Geriausias gimnazijos laikraštis, nes kol kas vienintelis!
Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos laikraštis

Pasakoriai stengėsi
dėl klausytojų

Nors dabar ir
niūrios popietės, bet
yra tokių traukos vietų,
kurių net ir žvarba negeba
įveikti.
Vieną
popietę, visai neseniai,
ypatingi
žmonės
sugūžėjo
į
Gargždų
,,Vaivorykštės“
gimnazijos
antro
aukšto fojė. Kasmetiniame, jau tradicija taGintauto Našlėno nuotr.
pusiame
Pasakorių
konkurse-šventėje įspūdinga ir jauki ,,laužo“ šviesa šildė ir žiūrovus, ir dalyvius. Puikus greitakalbės ištarimas nulėmė, kada kuris pasakorius atsistos prieš klausytojus. Vieni pasilipę ant
statinės (senovinės scenos), kiti atsisėdę ar šalia atsistoję porino sakmes, pasakas, nutikimus...

Gimnazijoje pradėjome naują veiklą

ŠIAME NUMERYJE:

AKTUALIJOS
Gimnazistų pamokos
ir patirtys Švedijoje
(3 psl.)
Moksleiviai lavina
savo talentus (7 psl.)
ĮDOMU IR NAUDINGA
Mokyklinės kuprinės
Ypatumai
(6 psl.)
Skaitymas padeda
keisti požiūrį (4 psl.)

2

Mes reikalingi vieni kitiems
Nuo 2000 m. leidžiamas Gargždų „Vaivoryktšės“ gimnazijos laikraštis
„Pasuolė“ kiekvienais metais vis tobulėja, o informacijos sklaidos klubo narių
gretas papildo nauji mokiniai. Šis laikraštis žinomas ir gimnazijoje, ir už jos ribų
kaip naudingas informacijos šaltinis apie verdantį „Vaivorykštės“ gyvenimą.
Mūsų informacija publikuojama įvairiose žiniasklaidos priemonėse: rajono
laikraštyje „Banga“, Klaipėdos dienraštyje „Vakarų ekspresas“, mėnraštyje
„Švietimo naujienos“, tinklalapiuose „Mano Gargždai“ bei „krsc.lt“.
Mūsų laikraštyje nuomone pasidalinti gali kiekvienas bendruomenės narys.
Taigi, Skaitytojau, turbūt supratai, kad laikraštis negyvuos, jeigu nebus
skaitančių, jei neatsiras rašančių. Bendradarbiaukime, nes mes vieni kitiems
reikalingi! Nebūk paskutinis sužinodamas apie šių dienų gimnazijos naujienas,
aktualijas! Būk aktyvus ir atsakingas pasidalindamas naudinga informacija!
Liekame dėkingi už mums skirtą laiką.
Aušrinė TVERSKYTĖ ir Danielius EINIKIS

Gimnazijoje pradėjome naują veiklą
,,Aktyvi veikla prasidėjo 2017 rugsėjo 1 d., bet
jau galime pasigirti nuveiktais darbais ir kuriamais
ateities planais. Rugsėjo 23 –ią Tolerancijos ugdymo
centras pakvietė mokinius paminėti Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo dieną pilietine iniciatyva
„Atminties kelias“. Tikimės, kad akmenys su žmonių
vardais, žydų kapinėse sudėlioti į simbolinę menorą,
primins, jog nužudyti buvo ne skaičius, bet žmonės su
vardais ir asmeninėmis istorijomis“, - atsakė Ilma
Agajan.
Įvairiose Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklose
veikia Tolerancijos ugdymo centrai (TUC), įkurti
Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių
režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (trumpiau Tarptautinė istorinio teisingumo komisija) iniciatyva.
Šie centrai pradėti steigti 2003 metais, pasirašant
bendradarbiavimo sutartį tarp Tarptautinės komisijos
sekretoriato ir švietimo įstaigos. Mūsų gimnazijos TUC
dalyvauja tarsi „bendraminčių
klube“: aktyviai
įsitraukia į Tarptautinės komisijos inicijuojamus
renginius, projektus, palaiko įvairias iniciatyvas,
įgyvendina Tarptautinės komisijos švietimo programos
principus ir idėjas. Šiuo metu Tolerancijos ugdymo
centrai veikia 121 Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklų,
keliuose muziejuose ir švietimo centruose.
Gimnazijos Tolerancijos ugdymo centras
(vadovės – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė
Mockienė, etikos mokytoja Ilma Agajan) turi išsikėlęs
tikslus:
Puoselėti pilietinės visuomenės vertybes,
pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms.
Skatinti istorinės atminties formavimąsi ir
supratimą.
Įamžinti Holokausto ir sovietinio režimo
aukų atminimą vietinėje bendruomenėje.

