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kad ugdymo procesas 

bus sklandus, mokiniai 

norės eiti į mokyklą, nes 

mokytis įdomu, o moky-

tojai dirbs išradingai ir 

kūrybingai. (Interviu 

tęsinys 2-ame puslapyje) 

Mokytojui kiek-

vienų mokslo metų 

pradžia – tarsi Naujųjų 

metų pradžia. Pradėda-

mas juos, tikiesi reali-

zuoti savo svajones, 

įgyvendinti planus. 

Mano lūkesčiai nuo 

darbo šioje gimnazi-

joje pradžios nesi-

keičia: noriu, kad ši 

mokykla būtų gera 

mokykla – dinamiš-

ka, atsinaujinanti, 

atvira naujovėms, 

siekianti gerų ugdy-

mo rezultatų, ugdan-

ti šiuolaikiniam gy-

venimui aktualias 

kompetencijas. Kartu 

su kolegomis steng-

simės, kad ugdymo 

turinys būtų įdomes-

nis, įvairesnis, labiau 

susietas su gyvenimo 

patirtimi, bus skati-

namas patyriminis mo-

kymasis. Norėtųsi, kad 

jauni žmonės čia kuo 

dažniau patirtų sėkmę, 

taptų atsakingi už savo 

mokymosi rezultatus. 

Vienu žodžiu, pradė-

jau dirbti su lūkesčiais, 

RUGSĖJO ŠURMULYJE DIREKTORĘ  RASĄ MAŠURINIENĘ 
KALBINA JAUNOJI  ŽURNALISTĖ  ADRIJA JURDONAITĖ  

Šiame leidime: 

Interviu su direktore 1 

Europos kalbų diena 5 

Interviu su Aušra 
Milašiūte 

6 

Preliudija į Mokytojų 
dieną 

8 

Interviu su Rūta 
Smalyte 

11 

Kuo būti? 12 

Sveikatingumo die-
na 

13 

Įspūdžiai 14 

Žydų genocido die-
nos minėjimas 

15 

Gerbiama direktore, prasidėjus naujiems mokslo metams, norėtųsi 

Jūsų paklausti, su kokiais lūkesčiais ir rūpesčiais juos pasitikote?  



Kokių bus naujovių mūsų mokykloje ir ko mums tikėtis? 

tė raštinės vedėja. Ti-

kiuosi, kad mokiniai 

prisijaukins bibliote-

kos erdves. Turiu pa-

sidžiaugti ir tuo, kad 

pagaliau pavyko prie 

aktų salės sutvarkyti 

tualetus, atsižvelgus į 

vaikinų prašymus, 

berniukų tualete atsi-

ras veidrodis. Ir atei-

tyje mokykla tik gra-

žės: iš savivaldybės 

lėšų sutvarkysime vi-

sus tualetus, atnaujinsi-

me sporto salę, sumon-

tuosime naujas krepši-

nio lentas, 2020 metais 

vyks stadiono moderni-

zavimas. Planuojame 

įrengti dar daugiau pat-

rauklių erdvių, pastatyti 

daugiau minkštasuolių, 

svajojame apie stalo 

tenisą, medinių suoliu-

kų alėją. 

Ir toliau sieksime 

kurti šiuolaikišką moky-

mosi aplinką, pamokos 

vyks naujai sutvarkytoje 

planšečių klasėje. Šiais 

metais atsiras papildomų 

konsultacijų mokiniams, 

turintiems mokymosi 

sunkumų ar norintiems 

dalyvauti konkursuose 

bei olimpiadose. Jau tur-

būt pastebėjote, kad pag-

ražėjo valgykla, atsirado 

naujų mokytojų, pasikei-

„Mano lūkesčiai 

nuo darbo šioje 

gimnazijoje 

pradžios nesikeičia: 

noriu, kad ši 

mokykla būtų gera 

mokykla – 

dinamiška, 

atsinaujinanti, 

atvira naujovėms, 

siekianti gerų 

ugdymo rezultatų, 

ugdanti 

šiuolaikiniam 

gyvenimui aktualias 

kompetencijas.“ 

PUSLAPIS 2 

NAUJIENLAIŠKIS 

Antradieniais, per 8 pamoką, 
esate kviečiami pokalbio su 
direktore apie viską :) 

