
Gimnazijos laikraštis. Leidžiamas 3 kartus per metus. 

Kaina: 0,50 € 

Ką tik „iškepta“ moki-

nių prezidentė! 

Redaktoriaus žodis 

Gėlių žiedai, šildanti saulė, ryškios spalvos, žvaigždėtas dangus, 

gaivus vanduo, garsus griaustinis, žiogų smuikavimas, gaivūs ledai 

ir, aišku, jūra... Po gražios vasaros, ir vėl ateina mokslo metai, bet tai 

nereiškia, jog neįdomu ir nėra ką veikti! 

Surenk pagalvių mūšį! Perstumdyk baldus! 

Kaip visada laikraščio kūrybinė grupė laukia Jūsų idėjų ir pasiūlymų.. 
Martynas, gimnazijos laikraštuko „Gimnazistas“ redaktorius. 

Pabučiuok kaktusą! Nekalbėk visą dieną! 

Iškepk sausainių! Iškrėsk pokštą! 

Idėjos TAU: 



Ką norėtum pakeisti gimnazijo-
je?  
Šiuo metu gimnazija man kaip antri 

namai, ir vizualiai keisti nieko neno-

riu, tik norėčiau keisti mokinių po-

žiūrį į gimnaziją, aišku požiūrį keisti 

yra sunku, bet visada galiu pridėti 

noro, motyvacijos patiems moki-

niams  

Ar norėtum tapti garsia?  
Ne, bet jei būčiau garsi dėl savo at-

liktų darbų tada tikrai TAIP! 

Ar buvai nustebus, kai tapai 
gimnazijos mokinių preziden-
te ?  

Nors to labai norėjau, bet tapus nustebau 

juk tiek aš gimnazijai, tiek man gimnazija 

nebuvo gerai pažįstamos, tačiau puikus mo-

kinių palaikymas, geros emocijos, parodė, 

jog aš galiu būti verta šių pareigų. 

Kas tau labiausiai patinka gimnazijo-
je?  
Mokinių ir mokytojų tarpusavio bendravi-

mo jaukumas, susikalbėjimas bei mokytojų 

„lankstumas“.  

Kaip įsivaizduoji gimnaziją po penke-
rių metų?  
Taip toli dar negalvoju, bet tikiu, kad gim-

nazija bus patobulėjusi visomis sritimis, o 

mažas mokinių skaičius nebus kliūtis augti 

gimnazijai! 

Ar norėtum tapti mokytoja?  
Mokytojus aš labai gerbiu, bet pati tapti ne-

norėčiau 

Už ką savo gyvenime jauti didžiausią 
dėkingumą ?  
Didžiausią dėkingumą jaučiu už visa tai ką 

dabar turiu . 

Vardas, pavar-
dė : Darija Du-
binskaitė. 

Amžius :   16.  

Zodiako ženk-
las : Vandenis. 

Realistas / Opti-
mistas / Pesimis-
tas : Optimistas. 

Ekstravertas / 
Intravertas : Per 
viduriuką . 

Hobis : Muzika. 

Pelėda / Viever-
sėlis : Pelėda. 

Mylimiausias gyvūnas : Šuo. 

Skaniausias gėrimas : Sprite + gervuogių 
sirupas. 

Gyvenimo credo : „Geriau 
gailėtis dėl to ką padarei, 
nei dėl to ko nepadarei “. 

Mėgstamiausia pamo-
ka : Lietuvių kalba. 

Mėgstamiausias laisvalaikio 
leidimo būdas : Buvimas su 
šeima. 

Svajonių dar-
bas : Ortodontė. 

Būdvardis : Organizuota. 

Gyvenimo tiks-
las : Nenumirti. 

Palinkėji-
mas : Skaitytojams norėčiau palinkėti, 
kad niekada nedingtų jų įkvėpimas ir 
noras toliau tobulėti.  

Tobula diena susideda iš : Žiemos diena, 
aš su visa šeima, teatras!  

  2017-ais metais gegužės mėnesį mūsų gimnazijoje vyko prezidento rinkimai. Tai 

jau tapo tradicija, kad gimnazijoje kas 2 metai yra renkamas mokinių prezidentas, 

kurio pareiga domėtis bei spręsti mokinių problemas ir formuoti, 

atstovauti gimnazijos įvaizdį.  

Į kandidatus siūlėsi itin daug šaunių gimnazijos moksleivių, kurie 

nepabūgo prezidento pareigų ir atsakomybės . 

