristatymai (event). 
Kinai klientai ne visuomet 
moka anglų kalbą, todėl būna 
atvejų, kai į darbą važiuoja 
kartu ir taip vadinama modelio 
pagalbininkė booker'ė.

K.: Būnant užsienyje 
iš vakaro gauni rytojaus 
darbotvarkę. Ir tai bus vienas 
iš trijų: kastingai, darbas arba 
laisvadienis. Gavusi kažkiek 
kastingų visą dieną lakstai po 
juos, o radusi tarpelį ieškai 
kur ką užvalgyti. Grįžus 
namo norisi tik poilsio, pa-
bendrauti su artimaisiais. Na 
o laisvadienis žinoma, kad 
skirtas APSIPIRKINĖJIMUI! 
Dievinu pirkti rūbus, batus, 
kosmetiką. Užsienyje yra 
milžiniškas parduotuvių pasi- 
rinkimas, daiktų įvairovė, o tai 

ir padaro šią veiklą man labai 
patinkančia.

  – Juokingiausias ar 
keisčiausias įvykis yra...

K.: Kastingas ledų rekla- 
mai. Į jį eidama nesitikėjau 
nieko, bet atėjus teko pabūti 
nuo svajotojos, kuri vaikščiotų 
taip, kaip vaikšto Alisa savo 
išsvajotoje stebuklų šalyje, 
nepaisant to, jog aplink tave 
tik paprasta svetainė bei 
virtuvė, iki rokerės, lazdelėmis 
mušančios kelias šiukšlių 
dėžes (įsivaizduokite, kad tai 
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būgnai) ir kratančios galvą. Ir visa tai vyksta visiškoje tyloje 
priešais kamerą, už kurios sėdi keturi žmonės rimtais veidais. 
Gaila, bet į šį darbą manęs neatrinko

    – Niekuomet nepamiršiu kuomet...
G.: Niekuomet nepamiršiu savo pirmosios kelionės į 

Šanchajų , aplankyto Disney Land'o ir , be abejonės, patirtų 
maudynių, nuostabaus krioklio bei kalnų Taipėjuje.

K.: Niekuomet nepamiršiu kuomet dalyvavau savo pirma-
jame šou. Galbūt todėl, kad jis buvo pirmasis. Tai buvo Agnės 
Kuzmickaitės kolekcijos pristatymas. Teko eiti gana sun-
kia trajektorija, bet nesuklydau, nes labai bijodama labai ge-
rai įsiminiau, kaip ką reiks daryti. Nuo to laiko Agnė manęs 
nepamiršta, ir toliau kasmet dalyvauju jos šou.

– Ar užsakovai pakankamai rūpinasi modeliais?
G.: Pasitaiko visokių. Vieni labiau atsižvelgia į tave, tavo 

savijautą, poreikius, kitiems tu esi tik darbo objektas. Bet elgia-
masi ganėtinai žmogiškai ir draugiškai.

K.: Kiek užsakovų, tiek ir skirtingų rūpinimosi lygių. Tačiau 
dažniausiai pasitaiko, jog jie rūpinasi pakankamai gerai ir svar-
biausia, kad pamaitina

– Ar grįžus po ilgai užtrukusių kelionių sunku pasivyti vi-
sus mokykloje? Ar nenukenčia mokslai, žinios?

G.:Šiek tiek sunku iš karto adaptuotis, bet po truputį grįžti į 
senas vėžes, kalbiesi su mokytojais, lankai konsultacines pamo-
kas ir tokiu būdu atsiskaitinėji susikaupusį kalną darbų.

K.: Mokslai labai akivaizdžiai nukenčia, tačiau stengiuosi 
labai nestresuoti ir vytis tiek kiek galiu. Visko juk gyvenime 
nemokėsi. Dvyliktoje klasėje stengiuosi keliauti kuo rečiau 
ir daugiau laiko skirti mokslams. Visgi norisi gerų egzaminų 
rezultatų

– Ką planuoji veikti pabaigusi mokyklą? Gal žinai, ką 
norėtum studijuoti?

G.: Planuoju po 12 klasės pasiimti metų pertrauką, kad 
galėčiau būti garantuota dėl savo tolesnių planų, nes konkrečios 

specialybes, kuri man patiktų, dar neturiu.
K.: Baigusi gimnaziją kiek galėsiu, tiek stengsiuosi mode-

liauti. Mano planuose – Niujorkas. Na o dėl studijų dar nežinau, 
bet manau, kad ne socialinius mokslus, o kažką iš tiksliųjų. Bet 
kas ten žino kaip bus vėliau.

– Ką patartum merginoms, vaikinams, norintiems tapti 
modeliais? 

G.: Patarčiau išdrįsti žengti pirmą žingsnį, pasitikėti savimi 
ir išbandyti kuo daugiau dalykų ir naujovių gyvenime, stengtis 
su optimizmu realizuoti savo tikslus ir norus.

K.: Aplinkinių sukurtas įvaizdis, koks yra modelių tobu-
las gyvenimas, visiškai neatspindi realybės. Nebus lengva, 
bet turint tai omenyje telieka eiti ir bandyti savo jėgas! Juk 
nepabandęs nesužinosi, ar šis darbas tinka tau.

