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Telšių Žemaitės gimnazijos laikraštis

2013 metais sukanka 100 metų, kai gimė mokslininkė, Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio narė, švietimo reformos pradininkė habil. dr. Meilė Lukšienė.

Be to, 2011 m. lapkričio 9 d. Paryžiuje UNESCO generalinės konferencijos 36-ojoje sesijoje habil. dr. Meilės
Lukšienės 100-osios gimimo metinės paskelbtos UNESCO 2013-aisiais minima sukaktimi. UNESCO dėmesys
šiai visuomenės veikėjai skiriamas už itin svarbų vaidmenį vystant modernią švietimo sistemą bei ugdant demokratišką lietuvių bendruomenę.

MEILĖ LUKŠIENĖ: „Per mūsų sudėtingą istoriją sunkiais, dažnai purvinais batais eina vergas, jis
giliai įsisiurbęs į beveik kiekvieno mūsų vidų. Vergiškumas gimdo nuolankumą, paklusnumą, norą
įsiteikti stipresniam, gimdo skundikus, melagius, o
silpnesniojo atžvilgiu –nuožmumą, panieką, autoritariškumą, netoleranciją, taip pat bailumą, nesavarankišką mąstymą bei sprendimus, įtarumą ir
daugybę kitų bruožų. Su jais laisvi iš esmės nebūsime: užtenka stipresnio treptelėjimo iš šalies ar
pas mus pačius – ir vėl mes vergai. Reikia gilaus
žmogiško orumo, tautinės savigarbos, kurie įpareigoja kiekvieną ir elgtis oriai, pagarbiai su kiekvienu žmogum, su kiekviena dora mintim. Bet reikia
taip pat ir tvirtumo teisybę bei teisę palaikyti. Reikia mums grąžinti į visuomenę sąžiningumą ir
darbštumą – be jų jokie ekonominiai stebuklai nevyksta. Švietimas tame kelyje į žmogaus ir tautos
savarankiškumą atlieka labai svarbų vaidmenį."
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Kitiems darydami gera patys
tapsime laimingi
(pokalbis su kunigu prelatu
Juozu Šiuriu)
Jūs ne taip seniai tapote Mažosios bažnytėlės, kurios pašonėje ir mūsų gimnazija, klebonu ir iškart ėmėtės iniciatyvos bendrauti su
gimnazistais bei mokytojais. Sakykite, ar kada
nors svajojote dirbti mokykloje?
Paskirtas Telšių Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapijos klebonu labai apsidžiaugiau, kad net
pro klebonijos langą matosi garsioji Telšių Žemaitės gimnazija.
Jau iš seniau žinojau, kad jai
vadovauja garbingas gimnazijos direktorius,
kad yra geras ir
darnus mokytojų
kolektyvas, kad
gimnazijoje mokosi motyvuotas
jaunimas ir pasiekia gražių rezultatų. Turiu pripažinti,
truputėlį
jaudinausi ir galvojau, kaip čia reikės užmegzti
artimesnius ryšius. Bet jau iš pirmo apsilankymo
pajutau kilnią gimnazijos dvasią tiek iš vadovybės, mokytojų, tiek ir iš pačių gimnazistų. Stebiuosi, kaip gražiai, dvasingai organizuojami renginiai, gimnazistai visada tvarkingi, pasipuošę
gimnazijos uniformomis, mandagūs ir pagarbūs.
Su tokia bendruomene tikrai gera ir malonu bendrauti. Na, o apie mokytojo darbą tiesiogiai gal ir
nesvajojau, bet kunigo darbas labai artimas šiam
pašaukimui. Labai gerai suprantu, kad nuo mokytojų ir kunigų labai daug priklauso ne tik žemiškasis gyvenimas, jo gerovė, bet ir amžinieji dalykai.
Nukelta į 7 psl.

Šventės
(gimnazistai). Ši diena man labiausiai įsiminė dėl kelių
priežasčių. Pirmoji ta, kad abiturientai pamokoms ruošėsi
iš anksto. Manau, visiems buvo smagu pamatyti dvyliktoką, persirengusį mokytoju ir bandantį jį pamėgdžioti.
Antroji ir, mano manymu, gražiausia prezidentūros inicijuota idėja - parašyti laiškus mylimiausiems mokytojams.
mokytojai galėjo Manau, kad mokiniai kartais nesugeba išreikšti padėkos
mokytojams, todėl šie laiškai yra puikiausias būdas tai
ilsėtis ar dalyvauti proto mūšyje – dvyliktokų parengtos
padaryti. Tikiuosi, kad ir kitąmet prezidentūra imsis toužduotys buvo išradingos ir linksmos – prireikė ir sąvokios iniciatyvos ir galbūt pratęs šią nuostabią idėją.
kas atspėti, ir dainos atlikėjus, net suvaidinti išsitrauktą
temą. Abiturientai ir mokiniams buvo paruošę krūvas Rimvydas Rubavičius (3 kl.): Manau, labiausiai stebiužduočių, net viktorinų. Matematikos pamokoje šie no chemijos pamokos. Buvo demonstruojami bandymai,
sprendė kryžiažodį, literatūros pamokoje surengta vikto- eksperimentai, su kuriais mokiniams netenka susidurti
rina – taip tikrinta, ar mokiniai daug žino apie antikos mokymosi metu.
kultūrą. Etikos pamoka pradžiugino įdomiu testu. Pagal Labiausiai sužavėjo pamokos metu gamintos ir išbandytos perkūno dujos (vandenilio ir deguonies dujų mišinys
santykiu 2:1). Šių dujų degimo sukeliamas garsas daugelį
privertė krūptelėt ar užsidengt ausis. Antroji šios pamokos dalis buvo skirta audringai tarpusavyje reaguojančioms medžiagoms. Savaiminis medžiagų užsiliepsnojimas ar iki lavos temperatūros įkaitusi geležis - tai tik keletas tos dienos efektų.
Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam
geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui,
padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį užpildo
daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų.
(J. V. Gėtė)

