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NEO

Patarlė:
„Ką išmoksi, ant pečių nenešiosi”.
Aiškinimas:
„Nereikės nešiotis kuprinės, kai pasimokinsi”.

SIRENA

Beldimas į duris. Mokytoja atidaro ir
mato uždususį ketvirtoką.
- Laba diena. Girdėjau kažkokį cypimą
mokykloje, todėl atbėgau pažiūrėti, ar
pusbrolis nesudegė.
Mokytoja:
- Jei neparašys testo - sudegs.

IŠSINAUDOJĘS

Po kūno kultūros pamokos mokytoja prašo mokinuko nunešti pintinę į
valgyklą.
- Negaliu...
- Kodėl?
- Turiu pailsėti, nes aš visas išsinaudojau...

BACILA

Pirmokas, paliktas po pamokų, bamba:
- Norėčiau būti bacila.
Mokytoja nereaguoja.
- Norėčiau būti bacila.
Mokytoja neiškenčia:
- Kodėl?
- Tada jūsų čia nebūtų.

VARIANTAI

Posakio “Nenustygsta vietoje” paaiškinimai: „Jeigu jau gimei, tai netingėk,
o dirbk, mokykis ir nebūk tinginiu.
Gyveni tam, kad patirtum kuo daugiau
įvykių. Žmogus dūksta, padeda, o ne
guli ir tingi”.

NALAIMINGI

- Mama, žinai, tie mokytojai tikrai
nelaimingi.
- Kodėl?
- Dvylika metų mokosi, nori kuo
greičiau baigti mokyklą ir iš jos išeiti,
o baigę visą gyvenimą toliau kankinasi.

PASVARSTYKIM

Aštuntokai svarsto, ką reikėtų daryti,
kad mokykloje būtų paskelbtas karantinas. Kažkas užsimena, jog tam, kad
pakiltų temperatūra, reikia suvalgyti
grafito. Nojus iškart sureaguoja:
- Na, ir kas – aš sugraužiau visą
pieštuką ir vis tiek nieko.

NOJAUS ŠEDEVRAS:

- Garsiai rėkdamas žmogus mirė bėgdamas.

SAMPRATA

Penktokas Tomas samprotauja gamtos
tema: „Medžiai, įsikasę į žemę, mojuoja šakomis“.
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Pirmas ir paskutinis

Apie Šimtadienį pradėjome galvoti labai anksti. Su bendraklasėmis
svarstėme, kaip viskas turėtų atrodyti. Pagaliau visi dešimtokai nusprendėme, kad Šimtadienis bus daromas šokių projekto principu.
Pirmiausiai sugalvojome, jog projekto pavadinimas turėtų skambėti
taip: „Dvyliktokai (ne)gali šokti“. Tada pradėjome galvoti šokių stilius,
pagal kuriuos turės ruoštis dvyliktokai. 12a klasė gavo baleto temą, 12b
– gatvės šokių, o 12c – rokenrolo.
O tada prasidėjo repeticijos! Iš tikrųjų darbo buvo daug: padaryti
kvietimus, surasti muziką bendram šokiui, sukurti jį, išmokyti šokti
kitus, parašyti scenarijų, išmokti dainos žodžius, padaryti dekoraciją,
dvyliktokų kaukes. Stengėmės viską padaryti kaip įmanoma geriau,
norėjome parodyti, kad, nors ir dešimtokai, tačiau dirbame ne prasčiau
nei vienuoliktokai. Likus kelioms dienoms iki šokių projekto „Dvyliktokai (ne)gali šokti“ pradėjo kirbėti jaudulys, galvojome apie renginio detales, įvairias smulkmenas. Diena prieš renginį buvo išties sunki,
Išaušo renginio diena. Mes, dešimtokai, aktų salėje darbavomės nuo
negalėjome patikėti, kad Šimtadienis jau rytoj. Tą dieną atrodė, kad
pat
ryto. Visų nuotaikos buvo puikios, nors širdelės virpėjo nuo jaudulio.
mums reikia dar daug ką tobulinti, dar daug ką „pašlifuoti“. Tačiau vieni
Nekantriai laukėme renginio pradžios.
kitiems suteikėme optimizmo, tikėjome, kad viskas bus gerai.

TOKS

12a klasės baletas

12b klasės gatvės šokiai

Dyliktokų auklėtojos - tikros ir nelabai

LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE

Šimtadienis prasidėjo šokiu, kuriame stengėmės pateikti kuo įvairesnių
stilių. Per visą renginį užkulisiuose sukosi nenutrūkstantis veiksmas: visi
persirenginėjo, vieni per kitus sprausdamiesi ieškojo daiktų, reikalingų
kitam pasirodymui scenoje, viskas vyko labai greitai. Prieš atlikdami
pabaigos šokį negalėjome patikėti, kad tai pabaiga visko, dėl ko tiek
dirbome.
Po renginio dvyliktokų padėkos žodžiai, apsikabinimai ir nuoširdūs
„ačiū“ atpirko visas dėtas pastangas, supratome, kad mūsų darbas buvo
įvertintas. Išties Šimtadienį organizuoti buvo labai smagu, kadangi su
šia dvyliktokų karta gerai sutariame, esame siejami įvairių užklasinių
veiklų.
Visų dešimtokų vardu dar kartą noriu padėkoti auklėtojoms Janinai Slepčenko, Irminai Banevičienei, Margaritai Balaševičienei už
bendradarbiavimą bei palaikymą, Vilijai Meškaitienei už idėjas ir mūsų
klaidų taisymą, Stanislovui Grušiui už pagalbą organizuojant renginį
bei drabužių salonui „Susirask rūbus savo spintoje“. Taip pat dėkojame
Giedriui Rinkevičiui, Kymantams, mokytojui Alvydui Grinkevičiui bei
dvyliktokams už puikius pasirodymus finaliniame projekte „Dvyliktokai
(ne)gali šokti“!

DVYLIKTOKAI, manote,
kad tai viskas?
Turbūt pamiršote,
kad mes organizuosime
jums Paskutinį
skambutį!
Pasakojo Gerda Bilskytė, 10b
Fiksavo Vidas Venslovaitis

12c klasės rokenrolas

Paskutiniai
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TOKIE

ABITURIENTAI
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A

Liepos viduryje, kai jie savo rankose laikys brandos atestatus, „Varpo’’ istorijoje baigsis dvyliktokų
era: nei šių, nei kitų tokių nebebus. JIE - PASKUTINIEJI TIKRI
MŪSŲ ABITURIENTAI. Tokia
liūdna istorija...
Smagu, kad jie linksmi ir žvalūs, kūrybingi
ir sumanūs, veiklūs, siekiantys tikslo. Tokie
jie ir liks mokyklos istorijoje.
Tegul brandos egzaminai bus pirmasis
sėkmingas išbandymas Jūsų gyvenime!

B

Auklėtojos: Rita Endriukaitienė, 12a; Rima Pranckevičienė, 12b; Jolanta Simokaitienė, 12c
2012 – 2013 metų abiturientų laida – išskirtinė.
Tai ne penktoji, ne dešimtoji ir ne dvidešimtoji – tai
paskutinioji laida. Šiems dvyliktokams tai didžiulė
garbė ir atsakomybė – jų mokykloje jau niekas nepakeis... Visi tie, kurie savo mokykloje gyvena jos ritmu
ir dvasia, žino, jog kiekvienas ,,Varpo“ mokinys neša
jos vėliavą – savo darbais, veikla, mokslo pasiekimais. Dvyliktokai visada ją laiko stipriausiai. Tik kas
ją laikys, kai jie išeis? O ar išlaikys? Klausimų daugiau nei atsakymų... Būtent dėl to ne tik jiems tikrai
kažkas vis dažniau užspaudžia gerklę. Slapčia ašarą
norisi nubraukt, atrodo, kažką taip norėtųsi pakeist.
Tiek to. Paleiskime juos. Tegul eina. Tegul išeina
išdidūs. Juk jie – mūsų paskutinieji.
Rita Endriukaitienė, 12a klasės auklėtoja

C

Taip greitai prabėgo metai... Labai liūdna, kad tuoj reikės išsiskirti su man brangiais, mylimais ir labai artimais
žmonėmis. Jie – tarsi mano vaikai: auklėtinių labai ilgėsiuos ir lauksiu. Tikiu, jog jie, tarsi išskrendantys paukščiai,
kiekvienas suras savo gyvenimo kelią, bus laimingi ir nepamirš aplankyti... Žinoma, liūdna, kad ši dvyliktokų laida
paskutinė, neaidės kitais metais Paskutinis skambutis mūsų mokykloje.
Jolanta Simokaitienė, 12c klasės auklėtoja
Foto Vido Venslovaičio
EDUKACINIS PROJEKTAS, kuriame balandžio 8 d. dalyvavo mūsų
mokyklos pradinių ir 5-8 klasių mokiniai.

Dvylika metų mokykloje daug atrodo pirmokėliui
ir labai nedaug dvyliktokui. Atrodo, taip neseniai mano auklėtiniai buvo penktokai, tokie maži,
smalsūs, žingeidūs. O dabar suaugę, subrendę, galintys siekti ir pasiekti savo svajonių viršūnes. Linkiu, kad jie neprarastų optimizmo ir garbingai siektų
savo svajonių išsipildymo. Tikiu, kad kiekvienas iš
jų suras savo tikrąjį gyvenimo kelią. Tikiuosi, kad
jie neužmirš mokyklos ir savo auklėtojos, aplankys,
pasipasakos, kaip jiems sekasi. O aš jų visada labai,
labai lauksiu...
Labai gaila, kad mano mokiniai jau palieka mokyklą. Liūdesį dar labiau sustiprina mintis, kad
mūsų mokykloje nebebus dvyliktokų. Nebus jau
tokio svarbaus Paskutinio skambučio, palydinčio
į gyvenimą subrendusį žmogų, ir tų susikaupimo
akimirkų, vykstant Paskutinei pamokai, ir jaudulio,
kuris ne vieną sugraudina...
Rima Pranckevičienė, 12b klasės auklėtoja

„Šiandien pamokose šalia pirmųjų raidžių ir skaičių rikiuojasi ir pirmieji vaizdai.
Kaip juos „skaityti“? Kaip suprasti? Kaip vertinti? Čia į pagalbą ateina kino edukacija,
kuria mes ir pasinaudojome: žiūrėjome filmus draugystės, tolerancijos, žmogiškumo temomis. Diskusijose su projekto autoriais dalyvavo 4b ir 8c kl. mokiniai.

LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE
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Kovo 1 dieną man teko garbė dalyvauti mūsų mokyklos or-

Karjeros dienoje

ganizuotoje
, kurioje
moksleiviai turėjo galimybę sužinoti apie daug įvairių studijų
programų, išsiaiškinti, į kokius dalykus reikėtų susikoncentruoti
norint stoti į tam tikrą specialybę bei išgirsti apie studijas iš pačių
studentų, kurie jau studijuoja.

Dalyvauti sutikau iš karto gavusi pasiūlymą, sudominusį vien jau tuo, kad galėsiu
pristatyti savo studijuojamą specialybę, kuri, beje, visiškai nauja, ir mūsų kursas yra
vadinamas „pats pirmas blynas”, manau, kad neprisvilęs. Antra priežastis, kodėl sutikau dalyvauti ta, kad buvo labai malonu žinoti, jog netgi praėjus trejiems metams
mane prisimena ne tik buvusi klasės auklėtoja, bet ir kiti mokytojai ir dar netgi mano,
kad galiu pasakyti kažką protinga.
Neslėpsiu, atėjus mokyklon jau reikėjo pasukti galvą, kad prisiminčiau, kur rasti
nurodytą kabinetą. Šioks toks jaudulys ėmė galvojant, kaip būsiu mokinių priimta: juk
jau kita karta, kurios aš nebepažįstu, nauji veidai, o ir faktas, kad anksčiau būdavau
tik klausytojos, ne kalbėtojos vietoj, neleido nusiraminti. Tačiau viskas baigėsi gerai. Gal iš dalies tam pasitarnavo neveikianti multimedija, nes mums niekaip nepavyko su ja susidraugauti, todėl praradome viltį parodyti iš anksto pasiruoštas skaidres, kuriose buvo sistemingai išdėstyti punktai, apie kuriuos norėjome papasakoti ir
kuriuos laikėme svarbiais bei aktualiais apie studijas galvojantiems moksleiviams.
Teko pasikliauti savimi ir viską pasakoti ekspromtu, bet dėl to mūsų santykis su auditorija buvo tik artimesnis ir, manau, nuoširdesnis. Tad pasinaudodama proga norėčiau
visiems patarti, kad visais įmanomais atvejais (kai nereikia mokytis eilėraščių atmintinai ir panašiai) nekištumėte galvelėn visko žodis žodin ir nekalbėtumėte visada „iš
rašto“, nes tai yra šalta ir neįdomu. Kiekvienas iš mūsų esame asmenybės, savitos ir
originalios, tad jei kažką pasakodami įterpsime įdomų savo pastebėjimą, kalbėsime
savais žodžiais, o ne skambiomis ir įmantriomis frazėmis, net ir gana neįdomias ar
sudėtingas temas paversime visai įdomiomis, suprantamomis ir patraukliomis ausiai
istorijomis, bus smagiau ir pačiam pasakoti, ir klausytis tokių istorijų.
Klausytojų auditorija mane ir nudžiugino, ir truputį nuliūdino. Smagu tai, jog klausomasi buvo tikrai įdėmiai, jokio blaškymosi, pasišnabždėjimų tarpusavyje (tokie
dalykai, kaip prisimenu, būdavo labai dažnas reiškinys, kai mes patys sėdėdavome
klausytojo vietoje), o kai uždavėme klausimą „Ar jums bent jau buvo įdomu?“,
sulaukėme paprasto, trumpo, bet aiškaus atsakymo: „Jei būtų buvę neįdomu, nebūtume
taip įdėmiai klausęsi“. Ir viskas buvo tuo pasakyta. Deja, vienas dalykas tikrai visiškai
nepasikeitė nuo tada, kai pati buvau mokinė: kad ir kaip įdomu būtų, bet klausimų
auditorija praktiškai niekada neturi, nors tu ką... Taip nutiko ir mums. Tad šita dalis
šiek tiek nuliūdino.
Baigdama galiu pasakyti, jog šis apsilankymas mokykloje ir savo pasirinkto universiteto bei studijuojamos specialybės pristatymas buvo tikrai malonus. Turėjau
puikią galimybę vėl pasivaikščioti mokyklos koridoriais, todėl nepraleidau progos
apeiti visus tris aukštus, pasidairyti, kur koks naujas paveikslas kabo, o kurie išlikę
tie patys, paplepėti su mokytojais. Kai gavau dar ir padėkos raštą už dalyvavimą,
džiaugiausi kaip pradinukė - smulkmena, bet malonu. Tikiuosi, tai buvo pirmas, bet
ne paskutinis mano grįžimas į mokyklą.

Raimonda Visockytė,
XX kartos abiturientė, VDU Viešosios komunikacijos studentė

Tik prasidėjus pavasariui, kovo 1- ąją dieną, teko svečiuotis „Varpo” vidurinėje
mokykloje pirmą kartą rengiamoje Karjeros dienoje.
Mokytoja R.Pranckevičienė paskambino ir pakvietė atvykti moksleiviams papasakoti apie mano Vytauto Didžiojo universitete studijuojąmą specialybę - ekonomiką
ir finansus. Kvietimą priėmiau iškart, nes manau, jog moksleiviams svarbu gauti kuo
daugiau informacijos apie įvairias specialybes iš pirmų lūpų, t.y. iš studentų, kurie
mokosi ir gali pasidalyti patarimais. Kartu su Giedriumi Rupeika, kuris ekonomikos
mokosi Vilniaus universitete, moksleivius supažindinome su šia specialybe. Taip pat
pasakojome apie tai, kaip reikia tinkamai pasirinkti norimas studijas, kaip sužinoti,
ko iš tikrųjų norime.
Tokie renginiai reikalingi ne tik besiruošiantiems laikyti egzaminus abiturientams,
bet ir jaunesniems mokiniams, kurie jau dabar turėtų pradėti galvoti apie savo mokslus
aukštojoje mokykloje.
Buvo gera sugrįžti į mokyklą, susitikti su mokytojais bei pasišnekučiuoti su kitais
studentais. Sėkmės visiems besirenkantiems studijas!!!

Indrė Šlėderytė, XX kartos abiturientė,VDU studentė
Nuotraukoje centre VU ekonomikos fakulteto studentas Giedrius
Rupeika

Penktoji pamoka. Aktų salė. Mykolo Romerio universiteto studentė Agnė Pranckevičiūtė papasakojo apie savo mokymosi įstaigą, kokie fakultetai yra, kokios studijų
kainos ir kita. Pareigūnės Vida Kutkaitytė ir Ieva Kucinaitė papasakojo apie savo
darbą, perspėjo, kad policijoje nėra romantikos ir žiaurių susišaudymų, kaip rodo per
televiziją ar filmuose. Manau, reikia tikrai labai gerai pagalvoti prieš pasirenkant šią
profesiją.
Per šeštą pamoką į 305 kabinetą įėjo linksmai nusiteikusi Sigutė Žurauskaitė. Ji iš
karto mus supažindino su savo universitetu – VDU. Jame studijuoti nėra pigu ir tikrai
sunku. Sigutė papasakojo apie stojamuosius egzaminus, kurie nėra lengvi, patarė, kaip
pasiruošti norint patekti į Vytauto Didžiojo universitetą. Po jos prieš mus atsistojo Meno
mokyklos direktorius Einaras Martinaitis. Jis prisipažino, jog nesiruošė jokios kalbos,
bet jo mintis, jog blogos muzikos nėra, yra tik mums nepatinkanti, visiems įstrigo.
Po dviejų gana įdomiai praleistų pamokų su bendraklasiais nutarėme, jog karjeros
diena mums tikrai patiko.

Justė Vasiliauskaitė, 8b

Aš pasirinkau mediciną ir policiją, nes noriu sekti giminės pėdomis: iš tėčio pusės
visa giminė – medikai, o iš mamos – policininkai. Apie mediciną kalbėjo vidaus ligų
gydytojas V.Balčiūnas, studentas K.Zokas. Jų pasakojimai buvo gana sausi, pateikė
daug žinių apie studijas, o man norėjosi išgirsti istorijų, nuotykių iš praktikos, bet vis
tiek noras tapti medike nepradingo.
Paskaita apie policiją man nepatiko, nes atrodė, jog policininkės, kurios kalbėjo,
ir studentė bandė atgrasyti nuo šios specialybės, sakydamos, kad reikia tik popierius
tvarkyti ir nėra jokios romantikos.
Po abiejų paskaitų apie profesijas supratau, jog reikia mokytis, mokytis ir dar kartą
mokytis, kad galėčiau ko nors pasiekti gyvenime ir dirbti mylimą bei pelningą darbą.

Smiltė Aleksaitė, 8b

Per šeštą pamoką ėjau pasiklausyti apie kirpėjos profesiją.
Man labai patinka rišti, pinti ir
visaip šukuoti plaukus. Besiklausydama pasakojimo, supratau,
koks fiziškai ir psichologiškai
sunkus yra šis darbas, nes reikia ilgai stovėti ištiesus rankas,
o atėję apsikirpti žmonės dažnai
išsipasakoja savo problemas ir tikisi kirpėjos išklausymo ir patarimo. Daug sužinojau apie plaukų
priežiūrą, darbo sąlygas, studijų
laiką, įsidarbinimo galimybes.

Monika Martinaitytė, 8b

Pasirinkau paskaitą apie aktorystę. Ir neapsirikau! Mes vaidiKirpėja Jovita Petraitienė
nome, vaipėmės, dainavome,
šokome. Daug sužinojome apie patį teatrą, kaip jame atsiskleidžia žmonės. Kiekvienas
turėjome prisistatyti, tik ne bet kaip, o su judesiais, t.y. pasakėme vardą ir parodėme savo
unikalų judesį, kurį turėjo atkartoti draugas. Vėliau dainavome. Mūsų grupė pasirinko
dainą „Du gaideliai“ ir mes ją atlikome roko, hip hopo ritmu. Buvo labai smagu ir
įdomu.

Matas Petkūnas, 8a

Nuo to laiko, kai įsigijau fotoaparatą, kiekvieną dieną „nupyškinu“ kokį nors
ypatingą vaizdą, todėl per karjeros dieną pasirinkau paskaitą apie fotografiją. Ją vedė
VDU studentė Monika Jasevičiūtė ir fotografas Vidas Venslovaitis. Jie abu papasakojo
fotoaparatų istoriją nuo atsiradimo iki šių dienų. Monika kalbėjo ir apie studijų galimybes, pasidalijo savo stojimo ir studijavimo patirtimi. Buvo išties įdomu.

