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Visi laikai yra savaip gražūs...
Artėjant gimnazijos 100-mečiui Elija Norvaišaitė (IIIb mokykloje taip pat nebuvo lengva – jeigu peržiūrėtume
kl.) kalbina ilgametį Telšių Žemaitės gimnazijos direkto- istorinę medžiagą, kuri yra mūsų mokyklos muziejuje, tai
rių Žydrūną Želnį, kuris mokyklai vadovauja nuo 1992
pamatytume, jog mokinių pažymiai labai
metų.
„liesi“ (juokiasi) - dauguma dvejetukų, trejetukų, įvairių
Artėja svarbi data – mokyklos 100 metų jubiliejus.
prašymų atleisti nuo mokslo mokesčių, pastabų, daug
Kaip galėtumėte apibūdinti šitą nueitą kelią? Koks, Jū- sprendimų palikti antriems metams... Bet, nepaisant vissų nuomone, laikotarpis per šimtmetį mokykloje buvo
ko, man atrodo, jaunam žmogui, lankančiam mokyklą, šis
sunkiausias? Gražiausias?
laikotarpis visada yra gražus. (Kreipiasi į mane). Kai
Visų pirma, žiūrint iš istorinės perspektyvos, sunkiausias laikas buvo karo metai, kadangi mokykloje buvo įsi- baigsi aukštąją, jau dirbsi, pradėsi suvokti, jog tas laikotarpis buvo išties
kūrusi ligoninė,
gražus (šypsosi).
ugdymas vyko
Gimnazijos diitin sudėtingomis
rektoriaus
pareigos
sąlygomis... Antyra itin svarbios, jis
ra, tais metais,
kaip sako istoritarytum laivo kapija, labai daug
tonas. Kaip direktomokinių (žydų
rius formuoja motautybės) buvo
kyklos viziją ir veikišbraukta iš sąralą?
šų. O ką tai reišNa taip, direktokia, mes turbūt
riaus pareigos yra
suprantame – jie
svarbios. O kas yra
buvo kažkur išdar svarbu - turėti
vežti, į Telšių
komandą, kurią sugetą ar pan., ir jų
daro ir mokytojai, ir
likimai buvo
mokiniai, ir tėvai.
sunkūs. Po karo
Gimnazijos pastatas Saulės (dabar - Daukanto) gatvėje
Aišku,
vadovas
turi turėti
veikė pogrindinė organizasavo viziją ir matymą, nes niekas iš karto nepasidaro.
cija, taigi laikotarpis irgi buvo sunkus... Toliau yra dar
kitų aspektų, pavyzdžiui, nelengvi metai buvo prasidėjus Mes visi visko norime čia ir dabar, ar ne? Vadovas privanepriklausomybei: mokyklos pastatas buvo aptriušęs,
lo numatyti viską ir tuomet pasitardamas su visa bendruoapleistas, buvo kritęs mokslo prestižas.
mene formuoti mūsų viziją ir veiklą. Nuo to mes ir pradėO kalbėdamas apie gražiausią laikotarpį, aš turbūt ver- jome, kai ėmėme kurti gimnaziją, tai buvo apie 1996 metinčiau iš savo pozicijos nebesileisdamas į gilią istoriją.
tus. Jau tuomet kaip vadovas turėjau turėti viziją. Mūsų
Tas gražiausias laikotarpis ir prasidėjo maždaug nuo
mokyklos pastatą matome ir žinome, kad ši erdvė nedide1998 metų – mūsų gimnazijos atgimimo - ir tęsiasi iki pat lė, todėl reikėjo pagalvoti: pilna vidurinė mokykla čia
dabar, nežiūrint kartų kaitos ir tų kartų ypatumų. Gražina- negalėjo būti – per mažai patalpų, kad mokiniai mokytųsi
mės, augame, dirbame kolektyviai, kryptingai, nes niekas nuo pirmos klasės iki dvyliktos. Kas toliau? Čia buvo
iš karto nepadaroma. Bet bendrai, galima sakyti, kad visi galima įsteigti pradinę mokyklą, sakykime, komfortišką,
laikai yra savaip gražūs.
bet turtinga mokyklos istorija įpareigojo ieškoti kitų
Pradėjau dirbti tarybiniais metais, tuo metu mokyklos sprendimų.
materialinė bazė buvo nepavydėtina. A.Smetonos laikais
Nukelta į 2 psl.

Šventės
Atkelta iš 1 psl.

Taigi padarėme išvadą, kad pagal mūsų mokyklos patalpas, istoriją ir aplinkybes geriausia turėti išgrynintą
gimnaziją.
Kuo artėjantis jubiliejus skirsis nuo prieš tai buvusiųjų? Ar šventė bus ypatingesnė už kitas?
Jubiliejaus skaičius 100 jau daug ką pasako, šventė bus
tikrai ypatingesnė. Šimtmetis vis tiek
yra šimtmetis, juolab
kad jis sutampa su atkurtos Lietuvos šimtmečiu, kurį ir
visa Lietuva
pažymi iškilmingiau. Taigi tą patį darysime ir
mes. Jeigu
buvusius mokyklos jubiliejus minėdavome trumpiau, dabar kuriame
planus, kad 100-mečiui skirsime daugiau laiko. Iki gruodžio mėnesio turėtume „iškristalizuoti“ idėjas, sudarysime renginių planą ir neapsiribosime vien iškilmingu minėjimu, nuėjimu į mišias, koncertu, pasisakymais, bet
pažymėsime ir kitokiais renginiais. Prezidentūra jau savo
pasiūlymus pateikė, buvome jau susirinkę su mokytojais,
tai iki rudens atostogų išsirinksime iniciatyvinę grupę,
tėvelių atstovai jau klausė, ar kokį didesnį leidinuką apie
mokyklą išleisime, ar reikės padėti ieškoti rėmėjų ir pan.

Mokytojai Loretai Raudytei – šviesuolės
vardas
Tarptautinės mokytojo dienos minėjime Telšiuose spalio 5 d. Telšių rajono savivaldybės meras Petras Kuizinas, Telšių rajono savivaldybės administracijos direktorius
Saulius Urbonas bei
Švietimo ir sporto skyriaus vedėja Danutė Mažeikienė paskelbė, kas
šiemet tapo mokytojais
šviesuoliais, ir įteikė
jiems simbolinius obuolius. Tarp 10 rajono mokytojų šviesuolių apdovanota ir mūsų gimnazijos tikybos mokytoja
Loreta Raudytė.