Mokytojų dieną

suktus klausimus mokiniai galėjo nusistatyti savo
“kvailumo” lygį ir daugiau sužinoti apie savo klasės
draugus. Geografijos pamokoje vyko šmaikšti viktorina
apie prekinius ženklus ir buvo rodomos linksmos skaidrės apie geografijos svarbą žmogaus gyvenime Per ketvirtą pamoką netgi buvo tikrinama, ar visi vilki uniformas. Tikriausiai nė vienam neteko liūdėti tą dieną mokykloje.
Monika Čėsnaitė (3 kl.): Ketvirtokai pamokoms ruošėsi stebėtinai aktyviai ir kruopščiai, lyginant su pasiruošimu ankstesniais metais. Ypač visus sužavėjo chemijos
pamoka, kurioje buvo mažai teorijos ir ypač daug praktinių, vaizdinių dalykų: galima buvo stebėti butano degimo, perkūno dujų sprogimo, kalio permanganato su gliceroliu reakcijas. Salėje susirinkusiems mokytojams už
jų kompetenciją gimnazistai negailėjo gražių žodžių.
Gimnazijos prezidentė T. Citavičiutė mokytojams įteikė
gimnazistų nuoširdžiai parašytus laiškus. Šį nedidelį renginį vainikavo V. Steckio ir M. Pleškytės atliekama daina. Taigi mokytojai buvo maloniai nustebinti, juk mokinių padėka yra aukščiausias įvertinimas jiems.
Toma Citavičiūtė (3 kl.): Mokytojų diena būna tik kartą metuose, todėl šią dieną švenčia ne tik mokytojai, bet
ir mokiniai. Juk visada smagiau, kai kasdienę rutiną paįvairina neįprastos pamokos ir dar neįprastesni mokytojai
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Vilius Gerinksonas (1 kl.): Tądien pamokos praėjo
greitai ir įdomiai. Ne todėl, kad buvo sutrumpintos, o
todėl, kad per dvyliktokų vedamas pamokas daugiau juokėmės, nei mokėmės. Galbūt kiek rimtesnė buvo lietuvių
kalbos pamoka, bet ir tada neapsieita be juokų. Per matematikos pamoką sprendėme uždavinius, per lietuvių kalbos pamoką rašėme testą apie graikų mitus, per geografijos pamoką atsakinėjome į klausimus. Už teisingai išspręstas užduotis ar teisingai atsakytus klausimus gauda-

vome saldainių. Viskas praėjo įdomiai.
Žygimantas Zaboras (1 kl.): Tai šventė, kai mokiniai
gali pradžiuginti pedagogus dėkodami už jų nuoširdų
darbą, brangų laiką ir už jų geras širdis. Dar prieš prasidedant pamokoms mokiniai stebino mokytojus dovanodami gėlių , skanėstų ir deklamuodami eilėraščius. Mokyklos vyriausieji, tai yra abiturientai, galėjo pabūti mokytojais. Abiturientų pamokos buvo smagios, linksmos.
Vieni paruošė įvairių juokingu testų (pvz., kvailumo testą), kiti surengė viktorinas ir dalino prizus nugalėtojams.
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Apie tai, kas iš tiesų svarbu
Jaunam žmogui nėra lengva apsispręsti, kurį gyvenimo kelią iš visų galimų rinktis, kaip suvokti,
kokiai veiklai šioje žemėje esi sutvertas. Todėl labai
svarbus asmuo, kurio patirtimi ir savirealizacijos
pavyzdžiu galima remtis. Mes, Žemaitės gimnazijos
abiturientai, turėjome neeilinę progą pabendrauti su
tokiu žmogumi – gerb. kun. Andriejumi Sabaliausku. Dvasininkas atsakinėjo į įvairiausius gimnazistams opius klausimus: pradedant V. MykolaičioPutino romano „Altorių šešėly“ (kurį abiturientai
kaip tik tuomet analizavo) pagrindinio veikėjo Liudo
Vasario situacija, sunkumais, kuriuos patiria dvasininkai, ir baigiant savojo gyvenimo kelio ieškojimu,
savižudybės bei religingumo temomis.
Paklaustas, kaip atrasti savąjį pašaukimą,
gerb. kunigas paaiškino, jog pašaukimas
yra tai, kas žmogui iš tiesų svarbu. Šią
mintį gerb. dvasininkas pagrindė ir savo
pavyzdžiu: nuo pat vaikystės buvo labai
religingas, uoliai lankė mišias, meldėsi,
nes tai jam buvo reikšminga. Taip pat
gerb. kun. A. Sabaliauskas davė mums
gerą tolerancijos pamoką – papasakojo
kaip jis, tada dar mokyklinio amžiaus
vaikas, pasižymėjęs itin dideliu tikėjimu,