– O ko palinkėtum tiems, kurie neplanuoja tapti modeliais, 
tačiau svajoja pagaliau pradėti labiau rūpintis savo stiliumi, 
išvaizda? Kaip atrasti ir realizuoti save šioje srityje? 

G.: Pirma -  ramiai ir gerai jaustis viduje. Tam puikiai 
padeda bet koks sportas, o tada, manau, viskas kuo puikiausiai 
atsiskleidžia ir išorėje. Tuomet visada lydi linksma nuotaika, 
šypsena ir laisvumas galvoje. O dėl stiliaus, tai labai norėčiau, 
kad mes nebijotume komfortiško išskirtinumo, ir kad drabužiai 
padėtų jaustis savimi.

K.: Jei traukia prie madų srities, tai užtektų pakeliauti po 
didmiesčius, labiau kreipti dėmesį į kitų aprangą, sekti per In-
stagram žymius žmones, kuriuos rengia stiliaus profesionalai, 
žinantys, kas madinga ir kaip tai nešioti. Na o kartais tiesiog 
reikia patiems pabandyti kažką naujo, neįprasto, nenešioto, nors 
gal  tai neatrodys labai gražu ar bus keista, nes tu nepripratęs 
prie to, bet eksperimentavimas gali sukurti labai stilingą įvaizdį. 

Interviu parengė Asta Dirmaitė

Dėmesio – PIRMOKAI!
Šių metų rugsėjo 3 – iąją dieną mūsų, Adolfo Šapokos gimnazijos, gretas papildė trys pirmokų klasės. Todėl, nenorėdami 

laužyti tradicijų, o gal tiesiog bandydami atrasti pasiteisinimą pašniukštinėti apie šią „šviežieną“ mūsų mokykloje, paskyrėme 
jiems užduotį. Pirmokai turėjo atsakyti į šešis klausimus ir parengti nuotrauką, kurioje kuo kūrybiškiau būtų vaizduojama jų klasė. 
Žinoma, tai jie darė dar ir besivaržydami tarpusavyje. Mėnesio pabaigoje rinkome komandą, kuri užduotį atliko greičiausiai, 
kūrybiškiausiai. 

Anketos klausimai:
1. Kodėl pasirinkote A. Šapokos gimnaziją?
2. Ko tikėjotės ateidami į gimnaziją ir ar tai pasiteisino?
3. Ką šioje aplinkoje atradote naujo/geresnio/keisto?
4. Kokių klasiokų gabumų pastebėjote? Gal patys atradote naujų pomėgių?
5. Kurios pamokos įsiminė labiausiai? Kodėl?

1A
1. Pasirinkome A. Šapokos gimnaziją, nes 

mums ši mokykla pasirodė įdomi, puikiai atitinkanti 
mokinių interesus bei gerai paruošianti tolimesniam 
gyvenimui, studijoms. Be to, apie šią mokyklą, jos 
mokytojus girdėjome daug gerų atsiliepimų, o tai irgi 
prisidėjo prie mūsų pasirinkimo mokytis būtent čia.

2. Tikėjomės sutikti bendraminčių, draugiškų 
bei kūrybingų žmonių, taip pat – sau patinkančios 
veiklos. Kol kas, galime teigti, jog visi mūsų lūkesčiai 
pasiteisino. Tikimės, kad savo nuomonės ir gerų 
įspūdžių vėliau pakeisti nereikės.
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3. Atradome daugybę būrelių, begalybę kitų popamokinių veiklų. Pastebėjome, kad šioje gimnazijoje iš tiesų puikiai mo-

kama išnaudoti erdves. Pvz.: „Chill zona“, A. Šapokos atminimo kambarys. Taip pat, mus labai džiugina mokyklos bendruomenė, 
kuri yra visada pasiryžusi padėti. 

4. Pastebėjome, jog mūsų klasė yra labai draugiška. Turime daug itin gabių žmonių tiek moksle, tiek sporte bei kūryboje. 
Tuo labai džiaugiamės. Tikimės ir toliau taip gerai sutarti bei suprasti vienas kitą.

5. Labiausiai įsiminė istorija, dorinis ugdymas, muzika, kūno kultūra, lietuvių kalba. Tikriausiai dėl to, kad visas šias 
pamokas vienija vienas bendras dalykas – puikūs mokytojai. Pamokos turinys išdėstomas labai įdomiai, jos laikas iki paskutinės 
minutės būna išnaudotas tikslingai, mokymasis neprailgsta.

6. Žadame aktyviai dalyvauti visose mokyklinėse veiklose, dirbti ne tik atsakingai, bet ir linksmai, ir būti pavyzdinga 
bei gera  klase, komanda, kuri jau pradėjo formuotis. Džiugu, kad jau dabar esame labai artimi. Pažadame siekti aukščiausių 
rezultatų ir augti visi kartu.

1B
1. Čia mokėsi kai kurių mokinių tėvai, draugai, broliai ir seserys. Jų 

rekomendacijos ir padėjo pasirinkti būtent šią mokyklą.
2. Tikėjomės geros aplinkos, draugiškų mokytojų ir bendraklasių, 

linksmų, kitus suprantančių žmonių. Taip pat tikėjomės (ir vis dar tikimės) 
neatrodyti „vaikais“ prieš visą mokyklos bendruomenę. Visa tai iš dalies 
pasiteisino arba jau vyksta judėjimas lūkesčių išsipildymo link.