Ema Liutkevičiūtė, 8a

Išdalijus paskaitų pasirinkimo lapus, mano akys pirmiausia nukrypo į žurnalistiką.
Ją ir pasirinkau, nes nuo mažens svajoju tapti žurnaliste, domiuosi pasauliu, stebiu, kas
vyksta šalia.
Apie žurnalisto profesiją kalbėjo bestudijuojančios žurnalistiką merginos ir „Valsčiaus“ korespondentė Lina Bacevičiūtė. Buvo įdomu išgirsti, į kokius dalykus jau dabar
reikėtų atkreipti dėmesį, su kokiomis problemomis, sunkumais susiduria studijuojantys ir
jau dirbantys šį darbą žmonės. Sužinojau tikrai daug!
Amanda Kriaučiūnaitė, 8a
Per penktą pamoką kartu su Vaiva ir Aušrine buvome aktorės! Žaidėme pasisveikinimo žaidimus, kūrėme improvizacijas, rodėme savo drąsą, humoro jausmą ir optimistišką
mąstymą. Buvo labai smagu. Atrodo, kad išsilaisvinome iš kasdienybės šešėlio.
Per šeštą pamoką kalbėjomės apie mediciną. Gydytojas V.Balčiūnas papasakojo, jog
jis mokosi visą gyvenimą, ir šmaikštaudamas teigė, kad yra trisdešimtakursis studentas.
Studentai Odeta ir Karolis kalbėjo apie universitetą (LSMU), apie mokslus, apie tai, ką
ir kaip mokytis reikia jau dabar. Ši paskaita labai patiko ir patvirtino tiesą, jog mokytis
nėra jau taip blogai, nes mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs.

Dominyka Balčiūtė, 8a
Per karjeros dieną buvo galima pasiklausyti apie įvairias specialybes - nuo pasieniečio iki kirpėjos. Aš pasirinkau policijos veiklą, nes mane ji labiausiai sudomino
Aš pasirinkau aktoriaus ir muzikanto specialybes, nes mane traukia meniški dalykai.
iš visų pasiūlytų, ir muziką, kadangi iš tiesų ja domiuosi, pati esu baigusi muzikos
Kartais aplanko mintis, kad, jei netapsiu menininku, mano svajonės žlugs ir niekada
mokyklą.
nebūsiu laimingas. Paskaita apie aktorystę man labai patiko, nes kalbų buvo nedaug, o
veiksmo nemažai. Apie muzikos studijas kalbėjusi Sigutė buvo labai gerai pasiruošusi ir pateikė tikrai naudingos informacijos. Giliai įstrigo Meno mokyklos direktoriaus E.Martinaičio pasakojimas apie muzikos atlikimą,
apie muzikos mokančius pedagogus, apie tai, kad svarbiausias muzikantų tikslas turėtų būti pati muzika, o ne
teorijos ar technikos.
Domantas Starkauskas, 8b
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LITUANICA
Mano

skrenda

Iš savo mokytojos sužinojau, kad Lietuvos valstybės
atkūrimo dienai paminėti
bus organizuojamos popierinių
lėktuvėlių skraidinimo varžybos. Iš
karto tuo susidomėjau. Nedelsdamas
išsilanksčiau lėktuvėlį, papuošiau jį
Lietuvos Trispalve ir užrašiau „Lituanica”.
Lėktuvėlių skraidinimo akcija
„Mano LITUANICA skrenda” vyko
vasario 19 d. mokyklos aktų salėje.
Dalyvavo visos pradinės klasės. Mes
pasirodėme po 2a klasės mokinių.
Kai mes paleidome lėktuvėlius, iš
karto pastebėjau, kad mano lėktuvėlis
aukštai pakilo, todėl nuskrido gana
toli - net 17 metrų su trupučiu. Aš
labai džiaugiausi, kad laimėjau varžybas ir gavau diplomą.

Kelionė pas mielus senukus

Sveikučiai visi, dideli ir maži!
Aš buvau nuostabiame Dievo ausies kraštelyje!
Graikijoje! Labai jūsų pasiilgau! Nepykite, jei ne
visiems parvežiau lauktuvių. Užtat pasakysiu, kad
mano draugo brolis sako „Grikija”.
Atskridę Graikijon gavome didelę šilumos ir euforijos porciją. Akys apsidžiaugė pamačiusios ne
baltą sniegą ir apsiniaukusį dangų, o žalumą, kalnus ir
banguojančią jūrą. Keliavome į patį pasaulio kraštą,
kur kelias mašina baigėsi. Mano kojytės pasimėgavo

Geriausi konstruktoriai ir pilotai

Matas Adomaitis, 2b
Šiame konkurse laimėjau trečią
vietą. Lankstyti lėktuvėlius mane išmokė tėtis.
Kasmet tobulėjau ir pagaliau pa- Iš kairės į dešinę: Vilius Matulaitis (3b) - III vieta;
tekau į geriausiųjų trejetuką.
Sandra Tarutytė (3d) - I vieta ir absoliučiai geriausias

KŪRYBA

PAVASARIS
Kai pavasaris atėjo,
Visos pievos sužydėjo.
Džiaugiasi visi vaikai Baigėsi žiemos vargai.
Bėgsim, lėksim mes kartu
Su pavasario vėju!
Lauksime atostogų ilgų
Ir akimirkų linksmų!
Aistė Balčiūnaitė, 4 e

Adelė Antanaitytė, 4b

rezultatas - 19 m 23 cm; Arnas Eidukaitis (3e) - II
vieta

Svečiai ,,Zanavykų
mokyklėlėje“
Vieną dieną mes sulaukėme svečių.
Į mūsų ,,Zanavykų mokyklėlę“ atėjo
vaikų darželio ,,Berželis“ ,,Meškučių“
grupės vaikučiai. Mes jų labai laukėme:
pasikartojome šokius, žaidimus, daineles
ir pasakas. Iš pradžių svečiai buvo labai
nedrąsūs. Ir mūsų mokykla, ir mes jiems
atrodėme labai dideli. Tačiau greitai susidraugavome, kai ėmėmė žaisti bendrus
ratelius, sekti pasakas. Jie, pasirodo, irgi
moka daug pasakų ir įdomių žaidimų.
Smagiausia visiems buvo žaisti ,,Kanapyčią“, nes tada gali lakstyti. Dar visiems
patiko, kai mes sekėme, o mažyliai vaidi-

no pasaką ,,Ropė“.
Laikas bėgo greitai, mes susidraugavome, bet atėjo metas išsiskirti. Mūsų vadovės Aušra ir Aurina svečiams padovanojo atminimo dovanėles, o jie mums - gražią spalvotą gėlę su kiekvieno vaiko
linkėjimais. Dar visai nesinorėjo atsisveikinti, nes mūsų bičiuliai
buvo labai mieli ir draugiški. Mes tikimės susitikti dar ne kartą, nes
buvo labai smagu!
Tekstas ir nuotrauka organizatorių

Iš kairės į dešinę: Matas Adomaitis (2b) - I vieta;
Žygimantas Juška (2d) - II vieta; mokyklos direktorius
Vitas Daniliauskas; Matas Kavaliauskas (2c) - III vieta

Iš kairės į dešinę: Arnas Simokaitis (1b) - III vieta; Adas
Kazlauskas (1a) - I vieta; Karolis Vyšniauskas (1d) - II
vieta

Martynas Martinaitis, 4b

karštų versmių vandenuku. Jūs turbūt nepatikėsite,
bet aš kvėpavau skardžio oru. Gal ir skamba kvailai,
bet tai buvo pats nuostabiausias dalykas mano gyvenime!
Panelėms patarčiau nuvykti į Graikiją pasimėgauti
gražuoliukų graikų dėmesiu.
Žodžiu, pirmyn į Graikiją!

Prieš Motinos dieną apsilankėme Šakių parapijos senelių globos namuose. Ten ėjome su dideliu jauduliu. Mano akys vis mirkčiojo. Aš
buvau kaip nesava. Atidarėme duris, o už jų jau stovėjo keli seneliai.
Tie seneliai tokie mieli. Supratau, kad darosi truputėlį graudu.
Nuėjome į kambarį, kuriame buvo daugiau vietos. Mokytoja atsinešė
maišelį šokoladukų. Atėjo visi penkiolika senelių. Vienas diedukas vis
juokėsi, o kitas baladojo į stalo kampą. Aš turėjau pati pirma sakyti
žodžius. Pradėjau, bet sutrikau, tačiau tęsiau toliau, nors žinojau, kad
nieko nebus. Po mano nelabai puikios kalbos prabilo bendraklasis.
Jam sekėsi geriau. Vėliau grojome dūdelėmis ir dainavome. Dainuodama galvojau apie tai, jog šie nuostabūs seneliai palikti čia, jie visų
užmiršti...
Po paskutinės dainos išdalijome šokoladukus. Išėjome iš to šypsenų,
džiugesio ir galbūt skausmo kambario. Išvažiavome autobusu. Taip
baigėsi mūsų kelionė, nors iš tikrųjų ji tik prasidėjo!

Gedvilė Januškevičiūtė, 4b

5

Kai atbunda gamta ir pražysta pirmasis šalpusnio žiedelis, aš girdžiu
linksmą pavasario juoką, matau saulutės šiltą spindulėlį ir būna taip gera
širdy, norisi šypsotis, džiaugtis pražydusiu pavasariu.
Kai suskamba vieversio daina, aš skubu su veržliu vėjo gūsiu, kai
lyja šiltas pavasario lietutis, aš vaikštau per pievas basa. Tada norisi, kad
nesibaigtų niekada ši pasaka, tokia tikroviškai graži.

Milvydė Misevičiūtė, 2c
Šiame edukaciniame projekte
dalyvavome ir mes - beveik
visų pradinių klasių mokiniai.
Žiūrėjome įdomų animacinį
filmą, o su projekto vadovais apie
jį kalbėjosi 4b klasės mokiniai.