Švabacho menų gimnazijos vizito metu mokytoja Ilma
Agajan kartu su IVc klasės mokiniais Tadu Abarčiu ir
Robertu Arlausku vedė pamoką.

Ugdyti toleranciją mokyklos ir vietinėje
bendruomenėje.
Viena iš prioritetinių Tarptautinės komisijos
sekretoriato įgyvendinamos švietimo programos veiklų
inicijuoti atmintinų istorinių dienų paminėjimus
Lietuvoje, susijusius su nacių ir sovietų okupacijų
tematika:
Laisvės gynėjų diena – Sausio 13 –oji;
Tarptautinė Holokausto aukų paminėjimo
diena – sausio 27 –oji;
Atmintinos datos, susijusios su vykusiais
trėmimais iš Lietuvos (1949 m. kovo 25 – 28 d.,
1948 m. gegužės 22 d., 1951 m. spalio 2 – 3 d.);
Yom Hashoah – Holokausto aukų ir
didvyriško pasipriešinimo nacizmui diena;
Gedulo ir vilties diena – Birželio 14 –oji;
Lietuvos žydų genocido diena – rugsėjo 23 –
oji;
Tarptautinė Tolerancijos diena – lapkričio 16
–oji.
Nukelta į 4 puslapį
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Gimnazistų pamokos ir patirtys Švedijoje
Spalį keturi
„Vaivorykštės“ gimnazijos abiturientai Erikas
Sokolovas, Nojus
Jašmontas, Martynas
Martišauskas, Eimantas
Jančauskas, lydimi anglų kalbos mokytojos
Alinos Kalinauskienės,
dalyvavo Vekšė (Vaxjo)
mieste (Švedija) vykusioje tarptautinėje Erasmus+ konferencijoje
„Youth for migration and
participation“.
Konferencijos tikslas – skatinti jaunus žmones
domėtis politine, socialine, ekonomine, geopolitine situacija Baltijos regiono šalyse. Dalyviai, dirbdami nuolat
kintančiose didesnėse ar mažesnėse įvairiatautėse
grupelėse, daug dėmesio skyrė diskusijoms apie
lyderystės sampratą, ateities lyderius ugdančią
mokyklą, veiklą jaunimo organizacijose. Ypatingo
dėmesio sulaukė Susanos Rutsrom moderuojama
diskusija apie vieną iš pastarųjų metų aktualijų – migraciją, susijusią su karo ir ekonominiais pabėgėliais.
Nors nuomonių būta įvairių, jaunimo konferencijos
dalyviai vieningai sutarė, jog svarbu kritiškai vertinti
masinėse informacijos priemonėse pateikiamą informaciją apie pabėgėlius bei stengtis atsikratyti neigiamų
visuomenėje paplitusių stereotipų.
Tarpkultūrinėse vakaronėse jaunimo konferenci-

jos dalyviai pristatė savo šalių kultūrą, mokėsi tradicinių
šokių, klausėsi istorijų, mokėsi kalbų. Lietuvių delegacija pristatė savo šalies istoriją, surengė mini konkursą
„Ką žinote apie Lietuvą?“ bei mokė lietuviškų greitakalbių. Ypač visiems dalyviams patiko „šešios žąsys su
šešiais žąsyčiais“, o greičiausiai ir taisyklingiausiai sugebėję šią greitakalbę perskaityti buvo apdovanoti
saldžiomis dovanėlėmis.
Susitikti dalyviams dar teks – tik nežinia kur. Gal
kitoje konferencijoje Kaune 2019 m., o gal sprendžiant
sudėtingas Baltijos miestų sąjungos problemas jau kaip
šios organizacijos atstovams.
Alina
KALINAUSKIENĖ,
gimnazijos anglų kalbos mokytoja

Abiturientams ilgai laukti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pokyčiai
Šių metų abiturientų, laikysiančių lietuvių

pasirinks iš autorių, kurie bus rekomenduojami

kalbos ir literatūros egzaminą, laukia pakeitimai egzamino

užduoties

sąsiuvinyje,

arba

galės

– autorius, atskleidžiančius rašinio temą, bus

pasirinkti bet kurį kitą privalomą autorių, nurodytą

galima laisvai pasirinkti iš visų lietuvių kalbos ir

lietuvių kalbos ir literatūros programoje, o antras,

literatūros programoje nurodytų privalomų auto- kaip ir dabar, galės būti bet kuris kontekstinis autorius.

rių.
Per egzaminą prie kiekvienos temos bus

Analogiškas pakeitimas bus taikomas ir rašan-

pateikiamas kelių autorių sąrašas, bet nuo šiol iš jo tiems samprotavimo rašinį, t. y., rašydamas sampronebebus privalu pasirinkti vieno, tai bus tik rek- tavimo rašinį, mokinys turės remtis vienu autoriumi,
omendacija. Rašydamas literatūrinį rašinį, abiturien- pasirinktu iš privalomų autorių, esančių ugdymo protas turės remtis dviem autoriais: vieną, pagrindinį, gramoje.

Nukelta į 5 psl.
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Gimnazijoje pradėjome naują veiklą

Prisidėjome prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centro inicijuotos akcijos ,,Konstitucija gyvai", taip
paminėdami mūsų Konstitucijos 25 – metį.

Savaitę, skirtą Tarptatutinei tolerancijos
dienai paminėti, mokiniai dalyvaus pagalbos
mokiniui
specialistų
organizuojamame
pokalbyje - diskusijoje „Ką man reiškia
tolerancija šiandien?“, žiūrės ir aptars filmus,
tolerancijos ir netolerancijos pavyzdžius,
klasės valandėlės metu prisimins savo
nuveiktus gerus darbus, dalinsis ateities
planais.
„Toliau tęsiame savo bendradarbiavimą su
Klaipėdos r. Trečiojo amžiaus universitetu.
Lapkričio 20 d. edukacinę paskaitą senjorams
ir gimnazistams ,,Gargždai - prarastas litvakų
štetlas. Lietuvos žydų įtaka Gargždų miestelio
raidai, kultūrai, gyvenimui“ pristatys Tadas
Stanislovas Šliuoža, IVd klasės mokinys, o
lapkričio 23 d. Tolerancijos ugdymo centro
savanoriai pakviesti į apskritojo stalo
diskusiją ,,Kitataučių kultūros ir gyvenimo
pažinimas“.
Lektorius,
psichologas,
žmogiškųjų santykių ir bendradarbiavimo
konsultantas Ričardas Diržys pristato šios
diskusijos tikslą - skatinti lietuvių toleranciją,
padėti susipažinti ir užmegzti dialogą su
Lietuvoje
gyvenančiais
užsieniečiais.
Laukiame įdomaus renginio.
Na, o lapkričio 30 d. - gruodžio 1 d.
Tolerancijos ugdymo centro savanoriai
išvyksta į nacionalinę „Tolerancijos mugę
2017“ Klaipėdoje, kur bendraus su visos šalies
TUC atstovais. Tikimės parsivežti įdomių idėjų
ir nepamirštamų įspūdžių“, - taip pokalbį
pabaigė mokytoja I.Agajan.
Danielius EINIKIS