puikiai sutarė su visai netikinčiu berniuku, kuris tik
po daugelį metų trukusios draugystės, jau suaugęs,
nusprendė prisijungti prie katalikų būrio.
Padiskutavę, pasidaliję mintimis, nuėjome apžiūrėti
remontuojamo kunigų seminarijos pastato. Sužinojome, kaip ir kokių dalykų mokosi būsimi dvasininkai.
Dar kartą tariame ačiū gerb. kun. Andriejui Sabaliauskui už malonų sutikimą bei išsakytas mintis,
privertusias daugelį iš mūsų, pokalbio-diskusijos
dalyvių, susimąstyti apie savo dabartinį gyvenimą,
ateitį bei šalia esančius žmones.
Henrika Skersonaitė, 4a kl.

Bėgimo akcija Lietuvoje
2013 m. spalio 7-13 dienomis visoje Europoje vyko daugiau nei 300 renginių, skirtų Europos judėjimo savaitei. Lietuvos tautinis olimpinis komitetas ir
Lietuvos olimpinė akademija organizavo visuotinę
bėgimo akciją Lietuvoje.

mažiau serga įvairiomis ligomis ir nesiskundžia kūno skausmais. Žemaitės gimnazijos mokiniai, įsijungė į akciją - palikę kietus mokyklos suolus pasiryžo
nubėgti olimpinę, lietuvišką mylią, kurią sudaro
1988 metrai. Šiame renginyje dalyvavo 47 gimnazistai. Bėgimo distanciją nubėgti tikrai nebuvo lengva, nes bėgimas pareikalavo
daug valios, ištvermės ir pastangų. Prie
renginio prisidėjo dailės mokytoja R.
Nostienė ir 2a kl. merginos A. Viliūtė ir
R. Siurblytė, kurios piešė plakatus. Visiems renginyje dalyvavusiems dalyviams už dalyvavimą įteikti diplomai, o
prizines vietas užėmę dalyviai buvo apdovanoti medaliais. Pirmą vietą tarp
merginų užėmė Lietuvos čempionė, mūsų gimnazijos pirmokė K. Gargasaitė, o
tarp vaikinų greičiausias buvo ketvirtokas J. Budginas.

Ši akcija turėjo visus paskatinti domėŠiais laikais yra svarbu gyventi aktyviai, daug ju- tis kūno kultūra, sportuoti.
dėti, nes žmonės, propoguojantys sveiką gyvenseną,
Žygimantas Zaboras, 1a kl.
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Prasminga veikla sporto ir poilsio stovykloje
Šią vasarą teko dirbti Virvytės sporto ir poilsio stovykloje,
skirtoje vaikams nuo 7 iki 18 metų. Stovykloje taip pat dirbo
įvairių sričių specialistai (nuo žirgų dresiruotojų iki MMA kovos be taisyklių- trenerio) ir savanoriai, atvykę pagal AIESEC organizacijos vykdomų mainų programą iš Turkijos, Azer-

turėti svarių pasiekimų iš bent kelių sporto ir/ar meno sričių,
kad įgūdžius būtų galima patraukliai perteikti užsiėmimų metu.
Visas darnus ir įvairus kolektyvas dirba vadovaudamasis vienu
tikslu: padėti stovyklautojams saugiai ir turiningai praleisti 10
gražiausių vasaros dienų. Man teko vesti daug įvairių pratybų:
baidžano, Taivano ir Slovakijos. Stovyklos vadovai kruopščiai jogos, kovos su lazda ir nunčiakais būrelius, savigynos, žygio,
atrenkami, atsižvelgiant į pagrindinius šiam darbui aktualius
šaudymo iš lanko bei orinio šautuvo, stalo žaidimų, pulo ir pan.
kriterijus: charakterį, patirtį ir sugebėjimus. Būtina turėti stiprią Tai didžiulės atsakomybės reikalaujantis darbas, tačiau visus
valią, atsakomybės jausmą, daug kantrybės bei supratingumo
minusus ir bemieges naktis atperka neįkainojama patirtis.
bendraujant su vaikais, stovyklavimo patirties ir, svarbiausia,
Martinas Baltuonis, 4d kl.