Kokių uždavinių esate numatęs mokyklos bendruomenei – kaip ji galės prisidėti?
Kiekvienas galės prisidėti, užtat ir klausiau prezidentūros nuomonės, aš manau, kad ji atspindi mokinių nuomonę, svarbu, kad patys mokiniai būtų suinteresuoti. Uždaviniai visai bendruomenei ir yra generuoti idėjas ir iš tų
idėjų gims dvylikos, penkiolikos,
o gal dvidešimties tokių renginių
planas, o tada numatysime datas,
nutarsime, kuriuos organizuosime iki mokslo metų pabaigos. Jau
ryškėja, ryškėja, ką darysime.
Toliau reikia, kad visi aktyviai
dalyvautų ir būtų suinteresuoti
tuo, ką darome. Čia yra mūsų visų Šventė ir tikrai ne pastato, nes
tas, kuriame dabar visi dirbame,
pastatytas tik 1936 metais.
Kaip įsivaizduojate gimnaziją
dar po 100 metų?
Kažkaip sunku įsivaizduoti
(juokiasi). Aš neįsivaizduoju ne
tik gimnazijos, bet ir visuomenės,
kaip viskas bus pasikeitę. Kaip viskas bus pasikeitę galime tik paspėlioti, bet, aš manau, pats principas
„Mokytojas - mokinys“ turėtų išlikti. Ir dabar mokytojas
nėra visažinis, jis tik padeda mokiniams susiklasifikuoti
informaciją ir juos nukreipti tinkamai. Informacijos srautai dabar jau didžiuliai, ką mokytojas kalba per pamokas,
mokiniai gali įsivesti tam tikrus raktinius žodžius ir tą
patį susirasti. Todėl mokytojas dabar yra šalia mokinio,
kartu jie eina vienu keliu bendro tikslo link.
Ačiū už atsakymus.

Mokytojų dieną pamoka mokytojams

Pamoką mokytojams veda abiturientė Saulė Šiušaitė
Tarptautinę Mokytojų dieną gimnazijoje tradiciškai
abiturientai pavadavo mokytojus—vedė pamokas.
“6 žarų” info.

Mokyt.L.Raudytė
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Diskutuojame