Skaitymas padeda keisti požiūrį
Gargždų „Vaivorykštės“
gimnazijos biblioteka - tradicinis
žinių šaltinis, kuriame galima
rasti įvairaus pobūdžio knygų,
pagal išrankiausių poreikius.
Tik įžengus į „knygų kambarį“ matosi lentyna, kurioje yra
padėtos knygos, neseniai atkeliavusios į mūsų biblioteką,
pasitinka šaunioji bibliotekininkė
Barbora Dotienė, kuri čia dirba

jau 30 metų, nuo pat gimnazijos
atidarymo. Tam, kad knygų
pasirinkimas tik didėtų, taip
pritraukiant kuo daugiau skaitytojų, gimnazistai kiekvienais
metais mokyklai dovanoja jau
perskaitytas knygas, skiria po 1
eurą. Taip pat daugelį metų
gyvuoja tradicija: abiturientai,
palikdami gimnaziją, padovanoja
bibliotekai knygų. Nukelta į 8 psl.

Pasakoriai stengėsi
dėl klausytojų
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Gintauto Našlėno nuotr.
Nors dabar ir niūrios popietės, bet yra tokių traukos vietų, kurių net ir žvarba negeba įveikti. Vieną
popietę, visai neseniai, ypatingi žmonės sugūžėjo į
Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos antro aukšto fojė.
Kasmetiniame, jau tradicija tapusiame
Pasakorių
konkurse-šventėje įspūdinga ir jauki ,,laužo“ šviesa
šildė ir žiūrovus, ir dalyvius.
Puikus greitakalbės
ištarimas nulėmė, kada kuris pasakorius atsistos prieš
klausytojus. Vieni pasilipę ant statinės (senovinės
scenos), kiti atsisėdę ar šalia atsistoję porino sakmes,
pasakas, nutikimus...
Kalbėtojai turėjo pasistengti, kad klausytojai juos
įsimintų, o vėliau plodami išrinktų Metų Pasakorių.
Žiūrovų numylėtiniais tapo Deividas Milaševičius,
,,Vaivorykštės“ IIIc klasės mokinys ir Arnas Simonaitis,

,,Minijos“ progimnazijos šeštokas. Anot Deivido, jis liko
sužavėtas konkurso jaukumu, džiaugėsi galimybe
pasirodyti. Mokytojų ir svečių puikiai įvertinta Vilma
Lygnugarytė – Gargždų ,,Vaivorykštės“ gimnazijos
trečiokė – ji tapo 2017 metų Pasakore ir gavo ,,Aukso
puodą“.
Gimnazijos IIa klasės mokiniai ir juos palaikanti
lietuvių kalbos mokytoja Daiva Toliušienė ragino visus
pasivaišinti ir smagiai pabendrauti – juk gyvas žodis
toks paveikus. Buvo girdėti tylūs, bet tvirti susitarimai
susitikti ir kitąmet.
Saulė RIMKEVIČIŪTĖ, gimnazijos trečiokė
Nuotr. Gintauto NAŠLĖNO

Abiturientams ilgai laukti lietuvių kalbos ir literatūros egzamino pokyčiai
Atkelta iš 3 psl.

Dar vienas pokytis, numatytas valomos programos sąrašą, neskaidant, nerūšiuojant

ministrės pasirašytame įsakyme – nuliu bus įvertinti tik jo į svarbius ir mažiau reikšmingesnius kūrinius, paltie darbai, kurie bus parašyti ne nurodyta, o paties mo- iekant pasaulinio lygio V. Šekspyro, J. V. Gėtės, F.
kinio sugalvota tema.
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojų sąjunga
pritaria leisti mokiniams brandos egzamino metu
rašant rašinį remtis ne nurodytais trimis, o visais
privalomos programos autoriais. „Esame už visos pri-

Kafkos ir A. Kamiu kūrybą. Abiturientai jau seniai per
egzaminą remiasi ne lietuvių kilmės, o Lietuvos autoriais ir jų verstiniais tekstais”. Pakeitimai galios laikant
jau šių mokslo metų brandos egzaminą.
Pagal UPC informaciją
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Mokyklinės kuprinės ypatumai