Prezidento rinkimai į mokyklinį gyvenimą įnešė kaip niekad daug 

sumaišties. Pertraukų metu buvo dalijami saldainiai su užrašu - 

,,Balsuok už mane“, užfiksavome kelis papirkinėjimo atvejus. Mo-

kiniai vedė pamokas, bendravo su mokiniai, įvardijo savo tikslus, 

kuriuos jie žada įgyvendinti tapus gimnazijos mokinių prezidentu. Gimnazijos sie-

nas puošė kandidatų reklaminiai plakatai. 

Likus trims dienoms iki rinkimų, vyko debatai, kurių metu kandidatai prisistatė savo veik-

los planus, atsakinėjo į rinkėjų klausimus. Kandidatai spinduliavo troškimu ir noru veikti 

mokinių labui. 

Šie netikėtumų 

pilni prezidento 

rinkimai atsklei-

dė daug netikė-

tumų ne tik apie 

pačius kandida-

tus, bet ir apie 

kandidatų ko-

mandas, kurios 

padėjo atsakingai 

ruoštis, skatino 

nepasiduoti ir ti-

kėjo pergale.  

 

 

 

SĖKMĖS, KŪRYBIŠKUMO, NAUJŲ IDĖJŲ IR ŠAUNIŲ PADĖJĖ-
JŲ MŪSŲ NAUJAI PREZIDENTEI DARIJAI !  

Ugnė B. ir Brigita K. 

Auksė 22% 

Darija 42% 

Eglė 11% 

Vaiva 12% 

Vilius 14% 



Pasak interneto šaltinių - motyvacija yra visus organizmo veiksmus skatinanti jėga, tačiau su kuo šių die-

nų jaunimas tapatina motyvaciją? Kaip ir iš kur ji atsiranda? Ko reikia, kad motyvacija neblėstų, o tik di-

dėtų ir augtų? Ar motyvacija priklauso nuo žmogaus, jo aplinkos, kitų žmonių reakcijos į jo vykdomus 

veiksmus; ar motyvacija yra įgimtas dalykas, lemiantis tą savybę turinčio ir/ar neturinčio asmens ateitį? 

Daug klausimų ir dar daugiau atsakymų, ypač jaunosios kartos atstovų akimis. 

Motyvuotas ir kupinas idėjų jaunimas niekur nedingo.  

Šių dienų socialinių medijų erdvėj, spaudoj, televizijoj-visur pilna straipsnių, reportažų ir panešimų apie 

tai, kaip jaunimui sekasi prisitaikyti prie inovacijų, kaip ir kur jie jas pritaiko ir kokios inovacijos jau-

niems ir originalių idėjų nestokojantiems žmonėms yra patraukliausios. Motyvacija susipažinimo su nau-

jovėmis atžvilgiu ugdo asmenines savybes, kurios praverčia ne tik jauname amžiuje, tačiau pastato mažą 

pagrindą ateičiai, o tai jau yra didelė pradžia. 

Motyvacijos išlaikymui reikia tiek nedaug. 

Jaunas žmogus-pasiklydęs žmogus, o, kad žingeidus, drąsus ir atviras iššūkiams asmuo nepasiklystų, jam 

reikalingas kitas asmuo, pasiruošęs nukreipti tinkama linkme, padėti, suprasti ir svarbiausia įkvėpti. Labai 

didelį vaidmenį dar nesuaugusio žmogaus gyvenime vaidina mokykla, tada, aišku, atsiranda ir mokyklą 

sudaranti aplinka: mokytojai, bendraklasiai ir visi, kurie supa tą jauną žmogų didžiąją dienos dalį. Taigi, 

ateidamas ten, kur praleidžia daugiausiai savo laiko, kiekvienas jaunas ir dar daug ko nežinantis žmogus 

atsineša su savimi ne tik individualų tikslą, bet atneša ir užduotį tam ar tiems žmonėms, kurie jį pasitinka, 

tą tikslą padėti pasiekti. 

Jaunų žmonių motyvaciją įtakoja kitų žmonių veiksmai? 