„VALANDA SU DIREKTORE“ 

Per šią vasarą 

perskaičiau septynias 

knygas. Skaitymas lei-

do atitrūkti nuo didelio 

šios vasaros darbo, pa-

tirti skaitymo malonu-

mą, praplėsti kultūrinį 

akiratį, pažinti kitą, su-

sidėlioti mintis, pasigi-

linti į dvasines ir inte-

lektualines proble-

mas. Nors turėjau trum-

pas atostogas, tik dvi su 

puse savaitės, il-

sėjausi, leidau 

laiką su šeima, 

vykome į Juod-

kalniją. Kelionės 

patirtys leidžia 

kurti, augti, 

įžvelgti, atrasti, 

sužinoti bei į vis-

ką žiūrėti papras-

čiau ir ramiau. 

Kelionėje turėjau 

laiko pilnavertiškai 

leisti laiką su mylimais 

žmonėmis, būti mama, 

žmona, atitrūkti nuo 

kasdienių rūpesčių ir 

pareigų. Visa tai turbūt 

ir sustiprino mane, tad 

ir grįžau į naujus moks-

lo metus su nauja jėga. 

Kai klausau Jūsų, klausiu, iš kur tiek energijos? Gal Jus sustiprino 

vasaros atostogų įspūdžiai, gal įkvėpė perskaityta knyga? 



Koks yra Jūsų mokinio idealas? 

vo mokymosi rezultatus. 

Kasdienėj veikloj toks 

mokinys patiria atradimo 

ir mokymosi džiaugsmą, 

gyvena nuotykių kupiną 

gyvenimą, daug kuo do-

misi. Išties, smalsumas 

yra vienas svarbiausių 

mokymosi motyvacijos 

veiksnių.  

Mano many-

mu, idealus mokinys – tai 

smalsus, drąsus jaunas 

žmogus, nebijantis išsaky-

ti savo nuomonės, suvo-

kiantis atsakomybę už sa-

PUSLAPIS 3 

Dėkoju Jums už pokalbį ir linkiu stiprybės įgyvendinant 

svajones ir lūkesčius.  

ROKERIŠKA MOKSLO METŲ PRADŽIA 

Ritmą naujai mokslų metų pradžiai šiemet davė ... rokeriai, sudrebinę gimnazijos kieme-

lį, pripildę visų mūsų širdis tikėjimo, kad šie metai bus kupini netikėtų patirčių, naujovių, iššū-

kių. Rokerišku įvaizdžiu stebino 1-ų klasių vadovai ir direktorė, decibelais nuotaiką kėlė 

„Joginta“, jaunatvišką nuotaiką šventėje kūrė nauja neformaliojo švietimo organizatorė Aušra. 



Rugsėjo-spalio mėne-

siais gimnazijos bibliote-

koje galite pamatyti dailės 

mokytojos Sandrijos 

Donskienės surengtą spal-

vingą I klasių mokinių 

darbų parodą, įkvėptą dai-

lininko Vincento Van Go-

go. 

   Per savo neilgą kūry-

binę karjerą V. Van Go-

gas sukūrė neįtikėtinai 

daug vertingų kūrinių – 

daugiau nei 850 drobių ir 

bemaž 1300 darbų ant 

popieriaus. Jo paveikslai 

šiandien – vieni brangiau-

sių ir geidžiamiausių bet 

kuriame meno vertybių 

aukcione. Po dailininko, 

besiblaškiusio tarp ge-

nialumo ir beprotybės, 

mirties praėjus 125 me-

tams, daugelyje Europos šalių 

buvo surengtos parodos, skirtos 

Van Gogo kūrybai.  

   Ne mažiau už garsiuosius 

olando Vincento Van Gogo pa-

veikslus yra žinomi jo biografijos 

fragmentai: istorikai iki šių dienų 

ginčijasi dėl tikslios jo mirties 

priežasties, kiti – bando paaiškin-

ti nupjautos ausies fenomeną.  

Paskutiniame laiške savo 

broliui Teo Van Gogas teigė, 

kad, nors  neturėjo vaikų, jis 

žiūrėjo į savo paveikslus 

kaip į palikuonis. Daugybė 

menininkų buvo savaip įval-

dę Van Gogo įkvėptą stilių, 

o parodos lankytojai tenusp-

rendžia, ar pavyko jį atspin-

dėti mūsų gimnazistams? 