Kviečiu abejingus suaugusiuosius
Platūs kuprinės diržai. Patogiausi
panešioti kuprinę, kuri svertų 15 proc. jų
kūno svorio. Jie akimirksniu suprastų, yra 3,5–4 cm pločio kuprinės diržai,
kad reikia imtis veiksmų vaikų nešiojamų paminkštinti pečių zonoje. Diržų ilgis turi
kuprinių svoriui sumažinti.
reguliuotis, kad užsivilkus paltą ar striukę
Dr. Shelley Goodgold
Mokslininkų tyrimais įrodyta per daug juos būtų galima pailginti, o orams atšilus –
sveriančių ar netinkamai nešiojamų kuprinių sutrumpinti. Tada ji tvirtai priglunda prie
įtaka kaklo, pečių, nugaros skausmų, nugaros ir neleidžia vaikui kūprintis.
pasunkėjusio kvėpavimo bei netaisyklingos

Minkšta ar pakietinta? Geriau, jei

laikysenos vystymuisi. Jungtinėse Amerikos kuprinė turi vidinį karkasą, išlaiko savo formą
Valstijose atlikto tyrimo duomenimis, net 6 iš ir nesudrimba kaip maišas. Tokioje kuprinėje
moksleivių kieti knygų kampai nespaus nugaros. Kad
skundėsi lėtiniu nugaros skausmu, susijusiu teisingai paskirstytumėte svorį, sunkesnes
su sunkios kuprinės nešiojimu. Dėl per knygas geriau krauti arčiau nugaros.
10-ies

9–20

sunkių

nešulių

metų

amžiaus

nešiojimo

vaikams

gali

Paprasta

ar

su

„anatomine“

prasidėti nugaros skausmai arba vadinama nugarėle? Anatominė/ortopedinė kuprinės
jaunatvinė osteochondrozė, kuri vėliau nugarėlė, sudaryta iš keleto paminkštintų
dešimčia metų anksčiau sukels senatvinę pagalvėlių, atitinkančių fiziologinius nugaros
linkius, tvirtai priglunda prie mokinio nugaros.
osteochondrozę.
Patarimai,

kaip

išsirinkti

tinkamą

Kuprinės dydis. Nepirkite kuprinės
„išaugimui“. Kuprinės viršus neturėtų būti

kuprinę:

Kuprinė pirmiausia turi patikti pačiam aukščiau vaiko pečių linijos, o apačia –
jos šeimininkui, tačiau renkantis ją reikėtų žemiau juosmens.
atsižvelgti ne tik į norus ar madą, bet ir į
sveikatos bei saugumo reikalavimus.
Kuprinės
normos

svoris.

reikalavimus,

Pagal
tuščios

higienos
pradinuko

mokyklinės kuprinės svoris turi būti iki 700 g,
vyresnių klasių mokinio kuprinė gali sverti iki
1 kg. Daugelio šalių gydytojų nuomone,
optimaliausias viso nešulio svoris vaikams
yra ne daugiau kaip 10 proc. jų kūno svorio.

Kuprinės audinys. Idealiausia, kai
kuprinė pagaminta iš tampraus, sintetinio ir
lengvai skalbiamo audinio.

Nepamirškite atšvaitų. Mokyklinių
kuprinių išorinėje pusėje turi būti pritvirtinti
atšvaitai.
Parengta vadovaujantis Valstybinio aplinkos
sveikatos centro rekomendacijomis
Rasa Palionienė, VSP specialistė
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Moksleiviai lavina savo talentus

