SKAITYKITE:

1

2 PUSLAPIS

3 PUSLAPIS

4 PUSLAPIS

Ką keisti – charakterį ar
telefoną?

Poetiniai bandymai

Apie pavasarį, mokyklą,
svajones ir ingredientus...

KAS LAURAI ATVERIA DURIS?
Laura Regelskytė – 2s klasės gimnazistė, skinanti laurus įvairių dalykų olimpiadose (žr. gimnazijos
svetainėje, „Pasiekimuose“) – paprašyta prisistatyti laikraščio skaitytojams atsakė: „Žaviuosi
įvairių menininkų darbais, patinka klausytis muzikos. Stengiuosi būti savikritiška, užsiimti kuo
įvairesne veikla, išbandyti save. Trumpai tariant, esu žmogus, gyvenantis paprastą ir savo
paprastumu žavingą gyvenimą“. Žurnalistėms, žinoma, parūpo viską išsiaiškinti nuodugniau.

Nr. 2 (67)
|
kovas
|
2014 / 2015

ŠILUTĖS VYDŪNO GIMNAZIJA

Domisi trečiokės Eglė ir Karolina

• Vydūno gimnazijoje esi
trečia iš seserų Regelskyčių
dinastijos.
Gal
išduosi
paslaptį, kaip jums visoms
pavyksta pasiekti tokių
mokymosi rezultatų? _____
Išskirčiau tris dalykus – tai
darbas, atkaklumas ir noras
siekti geriausio. Pirmiausia
darbas – kad tobulėtum ir
gautum rezultatą. Antras –
atkaklumas,
kad
nepasiduotum.
Ne
kartą
gyvenime bus taip, kad norėsi
nuleisti rankas, nes ko nors
nežinai, nemoki ar nesupranti.
Tokiu atveju belieka tik
bandyti, bandyti ir bandyti –
jei stengsiesi, vieną dieną
gausi tai, ko nori. Ir trečias
dalykas – noras siekti
geriausio, kad pamiltum tai, ką
darai. Su meile atliktas darbas
visų pirma bus dovana tau
pačiam.
______________
• Kodėl pasirinkai Vydūno
gimnaziją?
Kas
joje
labiausiai patinka? _______
Negalvojau
apie
kitą
gimnaziją.
Kadangi,
ne
paslaptis, ją lankė ir mano
seserys, tai žinojau, kad čia
atmosfera išskirtinai kitokia,
be to, turiu puikią galimybę
per olimpiadas apsilankyti
kitose mokyklose ir palyginti
jas su Vydūnu. Labiausiai
patinka tai, kaip mokytojai
bendrauja su mokiniais ir kaip
mokiniai
bendrauja
tarpusavyje.
Turbūt
tuo

Vydūnas labiausiai skiriasi
nuo kitų Šilutės rajono
gimnazijų.
•
Koks
linksmiausias
nuotykis,
nutikęs
mokykloje?
Kiekviena diena Vydūne
atneša ką nors gero, galbūt
todėl vieno ypatingo įvykio
negaliu išskirti. Turbūt paties
įsimintiniausio dar laukiu. 
• Papasakok apie savo
laimėjimus
olimpiadose.
Kuris
dalykas
žavi
labiausiai,
prie
kurio
sugaišti daugiausia laiko?
Savo
pasiekimų
nesureikšminu – visuomet
galvoju, kad kitą kartą
padarysiu
geriau,
labiau
pasistengsiu, pralenksiu pati
save. Svarbiausia ne tai, ką esi
laimėjęs, o ką tai duoda.
Įdomu būna palyginti save su
kitais, pamatyti, ką sugebu ir
ko nesugebu. Daugiausia
emocijų sukelia respublikinės
olimpiados,
nors
jos
pareikalauja daug jėgų ir
pasiruošimo, be to, reikia
atidirbti praleistas pamokas.
Tačiau kuo daugiau darai, tuo
daugiau spėji.  _________
• Kokie Tavo ateities planai?
Dažnai susimąstau apie savo
ateitį – kaip ir visus mane
kamuoja klausimai, ką noriu
veikti, kuo būti. Įsivaizduoju
save įvairiose situacijose,