Vincento Van Gogo įkvėpt i  

Bibliotekininkė 

Sandra  

PUSLAPIS 4 

NAUJIENLAIŠKIS 



Nušniokštė kaip rudeninis vė-

jas diena, pilna nuotykių, dainų ir 

mįslių. Rugsėjo 26 dieną – Euro-

pos kalbų dieną – užsienio kalbų 

ir gimtosios kalbos mokantys mo-

kytojai siūlė mokiniams dalyvauti 

įvairiose veiklose. I klasių moki-

niai dalyvavo protų mūšyje. Jo 

metu paaiškėjo pati 

„protmūšiškiausia“ klasė, kuria 

tapo IA, „nuskynusi“ pirmąją ir 

trečiąją vietas. Po sunkaus sme-

genų darbo atėjo dainų metas. 

To ėmėsi II klasių gimnazistai: 

skambėjo Ed Sheeran, 

Haddaway, Pharrell Williams, 

Arctic Monkeys dainos, o la-

biausiai visus klausytojus užbūrė 

Vance Joy „Raptide“. Dainos 

sklido anglų, rusų, prancūzų, 

ispanų kalbomis. Suskambus „ 

Beliji rozi“ abejingų neliko vi-

sai. Užlingavom, uždainavom ir 

niekas nebepastebėjo, kad mo-

kykloje „įvyko nusikaltimas“, 

kurį išsiaiškinti turėjo III-

IVkl. mokiniai. Mokiniai 

suskubo versti tekstus į 

lietuvių kalbą ir išaiškinti 

Merry Higgins misteriją-

detektyvą. Tuo metu, kai 

buvo narpliojamos detekty-

vo istorijos, I ir II klasių 

mokiniai su lietuvių kalbos 

mokytojomis žiūrėjo fil-

mus apie gyvenimą sveti-

mose šalyse, apie kalbą, 

apie santykius, diskutavo 

apie tai, kad kalba yra ge-

riausia minčių, jausmų 

raiškos priemonė.  

Nors lietus lijo ir vėjas 

siautė, nešdamas audrų de-

besis, bet mokyklos gyve-

nimas nesustojo. Vakarop 

jau buvo ramu pažiūrėjus į 

švieseles, spingsinčias 

„Varpo“ gimnazijos lan-

guose. Ir tik Ąžuolas, 

šniokščiantis mokyklos 

kieme, gali paliudyti, kiek 

daug jaunimo čia būta ir 

kokiomis puikiomis nuo-

taikomis keliauta namo. 

Europos kalbų d iena -  ka ip ją  paminėjome?  

PUSLAPIS 5 
Anglų kalbos mokytoja Viktori ja  Girdžiūnienė  



Klaidžiodama painiais gimnazijos koridoriais pastebėjau naują žmogų, 

todėl nusprendžiau susipažinti artimiau. Tokiu būdu ir kiti su Jumis 

susipažins. Mane domina Jūsų patirtis, pareigos, mokomasis dalykas, todėl 

norėčiau Jums užduoti keletą klausimų: 

Kodėl pasirinkote šią gimnaziją kaip darbo vietą? Ar Jums šį darbą rekomendavo, o 

gal viskas vyko atsitiktinai? 

kyklos įspūdį. Buvau drau-

giškai priimta ir mokytojų, 

ir mokinių. Todėl labai 

nudžiugau sulaukusi direk-

torės kvietimo čia dirbti ir 

tikiuosi, kad puikioje pe-

dagogų komandoje 

pati subręsiu kaip 

mokytoja.  

Praėjusiais metais 

šioje gimnazijoje atlikau 

režisūrinę praktiką. Jau po 

pirmo apsilankymo gimna-

zija paliko labai tvar-

kingos ir jaukios mo-
PUSLAPIS 6 

NAUJIENLAIŠKIS 

Turbūt visi pastebėjote, kad gimnazijoje atsirado naujų veidų. Šįkart susipažįstame su 

naująja teatro mokytoja ir neformaliojo ugdymo orgnizatore Aušra Milašiūte, kurią 

kalbina Olivija Dunauskaitė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė. Kituose numeriuose 

pažintį tęsime.  