Jau įsibėgėjo mokslo metai. Mokiniai
kimba į mokslus... Tačiau „Vaivorykštė“
gimnazistams siūlo ne vieną neformalaus
švietimo programą bei skatina dalyvauti
įvairiuose projektuose. Užsiėmimų po
pamokų, rasti galimybių atsiskleisti gali
kiekvienas. Plačiau apie gimnazijoje
veikiančią popamokinę veiklą papasakojo
ir joje dalyvaujantys II – III klasių
moksleiviai.
„Merginių chorą lankau jau ne pirmus
metus. Dalyvaujame įvairiuose konkursuose,
šventėse, kaip Vilniaus ir Gargždų Gospel
festivaliai bei Dainų šventė. Man patinka
choras, nes jame galima sutikti pačių
pačiausių žmonių, įgyti patirties dirbant
komandoje. Išvykos į koncertus, festivalius
dažnai būna didelis iššūkis, tačiau kartu
bendradarbiaujant
viskas
yra
lengvai
išsprendžiama. Būdama chore atsiskleidžiau
kaip žmogus, o dabar net neįsivaizduoju
gyvenimo be šio būrelio“, - taip gražiai apie
dainavimo būrelį, vadovaujamą muzikos
mokytojų J. Surblienės ir L. Rimkienės
atsiliepė trečiokė Saulė Rimkevičiūtė.
Tiems, kurie nori atsiskleisti ne balsu, o
judesiais,
mokiniai
siūlo
Anželinos
Papievienės vadovaujamą šokių būrelį „Feel
it“. „Lankau šokių būrelį "Feel It", į kurį
įsitraukti gali bet kuris mokinys. Kolektyvas
labai draugiškas, ir mielai priima naujus
šokėjus. Su sukurtais šokiais važiuojam į
konkursus kituose miestuose, pasirodom ir
savo miesto šventėse. Šokant kūnas

atsipalaiduoja, todėl tai labai smagi
popamokinė veikla“, - tvirtino antrokė
Greta Laurinavičiūtė.
Mėgstantys
šiuolaikines
technologijas
gali
dalyvauti
programavimo
būrelyje.
Antrokas
Edgaras Lengvinas sako: „Noriu lankyti
tokius užsiėmimus, nes ateityje kursiu
programas arba žaidimus. Į šią veiklą
įsitraukti mane pastūmėjo idėja, kad
galiu sukurti kažką naujo ir unikalaus,
ko dar niekas nėra matęs.“
Dar viena veikla, leidžianti
išlaisvinti savo kūrybiškumą ir parodyti
aktorinius gebėjimus – tai Rasos Rusteikienės
suburtas teatro būrelis „Ištaško“. „Aš jame tik
pirmus metus, bet ten jau dabar yra labai
smagu. Į jį priimami visi, kurie yra nusiteikę
įdėti daug darbo ir turi noro pasirodyti,
vaidinti. Visada mėgau vaidinti, stovėti ant
scenos ir dalyvauti panašioje veikloje.
Vaidyba – užsiėmimas, kuriame galiu geriau
atskleisti save, linksmai praleisti laiką. Čia
turime pačią geriausią vadovę ir režisierę
Rasą bei puikų kolektyvą!“ - įspūdžiais
pasidalino trečiokė Beatričė Srėbaliūtė.
Neįsivaizduojantys savo gyvenimo be
rašymo ir mylintys lietuvių kalbą gali prisijungti
į Zofijos Vaitkuvienės suburtą „Informacijos
sklaidos klubo“ būrį. „Šiame būrelyje galima
tobulinti raštingumą, išmokti dėstyti mintis.
Taip pat yra turtinamas žodynas, daug
praktikuojame rašydami straipsnius, laviname
komunikavimo įgūdžius“, - apie užsiėmimų
veiklą pasakoja Danielius Einikis.
Nestokojantiems
fantazijos
Joana
Lukienė kviečia į mados studiją „Begalybė“.
Pakalbinus mokytoją ji atskleidė, kad „čia mes
kuriame drabužių kolekcijas, dalyvaujame
įvairiuose konkursuose, kur dažnai laimime
įvairių apdovanojimų. Anelė Dromantaitė,
užsiimanti šia veikla, taip pat turėjo ką pridurti:
„Lankau „Begalybę“. Prie jo prisidėti paskatino
labai „faina“ ir šiltai bendraujanti mokytoja bei
ankstesnė veikla, susijusi su avangardinių
rūbų modeliavimu.
Nukelta į 8 puslapį

Gargždų
„Vaivorykštės“
gimnazijos
laikraštis

Leidžia „Informacijos
sklaidos klubo“ nariai
Vadovė Zofija
VAITKUVIENĖ
KLUBO NARIAI:
Charlotte Gedile
GIRGZDIS,
Gintarė LAMSODYTĖ,
Julija REIMONTAITĖ,
Erika VYŠNIAUSKAITĖ,
Erika DARGUŽYTĖ,
Karolina MAJAUSKAITĖ,
Indrė BŪDVYTYTĖ,
Deimantė LAJAUSKAITĖ,
Greta LITVINAITĖ,
Danielius EINIKIS,
Aušrinė TVERSKYTĖ,
Robertas MACIUS.