Iš kairės į dešinę: Erikas Paškevičius (4e) - II
vieta; Jūris Dumčius (4d) - I vieta; Martynas
Martinaitis (4b) - III vieta

AMATŲ DIENA
APIE JĄ - KITAME PUSLAPYJE
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KONKURSO „SPALVINGIAUSIA KLASE“ NUGALETOJAI

Mūsų klasė iš anksto pradėjo ruoštis Amatų dienai. Mokytoja sugalvojo iš siūlų padaryti viščiukų.
Dirbome ne tik per pamokas, bet ir per pertraukas.
Su draugais lenktyniavome, kuris greičiau apsuks
siūlus aplink kartoną. Po to reikėjo perkirpti ir surišti
siūlus. Kai tai padarėme, priklijavome akis ir snapą.
Visi viščiukai buvo skirtingų spalvų.
Per mugę pardavėme daug viščiukų. Man ir mano
klasės draugams ši diena buvo tikra šventė.
Augustas Keblaitis, 4e
Nuotrauka klasės

Mūsų klasės Sporto šventė

Mūsų klasė kiekvienais metais rengia nors vieną
šventę, kurioje dalyvauja tėvai ir kiti šeimos na-riai.
Šiemet irgi vyko Sporto šventė. Pirmiausia, kad neįvyktų traumų, pramankštą surengė Roko mamytė,
kinezoterapeutė. Tada – estafetės, virvės traukimas,
kvadrato žaidimas tarp klasės berniukų ir tėčių. Laimėjo
berniukai, tuo įrodydami, kad kvadratas yra žaidimas
numeris vienas tarp pradinukų. Baigiantis šventei buvo
daug pavargusių, bet laimingų. Mokytoja geriausius
apdovanojo medaliais. Juos gavo ir patys mažiausi broliukai ir sesutės. Šeimos apdovanotos direktoriaus padėkos raštais. Buvo smagu…
Laukiu kitos šventės, kurioje dalyvautų visa šeima.
Gabija Bacevičiūtė, 3a
Fotografija klasės

Gegužės vidury mūsų klasė, kaip ir kiekvienais metais, išsiruošė į kelionę. Šį kartą vykome į
Trakus ir į Kernavę. Šios kelionės labai laukėme,
nes per pasaulio pažinimo pamokas mokėmės apie
pirmąsias Lietuvos sostines. Trakuose apžiūrėjome
pilį iš išorės. Buvo įdomu pamatyti angas, pro kurias
senovėje skriejo akmenys, buvo pilamas priešams
karštas vanduo. Pilyje mūsų laukė gidė. Ji papasakojo, kad pilyje gyveno kunigaikštis Vytautas, kaip

LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE

„Atvirai pasakius esu nustebęs. Labai skoninga, toli
gražu ne kiekvienas profesionalus dailininkas iliustratorius šitaip padarytų,“ – taip Šakių „Varpo“ mokyklos
antrokų fotoknygą įvertino Jokūbas Jacovskis.

Amatų diena

IŠRINKTI KONKURSO „SPALVINGIAUSIA KLASĖ“ NUGALĖTOJAI
Balandžio 18 d. baigėsi ZOOMBOOK organizuotas konkursas „Spalvingiausia klasė“. Moksleiviai iš 60
Lietuvos mokyklų sukūrė savo klasės fotoknygas, kurias vertino autoritetingi Lietuvos menininkai. Pagrindinis konkurso reikalavimas buvo atskleisti klasės dvasią, originalumą, kūrybiškumą ir išskirtinumą. Komisija
vertindama moksleivių darbus atsižvelgė į kūrybiškumą, fotografijų kompoziciją, sugebėjimą fotoknygą iliustruoti faktais ir įdomiomis detalėmis.
KARTĄ MANO MAMA LINA INTERNETINIAME PUSLAPYJE „TAMO” RADO SKELBIMĄ APIE
SPALVINGIAUSIOS KLASĖS KONKURSĄ. JI NUSPRENDĖ, KAD GALIME JAME DALYVAUTI IR
NETGI LAIMĖTI.
MŪSŲ KLASĖ VYKDĖ PROJEKTĄ FOTOGRAFUOTI VISUS KLASĖS ĮVYKIUS NUO PIRMŲJŲ
MŪSŲ DIENŲ MOKYKLOJE. DAŽNIAUSIAI MUS FOTOGRAFAVO MANO MAMA. TAIGI TURIME
LABAI DAUG NUOTRAUKŲ. TOKIA IDĖJA JI PASIDALINO SU MANIMI IR MOKYTOJA. TAI PATIKO VISIEMS. PRIE ŠIO KONKURSO PRISIDĖJO VISI VAIKAI IR KELETAS TĖVELIŲ. KLASĖJE
MES VISI PIEŠĖME PIEŠINIUS APIE JAUSMUS. TADA MES DARĖME FOTOSESIJĄ, BUVOME
APSIRENGĘ SAVO MĖGSTAMIAUSIŲ SPALVŲ DRABUŽIAIS. ŠĮ KARTĄ POZAVOME MANO MAMAI. JI VISADA TIKĖJO, KAD LAIMĖSIME.

ŠTAI MES IR NUGALĖTOJAI! PRIZAS BUVO LABAI ŠAUNUS. GAVOME ATSPAUSDINTAS SAVO SUMAKETUOTAS FOTOKNYGAS IR DAR PROFESIONALIĄ
FOTOSESIJĄ. POZUOTI TIKRAM FOTOGRAFUI BUVO LABAI SMAGU. MŪSŲ
KLASĖS FOTOKNYGĄ TIKRIAUSIAI PAMATYS VISA LIETUVA AR NET VISAS PASAULIS.
ALEKSANDRAS STONKUS, 2A

Mūsų kelionė
į Trakus ir
į Kernavę

pilis buvo restauruojama, kaip mūsų tėvynėje
atsidūrė karaimai ir totoriai. Mums įdomūs
buvo senoviniai pinigai, atrasti lobiai. Patys
iš vieno ct monetos, kaip prisiminimą apie
Trakų pilį, nusikalėme po monetą. Mergaites
išgąsdino kalėjimo šulinyje gulintis skeletas.
Daugelis išmėgino šaudymą iš lanko. Čia
taikliausia buvo Laurynos mamytė, mus
lydėjusi kelionėje. Išėję iš pilies apžiūrėjome
tautodailininkų darbus, vieną kitą įsigijome
lauktuvėms.
Toliau mūsų kelionės tikslas buvo Kernavė.
Ten pirmiausia aplankėme piliakalnius. O jų
net penki! Kriveikiškio piliakalnis yra bemaž
už pusės kilometro. Ir jį aplankėme, nors
mokytoja bijojo, kad erkės neįsisegtų.
Diena buvo saulėta, todėl mus gelbėjo kaimo parduotuvės ledai. Prisiragavę jų ėjome į
archeologijos muziejų. Jis labai šiuolaikiškas – rodo filmuotą medžiagą, pastatyti kom-

piuteriukai, kuriuose galima pasitikrinti savo
žinias apie akmens amžių ar viduramžius.
Žinoma, tie testai ir žaidimai visiems patiko.
Daug ką sužavėjo pamokėlė muziejuje. Jos
metu sužinojome, kaip Kernavėje gyveno
pirmieji žmonės, kaip medžiojo, kokias strėles
gamino. Net bandėme patys įkurti ugnį trindami du pagalius vieną į kitą. Pabuvojome
senovinėje palapinėje iš elnių kailių, lipdėme
senovines puodynes iš molio.
Kelionė patiko. Grįžtant namo mokytoją
kankinome klausimu:
- Kur keliausime kitą kartą?
Klasės
nuotrauka

Meda Jucaitytė
ir Gedvilė Steputaitytė, 3a
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Savaitė be patyčių

Kovo 18 – 24 dienomis jau ketvirtą kartą Lietuvoje organizuojama savaitė be patyčių. Šio projekto iniciatoriai – emocinės
paramos telefonu tarnyba „Vaikų linija” – kviečia nelikti abejingais ir prisijungti prie organizuojamų renginių. Organizuojamų
renginių tikslas - pagarbus bendravimas bei atsakymas į klausimą
„Kodėl svarbu ugdyti vaikų toleranciją, pagarbą bendraamžiams
ir suaugusiems nuo pat mažens?“

Mūsų mokyklos šūkis buvo: „Nesityčiok iš kitų ir turėsi daug draugų“.
Norėtųsi, kad tai būtų ne tik šūkis, o gyvenimo norma, kad tai būtų ne tik
vienai savaitei, o visam laikui.

ŽEMĖS DIENA

Pradinių klasių mokiniai šią savaitę piešė draugystės traukinuką, kuris
papuošė mokyklos koridorių. Kokių gražių žodžių žino mūsų mažieji
moksleiviai, moka pavaizduoti draugišką mokyklą ir joje esančius žmones!
Jie tokie išradingi! Kiekvienas traukinuko vagonas pavaizduotas kitaip, tik
vienodai iš visų sklinda šiluma ir nuoširdumas.

Kiekviena klasė gavo gerų darbų lapus. Juose galėjo pasirašyti bet kuris mokyklos darbuotojas, jeigu klasė ar atskiras mokinys padarė kažką gero. Keletas citatų: „Nunešė iš valgyklos
vaisių krepšį, kad nereikėtų mokytojai, buvo paslaugūs vieni kitiems, padėjo surinkti mokymo
priemones. Klasės draugai plojimais, paskatinimais padėjo nugalėti baimę draugui dalyvauti kūno
kultūros estafetėse, aktyviai ir atsakingai ruošėsi amatų dienai, padėjo silpnesniems mokiniams,
padėjo auklėtojai nunešti knygas į biblioteką, padėjo pavaduotojai paruošti renginį...”. „Patyčioms
NE“ ir t. t. Mes didžiuojamės tais mokiniais, kurie kuria nuoširdžią aplinką mokykloje, skatina
aplinkinius būti nuoširdžius ir savo nuomonę apginti kultūringai.
Šeštokai, susirinkę valgykloje, analizavo įvarias situacijas, mąstė, kaip reikėtų pasielgti vienu ar
kitu atveju. Situaciją suvaidino būrelio „Saugi mokykla“ mokiniai. Po to analizavo, kaip jaučiasi
skriaudžiamas vaikas arba skriaudėjas.
Septintos klasės dalyvavo draugiškose estafetėse, kurių tikslas buvo ne nugalėti, o draugiškai
parungtyniauti. Nuotaikingos buvo estafetės, už kurių paruošimą dėkojame kūno kultūros mokytojams. Kiekviena klasė už dalyvavimą gavo po padėkos raštą.
Dvi moksleivių grupės klausėsi policijos darbuotojų paskaitos. Mes, būrelio „Saugi mokykla”
nariai, viešėjome Sintautų pagrindinėje mokykloje, diskutavome, žaidėme, bendravome su kitų
mokyklų prevencinių grupių moksleiviais.
Remiantis projekto „Saugi mokykla“ rekomendacijomis pravesta apklausa apie patyčias mokykloje. Apklausos rezultatai bus panaudoti rengiant priemonių prieš patyčias planą 2013- 2014 m.m.

