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PAŽINIMO RAKTAS YRA KLAUSTUKAS 

 

 

 

 Kviečiame 

skaityti apie 

kaniterapiją, 

prancūzų ir dailės 

olimpiadas, 

mokinės mintis 

apie lietuvių tautą 

bei mokinių 

tarybos 

informaciją. Be to, 

galėsite perskaityti 

apie netradicinius 

anglų kalbos ir 

dailės projektus, 

PI dienos renginį. 

Man rodos, 

Vedasi Tėvynė 

Mane už rankos takučiu. 

Karštai priglaudus 

Prie krūtinės, 

Tėvynė šneka — 

Aš girdžiu. 

 

Su ja einu 

Į platų kelią 

Tarp ošiančių žalių 

kviečių. 

Tai tau kviečiai 

Banguoja, želia... — 

Tėvynė šneka — 

Aš girdžiu. 

  

Po miestus, 

Miestelius mes vaikštom, 

Praeinam gatvių daug 

plačių. 

Čia tavo miestai, 

Tavo aikštės... — 

Tėvynė šneka — 

Aš girdžiu. 

Anzelmas Matutis 

 TĖVYNĖ ŠNEKA 

P.Vorošilinas, 8d 

K.Giedrytė, 8d 
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MŪSŲ DIENOS — KAIP ŠVENTĖ 
 Norime, kad gimnazija mokiniams sietųsi 

su gražiausiomis gyvenimo akimirkomis, kad 

mažesnių ir didesnių atradimų nuotykis kviestų 

kurti, ieškoti, tirti ir jaustis paslaptingo 

pasaulio atradėjais. Vykstant žiemos 

olimpinėms žaidynėms 7b ir 7c klasių mokiniai 

anglų kalbos pamokose sveikos gyvensenos 

temą mokėsi per projektinę veiklą. Pirmiausia 

mokiniai aiškinosi, kas yra sveika gyvensena, 

kodėl tai yra svarbu, buvo kviečiami pamąstyti 

ir padiskutuoti tema „Ar aš sveikai 

gyvenu?“ (Ar sveikai maitinuosi, valgau, ar 

tinkamai leidžiu savo laisvalaikį, ar 

pakankamai laiko skiriu sportui, poilsiui?). 

Vėliau, susiskirstę į grupes, mokiniai dirbo 

savarankiškai – rengė reportažus, ėmė interviu 

iš gimnazijos direktorės ir mokytojų apie 

sveiką gyvenseną, kūrė plakatus, 7c klasėje 

pravesta integruota kūno kultūros ir anglų 

kalbos pamoka. Gilinantis į temą, nepamirštos 

ir nuodugnaus mokymosi temos bei 

komunikacinio modelio principai.  

Rita Sadovskienė,  

direktoriaus pavaduotoja ugdymui, 

anglų kalbos mokytoja 

  

  

 Septintokų interviu su gimnazijos 

mokytojais (autoriai - Ignas Varanavičius, 

Rokas Varanavičius, Domantas Pulauskas – 7c 

klasė, Oskaras Kavarskas, Orinta Dikinytė, 

Eligijus Alenčikas, Emilijus Blaževičius – 7b 

klasė). 

 

 

Jolanta Martyncevienė, principal 

 

What is your favourite sport? 

-I really enjoy walking. I don’t play sports. I 

also like tracking in the mountains... I LOVE 

skiing in the mountains. I enjoy going down 

the mountains with wind blowing in my ears. I 

also like swimming. 

When did you ski last time? 

- At the beginning of February. I was actually 

in Italy. 

How many hours do you usually sleep? 

- I’d say I am a sleeper. I try to sleep at least 7 - 

8 hours. Well, I sleep less sometimes, but I try 

to keep up with 7 hours, but when I get 8 hours 

of sleep, I feel just perfect. 

What do you do in your free time? 

- Well, I either do sports or hangout with my 

friends. I go jogging every day and go swim-

ming twice a week. I love reading too. I usually 

read educational books, classical literature, or 

books that are meant to analyze yourself as a 

person and become a better one. Well, of 

course I do the shopping and other daily stuff. 