dažnai kamuoja abejonės,
tačiau norėčiau sieti savo
gyvenimą su pagalba kitiems,
o tai daryti yra daug
galimybių. Taip pat turiu dar
vieną norą – pakeliauti po
pasaulį, norisi kuo daugiau
pajausti, užuosti, paragauti.
• Palinkėjimas „Alėjos-3“
skaitytojams?
Na,
palinkėsiu
trumpai:
kiekvienam pajausti laisvę –
mąstyti, kurti, gyventi. Tai
viena didžiausių vertybių,
tačiau retai ją įvertiname.
• Ko nepaklausėme? Ką
dar
norėtum
pridurti?
Norėčiau
pasakyti:
kuo
daugiau dalykų darai, tuo
gyvenime yra daugiau atvirų
durų. Kuo daugiau atvirų durų,
tuo mažesnė baimė, kad kas
nors nepavyks. Kuo mažiau
bijai, tuo gyvenimas darosi
lengvesnis.
Būtent
todėl
neskubėk pasakyti „ne“.
Galbūt šitie žodžiai kam nors
padės.
P.S. iš Lauros ir kitų
antrokų gyvenimo ________
Vieną pertrauką antrokai nei iš
šio, nei iš to išsirikiavo skersai
koridoriaus
ir
visiškai
nereagavo į skubančiųjų
pastangas prasiveržti pro tokią
netikėtą užtvarą. Vienus toks
trikdis labai papiktino, kitus
pralinksmino, o smalsiajai 1s
užminė mįslę: kas yra tas
FLUXUS?!

2

2014 / 2015 | kovas

SIT VENIA VERBO
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2E KLASĖ DALIJASI SAVO MINTIMIS
Džiaugiuosi...

Skaudu...

_

_

kai parduotuvėje man nusišypso žmogus – laimingas Lietuvos

kai išduoda, palieka, ignoruoja, kai artimas

pilietis;

kenčia, kai nežinai, kaip jam padėti, kai

_

tavimi naudojasi;

kai turiu galimybę aplankyti sergančią mamą;

_

kad pagaliau atradau savo svajonę;

kad žmonės abejingi ir šalti aplinkiniams,

_

valdžiai, ateičiai ir Lietuvai;

savo nuostabiais draugais, savo jaukiu miestu, pylimu, geru

_

oru, savo mintimis, pasiekimais, kasdieniu juoku, dailės

kai skaudina dėl mano minčių ir pomėgių,

mokyklos ramuma, penktadienio vakarais ir šeštadienio rytais;

kai mamos liga keičia gyvenimą;

_

_

kad baigiau spręsti keturis matematikos skyrius;

kai žmonės nevertina kitų žmonių gyvybių;

_

_

kad pasiekiau daugiau nei tikėjausi, kad nepasidaviau vidury

kai tave pamiršta.

kelio, kad turiu mylinčią šeimą ir ištikimus draugus (...), kad
egzistuoja toks nuostabus dalykas kaip skanus maistas;

Norėčiau pakeisti...

_

_

besikeičiančiais metų laikais (...), pokalbiais su sese,

savo blogas savybes, pavyzdžiui, tinginystę,

išsiunčiamais ir gaunamais laiškais;

dar norėčiau, kad būtų galima ilgiau

_

pamiegot ryte, nes, kai reikia keltis,

bendraudama su žmonėmis, išmokusi naujų dalykų,
perskaičiusi gerą knygą (...), kad turiu kam pasakyti gražių
žodžių ir turiu iš ko jų išgirsti.

sapnuoju geriausius sapnus;
_

mąstymą tamsių žmonių, kad jie pamatytų
šviesą;

Liūdna...
_

kad esu labai didelis tinginys;
_

kai dėl ko nors stengiesi, bet nepavyksta;
_

kad metai bėga – nenoriu suaugti ir palikti mamos, brolio;
kad pasaulyje vyksta karai;
_

kai neturi artimo žmogaus, su kuriuo galėtum pasitarti, kai
šeimoje sunku rasti kompromisą;

_

tėtį, kad jis labiau stengtųsi mane suprasti
ir išklausyti, nesmerktų ir mokėtų pagirti,
mokėtų parodyti, jog myli;
_

norėčiau tapti dar ryžtingesnis, kad
turėčiau daugiau jėgų ryte atsikelti greitai
ir atsikėlęs eiti dirbti;
_

žmonių požiūrį į gerumą, grožį, beprasmius

_

pokalbius – į vertingus, suteikti visiems

kai paklystu savo mintyse, kai nežinomybė, rutina, pykčiai,

pasaulio vaikams galimybę mokytis ir

barniai, tušti pokalbiai;

tobulėti;

_

kai žmogus neranda savęs, kai nesibaigiančioje rutinoje
neranda laiko sau;
_

nes artėja matematikos PUPPʼas;
_

kai saulė pasitraukia iš mūsų akių;
_

susipykus;
_

kad yra tiek darbų ir nebėra laiko draugams;
_

kad privaloma eiti į mokyklą, kad nėra su kuo pasikalbėti, kad
aplinkiniai paviršutiniški ir nuobodūs, kad gyvenu toli nuo
Vilniaus (...), kad nespėju atlikti norimų dalykų dėl primestų
man neįdomių pareigų.

