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Projektas ,,Drąsinkime ateitį” 
Danut÷ Matelyt÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

Mūsų mokykla ne per seniausiai įsitrauk÷ į ypač s÷kmingą Lietuvos mokyklų 
projektą ,,Drąsinkime ateitį”. Projekto vykdytojai mūsų mokykloje yra mokytojos Akvil÷ 
Jociūt÷, Violeta Greičiūnien÷, Irmanta Valošinien÷ ir Nijol÷ Laurinaitien÷ bei moksleiviai 
Deividas Bendžius, Arnoldas Vabalas, Ieva Norkaityt÷ (10a), Sandra Vasilevičiūt÷ ir 
Simona Vasiliauskyt÷ (9b).  

Spalio 24 d. visoje Lietuvoje surengtas moksleivių Konstitucijos egzaminas buvo 
būtent šio projekto sumanymas. Mūsų mokykloje dalis moksleivių taip pat pasitikrino savo 
konstitucines žinias. Dešimčiai geriausiai į egzamino klausimus atsakiusių moksleivių 
buvo įteiktos pad÷kos. Beje, Mindaugas Rekevičius iš 12a išlaik÷ egzaminą 
nepadarydamas n÷ vienos klaidos. Taigi jis ir projekto vykdytojų atrinkta dešimtok÷ 
Danut÷ Matelyt÷ kartu su mokytoja V. Greičiūniene ir pavaduotoju S. Ambrazaičiu 
lapkričio 5 d. važiavo į Tauragę, kur visos apskrities moksleiviams, geriausiai parašiusiems 
egzaminą, buvo įteiktos LR Konstitucijos. Taip pat Taurag÷je buvo surengta „Drąsinkime 
ateitį“ konferencija, kurioje projekto autoriai pristat÷ pagrindines projekto id÷jas, na o ypač 
s÷kmingai jas vykdo Girdžių pagrindin÷s mokyklos komanda, kurios vadov÷ V. 
Lukauskien÷ papasakojo apie visus įspūdingus pasiekimus – gausi Garb÷s galerija, daug 
įvykusių susitikimų su galerijos nariais.  

Tikim÷s, kad mūsų mokykloje šis projektas taip pat sparčiai pl÷tosis. Tod÷l 
siūlome moksleiviams būti aktyviems, savo įdomias ir išradingas mintis papasakoti bet 
kuriam iš projekto vykdytojų. Projekto puslapyje www.drasinkimeateiti.lt galite plačiau 
pasiskaityti apie įvairių Lietuvos mokyklų, tarp jų ir mūsų, veiklą. 
 

Gruodžio 1-oji – Pasaulin÷ kovos su AIDS diena 
Auks÷ Vabalait÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷ 

Jau septynerius metus Lietuvoje vyksta renginys ,,Mes 
prieš AIDS”, vienijantis visą Lietuvos jaunimą. Moksleiviai skatinami 
kurti, išreikšti save, skatinami atkreipti d÷mesį į šią klastingą ligą. 
Mokiniai piešia, rašo, fotografuoja, kuria vaizdo klipus. Šiais metais 
konkurse dalyvavo trys mūsų mokyklos dešimtok÷s: Auks÷ Vabalait÷, 
Sandra Urbait÷ ir Jurgita Balinait÷. Joms pasisek÷ iškovoti net 
trečiąją vietą fotografijos konkurse. 

Ar žinote, kad AIDS - neišgydoma infekcin÷ liga, 
sukeliama žmogaus imunodeficito viruso (ŽIV).   ŽIV virusui 
pažeidžiant žmogaus imuninę sistemą, organizmas praranda galimybę 
reaguoti į užkrečiamas ligas. Toks imunin÷s sistemos pažeidimas 
išsivysto per kelerius metus nuo užsikr÷timo, bet laikotarpis be ligos 

požymių gali 
užtrukti iki 10 

metų. 
Požymiams 
atsiradus, žmogus ima itin dažnai ir sunkiai sirgti, kol miršta nuo įvairių 
infekcinių, navikinių ligų ar išsekimo. Kadangi virusas dauginasi per imunin÷s 
sistemos ląsteles, nepavyksta sukurti efektyvių vaistų, kurie gal÷tų pad÷ti 
organizmui su šiuo virusu kovoti. Virusas gali būti perduotas lytiniu keliu, 
perpilant kraują, dalijantis švirkštais, motina jį gali perduoti kūdikiui n÷štumo 
metu, gimdydama ir maitindama kūdikį krūtimi. ŽIV/AIDS tapo viena iš 
baisiausių pandemijų žmonijos istorijoje. Pirmieji AIDS atvejai buvo nustatyti 
1981 m. Nuo to laiko šiuo virusu užsikr÷t÷ 60 mln. žmonių, o daugiau nei 20 
mln. mir÷. Šiais laikais AIDS laikoma viena iš gr÷smingiausių ligų. Ji 
nepagydoma. 