How much water do you drink? 

- One liter per day. I don’t drink juice -I always 

drink pure water. Well, sometimes I drink 

Coke but it’s only sometimes. I love drinking 

coffee. I have usually two cups per day. I used 

to drink it with milk and sugar, but now I try to 

resist this temptation. 

What is your favourite dish? 

- I have a lot. I like sea food, shrimps and 

soups from sea food. When talking about meat, 

I like beef, pork, chicken and steak. As to veg-

etables, I prefer broccoli, tomatoes and cab-

bage. 

Are you going to take part in the 16th of Feb-

ruary running? 

-Yes, I will! If I don’t get ill, I will definitely 

be there. 

 You have mentioned that you like mountain 

skiing, so what mountain chains have you vis-

ited? 

- I was in the Alps and Carpathians. I have 

scanned the Alps from the bottom to the top. 

What is your favourite mountain? 

-I can’t decide, they’re all good. 

 

 

Vilija Špiliauskaitė, English teacher 

 

What’s your favourite sport to play or do? 

-My favourite sport is tennis. I play it with my 

friend Julija and usually on Saturdays. 

When did you play tennis last time? 

-I played it in September, because it’s not 

played during winter. 

How many hours do you sleep? 

-When I’m not busy I sleep around 8 hours, but 

if  I’m - I sleep about 6-5 hours. The length of 

the sleep depends on how much work I have. 

What do you do in your free time? 

-I am keen on cooking. I also like reading 

books, historical and biographical. 

How much water do you drink? 

-I try to drink 2 liters per day, but I usually suc-

ceed in drinking only one. I drink tea as well. 

What‘s your favourite dish? 

-I’m not a vegetarian,  I like medium roasted 

steak. I also like fruit and fish. 

Are you going to take part in the 16th of Feb-

ruary running? 

-Actually no, I won’t. I did it last time and I 

felt catastrophic. I’m not keen on running and 

it was hard to finish it... 

What is your favourite tennis player? 

-I really like Andre Agassi. He is a handsome 

man. I admire him from my childhood. 

Do you know any Lithuanian tennis players? 

-I know only Berankis. Others... I don’t. 

 

 

Andrius Storta, Physics teacher 

 

What’s your favourite sport to play or do? 

-Several of them...  Basketball, volleyball and 

mountain skiing. 

 

When did you ski last time? 

-About a month ago. In Liepkalnis. It was my 

training because I’ll go skiing in the real moun-

tains.   

How many hours do you sleep? 

-Seven hours... more or less. It’s my average. 

What do you do in your free time? 

-I don’t have a lot of it. But when I do, I play 

with my X-Box with my daughter or we paint 

together. If I am at school, I go to the sport 

hall. 

How much water do you drink? 

-I think maybe 2 liters a day. It depends on 

how many lessons I have. At home, I drink 

about 3 cups of tea.  

What’s your favourite dish? 

-Again I have number of them – junk food, piz-

za, or food that I cook myself. 

Are you going to take part in 16 of February 

running? 

-I’d love to, but I’m an organizer. We have so 

much to do... I think I will make more steps 

than the runners will. 

You told us you like basketball. Did you watch 

basketball live, not on TV? 

-Let me think....  I haven’t been to any LKL 

match, but I have watched a few in our school

.  

 

 

Ieva Basevičienė, Lithuanian teacher 

 

What is your favourite sport? 

-My favourite sport is basketball.  

Have you ever participated in a sport 

tournament? 

-No, I haven‘t. 

How much water do you drink? 

-I usually drink about 2 litres per day. 

How many hours do you usually sleep? 

-I sleep about 6-7 hours. 

 

 

Vaida Martišiūtė, History teacher 

 

What is your favourite sport? 

-My favourite sport is dance. 

How much water do you drink per day? 

-I drink about 2,5 liters per day. 

Have you ever participated in a sport tourna-

ment? 

