
 Su rugsėjo 1-ąją, su atėjusiu rudeniu! 

 Šiais metais rugsėjo pirmąją , kaip visada, 

gimnazijos kieme susirinko visi šventės dalyviai: 

mokiniai, mokytojai, svečiai ir tėvai. Direktorė  tarė 

sveikinimo žodį ir paprašė įvesti pirmokus, kurių 

šiemet buvo tik dvi klasės: Ia su auklėtoja Laimute 

Martinkevičiene ir Ib su auklėtoja Daiva Panaviene. 

Šventė prasidėjo, iškilmingai iškelta Lietuvos vėlia-

va, sveikinimo žodžius tarė atvykę svečiai, tėvų var-

du kalbėjo tėvų tarybos pirmininkas Algirdas Brei-

dokas, gimnazijos prezidentas Rokas, gimnazijos 

tarybos pirmininkė mokytoja Asta, kuri su pavaduo-

toja Jūrate įteikė tris rėmėjų įsteigtas premijas šau-

niausiems mokiniams: IIb klasės mokiniui Karoliui 

Breidokui, IIIc klasės mokinei Justinai Šapokaitei ir 

IVc klasės mokinei Urtei Paškevičiūtei. Vėliau visi 

smagiai nusiteikę nuskubėjo į klases, kur laukė pir-

moji  pamoka šiais mokslo metais. 

 Be abejo, nedrąsiausia buvo pirmokams. Davę 

šiek tiek laiko apsiprasti, paklausinėjome “fuksų”, 

kaip sekasi adaptuotis, koks pirmasis įspūdis. 

Gimnazijoj tylu, kartais tyla ir ramybė mane baugi-

na. (Odeta) 

Nedrąsiai įžengiau į naują mokyklą. (Augustinas) 

Gimnazija paprasta ypatingais žmonėmis. 

(Kotryna) 

Gimnazija niekuo neišsiskiria savo gerais ir labai 

gerais mokytojais, viskuo nepatenkintais valgyklos 

darbuotojais, griežtu, bet teisingu direktoriumi ir 

kitais dalykais, būdingais kiekvienai pasaulio mo-

kyklai. (Aleksandras) 

Čia susiradau naujų draugų ir puikiai įsiliejau į 

mokyklos bendruomenę. Keisti aplinką, manau, yra 

normalu, nes mes esam kilę iš klajoklių tautos, tad 

tam tikri vietos pakeitimai tikrai nepakenks mūsų 

ugdymuisi. (Tomas) 

Gimnazijoje nėra tokio triukšmo, kaip pagrindinėje 

mokykloje. (Jevgenija) 

Taigi, sveiki atvykę į mokyklą:)                  Ieva     
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Po langais iš ryto 

Obuolių prikrito. 

Gelsta klevo lapas – 

Rudenėli, labas! 

 

Paskutinės gėlės 

Liūdi vasarėlės. 

Su rugsėju šnekas 

Baltas smėlio takas. 

O mažiesiems gera – 

Sąsiuviniai šnara, 

Šviečia pirmas lapas – 

Mokyklėle, labas! 

 Salve, mieli skaitytojai, 

         Vasara, kaip visada, prabėgo greitai, liko tik 

neišdildomi įspūdžiai, kurių joks trintukas iš atmin-

ties neištrins, kurie kartu su imbiero arbata sušildys 

žvarbiais rudens vakarais. Ir dar niekada nepamirši 

susitikimų su draugais, kelionės akimirkų, pokalbių, 

renginių. Susitinkame, pabendraujame, pasikalbame 

ir išsiskiriame, tačiau ne šiaip sau, o ūgtelėję, įgiję 

naujų patirčių. Taigi,  bendraukime, bendraukite, 

tegu bendrauja, o patirtis užrašykite ant nukritusio 

geltono ar raudono klevo lapo ir atsiųskite ar atneš-

kite mums į redakciją, lauksime :) 

                                                                    Redakcija 



 Šių metų spalio 11 d.  Švenčionėlių Min-

daugo gimnazijoje  svečiavosi buvęs jos moki-

nys Jonas Povilas Sivilevičius, kuris prieš dve-

jus metus kartu su savo šeima išvyko gyventi į 

Norvegiją. Atvykęs Jonas su mumis pasidalino 

savo įspūdžiais ir papasakojo apie gyvenimą 

svečioje šalyje. Jis mokosi privačioje mokyk-

loje, kurią lanko tik 93 mokiniai (nėra moko-

ma nei istorijos, nei geografijos), taip pat to-

liau tęsia savo muzikinę veiklą : groja saksofo-

nu, pianinu, lanko privačias gitaros pamokas 

bei gieda bažnyčios chore. Gerai pramoko nor-

vegų kalbą, kuri, anot jo, nėra tokia jau ir leng-

va, o kaip antrąją užsienio kalbą pasirinko ispanų, nes jam ji pasirodė kur kas paprastesnė, negu prancūzų 

kalba. Laisvalaikį Jonas leidžia su draugais, žvejoja, užsiima sportu, dažniausiai žaidžia futbolą, nes būtent 

ši sporto šaka Norvegijoje yra populiariausia. Ateitį Jonas planuoja sieti su Lietuva ir tikisi kada nors čia 

sugrįžti. Linkime sėkmės, Jonai.  