 Tam, kad sugrįžtų noras judėti pirmyn, toliau kažko siekti, kartais užtenka kelių ištartų žodžių, užtenka 

ypač tada, kai žodžius ištaria ne bet kas, o žmogus ar žmonės, kuriuos asmuo norėtų matyti kaip savosios 

ateities atvaizdą. „Žodžiai žudo, žodžiai gydo“, tai labai svarbu jauname amžiuje, kai pasaulis atrodo toks 

platus, o galimybės neribotos. Tokiame gyvenimo tarpsnyje svarbus kiekvienas pagyrimas, kiekvienas 

paskatinimas ir pastebėtas atliktas darbas,-tiek iš bendraamžių, tiek iš jaunesnių ir vyresnių, aplinką su-

pančių asmenų. 

Motyvacija įgyjama ir ją naikina baimė.  

Žmogus reaguoja į kitų žmonių siunčiamus signalus ir pačius žmones, todėl savaime aišku, prie motyvaci-

jos ar jos nebuvimo atsiradimo prisideda ir aplinkiniai. Piktas žvilgsnis, blogas komentaras, idėjos ar su-

manymo menkinimas, prieštaravimas nuomonei, nepalaikymas griauna pasitikėjimą savimi, visi šie nei-

giami signalai, gaunami iš aplinkos smukdo norą kažką daryti ir apskritai ko nors imtis. Nepaisant visko, 

kas bloga, kiekviena istorija turi dvi puses, o tema apie motyvaciją ne išimtis. Palaikymas, supratimas, 

pagalba, dar niekam nepakenkė, o kiekvienas supančiųjų asmenį gražus gestas ir palaikymas skatina tobu-

lėti ir augti, todėl net ir mažiausia šypsena motyvaciją didina.  

Ar šiandien tau užteko motyvacijos atsikelti ir išlipti iš lovos, kad galėtum tęsti pradėtus darbus, ar dabar 

esi ten, kur esi, nes džiaugiesi kiekviena produktyviai praleista minute ir tai, ką tu darai tau teikia džiaugs-

mą, ar tik todėl, nes reikia ir „juk niekur nedingsi“? „Nestebėk laikrodžio. Daryk tai, ką daro jis – judėk 

pirmyn“,-teigė JAV humoristas, mokytojas ir rašytojas Samas Levensonas. Na, o aš manau, kad net neati-

dus dairymasis į visas puses nuves toliau, negu sėdėjimas susikaupus.  

Ugnė D. 

Uniforma - dažnai girdimas žodis gimnazijoje, kuris tampa diskusijų objektu, vienų kritikuojamas, 

o kitų net giriamas... 

Ar kada susimąstėte? Iš vienos pusės uniforma atspindi mokinio ugdymo įstaigą, ją reprezentuoja, 

kaip ir pats mokinys, bet ar nesuvaržoma mokinio saviraiškos laisvė?  

Šiais laikais aprangos stilius paaugliams labai svarbus. Be to susiformavęs požiūris, jog jas vilkint 

yra nepatogu judėti, o svarbiausia – jos nestilingos ir pasiūtos iš nemaloniai prie kūno priglundan-

čio audinio. Kadangi mokinys didžiąją dalį dienos praleidžia mokykloje vilkėdamas uniformą ne-

gali jaustis  ir rengtis laisvai. 

Žvelgiant ekonomikos mokytojos nuomone: „finansiškai naudingiau yra įsigyti vieną uniformą nei 

keliolika bliuzonų ir vis tiek nežinoti ką apsirengti“.  

Kiekvienas žmogus laisvas, bet jo laisvė negali kenkti aplinkiniams. Argi, moksleiviai, jums nepa-

bosta kiek vieną rytą atsistojus prieš spintą galvoti ką apsirengti? Gal uniforma geriau? Uniforma 

suvienija, sustiprina gimnazijos dvasią, juk svarbiausia mokslas, o ne apranga!  

Norint pagerinti mokinių požiūrį į uniformą, gal tereikia ieškoti kompromiso tarp gimnazijos 

bendruomenės, gal tada uniforma tampų populiaresnė mokinių tarpe 

(Ne)stilingos  

(Ne)sustiprina gimnazijos dvasią  

(Ne)suvaržoma mokinio saviraiškos laisvė  

(Ne)suvienija moksleivius 

(Ne)trukdis asmenybės vystymuisi 

(Ne)vienoda apranga mokykloje 

(Ne)atspindi mokinio ugdymo įstaigą 

(Ne)būtume visi "pilka mase" 

(Ne)gali jaustis ir rengtis savo nuožiūra 

(Ne)galvoti ką apsirengti 

(Ne)naudingiau viena uniforma 

(Ne)reprezentuoja mokinį 

Pagalvok, už ar prieš uniformą? 