-Yes, I have. I have participated in a 300-meter 

running race, in a dodgeball tournament. I have 

also participated in a dance tournament. 

How many hours do you usually sleep? 

-I usually sleep about 6 hours but I want to 

sleep 10. It would be perfect!  

How often do you eat in public places? Which 

is your favourite? 

-I usually eat in public places once a week. My 

favourite is a pub. 

How often do you eat fast food? 

-I think twice per month. 
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Ar gera būti lietuviu? 

  

 Lietuva — didvyrių kraštas, tačiau 

vieniems būti lietuviu pasididžiavimas, o 

kitiems — kančia. Kiekvienas pilietis turi 

skirtingą suvokimą apie buvimą tautos 

dalyviu.  

 Manau, jog kiekvienas lietuvis turėtų 

didžiuotis mūsų tauta, kuri yra patyrusi 

begalę vargo, skausmo ir džiaugsmo. 

Turime tokią įdomią istoriją, tiek įvykių, 

nepamirštamų akimirkų, kurios suvienijo 

visus mūsų nuostabios ir didingos 

visuomenės vardan. Nepamirškime, jog Lietuvą garsina tiek daug rašytojų, 

istorikų, filosofų, mokslininkų ir išmintingų žmonių. Jiems turime būti 

dėkingi už nuveiktus garbingus darbus, už jų pasiekimus ir už tautos 

puoselėjimą.  

 Daugelis Lietuvos gyventojų yra nepatenkinti, kad yra būtent šios 

valstybės piliečiai. Jų netenkina žmonės, valdžia, įstatymai. Kur tik 

pasisuksi, visur pilna piktų ir besiskundžiančių žmonių. Prisiminkime tuos, 

kurie gyveno priespaudoje, nelaisvėje, jiems buvo žymiai sunkiau įžvelgti 

prasmę gyvenime. O dabar mes esame laisvi  mūsų tautos didvyrių dėka, 

todėl vertinkime tai, didžiuokimės ir būkime pakantesni vieni kitiems.  

 Tam, kad žmonės būtų laimingesni ir suvoktų, jog būti lietuviu gera, 

turi suprasti ir matyti, kas vyksta aplink. Reikia džiaugtis mūsų išskirtine 

gamta, kalba ir simboliais. Vertinti ir gerbti žmones, istoriją, tradicijas ir 

įstatymus. Mylėti savo šeimą, draugus, valstybę. Šlovinti lietuvius, kurie 

daro Lietuvą geresnę. Visi šie dalykai turi versti tave didžiuotis ir suprasti, 

jog čia gyventi ir būti lietuviu — nuostabu. 

 Visa tauta turi dalyvauti valstybės minimose šventėse, renginiuose ir 

suprasti, kodėl tai yra daroma ir svarbu. Turime žinoti savo istoriją, mokėti 

kalbėti lietuviškai. Taip pat privalome žinoti, kodėl kiekvienas iš mūsų 

didžiuojasi būdamas Lietuvos dalimi. 

 Gyvendamas čia, gali jaustis ir būti savimi. Gali reikšti savo nuomonę 

ir nieko nebijoti. Didžiuokis būdamas lietuviu, juk tai gera ir garbinga.  

Gabija Pundziūtė, 1a 

 

 Mokiniai per dailės pamokas įgyvendina naują projektą, Trakų krašto primirštus, pasenusius žodžius paverčia piešiniais. Pateikiame šių žodžių lentelės 

ištrauką bei pradėtus piešti kai kurių mokinių darbus. 