Ilona ir Evelina 

SVEČIUOSE 

 

         Ruduo— ne tik spalvotas ir gražus metas, tai dar ir lietingas ir niūrus metas, kai žmones (deja, ir mo-

kinius) aplanko depresija. Tai liga ar būsena, tai ilgam ar laikinai? Medicinoje depresija diagnozuojama 

tada, kai stebimas jausmų sutrikimas, apimantis ne tik blogą nuotaiką, bet keičiantis ir motyvaciją, elgesį 

bei sukeliantis kūno sutrikimus.  Bet, anot gydytojos Danguolės Iškauskienės,  kartais depresija padeda 

gauti dėmesio ir užuojautos, provokuoja aplinkinių gailestį, nuolaidumą ir atsakomybę, tai gera pasiteisi-

nimo forma, kai kažkas nesiseka. Kaip kovoti su depresija, ką daryti? Siūlome kelis patarimus, ką daryti, 

kai apninka niūrios mintys darganotais ir tamsiais vakarais: 

 

 Stengtis išlikti ramiems, nepervargti, vengti situacijų, sukeliančių nerimą, 

 pasikalbėti apie išgyvenimus su psichologu, psichiatru, su artimais žmonėmis, kuriais pasitikite, 

 gerai valgyti, vengti alkoholio, narkotikų, 

 išeiti ilgai pasivaikščioti, užsiimti fizine veikla, sportu, 

 nusipirkti dovaną, padaryti kam nors ką nors malonaus, 

 Susigalvoti paprastų užduočių ir jas atlikti, suskaidyti stambias užduotis į mažesnes, dėliotis jų preori-

tetus, 

 sutvarkyti namus, pasimerkti gėlių, 

 stengtis kuo daugiau laiko praleisti su optimistiškais žmonėmis, 

 nedaryti svarbių gyvenimo sprendimų, nes depresija priverčia  

neigiamai mąstyti apie save, gyvenimą, apie supančius žmones, apie  

ateitį, 

 dalyvauti veikloje, dėl kurios turėtumėte jaustis geriau, 

 žinoti, kad žmonės, sergantys depresija, nėra silpni ar  

nevykėliai, 

 prisiminti, kad tikriausiai viskas nėra taip beviltiška,  

kaip dabar atrodo. 

http://www.sos03.lt 

  

http://www.sos03.lt/


RENGINIAI, IŠVYKOS 

Išsaugota tiesa 

Kiekvieną rudenį gimnazijoje viena diena skirta fotosesijai. Linksmas šurmulys, pasiruošimas, susi-

kaupę mūsų ketvirtokai - jie paskutinį kartą fotografuojasi su savo klase. Ir šiais metais, kaip įprasta, vyko 

fotosesija, tik ji buvo kitokia, neįprasta.   

Pirmiausia, neįprasta todėl, kad fotografas - istoriją baigęs, su kraštotyros ekspedicijomis keliaujan-

tis fotomenininkas Klaudijus Driskius. Be to, jis paliko parodą, kurioje eksponuojami Lietuvos partizanų 

Vytauto apygardos Lokio rinktinės dokumentai ir nuotraukos, o parengta paroda pagal Lietuvos partizano 

Andriaus Dručkaus išsaugoto archyvo dokumentus. Visą savaitę studijavome parodos medžiagą, o rugsėjo 

30 d. sulaukėme Andriaus Dručkaus, Lietuvos partizano, kuris mums papasakojo apie savo jaunystę, apie 

apsisprendimą išeiti į mišką pas partizanus ir kovoti dėl Lietuvos laisvės.   

 Integruotoje istorijos, lietuvių literatūros ir muzikos pamokoje dalyvavo 3-4 klasių mokiniai, ku-

riems patiko netradicinė pamoka, organizuota fotomenininko Klaudijaus Driskiaus, patiko tarmiškos lietu-

viškos dainos, kurias atliko „Sadūnų“ muzikantas Gintaras Rinkevičius, liko prisiminimai apie jauną vaiki-

nuką, kuris pasirinko kovą, o ne patogų ir sotų gyvenimą, liko dar daug neįvardintų minčių... Svarbiausia 

liko žodžiai:   „O Lietuva, Tėvyne mano! Aukoju Tau savo vos pražystančią jaunystę, jėgas, meilę ir gele-

žinį pasiryžimą, kurio niekas man neišplėš: nei Sibiro šalčiai, nei kalėjimas, nei išdavikų ir raudonųjų bude-

lių kankinimai. Aš einu bočių pramintu keliu ir sustosiu tik tuomet, kai mano rankose suplevėsuos Trispal-

vė Laisvės Vėliava.“ (Andriaus  Dručkaus žodis Lietuvos partizanams, namiškiams, 1945 m.)                                                                                                        

Istorijos mokytojos Daiva ir Ona 

NAUJAŽODŽIŲ PARADAS  

 Rugsėjo 26-oji — Europos kalbų diena. Už-

sienio kalbų mokytojai  su mokiniais šią dieną pa-

minėjo kalbėdami apie meilę, o lietuvių kalbos mo-

kytojai su trečių klasių mokiniais susirinko aktų 

salėje į naujažodžių paradą. Mokytoja Justina iš IIIa 

klasės vedė pamoką, Erika su Elvina papasakojo 

apie tai, kas yra naujažodžiai, kaip jie  skirstomi, 

kaip atsiranda mūsų kalboje. Po to žiūrėjome namų 

darbus—paruoštas inscenizacijas, galvojome, 

kaip pavadinti daiktus, kūrėme istorijas su 

naujažodžiais. Viskas baigėsi dūzgėmis ir pa-

geidavimais, kad tokių pamokų būtų daugiau. 

Deja, Europos kalbų diena būna tik kartą per 

metus:) 

                                               Erika ir Elvina 
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Kitame numeryje skaitykite 

 Apie „Comenius“ viešnagę Italijoje 

 Apie „fuksų“ krikštynas 

 Apie gimnazijos gimtadienį 

 Apie  besisvečiuojančius įdomius žmones 

 Apie išvykas ir kitas pramogas 

 Apie…………………………. 

UŽSUK Į BIBLIOTEKĄ 

 Kviečiame skaitytojus – visus mokyklos bendruomenės narius – papuošti šalia 

skaityklos stovinti ąžuolą gilėmis. 

 Jeigu skaitydami knygą radote dėmesio vertą mintį, išmintingą posakį ar tiesiog gražią frazę, kuria 

tiesiog norite pasidalinti su kitais, ateikite į skaityklą ir užrašykite ją gilėje. 

„Jeigu pasidalinai su draugu obuolį, abu gavote po pusę obuolio, o jeigu pasida-

lijote knygą – tai kiekvienas perskaitėte po dvi knygas“. (N. Vyneris) 

 Bibliotekininkės 

 

TRUMPA METŲ VEIKLOS APŽVALGA SKELBIMAI 

 DĖMESIO! 

 Sirvėtos regioninis parkas kviečia 5-12 klasių moksleivius dalyvauti konkurse ir sukurti eilėraštį apie 

gimtosios žemės grožį, žmogaus ir gamtos santykį, gyvybės jėgą ir trapumą... Gyvybės medis – tai simbo-

lis, atspindintis mus supančio pasaulio struktūrą, gamtos dėsnius. Atmerkite akis ir apsižvalgykite, leiskite, 

kad gamta įkvėptų jus kūrybai.  

 Eilėraščių konkursas vyksta iki 2013 m. gruodžio 1 d.  

 Savo kūrinius galite siųsti paštu: Sirvėtos regioninio parko direkcija, Šventos k. LT-18103 Švenčio-

nių r., arba elektroniniu paštu: info@sirveta.lt.  

 2013 metai paskelbti Tarmių metais, todėl taip pat lauksime 

eilėraščių parašytų aukštaičių tarme.  

 

 

 

 

Gerbiamieji, 

 Europos Parlamento Informacijos biuras Lietuvoje kviečia 

Lietuvos gimnazijas registruotis Euroscola konkursui. Registruotis 

galite užpildydami registracijos formą, kurią turite nusiųsti iki lapk-

ričio 5 dienos. Jei sugalvosite, kreipkitės į pavaduotoją Jūratę. 

Visais klausimai rašykite el. paštu euroscola-lietuva@ep.europa.eu  

Gudručiai, pabandykit—reikia pridėti  

tik vieną degtuką, kad lygybė būtų teisinga! 

mailto:euroscola-lietuva@ep.europa.eu