3. Atradome „chill“ zoną, kuria nenorime dalintis. Gera, kad val-
gykloje malonus kvapas, tualetuose yra tualetinio popieriaus ir muilo. 
Smagu, kad mokiniai vaišina obuoliais, kuriuos labai mėgstame, todėl 
nenorime dalintis su kitais.

4. Dauguma klasiokų yra muzikalūs, meniški, pasiruošę įvairiems 
iššūkiams. Keli žmonės susidomėjo Mokinių Tarybos veikla ar muziki- 
niais užsiėmimais.

5. Labiausiai įsiminė kūno kultūra, nes reikėjo pradėti rimtai 
sportuoti, istorija, nes ją dėsto mūsų mylima auklėtoja, ir biologija, nes 
mokytoja puikiai geba suvaldyti klasę, neleidžia plepėti ir moka iš pirmo 
žvilgsnio nelabai įdomias temas paversti itin įdomiomis.

6. Esame mes 1B,
Geresni nei A ir C!
Padarysim, ką galėsim,
Ir visus mes nugalėsim!!!

1C
1. Pasirinkome šią gimnaziją dėl aukšto mokymo(si) lygio, daugybės įvairių žinomų žmonių, baigusių šią mokyklą ir dėl 

to, kad į ją mokinai ateina rimtai dirbti.
2. Tikėjomės galimybės mokytis kokybiškai, pažinti ir išbandyti save įvairiose naujose srityse. 
3. Teigiamą įspūdį paliko penktadieniais pertraukų metu skambanti muzika, įvairios veiklos bei jauki ir patogi „chill 

zona“.
4. Pastebėjome, kad dauguma iš mūsų yra išties subrendę, komunikabilūs, tolerantiški, mokantys dirbti komandoje.
5. Labiausiai įsiminė netradicinės mokomosios pamokos. Pvz.: išvyka į Anykščius.
6. Stengsimės išsiskirti originalumu, mokėjimu dirbti kartu, gera nuotaika ir pozityviu požiūriu į mokslus!

Džiaugiamės, kad šiais metais prie 
mūsų mokyklos bendruomenės prisijungė 
toks didelis būrys šaunių, komunikabilių, 
ryžtingų bei linksmų pirmokų! Tikime, 
kad visi tikslai, kurie bus užsibrėžti 
mokslo metų bėgyje, taps tikrove. Visa-
da išlikite tokie nuoširdūs, smalsūs ir 
viskuo besidomintys. Net ir tada, kai 
jau būsite dvyliktokai, ir viskas atrodys 
įprasta, nuobodu, sugebėkite neprarasti 
to smalsumo, kurį čia atsinešėte šių metų 
rugsėjo mėnesį. Na, o konkurso rezulta-
tai ir apdovanojimų laikas kol kas išlieka 
paslaptis. 

Parengė Asta Dirmaitė, 4a
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Iš Šapokos paleis-
ti, bet nepamiršti

Praėjusiais mokslo metais 
mūsų mokyklą baigė apie pus-
antro šimto puikių mokinių, o 
mums parūpo pakalbinti  penkis 
šaunius, bet labai skirtingus dvy-
liktokus: Kasparą Gaižauską, 
Faustiną Markauskaitę, 
Vestiną Liobikaitę, Lauryną 
Vaškevičių ir Gretą Deniušytę. 
Nors oficialiai jie nebėra mūsų 
mokyklos mokiniai, jie mums 
visada liks mokyklos dalimi. 
Mums buvo įdomu, ką jie veikia 
dabar, taigi susisiekėme su jais.

– Kur įstojai, kodėl? Ar pa-
siteisino lūkesčiai?

 Kasparas: Studijuoju Vil-
niaus universitete, apie kurį 
galiu atsiliepti tik teigiamai. 
Studentams suteiktos visos 
galimybės siekti aukščiausių 
rezultatų ne tik moksle, bet 
ir įvairiose kitose veiklose, 
įvairiapusiškai tobulėti kaip 
asmenybei, jeigu tik pats 
studenčiokas to nori.

Faustina:  Įstojau į M. 
Romerio universitetą, ver-
timo ir redagavimo specialybę. 
Mokausi dvi užsienio kalbas, 
anglų ir norvegų. Kol kas dar 
anksti pastebėti, ar pasiteisina 
lūkesčiai, bet viskas atrodo ne-
blogai, dėstytojai supratingi ir 
puikiai išmanantys savo darbą.

Vestina: Įstojau į Vilniaus 
universitetą, socialinį darbą. 