Taigi, AIDS - pasalūniška, klastinga ir pražūtinga liga. 
Neužsimerkime prieš šią blogybę ir pasaulis mums neparodys savo aštrių nagų.  
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Karių diena 

 

Lapkričio 20 d. mūsų mokykloje buvo 

minima Karių diena. Šį min÷jimą sureng÷ 

mokykloje vykdomo projekto „Drąsinkime ateitį “ 

nariai. Renginyje dalyvavo šie svečiai: vyr. 

seržantas Darius Krutulis ir viršininkas kapitonas 

Jonas Meldaikis  iš Klaip÷dos karo prievol÷s centro 

bei puskarininkis Remigijus Polockas ir seržantas 

Andrius Šimkus iš Lietuvos didžiojo kunigaikščio 

Kęstučio motorizuotojo p÷stininkų bataliono. 

Vienas jų pasakojo apie tarnybą Irake, o kitas apie 

Lietuvos kariuomenę. 

Po valstyb÷s gyn÷jų žodžio mūsų mokyklos mokiniai band÷ įrodyti, jog ir jie gal÷tų būti šaunūs kariai. D÷l 

geriausiojo vardo varž÷si trys komandos:  dvyliktokų 

„Treningai“, vienuoliktokų „Laisv÷“ ir dešimtokų 

„Kobra“.  Jaunieji kariai vykd÷ įvairias užduotis. Juos 

palaik÷ žiūrovai plojimais, ,,sirgaliai“ mojuodami 

plakatais. Įvykdžius visas užduotis buvo paskelbti 

nugal÷tojai. Šiais metais laim÷jo dešimtokų komanda 

,,Kobra“. Jų komandos kapiton÷ buvo Danut÷ Matelyt÷. 

V÷liau visi vaišinosi kareiviška koše ir g÷r÷ 

arbatą. Švent÷ visiems paliko neišdildomą įspūdį. 

Projekto ,, Drąsinkime ateitį “ informacija 
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Ir mokytojai keliauja 
A. Vabalait÷ ir J. Balinait÷, 
,,Žvilgsnio“ korespondent÷s 

Lenkija ir Slovakija gars÷ja savo įspūdingais istoriniais 
paminklais, gražiu kraštovaizdžiu, kuris žada neišdildomus 
įspūdžius. Mūsų mokyklos mokytojai 2008-ųjų vasarą į šias šalis 
keliavo ne tik d÷l nuostabios gamtos, bet ir genami noro 
susipažinti su šių šalių švietimo sistema, pasidalinti patirtimi.  

Kelion÷ truko šešias dienas, per kurias 11 mūsų 
mokyklos mokytojų pasis÷m÷ gražiausių prisiminimų visam 
gyvenimui. Į šią išvyką keliavo menų metodikos grup÷: dail÷s, 
muzikos, kūno kultūros ir technologijų mokytojai. Šią grupę 
papild÷ ir mokytojai iš kitų mokyklų: Jonavos, Alytaus, Vyt÷nų, 
Marijampol÷s ir Kazlų Rūdos.  

„Svarbiausias kelion÷s tikslas - kelti savo kvalifikaciją, 
pasigrož÷ti kalnais, gamta, pamatyti kažką daugiau,”- 
prisimindama kelionę sako dail÷s mokytoja Nijol÷ 
Kapačinskien÷. O pasigrož÷ti tikrai buvo kuo. Mokytojai aplank÷ 
Krokuvos senamiestį, kuris, jų akimis, vakare atrod÷ tiesiog 
įspūdingai. Nemažą įspūdį paliko popiežiaus Jono Pauliaus II 
namas, kuriame jis apsistodavo lankydamasis Lenkijoje.  

Daugiausiai laiko pedagogai praleido Slovakijoje. Ten 
jie aplank÷ Domicos stalaktitų ir Dobšinskos ledo urvus, pamat÷ 
Levočą - vieną gražiausių karališkųjų viduramžių miestų, taip pat 
išvydo centrin÷je Europoje esančius didžiausios istorin÷s sostin÷s 
Spisski Hrad pilies griuv÷sius. Mūsų mokyklos pedagogai tur÷jo 
galimybę susipažinti ir su Aukštaisiais Tatrais. 3-4 valandų žygis 
p÷sčiomis kalnų takais palei krioklius buvo šiek tiek varginantis, 
bet įspūdingas. ,,Nors buvo išbandytas mokytojų fizinis 
pasirengimas, bet niekam netrūko įspūdžių ir geros nuotaikos. 
Pavargti buvo verta,”- nesl÷pdama šypsenos pasakoja muzikos 
mokytoja Stanislava Januškevičien÷. Po sunkios kelion÷s 
mokytojai kalnų trobel÷se lepinosi kvapnia žolelių arbata, 
g÷r÷josi atsiv÷rusia nuostabia panorama.  