Jaunimas gali daug nuveikti
Rugpjūčio 3 – 11 dienomis Maltoje veikė tarptautinė kau iš Ateitininkų Federacijos
stovykla Fimcap EuroCamp 2013 „Upgrade“. Kaip
Šiais mokslo metais mane Telšių Vincento BoriseviAteitininkų Federacijos atstovas šioje stovykloje turėjau
čiaus ateitininkų kuopa delegavo į Telšių rajono Jauniprogą susipažinti ir bendrauti su jaunimu, susirinkusiu
mo reikalų tarybą, kurioje tvirtinami projektai, parašyti jaunimo organizacijų, veikiančių Telšių rajone.
Jau turėjau progą dalyvauti pirmajame posėdyje,
kuriame buvo svarstoma aktuali tema - jaunimo
nedarbas. Atvykusi Plungės teritorinės darbo biržos
Jaunimo darbo centro vedėja Vitalija Stasiulienė
supažindino su jaunimo padėtimi Plungės, Mažeikių, Telšių rajonuose bei supažindino su įdarbinto ir
naujai užplūdusio darbo biržą jaunimo statistika.

iš 10 skirtingų Europos šalių. Lietuvai atstovavome
penkiese. Pristatėme savo šalies kultūrą, tradicijas, mokymosi programas. Kartu su kitų šalių atstovais aptarėme Europos Sąjungos pilietybės naudą valstybei bei jos
piliečiams. Stovyklos renginiai buvo nukreipti būtent
šia linkme, nes, kaip žinome, 2013 metai paskelbti Europos Sąjungos piliečių metais. Į šią puikią ir turiningos
veiklos stovyklą bei nuostabiai gražią ir mielą salą vy-
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Jaunimas gali nuveikti daug gerų darbų. Anksčiau dirbau savanoriu paramos ir labdaros fonde
„Maisto bankas“ (skrajučių dalintoju ir maisto produktų, kuriuos žmonės paaukoja, registratoriumi). Į
šitą veiklą įsitraukiau per ateitininkų organizaciją.Telšių „Caritas“ vadovė dažnai jaunimo paprašo
pagalbos. Šiuo metu esu mūsų mokykloje veikiančios
prel.J.Prunskio ateitininkų kuopos pirmininkas. Manau,
kad savanoriška veikla ir būsima patirtis Jaunimo reikalų taryboje man pravers įsitraukiant į visuomenės gyvenimą, suteiks bendravimo patirties ir galbūt lems ateities planus bei jų įgyvendinimą.
Justinas Perminas, 3b kl.
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Kelionių patirtis svarbi
Kada pradėjote keliauti, kas Jus paskatino?
Kelionėmis susižavėjau nuo mokyklos laikų, dešimtoje klasėje auklėtoja mus nusivežė į pirmą tolimą kelionę, šiaurės Osetiją Gruzijoje. Šioje kelionėje susižavėjau kalnais ir žmogaus būsena, kuri užplūsta kelionėse.
Kur keliavote studijų laikais, kas labiausiai įsiminė?
Studijų laikais pagal galimybes ir finansus galėjau
keliauti tik po SSRS. Labiausiai įstrigusi kelionė iš studijų laikų – tai kelionė į Armėniją. Tai buvo pirmoji
kelionė, kuri parodė kitokį pasaulį, kitokius santykius,
kitokį bendravimą.
Kokias šalis esate aplankiusi? Kaip jas pasirenkate?