Laurynas: Įstojau į 
neurobiofiziką, bet kodėl, savęs 
klausiu dar iki šiol. Visada 
žinojau, jog noriu sieti savo 
ateitį su gyvybės mokslais – 
dešimtoje klasėje net svajojau 
apie medicinos studijas, tačiau 
laikui bėgant supratau, kad mane 
labiau traukia mokslininko ke-

lias. Savo studijų pasirinkimą 
pakeičiau kone paskutinę 
minutę, labiau pasidomėjęs 
apie pačią programą. Neuro-
biofizika yra tarpdisciplininis 
mokslas, o studijų laikotarpiu 
teks mokytis visko – chemijos, 
matematikos, biologijos, fizikos 
ir netgi informatikos. Lūkesčių 
didelių neturėjau, nes mokslas 
labai naujas, tačiau viena mintis 
pasiteisino – mokytis tikrai nėra 
lengva. Tikiuosi greitu metu pa-
galiau galutinai apsispręsti, ar 
čia tikrai mano vieta.

Greta: Tikriausiai mano 
patirtis truputį skiriasi nuo 
daugelio, nes išvykau mokytis 
viena į Londoną ir kas 
savaitgalį negaliu išsimiegoti 
savo lovoj ar pavalgyti mamos 
maisto. Mano dabartinė moky-
mosi įstaiga yra labai moderni. 
Yra galimybė naudotis aukštos 
kokybės inventoriumi ir neštis 
jį namo! Pats universitetas 
yra tarpkultūrinis, tad nėra la-
bai didelio gėdos jausmo, kad 
nešneki puikiai angliškai.

– Ką manai apie savo 
dabartinę mokymosi įstaigą?

Kasparas: Net pasibaigus 
valstybinių brandos egzaminų 
sesijai, nepaisant daug laiko, 
skirto paieškoms, žinojau tik la-
bai daug studijų programų, ku-
rios manęs nedomina, o to, ką 
norėčiau nuoširdžiai mokytis, 
turėjau tik vieną netvirtą 
variantą – anglų ir kitą užsienio 
(ispanų) kalbą.  Ėmiau ir surizi-
kavau, ir įstojau. Su kiekviena 
savaite universitete po truputį 
imu jausti, jog, ko gero, „pa-
taikiau“, esu tinkamoje vietoje, 
ir viskas šiose studijose man 
daugiau ar mažiau tinka ir pa- 
tinka. Nežinau, ar tą patį saky-
siu po metų, bet šiandien at-
sakymas teigiamas.

Faustina: Yra daug 
nuomonių apie šį universitetą, 
bet aš manau, kad studijų 
kokybė priklauso nuo studen-
to nusiteikimo ir pasiryžimo 
mokytis. O dėstytojai, mano 
akimis, visur maždaug panašūs.

Vestina: Vilniaus univer-
sitetas yra geriausias univer-
sitetas Lietuvoje. Čia mokytis 
ir save realizuoti galimybės yra 
visiems.

Laurynas: Kadangi mo-
kausi Vilniaus universiteto 

Gyvybės mokslų centre, galiu 
drąsiai teigti, jog atmosfera čia 
tikrai gniaužianti kvapą. Pats 
pastatas naujas ir itin moder-
nus, o galimybė vaikščioti tais 
pačiais koridoriais bei spausti 
ranką tokioms asmenybėms 
kaip V.Šikšnys ar U.Neniškytė 
tik dar labiau motyvuoja sun- 
kiems mokslams.

Greta: Savo pasirinkimu 
džiaugiuosi, nes žinau, jog nė 
vienas Lietuvos universitetas 
nesuteiktų man tokių palankių 
galimybių mokymuisi ir savęs 
ieškojimui. O studijuoju aš 
muzikos vadybą.

– Kuo mokykla skiriasi nuo 
tavo mokymosi įstaigos, kurio-
je mokaisi?

Kasparas: Visi, ko gero, 
ir taip žino, jog paskaitos uni-
versitetuose trunka ilgiau nei 
pamokos, o ir auditorijos (nors 
tikrai ne visos) yra didesnės nei 
klasės mokykloje – tą pasakęs 
nieko nenustebinsiu. Skirtu-
mas, kuris man asmeniškai 
iškart pasijautė – tai auklėtojos 
nebuvimas. Šilčiausi linkėjimai 
mylimai auklėtojai Stasei!

Faustina: Mokykloje 
mokytojams rūpi ne tik mūsų 
pasiekimai moksle, bet ir veik-
los pertaukų metu, o univer-
sitete dėstytojams rūpi tik laiku 
atlikti darbai. Mokykloje moky-
tojams svarbus lankomumas, 
ką mes veikiam, jei neateinam 
į pamoką, dar netgi informuoja 
tėvus, o universitete kiekvieno 
studento reikalas, kur kada būna 
ir kodėl.

Vestina: Universiteto 
bendruomenė yra žymiai 
didesnė. Na ir mokytis čia turi 
pats, niekas tavęs nevers, priva-
lai pats būti motyvuotas studi-
juoti.

Laurynas: VU GMC 
ruošiami specialistai yra itin 
vertinami pasaulinėje rinkoje, 
kadangi čia skiriamas didžiulis 
dėmesys ne tik teorinėms 
žinioms, bet ir praktikai. Net 
pirmakursiai yra skatinami 
prisijungti prie tyrimų grupių 
laboratorijose, o jų pasirin-
kimas ganėtinai platus – nuo 
naujų vaistų kūrimo, kur patekti 
bandau ir aš, iki darbo su moto-
riniais neuronais. Įspūdį palieka 
ir pačių studentų nusiteikimas. 
Kur mokykloje pamatysi kaip 

mokiniai stumdosi dėl vietos 
matematikos kabinete? 

