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Pokyčiai
Ganėtinai žvarbus, itin lietingas ir todėl nemalonus šių metų ruduo 

vis tik turėjo vieną gerą savybę – lyg talentingas dailininkas kasdien 
vis kitokiomis spalvomis piešė nuostabiai ryškų, spalvotą peizažą. At-
sikeli ryte ir nežinai:  tos geltonos beržų kasos po nakties paruduos ar 
dar ne, o tas žalialapis klevas jau mojuos gelsva, oranžine viršūne, o 
gal stojiškai atsilaikys dar dieną, kitą? 

Skubėdami, lėkdami, susirūpinę dėl nesibaigiančių darbų – vieni, 
mokiniai,  dėl gausybės užduočių,  projektinių, brandos, namų dar-
bų, kiti, mokytojai, dėl vis niekaip negalimų iki galo užbaigti planų, 
ataskaitų – net nepastebėjome: mokslo metai įsibėgėjo - atėjo pasku-
tinis rudens mėnuo... Nuogose medžių šakose kauks vėjas, lietus to-
liau merks gatves ir laukus, bus tamsu ir niūru...  Nekokie pokyčiai 
gamtoje.

O štai pokyčiai gimnazijoje – kur kas geresni. Šviečia, kone spindi 
sporto salė – iš tolo didžiuojasi savo naujomis grindimis. Aktyviam 
darbui pasirengusi atsinaujinusi Žurnalistikos centro komanda.  An-
trokai ir trečiokai turi naujas kuratores. Dviejuose lietuvių kalbos ka-
binetuose vyksta remontas – juose bus pakeistos senutės grindys. Pro 
langus žvelgiant į rekonstruotą parko teritoriją maga jau dabar lėkti ir 
prisėsti ant naujų suolelių, patrepsėti į naujas lygias grindinio trinke-
les, įsivaizduoti jau veikiantį fontaną, žavėtis jo čiurlenimu... 

Bet palaukim pavasario. O dabar džiaukimės tuo, ką turime. Džiau-
kimės  pokyčiais.

,,Rašaluotų pirštų“ komanda

Valstybės istorija gali 
būti skaičiuojama tūks-
tančiais metų, miesto – 
šimtmečiais, o žmogaus 
– dešimtmečiais. Tačiau 
ar galėtume skaičiuoti 
valstybės ir miesto istori-
ją, jeigu nebūtų žmogaus? 
Visi mes kuriame savo ir 
aplinkos, kurioje gyvena-
me, istoriją. Vieni iš mūsų 
tyliai dirbame savo dar-
bus, o kitiems dėl išskir-
tinių asmeninių savybių, 
valios pastangų ir atsida-
vimo tėvynei lemta būti 
matomiems ir girdimiems 
- įrašyti savo gyvenimo 
istoriją į Lietuvos istorijos 
puslapius. 

Švęsdami Lietuvos 
šimtąsias nepriklausomy-
bės atkūrimo metines ir 
versdami mūsų miesto ir 
gimnazijos istorijos pus-
lapius, randame juose įra-
šytus kardinolo Vincento 
Sladkevičiaus, palaimin-

Prezidento Algirdo Brazausko 
85-osios gimimo metinėms

Valstybė – miestas – 
žmogus

tojo Teofiliaus Matulionio, Lietuvos Respublikos prezidento Algirdo 
Brazausko vardus. Jų nuopelnai žinomi beveik kiekvienam lietuviui. 

Valstybės vadovu visą penkmetį buvęs Algirdas Brazauskas - pir-
masis atkurtos nepriklausomos Lietuvos prezidentas, kuriuo tiesiogi-
niuose rinkimuose pasitikėjo daugiausia Lietuvos gyventojų (60,1 %). 
Prezidento Algirdo Brazausko parašu patvirtinta asocijuota sutartis su 
Europos Sąjunga, kreipimasis dėl Lietuvos priėmimo į NATO. 

Tačiau šiuo straipsniu siekiame ne išvardinti visus Algirdo Bra-
zausko nuopelnus Lietuvai, o norime pakviesti į popietę pasiklausy-
ti kaišiadoriečių, prezidento šeimos narių prisiminimų apie Algirdo 
Brazausko jaunystę, jo požiūrį į bendramokslius, mokytojus, kraštie-
čius, jo darbus, atliktus kaišiadoriečiams ir Kaišiadorių kraštui. 