PAKALBĖKIME APIE DEMOKRATIJĄ IR PILIETIŠKUMĄ
Kiekvienas save gerbiantis gimnazistas, baigdamas mokyklą,
turėtų suvokti pagrindinius demokratijos principus: žodžio laisvę, lygybės ir pagarbos kitam žmogui svarbą. Tačiau gyvendami demokratinėje valstybėje bei žinodami savo teises neturėtume pamiršti ir savo pareigų. Apie tai, kur yra riba tarp demokratijos ir savivalės, ar turime nuomonių ir žodžio laisvę, kas
svarbiausia norint išugdyti pilietišką ir patriotišką asmenybę,
kalbėjomės su istorijos ir pilietiškumo ugdymo mokytoja Vilija
Vaičiuliene.
Galbūt pradėkime nuo to, ką Jums reiškia demokratija ir
kaip apibrėžtumėte šią sąvoką. Ar mokam naudotis žodžio
laisve, ar teisingai suprantam pilietiškumą?
Aš visada sakau, kad demokratija prasideda nuo žmogaus.
Jeigu žmogus savęs negerbia, nemyli, tai jis niekada nebus laisvas vidumi ir nesupras demokratijos, nes tik save gerbdamas
žmogus nepažeidžia kitų žmonių demokratinės laisvės. Aš esu
įsitikinusi, kad demokratija tai yra laisvė veikti, nepažeidžiant
kito žmogaus laisvės veikti. Ar mes mokame ja naudotis? Manau, kad taip, kadangi demokratija nėra yda, ji yra susiformavusi, bent jau mano atveju, iš šeimos, todėl mano tautinis identitetas ir demokratijos pojūtis yra stiprus. Mokykloje mes dažnai naudojamės demokratija, tačiau aš manau, kad dar yra labai
daug žmonių, kurie nemoka gyventi savo aplinkoje ir turėti
konkrečius vaidmenis. Atrodo, mes turėtume žinoti, kaip elgtis
namie, kaip elgtis mokykloje, kaip elgtis su draugais. Luominėje visuomenėje šiuos vaidmenis atspindėjo rūbai, o dabar, kai
susiskirstymo nebeliko, padidėjo visuomenės vartotojiškumas,
norima turėti kuo prabangesnę mašiną, kuo gražesnius rūbus,
kuo geresnį namą. Būtent iš demokratinės santvarkos yra kilęs
noras atspindėti tam tikrą visuomenės sluoksnį. Tačiau yra posakis, kad žmogų pasitinkame pagal išvaizdą o išlydime pagal
protą. Man atrodo, kad jeigu žmogus nėra stiprus vidumi, jei jis
savimi nepasitiki, tai jis tada ir taikosi prie tam tikrų grupių.
Kaip manote, ar 10 klasė yra tinkamas metas pilietiškumo
ugdymo pamokoms? Kokią įtaką tos pamokos gali turėti jaunimui, jau iš anksto nusprendusiam, kad negyvens ir nedirbs
Lietuvai?
Pilietiškumo yra mokoma jau ir pradinėse klasėse, o 10-oje
klasėje pilietiškumo pamokos turi sudėti valstybinio-politinio
suvokimo pagrindus ir mokinys, išeidamas iš mokyklos, turi
suvokti tris pagrindinius principus: kas esu aš, kokia yra mane
supanti aplinka ir koks yra mano vaidmuo valstybėje, jos valdyme. Suvokę šiuos principus, mokiniai mokomi, kaip protingai naudotis įvairiais įrankiais: žiniasklaidos įtaka, gebėjimu
vertinti įvairią informaciją, kritiškai mąstyti. Ir aš nemanau,
kad 16-os metų mokinys jau yra nepasirengęs dalyvauti savivaldoje. Jis turėtų labai gerai suvokti, kad būdamas mokykloje,
mažoje bendruomenėje, jis gali išbandyti savo gebėjimus išreikšti mintis, mokėti pasirinkti ir įvairių simuliacijų metu įgyti
valstybės valdymo modelio patirties.
Kokiomis savybėmis turėtų pasižymėti mokinys, baigiantis
gimnaziją, ir kokią situaciją matote dabar?
Kadangi aš dirbu akademinėje gimnazijoje, tai didelių problemų nematau, išskyrus tai, kad yra mokinių, kurie labai daug
laiko iššvaisto nereikalingiems dalykams ir nesugeba savo darbo mokykloje susiplanuoti taip, kad galėtų įdėti kuo daugiau
pastangų žinioms įgyti. Žinios yra svarbiausia, nes jas gali pritaikyti ir tapti kūrėju, o neturėdamas pagrindo ir suvokimo, ką
tu nori kurti, kūrėju būti negali. Tai, mano manymu, pati didžiausia problema šiuo metu, nes yra nemaža dalis žmonių,
imituojančių, kad jie eina į mokyklą, tačiau nėra nieko sau įsipareigoję iš mokyklos parsinešti. Jie ateina praleisti laiko ir
nesuvokia, kad mokykla tai yra darbas ir investicija į savo ateitį.
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Viešojoje erdvėje susiduriame su įvairiomis nuomonėmis,
pareiškimais, smerkiančiais neva netolerantišką kai kurių
žmonių elgesį, tačiau tokie pareiškimai dažnai patys skleidžia
neapykantą ir kursto bendruomenės susipriešinimą. Kaip
manote, ar tolerancija gali peržengti ribas ir kenkti ?
Yra tam tikros pamatinės vertybės: žmogaus prigimties,
žmogaus gyvybės klausimai, kurių mes pakeisti tikrai negalime. Bet tolerancija irgi turėtų turėti ribas, vien todėl, kad kitą
žmogų galima toleruoti tol, kol jis nepažeidžia mano tolerancijos ribų. Tolerancija turėtų būti žmonių atsakomybė vieniems
prieš kitus. Štai pavyzdys: jeigu man nepatinka kažkoks mokinio veiksmas, elgesys, tai aš ir turiu įvardinti, kad man nepatinka konkretus veiksmas, bet aš niekada neturėčiau sakyti, kad
mokinys mane nuvylė. O tarp mokinių paskutiniu metu būtent
tokio supratingumo ir trūksta.
Kaip, jūsų manymu, turi gyventi ir sugyventi gimnazijos
bendruomenės nariai, kad būtų nepažeisti ir visuomenės, ir
atskiro individo interesai?
Mano manymu, didžiausia vertybė yra įstatymų laikymasis.
Pirmiausia, mokiniai, mokytojai ir kiti bendruomenės nariai
turėtų laikytis konfidencialumo principo, dėl iškilusių problemų jie turėtų kreiptis į klasės auklėtoją, pavaduotoją, direktorių. Jeigu yra labai konfidencialių klausimų, kurie susiję su
asmenine savijauta, mes turime socialinę darbuotoją. Aš nemanau, kad mūsų gimnazijoje nėra sprendžiami klausimai ir nėra
atsižvelgiama į visų bendruomenės narių nuomonę, poziciją. O
dabar mes turime atvejų, kai yra kritikuojama ne situacija, bet
iš esmės yra kritikuojama visuma, mokymas, kuris iš esmės
nėra blogas, gali būti tik netinkama jo dalis, metodai. Taip pat
negalime teigti, kad žmogus yra negeras, tamsus. Žmogus iš
prigimties turi teisę būti mylimas, globojamas, turėti saviraiškos galimybes. Mes galime tik siekti, kad kitų žmonių poelgiai
mūsų nežeistų.
Praėjusieji mokslo metai gimnazijai buvo išties nelengvi ir
netgi prieštaringi: iš vienos pusės gimnazija po išorinio audito, vykusio rudenį, aukščiausiais balais įvertinta už ugdymo
proceso organizavimą, o iš kitos pusės per šalį nuskambėjęs
skandalas dėl paviešintų skaidrių iš tikybos pamokų tapo
šaukštu deguto medaus statinėje. Kaip manote, ar visuomenėje, kurioje vyksta skandalai, viskas gerai? Kaip turime vertinti tokius skandalus?
Pasklidusi informacija buvo skirta tikslinei grupei, kuri dažnai pati mėgsta kritikuoti, negalėdama duoti realių pasiūlymų,
kaip viską galėtume išspręsti. Dar blogiau, kritikuojantys žmonės dažniausiai nebūna įsigilinę į situaciją, jos nematę, neturintys sąlyčio su viena ar kita problema. Mokytoja pasinaudojo
mokslininko, skaičiusio paskaitas seime, informacija. Aš manau, kad normalioje demokratinėje visuomenėje informacija,
kuri nėra uždrausta ir nėra sulaukusi viešo valdžios pasmerkimo, neturėtų būti vertinama kaip visiškai netinkama. Turėti
nuomonę apie išsakytas mintis yra teisinga, o ją išsakyti reikėtų
diskusijos būdu ir ieškant argumentų, kontrargumentų. Diskutuoti reikėtų argumentų kalba, nes kitu atveju mes neišsiugdysime kritinio mąstymo. Aš pati nebuvau šioje pamokoje, bet matydama skaidres ir žinodama, kaip mokytoja apibendrino pamoką ir išsakė bažnyčios poziciją šia tema, manyčiau, kad tai būtent ir buvo viena iš nuomonių, pozicijų. Tačiau reikia nepamiršti, kad nuomonė dar nėra tiesa, štai ką reikėtų akcentuoti
mokiniams. Aš manau, kad jeigu nebūtų pilietiškumo, būtų
labai blogai, nes pilietiškumas ir leidžia išsakyti savo požiūrį ir
paanalizuoti save.
Ačiū už pokalbį.
Mokytoją kalbino Agnė Lėverytė, buvusi mūsų gimnazijos
mokinė
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Kaip geriausia mokytis?
Šiais laikais mokiniai turi daugiau laisvės, todėl natūralu, jog
į kiekvieną mokytoją yra žiūrima kritiškiau bei nebijoma susidaryti asmeninę nuomonę apie jo mokymo metodus.
Pasitelkusi „Google“ formas sukūriau internetinę apklausą
pavadinimu „Mokymo metodų efektyvumas“, kurioje dalyvavo
86 gimnazistai. Jų buvo prašoma įvertinti šiuos metodus: darbas grupėse, temos dėstymas demonstruojant pateiktis, temos
aiškinimas tik žodžiu, minčių žemėlapio ir schemų braižymas,
video rodymas, pamoka netradicinėje aplinkoje bei pamokų
integravimas. Susumavus apklausos rezultatus paaiškėjo, jog
mokiniai pamoką geriausiai išmoksta tada, kai ji vyksta netradicinėje aplinkoje, o neefektyviausias mokymosi būdas – minčių žemėlapio braižymas (tai, žinoma, diskutuotina).
Schemų braižymas – tikslus mokymosi būdas, padedantis
greitai surasti ir perteikti informaciją.
Šį būdą mokiniai vertina kaip tikslų ir nurodantį, „ką turiu
mokėti“. Pasak jų, jei schemos netampa painiomis, o yra konkrečios, tuomet galima greičiau perprasti svarbiausius temos
aspektus bei jų sąryšį, skirtumus. Svarbiausia yra tai, kaip mokytojos paaiškina nubrėžtą schemą ir jos svarbą temos atžvilgiu, antraip tai nėra nei efektyvu, nei įdomu.
„Viskas daug aiškiau schemose parodyta nei gryname tekste.“
„Matome aiškų skirtumą tarp kažkokių vienetų.“
„Nemanau, kad tai yra labai efektyvu, kadangi schemas dažnai sunku suprasti, jos neatrodo įdomiai.“
Pamoka netradicinėje aplinkoje – efektyviausia mokymo
priemonė.
Net 62 mokiniai įvardijo šį mokymo metodą kaip vieną iš
efektyviausių. Jų nuomone, tokios pamokos yra įdomesnės,
palieka daugiau įspūdžių. Buvimas kitoje aplinkoje – rutinos
sulaužymas - žadina smalsumą bei įtraukia mokinius aktyviau
dirbti. Gimnazistų nuomone, pamokos netradicinėje aplinkoje
nauda yra ta, jog gautas žinias galima pritaikyti ne tik iš teorinės, bet ir praktinės pusės.
„Iš vienos pusės netradicinė aplinka gali tapti įkvėpimu naujoms mintims, tačiau gaila, kad rašinius vis tiek tenka rašyti
mokyklos suole.“
„Dar labiau blaško dėmesį ir trukdo susikoncentruoti.“
Temos dėstymas pasitelkiant pateiktis padeda aiškiai suprasti, ką reikia mokėti.
Šis metodas yra beveik tiek pat efektyvus kaip ir pamokos
netradicinėje aplinkoje. Naudojant pateiktis lengviau suvokiamos svarbiausi temos aspektai ir geriau įsimenama informacija,
mat pamokos medžiaga būna susisteminta, mokinys supranta,
ko iš jo reikalauja mokytojas, be to, tai palengvina konspekto
darymąsi. Daugelis gimnazistų vaizdinę informaciją įvardijo
kaip įdomesnę, pritraukiančią dėmesį. Mokinių teigimu, dauguma turi ne girdimąją, o regimąją atmintį. Tačiau vertėtų nepamiršti, jog tik tinkamai pateikta ir įtaigiai perteikta tema duoda
naudos.
„Netinkamai skaidrėse pateikiama informacija ne visada sudomina stebėtojus.“
„Dažniausiai nuo skaidrių nusirašoma ir tiek, tačiau jose būna
pateikta tiksli ir svarbiausia informacija.“
Video įrašo peržiūra – šiuolaikiškas mokymo būdas.
Vieniems tai šiuolaikiškas būdas gauti informaciją, tačiau
prieš peržiūrą ir po jos mokytojai turėtų paaiškinti turinį bei jį
papildyti. Kai kurių nuomone, žiūrint video greičiau prabėga
pamoka ir taip ilgiau galima susitelkti į temos turinį. Kitiems
mokiniams nepatinka, kad video medžiagoje informacija perteikiama labai greitai, dėl to ją sunkiau suprasti.
„Video pritraukia labiau, nei, pavyzdžiui, mokytojos aiškinimas.“
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„Kuo labiau ne sausa pamoka, tuo geriau. Reikia visokių priemonių, o geras ir informatyvus video padeda.“
Darbas grupėse – kontraversiškai vertinamas metodas.
Šis metodas, kartu su pasakojimu žodžiu, apklausoje atsidūrė
paskutinėje vietoje. Bene dažniausiai apklaustieji kartojo frazę
„prie darbo prisideda ne visi, bet įvertinti lieka visi“. Paminėta
ir tai, jog dirbant grupėse yra sunku susikaupti, neretai mokinys
jaučiasi „patogiai“ tinginiaujantis, sunkumų sukelia ir nelygios
jėgos, mokinys įsisavina tik savo temą, o kitos lieka mažiau
suprastos. Tačiau apie pusė mokinių mano, jog darbas grupėse
skatina lyderystę, bendravimą, diskusijas, ugdo atsakomybę,
nuomonių įvairovė padeda surasti teisingus atsakymus.
„Tai nėra efektyvu bandant suvokti didelius informacijos kiekius, nes darbas grupėse gana blaškantis reikalas.“
„Gerai todėl, kad tai skatina lyderystę bei ugdo komandinio
darbo principus.“
„Grupėse drąsiau reiškiamos mintys.“
„Žiūrint kokia pamoka, bet išties komandinis darbas skatina
bendravimą, diskutavimą. Tik yra minusų, jog jei grupė sudaryta iš daugiausiai nelabai motyvuotų mokinių ir tokių, kuriems
prastai sekasi tas dalykas, grupėje esantiems pavieniams mokiniams, kuriems sekasi dalykas, yra labai sunku. Darbo pasiskirstymas nelygus, didesnis darbas tenka motyvuotiems...“
„Dirbant grupėse išmokstama išklausyti kitus žmones.“
„Žiniomis daliniesi kartu su grupės nariais, kai kurių dalykų
išmoksti iš jų.“
Temos aiškinimas tik žodžiu – įprastas būdas mokyti.
Jei mokytojas moka sudominti, tada metodas efektyvus, tačiau dauguma mokytojų, remiantis apklausos rezultatais, temą
aiškina taip greitai, jog ne visi spėja rašyti, o ką kalbėti apie
supratimą. Šį būdą labiausiai peikė regimąją atmintį turintys
mokiniai. Kiti mokiniai manė, jog kuo daugiau mokytoja pasakoja, tuo mažiau lieka laiko dirbti savarankiškai.
„... per vieną ausį įeina, per kitą išeina :)“
„Kuo daugiau mokytoja pasakoja, tuo lengviau viską įsiminti ir
mažiau darbo reikia įdėti dirbant savarankiškai.“
Įvykdę pagrindinę apklausos dalį, mokiniai buvo prašomi
įvardinti nepaminėtus, tačiau, jų manymu, efektyvius mokymo metodus: (žemiau pateiktos apklaustų mokinių mintys)
*papildomos medžiagos davimas arba leidimas konsultuotis su
suolo draugu ar jam padėti;
*pačių mokinių daromi temos pristatymai (taip mokiniai labiau
įsigilina ir plačiau pasidomi tema);
*gyvenimiškai aiškinama pamoka;
*kitokie namų darbai. Pavyzdžiui, miesto objektų pažinimas ir
jų ieškojimas, projektų vykdymas bei begalė kitų prasmingų
veiklų, kurie skatina žmogų veikti ir būti smalsiam;
*laboratoriniai darbai (galime ne tik išgirsti, bet ir patys
padaryti, suprasti.);
*darbas porose. Vienas mokytojas, o antras - mokinys. Tai
efektyvu, nes mokiniai nebijo klausti draugų;
*savarankiškas darbas, o po to pasitikrinimas kartu su
mokytoja, nes ieškant informacijos pačiam ji lengviau
įsimenama;
*kai pamoką pristato tam tikras svečias, nes jis/ji gali plačiau
papasakoti apie kokį nors dalyką;
*bandymai ir tikrų dalykų rodymas. Jei nagrinėjame kažką
biologijoje, labai reikia kažko tikro, o ne viską iš paveikslėlių
mokytis. Pvz.: JAV mokyklose skrodžia varles, važiuoja į
gamtą;
*kompanijų (ofisų) lankymas - tai galimybė pamatyti, kaip
vyksta darbas, ir suprasti, ką nori studijuoti;
Tyrimą atliko Emilija Gailiūtė, 3a kl.
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Susitikimai

Gražiausi dalykai ant žemės nesimėto

Spalio pirmomis dienomis abiturientai tradiciškai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Telšių Šv.Antano Paduviečio
katedrą bei Kunigų seminariją (integruotos pamokos tikslas - dar labiau pagilinti savo žinias apie žmogaus pašaukimą, sužinoti kunigo nuomonę apie pamokose nagrinėtą
ir daug diskusijų sulaukusį Vinco Mykolaičio - Putino
romaną „Altorių šešėly)“.
Kanauninkui Andrejui Sabaliauskui susitikimas su jau-

nimu, pasak jo, visada lyg šventė. Pamąstymus jis iliustravo savo gyvenimo pavyzdžiais, patirtimi. Kaip sakė
mums, visada buvo entuziastingas jaunuolis, iš gyvenimo
norėjo pasisemti kuo daugiau, ir vienintelė sovietmečiu,
jo akimis, patraukli vieta, kurioje galėjo realizuoti save,
buvo seminarija: joje galėjo gauti žinių tiek iš teologinės,
tiek iš filologinės pusės (dabar jis moka 7 kalbas). Paklaustas, ar V. Mykolaičio - Putino kūrinys nepadarė įtakos jo apsisprendimui, atsakė neigiamai: net tuomet, kai
emocijos nebuvo nuslūgusios, baigęs mokyklą, jis įstojo į
seminariją. (Tiesa, joje šis kūrinys nėra nagrinėjamas,
seminaristai gilinasi į teologinę lektūrą).
Mus domino, ar seminarijoje yra išlikusi geležinė,
skambalo dūžiais lydima tvarka, ar egzistuoja toks romane aprašytas „labirintas“. Kan.A.Sabaliauskas noriai paaiškino esamą situaciją: mokslai išlikę intensyvūs, daug
laiko praleidžiama prie knygų; tiesa, 17 vietų kambarys
seminaristams yra praeitis, nes čia jų mokosi nedaug.
Šiais metais įstojo trys jaunuoliai, iš kurių tikriausiai
baigs tik vienas - tendencija tokia, kad seminariją baigia
tik trečdalis įstojusiųjų... Beje, seminarijoje klasės mažytės, skirtos tik trims jaunuoliams. Paklaustas, ar pažįsta
poeziją kuriančių dvasininkų, kanauninkas atsakė taip:
dabar kunigai nėra įsprausti į rėmus, todėl gali įvairiai
realizuoti savo talentus. V.Mykolaičio-Putino laikais buvo kitaip. Dabar yra ir poetų, ir giedotojų, muzikantų
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kunigų. Ir mums įėjus į gera akustika pasižyminčią seminarijos patalpą kanauninkas puikiai pagiedojo religinę
giesmę.
Mums, bręstantiems jaunuoliams, aktualiausia tema
buvo asmeninis kunigo gyvenimas, tad klausimais tiesiog
užvertėme savo pašnekovą. Atkakliausiai į šią diskusiją
įsitraukė Mantas V. bei Severina D. Į klausimą, ar yra
turėjęs simpatiją, kanauninkas drąsiai pareiškė: „Manau,
kiekvienas normalus žmogus yra kažkam jautęs simpatiją. Tačiau aš, supratęs, kad negaliu padaryti žmogaus laimingo, suteikti to, ko jis nusipelnė, turėjau jį paleisti. O
dabar laimę atrandu tarnaudamas ne vienam žmogui, o
daugeliui. Žmogus gali atsisakyti to, kas aukščiau, tačiau
to, kas žemiau, ne”.
Gimnazistams rūpėjo, ar kunigai nesijaučia vieniši, ar
neliūdna, kad nepaliks palikuonių, nepratęs savo genų.
Sulaukėme atsakymo: „Gyvenu seminarijoje, esu užimtas, apkrautas pareigomis, neturiu laiko apie tai net mąstyti, o Lietuvoje yra daug žmonių, kurie paliks palikuonių, dėl manęs pasaulis nesugrius, negi mano genai kažkuo ypatingi...Turiu draugų dvasininkų tarpe, tačiau kartu
ir tokių žmonių, kurie nesirinkę patarnauti Dievui, iš kurių didžioji dauguma - tai
moterys, nes jos yra daug
supratingesnės ir duoda
geriausių patarimų.“ Kunigo atvirumas visus nustebino, nes jis, provokuojamas
mūsų klausimų, išliko drąsus bei įdomus.
Ar esate pastebėję bažnyčioje pumpurų, kankorėžių
detalių? Aš jų net nepastebėjau iki tol, kol Justinas
paklausė: kokia šių simbolių prasmė? Kanauninkas paaiškino, jog tai gyvybės ir
vaisingumo simbolis. Kankorėžis skleidžiasi ir išmėto
sėklas taip pasėdamas naują gyvybę. Dievo žodis skleidžiamas, sėjamas – ir iš tų sėklų išauga gėris. Kai būsite
Katedroje, apsižvalgykite, pakelkite akis, nes gražiausi
dalykai ant žemės nesimėto. Juos reikia įžvelgti. Ir nebijokite klausti, nes nustebsite, kokie šilti ir nuoširdūs pokalbiai gali būti užmezgami su žmogumi. O tokios patirtys yra naudingos, pakylėjančios ir paliekančios neišdildomus atsiminimus.
Emilija Galkauskaitė, IVd kl.
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Gimnaziją aplankė poeto K.Bradūno dukra
Spalio 11 dieną gimnazijoje lankėsi ypatinga viešnia iš
JAV - poeto Kazio Bradūno dukra, antropologė Elena
Bradūnaitė-Aglinskienė. Ji susitiko su vyresnių klasių
gimnazistais ir mokytojais. Nuoširdus dalijimasis prisiminimais apie tėvų, išeivių iš Lietuvos, save vadinusių
„displaced person“, didžiulį norą gyvenant JAV užauginti
vaikus lietuvybės dvasia,
Lietuvos patriotais, apie
meilę Lietuvai privertė
visus susimąstyti, ar mes
gyvendami Lietuvoje
galėtumėm taip su pasididžiavimu papasakoti
apie savo patriotizmą ir
meilę kalbai, savo kraštui, tėvams... Apie didelę
pagarbą KIEKVIENAM
ŽMOGUI, kas jis bebūtų
- kiemsargis ar mokytojas, paprastas darbininkas
ar verslininkas...
Viešnia
interviu
„Kauno dienai“ yra kalbėjusi: „Tėveliai visada
sakė, kad jei tik bus galimybė grįžti į neokupuotą
Lietuvą, būtinai taip ir
padarys. Mums grįžimas idealistiškai perduotas – kad
mes turime būti Lietuvoje. <...>Mums sakydavo, kad paliko tėvynę, bet dovanojo pasaulį, todėl mūsų pareiga
patiems grįžti arba kaip galima Lietuvos vardą garsinti
kuo toliau. <..>
Man labai skaudu žiūrėti, kaip nyksta kalbos. Polineziečių kalba Havajuose išnyko per vieną kartą – seneliai dar
kalbėjo, tėvai nusprendė, kad nereikia, ir viskas – vaikai

tos kalbos jau nebemoka. Čia skambutis Lietuvai, kad
kalba yra labai svarbi.
Tėvai mums ant sienos išpaišydavo žmogiukus. Pirmoje
eilėje būdavo tie, kurie angliškai kalba, antroje – vokiškai. Žmogeliukų mažėdavo, kol ateidavo iki lietuvių. Tada sakydavo, kad jei du lietuvius nutrintų, nebeliktų, kas
kalbės šia kalba. Galima sakyti, kad
taip iš globalizuoto krašto pasižiūri į
savo kultūrą ir kalbą. Man ir broliui
įteigė atsakomybės jausmą, kad jei
mes nekalbėsime, kas tada kalbės?
Todėl buvome nusprendę, kad namuose kalbų nemaišysime. Turėdavome
net 10 centų sumokėti, jei namuose
pradėdavome angliškai kalbėti”.
Gimnazistams viešnia pasakojo,
kaip tėveliai mokė taisyklingos lietuviškos tarties: „Pastatydavo priešais
uždegtą žvakę, liepdavo prie jos priartinti lūpas ir tarti „Ten toli tykiai teka
upė“ – ir priebalsį t tarti ne angliškai,
lietuviškai. Angliškai tariant žvakės
liepsna sujudėdavo. Man keista, kad
užsieniuose pabuvę lietuviai ima kalbėti su baisiu akcentu, visokiais ten
aaa eee pratęsimais. Negi taip įmanoma atitolti nuo gimtosios kalbos? O
lietuvių kalba tikrai labai turtinga. Lengvai galima įvairiais žodžiais pasakyti, todėl reikia didžiuotis tuo, ką turime. Amerikoje visada prisistatau kaip lietuvė, man būna
didelis pranašumas, kad dar vieną kalbą moku.“
Ačiū Elenai Bradūnaitei už puikią pilietiškumo pamoką.
„6 žarų“ inf.

Parodoje "Switch" reikia būti entuziastingam
minė bendra atmosfera. Visoje salėje plūdo milžiniška
energija, nes čia susirinko daugybė smalsių žmonių, ir jei
nerodai tokio pat entuziazmo, išeisi iš renginio tuščiomis.
Tiek ant scenos, tiek parodų salėje buvo matyti, kad žmonės, kurie rodė įvairius naujus išradimus, pasakojo scenoje apie inovacijas, turėjo kūrybinės energijos ir jiems labai rūpėjo perteikti mums tą informacija. Viskas ten buvo
be galo įdomu ir kaip tik skirta jaunimui: nuo 3D spausdinimo iki virtualios realybės ir netgi kripto valiutos. Netikėtas buvo "Netflix" kompanijos pristatymas. Visgi reikia
žinoti vieną dalyką: norint daug gauti iš tokių renginių,
reikia gerai mokėti anglų kalbą, nes be jos nebūčiau susipažinęs su Kolinu ir kitais nuostabiais žmonėmis. Aš tikRugsėjo 19 dieną nemažas būrys gimnazistų dalyvavome rai važiuosiu ten kitais metais.
Kaune vykstančioje parodoje "Switch". Visų pirma, įsiNedas Dorša, Ib kl.

2017 (45) 6 žaros

6 psl.
Nukelta į psl.

Vladimiras Kosarevas
Neplėšykite musėms sparnų (apsakymas)
Laukdama pertraukos 8-oji A gaudė lyg mažas stadionas – liko tik
kelios minutės iki skambučio. Biologijos mokytojas Sergejus Geogrijevičius, turintis pravardę „Mikrobas” seniai nebekreipė dėmesio į
visus – nauja tema išeita, pamokos planas atliktas – jis ėmėsi įrašų į
žurnalą. Ir staiga pirmūnės Tanečkos klausimas privertė nutilti sujudusią klasę:
- Sergejau Georgijevičiau, o kas yra mirtis?
Visi nutilo, beje, niekas iš bendraklasių dėl klausimo nenustebo, visi
seniai žinojo, kad Tanka Kulikova yra trenkta. Niekam nepavykdavo
susirinkti visų penketukų iš visų dalykų, išskyrus ją. Vėl ji vaidina
protinguolę, kaip ir visada.
Sergejus Georgijevičius užvertė žurnalą, daug kartų reikšmingai
žvilgtelėjo į rankinį laikrodį ir net neketino apsisunkinti sudėtingais
aiškinimais:
- Kulikova, ar tu matei kada nors, kaip tavo kavalierius Jevgenijus
Ivliovas tyčiojosi iš musių? Jis pasiima vabzdį, pirmiausia atplėšia
vargšei musei sparnus, vėliau kojas, o galiausiai net ir galvą.
Mokytojas stabtelėjo, nutilo, o klasė nekantrauda laukė, kas bus toliau.
– Taigi mirtis – tai gyvo organizmo merdėjimo procesas, kai merdėjančio gyvio nuomonė niekam nėra svarbi. Pamoka baigėsi, visi esate
laisvi.
Sergejaus Georgijevičiaus paskutiniai žodžiai susiliejo su triukšminga
skambučio trele ir su įsisiautėjusiais vaikų kvatojimais. Vaikai juokėsi,
rodydami pirštais tai į Kulikovą, tai į Ivlevą.
Ženka Ivlevas išraudo kaip įkūrenta krosnis ir netvarkingai ėmė brukti
knygas į kuprinę. O Tania Kulikova, nekreipdama dėmesio į besikvatojantį būrį, lukterėjo Ivlevo ir išdidžiai išėjo iš klasės paskui savo
«kavalierių».
Ženia po pamokų iš įpročio lydėjo Tanią namo, nešdamas jos kuprinę.
Bet šiandien jis nebuvo nusiteikęs prablaškyti ją linksmomis istorijomis ir pasakojimais apie savo futbolą. Ženia ėjo tylomis, paniuręs
žiūrėjo į žolę po savo kojomis.
– Ei, ar negi tu įsižeidei dėl Mikrobo? – paklausė Tania.
Ivlevas numykė ir gūžtelėjo pečiais.
– Įsižeidei, įsižeidei, aš gi matau.
Tania norėjo dar kažką pasakyt, kažką švelnaus, palaikančio, tačiau
vaikinas staiga atmetęs galvą išrėžė:
– Ar tu matei, kad aš muses kankinčiau? Matei? Dar mane ir kavalieriumi išvadino! Jeigu jis nedirbtų mokytoju... Tai aš jį... Tai aš... –
Ivlevas užsikirto ir šiurkščiai atidavė Taniai kuprinę. – Va imk, pati ir
tempk!
Ir sparčiai nužingsniavo šalin.
Tania keletą akimirkų nieko negalėjo suprasti ir stovėjo vidury kelio
nustebusi. Ar jis iš proto išėjo? Ženka dvimetriniais žingsniais tolo
nuo jos, vos ne bėgdamas. Vakare jis paskambino ir atsiprašė jos,
tiksliau, kažką sumurmėjo į ragelį, tačiau žodį «atsiprašau» Tania
išgirdo aiškiai. Ir visa tai jai pakėlė nuotaiką, gi Ženka pasielgė būtent
taip, kaip pats tikriausias vyras, kuriuos rodo kinuose. Kitą rytą klasės
draugai sutiko juos kaip patyčių aukas. Iš visų pusių sklido pokštai ir
juokeliai, kurių nekalčiausias buvo «musė ir sužadėtinis».
– Nekreipk dėmesio, – Tania ramino Ivlevą – jie visi puskvailiai ir
nieko visiškai nesupranta.
Ženiai gniaužėsi kumščiai ir norėjosi dėti kam nors į kaktą už pašaipas.
Visą pirmą pamoką jis prasėdėjo susiraukęs. Į galvą jam lindo musės
ir neįprasti mirties vaizdeliai – tai apsivertęs autobusas, tai sudegęs
namas. Tania jam užrašė namų darbą.
Ir iš viso, ši diena jam nepasisekusi – Ivlevas gavo „porelę” iš algebros, neatsakė iš literatūros. Tania bandė ką nors pakeisti, kalte kalė
užsispyrusio draugo galvon, jog neverta taip jautriai išgyventi dėl
vakarykštės istorijos. Bet pabandykite sustabdyti puolantįjį rajono
futbolo jaunuolių rinktinėje, kai jis veržiasi beribėje erdvėje prie kamuolio. Taip ir Ženkai – jeigu jis jau ką įsikalė, tada jo nesustabdysi.
Kulikova po pamokų nusprendė padaryti jam staigmeną ir, suokalbiškai mirktelėjusi, parodė bilietus į kinoteatrą:
– Vakar nupirkau, kai tu nuo manęs pasprukai. Einam!
Ivlevas nieko neatsakė ir paklusniai nusliūkino paskui savo “damą”.
Sėdėdamas tamsoje kinoteatre, jis palinko į ją ir karštai sušnabžėjo:
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Pegaso raiteliai