Greta: Universitetas ir 
mokykla skiriasi tuo, kad pa-
galiau nėra priverstinio mo-
kymosi, viskas paruošta pagal 
programą, jokios monotonijos. 
Turiu tik 3 dienas paskaitų. Kas 
gi gali būti geriau?

– Ką manai apie savo 
kambario draugus/ naujus 
pažįstamus?

Kasparas: Universitete 
jau sutikau gana daug naujų 
žmonių, iš kurių kone su 
kiekvienu yra įdomu paben-
drauti ar leisti laiką kartu. Prieš 
persikeldamas gyventi į uni-
versiteto bendrabutį tikrai bu-
vau kiek neramus dėl būsimų 
„kambariokų“, tačiau nerimas 
nepasiteisino – gerai sutariame, 
ir laikas bendrabutyje neprailg-
sta, tik, va, šaldytuvo nau-
doto jau mėnesį niekaip įsigyti 
neišeina... Gal kas turite?

Faustina: Negyvenu ben-
drabutyje, o grupiokais esu 
patenkinta :)

Vestina: Man labai pasisekė, 
nes mano kambariokės labai 
draugiškos, ir dėl visko suta- 
riam. 

Laurynas: Gyvenu su drau-
gu, todėl problemų tikrai ne-
turiu. Džiaugiuosi, jog kursio-
kai labai draugiški - turėjome 
keletą pasibuvimų, jaučiamės 
kaip viena didelė šeima. Aišku, 
trūksta vyriškos kompanijos, 
kadangi čia merginų beveik 
trimis kartais daugiau, bet ben-
dradarbiavimas su kitų kursų 
studentais bei visuomeninės 
veiklos kolegomis leidžia pajus-
ti tikrą studentišką gyvenimą.

Greta: Negyvenu bendra-
butyje, nes bendrabučių kai-
nos Londone ne tik stebina, bet 
ir šokiruoja, tad nuomojuosi 
kambarį name, kuriame gyvena 
studentai, ir keletas iš jų yra 
lietuviai! Vis dar yra keistas 
jausmas būti toli nuo šeimos, 
nuo draugų, pradėti viską iš 
pradžių. 

Dėkojame už atsakymus 
mūsų buvusiems šapokiukams 
ir linkime didžiausios sėkmės 
pasirinktose studijose!

Eglė Zarankaitė ir Marius 
Simonavičius, 4b

Mariaus Simonavičiaus, 4b,  iliustracija
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MONIKUTĖS 
HOROSKOPAS

 Dėmesio! Pažvelkite į tai 
linksmai, su šypsena. Ši in-
formacija yra humoristinė, 
neieškokite gilios prasmės ir 
nepriimkite jos kaip įžeidimo.

AVINAS
 Primityvus. Sunkiai su-

vokia net paprasčiausius 
dalykus. Dažnai tampa treneriu 
arba sportininku. Šeimyniniame 
gyvenime jį reikia laikyti kuo 
toliau nuo piniginės – prašvilps 
ir savus, ir svetimus pini-
gus. Draugijoje nuoboda. Kai 
geresnės nuotaikos, kelia skan-
dalus.

JAUTIS
 Šykštuolis, padlaižūnas ir 

skundikas. Linksta į tą pusę, iš 
kurios pučia palankus vėjelis. 
Superkritiškas iš prigimties. Myli 
turtus. Egocentriškas su sadis-
tiniais polinkiais. Apsimesdamas 
šventutėliu terorizuoja šeimą 
nuo ankstyvos vaikystės. Niekuo 
nepasitiki. 

   „Tapti lietuvių kal-
bos mokytoja - mano 
svajonė, kuri išsipildė“

Taip sako naujas žmogus mūsų gim-
nazijoje – lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytoja Jolita Bukėnienė. Jai šūsnį 
klausimų pažėrė 3d klasė, norėdama 
geriau pažinti savo kelionės po gimtosios 
kalbos lobius vadovę.

–Kaip ir kodėl pasirinktote lituanis-
tikos studijas?

Lituanistikos studijas pasirinkau ne iš 
karto. Studijavau kitą kūrybingą tiksliųjų 
mokslų specialybę – siuvimo dizainą, 
tačiau jį baigusi supratau, kad mano 
asmenybės polėkiai didesni, norėjosi 
platesnių intelektinių žinių. Tobulą 
laisvalaikį visuomet suvokdavau kaip 
laiką, praleistą su knyga. Literatūra ir 
lietuvių kalba mane visuomet žavėjo, todėl 
nutariau mokytis toliau. Kai teko rinktis 
studijas, iš dvidešimt galimų užpildžiau 
tik vieną vienintelę – lietuvių filologiją. 
Tuometinė komisija rekomendavo grįžti 
ir užpildyti likusias, jei kartais neįstočiau, 
tačiau griežtai atsisakiau, motyvuodama 
tuo, kad noriu studijuoti tik Lietuvos edu-
kologijos universitete lietuvių filologiją, 
daugiau nenoriu būti niekuo, tik lietuvių 
kalbos mokytoja. Įstojau. Antra grupėje. 
Mano užsidegimą ir meilę studijoms 
iškart pastebėjo universiteto ir fakulteto 
akademinė bendruomenė, už pasieki-
mus buvau rektoriaus A.Gaižučio ir 
Lituanistikos fakulteto dėstytojų ne kartą 
apdovanota vardinėmis padėkomis, sti-
pendija. Dėl šios priežasties pasirinkau 
sunkias, bet mano savastį atspindinčias 
literatūrologijos magistrantūros studijas, 
kurias baigiau su pagyrimu. Tikrąja to 
žodžio prasme šiose studijose jaučiausi 
laiminga, nes neišmatuojamai praplėčiau 
ne tik savo žinių akiratį, bet ir atradau bei 
įprasminau save.