bandymu. Ar esate patyrusi kokį įsimintiną nuotykį?
Kažko labai sukrečiančio nėra tekę patirti, bet iš kelionės į JAE prisimenu tai, kad patyrėme sutrikimą. Pasirodo, iš Dubajaus centro sunku sugrįžti į viešbutį, nes
taksistai nepažįsta Dubajaus rajonų. Jeigu jau norėjai
parvykti į savo viešbutį, turėjai parodyti kelią pats, nes
taksistai, kurie ten jau dirba daugelį metų, nežino kur
važiuoti. Galiausiai, po visų prašymų, mums buvo iškviestas specialus taksi, kuris ir parvežė mus į viešbutį.
Pamačius nemažai pasaulio jau galima lyginti gyvenimą svetimose šalyse ir savojoje. Kokioje šalyje jokiu
būdu nesutiktumėte gyventi, o kuri jums atrodo lyg
rojus?
Nesutikčiau gyventi Kinijoje, nes tai labai tankiai
apgyvendinta šalis, nesu mėgėja didelių minių, taip pat
nepatinka tai, kad ten visiškai negerbiama asmeninė
erdvė. Šioje šalyje gyvena labai daug nemandagių
žmonių, todėl atrodo, kad ten gyvenimas tampa labai
nervingas, be individualumo, asmeniškumo. Iš visų
aplankytų šalių tai gražiausi prisiminimai yra išlikę
apie Tailandą, kuriame ir norėčiau gyventi. Šioje šalyje visiškai kitokia kultūra. Teikiama didelė pagarba ir
dėmesys žmogui. Bankoke nėra tokios beprotybės kaip
Kinijos miestuose. Na, ir taip pat man labai patinka
Izraelis. Tiesiog visa istorija ir kultūra tvyro ore ir ten
negali jaustis kasdieniškai.
Kokių patarimų galite duoti pradedantiems keliauti?
Pirmiausia patarčiau aplankyti kuo daugiau Europos
Marakešo sodas
valstybių, nes esame Europos kultūros žmonės, o vėliau
Galima sakyti, Europoje esu aplankiusi beveik visas plėsti savo akiratį keliaujant ir į kitus žemynus. Taip
šalis. Skandinavijos labai mėgstu, bet ne dėl oro, man
ten labai gražu, tik per šalta. Taip pat teko pabūti Europos šiauriausiame taške - Islandijoje. Pastaruoju metu
naudojuosi galimybėmis ir naujais maršrutais, keliavau į
Indiją, Tailandą, JAE, Kiniją. Pagrindinis kriterijus,
kodėl pasirenku šias keliones, - tai noras apsilankyti ten,
kur dar nebuvau. Aišku, kelionės priklauso nuo laiko ir
bendrakeleivių susitarimo, jeigu keliauju ne viena.
Kokių savybių, Jūsų nuomone, reikia žmogui, turinčiam tokį hobį?
Nebijoti išsiruošti iš saugios zonos, nebijoti sunkumų,
nepatogumų, nežinomybės.
Kai kurie žmonės kelionėse perka įvairiausių suvenyrų. Ką jūs perkate?
Kolekcionuoju puodelius su tos valstybės simbolika ir
jau ketverius metus kolekcionuoju obuolius, aišku, ne
valgomus, bet suvenyrinius.
Ar stengiatės pamatyti kuo daugiau dar neaplankytų
šalių, ar mėgstate sugrįžti į jau aplankytas vietas?
Kinijos siena
Pakol kas noriu vis dar naujų kelionių, tiktai atsitiktinai tenka pabūti jau aplankytose šalyse.
Kokie įspūdžiai užplūsta sugrįžus į jau aplankytą pat tikrai siūlyčiau pastudijuoti naudojantis galimybėmis per mainų programas Europos universitetuose ir
vietą?
Sugrįžus į jau aplankytą šalį yra labai įdomu sugretinti įgyti patirties, kuri yra labai svarbi mūsų tolesniam
buvusius įspūdžius su dabarties sugrįžimo jausmais į jau mąstymo plėtimuisi.
pažintą vietovę.
Ačiū už pokalbį.
Kelionėse visko nutinka. Kartais jos tampa tikru iš- Parengė Toma Citavičiūtė, 3c kl.
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Telšių Žemaitės gimnazija – aktyvi ESF akademijos narė
Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai jau penktus metus
dalyvauja ESF akademijoje. Europos struktūrinių fondų akademija (geriau žinoma kaip ESF akademija) – tai informavimo, mokymo ir užimtumo veiklų ciklas, skirtas supažindinti
su Europos struktūrinių fondų teikiamomis galimybėmis ir
paslaugomis. Ši programa gyvuoja jau nuo 2009 metų ir nuo

įvairias užduotis.
Mūsų gimnazijos pasiekimai dalyvaujant ESF akademijoje yra tikrai džiuginantys ir jų sąrašas ilgas. Mokinai jau baigė 4-ius ESF akademijos kursus ir šiemet startuoja 5-me
kurse. ESF akademikai yra kūrę įvairius darbus tema
„Šiuolaikinis jaunimas ir jo užimtumas“. Šia tema sukurtas
filmukas turėjo didelį pasisekimą ir buvo naudojamas kaip
ugdomoji priemonė daugelyje mokyklų. Dalyvauta šiuose
konkursuose: „Sukurk ESF Akademijos simbolį“ (užimta I
vieta ) ir „1001 būdas kaip panaudoti kompiuterį“ (užimta II
vieta), kurtas komiksas „Studijos užsienyje ir Lietuvoje“.
Aktyviausi ESF akademijos dalyviai yra kviečiami į kurso
uždarymo renginius Kaune, į kuriuos susiburia daug kūrybingo ir aktyvaus Lietuvos jaunimo.
Daugeliui dalyvių ESF veikla – tai tarsi būdas į kasdienines problemas pažvelgti kitaip, atrasti naujas nišas ir kryptingai išnaudoti savo kūrybiškumą. Visus, norinčius prisijungti
prie ESF akademijos veiklos, kviečiame registruotis pas motada gimnazistai, padedami socialinės pedagogės Loretos kyklos socialinę pedagogę Loretą Zuokienę ir pradėti savo
Zuokienės, aktyviai prisideda prie šios programos veiklos: ESF akademiko kelią!
dalyvauja konkursuose, projektuose, stebi paskaitas ir atlieka
Rimvydas Rubavičius, 3c kl.