Trumpai prisiminkime, kad Kaišiadorių mieste prabėgo Algirdo 
Brazausko vaikystė ir jaunystė. Su šeima į šį miestą jis atsikėlė prieš 
Antrąjį pasaulinį karą. Čia subrendo kaip asmenybė, 1951 m. baigė 
Kaišiadorių vidurinę mokyklą. Įgijo inžinieriaus specialybę ir ėjo at-
sakingas pareigas, aktyviai dalyvavo politiniame Lietuvos gyvenime. 
Tačiau niekada nepamiršo sugrįžti į miestą, mokyklą, susitikti ir pasi-
kalbėti su čia likusiais draugais ir pažįstamais.

Šių metų rugsėjo 22 d. mūsų miesto gimnazijos mokiniui, Lietu-
vos Respublikos Prezidentui Algirdui Brazauskui būtų sukakę 85-
eri. Gimnazijos bendruomenė paminėjo šią datą ne vienu renginiu. 
Išvakarėse buvo aplankytas Algirdo Brazausko kapas, padėta gėlių, 
uždegtos žvakutės, o rugsėjo 22 dieną Algirdo Brazausko gimnazijos 
naujokams – pirmų klasių gimnazistams – vyko PRIESAIKOS šventė 
bei atviros istorijos pamokos, kuriose gimnazistai, padedami istorijos 

mokytojos Onos Jodonytės, prisiminė Prezidento Algirdo Brazausko 
asmenybę. Kitą savaitę pilietiškumo pagrindų pamokos pirmokams 
vyko Brazauskų namuose-muziejuje. Apie buvusį valstybės vadovą  
pamokose kalbėjosi ir vyresniųjų klasių mokiniai. 

Tęsiant Prezidento jubiliejaus minėjimo renginius Kaišiadorių Al-
girdo Brazausko gimnazijoje lapkričio 16 dieną 15 val. vyks pri-
siminimų popietė „Prezidentas Algirdas Brazauskas – gimnazijos 
mokinys, kaišiadorietis“. Popietėje pasidalinti prisiminimais sutiko 
Prezidento brolis Gerardas Brazauskas, dukros Laima Mertinienė ir 
Audronė Usonienė, Vyskupas Juozapas Matulaitis, Kaišiadorių mu-
ziejaus direktorius Olijardas Lukoševičius, buvęs laikraščio „Kai-
šiadorių aidai“ redaktorius Jonas Laurinavičius ir kiti  su prezidentu 
kontaktų turėję  kaišiadoriečiai.

Popietės organizatoriai
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Bė, cė, dė 
prie mikrofono
Visi matome, kaip varstomos gimnazijos radijo studijos durys. Ta-

čiau ar visi žinome, kas vyksta viduje? Bandymas papasakoti skam-
bėtų maždaug taip: pagrindinis dalykas, kurį mes darome, yra laidų, 
kurias girdite kai kurių pamokų pradžioje, rengimas. Ar bent įsivaiz-
duojate, ką reiškia parengti išties gerą, kokybišką laidą? Manau, dau-
guma atsakytų, jog nelabai. Na, šis procesas yra labai ilgas ir gana 
įdomus. Pradėkime nuo to, jog reikia susigalvoti, apie ką norėtume 
kalbėti - temą, o tai nėra taip lengva, kaip atrodo. Tuomet galime pa-
sirengti kalbėjimo planą, jį reikėtų aptarti su mokytoja Aušra dėl tin-
kamo žodžių vartojimo ir kirčiavimo, „pasigauti“ pašnekovą, paimti 
interviu. Galiausiai galime įrašyti pranešimą. Žinoma, dešimt kartų 
reikia perrašyt, kad būtų tinkamas, o įrašius laidų montuotojai dirba 
prie šio „pusgaminio“, kad viskas skambėtų nepriekaištingai. Ir taip 
iš  minčių srauto gauname naudingą informaciją, kuria dalijamės su 
jumis. 

Be laidų rengimo esame atsakingi už Rudens bei Pavasario kano-
nus (beje, artimiausias vyks šių metų lapkričio 10 d.). Kiekvienais 
metais susiduriame su nelengva užduotimi -  sugalvoti, kaip vis kitaip 
dekoruoti salę, sukurti įdomų scenarijų, visada didelis iššūkis - sve-
čio paieškos... Tačiau nemanykite, kad tai tik juodas darbas ir vargas. 
Džiugina linksmos akimirkos, praleistos kartu su komanda studijoje, 
išvykose, puošiant aktų salę, o ir patirties gauname į valias, ypač or-
ganizuodami renginius, kurie yra atviri ir matomi visų.

Iš tikrųjų būna sunkių akimirkų, netgi dienų (savaičių...), kai nejau-
čiame kai kurių kolegų radistų užsidegimo ar paprasto  noro veikti. 
Apninka toks jausmas, kad blėsta ta radijo ugnelė. Naujoji radistų 
karta nėra tokia atsakinga ir atsidavusi radijo veiklai, palyginus su 
senąja: jie yra labiau atsipalaidavę ir jiems radijo studija dažnai tampa 
tik pasibuvimo vieta. Žinoma, jei reikia parengti laidą, parengia, bet 
neretam reikia spyrio į užpakalį, kad suprastų, kokią naudą ir patirtį 
teikia tokia veikla. Čia išmoksti planuoti savo laiką, komunikuoti su 
žmonėmis bei kompiuteriu (tenka ir su juo pasikalbėti), taisyklingai 
kirčiuoti, net tarti garsus (pasirodo, ir tai ne taip jau paprasta -  bė, cė, 
dė...), nečepsėti į mikrofoną, montuoti, režisuoti ir pan. 

Kartais nuliūdina ir bendruomenės narių atsiliepimai, negailestinga 
kritika. Tad norėtume priminti, kad esame tik pradedantys žurnalistai, 
dar ne profesionalai. Juk kūno kultūros mokytojai nereikalauja iš mo-
kinių per pamoką pasiekti šuolio į tolį Lietuvos rekordą, literatūros 
mokytojoms nereikia, kad po savaitgalio pristatytume bestselerius. 
Taigi, prašome atleisti už pasitaikančias „kliurkas“ ir tolerantiškai 
priimti mūsų kasdieninės veiklos rezultatus.

O mes ir toliau linksmai, kartais  ir pasigrūmodami (visko būna) 
stengsimės išnaudoti mums suteiktas galimybes. Mano kuklia nuo-
mone, esame išskirtinė mokykla, turinti radijo studiją bei įrangą. La-
bai svarbu tai vertinti. Na, o patirtis ateina kartu su darbu. :) 

Brigita Vaiciukevčiūtė, IV bm-ft1

Spalio 4 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi VĮ „Menų ir mokymo na-
mai“ atstovai. Vyko interaktyvūs psichologiniai Forumo ir Vaizdinių 
teatrų mokymai pagal žymaus teatro inovatoriaus Augusto Boalo me-
todiką. Mokymų tikslas – supažindinti gimnazistus, kaip spręsti pro-
blemas, pasitelkus teatrą ir psichologiją. A. Boalo metodika remiasi 
praktiniu socialinio aktyvumo būdu, kai esamą situaciją galima keisti 
kelis kartus ją permodeliuojant ir įtraukiant net žiūrovus. Teatras pats 
savaime suteikia galimybę išbandyti save įvairiuose vaidmenyse, iš-
bandyti įvairius bendravimo būdus, atrasti naujų galimybių dalyvauti 
socialiniame gyvenime. Mokymų dalyviai patys parengė ir pristatė 
Forumo teatro etiudus ir juos aktyviai modeliavo siekdami geriau-
sio problemos sprendimo varianto. Mokymams vadovavo aktorė ir 
Forumo teatro direktorė Raminta Vaičekonytė, kuri derino aktorinius 
gebėjimus ir savo psichologines žinias, siekė ne tik pristatyti metodi-
kos subtilumus, bet ir pažinti gimnazistų rūpesčius bei nuotaikų kaitos 
ypatumus. 

Manau, kad renginys buvo nuostabus. Moksleiviai buvo smalsūs 
ir, labai susidomėję tokioms naujovėms, pasiekė tikslingą asmenybinį 
augimą. Gimnazijoje turėtų būti daugiau tokio pobūdžio mokymų. Jie 
ypatingi tuo, kad tai nėra vien sėdėjimas ir klausymas – juose vyrau-
ja diskusijos ir veiksmai. Tokie mokymai lavina mąstyseną ir moko 
argumentuoti nuomonę. Tikiuosi, kad interaktyvių mokymų bus ir 
ateityje.  Tegu mūsų gimnazijos stiprybė būna  novatoriškumas ir ne-
kasdienio mąstymo lavinimas.

Agnė Menšikovaitė, IIhs

Į asmenybės augimą
per teatrą

Kai nuvykome, buvo sunku išsirinkti tortą, o valandos nesustoda-
mos bėgo, bet po kelių minučių išsirinkau.