–Kodėl tapote lietuvių kalbos moky-
toja?

Lietuvių kalbos mokytoja tapau 
anksčiau nei planavau, nes netikėtai su-
laukiau kvietimo dirbti mokykloje dar 
būdama studentė. Man patinka dirbti su 
jaunais, smalsiais žmonėmis. Tačiau, 
žvelgiant iš tam tikros laiko distancijos, 

tapti mokytoja buvo ne tik mano svajonė, bet ir 
likimas. Pamenu, pirmame kurse mūsų profesorė 
klausė, kodėl pasirinkome pedagogines litua-
nistikos studijas. Atsakymų buvo įvairių, bet aš 
atsistojau ir nedrąsiai ištariau, kad tai buvo 
mano svajonė. Po trumpos pauzės auditorijoje 
sugriaudėjo juokas, nesijuokėme tik mudvi: 
profesorė ir aš. Kai ėjau atsiimti diplomo, tų, 
kurie iš manęs juokėsi, tarp absolventų nebuvo, 
nes jie tiesiog nebaigė studijų. Kartą po paskaitų 
troleibuse mane netikėtai užkalbino berniukas, 
gal antrokas, jis buvo vienas. Žvelgdamas man 
tiesiai į akis, paklausė: „Jūs mokytoja?“ Atsakiau 
nedrąsiai: „Taip“. Jis išlipdamas man mirktelėjo 
ir giedrai tarė: „Norėčiau, kad būtumėte mano 
mokytoja“.

–Kiek metų mokote vaikus? Ar pavyksta 
susikalbėti su jaunimu, suprasti jų ambicijas?

Lietuvių kalbos mokytoja dirbu 13 metų. 
Taip jau susiklostė mano pedagoginė karjera, 
jog visuomet mokiau gimnazijos klases. Su 
jaunimu dirbti smagu, nes mokykloje visada 
klesti džiaugsmas, laimė ir energija. Pavyk-
sta su kiekvienu mokiniu surasti bendrą kalbą, 
stengiuosi juos sudominti lietuvių kalbos ir 
literatūros dalyku, vesti nenuobodžias pamo-
kas, būnu teisinga, žmogiška, jautri, bet reikli, 
nes lietuvių kalba – tiltas į jų ateitį. 

–Ar Jums patinka Jūsų dėstomas dalykas?
Lietuvių kalba ir literatūra yra mano savas-

tis, dalis asmenybės. Dirbu sunkų, atsakingą, bet 
mėgstamą darbą, kuriame turiu galimybę būti 
jaunų žmonių vedle per žinių pasaulį, todėl, kas-
dien gyvendama literatūros ir kalbos pasaulyje, 
jaučiuosi laiminga.

Kodėl pasirinkote dirbti būtent šioje gim-
nazijoje?

Ši gimnazija respublikoje visuomet 
būna geriausiųjų gretose. Suprantama, 
kad garsus ne pats savaime pastatas, tai 
mano kolegų mokytojų sunkaus ir atsa- 
kingo darbo nuopelnas. Visada svajojau 
dirbti su gabiais ir siekiančiais savojo tik-
slo mokiniais, kuriems galėčiau skiepyti 
su didele viltimi man suteiktas universteto 
profesorių ir docentų modernias žinias.

–Kokie buvo Jūsų pirmi įspūdžiai 
atėjus į mūsų mokyklą?

Mokykloje jaučiama puiki ad-
ministracijoje dirbančių profesionalų 
vadyba, patinka formuojamas teigia-
mas bendruomenės mikroklima-
tas, kolegų pagarba, rūpestingumas, 
nuoširdus dėmesys. Esu visiems dėkinga 
už kiekvieną man skirtą šypseną ir 
klausimą, kaip jaučiuosi. Šioje mokykloje 
besimokančiais mokiniais irgi žaviuosi. 
Daug jų – būsimi iškilūs ateities žmonės.

–Ar ruošiatės ilgai mokyti lietuvių 
kalbos mūsų mokykloje?

Kiek tik reikės mokyklai ir mokiniams 
manęs ir mano žinių.

Ar turite hobį? Jei taip, tai koks jis?
Mano hobiu šiandien yra virtęs 

anksčiau minėtas siuvimo dizainas. 
Laisvalaikiu mėgstu modeliuoti, kurti ir 
siūti vienetinius drabužius sau ir artimie-
siems. Dažnai jais vilkėdama ateinu ir pas 
jus į mokyklą. Dar turiu ilgametę aistrą 
kaktusams. Šiandien jų savo kolekcijoje 
auginu daugiau nei 200 rūšių, kai kurie 
itin reti, paštu atkeliavę iš kitų kontinentų.

–Kokia Jūsų  mėgstamiausia muzikos 
grupė?

Mėgstu klausytis alternatyvaus roko, 
simfoninio ir sunkiojo metalo grupių 
kūrinių. Mane žavi jų sudėtingi ir pras-
mingi dainų tekstai bei daugiasluoksnė 
originali muzikos sandara, nuoširdumas 
koncertų metu. Mėgstamiausios grupės 
„Imagine Dragons“, „Kamelot“, „Apoca-
lyptica“, lietuviai kauniečiai „Thunder-
tale“.

–Ar turite augintinių?
Taip, turiu. Dvi jūrų kiaulytes: princesę 

Lu lu (perlas) ir Kauką. Šiuos žvėrelius 
auginu nuo vaikystės. Dėl nuostabaus 
charakterio jie tampa pilnaverčiais šeimos 
nariais ir geriausiais mano draugais.
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Kronika
Rugsėjis
Rugsėjo 3 d. gimnazijoje įvyko mokslo metų pradžios 

šventė.
Rugsėjo 4 d. pirmų klasių mokiniai dalyvavo tradicinėje 

išvykoje „Susipažinkime“. Pirmokai ir juos lydintys asme-
nys aplankė Anykščius, kur žaidė susipažinimo žaidimus, at-
liko edukacines užduotis. Taip pat mokiniai aplankė Siauruko 
muziejų ir Lajų taką.

Rugsėjo 6 d. Utenos „Utenio“ stadione vyko futbolo fiesta, 
skirta mūsų nuostabaus miesto – Utenos – 757-ajam gimtadieniui. 
Renginyje pasirodė mūsų gimnazijos šokių kolektyvo „Motus“ 
merginos, kurios dalijosi gera nuotaika ir skatino šventės dalyvius 
judėti šokio ritmu kartu su jomis.

Rugsėjo 6 d. mūsų gimnazijos mokinės bei lydinčios moky-
tojos lankėsi Kauno „Žalgirio“ arenoje ir stebėjo pasaulio jauni-
mo dailiojo čiuožimo Grand Prix etapą „Amber Cup“. 

Rugsėjo 8 d. mūsų gimnazijos moksleiviai ir mokytojai 
dalyvavo Utenos miesto 757-ojo gimtadienio šventėje.

Rugsėjo 13 d. gimnazijos aktų salėje vyko sveikatingumo 
pamoka pirmų ir antrų klasių mokiniams.

Rugsėjo 14 d. gimnazijos pirmokai Deimantė Grašytė (1c) 
ir Astijus Puodžiukas (1a) dalyvavo Lietuvos herbų ir herbinių 
ženklų interpretavimo konkurso „Lietuva mūsų ženkluose“ 
parodos pristatyme ir laimėtojų apdovanojimo šventėje, kuri 
vyko Valdovų rūmų muziejuje. Iškilmingoje apdovanojimų 
ceremonijoje Deimantė buvo apdovanota laureatės diplomu 
bei konkurso organizatorių įsteigtais prizais, o Astijus gavo 
padėkos raštą.

Rugsėjo 20 d. gimnazijos mokiniai kartu su mokytoja B. 
Siliūniene dalyvavo žygyje dviračiais, kurį organizavo Utenos 
sveikatos biuras

Rugsėjo 21 d. gimnazijoje suorganizuota interaktyvi pas-
kaita apie pilietiškumą „Jaunimo įsitraukimo į viešojo valdymo 
procesus skatinimas“, kurioje dalyvavo 1b ir 2a klasių moki-

niai.
Rugsėjo 16–23 dienomis trys mūsų mokyklos mokyto-

jos – Z. Kezienė, I. Budreikienė ir R. Lasavičienė – dalyvavo 
Erasmus+ mokymuose Slovėnijoje, Ptuj mieste. Mokomasis 
mobilumo projektas „Twinception“ buvo skirtas mokytojams ir 
asmenims, dirbantiems su jaunimu neformaliojo švietimo sri-
tyje. 

Rugsėjo 25 d. 2a ir 2c klasės mokiniams pilietinio ugdymo 
pamoka vyko išvykoje po Zarasų ir Utenos kraštus, kur moki-
niai minėjo Lietuvos žydų genocido dieną. 

Rugsėjo 26 d. ryte gimnazijos mokiniai buvo pasveikinti 
įvairiomis užsienio kalbomis, o per užsienio kalbų pamo-
kas vyko renginys, skirtas Europos kalbų dienai, kurį vedė 
Mykolo Romerio universiteto Humanitarinių mokslų instituto 
dėstytojos.

Rugsėjo 26 d. gimnazijoje vyko integruota vokiečių kalbos 
ir rusų kalbos pamoka 1b klasei „Kalba – kelias į pasaulį“, skir-
ta Europos kalbų dienai.

