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Šiame „Klaustuko“ numeryje primename Mokytojų dienos, Vytauto Didžiojo vardo minėjimo ir
gimnazistų krikštynų akimirkas.
Be to, galėsite paskaityti apie išvyką į Anykščius,
apie sportinę veiklą ir artėjančią Karjeros dieną.
Nepraleiskite naujo puslapio — ,,Klaustukas“ kalbina“. Pirmasis interviu — su gimnazijos direktore.
Taip pat savo mintimis apie mokinių ir mokytojų
bendravimą, apie etikos pamokas pasidalino
mokytoja Bronė Aliukonienė.

Irenos Levanavičienės nuotraukos, 2017 m. spalis
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MŪSŲ DIENOS — KAIP ŠVENTĖ
Editos Rudelienės sveikinimo žodžiai. Merė
mokytojams įteikė dovanų – bilietus į teatrą.
Atėjo laukiamiausioji minutė – atsivėrė
scenos užuolaidos. Išvydome gydytoją, kuris susimąstęs rašė dokumentus. Vienas po
kito prie jo priėjo rezidentai, kurie klausė patarimų dėl mokytojų pacientų gydymo. Dėl
sąnarių skausmų ir
kaulų laužymo vyr. gydytojas siūlė ramunėlių
Naujos mokytojos
arbatos...
Galiausiai
pas vyr. gydytoją subėgo visi
Mokytojų diena
rezidentai, kurie teiravosi,
kaip galėtų pagydyti mokytoSpalio 5 dieną, kai mokiniai įžengė į klasę,
jus, ir gydytojas drąsiai nuspjie nerado mokytojų - juos pavadavo dvyliktokai,
rendė skelbti mokykloje mones mokykloje buvo paskelbtas „Mokytojų KAkytojų karantiną.
RANTINAS“. Tokia buvo šių metų mokytojų
Scenoje pasirodė gydydienos tema. Dvyliktokai vienai dienai motojai, kurie pristatė mokytojų:
kyklos valdžią perėmė į savo rankas. Jie pavadaSigitos Zalitienės, Sigitos
vo mokytojus, socialines darbuotojas, direktoMisevičienes, Danguolės Kuzborskienės ir Jūrariaus pavaduotojus ir direktorę.
tės Budvydienės ambulatorines korteles. KiekŠią dieną dvyliktokai bandė paminėti kuo
vienam pacientui buvo nustatyti simptomai, diagįdomiau, todėl pamokos mokiniams buvo vedanozės ir gydymas.
mos labai įvairiai. Matematikos pamokose mokiPo linksmųjų diagnozių gydytojai nusprenniai sprendė logines užduotis, o lietuvių – rašė
dė mokytojus pramankštinti fiziškai, todėl pravemokytojams palinkėjimus. Kūno kultūros pamodė trumpą mankštelę. Po pratimų buvo lavinami
kose žaidė masinį tinklinį, o anglų – vykdė
užduotis, kurių metu reikėjo ir dainuoti, ir
šokti. Mokiniai liko patenkinti tokiomis neįprastomis užduotimis.
Mokytojams ši diena nebuvo laisvadienis. Kol dvyliktokai mokinosi būti pedagogais, mokytojai bandė prisiminti jaunystę,
todėl pamokų metu žaidė šaradas ir mokykloje ieškojo lobio. Laimėtojų prizas –
šiltas puodelis kavos.
Pagrindinis siurprizas mokytojams –
renginys. Renginio organizatoriai taip pat
buvo dvyliktokai. Pirmiausiai prie aktų salės
Abiturientų pasirodymas
įėjimo mokytojams buvo išdalinti respiratoGabijos Bikauskaitės nuotraukos
riai, kuriuos mokytojai turėjo dėvėti viso pasirodymo metu. Renginį pradėjo šventiniai momokytojų protai ir žinios apie ligas. Buvo sudakyklos direktorės ir Trakų savivaldybės merės
rytos komandos, kurios atsakinėjo į įvairius klau-

simus: kiek kavos puodelių per dieną gali sukelti
haliucinacijas?; kas yra geriausias vaistas nuo
mokyklos streso?; ar žmogus gali čiaudėti miegodamas? Šio protmūšio laimėtojais buvo paskelbta draugystė.

Šventės akimirka

Kita užduotis mokytojams buvo šarados.
Jie turėjo judėti ir galvoti vienu metu. Išrinktų
komandų kapitonai ant scenos bandė atvaizduoti
žodžius:
„ramentas“,
„gripas“,
„sloga“,
„kepenys“ ir t.t. Galiausiai po ilgų spėliojimų ir
linksmų juokų vėl laimėjo draugystė.
Renginio pabaigoje buvo rodomas filmukas, kuriame atsispindėjo, kaip dvyliktokai
ruošėsi mokytojų dienai ir jų naujoms pareigoms.
Paskutinis renginio akcentas buvo trys garsūs dvyliktokų AČIŪ, kurie girdėjosi ne tik aktų
salėje, bet nuaidėjo per visą mokyklą.
Alicija Šavareikaitė, 2a

Nuotraukos iš gimnazijos svetainės

Mieli Mokytojai,
Jūsų pasirinktas profesinis kelias yra sunkus ir sudėtingas. Juk
į žodį ,,Mokytojas“ telpa tiek daug skirtingų pareigų ir atsakomybių.
Jūs esate ne tik savo disciplinos žinovai, atsakingi už tai, kad moksleiviai kiekvieną pamoką sužinotų ką nors naujo arba prisimintų jau
primirštą informaciją, bet dažnai atliekate ir kitokius, kiek neįprastus vaidmenis. Turėdami daugiau gyvenimo patirties nevengiate ja
pasidalinti su mokiniais, duodate gyvenimiškų patarimų, kuriais
daugelis, deja, neskuba pasinaudoti, pamiršta, o praėjus kuriam laikui gailisi nepaklausę Mokytojo. Taip pat dažnai Jums tenka išklausyti mokinių problemas: pradedant nuo tradicinių, susijusių su namų darbų neatlikimu ar uniformos nedėvėjimu, baigiant kur kas rimtesnėmis ir asmeniškesnėmis, kuriomis moksleiviai kartais, neturėdami kam išsikalbėti, pasidalina su savo Mokytoju, nes juo pasitiki.
Turėdami auklėtinius, savo „valdiškus vaikus“, rūpinatės jų pažanga, praleistomis pamokomis kartais net labiau negu jų tikri tėvai...
Užvėrę savo kabineto, mokyklos duris Jūs staiga nenustojate

būti Mokytoju. Mokytoju jūs esate visada, net grįžę namo. Šalia matomo maišelio, kuriame guli įvairūs mokinių darbai, laukiantys būti
ištaisyti, yra ir nematomas bagažas, kurį Jūs, Mokytojai, parsivežate
namo. Tai įvairūs apmąstymai. Apie ką? Apie praėjusias pamokas:
,,Ar tikrai padariau viską, kad kuo aiškiau išaiškinčiau temą?“ „Ką
galėjau padaryti geriau?“ „Ar pats šiandien išmokau ko nors naujo?“ Taip pat tai – vaikų problemos, neleidžiančios ramiai mąstyti.
Įvairūs darbai, kurie dar laukia per ilgus mokslo metus.
Mokytojo darbas yra labai nelengvas. Daug iššūkių, problemų, vargų. Bet dažnai jie visi pasimiršta pamačius degančias žingeidaus, trokštančio išmokti ko nors naujo, motyvuoto moksleivio
akis. Net jei toks mokinys vienas iš dvidešimt penkių. Tada Jūs suprantate, jog nors Mokytojų profesinis kelias ir yra sudėtingas, jis yra
atperkantis.
Su Jūsų diena, brangūs Mokytojai!
Ernesta Lenkauskaitė, 4c
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Gimnazistų krikštynos 2017
Krikštynos - tai
šventė, kurios laukia visi
mokiniai. Per pertraukas
aktų salėje skamba muzika, o jos viduje pagal dainas ,,šoka“ iš projektoriaus
sklindančios šviesos. Visi
šoka ir dainuoja, o erdvė
alsuoja džiaugsmu. Ta
šventė svarbi ne tik pirmokams ir jų krikštatėviams,
bet ir visai mokyklai. Nuo
rugsėjo pirmosios ruošiantis šiai šventei kiekviena
klasė
su
didžiausiu
1a klasė
džiaugsmu ir noru pasilikdavo po pamokų kurti, tobulėti ir vis labiau pasitikėti vienas kitu bei suartėti, bendrauti, o tai ir yra svarbiausia — bendravimas, kūrimas ir pasitikėjimas vienas kitu. Žinoma, retkarčiais kildavo nesutarimų, pykčių, tačiau tai
ne kliūtis toliau tęsti nebaigtus darbus.
Sužinoję, kokia bus tema ir kad turėsime kurti scenarijų šventės tema,
nelabai apsidžiaugėme, nes pasirodė, jog tai jau atsibodę ir neįdomu, tačiau
įpusėjus kūrybiškumo procesui pakeitėme nuomonę ir kad netgi Naujųjų
metų temą galima kurti be perstojo. Tad mes šia tema kūrėme šokius pagal
2000-ųjų metų dainas, aprangas parinkome ryškias, spalvingas ir šventiškas,
o viso pasirodymo atmosfera buvo jauki bei skleidžianti gerus jausmus, emocijas.
Laikas ėjo greitai, mes judėjome į priekį ir štai atėjo ta diena, tas
penktadienis, kada visos trys klasės pasirodys, o iš ryto ne visi, tačiau dauguma dalyvavo rytinėje mankštoje, kurią surengė antrokai bei kurioje jie
pirmokus maitino neskania koše, į kurią buvo įmaišyta įvairių neskanių
prieskonių ir padažų. Kiekvienas aukštas buvo papuoštas skirtingai ir kiekvienas simbolizavo skirtingas klasių temas. Pirmas — Valentino diena, antras — vestuvės, trečias — Naujieji metai.