Aš tikriausiai niekada nesuprasiu savo tėvų, kol netapsiu vienu iš 
jų.

Jurga mylėjo ne Pinčuką, o Girdvainį ir jo žirgus.
Jurgos ir Girdvainio meilės baigtis ne tautosakiška, nes tautosakoje 

baigtys ilgai ir laimingai gyveno, o šiame romane baigiasi tragiška 
mirtimi.

Piršlys atvažiuoja su jaunikiu pirštis.
Jurga – neįtikėtino grožio Udruvės kaimelio viliokė – keičia bernus 

kaip kojines.
Abiejuose eilėraščiuose lyrinio subjekto santykis su mišku didelis.
Ar meilė tik toks dalykas, kuris užpildo tuštumą?
Grojo Mykoliukas armonikėle, kol nutrūko styga.
Atsiminimai, kad jis dar gyvas, jo pasąmonėje išliko.

Auksinės mintys 
(iš mūsų rašinių)

Kasdieninis darbas studijoje
Almanto Grigonio, IVhs2, fotograf.

....

......
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Kalbos kertelė

Ar žinai, 
ką reiškia 
laukti iki 
graikiškų 
kalendų?

Rugsėjo 19 dieną buvome išvykę į #SWITCH konferenciją, kuri vyksta jau trečius metus. 
Joje dalyvavome pirmą kartą. Išvykoje mus lydėjo  informacinių technologijų mokytoja I. 
Kupčiūnienė. #SWITCH - tai atviras ir nemokamas renginys, prieinamas tiek patyrusiems 
verslininkams ar viešojo sektoriaus darbuotojams, tiek mokiniams, mokytojams, studentams. 
#SWITCH mums paliko didelį įspūdį. Vyko technologijų mugė, kurioje buvo daug įdomių ir 
inovatyvių atrakcijų: Robotų kovos, „Robotikos akademija“, buvo galima „miksuoti“ šviesą ir 
muziką su ,,Mash Machine", virtualioje realybėje paskraidyti parasparniu, išbandyti 3D spaus-
dintuvą, technologijų pabėgimo kambarį, išmokti skraidinti droną ir dar daugiau. Renginyje 
įkvepiančia patirtimi dalinosi Lietuvos ir užsienio verslo bei visuomenės lyderiai, startuolių 
kūrėjai, vizionieriai. Mes lankėmės paskaitose KĄ PO 20 METŲ SUGEBĖS ROBOTAI BEI 
DIRBTINIS INTELEKTAS IR KĄ TUO METU VEIKS ŽMONĖS? Šią paskaitą vedė Ne-
rijus Mačiulis ir Gediminas Misevičius; DIRBTINIS INTELEKTAS: GERAS, BLOGAS IR 
BJAURUS. Šios paskaitos vedėjas - Simonas Žilinskas. Visiems rekomenduojame apsilankyti 
kitoje #SWITCH konferencijoje ir patirti puikių įspūdžių! Mes tikimės ten sugrįžti ir kitąmet. 

Akvilė Aleksejūnaitė ir Ugnė Aleksejūnaitė, IIfg kl.

***
Mokytojas su kolegomis pasidalijo paste-

bėjimu:
- Turėjau labai stropų mokinį. Jis puikiai 

nusipyškino ne tik kažkieno darbą, bet net ir 
komentarus, kuriuos buvau parašęs vertinda-
mas.

***
- Ar galima teleskopu žiūrėti į saulę?
- Galima, bet tik du kartus.
- O kodėl tik du?
- Vieną kartą dešine, kitą – kaire...

*** 
Sūnus sako tėvui:
- Šitas vyras tikriausiai yra mokytojas.
- Kodėl taip manai, sūnau?
- Žiūrėk, kaip jis prieš atsisėsdamas ati-

džiai apžiūri kėdę...

***
Mokytoja liepia vaikams nupiešti pievoje 

besiganančią karvę. Sauliukas atneša tuščią 
popieriaus lapą. Mokytoja nustebusi klausia:

- Sauliuk, o kur žolė?
- Karvė suėdė,- visiškai ramiai atsako ber-

niukas.
- O tai kur pati karvė?
- Ką jai čia veikti, jeigu nėra žolės?

Senovės Romo-
je kalendomis vadindavo kiekvieno mė-
nesio pirmąją dieną. Kaskart tokią dieną 
paskelbdavo žyniai. Iš čia kilęs žodis 
„kalendorius“.