_

savo elgesį su kitais žmonėmis, dažniau ir
daugiau atsižvelgti į kitų poreikius nei į
savo;
_

kad žmonės turėtų ryžto siekti svajonių;
_

požiūrį į pinigus, kaip į svarbiausią
pasaulyje dalyką;
_

švietimo sistemą, žmonių mitybą,
netolerantiškus žmones;
_

pažymius, telefoną, elgesį.
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UTOS
Akvilė Gečaitė, 2g
Snieguolės

Lyg maža viltis pražydo
Sniego baltumu
Saulė šiluma nušvito
Lyg maža viltis pražydo
Teikia tau paguodą gražią
Meilės trapumu
Lyg maža viltis pražydo
Sniego baltumu.

Augustė Bizauskaitė, 2g
Pienės

Pabiro pievoje žalioj
Saulužės dukružėlės
Ir kiek akis užmato
Pabiro pievoje žalioj
Geltonas kilimėlis
Vainikus pinkit mergužėlės
Pabiro pievoje žalioj
Saulužės dukružėlės.

Deividas Pėžas, 2k
Kvepia šalpusniai

Šalpusniai kvepia medumi
Jų kvapas man labai patinka
Ir bitėms šitas grožis tinka
Šalpusniai kvepia medumi
Arbatos skonis šis madingas
Sveikatai baisiai reikalingas
Šalpusniai kvepia medumi
Jų kvapas man labai patinka.

ALGIO STALČIUS
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Monika Jauniūtė, 2e

Eglė Jakaitė, 2e
Mergaitei, kuri kvepia jūra

Aš vakar rytą numiriau
Bet neišsivedžiau vilties kartu
Nuo šiol idėja patapau
Ir sausį juodą pamilau

Kur bangos daužos,
Žaltys pieno puta atplaukia,
Ten sklando kregždė.
Tavęs vis laukia.

Jie pasiduoti neketino
Už prarastuosius stodavo kiti
Ir tai kad žemėn parkritau
Ne gėdą neš o rodys sąlygas likimo

Kur ošia pušys
Prie jūros krašto,
Sau šnabžda kopos –
Ir nesulaukia...

Galbūt rytojus prasidės ramiau
Bus iškasta mažiau mirties duobių
Lig šiolei dar nesupratau
Stipresnė buvo baimė ar kvailio (?!)
meilė tautai.

▪▪▪

▪▪▪

Purvinos mintys
Nuplaunamos švęstu vandeniu...
Nueitas kelias
Uždaromas giliai širdy...

Pavargusios rankos
Tyliai nyra
Į žemės tamsą...

Kai tu nurengsi nuogą
Išblukusiom akim
Sušalusiu kvapu
Laimingos akimirkos
Kuris kaip baimė laikui bėgant dings
Nugula ant skruostų...
Nušausi mirusį
▪▪▪
Po paskutinio skrydžio krentantį
Sudužusiom mintim
Vėjas sklaidė tavo plaukus,
Kurios kaip stiklo šukės odon smigs Išvaikė sniego patalus juose,
Suderino akordus instrumentų, –
Iš dūstančio atimsi orą
Pavasaris...
Ir virpančios jo rankos žemę lies
Pajuodusia viltim
Kuris kaip maras žmogų pradangins
Jis atsikels ir pasakys
Žmogau atleidžiu tau
Nes ta žala
Kurią man padarei
Nėra nei pusė to ką padariau pats
sau.

Karolina Lukošiūtė, 2k
Dracena

Margaspalvė dracena
Pasipuošus juostele
Gausiažiedė ir ilga
Margaspalvė dracena
Afrika tai jos mama
O dar palmė lyg antra
Margaspalvė dracena
Pasipuošus juostele.
Karolina Galinauskaitė, 2e
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LENGVA – SUNKU? TIKRA – NETIKRA?
Žygimantas I. Senoji karta (...) kritikuoja mus dėl būtų ir nebūtų dalykų: tai keikiamės (o Jūs ne?), tai
,,pripaišiojam‘‘ ant sienų, tai esam nepilietiški... Taip kategoriškai teisti nevalia. (...) Kritikuoti lengviausia...
Žygimantas II. Yra daug žmonių, kurie nori TURĖTI. Vis dėlto daugiau yra tokių, kurie džiaugiasi gyvenimu,
įvertina, kad laimingesni ne turintys DAUG, o suprantantys šalia esantį. To nesuprato ,,Mažojo princo“ biznierius.
Paskaitykite. O gal ir Jūs į tą biznierių panašus?
Augustė. ,,Buvo dvidešimt pirmas amžius, turėjom vardų, dažų, laisvių, ir niekas nieko nenorėjo pasakyti“, –skelbia
užrašas Vilniaus senamiestyje. (...) Turime visas sąlygas ir priemones save išreikšti: nori rašyti – rašyk, dainuoji –
dainuok, sportuoji – irgi visos sąlygos. Mano močiutė sako, kad trūksta tik vieno ingrediento – noro.
Kotryna. Vieniems laisvė reiškia būti nuo nieko nepriklausomiems, kitiems – kuo toliau nuo tėvų. O man atrodo, kad
laisvė – tai nevaržomam tobulėti. Puikus pavyzdys – