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Mokyklos Šimtmečio emblemos kūrėja - Viktorija
Telšių Žemaitės gimnazija buvo
Kokia technika labiausiai paįkurta 1918 m. sausio 18 d. (bet tinka piešti?
jau žinoma ir kita data – sausio 21
Dabar daugiausia piešiu naud., todėl šis faktas diskutuotinas). dodama kompiuterinę programą,
kurią prijungiu iš planšetės. O
darbams ant lapo dažniausiai
naudoju akvarelę.
Kokie dar tavo hobiai?
Laisvu laiku domiuosi filosofija, mėgstu medituoti, žaisti
kompiuterinius žaidimus ir savanoriauti.
Ar galvoji ir ateityje sieti savo gyvenimą su piešimu?
Aš manau, kad piešimas mano gyvenime ir liks tik pomėgis,
nes svajonių profesiją aš jau seniai pasirinkau – noriu būti veterinarė.
Kaip tu pati paaiškintum šitą
piešinį?
Šiuo piešiniu siekiau pavaizduoti, kaip mokyklos emblemoje esantis daigas per ilgus 100
metų subrendo ir iš jo išaugo
Šiaip ar taip 2018-ieji ypatingi ne tvirtas, žaliuojantis medis. Tai
tik Lietuvai, bet ir mūsų gimnazi- yra lyg mokyklos brandos, tradijai – švenčiame šimtmetį. Sausio cijų ir bendruomenės stiprybės
mėnesį buvo skelbiamas konkur- simbolis.
sas nupiešti mokyklos ženkliuką,
Ką tau reiškia Lietuvos valsskirtą šiai progai. Mūsų mokyklos tybinės šventės? Ar šventi ir
bendruomenė nusprendė, jog 3b kaip?
Neslėpsiu, kad neskiriu ypaklasės mokinės Viktorijos Baliutavičiūtės darbas vertas būti mūsų tingo dėmesio Lietuvos valstymokyklos šimtmečio emblema. binėms šventėms. Įprastai dalyvauju mieste rengiamose šventėTad nutariau pakalbinti Viktoriją.
se arba su šeima šį laiką skiriaKada susidomėjai piešimu?
Piešimu susidomėjau būdama me pabūti kartu.
Kokia tau gražiausia lietuviš12 metų, kai nusprendžiau ant laka
šventė?
po perpiešti savo mėgstamiausius
Man gražiausia lietuviška švenveikėjus iš anime serijų.

tė yra Joninės. Turbūt todėl, nes
šios šventės metu savanoriauju
Klaipėdoje ir patiriu neišdildomų
įspūdžių.
Apibūdink save trimis žodžiais.
Užsispyrusi, lanksti, tiesmuka.
Koks tavo gyvenimo moto?
Fabri fortunae nostrae sumus
(Kiekvienas esame savo gyvenimo
kalvis).
Kalbino Elija Norvaišaitė, IIIb
kl.

Šventės
Brangi Lietuva,
Jeigu Tavo žemė galėtų kalbėti... Kiek istorijų ji
mums papasakotų: apie Mindaugą ir jo žiaurumą, kraują,
kuriuo nutaškęs tavo kalvas ir lygumas, sukūrė valstybę,
apie Jogailą ir Vytautą, pralaimėtų mūšių kartėlį ir laimėtų šlovę... Juk tik tvirtų, užsispyrusių ir mylinčių žmonių
pastangomis tu išaugai... Nepamirštų ir Mažvydo, kurio
dėka mes pirmą kartą dėliojome skiemenis tardami tavo
vardą LIE-TU-VA. Galbūt Ji
mums papasakotų ir apie tuos,
kurie liejo džiaugsmo ašaras
tardami šį žodį, o galbūt apie
tuos, kurie jas liejo negalėdami
ištarti garsiai, tik šaukė širdyje.
Tiek daug skausmo matei Tu ir
Tavo žemė. Pameni? Justinas
Marcinkevičius rašė: „O tu
stovėk kaip stovi laisvė!“. Ir
šiandien Tu stovi, tikiu, tvirta
kaip niekad.
Ar pameni, kaip lygiai prieš
šimtmetį, 1918 metais, mūsų
tauta džiūgavo atkūrusi nepriklausomybę?
Džiaugiamės
neilgai, mus okupavo, aneksavo ir vėl okupavo, bet ar mes
kada nors pasidavėm? Viltis negeso. Sako, jog žmonės
gerai pamena džiaugsmą, nes tik patyręs kančią gali visapusiškai suprasti jo reikšmę. Tauta kovojo ir aukojo. Romas Kalanta, Juozapas Baracevičius – iš tų žmonių, kurių
laisvės troškimas nulėmė jų gyvenimo baigtį. Visa tai
išgyventi ir nepasiduoti, eiti laisvės link, jos siekti ir dėl
jos aukotis - argi tai ne užsispyrimas? Ne meilė tėvynei?

Įveikėme visas kliūtis ir šiandien, Tavo žemėje mes išdidžiai keliame trispalvę. Vėliavą, kurios spalvos simbolizuoja ne vien mūsų mylimą gamtą, bet ir mūsų ryžtą,
drąsą ir pasiaukojimą.
Didinga praeitis, ne savo įvykiais, bet savo žmonėmis. G. Petkevičaitė-Bitė, Ona Mašiotienė, Felicija Brotkevičienė - moterys, aršiai kovojusios ir davusios pradžią
lyčių lygiateisiškumui. Šių visuomenės veikėjų dėka esame vieni pirmųjų Europoje, kartu su
Suomija, suteikę moterims politinę balsavimo teisę. Tiek moterys, tiek vyrai
buvo, yra ir liks lygiateisiai kovotojai už
savo tėvynės gerovę. Labai svarbu nediskriminuoti ir nežeminti savo piliečių.
Tai svarbu atsiminti dėl savo praeities,
dėl įskiepyto supratimo, kad gimtoji
šalis svarbi kiekvienam, o mes patys
vienas nesame svarbesnis už kitą. Argi
vienybę galima vadinti smulkmena?
Ir visgi ne visada teisingai Tave
įvertinam, ne visada atsimenam daugelio žmonių skausmą ir auką, kurios dėka
mes šiandien garsiai tariam LIETUVA.
Esame greiti teisti, keikti ir lėti mylėti.
O juk tiek ir tereikia šiai žemei: tvirtybės, meilės, pagarbos ir dalelės tikėjimo. To ir noriu Tau palinkėti šia proga. Nepamirškim,
jog raudona spalva vėliavoje nėra tik dizaino elementas.
Žemė pamena, bet ar pamenam mes?
Pagarbiai
Ainė Drėlingytė
Telšių Žemaitės gimnazijos IVa klasės mokinė

Paminėtas Valstybės ir Žemaitės gimnazijos šimtmetis
Kovo 9 d. Alkos muziejuje vyko konferencija „Valstybės ir sveikinimą.
mokyklos raida“. Renginys skirtas ir Atkurtos Lietuvos 100Muzikos kūrinius atliko dabartiniai ir buvę gimnazistai –
mečiui ir Žemaitės gimnazijos 100 metų jubiliejui. Gimnazijos Telšių vaikų muzikos mokyklos mokiniai.
„6 žarų inf.“
bendruomenės nariai, miestiečiai išklausė doc. dr. Vacio VaivaNuotraukos R.Meškausko
dos, istorikės Janinos Bucevičės ir kan. Andriejaus Sabaliausko
pranešimus, Telšių rajono savivaldybės mero Petro Kuizino
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Apie poeto Vytauto Mačernio dūžtančių formų gyvenimą
Kovo 1-ąją dieną muziejuje „Alka“ vyko susitikimas su
muziejininke ir rašytoja Aldona Ruseckaite, ji pristatė naują
biografinį romaną „Dūžtančiose formose“ . Paradoksalu, kad
pati būdama suvalkietė susižavėjo ir sukūrė net tris įsimenan-

čias knygas apie žymiausius žemaičių rašytojus – Maironį,
Žemaitę ir Vytautą Mačernį, kuriam šis vakaras ir buvo dedikuotas. Kaip gimė idėja rašyti apie jauną žmogų, kuriam teko
tiek mažai patirti gyvenimo? Autorė šypsojosi ir pasakė: „Tai
jaunas genijus, literatūros klasikas, intelektualas bei filosofas,
kurio tikslas buvo padėti kurti stiprią Lietuvą. 23-iejų metų
jaunuolio darbai kaip brandaus 60-70-ies metų žmogaus, jis
spėjo parašyti daugiau nei du šimtus eilėraščių.“ Knyga - tai
daugiametis autorės darbas. Ji daug dirbo, studijavo, keliavo
poeto gyvenimo keliais, lankėsi Mačernių sodyboje, perėjo net
Žemaičių Kalvarijos kalnus, kad sustiprintų dvasią, o knyga ir
gimė būtent čia, Kalvarijoje. Aldona Ruseckaitė užmezgė glaudų ryšį su Brone Vildžiūnaite - nekalbia, gyvenimu nesidžiaugiančia Mačernio sužadėtine, kuriai net nedrįso prisipažinti
apie rašomą knygą.
B.Vildžiūnaitė (romane Sofija) besąlygiškai, fatališkai mylėjo V.Mačernį, sužinojusi apie jo žūtį iš V.Mykolaičio- Putino
ji kaltino save, kad negavusi mamos leidimo tuoktis nesugebėjo pasipriešinti, Vytauto draugui Juozui Jurkui skirtame laiške
apgailestavo, kad nebuvo greta poeto, todėl net iki dabar sapnuoja košmarus, susijusius su mylimuoju. Visada jautė pareigą

ginti savo buvusį sužadėtinį, todėl apie jį išgirdusi melą rašydavo laiškus žmonėms, kartą net skambino į radijo laidą. Minant
90-ąsias V.Mačernio metines Bronelė atvežė į muziejų
V.Mačernio kaklaraištį, sąsiuvinį, rankšluostį, kepuraitę, tačiau
laiškus bei originalų leidimą tuoktis pasiliko sau. Eidama 97-uosius metus perdavė ir laiškus, ir leidimą. Yra
išlikę faktų, kad ir muziejuje „Alka“ Mačernis yra skaitęs savo eiles, o jo balsas buvo įrašinėjamas, tačiau
muziejaus vedėja patikino, kad įrašai dingę.
Pasak knygos autorės, poeto motina Mačernienė
buvo stipri moteris, nes, susilaukusi 13 atžalų ir per 9erius metus netekusi 6 iš jų, išliko nepalaužta. Tačiau
su Vytautu ji nesugebėjo užmegzti artimesnio ryšio,
todėl brangiausias žmogus jam buvo močiutė. Autorė
pateikė keletą įdomesnių faktų apie V. Mačernį:
*Motinos apleistas, tėvo priluptas jis augo labai aktyvus, išdykęs vaikas, o kai pasamdė mokytoją ir kai jis
gavo pirmąją knygą, prasidėjo brendimas.
*Baigęs mokyklą jis buvo toks apsiskaitęs intelektualas, kad Juozas Jurkus pripažino, jog Mačernis
„perkopė jį“.
*Mačernis prieš šv.Kalėdas pėsčiomis parėjo iš
Mažeikių į Šarnelę, o kai kelyje jį aptaškė pravažiuojanti jauna
pora, jis parodė žemaitišką būdą - sugriebė saują purvo ir metė
į pravažiuojantį vežimą.
*Kai motina Mačerniui davė 100 litų mokslams, jis už visus
prisipirko antikvarinių knygų. Tada B.Vildžiūnaitės mama
praminė jį „knygium“ ir pasakė dukrai, kad ateities su juo nebus.
Poetas rašė:„Pasaulis yra vaizdas, gal geriau šešėlis, mestas
į lūžinėjančias formas. Jis praeina. Tačiau reikia tenkintis tuo,
ką turime. <...>Todėl mokėkime gyventi nors dūžtančiose formose. Mes patys esame šviesa, mes patys esame saulė, todėl
neaimanuokime, jei aplinkui tamsu, mes nemokame sau kelio
nušviest. Kiekvienas nešam sielą lyg žibintą. Ir ką aš padarysiu,
jei mano žibintas silpnai šviečia.
Tačiau aš norėčiau, norėčiau visiems nušviesti kelius. Aš
norėčiau, kad kas nors mane lyg degantį ugnies kamuolį išspjautų dangaus gelmėn. Ir aš tada šviesčiau virš jūsų galvų per
visas dienas lyg nepasiekiama saulė.”
Emilija Galkauskaitė, IVd kl.
Nuotr. 1937 m. Vytautas Mačernis (pirmoje eilėje trečias iš
kairės) su literatais. Už jo – mokytojas Feliksas Kudirka.

Kaip mes šventėme Vasario 16-ąją
Vasario 15d. minint Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
šimtmetį, mūsų gimnazijos bendruomenė sugūžėjo į mokyklos
kiemelį. Ketvirtokams teko garbė laikyti Lietuvos vėliavą, kabėjusią ant Gedimino bokšto, o vėliau už pilietiškumą padovanotą mūsų gimnazijai. Antrokai buvo atsakingi už vėliavas su
specialiai mokyklos šimtmečiui gimnazistės Viktorijos Baliutavičiūtės sukurta emblema. Kiti bendruomenės nariai pasidalijo
geltonos, žalios ir raudonos spalvos vėliavėles, su kuriomis
renginio pabaigoje sustojo į simbolinį šimtuką. Kaip ir kiekvienais metais tradiciškai būna šią dieną, kalbą sakė kadenciją
baigusi prezidentė Gabija Būtaitė. Ji savo pareigas perleido
naujai išrinktai gimnazijos mokinių prezidentei Eglei Adomaitytei.
Monika Jokubauskaitė, IIIa kl.
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Telšių Žemaitės gimnazijos Prezidentės Gabijos Būtaitės žodis bendruomenei
Šie metai nebuvo lengvi. Jie nebuvo lengvi mūsų šaliai. Jie nebuvo lengvi mūsų mokyklai. Jie nebuvo lengvi
ir man. Tačiau „nebuvo lengvi“ dar nereiškia, kad buvo
blogi. Tiesiog dažnai iššūkiai priverčia mus susimąstyti,
perkainoti vertybes ir labai dažnai tolimesniame kelyje jie
veda į kažką geresnio, nors sunkumų laikotarpiu tai suvokti ir būna sunku. Nemanau, kad 1918 metai buvo labai
lengvi ir nekeliantys iššūkių nors kuriam iš signatarų.
Apskritai nemanau, kad nors vieno iš jų gyvenimas buvo

lengvas. Tačiau būtent todėl mes šiandien juos ir prisimename ir apie juos mokomės per pamokas – tik žmonės,
nepabūgstantys iššūkių, veda pasaulį į priekį. Įvairūs
trukdžiai sustabdyti pokyčius galėjo ir aną, vasario 16
dieną. Jonas Basanavičius galėjo nerasti kompromiso
tarp dešinesnių ir socialdemokratinių pažiūrų politikų.
Vokietija galėjo taip ir nepripažinti Lietuvos nepriklausomybės. Signatarai galėjo būti po to nužudyti. Ir kai taip
nenutiko, šiandien mes nesuvokiam, kad tokio scenarijaus
tikimybė, žiūrint blaiviai, buvo daug didesnė nei šios sėkmės istorija, kuria mes gėrimės ir švenčiame šiandien.
Tačiau šie žmonės buvo stipresni už visus iššūkius, Vokietiją, priešus ir net baimę dėl savo likimo. Jie pasiėmė
paprastą plunksnakotį, rašalo ir surašė, kad atkuria nepriklausomą savo valstybę. Viskas. Tai nebuvo lengva, tačiau jie viską atlaikė dėl bendro tikslo ir vertybių.
Mūsų mokyklai šie metai – susitelkimo metai. Tai metai,
kai kiekvienas iš mūsų turėjo permąstyti, kur yra ribos,
kas yra teisinga, o kas jau ne. Tai, tikriausiai, ir yra svarbiausia šių metų dalis – bendruomenę sutelkti teisingam
tikslui yra lengva. Tačiau nėra vienareikšmio teisingumo
– kiekviena tiesa turi begalę skirtingų pusių ir atspindžių.
Vienintelis visada teisingas atsakymas yra žmogiškumas.
Ir manau, kad žmogiškumo egzaminą mūsų gimnazija
šiais metais išlaikė puikiai.
Daug egzaminų jau turėjau ir dar daug jų turėsiu ir aš.
Niekada nesitaiksčiau su visuomenės primestomis nuomonėmis, etiketine butaforija ir šie metai atvėrė mano
akis pasauliui dar plačiau. Po tokių tavo gyvenimą keičiančių metų neįmanoma išlikti tuo, kuo buvai dar prieš
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metus. Ar įvykdžiau viską, ką buvau užsibrėžusi? Žinoma, ne, tačiau atidaviau paskutines jėgas ir stengiausi
tikrai daug – dėl to, kad myliu savo šalį, myliu savo miestą, myliu savo mokyklą ir galų gale besąlygiškai myliu
žmones. Ar verta išgyventi dėl to, kas nepavyko? Svarbu
atsižvelgti į priežastis, kurios sutrukdė, tačiau svarbu tai,
ką šiais metais puikiai supratau - kad neverta išgyventi
dėl daug kalbančių ir mažai darančių žmonių. O jie visada kalba daugiausiai. Jie visada bus pirmieji pasmerkti.
Jie visada skųsis kitų veiklomis ir neveiklumu. Jie
beveik niekada nedalyvaus niekur, kas jiems yra
suorganizuojama, tačiau visada garsiai recenzuos
tas veiklas. Linkiu jums niekada netapti tokiais
žmonėmis ir į tokių žmonių girdimus žodžius savo
aplinkoje taip pat nereaguoti. Todėl kad žmonės, į
kuriuos savo gyvenime kreipti dėmesį yra verta,
kad ir ką bedarytum, tave palaikys, o pagrįstas pastabas išsakys tik tau į akis.
Nuoširdžiai ačiū noriu ištarti savo komandai –
nors sakiau, kad myliu visus žmones, tačiau jus
myliu šiek tiek daugiau negu visus kitus. Šių metų
patirtys ir laikas, praleistas su jumis, apskritai neištrinamas man iš atminties ir vienareikšmiškai ši
artima pažintis su jumis buvo viena geriausių prezidentavimo pusių. Be jūsų aš niekas. Noriu padėkoti už kiekvieno asmeninį indėlį į mūsų darbus:
Denisui – už daugybę daugybę iniciatyvos ir pagalbos,
Augustei – už sveiką, šaltą protą ir puikiąją sumuštinių
kepėjų brigadą ir tobulą sumuštinių skonį , Brigitai – už
mus taaaaip svetingai priėmusius namus ir atmosferą
įkaitinantį juoką bei, vis dar nepamenu, apmokėtą ar ne
šakotį , Kevinui – už svarias idėjas ir visada žinomą pasikeitusį pamokų laiką, Godai – už neralų karaokės kambarį ir valgomus-nevalgomus mandarinų apdovanojimus,
Urtei – už legendinius šokių judesiukus ir užmestą „bytą“
visur ir visada, kur reikia, Aušrinei – už mūsų sielas virpinusias dainas, lyderystės mokykloj skatinimą bei kėdžių ir stalų tampymo įgūdžius, Lukui – už visameistriškumą, pagalbą 24 valandas per parą, jei to prireiktų, video ir fotošopo talentus. Nedai – už žodį, kuris dažnai būdavo paskutinis, ir mintis, kurios tikrai padėdavo nusiraminti ir nuraminti situaciją, Vaivai – už nepamirštus mokytojų gimtadienius ir originalius sveikinimus bei dažnai
koordinuotą bendradarbiavimą su dailės mokytoja, Dominykai – už visokeriopą psichologinę pagalbą, fotobūdelės
tvirtumą, idėjų pliūpsnius, kai jų labiausiai reikėdavo, ir
buvimą mano ramsčiu, Gustui – už visą galybę perimtų
mano darbų, su niekuo nepalyginamą rūpestį ir buvimą
mano ramsčiu bei dešiniąja ranka. Egle Adomaityte, visko, ko tau palinkėjau, tai jau palinkėjau raštu, o ne viešai,
viešai tiesiog palinkėsiu tokios komandos, kokią turėjau
aš, – netobulą, tačiau tokią savą, visapusišką. Tegyvuoja
TŽG!
Su meile
20-oji gimnazijos prezidentė Gabija Būtaitė.
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Non schole, sed vitae discimus
Ne mokyklai, bet gyvenimui mokomės
Todėl vasaros laiko nevalia švaistyti. Praėjusių metų va- Baltijos šalių būsimiems abiturientams (baigusiems 11-tą
sarą turėjau neįtikėtiną galimybę pamatyti, patirti ir pasi- klasę), norintiems sužinoti daugiau apie lyderystę, versludžiaugti gyvenimu kitoje Atlanto pusėje – Jungtinėse
mą ir save patį.
Amerikos valstijose. Visą liepą mokiausi ir keliavau rytiKaip ten patekti? Viskas nėra labai sudėtinga, jei tave
lydi sėkmė. Viskas prasideda nuo 5 atvirų klausimų apie
tave, po to būna asmeninis pokalbis-interviu - ir viskas!
Žinoma, tikriausiai reikėtų paminėti, kad iš 1051 atrenka
vos 30. Bet kokiu atveju - bandyti verta. Tavęs laukia 3
savaitės Atlanto vandenyno pakrantėje, Portlande, Maino
valstijoje, kur vyksta visas darbas – per tą laiką sukursite
2 verslo planus, aplankysite vietinius verslus, sutiksite
daug įkvepiančių žmonių, susipažinsite su visai kitokia
mokymo sistema, savaitgaliais keliausite po valstiją. Kas
laukia po to? 7 dienų kelionė į Bostoną, Vašingtoną ir
Niujorką, aplankant žymiausias vietas, matytas filmuose,
ir, atrodo, tokias nepasiekiamas.
Kodėl apie tai rašau? Tai nenuneigiamai buvo geriausia vasara tiek iššūkių, tiek patirties atžvilgiu. Akivaizdu,
jog išvykti vienam kartais gali būti baisu, tačiau tai, ką
gavau ten, atperka visą jaudulį. Ne tik tapau BAFF alumne, ne tik grįžau su naujomis žiniomis ir prisiminimais,
nėje valstijų pakrantėje pasinaudojusi Baltijos-Amerikos bet ir palaikau ryšį su naujais draugais, su kuriais tiek
laisvės fondo, kurio tikslas – skatinti idėjų tarp Baltijos
daug patyrėme. Beje, ar minėjau, jog visa tai nemokama?
šalių ir Jungtinių Valstijų mainus ir aktyvinti tarptautinį
Šių metų atrankos jau prasidėjo, todėl vienuoliktoke, subendradarbiavimą, programa „Lyderystės akademikaupk drąsą, tikėk savo sėkme ir eik atsakinėti į klausija“ („Leadership academy“). Būtent ši programa skirta
mus. Ko lauki?
Eglė Simutytė, IVd kl.

Gimnazijos istorijos puslapiai
"Nuo mokyklos įkūrimo iki 1928 m. mokykla dirbo privačiame pastate (Respublikos g-vė, Nr.49), kurį nuomojo iš p. S.
Augustauskio. Nuo 1929 m. mokykla patalpas nuomojo Saulės
g. (Daukanto gatvėje Nr. 14). Abu pastatai mokyklos poreikių
negalėjo patenkinti ir didelėmis mokytojų kolektyvo bei mokinių tėvų pastangomis pavyko iš miesto valdžios gauti žemės
sklypą mokyklos statybai“. Statinį suprojektavo tuometis Telšių apskrities inžinierius Steponas Stulginskis. Architektas buvo neseniai baigęs Prahos politechnikos institutą ir savo architektūriniuose sprendimams gana nuosekliai taikė modernizmo
principus.
1935 m. liepos 10 d. pradėtas statyti naujas gimnazijos pastatas (darbams vadovo Sobockis, inž. Ritas su padėjėju Burginu). Dirbo apie 60 darbininkų.
1936 m. mokykla persikėlė į naują pastatą - dviejų aukštų,
aiškaus funkcinio zonavimo, su atskiruose tūriniuose blokuose
patalpintomis klasėmis (jos išdėstytos koridorine sistema),
sporto bei iškilmių salėmis ir administracinėmis bei pagalbinėmis patalpomis. Visos trys zonos jungiamos išdėstymu apie
centrinį tūrį, kuriame suformuota „salės tipo rekreacinė zona“.
Centriniame bokštelyje buvo įrengta astronomijos observatorija
ir meteorologijos stotis. Ant stogo suformuota apžvalgos terasa.
„Mokyklos klasės labai erdvios: salė beveik 8, klasės 3,3–3,5 ir
net 4 metrų aukščio“. Toks sprendimas liudija pažangų siekį
mokiniams suteikti kuo daugiau saulės šviesos ir gryno oro.
Kaip gana modernų vidaus funkcinio zonavimo ypatumą derėtų
išskirti itin erdvų salės tipo fojė. Tiek fojė, tiek sporto salės
perdangos suformuotos pasitelkiant gelbžbetonio konstrukciją,
kurią padėjo įgyvendinti vienas iš ryškiausių to meto statybos
inžinierių – Anatolijus Rozenbliumas. Tad Telšiuose pastatyta
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gimnazija buvo viena iš moderniausių mokymo įstaigų Lietuvoje tiek architektūrinės estetikos, tiek ir funkcinio zonavimo
prasme. Laisvas planas, laisvai, asimetriškai išsidėsčiusios an-

gos, stiklo plokštumos, stogas-terasa, juodos ir baltos spalvų
kontrastai – visa tai bylojo apie nuoseklų funkcionalistinių
principų diegimą. Tiesa, „buvusi šios mokyklos mokytoja Beniuševičiūtė-Rubaževičienė pasakojo, kad mokytojai buvo labai
išrankūs ir nenorėję tipinės mokyklos. S. Stulginskio projektas
juos tenkino, nors ir turėjo vieną trūkumą – salėje nebuvo numatytas balkonas. Mokytojai savo iniciatyva sutiko paaukoti
vieno mėnesio atlyginimą, kad būtų įrengtas balkonas.“
„6 žarų inf.“
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Meninis žodis suteikia sparnus
Meninio skaitymo konkursas, dar kitaip vadinamas
„Skaitovų konkursu“, – kasmet Lietuvos miestuose ir
miesteliuose organizuojamas renginys, skatinantis meilę
mūsų kalbai. Šis konkursas turi 4 etapus: mokyklinis
(vykstantis mokykloje, tačiau jei mokinys atstovauja ne
mokyklai, o pats sau, šis etapas nebūtinas, iškart keliaujama į kitą etapą, nes ruošėsi pats), „zona“ (dalyvauja atitinkamo miesto rajono mokyklų atstovai), regioninis ir respublikinis. Konkurse gali dalyvauti mokiniai nuo 112 klasės, jei mokykloje šis konkursas
rengiamas.
Daugumai mokinių dalyvavimas tokio
tipo konkurse atrodo neįveikiama užduotis, reikalaujanti ypatingų gebėjimų ir didelės drąsos. Šis konkursas
leidžia mokiniui papasakoti istoriją, kuri jam yra svarbi,
aktuali. Skaitomas tekstas atgaivina primirštus Lietuvos
ar pasaulio rašytojų kūrinius, skatina susidomėti naujųjų
amžių autorių kūryba. Jis leidžia kiekvienam būti išgirstam, išklausytam. Be jokios abejonės, mokinys, dalyvaudamas konkurse, tobulina savo oratorinius gebėjimus,
kūno kalbą, žodžio tartį, mažina scenos baimę, ugdo savo
dvasinį pasaulį ir plečia akiratį. Žinoma, tas, kuriam kalba ir literatūra nėra svarbi gyvenimo dalis, nesupras tų,
kurie nori ir siekia geriausių rezultatų šiame konkurse,
nes visgi konkursas yra skirtas žodžio mylėtojams, norintiems dalintis jo grožiu.
Aš, Dominyka, mokausi Telšių Žemaitės gimnazijos
4-oje gimnazijos klasėje. Mano patirtis sukaupta per 6
metus dalyvaujant meninio skaitymo konkursuose yra
didelė dalis to, kuo aš esu dabar. Nebijau kalbėti prieš
auditoriją ir jau seniai nebedrebu lipdama ant scenos.

Dalyvavimas konkursuose lavina atmintį, nes tekstai būna tikrai ilgi, todėl man yra daug lengviau nei, pavyzdžiui, mano bendraklasiams mokantis mokytojos užduotą
eilėraštį ar laikant lietuvių kalbos įskaitos. Dažnai prisimenu aktualų kūrinį, girdėtą skaitant varžovui, remiuosi
ištraukomis ir žinau autorius. Vardiju naudas, kurias gaunu ir kurios yra aktualios jums, mokiniai. Labai noriu,
kad skaitovų kasmet vis daugėtų, kad
susidomėjimas šiuo be galo įdomiu,
įtraukiančiu konkursu būtų ne tik skatinamas, bet ir sulauktų entuziastų. Taip,
pasiruošimas konkursui yra ilgas ir varginantis procesas, tačiau atradus tinkamą
ir aktualų kūrinį, o tai ir yra svarbiausia,
tas procesas tampa toks malonus, kad
norisi juo gyventi ir vis labiau tobulinti
savo pasirodymą. Visada stengiuosi kelti sau iššūkius,
kad scenoje būčiau unikali, gyvybinga, nes vis dėlto noriu, kad klausytojas mane ne tik išgirstų, bet ir kad mano
žodžiai paliestų jam širdį, priverstų susimąstyti. Štai
2017m . konkurse scenoje pirmą kartą dainavau, tai buvo
iššūkis, kuris dalyvavimą konkurse 6-tą kartą vėl padarė
įdomų, įsimintiną. O žmonės džiaugiasi matydami, kad
mėgstu tai, ką darau. Linkiu ir jums mylėti žodį, savo
kasdienybę, rutiną paversti įdomia, kelti sau iššūkius,
bandyti, ieškoti savęs. Kaip visada, labai tikiuosi, kad
bent vienam skaitytojui paliečiau širdį ir jis suprato mane.
Jei tas žmogus esi tu, lauksiu tavęs š.m. skaitovų konkurse Telšiuose, prabilk ir dalinkis kalbos grožiu kartu su
mumis. Dėl konkurso sąlygų ir datos kreipkis į savo lietuvių kalbos mokytoją.
Dominyka Vaičekauskaitė, IVd kl.

Vydūnui – 150
2018-ieji Seime
paskelbti Vydūno
metais.
Vilhelmas Storosta-Vydūnas gimė
1868 m. kovo 22 d.
Jonaičiuose (dab.
Šilutės r.). Buvo
pasirinkęs mokytojo
profesiją, Vokietijos
universitetuose studijavo filosofijos
istoriją, meno, kultūros, literatūros
mokslus.
Didelį
vaidmenį atliko organizuodamas kultūrinį judėjimą Mažojoje Lietuvoje,
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stiprino jos gyventojų tautinę dvasią ir savigarbą, aštriai
pasisakė prieš lietuvininkų germanizavimo politiką. Parašė daugybę filosofijos traktatų ir studijų
1920 – 1921 m.m. Telšių „Saulės“ gimnazijos direktorius
kun. A.Simaitis pakvietė mokytojauti žinomą filosofą
Vilių Storostą-Vydūną. Telšių gimnazijoje jis mokytojavo 1920, 1921 ir 1923 metais (po keletą mėnesių). 1923
m. pavasarį Vydūnas
su
mokiniais
pasodi no
kaštonų
alėją Katedros
aikštėje.

„6 žarų inf.“
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Pegaso raiteliai

Aizekas Azimovas. Nemirtingasis bardas
- O taip, - pasakė daktaras Finesas Velčas, – aš galiu iškviesti įžymių numirėlių sielas.
Jis buvo truputį išgėręs, kitaip nebūtų to pasakęs. Aišku, tai, jog
jis prisigėrė kalėdiniame pobūvyje, nebuvo smerktina.
Skotas Robertsonas, jaunas anglų kalbos ir literatūros mokytojas, pasitaisė akinius ir atsistojo apsidairyti – jis netikėjo savo
ausimis.
- Jūs rimtai, daktare Velčai?
- Rimtų rimčiausiai. Ir ne tik sielas, bet ir kūnus.
- Nemanau, kad tai būtų įmanoma, - pasakė Robertsonas,
suspausdamas lūpas.
- Kodėl gi? Paprasčiausias perkėlimas laiku.
- Jūs norite pasakyti - kelionė laiku? Bet tai šiek tiek... neįprasta.
- Viskas paprasta, jei žinai, kaip padaryti.
- Jei taip, tada papasakokite, daktare Velčai, kaip jūs tai
darote.
- Juk aš jums ir papasakojau.
Fizikas išsiblaškęs žvilgsniu ieškojo bent vienos pilnos tarurės.
- Aš jau daugelį jau ne vieną parsisunčiau pas mus, - tęsė
Velčas. – Archimedą, Niutoną, Galilėjų. Vargšeliai!
- Argi jiems nepatiko pas mus? Tikriausiai jie buvo sukrėsti
išvydę šių dienų mokslo pasiekimus, - pasakė Robertsonas.
- Žinoma, jie buvo sukrėsti. Ypač Archimedas.
Iš pradžių aš galvojau, kad iš džiaugsmo jis išeis iš proto, kai
jam paaiškinau kai ką graikų kalba, kurią kažkada mane privertė iškalti, bet nieko gero iš to neišėjo...
- O kas atsitiko?
- Nieko. Tik skirtingos kultūros. Jie niekaip negalėjo priprasti prie mūsų gyvenimo būdo. Jie jausdavosi baisiai vieniši, jiems buvo baisu. Man teko
išsiųsti juos atgal.
- Labai gaila.
- Taip. Protai didžiuliai, tačiau blogai prisitaikę.
Ne universalūs. Tada aš pabandžiau perkelti pas
mūsų Šekspyrą.
- Ką! – sušuko Robertsonas. Tai juk buvo jo
sritis.
- Nešūkaukit, jaunuoli, - pasakė Velčas. – Tai
nepadoru.
- Jūs pasakėte, kad perkėlėte pas mus Šekspyrą.
- Taip, Šekspyrą. Man buvo reikalingas kas nors, kas turi
universalų protą.
Man buvo reikalingas žmogus, kuris taip gerai pažintų
žmones, kad bėgant amžiams galėtų su jais gyventi pralenkdamas savąjį laiką. Šekspyras ir buvo toks žmogus. Aš turiu jo
autografą. Pasiėmiau jį atminimui.
- Ar dabar jūs jį turite? – paklausė Robertsonas. Jo akys
blizgėjo.
- Turiu. – Velčas pasirausė kišenėse. – Aha, štai jis.
Jis atkišo Robertsonui mažą gabaliuką kartono. Vienoje pusėje
buvo parašyta:
“L.Keinas ir sūnūs.
Didmeninė prekyba geležies prekėmis”. Kitoje driekėsi parašas: “Viljamas Šekspyras.”
Robertsoną apėmė gąsdinantis įtarimas .
- O kaip jis atrodė? – paklausė dėstytojas.
- Visai ne taip, kaip jį vaizduoja. Visiškai nuplikęs, su net-
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varkingai styrančiais ūsais. Jis kalbėjo ryškia tarme. Žinoma, aš
padariau viską, kad mūsų laikai jam patiktų. Aš pasakiau jam,
kad mes labai vertiname ne tik anglų , bet ir pasaulinės literatūros iškiliausius kūrinius.
- Gerai, gerai, - pasakė Robertsonas, užgniaužęs kvapą.
- Aš pasakiau, kad žmonės prirašė tomų tomus komentarų jo
pjesėms. Savaime aišku, jis užsinorėjo paskaityti kokią nors
knygą apie save ir man reikėjo paimti ją iš bibliotekos.
- Ir?
- Jis buvo sukrėstas. Aišku, jis ne visada suprato mūsų posakius ir užuominas apie įvykius, nutikusius po 1600-ųjų, bet aš
padėjau jam.
Vargšas! Tikriausiai jis nesitikėjo, jog jį taip išaukštins. Jis vis
kalbėjo: “Viešpatie! Ir ką pridarė su žodžiais per šiuos penkerius amžius! Duok žmogui laisvę ir jis, pagal mano supratimą,
net ir iš vilgšno skuduro išspaus visą potvynį!”
- Jis negalėjo to pasakyti.
- Kodėl? Jis savo pjeses rašė labai greitai. Kalbėjo, jog jį
spaudė laikas. Jis parašė “Hamletą” mažiau nei per pusę metų.
Siužetas buvo senas. Jis tik apdorojo jį.
- Apdorojo! – pasipiktino anglų kalbos it literatūros dėstytojas.
- Po apdorojimo paprasčiausias stiklas tampa galingiausio
teleskopo lęšiu.
Fizikas nesiklausė. Jis pastebėjo nepaliestą kokteilį ir ėmė šonu
slinktis jo link.
- Aš pasakiau nemirtingąjam bardui, jog koledžuose yra
netgi specialūs Šekspyro kursai.
- Aš vedu tokį kursą.
- Žinau. Aš užrašiau jį į
jūsų papildomą vakarinį
kursą.
Niekada nemačiau tokio
žmogaus, kuris labiau už
vargšą Bilą siektų sužinoti,
ką apie jį galvoja palikuoniai.
Jis puikiai padirbėjo ateičiai.
- Jūs užrašėte Viljamą
Šekspyrą į mano kursą? –
sumurmėjo Robertsonas.
Netgi jeigu tai yra girto kliedesys, vis vien sukasi galva. Bet ar
tai kliedesys?
Robertsonas pradėjo prisiminti nuplikusį žmogų, turintį neįprastą tartį...
- Žinoma, aš užrašiau jį išgalvotu vardu, - pasakė daktaras
Velčas. – Ar verta papasakoti, ką jam teko išgyventi. Tai buvo
klaida. Didelė klaida. Vargšas!
Jis pagaliau nusigavo iki kokteilio ir pagrasino pirštu Robertsonui.
- Kodėl klaida? Kas atsitiko?
- Aš išsiunčiau jį atgal į 1600 metus. – Velčas pasipiktinęs
pakėlė balsą. – Kaip jūs manote, kiek žmogus gali atlaikyti
pažeminimų?
- Apie kokius pažeminimus jūs kalbate?
Daktaras Velčas siurbte išsiurbė kokteilį.
- Apie kokius! Menkas prasčiokėli, jūs sunaikinote jį.
Iš rusų kalbos vertė Livija Vilkaitė, Ib kl.
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Kaip gyvenasi?

Mūsų gimnazijos istorijos puslapiai

Tarpukario Lietuvoje mokslas gimnazijoje buvo mokamas, mokytojai turėjo teisę atleisti nuo mokesčio už
mokslą 15% mokinių. Taip pat nuo mokesčio už mokslą
buvo atleidžiami pradinių mokyklų mokytojų ir savanorių
vaikai. Pvz.,1939 m. gimnazijoje pradėjusi mokytis Alma
Nutautaitė (Adamkienė), kaip savanorio dukra, už mokslą
nemokėjo. Tiesa, atleistiems nuo mokesčio už mokslą
mokiniams buvo keliamas reikalavimas gerai mokytis,
t.y. neturėti pataisų ir nebūti paliktiems antrus metus. O
tokių būta ir nemažai.
Pvz.,1934/35 m.m. VII kl. mokinė Vanda Kontautaitė
į VIII klasę buvo perkelta tik po papildomų vasaros darbų , išlaikiusi algebros egzaminą, nes metiniame iš algebros turėjo dvejetą. O IV, V, VI klasėse ši mokinė mokėsi
po dvejus metus. O VII klasės mokinė Emilė Januškevičiūtė buvo palikta antriems metams kartoti kurso, nes
neigiamus pažymius turėjo iš anglų, vokiečių, lotynų kalbų. Ši mokinė kursą kartojo ir I, III, V klasėse.
Net baigiamojoje gimnazijos klasėje mokiniai, turintys trimestruose neigiamus įvertinimus, buvo neprileidžiami prie egzaminų ir paliekami kartoti kurso antrus
metus.
Baigiamųjų egzaminų buvo daug. Komisijos pirmininku buvo direktorius.
Pvz., 1929/30 m.m. pabaigoje abiturientai laikė raštu
šiuos egzaminus:
Gegužės 16 d. lietuvių k. ir literatūra;
“ 17 d. trigonometrija
“ 19 d. vokiečių k.

“ 20 d. algebra
“ 21 d. lotynų k.
“ 22 d. anglų k.
Žodžiu:
“ 26 d. tikyba
“ 30 d. lietuvių k. ir literatūra
Birželio 2 d. matematika
„“ 5 d. anglų k.
“ 10 d. lotynų k.
“ 14 d. vokiečių k.
“ 18 d. istorija
Mokinių (mergaičių ir berniukų) skaičius buvo panašus. Pvz.,1932/33 m.m. gimnazijoje mokėsi 281 mokinys,
iš jų 156 berniukai ir 125 mergaitės.Tačiau klasėse mergaičių ir berniukų skaičius buvo įvairus, pvz.: I-oje klasėje mokėsi 24 berniukai ir 25 mergaitės, II klasėje - 19
berniukų ir 26 mergaitės, o štai VI klasėje - 24 berniukai,
9 mergaitės, VII klasėje -12 berniukų ir 4 mergaitės, VIII
klasėje: 12 berniukų ir 11 mergaičių.
Vieni mokiniai įstodavo į gimnaziją baigę pradinę mokyklą, kiti pasiruošę savarankiškai ir išlaikę stojamuosius
egzaminus. Mokinių amžius klasėse taip pat buvo įvairus.
Pavyzdžiui: 1932/33 m.m. I-oje klasėje mokinių amžius
svyravo nuo 9 m. iki 13 m., II kl. nuo 10 iki 15 m.; III kl.
nuo 11 iki 17 m., IV kl. Nuo 12 iki 17 m., V kl. Nuo 14
iki 20 m., VI kl. 15-20 m., VII kl. 16 – 19 m., VIII kl. 17
– 21 m.
(ištrauka iš archyvinės medžiagos)

Anekdotai
Mokytoja barasi:
– Jei taip ir toliau nesimokysi, tavo tėvas pražils.
Petriukas nustemba:
–O, įsivaizduoju, kaip jis apsidžiaugs, juk dabar visiškai
plikas!
***
Petriukas klausia:
– Mokytoja, ar Ramusis vandenynas visada ramus?
– Ar negali paklausti ko nors protingesnio, – priekaištingai žvilgteli nepatenkinta mokytoja.
– Galiu. Tada pasakykit - nuo ko numirė Negyvoji jūra?
***
Gimtosios kalbos pamoka. Mokytoja klausia vaikų:
– Sugalvokite sakinį, kuriame būtų žodžiai „turbūt" ir
„kadangi".
Jonukas kelia ranką:
– Tėtė turbūt parneš daug pinigų, kadangi daug dirbo.

– Labai gerai, Jonuk.
Marytė kelia ranką:
– Mano brolis turbūt bus mokslininkas, kadangi labai
gerai mokosi.
– Labai gerai, Maryte. Dabar tu, Petriuk.
– Močiutė su laikraščiu nuėjo į mišką.
– Petriuk, o kur čia
„turbūt" ir
„kadangi"?
– Turbūt gamtinių
reikalų atlikti, kadangi skaityti nemoka...

Laikraščio bendraautoriai:
E.Norvaišaitė, A.Drėlingytė, E.Galkauskaitė, M.Jokubauskaitė, G.Būtaitė, E.Simutytė, D.Vaičekauskaitė, L.Vilkaitė,
D.Pabrėžienė, L.Mušinskienė