Spalis
Spalio 1 d. dieną gimnazijos dailės galerijoje vyko parodos 

„Su(si)tikimas“ aptarimas. Apie savo kūrybą mintimis su gim-
nazistais pasidalijo tekstilinių paveikslų parodos autorė Edita 
Bugvilionytė-Bikelienė.

Spalio 4 d. Gimnazistai laikė Lietuvos Konstitucijos 
egzaminą. Geriausiai egzamino užduotis atliko ir į antrąjį turą 
pateko 4b klasės mokinė Karolina Leonovaitė. Antroje vieto-
je liko 3c klasės mokinys Giedrius Balinskas, o trečioje – 3b 
klasės mokinė Joana Vaičiūnaitė.

Spalio 4 d. gimnazijoje vyko projektas „Pamokos kitaip“, 
kurį vykdėme su Švietimo informacinių technologijų centru. 
Vykusių pamokų tema – „Šiuolaikinė žurnalistika – kaip papa-
sakoti svarbią istoriją clicbaitų ir socialinių tinklų pasaulyje?“

Spalio 5d. Mokykla šventė Mokytojų dieną bei mokyklos 
gimtadienį.

   Parengė Justina Bukelskytė, 3b

DVYNIAI
 Amžinas kūdikis, tiek 

intelektualine, tiek jausmų 
prasme. Vienintelis dalykas, 
ką dvyniai mėgsta iš tikrųjų 
– tai paplepėti ir lošti loteri-
joje. Šnekant jo mintys veja 
viena kitą. Nuomonę keičia 
dažniau nei rūbus, nes neturi. 
Nepakenčia nei fizinio, nei pro-
tinio darbo. 

VĖŽYS
 Nevykėlis. Niekas negali 

pakeisti jo nuomonės nei mok-
sle, nei gyvenime. Su pasiten-
kinimu juodina visus ir viską 
iš eiles. Jo tolerancija remiasi 
tik išore. Mėgsta komfortą ir 
ramybę. Kasdienio gyvenimo 
rūpesčiai jam šlykštūs, todėl 
juos numeta kitiems. 

LIŪTAS
 Nuo ankstyvos vaikystės 

linkęs į girtuokliavimą ir 
lengvabūdiškumą. Kituose 

reikaluose tinginys. Jo  apeti-
tas gali ištuštinti visas kišenes. 
Kažkodėl dėl to netunka. 
Mėgsta, kad gyvenimas suktųsi 
apie jį! Mėgsta pasipuikuoti.

MERGELĖ
 Dramblio gracija ir 

triušio fantazija. Niurzg-
lys ir šykštuolis. Mergelės 
pedantiškumas nepakenčiamas 
nei darbe, nei šeimoje. Šaltai 
apskaičiuoja viską. Tai, ką daro 
mergelė – sunku, solidu ir nuo-
bodu. 

SVARSTYKLĖS
 Gimę po šiuo ženklu – ti-

kra nelaimė. Dvi kairiosios 
rankos, buka klausa, žlibas, hu-
moro jausmo ir ambicijų neras-
ta. Svarstyklės neturi pinigų, 
joms nesiseka meilėje, darbe, 
šeimoje, nesugeba sublizgėti 
jokia idėja. 

SKORPIONAS
 Pavojingas! Išduoda, 

apgauna, intriguoja tik dėl 
savo pomėgio naikinti. 
Negailėdamas jėgų kuria apie 
save gerą nuomonę tam, kad 
galėtų užpulti iš nugaros. Kar-
jeroje kopia lavonų laiptais. Po 
šiuo ženklu gimsta daugiausia 
nusikaltėlių.

 ŠAULYS 
 Darbo bitė, užsispyręs, 

mažų žingsnelių ir taiklaus 
šūvio šalininkas, bet dažniausiai 
jam niekas nepavyksta. Nuo 
vaikystės slankioja su valkato-
mis ir padugnėmis. Draugijoje 
kelia rūpesčių. Be tėviškų ir 
motiniškų jausmų. 

OŽIARAGIS
 Burba ir prie visko kim-

ba. Nusileidžia tik fizinei ar 
psichinei prievartai (t.y. kai 
gauna į kailį). Niekada nieko 
neatleidžia. Jo derinys: didybės 
manija + nepilnavertiškumo 
kompleksas + nedideli protiniai 

ir jausminiai gabumai. 
VANDENIS 
Niekad neatiduoda 

paskolintų pinigų. Apšneka ar-
timuosius ir nepagrįstai juos 
apjuodina. Visa tai daro už 
nugaros. Yra baisiai šykštus, 
ir to gėdijasi. “Išsikrauna” ant 
tėvų, vaikų ir sutuoktinio. 

ŽUVYS
 Tiek prisimelavusi, kad 

pati nebežino, kas iš to, ką ji 
vaidina, yra tiesa. Žuvis pati sau 
prieštarauja, meluoja, be per-
stojo “trina”, bet ne dėl naudos. 
Žuvimis galima manipuliuoti, 
nes patys nepastebėdami pa-
siduoda kitų įtakai ir mintims. 
Linkę į fanatizmą, stipresniojo 
rankose tampa pavojingu gin-
klu.

(Naršydama interneto 
platybes, būrė ir sukūrė 

Monika Černiauskaitė, 4a)