 

TERMINAS PAAIŠKINIMAS 
VARDAS,  
PAVARDĖ 

KAS ŽODĮ PIEŠIA 

KAS PRISIMINĖ, 
KURIAME REGIONE ŽODIS VARTOTAS 

ABRŪSAS, 
ABRŪZDIELIS 

RAKŠLUOSTIS   N.Glebienė,  Tiltai,  Trakų r. 
B.Aliukonienė, Grožnikėlių km.Trakų r. 
R.Mandeikaitė 7B 

AČLAIMAS KIEMAS Smiltė Kosmačiūtė ir 
Nikoleta Kairevičiūtė 

Medžio Skiedra (Dažniausiai Pušinė) Patalpoms 
Apšviesti 

ADINA VALANDA   D.Žigienė 

AKĖČIOS       

AKTARS HEKTARAS   R.Mandeikaitė 7B 

AKŪRAT TIKSLIAI   R.Mandeikaitė 7B 

ANDAROKAS ILGAS SIJONAS Etanielė Jomilė 
Birgiolaitė 

 

APŠITKĖ 
  

VANDENYJE 
GYVENANTIS 
KIRMINAS 

 V.Narvydas, Čižiūnų Km. Trakų r. 

APOŠĖL DREBULĖ   R.Mandeikaitė 7B 

ANAS JIS   D.Žigienė 

ARMOŠKĖ ARMONIKA   N.Glebienė,  Tiltai,  Trakų r. 

ASLA     B.Aliukonienė, Grožnikėlių km.Trakų r. 

AUTAI MEDŽIAGOS 
GABALAI VYNIOTI 
KOJOMS 

  N.Glebienė, Tiltai,  Trakų r. 
V.Narvydas, Čižiūnų km. Trakų r. 

NORIU PAŽINTI. NORIU ŽINOTI. NORIU SUPRASTI. 

E.Apolskis, 6b 
 

D.Zelenov, 6b 

E.Smolskaitė, Ib 
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NORIU PAŽINTI. NORIU ŽINOTI. NORIU SUPRASTI. 

π DIENA GIMNAZIJOJE 

Kovas...  Kartu su kalendoriniu pavasariu 

ateina visų laukiamos šventės. Tačiau ne visi 

žino, kad kovo 14-oji taip pat yra šventė. Tą 

dieną visas pasaulis švenčia tarptautinę pi (π) 

dieną. Mūsų gimnazijoje Pi dienos minėjimas jau 

tampa tradicija. 

Apie skaičių π žino kiekvienas mokinys, 

pradedant nuo 6-tos klasės: π tai 3,14. Žinoma, 

visus skaitmenis po kablelio arba bent keliolika 

jų gali išmokti tik genijus. Nepaisant to, kad šiuo 

skaičiumi naudojosi dar senovės graikai ir 

egiptiečiai, pavadinimą jis gavo tik 1706 

metais.  Pirmasis jį panaudojo Anglijos 

matematikas Viljamas Džonsas. Tačiau pasaulis 

pripažino šį pavadinimą tik 1736 metais, kai jį 

sistemingai pradėjo vartoti  Leonardas Oileris. O 

tarptautinę pi  dieną pradėta švęsti 1987 metais. 

Kas tas pi? Kam jis reikalingas? Kuo 

ypatingas? Kodėl mįslingas? Kodėl būtent jam 

kalendoriuje skirta diena, kurią švenčia 

matematikai ir jiems prijaučiantys? Į 

šiuos ir kitus klausimus atsakinėjo mūsų 

gimnazijos mokiniai. 

Įsivaizduokite: žmonija juo naudojasi jau 

4000 metų, jis reikalingas staliui, 

siuvėjui, statybininkui, astronautui. Jam 

statomi paminklai, kuriamos eilės, 

muzika. Be jo neapsieina mokslai. 

Pi dienai gimnazijoje ruošėsi visa 

bendruomenė. Per visų dalykų pamokas 

kovo 14 dieną buvo minimas skaičius pi, 

nagrinėjama istorija, sprendžiami 

uždaviniai, kuriuose taikomos formulės 

su skaičiumi pi, skambėjo pi melodija. Per kūno 

kultūros pamokas mokytojai Darius 

Brokartas,  Neringa Gliebienė ir Liudvika 

Tichonova organizavo apšilimą: kiekvienas 

mokinys bėgo 314 metrų, aktų salėje ieškojo 

apskritimo formos daiktų, nes skaičius pi 

tiesiogiai susijęs su apskritimu. Informacinių 

technologijų  pamokose mokiniai, vadovaujami 

mokytojos Irenos Levanavičienės, kūrė 

lankstinukus, skirtus Pi dienai. 

Renginiai vyko ir pertraukų metu. Po dviejų 

pamokų vyko konkursas „Super atmintis“, jame 

dalyvavo 14 mokinių iš įvairių klasių. 

Daugiausiai skaičių po kablelio, net 96,  parašė 

7c klasės mokinys Dominykas Grinkevičius. 

Mažai nuo jo atsiliko bendraklasis Rokas 

Varanavičius. Abu pelnė Pi statulėles. O po trijų 

pamokų vyko pyragų paroda - degustacija. Šiame 

konkurse dalyvavo beveik visos klasės. Džiugu, 

kad prie pyragų kepimo prisidėjo ir tėveliai. Visi 

pyragai buvo tokie gražūs ir originalūs,  kad 

prizininko išrinkti nepavyko. Per 3,14... min visi 

pyragai buvo suvalgyti. 

Šventė baigėsi aktų salėje viktorina 

„Paslaptingas skaičius pi“, kurios dalyviai, 7-8 

klasių mokiniai, varžėsi dėl prizo. Nugalėtojais 

tapo 7a (1 vieta), 7b (2 vieta) ir 8a (3 vieta) 

klasių mokiniai, jie taip pat buvo apdovanoti Pi 

statulėlėmis. Sveikiname juos ir jų mokytojas 

Kristiną Kareivienę ir Dovilę Žigienę.  Svarbu 

pabrėžti, kad statulėles kartu su savo mokiniais 

pagamino technologijų mokytojas Vidas Lukša. 

Jie taip pat pagamino ir didelę (1 m aukščio) 

statulą, kuri tapo Pi dienos simboliu. 

Organizatoriai dėkoja visiems mokiniams ir 

mokytojams, kurie prisidėjo prie Pi dienos 

paminėjimo. 

Danuta Debesienė, Julija Lavrinovič, 

matematikos mokytojos 

VIVE LA FRANCOPHONIE!!! 

 

     Visas kovo mėnuo skirtas frankofonijos renginiams. Vienas iš jų – 

respublikinė prancūzų kalbos olimpiada ir septintokų konkursas „Je parle 

français et toi?“. Šiais metais olimpiada ir konkursas vyko dvi dienas (kovo 2-

3 d.) Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Iš viso dalyvavo 70 mokinių iš 

įvairių Lietuvos miestų.  Mūsų mokyklai atstovavo Augustė Levanavičiūtė 

(7a) ir Ignas Varanavičius (7c) .  

     Pirmą dieną mokiniai atliko individualias rašymo ir kalbėjimo užduotis,  

taip pat buvo užduočių dialogo forma. Po vakarienės Bernelių užeigoje visi 

kartu patraukė į Kauno filharmoniją, kur vyko klasikinės muzikos koncertas 

su dirigentu iš Prancūzijos. Savo kalbas sakė garbūs svečiai iš Prancūzijos 

instituto Lietuvoje bei iš kultūros ministerijos.  

     Antrą dieną vyko orientacinės varžybos lauke. Tad mokiniai išbandė savo 

ištvermę spaudžiant 10 laipsnių šaltukui: vyko komandinis darbas, kurio metu 

reikėjo pagal nurodymus (parašytus prancūziškai!) surasti keletą vietų Kauno 

mieste. Nors ir buvo šalta, įspūdžiais mokiniai dalijosi dar ilgai. 

Le français, c’est vraiment super! 

 

„Šioje olimpiadoje aš įgijau daug patirties, susipažinau su nuostabiais 

žmonėmis. Buvo labai linksma! Nesigailiu, jog ten dalyvavau bei dėkoju 

mokytojai N.Svinkūnienei, kuri visada mumis tikėjo.“ (Augustė 

Levanavičiūtė, 7a) 

„Man ši kelionė patiko. Nors nelaimėjom pirmos vietos, parsivežėm daug 

įspūdžių. Buvo smagu susipažinti su kitais frankofonais. Geriausiai 

sutarėm su mano naujuoju draugu Aleksu.“ (Ignas Varanavičius, 7c) 

Respublikinės prancūzų kalbos olimpiados dalyviai 
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Kaniterapija specialiųjų poreikių 

turintiems vaikams 

 

 Trakuose jau kuris laikas vyksta specialūs 

edukaciniai užsiėmimai su terapijos elementais. 

Kartą per savaitę vaikus „moko“ terapinis šuo – 

auksaspalvė retriverė Goja. Su savo vedle 

kaniterapeute Sigrida Rupšyte-Paleičike ji 

atvyksta iš Vilniaus ir drauge su Trakų Vytauto 

Didžiojo gimnazijos specialiąja pedagoge, 

logopede Silvija Masiukiene veda vaikams 

užsiėmimus. 

 

Su pedagoge S.Masiukiene – apie mūsų šalyje vis 

dar neįprastą veiklą – kaniterapiją. 

 

– Kaniterapija: ką apie šią veiklą žinojote 

anksčiau ir ar keitėsi jūsų požiūris, prasidėjus 

terapiniams užsiėmimams su šunimi? 

– Apie kaniterapiją sužinojau lankydamasi 

nevyriausybinės organizacijos „Lietaus vaikai“ 

organizuotame renginyje, kur teko bendrauti su 

kaniterapijos specialiste, daugiau sužinoti apie 

kaniterapiją. Apie šią veiklą žinojau ir iš projekto 

„Skaitymas su šunimi“, kuris ne pirmi metai 

sėkmingai vyksta Trakų bibliotekoje, vaikų 

literatūros skyriaus vadovė Dalia Bagdžiuvienė 

kaip tik ir pasiūlė organizuoti bibliotekos 

patalpose kaniterapijos užsiėmimus specialiųjų 

poreikių turintiems vaikams. Ir vis dėlto net 

neįsivaizdavau, kad ši veikla gali taip prisidėti 

prie vaikų ugdymo, o dabar tikiu: tai gali būti 

gražus komandinis specialiojo pedagogo, 

logopedo ir kaniterapeuto darbas. Ir šis 

komandinis darbas 

teikia didelę naudą 

vaikams. 

 

– Kiek užsiėmimų 

Goja ir jos vedlė 

Sigrida jau 

pravedė vaikams 

ir kokio pobūdžio 

tai buvo 

užsiėmimai? 

– Terapiniai 

užsiėmimai su 

terapiniu šunimi 

Goja jau vyko 4 

kartus. Mes iš 

anksto su Sigrida 

aptariame 

užsiėmimo tikslus, mokomąją medžiagą  kuruoju 

aš, o visas metodines priemones sukuria bei 

parenka Sigrida. Ji  numato, kaip ir kiek į 

užsiėmimą galima įtraukti Goją. Numato gana 

smulkų užsiėmimo scenarijų. Per tą laiką buvo 

lavinami smulkiosios motorikos įgūdžiai, 

komunikaciniai gebėjimai, turtinamas aktyvusis 

ir pasyvusis žodynas, lavinami skaičiavimo bei 

pažintiniai įgūdžiai. Pažintinės veiklos metu 

siekėme lavinti vaikų, turinčių specialiųjų 

ugdymosi poreikių, sutrikusias funkcijas. 

 

– Kokių raidos sutrikimų turintys vaikai lanko 

kaniterapijos užsiėmimus? 

– Iš viso aštuoni vaikai lanko kaniterapijos 

užsiėmimus, septyniems jų nustatytas 

vidutinis intelekto sutrikimas, o vienam – 

nepatikslintas intelekto sutrikimas. 

 

– Gal jau pastebėjote vaikų elgsenos, 

mokymosi pokyčių? Apskritai, kaip 

jaučiasi ir ką sako vaikai? 

– Ugdytiniai labai mielai lanko užsiėmimus. 

Kaniterapijos užsiėmimų metu jie yra labiau 

motyvuoti, greičiau sutelkia dėmesį ir ilgiau jį 

išlaiko. Du mokiniai po terapinių užsiėmimų 

produktyviau dirba ir kitose pamokose, labiau 

susikaupia. Man labai džiugu, kad pagerėjo ir 

mūsų santykiai, užsimezgė nuoširdesnis ryšys, 

todėl tikiu, kad galime pasiekti geresnių 

akademinių rezultatų. O ko daugiau mokytojui 

norėti – juk tai svarbiausia! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Šuo pamokoje – koks tėvų požiūris į 

netradicinį ugdymą? 

– Tėvai mielai ir iškart sutiko, kad jų vaikai 

lankytų kaniterapijos užsiėmimus. Deja, ne visi 

norintys pateko. 

Taip yra todėl, 

kad negalime 

labai „apkrauti“ 

šuns, dirbame 

nedidele grupele, 

turime paisyti 

gyvūno gerovės. 

Koją kiša ir 

techninės kliūtys, 

nepritaikyta 

aplinka – 

mokinys, kuris 

naudojasi 

neįgaliojo 

vežimėliu, negali 

pakilti iki 

trečiojo aukšto, 

kur yra vaikų 

bibliotekos patalpos. Berniuko mama labai prašo, 

kad sūnus galėtų dalyvauti, ji girdėjo gražių 

atsiliepimų apie kaniterapijos naudą. 

 

– Pajuokaukime: prie savo pedagoginės 

patirties pridėsite ir „šunišką“ patirtį… 

– Ir tuo labai džiaugiuosi, juk ne visiems taip 

pasiseka. Pedagoginį darbą dirbu jau ketverius 

metus. Anksčiau dirbau darželyje su vaikais, 

turinčiais kalbos ir kalbėjimo sutrikimų. Trejus 

metus dirbu sutrikusio intelekto ugdytinių 

specialiąja pedagoge. Savo darbe stengiuosi 

taikyti aktyvius ugdymo metodus, todėl esu labai 

dėkinga, kad galim organizuoti ir kaniterapijos 

užsiėmimus. Trakų Vytauto Didžiojo gimnazija, 

kur aš dirbu, turi dvi jungtines specialiąsias 

lavinamąsias klases. Kol kas tokio lygio projektų 

kaip kaniterapijos užsiėmimai neturėjome, nors 

mūsų  gimnazijoje ir įgyvendinami projektai, 

susiję su emociniu ugdymu, patyčių prevencija. 

Jie daugiausia skirti normalų intelektą turintiems 

mokiniams, todėl džiugu, kad atkreiptas dėmesys 

ir atsirado galimybių padėti ir kitiems vaikams. 

 

Pokalbio pabaigoje S.Masiukienė prašė padėkoti 

Trakų biliotekos Vaikų lit. skyriaus vadovei Daliai, 

kaniterapeutei Sigridai ir kolegėms, be kurių jai būtų 

buvę sunku įgyvendinti šį projektą. 

Trakų viešosios bibliotekos Vaikų lit. skyriaus ir 

S.Rupšytės-Paleičikės nuotr. 
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Mokinių tarybos 

informacija 

 

       Džiaugiamės, 

kad šiemet (o mokslo 

metai dar nesibaigė) 

kartu su mokytojais, 

mokiniais pavyko 

realizuoti daug idėjų 

ir nuveikti nemažai 

darbų.  

 Rugsėjo mėnesį vyko naujų MT narių rinkimai.  

 Spalio 23 dieną gimnazijos direktorės Jolantos Martyncevienės 

iniciatyva dalyvavome diskusijoje apie gerą pamoką. 

 Spalio 27 d. kiek neįprastai sveikinome gimnazijos bendruomenės 

narius su gimnazijos vardadieniu (su gyva muzika ir dideliu plakatu 

). 