Ar Telšiai - jaunimui patrauklus miestas?
Pasikalbėjusi su bendraamžiais dažnai nustembu: daugelis
mano, kad Telšiai yra gana nuobodus miestas, jame nesą ką
veikti. O labiausiai jie šokiruoja tada, kai pasako, jog baigę
mokyklą "papustys padus" ir išvyks į kokį didmiestį ar užsienį.
Į miestą, kuriame užaugo, stengsis grįžti kuo rečiau... Taigi, ar
iš tiesų Telšiuose trūksta erdvės ir sąlygų veiklai?
Aš visiškai nesutinku su šiuo teiginiu, manau, kad mūsų
mieste galima rasti daugybę laisvalaikio
leidimo būdų. Pirmiausia, Telšiuose yra
įsikūrusios Muzikos, Dailės ir Sporto mokyklos. Jose praleistas laikas tikrai yra naudingas, nes ugdo asmenybes, galima išbandyti save ir dalyvauti konkursuose, varžybose. Tokia veikla leidžia susipažinti su
įdomiais, išsilavinusiais žmonėmis, kurie
galbūt turės įtakos mūsų gyvenimui. Jei
universitete ruošiatės studijuoti su šiais dalykais susijusią specialybę, konkurso laimėjimai tikrai padės
ateityje. Aš baigiau muzikos mokyklą ir galiu patvirtinti, jog
besimokant galima išmokti planuoti laiką, nes yra ganėtinai
sunku suspėti per dieną pabūti dviejose ugdymo įstaigose,
pasiruošti pamokoms. Bet ne veltui sakoma: "Kuo daugiau
dirbi, tuo daugiau laisvo laiko lieka". Jei šios mokyklos nedomina, juk ir bendrojo lavinimo mokykloje yra įvairiausių būrelių, renginių, kuriuose praleistas laikas bus įsimintinas ir įdomus. Tie, kas yra aktyvūs, iniciatyvūs, visada ras ką veikti.
Taip pat nesutinku su teiginiu, kad būtų geriau gyventi kitame, didesniame mieste. Visų pirma, mes, telšiečiai, dažniau-
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siai lankomės tokiuose miestuose savaitgaliais ar per atostogas, kartais svečiuojamės pas giminaičius. Tai mums tampa
tarsi pramoga. Jei gyventumėte, pavyzdžiui, Vilniuje, tiesiog
netektumėme jos. Lankymasis parduotuvėse, kino teatruose,
dramos ar operos teatruose taptų kasdienybe ( beje, ir Telšiai
turi savo dramos teatrą). Antra, miestas, kuriame gyvenate, vis
tiek atrodytų mažas, jame trūktų pramogų. Tuomet jau norėtumėte gyventi dar didesniame mieste, kuriame dar daugiau pramogų centrų, parduotuvių ir pan.
Dabar Telšiai nenusileidžia didiesiems
miestams, nes jau turi savo rekreacinę
(poilsio) zoną – sutvarkytą Masčio ežero
pakrantę. Čia kurioje galima padrybsoti
ant žolės, pasivaikščioti, pasivažinėti dviračiais, nes yra įrengtas dviračių takas.
Didesniame mieste nebūtų geriau gyventi,
juk gyvenimas tokiame mieste gana įtemptas, daug triukšmo,
net smogo. Rrutina visur gali užklupti žmogų, nebeįžvelgtumėme tų pliusų, kuriuos įžvelgiame dabar, gyvendami nedideliame mieste.
Telšiuose tie, kas nori, tikrai gali rasti savo širdžiai malonios veiklos, kuri bus naudinga asmenybės tobulėjimui. Miestas turi savo veidą, savo unikalią istoriją. Ne veltui vis dažniau
savo mieste galime matyti turistų autobusus – žmonės iš įvairių Lietuvos kampelių pajuto didelę trauką Žemaitijos sostinei.
Tad jaunimas gali didžiuotis gimtine.
Gintarė Karaliūtė, 3c kl.
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Atkelta iš 1 psl.