– Tania, kodėl tu Mikrobo klausinėjai apie mirtį?
Kulikova klausimą suprato ne iš karto – ji įdėmiai žiūrėjo į ekraną,
kuriame skraidė kažkokie didžiuliai įvairiaspalviai paukščiai su mėlynais žmonėmis, įsitvėrusiais jų kaklų. Šiek tiek palinkusi prie Ženios ji
tyliai atsakė:
– Tau ką, nepatinka kinas?
Ženka sliuogtelėjo nugara ant kėdės ir įsižeidęs pratarė garsiai:
– Patinka.
Už jų sėdintys žiūrovai sušnypštė ir seansas tęsėsi jau visiškoje tyloje.
Išeinant iš kinoteatro Tania, regis, dar tebebuvo ten, filme, pasakų ir
stebuklų planetoje. Ji įsikibo į Ženkos alkūnę ir kažką entuziastingai
bei karštai tarškėjo – apie filmą, veikėjus ir režisieriaus sumanymą.
Žodžiu, kalbėjo būtent tai, kas rimtam vyrui – sportininkui ir dvejetukininkui – buvo visiškai neįdomu.
Taip jie ir parėjo iki namų.
Kulikova pakštelėjo Ženkai į skruostą ir nurūko namo. O jis negalėjo
suprasti, kas vyksta šiame painiame pasaulyje.
Turbūt, šiaip ar taip galėjo dviems - trims užmesti į sprandus dėl jos.
Gerbė? Žinoma, kaipgi kitaip, ji duoda nusirašyti ir sprendžia abu
variantus per kontrolinius darbus. Ar galėtų jis be jos? Nežinia...
Kitą rytą Ivlevas nepasirodė mokykloje. Jo mobilusis neatsakė į skambučius.
– Susirgo – pamelavo mokytojui Kulikova.
Galbūt jam kokia nors neplanuota treniruotė? Arba, kaip paprastai.
susibėgimas? Ne, jis turbūt būtų perspėjęs, jis visada perspėja. Ženka
greičiau išsinarintų sąnarį, bet paskambintų ir papasakotų viską.
Kažkokie keisti dalykai prasidėjo nuo tos prakeiktos musės.
Žinoma, nebuvo jokių treniruočių, nebuvo visiškai nieko, susijusio su
sportu. Paprasčiausiai Ženka išdidus, jis lyg koks spartietis. Greičiausiai sėdi namuose ir siunta. Kas galėjo geriau Ženią pažinti, jei ne
Tania?
O kita pamoka kaip tik ir buvo biologija.
Mikrobas su Nobelio premijos laureato mina iškabinėjo plakatus ir net
nepasisveikino su klase. Iš karto pradėjo kažką pasakoti.
Kulikova stropiai klausėsi ir užsirašinėjo, kaip ir priklauso pirmūnei,
tačiau baigiantis pamokai nesusilaikė. Ji priėjo prie Mikrobo ir, mirksėdama savo didžiulėmis gražiomis akimis, tiesiai šviesiai paklausė:
– Sergejau Georgijevičiau, kodėl Jus prieš visą klasę pasakėt, jog
Ivelvas – šunkara?
Mikrobas tingiai versdamas žurnalą išgiedojo:
– Šunka – ra, šunka – ra... Apie ką tu, Kulikova? Kas nutiko, mano
mergaite?
Tanka įsiuto:
– Aš ne jūsų mergaitė! Ir išvis ne mergaitė! Aš žmogus! O jūs –
negailestingas ir piktas!
Ji su tokia jėga trenkė durimis, jog net profesorius Pavlovas, kabantis
ant sienos, sumirksėjo iš baimės.
Ivlevas, tikėtina, buvo namuose. Kai prasivėrė durys ir jo bute pasirodė įsiaudrinusi Tanka, rodės, jis net sumažėjo. Susigūžė, lyg norėdamas pasislėpti pats savyje.
– Kvailys! – pasakė Tania.
– Aha, – paklusniai linktelėjo Ivlevas.
– Mažai dar turi dvejetų? Ar biologo išsigandai? Pridėjai į kelnes?
Gerai, kad Ivlevo tėvų namuose nebuvo, be abejonės, būtų išgirdę šią
kiaurai gręžiančią apklausą ir tada būtų reikėję pasiaiškinti. Pasiaiškinimų Ženka nemėgo.
– Tania, na, nusiramink... Nuo pat ryto aš turėjau temperatūros...
Tania jau vilkosi apsiaustą, lyg būtų savo namuose, pasidėjo kurpinę į
lentyną.
– Ir tavo mobilusis turėjo temperatūros?
Ne, jis nebegalėjo atlaikyti tokio jos žvilgsnio. Štai viską, bet ką galėjo
atlaikyti – krosą, jėgos bėgimą su komandos partneriu ant pečių, penkiasdešimt prisitraukimų, bet tik ne jos žvilgsnį.
Tania kiaurai gręžė jį savo atviromis akimis, nuostabių didžiulių akių
žvilgsniu. Lyg visa Vezuvijaus galia būtų susikoncentravusi joje, šitoje smulkioje, trapioje mergaitėje. Ir Ženka pasidavė.
– Atleisk...
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Kaip gyvenasi?
Fizinis pasirengimas gali lemti ir geresnius akademinius rezultatus
Neginčytina tiesa, kad kūnui būtina judėti, o žmogui būti visą
gyvenimą aktyviam. Tačiau moksliniai tyrimai rodo, jog žmonių aktyvumo lygis pavojingai mažėja. Fizinis neaktyvumas yra
didelė grėsmė sveikatai ir gyvenimo kokybei. Pagal statistinius
duomenis daugelyje Europos šalių 11-17 metų fiziškai neakty-