 Gruodžio 6-7 dienomis MT narės Urtė Palevičiūtė (8d) ir Karolina 

Galstian (IIIc) dalyvavo mokymuose „Mokinių savivaldų stiprinimas 

Trakų rajone“.  

 Gruodį organizavome tradicinę persirengimo dieną.  

 Vasario 14 d. „atidarėme“ Valentino dienos paštą. 

 Istorijos mokytojų dėka įgyvendinta mūsų idėja – pamoka gimnazijos 

muziejuje. 

 Lietuvių kalbos mokytojos Gintarė Padvelskienė ir Ieva Basevičienė 

padėjo inscenizuojant filmo „Emilija iš Laisvės alėjos“ ištrauką, kuri 

buvo parodyta švenčiant Kovo 11 dieną.  

 Vedėme gimnazijos renginius (Patricijai teko didžiausias krūvis ) ir 

kiek galėjome, tiek padėjome visiems, kas tik prašė pagalbos.  

 Kovo pradžioje vyko MT rinkimai dėl naujo pirmininko. Dabar 

tarybos darbą kuruoja Smiltė Kozlovaitė (8d).  

 Pavasarį planuojame organizuoti filmų popietes/vakarus. Taip pat 

vykdysime apklausą dėl gimnazijos renginių ir kviesime klasių seniūnus į 

susirinkimą.  

 Esame atviri visų jūsų idėjoms ir pasiūlymams! 

Dailė. Kodėl ji turi būti mums svarbi? 

 

 Dailė – meno rūšis, kurios dėka 

įmanoma sukurti nuostabų šedevrą, 

naudojant pieštuką ir popierių. Deja, kartais 

dailė nėra vertinama, jos nauda yra 

pamirštama, o dailė yra vis mažiau 

praktikuojama. 

 Skatinat jaunąją kartą vis daugiau piešti ir 

tapyti, buvo organizuota Lietuvos mokinių dailės 

olimpiada.  2018 dailės olimpiada skirta Lietuvos 

100-mečiui paminėti.  Olimpiados tema — 

Lietuvos sėkmės istorijos šimtmetis: praeitis, 

dabartis, idėja Lietuvai.  

 Šioje olimpiadoje dalyvavau ir aš, mūsų 

gimnazijos 2a klasės mokinė Alicija Šavareikaitė.  

Mano pristatytame darbe atsispindėjo Lietuvos 

istorija. Darbas  atliktas tušu, todėl juodos 

spalvos atspalviai suteikė  senumo įspūdį. 

Piešinyje svarbiausias personažas — šarvuotas 

riteris. Sėdėdamas ant šarvuoto žirgo riteris nešė 

taiką, kuri per visą Lietuvos istoriją buvo 

saugoma ir puoselėjama. Piešinio fone 

atsispindėjo mūsų protėvių — pagonių — ženklai 

ir koplytstulpiai.  Įvairiausiais raštais jie vaizdavo 

saulę, vėją, šviesą, ugnį, žemę.  Koplytstulpiai 

pastatyti ant piliakalnių, kurie yra mūsų didingos 

istorijos įrodymas. Ant piliakalnių stovėdavo 

didžiausios kunigaikščių pilys, todėl šiame darbe 

įkomponuota M.K.Čiurliono motyvais piešta 

pilis. Piešinyje svarbią reikšmę turi pievoje 

augantys rugiai. Jie simbolizuoja mūsų senolių 

sunkų darbą, kurį jie turėdavo atlikti, kad 

paragautų duonos riekės. 

 Šis piešinys buvo įvertintas rajoninėje 

Lietuvos mokinių dailės olimpiadoje ir užėmė II 

vietą.  Piešinys gali perteikti visos tautos istoriją, 

tautos tradicijas ir vertybes. Šis mano piešinys 

yra įrodymas, kad dailės pagalba  mes galime 

išsaugoti viską, kas mums brangu, ir palikti tai 

ateities kartoms.  

Alicija Šavareikaitė, 2a  
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D.Golyšenko, Ic A.Čeplinskas, Ic 