dienio, kad tėveliai nebūtų ėję į Bažnyčią, o ji buvo už
10 km. Kartu su tėveliais keliaudavome tai arkliuku, tai
dviračiais, o neretai ir pėstute. Šiandien tai neišdildomi ir
gražūs prisiminimai. Šiuo metu tėveliai jau Amžinybėje,
brolis kunigas Monsinjoras Petras darbuojasi Romoje
Popiežiškoje lietuvių Šv. Kazimiero kolegijoje. Kitas
brolis Jonas pasekė tėvelio pėdomis - darbuojasi miškininku, seserys savo šeimos židinėliuose sukasi.
Kiek metų kunigaujate Telšiuose? Juk matėte, kaip
miestas keičiasi. Sakykite, ar keičiasi ir žmonės - jų
santykiai, požiūris į gyvenimą?
Jau dvidešimt šešti metai kaip darbuojuosi Telšiuose.
Tiesa, ketveriems metams buvau išvykęs studijoms į Romą, bet ir tais metais ryšys su Telšiais nenutrūko. Būtų
labai sunku nupasakoti, kaip viskas per tą laikotarpį yra
pasikeitę. Tapome laisva tauta, turėjome daug ką permąstyti, įvertinti... Keitėsi ne tik miestas, bet ir žmonės.
Aš visiems sakau, kad Telšiuose gyvena patys geriausi ir
patys gražiausi žmonės. Dievas mums padovanojo išskirtinį gamtos kampelį. Ypač tai išryškėjo paskutiniu laiku,
kai susitvarkė ir pasipuošė paežerė, mieste žydi gėlės...
Keičiasi ir žmonės, nes grožis juos padaro geresnius.
Turime už viską dėkoti Dievui ir negyventi tik dėl savęs,
nes kaip yra pasakęs mūsų tautos rašytojas Kan. T. Vaižgantas, kitiems darydami gera patys tapsime laimingi.
Ar turite mėgstamą veiklą - hobį?
Tokio hobio, kurį galėtume vadinti priklausomybe,
neturiu, bet labai mėgstu bendrauti su žmonėmis ir
džiaugiuosi, jei kuo nors galiu jiems pasitarnauti. Mėgstu
ir paskaityti, ir muzikos pasiklausyti, o kartais ir tyliai
pabūti su savimi, žinoma, kiek tai leidžia tiesioginės pareigos.
Ačiū už pokalbį.

Kokia, Jūsų nuomone, yra šiandieninė jaunoji karta? Gal galite papasakoti ką nors iš savo pastebėjimų?
Dažnai kartoju, kad šiandieninė jaunoji karta yra gera.
Anot Šventojo Rašto, „Visa, ką Dievas sukūrė, yra gera“. Manau, mes, vyresnieji, turime padėti jaunuoliams
siekti gėrio. Mūsų kartos nelaimė - visur matyti tik blogį
ir tarsi juo džiaugtis. Tarp kviečių visada atsiras usnių,
bet tai nereiškia, kad rudenį nebus derliaus. Esu optimistas ir galvoju, kad dauguma jaunų žmonių yra geri, jie
nepasiduos tuštiems, vienadieniams dalykams, bet kaip
Apaštalai irsis į gilumą ir užmes tinklus tikrųjų, nenykstančių žmogiškų vertybių valksmui.
Daugelis Jus pažįsta kaip veiklų, energingą, mokantį
bendrauti kunigą. Kokie buvo Jūsų mokykliniai metai,
ar buvote toks pat veiklus? Kokioje mokykloje mokėtės?
Gyvenome Klaipėdos rajone, Rusinų kaime. Pradinė
mokykla buvo už kilometro tame pačiame kaime. Iki
aštuonmetės mokyklos, kuri buvo Brožių k., reikėjo
kiekvieną dieną eiti keturis kilometrus. Vidurinę baigiau
Veiviržėnuose. Mokyklos laikotarpis buvo labai šviesus.
Maloniai prisimenu ne tik garbingus ir kilnius mokytojus, su kuriais iki šiol susirašinėjame šventiniais sveikinimais, bet ir klasės draugus, su kuriais linksmai praleisdavome laiką. Buvome suorganizavę mokyklos ansamblį, su kuriuo koncertuodami apvažiavome visus aplinkinius rajonus. Žinoma, kiekvieną šeštadienį grodavome
mokykloje vykstančiuose šokiuose.
Gal ką nors galite pasakyti apie savo gimtinę ir tėvų
namus, šeimą?
Kaip minėjau, gimiau kaime, miško pakraštyje. Tėvelis
dirbo miškininku, mama namų šeimininkė. Augome 7
vaikai: keturios seserys ir trys broliai. Kad Jūs žinotumėte, kaip gera augti didelėje šeimoje, - kaip akmenukai
maišelyje vieni į kitus nusišlifuojame. Dievas davė gimti Kalbino Kamilė Daukintytė ir Monika Čėsnaitė, 3 c kl.
giliai tikinčioje šeimoje. Neatsimenu nei vieno sekma-

Skaitau - vadinasi, esu
Žinau, kad nuskambės labai banaliai,
bet man tekstas – it geras vynas, kurį
norisi skanauti, juo mėgautis, jausti aroAš galiu skaityti vieną knygos puslapį
tiek laiko, per kiek kiti galbūt visą skyrių perskaito, nes aš neskenuoju teksto.
Man patinka gilintis į tai, ką skaitau,
stabtelėti ir pamąstyti, jei reikia, grįžti
atgal į jau perskaitytą sakinį ar lapą ir
įsitikinti, kad viską teisingai perskaičiau
ir supratau. Man patinka gėrėtis tekstu,
svarstyti, kaip, ar tokiais pat žodžiais,
tokia pat tvarka aš pati parašyčiau tą
patį...
Iš Giedrės blogo
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Kaip gyvenasi?