Skaitymas padeda keisti požiūrį
Šiandien tarp mokinių populiariausi yra romanai,
apsakymai, apysakos - visi epinio žanro kūriniai.
Rečiau sutiksi gimnazistą, kuris laisvalaikiui skaitytų
poeziją, nebent pastarasis dalyvauja meninio skaitymo
konkurse ar nori iškilmingai ką nors pasveikinti. Dramos kūriniai dažniausiai domina vaidinančius.
Mokyklos bibliotekininkė džiaugiasi, jog turi ir tokių mokinių, kuriems ši mokyklos vieta ypač lankytina. „Tai
skaitytojai, kurie šalia programinės literatūros domisi
tam tikros srities literatūra: vieniems įdomūs filosofai,
kitus įkvepia sėkmės istorijos, treti seka literatūrines
naujienas, dar kiti domisi kelionėmis“,- pasakoja B.
Dotienė. Kiekvienas skaitytojas renkasi tai, kas aktualu
šiandien. Tai nereiškia, jog knyga, kuri buvo parašyta
prieš šimtą metų, tūno tamsiausiame bibliotekos
kampe, pamiršta skaitytojo. Šiandienos aktualijos – tai
nebūtinai naujausia knyga. Kiekvienam iš mūsų aktualu yra tai, iš ko galime pasimokyti, ką galime analizuoti,
nepaisant to, kiek kūriniui metų, ar kas yra jo autorius.
Paklausus bibliotekininkės, ar pastebėjo per visus darbo metus besikeičiantį gimnazistų požiūrį į knygą,
mokyklos darbuotoja buvo aiški: „Skaitančiųjų požiūris
nesikeičia: knyga mus augina, parodo mums tai, ko
patys nepastebime, padeda suvokti nesuprantamus
dalykus, pažinti save, kartais liūdina, kartais džiugina,
bet visuomet praturtina. Neskaitantieji negali pasakyti
savo nuomonės tuo klausimu – negali vertinto to, ko
nesupranti, nepatiri.“ Knygos padeda ne tik tobulinti
iškalbą ar skaitymo ir rašymo įgūdžius, knygos formuoja mūsu charakterį, asmenybę.
Mano patarimas tiems, kurie nemėgsta skaityti
knygų - pabandyti pakeisti požiūrį, skaityti ne iš pareigos, bet todėl, nes taip ne tik praturtini savo žinias, bet
ir pasirinkęs įdomų kūrinį, gali puikiai praleisti laiką.
Greta LITVINAITĖ

Gimnazistai lavina savo talentus

Gimnazijoje yra vykdomi ir projektai: anglų
kalbos mokytojų A. Kalinauskienės ir E.
Girgždienės vadovaujamas „Draugystė su
Švabacho menų gimnazija“, A. Papievienės –
„Šokantys batai“, J. Surblienės ir L.
Rimkienės – „Garsų vaivorykštė“, V.
Godiliauskienės ir G. Žemaičio – „The Duke
of Edinburgh’s Award International (DofE),
tarptautinė Edinburgo hercogo apdovanojimų

programa“ ir kt.
Visi šie išvardinti užsiėmimai – tai tik
trečdalis mokykloje vykdomo neformaliojo
ugdymo veiklų. Pasirinkimas, kur dalyvauti čia
yra gan platus, tad norintys realizuoti save
tam tikrose sritys tikrai tam ras sąlygų.
Svarbiausia pozityviai nusiteikti, labai norėti ir
pasiruošti dirbti!
Aušrinė TVERSKYTĖ