Labai tikiuosi, kad su tokiu entuziazmu ir gerais įspūdžiais čia dirbsiu kuo ilgiau, nes išties gerai 

jaučiuosi. Taip pat labai norėčiau pabandyti būti ne tik teatro, bet ir lietuvių kalbos mokytoja, viliuosi, 

kad ši gimnazija suteiks man tokią galimybę. 

Kokie Jūsų lūkesčiai šioje gimnazijoje? 

Kodėl pasirinkote būtent mokytojo profesiją? 

pažymius. Jaučiausi  tikrai 

laiminga, kai jie išmokdavo ir 

suprasdavo naujus dalykus. 

Atlikdama režisūrinę praktiką 

gimnazijoje kaip teatro 

mokytoja, įsitikinau, kad esu 

pedagogė. Man buvo labai 

smagu matyti spindinčias mo-

kinių akis, kai jie ateidavo į 

mano pamoką, susipažinda-

vo su naujais teatriniais 

pratimais. Jiems buvo sma-

gu, kai užduotis atlikdavau 

drauge, o jie norėdavo 

pamoką pratęsti net per per-

trauką. Tai buvo vienas 

smagiausių mėnesių mano 

gyvenime. 

Nuo pat vaikystės mano 

pagrindinis žaidimas buvo įsi-

jautimas į mokytojos poziciją. 

Man pasisekė, kad turiu du 

jaunesnius brolius, kurie visada 

tapdavo mano mokiniais. Jiems 

dėstydavau naujienas, kurias pati 

tą dieną sužinodavau mokykloje, 

taisydavau jų darbus, rašydavau 

PUSLAPIS 7 

Dėkoju už nuoširdų pokalbį. Sėkmės tolimesniuose 

darbuose! 

Kaip Jūs ketinate žadinti mokinių susidomėjimą Jūsų mokomu dalyku? 

mis apie teatro meno svarbą, 

visi man pritarė. Manau, 

teatras labai svarbus jaunam 

žmogui: neleidžia užsisklęsti, 

suteikia drąsos įvairiomis 

formomis atskleisti vidinį pa-

saulį. Teatre matau daug 

prasmės, todėl ir pati noriu 

prie viso to prisidėti. O 

pagrindinė motyvacija 

lankyti teatro pamokas, ma-

nau, bus rezultatyvus darbas. 

Šiais metais teatro paslaptis 

gvildename kartu su dvy-

liktokais. Jie yra labai susi-

domėję, dauguma  laikys teatro 

egzaminą. Pirmą pamoką, kai 

pasidalinau su jais savo įžvalgo-

Kaip Jūs galvojate, kokia turi būti mokykla, kad joje mokinys jaustųsi gerai? 

bendro tikslo siekimas. Ir jei 

mokinys jaus, kad gali save 

realizuoti, sužinoti kažką 

naujo, dalintis idėjomis ir savo 

patirtimi, tai, manau, jis tikrai 

norės eiti į mokyklą, nes 

matys tame prasmę. Ši 

gimnazija suteikia visas gali-

mybes, tik nereikia tingėti 

jomis pasinaudoti.  

Iš tiesų, gerai savijautai 

svarbi draugiška atmosfera 

mokykloje, kurią sukurti padės 

ne tik geri santykiai su klasės 

draugais ir mokytojais, bet ir 
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Prel iud i ja į  Mokyto jų  d ieną  
fone išgirdau istoriją apie gražiausią dovaną Mo-

kytojai, apie mokinio ir mokytojo ryšį, apie darbo 

prasmę...  

Prieš keletą dienų į gimnaziją buvo užsukusi 

buvusi mūsų gimnazijos mokinė Gabija, dabar 

studijuojanti Vilniaus universitete. Ta mergaitė, 

atnešusi įrėmintą baltą bloknoto lapelį su lituanis-

tams brangaus žmogaus žodžiais, ir grąžino į mo-

kytojos akis šviesą. Vasario pilkumos mėliuose 

išdrįsusi prieiti prie profesorės Viktorijos Daujo-

tytės Gabija paprašė parašyti jos mokytojai laiš-

kutį. Profesorė neatsisakė. Rugsėjo voratinkliams 

draikantis laiškas grįžo į mokytojos rankas. Atsk-

rido kaip pasaka ir įkrito į širdį su džiaugsmu ir 

tikėjimu... 