Po visų trijų puikių klasių pasirodymų laukė nominacijos ir smagios
užduotys, kurios tikrai buvo vertos pastangų.
Ernesta Versocka ir Evelina Bareikaitė, 1c

1b klasė

1c klasė
Dalios Valikonienės nuotraukos

Abiturientės požiūris
į Rugsėjo pirmąją

Smiltės Kozlovaitės nuotrauka, Rugsėjo 1 d. 2017 m.

Rugsėjo pirmoji, dar žinoma kaip mokslo
ir žinių diena, dažnai yra įvardijama kaip šventė.
Prasideda nauji mokslo metai, mokyklos koridoriai vėl prisipildo mokinių, savo guviu klegesiu
įpučiančių pastatui gyvybės. Beveik kaip pavasario pradžioje, kai atgyja gamta. Tik... Pavasariu
mokiniai džiaugiasi, o štai naujais mokslo metais
– ne. Daugelis jų nesupranta, kodėl Rugsėjo pir-

moji laikoma šventė. Galbūt ji tokia buvo pradinėje mokykloje ir penktoje klasėje, gal dar šeštoje, bet vėliau... Rugsėjo pirmoji praranda savo
galią, įtaką, keliamą įspūdį mokiniams. Su kiekvienai naujais mokslo metais moksleiviai, darydamiesi vyresni, kartu tampa ir abejingesni Rugsėjo pirmajai. Kai kurie į „šventę“ neateina, o tie,
kurie ateina, trokšta, kad viskas kuo greičiau
baigtųsi ir dažnai svarsto, kam gi jie čia ėjo.
Sveikinimo žodžiai ir gerų mokslo metų linkėjimai, sakomi šventės metu, dažnai pasitinkami su
ironiška šypsena, meniniai pasirodymai sutinkami su žiovuliu, o palydimi su ovacijomis – visgi
kiekvienas pasirodymas priartina „šventę“ prie
pabaigos.
Ir visgi ateina metas, kai Rugsėjo pirmoji,
greičiausiai pirmą kartą per kelerius metus, įgauna prasmę. Kai šiek tiek lauki naujų mokslo
metų, nes žinai, kad jie - paskutiniai mokykloje.
Prasideda dvylikta klasė, ir žinai, kad dabar tu
turi šiokį tokį statusą. Abiturientas. Abiturientė.
Tu nebesi tiesiog šventės stebėtojas, tu esi viena
iš jos dalių. Paimi iš pažiūros nedrąsaus penktoko ranką, bet jį pakalbinus paaiškėja, jog tu pats

nerviniesi labiau negu penktokas, kuriam tokia
šventė pirmoji. Tau – paskutinė pirmoji. Vesdamas penktoką jauti į save įsmigusias gimnazijos
bendruomenės akis, o tave užplūsta daug įvairių
jausmų. Ir pasididžiavimas, ir nerimas, ir baimė,
ir džiugesys... Tikras jausmų kokteilis. Visą
šventinę dalį išklausai beveik neburbėdamas, nes
prisimeni, kad tai paskutinė Rugsėjo pirmosios
šventė mokykloje...
Rugsėjo pirmoji, kai tampi abiturientu, žymi pabaigos pradžią. Paskutiniai mokslo metai,
po kurių prasidės visai kitas gyvenimas. Nesvarbu, ar studijuosi, ar dirbsi, ar metus pasiilsėsi,
tavęs lauks nauja erdvė, nauji veidai, nauji potyriai. Tavo rugsėjo pirmosios liks užmarštyje.
Mokyklinės mokslo ir žinių dienos šventės taps
aktualios tada, kai lydėsi savo atžalas į mokyklą... Bet iki to dar daug laiko. Dar daug rūpesčių laukia šiais metais. Renginiai, egzaminai,
stresas, nerimas. Teigiamos ir neigiamos emocijos. Pirmasis skambutis man jau nuskambėjo.
Dabar reikia sulaukti paskutinio...
Ernesta Lenkauskaitė, 4c
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