Graikai kalendų neturėjo. Todėl 
„laukti iki graikiškų kalendų“ reikšdavo 
„laukti iki begalybės“.

Penktadienis, 13-ta - laiminga
diena arba Nuo krepšinio iki 
saldainių
Įprasta laikyti, kad trylikta mėnesio diena, ypač jei ji dar ir penktadienis, tai – ypatingų nesė-

kmių, nelaimių, kuriozų, nesusipratimų diena. Kai kam gal ir taip, tik ne mums, Žurnalistikos 
centro komandai, kuri kaip tik spalio 13-ąją, penktadienį, suplanavo kelionę į Latviją: dar per-
nai skelbtos ,,Rašaluotų pirštų“ prenumeratos laimėtojo Roko Toleikio ir 20-metį švenčiančios 
laikraščio komandos išvyką į netolimąjį užsienį – pas ,,braliukus“. Na, ir kas, kad išvykę dar 
patamsiais, apie 6 val., į sutartą vietą gerą pusvalandį vėlavome, entuziastingoji, šmaikščioji 
gidė Irena,  tikra žodžio meistrė,  netruko mūsų visų nuotaiką pakelti. Gana niūrų, lietingą, 
bet visai neatgrasų rytą mūsų nuotykiai prasidėjo Šiauliuose. Po to sekė Joniškis, Jelgava, 
Cinevilla... Kai gerai leidi laiką, jis pralekia žaibiškai greitai ir nepastebimai. Taip nepaste-
bimai pralėkė turininga, smagi diena su jaunaisiais žurnalistais, kurie ne tik nepavargo per 
visą kelionę, bet ir maloniai nustebino jos pabaigoje: autobuse skambėjo Kaišiadorių Algirdo 
Brazausko gimnazijos himnas, ,,Sietuva“, Ingos Valinskienės, Ryčio Cicino, Vytauto Šiškaus-
ko, Aleksandro Makejevo, Edmundo Kučinsko ir kt. atlikėjų repertuaras... Ir ypač smagu, kad 
kūrinius atliko vyrija... Gal Rudens kanone kaip dalyviai užsiregistruos Žurnalistikos centro 
vyrų choras?

Živilė Kursevičienė
O dabar apie tai, kur buvome, ką matėme, ką patyrėme, išsamiau kalba jaunieji žurnalistai.

Krepšinio šventovėje
Joniškyje esantį vienintelį Lietuvoje krepšinio muziejų  įkūrė Leonas Karaliūnas, Joniš-

kio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vyriausias specialistas, 
labai judrus, aktyvus,  energingas žmogus. 2009 metais duris atvėrusio muziejaus tikslas 
garsinti šalies krepšininkų iškovotus laimėjimus ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. 
Juk krepšinis ir jį žaidžiantys mūsų šalies atstovai  yra puikiausi mūsų valstybės ambasado-
riai. Tad pirmoji mūsų išvykos stotelė buvo būtent čia – Lietuvos krepšinio muziejuje. Nors 

džiaugėmės tądien iš pamokų lyg ir pabėgę, 
tačiau patekome į... pamoką apie krepšinį. 
Muziejaus įkūrėjas, pats kažkada buvęs krep-
šininkas,  mus supažindino su savo įkurtu 
muziejumi, parodė mūsų šalies garsiausių 
krepšininkų Šarūno Marčiulionio, Arvydo 
Sabonio, Modesto Paulausko, Roberto Jav-
toko, mūsų kraštiečio Ramūno Šiškausko ir 
kitų iškovotus apdovanojimus, aprangas ir 
sportinius batelius. Legendinio Arvydo Sa-
bonio koja - tikra gigantė, net penkiasdešimt 
ketvirto dydžio. Turėjome galimybę pamatyti 
ir pačiupinėti olimpinį auksą, taip pat nusi-
fotografavome  prie kartoninio  M. Jordano 
atvaizdo,  ant kurio yra pasirašęs ir jis pats! 
Žinoma,  matavomės krepšininkų marškinė-
lius ir savo autografus palikome  ant krepši-
ninkų atvaizdais dekoruotos sienos. Gausybė 
tą dieną padarytų nuotraukų tikrai ilgai neleis 
pamiršti apsilankymo antrosios Lietuvos reli-
gijos – krepšinio – muziejuje. 

Viktoras Zinevičius, III hs,
 Jokūbas Kareckas, II fg 

Kitokia pamoka

Cha cha cha