Pirmokų krikštynos

Kasmet vykstančios krikštynos buvo spalvingos ir pareikalavo daug šampūno buteliukų krikštijamųjų pirmokų (aukų?)
plaukams išplauti. Prieš pamokas pirmokų laukė prie durų
patruliuojantys antrokai, kurie pasistengė, jog nė vienas pirmokas nepraeitų neapipurkštas, nepadažytas ar kaip nors kitaip
kitaip nepašventintas. Kaip sakoma, visa tai menkniekis palyginti su tuo, kas įvyko pasibaigus penkioms pamokoms. Pirmokams buvo sukurta speciali trasa, kurioje krikštatėviai buvo

paruošę daugybę užduočių ir kliūčių ( taip pat sausi ar bei švarūs nė vienas jos įveikti negalėjo). Reikia pasakyti, kad antrokai-krikštatėviai labai stengėsi – net mokyklos koridoriai ir
klasės buvo pilni dekoracijų bei linksmo šurmulio.
Gerokai išsidūkę mokykloje per pertraukas ir po pamokų
grįžę namo visi ilgai prausėsi guašo ir kitokių dažų liku-

čius.Vakarop visi susirinko į aktų salę, kur pirmokai rodė
savo sukurtas programėles.Visiems įteikti saldūs prizai.
Renginio pabaigoje - diskoteka.
Ignas Šviežikas, 1a kl.

Krikštynoms mes ruošėmės iš anksto. Mano klasės draugai
tai progai net nusipirko baltus rūbus. Kadangi krikštynų tema
buvo susijusi su miegu, tad krikštijamieji savo kostiumus
išpuošė įvairiausiais meškiukais ir ant nugaros užrašė žodį
„puponautai“ (tai mūsų, pirmokų, bendras vardas). Gaila,
tačiau kostiumais neilgai buvo galima pasidžiaugti. Po
krikštynų jie atrodė tiesiog klaikiai, tad nieko kito neliko, kaip
išmesti juos lauk.
Vilius Gerinksonas, 1a kl.

15 įsimintinų Dalai Lamos citatų
1. Kad gyventume laimingi, mums nereikia didesnio kiekio
pinigų, mums nereikia daugiau šlovės, mums nereikia tobulo
kūno ir netgi idealaus partnerio. Tiesiog dabar pat, šią akimirką
mes turime protą, kurio visiškai pakanka, kad pasiektume absoliučios laimės būseną.
2. Vieni žmonės stori, kiti ploni. Kai kurie labai gražūs ar labai
protingi. Bet jei užfiksuotume visus tuos žmones rentgeno aparatu, pamatytume tik eilę vienodų skeletų su tuščiomis akiduobėmis.
3. Mano požiūris į religiją paprastas: nėra būtinybės statyti didingas bažnyčias, taip pat nėra jokio reikalo kurti sudėtingas
filosofijas. Širdis – štai mūsų bažnyčia, gerumas – štai mūsų
filosofija.
4. Jei problemą galima išspręsti, vadinasi, nėra jokio reikalo dėl
jos jaudintis. Jei problema neišsprendžiama, jaudintis dėl jos
beprasmiška.
5. Kartais tylėjimas yra pats geriausias atsakymas.
6. Būkite geri, jei tai įmanoma. O tai įmanoma visada.
7. Padėkite kitiems, jei tai įmanoma. O jei neįmanoma, bent jau
nekenkite.

Laikraščio bendraautoriai:

8. Kiekvienas žmogus širdyje nešiojasi viltį. Jei kartais ji žlunga, tai jokiu būdu nereiškia, kad žlugo viskas.
9. Beprasmiška tikėtis šypsenos iš kitų tokiam žmogui, kuris
pats nesišypso.
10. Kartą Dalai Lamos kažkas paklausė, kas jį labiausiai stebina šiame pasaulyje. Jis atsakė: „Tai žmogus. Nes jis aukoja
savo sveikatą, kad uždirbtų daugiau pinigų. Paskui jis aukoja
pinigus, kad atstatytų savo sveikatą. O tada būna taip susirūpinęs dėl savo ateities, kad nesidžiaugia dabartimi. Viso to rezultatas: žmogus negyvena nei dabartyje, nei ateityje. Jis gyvena
taip, tarsi niekada nemirtų. Ir galiausiai numiršta taip, tarsi nebūtų gyvenęs."

11. Mes iš tiesų nugalime savo priešus tada, kai paverčiame
juos draugais.
12. Žmonės buvo sukurti tam, kad juos mylėtų, o daiktai buvo
sukurti tam, kad jais naudotųsi. Šiandien pasaulyje tiek chaoso
yra dėl to, kad mes naudojamės žmonėmis, o mylime daiktus.
13. Prisiminkite, kad negauti to, ko norisi, kartais yra laimė.
14. Laimė ne turėti, bet nenorėti turėti.
15. Mes nesukursime taikos Žemėje, jei pirmiau
nesukursime jos savo širdyje…
M.Baltuonis,

H.Skerstonaitė, K.Daukintytė, M.Čėsnaitė,
R.Rubavičius, G.Karaliūtė, J. Perminas, Ž.Zaboras, T.Citavičiūtė,
V.Geriksonas, I.Šviežikas, D.Pabrėžienė, L.Mušinskienė