Mūsų mokyklos pedagogai taip pat 
susipažino su Lenkijos bei Slovakijos švietimo 
sistema, lank÷si Slovakijos universitete. Šiose šalyse 
moksleivių mokymosi rezultatų vertinimas skiriasi 
nuo vertinimo Lietuvoje. Lenkijoje mokinių žinios 
vertinamos taikant šešių balų sistemą. Vienetas yra 
nepatenkinamas pažymys, nuo 2 iki 5 įvertinimai yra 
teigiami, o 6 balais vertinamas lūkesčius pranokęs 
darbas. Dar naudojami prie pažymių pridedami 
pliusai bei minusai. Slovakijoje pažymiai rašomi nuo 
5 iki 1. Penketas - visiškai blogai, vienetas - puiku.  

Važiuodami autobusu namo mokytojai 
bendravo vieni su kitais, susipažino, dalinosi 
patirtimi. Kelione rūpinosi gid÷, buvusi pedagog÷ iš 
Kauno. Kad kelion÷ neprailgtų, ji pedagogų būriui 
sureng÷ užduotis: pristatyti savo mokyklą, dainuoti 
dainas. Mūsų mokyklos mokytojai dainavo dainą 
,,Ilgiausių metų”. 

 Visa ši kelion÷ - gilus atodūsis po sunkaus, 
visus mokslo metus trukusio darbo. Tai lyg gamtos 

terapija, derinant pedagoginę bei pažintinę veiklą. Šios kelion÷s įspūdžiai mokytojų širdyse išliks dar ilgam. 
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Pasakoja pradinukai... 
P a r o d a  ,,R u d e n ÷ l i o  t a k u ..." 

Prieš  pat rudens atostogas koridoriai prie pradinukų klasių pakvipo rudeniu. Sureng÷me tradicinę parodą  
,,Ruden÷lio taku...". Nutar÷me pasidžiaugti rudens grožiu ir derliaus dovanomis. Į parodos organizavimą įtrauk÷me ir 
t÷velius. Juk smagu pasidžiaugti kartu! Kas pieš÷, kas klijavo, o kas konstravo nematytus, nereg÷tus daiktus, 
personažus: bulvinį  laikrodį, cukinijos l÷ktuvą ar agurkinį laivelį. Patys mažiausieji – pirmok÷liai - nustebino 
nuotaikingais darbeliais. Darbeliai džiugino visą savaitę. Visi g÷r÷josi - kokie šaunūs tie pradinukai!  

 
 

P i r m o k ų   k r i k š t y n o s 
Šiemet mūsų mokyklą prad÷jo lankyti gausus 

pirmokų būrys - net 62. Tradiciškai spalio m÷nesį 
pirmok÷liai buvo pakrikštyti.  

Paskutinį spalio penktadienį klas÷se jie sulauk÷ 
nekviestų svečių, kurie įsak÷ vykdyti visus nurodymus. 
Lydimi šauklių, mažieji kartu su mokytojomis buvo 
palyd÷ti į mokyklos salę, kur jau lauk÷ visa Mokslų 
šalies karaliaus rūmų svita: profesorius Knygius, rūmų 
raštinink÷ Rašalin÷, rūmų damos ir kiti tralivaliai. Visi 
susirinkusieji lauk÷ atvykstant paties Mokslų šalies 
karaliaus. Pirmiausiai, kaip ir dera, pirmok÷liai tur÷jo 
išmokti nusilenkti karaliui. Pasigirdus fanfaroms, į salę 
įženg÷ karalius su karaliene. Karalius pasidžiaug÷, kad 
šitiek daug mokinukų nori apsigyventi Mokslų šalyje. 
Tačiau Mokslų šalyje kiekvienas turi būti suskaičiuotas, 
užrašytas ir antspauduotas. Pirmiausiai visi tur÷jo 

išlaikyti pirmoko - šaunuoliuko egzaminus. O užduotys 
nebuvo lengvos. Teko ir eil÷raštį pabaigti, ir aktorinius 
sugeb÷jimus parodyti, ir šokti, ir dainuoti, ir net 
sportuoti. 

Kai karalius įsitikino, kad pirmokai tikrai 
šaunūs, išradingi, įsak÷ rūmų juokdariams perskaityti 
pirmoko priesaiką. Pirmokai prisiek÷ būti draugiški, 
stropiai mokytis, garsinti mūsų mokyklą gražiais darbais. 
Karalius pasveikino naujus savo šalies gyventojus, 
link÷jo s÷km÷s ir ištverm÷s mokantis, įteik÷ sveikinimo 
raštus ir dovanas.   

Mokslų šalies atstov÷ spaudai  Štamput÷, arba 
Antspaudait÷  

 
 

 