vus jaunimas sudaro - 83,2%. Iš jų 78,4% berniukų ir 87,7%
mergaičių.
Todėl Europoje nuo 2002 metų kasmet rengiama EUROPOS

JUDUMO SAVAITĖ, kuri vyksta rugsėjo 16–22 dienomis. Jos
tikslas skatinti jaunimą būti fiziškai aktyviems, formuoti fizinio aktyvumo ir sporto įpročius.
Rugsėjis pasirinktas neatsitiktinai. Šia akcija siekiama sėkmingai pradėti naujus mokslo metus, tai gali padėti sukurti ir
stiprinti bendruomenę, ryšius su šeima, draugais ir
bendraamžiais. Fizinis pasirengimas gali lemti ir geresnius akademinius rezultatus, didinti atsparumą stresui.
Rugsėjo 22-oji paskelbta Tarptautine diena be automobilio, todėl visi buvo raginami šią dieną išsiversti
be automobilio, eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu ar
naudotis viešuoju transportu.
Mokyklos bendruomenė aktyviai dalyvavo šioje akcijoje, kurios metu buvo siūlomos tokios sportinės rungtys: bėgimas – 3 ratai apie stadioną, šiaurietiškas ėjimas su lazdomis, laisvas pasivažinėjimas riedučiais ar
riedlente, o apšilti mokyklos šokėjai visus sukvietė į
bendrą šokį.
Kūno kultūros mokytoja Vida Statkienė

Ant podiumo – mūsų gimnazistės
Modelio darbas mums visiems asocijuojasi su podiumu, iš- sukurtų rūbų pristatymo renginyje. Jaunosios dizainerės D.
skirtinių bruožų merginomis, dizaiOžeraitytė ir K.Miciūtė savo sukurtas kolekcijas pristatė š.m.
nerių kurtais rūbais, kurie išsiskiria
spalio 2 dieną Telšių parodų salėje. Abi kolekcijos pritraukė
ne tik savitumu, bet ir modernumu.
žiūrovų dėmesį savo neįprastu dizainu, išskirtinėmis detalėNe paslaptis, kad daugelis merginų
mis ir pasirinktomis kompozicijomis. Nors jaunosios dizainebent kartą yra pagalvojusios apie
rės studijuoja kartu, jų sukurti rūbai skyrėsi kaip diena nuo
paslaptingą, elegancijos kupiną monakties. K. Miciūtės kolekcija sukurta remiantis kontrasto
delio profesiją. Gražios suknelės,
principu. Kolekcijoje vyravo juoda ir balta spalvos, ant drabugeriausio pluošto audiniai, podiumu
žių buvo gausu įmantrių detalių, kurios kolekciją padarė dar
kaukšintys aukštakulniai, fotoaparatų
labiau elegantiška ir neįprasta. D. Ožeraitytės sukurta kolekciblykstės – tokia, daugelio supratimu,
ja buvo visiška priešingybė pastarajai. Merginos kurti drabuviliojanti modelio kasdienybė. Tažiai išsiskyrė savo spalvingumu ir jaunatviškumu. Kolekcijoje
čiau jūs klystate!
buvo gausu rožinės spalvos, kuri praskaidrino visų nuotaikas,
Telšių Žemaitės gimnazijos mokisukūrė laisvą ir šiuolaikišką įvaizdį. Ši paroda sulaukė didžiunėms Akvilei Bagvilaitei, Sonatėjai
lio pasisekimo tiek įdomių eksponatų, tiek dėl mūsų gimnaziLiutkutei, Ivetai Galminaitei, Gabijai
jos merginų talento, nes jos puikiai sugebėjo įsijausti į modeMiliūtei, Redai Garbinčiūtei, Godai
lio vaidmenį ir parodyti, kad įmanoma pasiekti tai, kas iš pirBarčiauskytei ir Aistei Dauginytei,
mo žvilgsnio atrodo neįmanoma! „Vaizduotė yra svarbesnė už
Justei Klemanskaitei teko galimybė į
žinias“, – sakė Albert Einstein.
visa tai pažvelgti savo akimis. Merginos buvo pakviestos dalyvauti Telšių dailės fakulteto studentų
Iveta Galminaitė, IIIb kl.

Neplėšykite musėms sparnų
Atkelta iš 7 psl.

Tikriausiai per tą laiką galėtum pereiti ne vieną «Avatarą».
Tania prisiartino, taip arti ji dar nė kartą nebuvo... Visos Ivlevo Jie nuščiuvę stovėjo koridoriuje.
ląstelės, visi raumenys pajuto jos kūno šilumą. Ji įkniubo į jo
Ir pagaliau Ivlevas – pats tikriausias ir teisingiausias (kaip kine)
stiprų petį ir apsiverkė:
vyras – perbraukė delnu jos skruostą ir pabučiavo.
– Kvailys tu, Ivlevai, nieko tu nesigydai... Neplėšyk musėms
– Mikrobas kvailys, ne aš... Ar kartais neturi kuprinėje sumuštisparnų...
nių?
Nežinodamas, ką daryti, jis sustingo. Apkabinti ją savo didelė- Sumuštinių atsitiktinai buvo…
mis letenomis, suspausti, kad net kauliukai trakšteltų? Ar traukIš rusų kalbos vertė Livija Vilkaitė, Ib kl.
tis, leisti jai perdegti ir nusiraminti? Kas čia darosi?

Laikraščio bendraautoriai:
A.Lėverytė, E.Gailiūtė, E.Galkauskaitė, N.Dokša, I.Galminaitė, M.Bumblauskaitė V.Statkienė, D.Pabrėžienė,
L.Mušinskienė