   Tas laiškas įkrito ir mano širdin. Įkrito kaip gy-

vas liudijimas to, kad mokytojas sukuria ryšį su 

jaunu žmogumi per žodį, per kalbą, per tai, kas 

paveiku, gyva, tikra. Tik mokytojas jauno žmo-

gaus kelio pradžioje geba sudėlioti prasmingus 

ženklus, į pasaulį moko žvelgti prasmės akimis, o 

per literatūros pamokas duoda raktą į tikrumą, 

vertę, gelmę. Tai, kad per literatūros pamokas yra 

kuriamas toks ilgam išliekantis santykis tarp mo-

kytojo ir mokinio, ir yra svarbiausia, o visa kita 

turėtų būti tik detalės. Tokį santykį prie literatū-

ros versmių kuria mano kolegė mokytoja Violeta 

Beniulienė, sugebėjusi gauti didelę ir neįkainoja-

mą dovaną iš mokinio. O Gabija, atnešusi laišką 

ir tokiu būdu pasidalinusi savo jautrios širdies 

pajautomis, šiandien mums abiems su Violeta irgi 

tapo mokytoja, sugebėjusia esmingai nusakyti 

mūsų darbo prasmę, jo reikšmę, sudėtingumą ir 

grožį.  

Atsidūstu ir palengvėja – susitiksime prie Ma-

černio... O visa kita – tik detalės... 

Rugsėjui įpusėjus ir kalboms apie mokytojo 

darbo prasmę ir atlygį netylant, negaliu patylėti. 

Bijau, kad darbų verpetuose pradings tas šiandie-

ninis džiaugsmas. Tebūnie tai preliudija į Moky-

tojų dieną. Už tai dėkoju tau, Gabija Radžiūte! 

Šįryt į mano kabinetą Mokytoja atėjo nuleidu-

si galvą ir nusiminusi. Kai lydėjau ją koridoriu-

mi, išgirdau ir liūdesio priežastį: kolegė nebeži-

nanti, kaip dirbti su devintokais, neskiriančiais 

sakinio dalių nuo kalbos dalių, nemokančių ele-

mentariosios skyrybos ir pan. Netikėtai stabtelė-

jusi, mokytoja pridūrė, kad šalia visų pedagogi-

nių bėdų, užgriūvančių kiekvieną rugsėjį, ji išgy-

vena didelį džiaugsmą, regi skaidrią šviesą. Jos 

akys nušvito, žingsnis sulėtėjo. Klegančių balsų 

Pavaduotoja Orinta 



PUSLAPIS 9 

Rugsėjo 28 d. buvome pakviesti į Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

pareigūnų surengtą policijos ir miesto visuomenės šventę Teatro aikštėje.  

 Čia prisiekė nauji pareigūnai, tarp kurių buvo ir mūsų gimnazijos buvę mokiniai, apdovanoti 

aktyviausi policijos rėmėjai. Be to, buvo parodytos įvairių policijos padalinių darbo priemonės, 

prisistatė policijos kinologų augintiniai, demonstruojama ginkluotė bei transporto priemonės. 

Dalyvavome konkursuose ir laimėjome šaunių prizų bei didžiulį šakotį!  

Išk i lmingoje po l ic i jos  i r  v isuomenės šventė je  

Rudens savaitgalis su kolegomis! Mindami dviračiais iki Juodkrantės, patyrėme puikių įspūdžių ir 

gavome įkvėpimo naujai darbo savaitei  
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NAUJIENLAIŠKIS 

Rugsėjo 25 d. dalyvavome „Mero taurės“ rudens kroso varžybose. Sveikiname mokinius, užėmusius 
prizines vietas: 

 
Ugnė Žvinklytė, IIId kl. (1000m, 3:16) - I vieta 
Satera Balčaitytė, Ic kl. (500m, 1:33) - III vieta 

Dovydas Švambaris, IVc kl. (2000m, 7:01) - III vieta. 

Dėkojame kūno kultūros mokytojai Daivai Pleskienei. 



Kuo Jus patraukė mūsų ,, Varpo“ gimnazija?  

Man labiausiai patiko mokyklos kiemelyje augantis 

ąžuolas bei nuostabi mokyklos direktorė. 

PUSLAPIS 11 
Dėkoju už atsakymus. Linkiu Jums kuo greičiau 

„prisijaukinti“ mūsų gimnaziją!  

Ar jau susidarėte nuomonę apie gimnazijos 

Kol kas įspūdžiai puikūs – visi yra labai geri ir ma-

lonūs. Taip turbūt yra todėl, kad aš esu iš tų žmonių, 

kurie mato tik teigiamus dalykus. 

Ko palinkėtumėte mokiniams ar mokytojams?  

Mokytojų dar gerai nepažįstu. O mokiniams sakiau, sakau ir sakysiu, kad galima išmokti visko, tam 

reikia tik noro. Tad būtent to mokiniams ir norėčiau palinkėti.  

Adrija Jurdonaitė, Jaunųjų žurnalistų būrelio narė, kalbino kitą mokytoją – 

šiemet gimnazijoje pradėjusią dirbti Rūtą Smalytę. Mokytoja nebuvo labai kal-

bi – matematikė vis dėlto, tad į klausimus atsakinėjo lakoniškai ir be jokių ly-

rizmų – kaip ir dera tiksliųjų mokslų atstovei.  

Ar jau numatėte, ką reikėtų pas mus pakeisti?  

Per mažai laiko esu čia, kad nuspręsčiau, jog reikia 

kažką keisti. Šiuo metu bandau prisitaikyti prie aplinkos. 

Ar turite kokį nors mėgstamą kampelį mokykloje?  

Dar nelabai gerai pažįstu mokyklą. Maloniausia būti 

mokytojų kambaryje, smagu susitikti su kolegomis, 

išgerti kavos, dar labai patinka skaitykla ir pati mo-

kykla yra labai jauki. 



PUSLAPIS 12 

NAUJIENLAIŠKIS 

Mes, IId klasės mokiniai, rugsėjo 13 dieną aplankėme Jūrų muziejų ir susipažinome su dar viena 

įdomia profesija – delfinų trenerio profesija. Daug naujo sužinojome apie delfinus, kiek reikia ilgai ir 

kantriai dirbti, kol delfinas išmoks atlikti vieną numerį.  Supratome, kad norint būti delfinų treneriu, 

vien mylėti gyvūno neužtenka. 

Lijana ir Vaiva  

Kuo būti? „Įdomiosios profesijos“ 

Rugsėjo staigmenos tęsiasi...  
Rugsėjo 4-osios rytas išties buvo maloniai netikėtas ir smagus – 

kiemelyje šakas it rankas skleidžiančio ir tarsi apglėbti norinčio ą-

žuolo pavėsyje susirinkome į ... pusryčius. Kas pyragą atsinešė, kas 

košę šaukštais kabino, kas uogienę ant riekelės tepė – visiems buvo 

labai gera būti būryje. Nedrąsiai žvalgėsi pirmokai, antrokai čia jau-

tėsi kaip šeimininkai, trečiokai smagiai dalinosi vasaros įspūdžiais, 

priėmė draugėn naujokus, ketvirtokai pasitiko paskutinį mokyklinį 

rugsėjį, patys drąsiausi jų bendravo su direktore, dalinosi su ja idėjo-

mis, savo ateities planais. Vaišindamiesi turėjome puikią progą pa-

bendrauti, pajudėti, susipažinti su naujais mokytojais, būrelių veik-

lomis, o gal-

voje dauge-

liui kirbėjo 

mintis: 

„galbūt 

gimsta nau-

jos tradici-

jos...“  

Pavaduotoja Orinta 



Rugsėjo 13 d. mokyklos stadione ir sporto salėje vyko Sveikatin-

gumo diena. Mokiniai galėjo išbandyti savo jėgas smiginio, sportba-

čio metimo, virvės traukimo rungtyse, taip pat kvadrato ir tinklinio 

žaidimuose. 

Smiginio rungtyje geriausius rezultatus pasiekė: 

Vilius Vaitkus iš 1 c surinko 75 taškus 

Jonė Jokubaitytė iš 2 a surinko 70 taškų 

Dovidas Mažulauskas iš 4e surinko 100 taškų 

Sportbačio metimo rungtyje geriausius rezultatus pasiekė: 

Faustas Labutis iš 1c numetė 26, 20 m 

Simona Vytytė iš 1 a numetė 16 m 

Neda Venslavičiūtė iš 2 e  numetė 19, 15 m 

Arnas Šimkevičius iš 2 a numetė 30, 60 m 

Giedrė Labžentytė iš 4 c numetė 17, 50 m 

Naglis Kanišauskas iš 4 b numetė 24, 60 m 

Virvės traukimo rungtyje stipriausi buvo: 

tarp 1-ų ir 2-ų klasių laimėjo rinktinių komandos, o tarp 3-ių ir 4-ų 

klasių stipriausi buvo ketvirtokai. 