Būrelio „Saugi mokykla“ nariai

Pasaulinė Žemės diena Jungtinių Tautų nutarimu minima nuo 1971-ųjų kasmet kovo 20-ąją. Lietuvoje ji oficialiai įteisinta 1992 metais ir yra skirta tam, kad žmonės
susimąstytų, kokią žalą planetai daro jų veikla, kokių didelių
ekologinių problemų turi kiekvieną šalis. Kad jų būtų kuo
mažiau, rūpinasi įvairios institucijos ir tarnubos. Jos veikia
ir mūsų rajone. Malonu, kad mūsų renginyje dalyvavo ir apie
rajono gamtosaugos situaciją bei lankytinas gamtos vietas
papasakojo Šakių rajono aplinkos apsaugos
agentūros
specialistas
Stanislovas Pocevičius.
Nors ir maži, atrodytų
nežymūs darbai - popieriaus ir elektros taupymas, langų ir durų
sandarumas,
vandens
čiaupų sutvarkymas padeda tausoti medienos
išteklius ir elektrą, šilumą ir vandenį. Jeigu kasdien tinkamai
elgsimės – nešiukšlinsime, neteršime aplinkos, tausosime jos
išteklius, būsime gamtos sergėtojai. O jeigu dar prisidėsime
prie įvairių gamtosaugos akcijų ir talkų – bus šauniai šaunu.
Apie tai mums priminė gerbiamas svečias ir mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas.
Ant mūsų gyvybės medžio mokyklos paradiniame hole
kabėjo mokinių išvardinti geri darbai, kuriais jie stengiasi
padėti gamtai išlikti.

Kovo 20-oji Pasauline Žemės diena paskelbta
neatsitiktinai: tądien susilygina dienos ir nakties
ilgumas, prasideda astronominis pavasaris.
Tai diena, kai kalbama aplinkosauginėmis
temomis ir raginama priimti palankius aplinkai
sprendimus.
Jei tą dieną į mokyklą įėjote per paradines
duris, šalia plėvesuojančios trispalvės turėjote
matyti ir Žemės vėliavą.
Šios vėliavos iškėlimas yra priminimas, kad
privalome tausoti savo planetą, kad ateities kartos galėtų joje gyventi.
Žemės - gyvybės lopšio globos dienai – skirtas šis renginys ir mokyklą papuošę mokinių ir
mokytojų darbai.
Tą dieną, kurios iniciatoriai buvo Jaunųjų
miško bičiulių būrelio nariai ir jiems prijauTechnologijų mokytojo Sigito Mockaus ir jo mokinių pagaminti
čiantys, į mokyklos aktų salę rinkosi įvairių klainkilėliai paukšteliams bei erdviniai objektai „Žiedai”, kuriuos kūrė
sių mokiniai ir renginio svečiai.
beveik visų klasių mokiniai

Piešinius fotografavo V.Venslovaitis

Pvavyzdžiui, Gabrielė rašė: „Visa mūsų šeima rudenį pasodinome gražų ąžuoliuką. Kiekvieną pavasarį sode įkeliu po
naują inkilą. Per “Darom” akciją renku šiukšles.”
Kiti mokiniai rašė: „Kai ateina pavasaris, miške su draugais surenkame šiukšles ir pasodiname keletą medelių”.
„Išgelbėjau užsikimšusį upelį. Žiemą lesinu paukštelius, globojau zuikius ir stirnas, kad nesušaltų ir turėtų ką valgyti.”

O kokius darbus daro, ką nuveikė ir ką dar žada padaryti
mūsų mokyklos jaunieji miško bičiuliai, papasakojo šio būrelio
narės ir jų vadovė mokytoja Virginija Akulienė.
Susipažinome su veikliu ir energingu, daug planų ir
įvairiausios veiklos turinčiu miško bičiulių būreliu, kuris
visiems atviras. Jeigu susidomėjote, mokytoja Virginija kviečia tapti šio būrelio nariais ir dalyvauti jo veikloje. Turėtų būti
įdomu.
JMBB nariai ir renginio svečiams pasiūlė ant medžių lapo
formos popieriaus lapų parašyti, ką jie gero daro gamtos
išsaugojimui. Kiti tuo metu žiūrėjome trumpą filmą apie mūsų
planetos kilmę ir raidą bei gyvybės joje stebuklą.
Renginį papuošė muzikos mokytojos Skirmutės Janulaitienės gitaristai ir merginų vokalinio ansamblio dainos,
o mokyklos paradinį holą, be minėtų inkilų paukšteliams,
dar ir technologikų mokytojų Vilmos Frančiakienės, Reginos Mikulienės bei dailės mokytojų Jūratės Žalnorienės ir
linos Smilgiuvienės bei jų mokitių paradinio holo dekoras ir
pradinių klasių mokinių piešinių paroda bei ketureiliai gamtai.
„Verdenės” informacija
Fotografavo Vidas Venslovaitis
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Dramos studijos nariai - Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio ir regioninio etapų nugalėtojai, respublikinio turo II vietos laimėtojai:
(iš kairės į dešinę): MONIKA SEDEEVIČIŪTĖ, MODESTA DOMEIKAITĖ,
PAULIUS GURGŽDAITIS (12b), PAULINA MOCKAITYTĖ (10b),
RUSNĖ DAKINEVIČIŪTĖ (12b). Režisierė Vilija Meškaitienė

Man labiausiai patiko, kai pasakojo apie kopūstų rūšis. Visi penki gana aiškiai
kalbėjo. Drabužiai gražiai suderinti. Kėdės iš kartono man labai patiko. Buvo labai
smagu žiūrėti kompoziciją.
Austėja, 3a
Piešinys Augusto Švedo, 6b

Mokyklos berniukų lengvosios atletikos komanda (MANTAS DUNAITIS,
7d,
DOVYDAS
SEDEREVIČIUS,
7e, AIRIDAS BUBLAITIS, 7d, MINDAUGAS SIMOKAITIS, 6b, MINDAUGAS VENCKŪNAS, 7a, RIDAS
MARTINKEVIČIUS, 7d) mokinių Olimpinio festivalio keturkovės rajoninėse
varžybose laimėjo I vietą, tarpzoninėse - II
vietą, respublikinėse varžybose - IV vietą.
Treneris A.Ulinskas
***
AKVILĖ ANDRIUKAITYTĖ, 5b,
MINDAUGAS SIMOKAITIS ,6b Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse
200 m bėgimo rungtyse iškovojo III ir IV
vietas. Treneris A.Ulinskas
***
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio
atskirų rungčių rajoninių varžybų prizininkai. I vieta:
MODESTA DOMEIKAITĖ, 12b;
JULIJA SMIRNOVAITĖ, 7a ;
JUDITA BACEVIČIŪTYĖ, 8e;
KRISTINA MORKEVIČIŪTĖ, 10a;
MILDA KARALIŪTYĖ, 8e;
VAIVA RAČIUKAITYTĖ, 8e
III vieta:
LAURYNAS RUPEIKA, 10b;
TAUTVYDAS LENKAS, 10b;
DOVYDAS BALČIŪNAS, 10b;
RIMGAUDAS BACEVIČIUS, 10a;
SILVESTRAS DEMENIUS, 9a
Treneris A.Ulinskas
***
Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos
pirmenybių zoninių varžybų prizininkai:
JULIJA SMIRNOVAITĖ, 7a - I vieta
100 m ir II vieta 400 m bėgimo rungtyse;
MINDAUGAS VENCKŪNAS, 7a III vieta 200 m bėgimo rungtyje.
Treneris A.Ulinskas

Lietuvos mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos keturkovės rajoninio ir regioninio etapų nugalėtojos, finalinių varžybų II vietos laimėtojos: (iš kairės į dešinę):
JULIJA SMIRNOVAITĖ (7a), LAUIRA SABALIAUSKAITĖ (5b), AKVILĖ
ANDRIUKAITYTĖ (5b), INGA MARTINKEVIČIŪTĖ (6b), treneris Algirdas
Ulinskas, MILDA ŠNIPAITĖ (5d), MILDA GERŠVALTAITYTĖ (7a)

DRAMOS STUDIJA - Lietuvos jaunimo teatrų šventės - konkurso „Šimtakojis 2013” rajoninio
ir regioninio turo nugalėtojai, respublikinio turo laureatai su A.Kurieniaus (sėdi centre) vienos
dalies forumu „Moderatoriai”. Režisierė Vilija Meškaitienė, choreografės Laura Saunorienė ir
Norvilė Kasparavičiūtė, scenografas Algimantas Vorevičius

Lietuvos vaikų lengvosios atletikos
pirmenybėse MINDAUGAS SIMOKAITIS, 6b - VI vieta 300 m bėgimo ir V vieta
kamuoliuko metimo rungtyse;
AKVILĖ ANDRIUKAITYTĖ, 5b VII vieta 300 m bėgimo rungtyje.
Treneris A.Ulinskas
***
Letuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoniniame ture VAIVA
FRANČIAKAITĖ, 8a užėmė III vietą,
GERDA GERŠVALTAITYTĖ,10b pelnė paskatinamąjį prizą.
Mokytojos A.Celskytė ir R.Litinskienė
***
GABIJA ENDZELYTĖ, 7d laimėjo
piešinių konkurse „Pranui Mašiotui 150”. Jos piešinys atspausdintas kaip
plakatas ir eksponuojamas mokyklos informaciniame stende.
Mokytoja L.Smilgiuvienė
***
MINDAUGO DOVYDAIČIO, 7c
darbas pateko tarp geriausių respublikinio
plakato ir atviruko konkurso „Kovo 11oji” dalyvių darbų.
Mokytoja J.Žalnorienė
***
GERDA BILSKYTĖ, 10b 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados rajoniniame ture užėmė III vietą.
Mokytoja A.Demenienė
***
Matematikos olimpiados rajoninio turo
prizininkai:
JUSTAS BLOCKIS, 6a - III vieta;
NAGLIS BALČIŪNAS, 7a - II vieta;
AIRIDAS BUBLAITIS, 7d - II vieta;
ANDRIUS BENDORAITIS, 8e - II
vieta
Mokytojos V.Gurgždaitienė, G.Augaitienė, E.Pocevičienė
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Sveikiname!

GERIAUSIOS

8 GERIAUSI

Technologijų olimpiados rajoninio
turo prizininkai:
VAIVA FRANČIAKAITĖ, 8a - I
vieta;
AUŠRINĖ BACEVIČIŪTĖ, 8a - II
vieta;
GINTARIS LEONAVIČIUS, 7b - I
vieta; LAURYNAS RUPEIKA, 10b III vieta
Mokytoja(-as) R.Mikulienė, S.Mockus
***
Fizikos olimpiados rajoniniame tu-re
VYTAUTAS BUBILAITIS, 12c iškovojo II vietą.
Mokytoja S.Jucevičienė
***
LGMA geografijos olimpiadoje „Mano gaublys” prizininkais tapo:
MINDAUGAS VENCKŪNAS, 7a
- II vieta;
DOMINYKAS STAUGAITIS, 8e II vieta;
PAULIUS SEDEREVIČIUS, 7c III vieta;
NAGLIS GUDIŠKIS, 7a - III vieta
Mokytojos D.Glikienė, L.Virbauskienė
***
Biologijos olimpiados rajono ture
JONAS VAIKŠNORAS, 7b iškovojo II
vietą, DOMINYKAS STAUGAITIS,
8e - III vietą.
Mokytojos D.Juknevičienė, V.Akulienė
***
MILDA ANTANAITYTĖ, 8b laimėjo rajoninę muzikos olimpiadą
Mokytoja I.Jakienė
***

Mokyklos antroji komanda Gelgaudiškio vidurinės
mokyklos organizuotame integruotame matematikos, IT ir
ekonomikos renginyje „Pinigų matematika” laimėjo I vietą.
Mokytoja R.Grybienė

Fizikos olimpiados rajoniniame ture
KAROLIS BACEVIČIUS, 8a laimėjo I
vietą, IGNAS VALAITIS, 8a - III vietą
Mokytoja S.Jucevičienė
***
Chemijos olimpiados rajoniniame ture
ANDRIUS BENDORAITIS, 8e laimėjo
II vietą. Mokytoja I.Banevičienė
***
MODESTA DOMEIKAITĖ, 12b lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados
rajoninio turo nugalėtoja, respublikinio
turo dalyvė. Mokytoja R.Endriukaitienė
***
GERDA BILSKYTĖ, 10b rajono
moksleivių tarybos apdovanojimuose
„Nominuok 2013” pripažinta „Metų aktyviste”.
***
AUGUSTĖ IŽGANAITYTĖ, 5d lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkurso „Tramtatulis” rajoninio turo nugalėtoja,
regioninio turo dalyvė.
Vadovė R.Vasaitienė
***
Jonavoje
vykusiame
tradiciniame Joninių šaškių turnyre VILIUS
FRANČIAKAS (3a) ir EMILIJA PUIDOKAITĖ (8b) iškovojo sidabro medalius, ROKAS SUTRINAVIČIUS
(2d), MYKOLAS GAIŽAUSKAS (2d),
AGNĖ RUDAITYTĖ (8c), PAULIUS
MAČIULAITIS (8b) - bronzos medalius.
Mokytojas A.Grinkevičius
***
Modernaus šokio grupės „Viva“
šokėjos MILDA ANTANAITYTĖ (8b),
GABRIELE VENSKAITYTĖ (8a),
GERDA BILSKYTĖ (10b), RUGILĖ
BITAUTAITĖ (10b), NORVILĖ KASPARAVIČIŪTĖ (12b) kruiziniame laive
„Romantika“, plaukiojančiame maršrutu Ryga - Stokholmas - Ryga, dalyvavo tarptautiniame talentų šou ir du jų
grupės šokiai pelnė prizinius antrosios ir
trečiosios vietos laimėjimus.
Vadovė L.Saunorienė
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Pavasarine svente

kviečiantis, raginantis įsigyti prekių, nes jos pačios
geriausios, pačios puikiausios ir, žinoma, pigiausios.
Neatsiliko ir kiti pradinukai. Kas garsiau, kas su didesne
šypsena ar skrybėle, bet visi stengėsi įtikti pirkėjams ir
norėjo savo darbelius parduoti. Juk tiek stengtasi, tiek
dirbta, ir tėvelių padėta.
Koridoriuje po didžiuliais žiedais pasislėpusi priemones margučiams marginti pardavinėjo Vaiva, šalia jos
subtiliai išpuoštus puodelius arbatai siūlė besišypsanti
Aušrinė. Netoli jų dėl inkilų ir virtuvės įrankių „rokavosi“ mokytojas Sigitas su savo mokiniais.

Nors pavasaris šiemet užtruko
ir kažkas pajuokavo, jog eina vasario 63-ioji diena, tačiau „varpiečių“
Amatų diena tradiciškai buvo
surengta kovo 22 d.
Renginio metu moksleiviai pristatė savo pačių rankomis sukurtus
darbus, kuriuos buvo galima įsigyti „rinkos“ kainomis. Šiais metais
ir pardavėjų, ir pirkėjų buvo gausu, kadangi visi pasiilgę pavasariškos
žalumos ir pirmųjų jo pranašų – įdomiai margintų margučių,
kruopščiai surištų verbų, sumaniai sukonstruotų vėjo malūnėlių ir
inkilų, lipdybos būrelio „Molinukas” darbų.

,

Nors už lango dar pūpsojo sniego kalnai ir ūžavo
ne pavasariškas vėjas, mokykloje šurmuliavo ir visus
šypsotis kvietė Amatų diena. Įėjęs pro paradines duris
turėjai gerai pamąstyti, kurion pusėn sukti, nes kur
žvelgei, visur suolai suoleliai, nukrauti įvairiausiais darbais. Čia galėjai įsigyti ir dirbinių iš medžio, ir iš odos,
ir megztų, ir siūtų, ir keptų, ir plikytų.
Kadangi tą dieną mokykloje nei kavinė, nei valgykla
nedirbo, pirmiausia visi puolė prie įvairiausių skanėstų.
Ko čia tik nebuvo! Ir grybukai, ir vafliai (su įdaru ir
be), ir pyragai, ir sausainiai, netgi obuolinio sūrio buvo
galima rasti. Kad kuris kąsniu neužspringtų, septintokai
siūlė gardžiai kvepiančios žolelių arbatos.
Pasistiprinus buvo galima ramiai apžiūrėti visas
prekybos vietas. Visus, įeinančius į valgyklą, pasitikdavo Adelės balsas (prie pat durų buvo įsikūrusi 4b),

Tradicinis Amatu, dienos
surmulys
Dar viena naujiena, jog šventės metu
galėjome pasivaišinti arbata, kava bei paskanauti jaunųjų šeimininkių gaminių – pyragų,
keksiukų, tortukų ir kitų gardumynų.

Fotografavo Gintautas Bendoraitis
Kiekvienas kaip išmanydamas gyrė savo prekę, o kadangi didžioji dalis pirkėjų – geraširdžiai tėveliai, todėl dienos
pabaigoje prekystaliai buvo apytuščiai ir kišenėse žvangėjo pinigėliai. Kalbama, jog kai kurios klasės uždirbo apie
„šimtuką“, kurį išleis bendroms pramogoms ir ekskursijoms. Ak, smagi ta Amatų diena, kuriai pradedame ruošti iš
anksto, vos nutirpus pirmajam sniegui. Nors aš, aišku, keksiukus su klasės drauge Monika kepiau tik paskutinį vakarą.
Ne veltui sakoma – devyni amatai, dešimtas badas...
Milda Antanaitytė, 8b

„PYNĖS” KASDIENYBĖ IR ŠVENTĖS

Vido Venslovaičio foto
Dar tolėliau buvo galima rasti ir papuošalų, ir užrašų
knygučių, ir verbų, ir velykinės žolytės. O kiek pirkėjų
prisirinko! Ne tik savi – mokytojai ir mokiniai, bet ir
tėveliai, seneliai, broliai, sesės atėjo. Daug daug visko!
Na, ir kas, kad pavasaris kažkur paklydo. Pavasarinę
nuotaiką „Varpo“ mokykloje sukūrė ne pirma ir ne
paskutinė Amatų diena.
„Verdenės” informacija

,,Velžio klumpė“

Šių metų rudenį mus pakvietė šokti į Panevėžį.
Prieš pasirodymą mes labai jaudinomės kaip niekad.
Tačiau mums pavyko gražiai sušokti. Po renginio vyko diskoteka. Visi daug juokėmės ir šnekėjomės, daug šokome.
Susipažinome su keliais vaikais iš Panevėžio.
Tikimės, kad dar ne vienerius metus dalyvausime šiame
renginyje.

Tautinių šokių kolektyvas Pynė neapleidžia savo darbų ir toliau aktyviai dalyvauja įvairiuose festivaliuose bei
koncertuose. Šį, du tūkstančiai tryliktųjų metų antrąjį pusmetį, „Pynė“ pradėjo tarptautiniu festivaliu „Gimnazija - gyvoji versmė“, kuris vyko Panevėžyje. Festivalis buvo neeilinis, pamatėme šokius, atvežtus užsienio šalių kolektyvų,
praplėtėme tautinių šokių akiratį.
Kaip ir kiekvienais metais mūsų laukė pasirodymas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai minėti. O Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo dieną minėjome kultūros centro organizuotame renginyje „Mes - Jums“. Tęsėme savo
darbą, plėtėme šokių įvairovę ir buvome pakviesti birželio 21dieną dalyvauti tarptautiniame festivalyje „Raitakojis“. Šis festivalis vyko Lenkijoje, Punske. Jį organizavo Lenkijos lietuviai. Festivalyje dalyvavo kolektyvai iš visos
Lietuvos, šventės organizatoriai taip pat paruošė įstabų pasirodymą. Programa leido mums geriau pažinti Lietuvos
etnografinius kraštus bei pristatyti savąjį, zanavykų kraštą.
Gegužės 17 dieną gavome puikią progą pasirodyti Šakių „Žiburio“ gimnazijos auditorijai. Buvome pakviesti šokti
gimnazijos 95-erių metų jubiliejaus proga organizuotame renginyje.
Labai šiltai ir gražiai buvome priimti Zanavykų muziejuje, kuriame vyko renginys „Muziejų naktys“. Turėjome
galimybe pasirodyti savo kraštiečiams, pristatyti naujus šokius, kartu paragauti katile virtos sriubos bei linksmai
praleisti laiką prie laužo. Šie renginiai jau įvyko, tačiau mes nesnaudžiame ir toliau ruošiamės respublikinei šventei
Marijampolėje, bei išvykai į Lenkiją, į Elko miestą, kuriame vyks festivalis „Vaivorykštė“. Ten mums žada daug
pasirodymų, todėl ruošiamės ir stengsimės jų nenuvilti!
Gerda Geršvaltaitytė, 10b

Kovo 11 d. dalyvavome Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos šventėje. Kai pašokame, mums labai plojo,
veiduose švytėjo šypsenos. Niekada nebūname nusivylę, nes mokytoja mus giria.
Gegužės 29 d. mūsų kolektyvą pakvietė šokti ketvirtokų
Mūsų kolektyvą pakvietė šokti Gelgaudiškyje. Koncertas vadinosi ,,Tūkstantis žingsnelių“. Ten šokame ne pirmi
išleistuvėse. Renginys buvo labai gražus, buvo įdomu metai. Prieš pasirodymą dauguma šokėjų jaudinasi, bet mus padrąsina mūsų mylima mokytoja. Per šokį ,,Moksleiviška
pažiūrėti, kaip ketvirtokai eina atsiimti savo pažymėjimų. polkutė“ strigo kompaktinė plokštelė, tad turėjome pabaigti be muzikos.
Norime, kad toks renginys būtų nepaskutinis.
Birželio 14 - 16 dienomis keliausime į Marijampolę, o rugpjūčio 11 d. vyksime į Lenkiją. Mokytoja sakė, jog
šoksime Goldape. Tikimės nuostabių nuotykių, įspūdžių bei geros šventės!

Ketvirtokų išleistuvės

,,Atgal į vaikystės miestą“

Birželio 3 d. mūsų kolektyvą pakvietė į šį renginį. Mokytoja mums pranešė, kad reikės šokti tris šokius. Iš
pradžių galvojome, kad nuobodžiai teks laukti savo pasirodymo eilės, tačiau šventės vedėjas buvo labai linksmas ir energingas.
„Pynės” šokėjų
informacija
Labai jaudinomės, bet stengėmės to neparodyti. Po pasirodymo nuo vyžų net padai nusvilo!
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Kelionė į Siciliją man padovanojo labai daug. Įgijau
nepaprastai daug patirties. Iš šios kelionės tikėjausi labai
daug, bet gavau dar daugiau. Mane pakerėjo miestų vaizdai,
pasakiški senoviniai pastatai, įspūdingas gamtovaizdis. Italai – labai draugiški žmonės, visada pagelbės ir nuoširdžiai pasikalbės, tas labai maloniai
stebino. Turėjome galimybę suvaidinti italų publikai, kuri nepaprastai emocinga. Dažnai
pasibaigus vienai scenai įsiterpia aplodismentai, o tai tiesiog drebino mūsų širdis. Gavome daug komplimentų, o su manimi net norėjo nusifotografuoti. Net apsalo širdis nuo
palaimos.
Kelionė paliko nepaprastai didelį rėžį manyje, kuris niekada neišnyks. Labai
džiaugiuosi mūsų grupe, nes visi buvo draugiški ir sutarti nebuvo sunku. Džiaugiuosi,
kad man buvo suteikta tokia galimybė dar kartą išvysti Sicilijos grožį.
Gerda Geršvaltaitytė, 10b

SICILIJA

kitaip

Daugelis tikėsitės nuostabios kelionės aprašymo. Ką valgėme, ką matėme, kur buvome, su kuo buvome ir t.t. Tačiau šį kartą aš noriu jums papasakoti apie šiek tiek
kitokius įspūdžius.
Sicilijoje viešėjome 5 dienas. Susipažinome ne tik su Antikine, bet ir su šiuolaikine
italų kultūra. Italijoje jautėmės tarsi garbės svečiai, gal todėl, kad jau 7 kartą čia
vykstanti mūsų mokyklos dramos studija yra išsikovojusi didelį pripažinimą. Visi
elgėsi su mumis nuoširdžiai, mandagiai, šiltai ir paslaugiai. Abipusė pagarba – tai pirmas mane sužavėjęs Italijos bruožas.
Antrąjį vakarą vykome į Sirakūzus stebėti profesionalaus spektaklio ,,Antigonė“
didžiajame Graikų amfiteatre. Stebino tai, kad amfiteatras, kurio dydį galime lyginti su
Kauno sporto arena, buvo sausakimšas jaunų, antikiniu teatru besidominčių žmonių.
Juokavome, kad pas mus tiek jaunimo susirinktų nebent į Selo koncertą.
Trečiąją dieną rodėme savo spektaklį. Tiesa, dėl blogo oro amfiteatre suvaidinti nepavyko, bet tai nepakišo mums kojos. Mane vėl maloniai nustebino tai, kad po spektaklio
pasipylė gausybė plojimų, šūksnių: „Bravo! Belisimo! Kompliment!” Daugybė žmonių
priėjo, dėkojo už puikų pasirodymą, klausė, ar viskas gerai, kaip jaučiamės.
Ketvirtoji diena. Pažintinė kelionė po Pietų Siciliją. Vykome apžiūrėti olų, kuriose
prieš 60 metų gyveno žmonės. Stebina, kaip tokioje išsivysčiusioje valstybėje dar taip
neseniai žmonės gyveno gana skurdžiai.
Džiaugiuosi, jog per šias kelias dienas, kurias praleidau Sicilijoje, praturtėjau ne tik
draugų skaičiumi socialiniame tinkle Facebook, bet ir vidumi. Sužinojau labai daug
įdomaus apie Antikinę kultūrą ir italų tautą, supratau, kaip svarbu gerai reprezentuoti
savo valstybę, mokyklą ir galų gale save užsienyje. Manau, mums tai pavyko padaryti
puikiai!
Dėkoju tėveliams, Vilijai, mokytojui A.Grinkevičiui, Direktoriui ir visiems kitiems
už suteiktą galimybę nuvykti ten! Tikiuosi, kad dar ten grįšiu!!!
Milda Antanaitytė, 8b
Tai buvo viena nuostabiausių savaitčių mano gyvenime. Viską prisiminus apima ilgesys ir akyse kaupiasi ašaros. Pamatyti vaizdai, patirtos emocijos, didelis nuovargis,
bemiegės naktys, nauji draugai ir po tiek laiko sutikti senieji... Jausmas išties neapsakomas. Ir net neįsivaizduoju, kaip pasidalinti šiuo jausmu su draugais, artimaisiais. Norisi, kad jie suprastų, ką mes patiriame būdami ten, Sicilijoje. Kokie nuostabūs žmonės
ten gyvena, su dideliu džiaugsmu mus pasitinka ir su dideliu ilgesiu išlydi... Tiesiog
trūksta žodžių.
Bet svarbiausia, ko mes vykstame į Siciliją – parodyti savo kūrybiškumą, sugebėjimus
atsiskleisti scenoje. Sunku apsakyti tą jausmą, kurį mes patiriame po savo pasirodymo.
Žmonės mus palaiko didžiausiomis ovacijomis su šypsenomis veiduose ir sveikinimais. Tai tas jausmas, kuris mus skatina daryti vis geriau ir geriau, nenuleisti rankų ir
grįžti ten dar, dar ir dar...
Indrė Brazaitytė, 10b
Iš kelionės po Siciliją turiu daug įspūdžių. Pirmiausia sužavėjo kraštovaizdis daugybė kalnų ir kalvelių, nuo kurių atsiveria puikūs vaizdai, didingi ir bauginantys
skardžiai, įvairiausia augalija. Antra - žmonių charakteris. Italai tiesiog paperka savo
šypsenomis, draugiškumu, nuoširdžiu bendravimu. Iškart jie tave priima į savo tarpą ir
laiko savu žmogumi.
Šiais metais taip pat nustebino ir klimatas. Į amfiteatrą žiūrėti spektaklių išvažiavome
dangui apsiniaukus, atrodė, jog tuoj ims lyti, saulės nesimatė, ją buvo užgožę debesys.
Tačiau po pirmo spektaklio debesų nebuvo likę nė ženklo ir saulė tiesiog negailestingai visus kepino. Dar labiau nustebino kitos dienos oras - po tokios karštos dienos vėl
tikėjomės karščio, tačiau lauke pūtė stipriausi vėjai. Dėl to net savo spektaklį turėjome
rodyti salėje, ne amfiteatre, ir šis dalykas mus visus nuliūdino. Šie metai parodė, kokie
nepastovūs yra Sicilijos orai.
Taip pat įsiminė matyti spektakliai - tiek moksleivių, tiek profesionalų.Šiemet jie
tikrai buvo puikūs!
Rokas Balčiūnas, „Žiburio” gimnazistas
Be galo džiaugiuosi, kad gavau progą dar karta pabuvoti šioje nuostabioje saloje.
Čia patyriau neapsakomai gražias ir linksmas akimirkas, kurių niekada neužmiršiu.
Fantastiška gamta, nuostabūs žmonės ir senoviniai miestų vaizdai, kuriuos mes
išvydome, šią kelione padarė nepakartojama ir nuostabia.Vos tik pagalvoju apie
Siciliją, širdį apima šiluma, veide pasirodo šypsena, o galvoje - viena mintis: „Aš noriu
čia sugrįžti“.
Gabrielius Steponaitis, „Žiburio” gimnazistas
Aš Italijoje buvau pirmą kartą, bet, tikiuosi, kad ne paskutinį.
Mūsų dramos studiją išlydėjo tėveliai 03:30. Visa kelionė šiek tiek vargino, bet buvo
verta. Nuskridęs į Italija aš tikėjausi karšto oro, deja, visas dienas buvo vėjuota... O visa
kita buvo “tutto bene” - maistas, kelionės, vietiniai gyventojai, viešbučio savininkai,
jūra, didysis amfiteatras Sirakūzuose, amfiteatras, kuriame turėjome vaidinti, ir daug
kas kita...
Edvinas
Levišauskas, 8b
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Po ilgų ir varginančiu repeticijų šiemet mes vėl Sicilijoje, kur bendravome su nuostabiais žmonėmis, nuo kurių veidų niekada neišnyksta šypsena, VALGĖME įvairiausius
patiekalus, susipažinome su italų kultūra ir istorija. Ypač sužavėjo Polazzolo Acreide amfiteatras, kur suplūsta dramos kolektyvai iš įvairių šalių. Vaikščiojome po pritrenkiančio
grožio siauras šio miestelio gatveles, gėrėjomės mėlyna mėlyna jūra... Ir visa tai tik Sicilijoje, nuostabiame gamtos kampelyje!!! Justinas Naujokas, „Žiburio” gimnazistas
Vilija sakė, kad Sicilijoje jau aštuntą kartą, bet viskas atrodo nauja ir taip smagu. Aš ja
tikiu... Dėl to į Siciliją vykau ir šiemet. Tai buvo mano antras kartas. Kelionė iki Palazzolo
Acreide miestelio neužtruko ilgai, nes buvau geroje kompanijoje. Ten vėl susitikome su
Pipo ir Grazia bei viešbučio kolektyvu. Kai kurie iš jų mane iškart atpažino. Buvo tikrai
smagu. Visi siciliečiai, mano nuomone, yra linksmesni, draugiškesni, šiltesni... Jų temperamentas mane labai žavi. Kiekvienam nuvykusiam į akį pirmiausia turėtų kristi nuostabi
Fotografijos dramistų ir jų draugų

Tęsinys 11 psl.
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... bet tokia pat maloni
Tęsinys.
Pradžia 10 psl.

gamta. Gausybė vaismedžių, vynuogynų su jau išnokusiais
vaisiais bei įvairiaspalvės gėlės. Tik ten nuvykę pastebėtumėte
paslaptingus miestelius su senovine architektūra. Gatvelės
siauros, vingiuotos, stačios, o ir greitis važiuojant mašina būna
nemažas. Taigi kiekvienam linkėčiau bent kartą gyvenime ten
nuvykti ir pajusti tą pietietiškų šalių dvasią.
PYNE Šakiai <lvkauzalg@gmail.com>
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Iš pradžių tu sužinai, kad skrisi į Italija... Po to tu supranti, kad
jau rytoj tu išskrendi į Italija... Ir galiausiai tu supranti, kad tu jau
Italijoje... Tai trys geriausi jausmai per visą laiką dramos studijoje...
Miego trys valandos: nei daug, nei mažai. Bet svarbiausia,
turėjau 21 laisvą valandą per dieną. Daug nuotykių, tokių kaip
Gabučio išpaišymas, Domčiaus išpaišymas, pastos tepimas ant
veido kai kuriems žmonėms.
Italijoje buvo smagu. Nesigailiu, kad ten nukeliavau. :)
Nojus Šuopys, 8b

„Ciao!“ – tai pasisveikinimas, kuris mane supo visą savaitę
Sicilijoje. Jį girdėjau daugiau nei šimtą kartų į dieną iš vos
ne kiekvieno sutikto žmogaus. Čia žmonės labai malonūs ir
atsipalaidavę, niekur neskuba, mėgaujasi akimirką. Būtent ši jų
savybė mane labai sužavėjo. Tačiau tai ne viskas, kas paliko
man didžiulį įspūdį.
Pirmiausia, šis skrydis man buvo pirmas. Visa ta nežinia, ką
daryti tame oro uoste, lėktuve labai jaudino. Prieš pat skrydį
nerimavau, nes nežinojau, kas manęs laukia, tačiau kai lėktuvas
staiga pakilo, visos baimės išnyko. Buvo labai malonu stebėti
žemę.
Pirmas Sicilijos įspūdis mane išgąsdino. Važiuojant į
mūsų miestelį, stebėjau Sicilijos aplinką. Joje mane išgąsdino
griuvėsiai, šiukšlės ir nepatrauklūs sąvartynai. Viskas labai
priminė nusiaubtas arabų šalis. Patys miesteliai atrodė tušti,
tačiau patrauklūs. Man labai patiko mažytės gatvės, spalvoti
pastatai ir maži balkonai. Tiesiog Sicilija, kaip ir kiekviena
šalis, turi savų pliusų ir trūkumų.
Buvo labai gaila, jog negalėjome vaidinti amfiteatre, nes
tą dieną buvo labai vėjuota. Nepaisant to, iš visų spektaklių
man labiausiai patiko mūsų. Iš tikrųjų, man mūsų pasirodymas buvo beveik tobulas, nes pagaliau nejaučiau to jausmo,
kad kažko nepadarėm tinkamai. Gal buvo šiek tiek klaidelių,
tačiau mes puikiai jas užmaskavome. O jau tie plojimai... Širdį
glostė plojančių žiūrovų minia, „Bravo“ skandavimas ir pagyrimai. Nors jie nieko lietuviškai nesuprato, jie pajuto tą mūsų
atsidavimą, kurį parodėme tą valandą. Nuotaikos po spektaklio
buvo neįtikėtinai geros.
Kiti spektakliai taip pat patiko. Nors ir nesupratau kalbos, kelių spektaklių mintį buvo įmanoma pagauti. Kadangi man patinka šokiai, choreografija, aš labai didelį dėmesį
kreipiau šioms sritims. Man labai patiko kelių spektaklių choreografija, trumpos šokio akimirkos. Vis dėlto, labiausiai spektakliuose mane įtikino aktorių atsidavimas, kuris ir
pakelia spektaklį į aukštesnį lygį.
Taigi iš Sicilijos parsivežiau geriausią nuotaiką ir įspūdžius. Džiaugiuosi, jog patyriau šias nuostabias akimirkas su draugais, kurie neleido nuobodžiauti. Žinoma, už viską
daugiausiai reikia dėkoti Vilijai, Laurai, mokytojui Grinkevičiui, Direktoriui ir kitiems, dėl kurių turėjome galimybę patirti šį nuotykį, kurį norėtųsi dar kartą pakartoti.

Kelionė pasAdomą

Nors dar maži,
bet labai kruoštūs
ir žingeidūs
Kiekvienas turime
savo delno
antspaudą

Pirmiausia Jūs paklausite: „Kas yra Adomas?“ Adomas
Stonkus yra mūsų bendraklasis.
Gegužės 20 d. mes važiavome pas jo senelius. Pirmiausia nuvykstame į Tupikus. Ten pamatėme daug kombainų,
traktorių ir visokių kitokių mašinų. Kai kam, įlipus į
traktorių, kažkas jame pradėjo pypti, o jie – cypti.
Po to važiavome į Ramoniškius – pagrindinę firmos vietą.
Ten buvo smagiausia. Apsilankėme laboratorijoje, kur yra
įvairiausių augalų ir jų grūdų pavyzdžių. Apžiūrėjome
grūdų džiovyklą, matėme, kaip iš jos į sunkvežimį pila
grūdus.
Smagiausia dalis ir didžiausia staigmena buvo pietūs.
Grįždami į mokyklą sustojome pažiūrėti, kaip purškia
javus nuo piktžolių ir įvairių kenkėjų.
Iš šios išvykos grįžome kaip iš kokios parodos. Dėkojame
Adomo seneliams, kad jie mus taip gražiai priėmė.
Gedvilė, Gabija, Ridas, Tadas ir visa 4b klasė

Dar praeitų metų spalį etnokultūros būrelio
nariai apsilankė „Gulbelės” kepyklėlėje. Ten ne
tik susipažino su sudėtingu duonutės keliu, bet ir
ragavo ruginės duonos, batono, pyrago, bandelių
bei įvairių sausainių. Už tai yra dėkingi technologei Vilijai Dovydaitienei.
***
Kiekvieną rudenį ir pavasarį kruopščiai tvarkomas poeto E.Steponaičio kapas Šakių kapinėse.
***
Jau tradicija tapusi kartu švenčiamos etnokultūros būrelio Kūčios. Skanaujamos atsineštos
vaišės, prisimenama Kūčių prasmė ir tradicijos.
***
Ruoštis šv. Kalėdoms mielai padeda ir būrelį
lankančiųjų mamos, o rajono savivaldybės administracijos pastatą šiai šventei noriai puošė
mokiniai.
***
Mokykloje surengta kūrybinė popietė „Karpiniai - viena seniausių liaudies meno šakų”.
Karpinių technikos pamokyti būrelio nariai
pasikvietė mokytoją Daivą Bacevičienę.

Sekminių
šventėje
Rygiškių kaime

Taip save kukliai įvardina etnokultūros
būrelio, vadovaujamo Rimos Vasaitienės, nariai, tačiau jų veikla labai
įvairi ir prasminga. Apie ją galima
išleisti net atskirą leidinį. Šiame straipsnelyje - tik svarbiausi veiklos faktai.

Apsilankyta Zanavykų krašto muziejuje ir
susipažinta su netradiciškai pristatyta senosios
dzūkų gyvensenos ir amatų paroda „Tarp tradicijos ir modernumo”
***
Edukacinėje pamokoje Šakių meno mokykloje
susipažinome su moliu, galėjome su juo padirbėti.
Kiekvienas padarėme savo rankutės įspaudą
gipse ir į gautą formą įspaudėme molį. Po dviejų
savaičių, kai molio gaminiai išdžiūvo, mokytojas
Kęstutis Dovydaitis juos išdegė keramikos krosnyje. Tada kiekvienas savo darbą padengėme spalvota glazūra.
***
Ypač turiningas buvo gegužės mėnuo:
maudėmės baseine, dalyvavome Muziejų nakties renginyje - pasakojome tarmiškus tekstus,
su zanavykiškos šnektos programa pasirodėme
Sekminių šventėje Rygiškių kaime, o etnokultūros
būrelio veiklos sezoną baigėme ekskursija į Ventės
Ragą.
Vadovės R.Vasaitienės
ir būrelio narių informacija bei nuotraukos
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PASKUTINIS SKAMBUTIS PASKUTINEI „VARPO” ABITURIENTŲ KARTAI
Išeina ir nežino, kad tie metai rytoj atrodys nuostabiai trumpi...

Pro praviras duris pavasariai išeina, širdy nešioti, tapę artimi...

Paskutinė proga paišdykauti. 12a kl. - SPORTININKAI

12b kl. - HIPIAI

Tik Pirmosios mokytojos išliko savimi

Gražiausios paskutinės nominacijos

“BRAVO DVYLIKTOKAS 2013”

Žiedais ir svajonėm sparnuotas
Pavasaris šaukia ir kelia tave
Ir eiti jau kviečia.
Girdi, jis tau sako: „Nedelski“.
Atsakai: „Koks nenuorama tu!
Ko skubi!
Ko taip vėju pašėlusiu skrieji?!
Gal bijai, kad nespėsiu kartu
Ar nežinomų tolių pabūgsiu?“

Deja, pirmą raidę ir šypseną draugo,
Ir skambesį pirmo Rugsėjo
SV PI
Turi jau palikt be savęs,
EI RM
KI
Nors jie tavo, ar ne?
O
NI

KŲ
AS

SPORTIŠKIAUSIAS
Lukas
ABITURIENTAS Karalius, 12a
EINŠTEINAS - Vilius Lebedžinskas, 12b

M

Duok ranką, drauguži,
Kaip tau aš Rugsėjį daviau
OLIA LIA ABITURIENTĖ
Ir eikim, kur šaukia gegužis –
Norvilė Kasparavičiūtė, 12b
Neskambės jau skambučių daugiau.
SCENOS ŽVAIGŽDĖS - Modesta Domeikaitė,
Monika Sederevičiūtė, Paulius Gurgždaitis, 12b

Smagių, šiltų, saugių atostogų!
Iki laukiamos Draugų susitikimo šventės Rugsėjo 1-ąją

ŠAKIŲ „VARPO” VIDURINĖS MOKYKLOS
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS

MOKYTOJŲ „NUMYLĖTINIS” METŲ STILIUS
Rusnė Dakinevičiūtė, 12b
Tautvydas Liudžius, 12b

Abiturientės Daivos daina
„Svajonių laivai”. Jums,
abiturientai, jų labiausiai ir
reikia.
Renginį vedė jau patyrę, nes repetavo ir dirigavo ŠIMTADIENĮ:
Gerda B., Rugilė, Gerda G., Tautvydas, 10b

ŠVENTOJI TREJYBĖ - Dovydas Aleksa,
Aivaras Banevičius, Lukas Karalius, 12a

12c kl. - MAFIJA

Rinkta ir maketuota verdenės LC
J.Basanavičiaus g. 28, Šakiai LT-71112
Tel. (8-345) 60300; 60301
varpom@varpas.sakiai.lm.lt
Spausdina UAB „TeleSATpressa”
Tiražas 800 egz.

LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE

Talkina Vido Venslovaičio fotostudija