Taip pat virvės traukimo rungtyje jėgas išbandė  mokyklos moky-

tojos prieš merginų komandą. Aišku, nugalėjo jaunystė, sveikiname. 

Tinklinyje visos komandos surinko po lygiai taškų. LAIMĖJO 

DRAUGYSTĖ. 

Kūno kultūros mokytoja Birutė Mazgelienė 

PUSLAPIS 13 

SVEIKATINGUMO DIENA 



PUSLAPIS 14 

NAUJIENLAIŠKIS 

„Šiame renginyje netrūko įdomių ir įkve-

piančių kalbų. Iš jų labiausiai man patiko 

Jaunųjų žurnalistų būrelio narė Aistė Aleksejenkaitė pasakoja įspūdžius 

apie moderniųjų technologijų ir verslumo renginį Switch:  

 

Įspūdžiai 

Manto ir Indrės Stonkų, Tomo Ramanausko kalbos. 

Domėdamiesi aukštųjų mokyklų studijų programo-

mis „apšuoliavome“ daug universitetų stendų, laimė-

jome prizų, mokyklų atstovai mums papasakojo apie 

studijų bei darbo galimybes baigus universitetus. 

Maloniai nustebino tai, kad renginyje buvo daug vai-

kų. Mano manymu, šis renginys yra labiau skirtas 

tiems, kurie planuoja netrukus studijuoti, ieško ug-

dymo institucijų, labiau atliepiančių jų poreikius, 

bet, matyt, jaunesni už mus studijomis domėtis pra-

deda dar anksčiau.“  



Žydų genocido aukų atminties diena paminėta tarp knygų, dalijantis 

jose įrašyta atmintimi ir išgyvenimais. Vyko jautrus susitikimas su 

skaudžia praeitimi skaitant Vilniaus gete gyvenusio, bet neišgyvenu-

sio I. Rudaševskio dienoraštį, A. Suckeverio knygos ištraukas. 

Mokytoja Violeta Beniulienė skaitė A. Mackaus eilėraštį, 

perteikiantį paniekinto, pažeminto žmogaus, iš kurio atimtas orumas, 

laisva dvasia, būseną. Mokytoja Regina Minskienė pacitavo savo 

mamos, kuriai per 90 metų, liudijimus apie vaikystėje patirtą siaubą, 

kai girdėdavo žudomų žmonių klyksmus. Buvo bandoma diskutuoti, 

prisiminta Lietuvoje viešėjusio pop-

iežiaus malda ir jo rūpestis, kad kie-

kvienas bandymas rūšiuoti žmones, 

siekti tam tikrų tautų ar grupių 

pranašumo turi būti užgniaužtas dar 

užuomazgoje, kitaip tai gali baigtis 

siaubingai. Dėliojome pilkus akmenis. 

Kaip amžinybės simbolį. Kaip pagar-

bos ir atminties ženklą...  

PUSLAPIS 15 

Žydų genocido dienos paminėjimas 
Įspūdžiai 



Popiežių Pranciškų pasitiko ir 

mūsų bendruomenės nariai. Šv. Juo-

zapo parapijos jaunimas (tarp jų ir 

mūsų gimnazistai) vyko į susitikimą 

su Popiežiumi. Buvo Vilniuje ir 

Kaune. Už pasidalintas akimirkas 

dėkojame tikybos mokytojui Kaziui 

Bagdonui  

Daugiau pasitikimo akimirkų rasi-

te gimnazijos facebook paskyroje. 

Tai išbandymų pilna diena: daug keliavome pėsčiomis, susiskirstėme į 

grupes, gavome grupių vadovus ir užduotis, kurias įvykdyti turėjome 

vadovaudamiesi žemėlapiu. Koordinatės, azimutai, laipsniai... visa tai 

svarbu, norint galutinį žygio tašką pasiekti pirmiems. 

Orientacinis  pėsčių jų  žygis  Klaipėda -  Melnragė  

Mes žiniatinklyje: 

www.varpogimnazija.lt 


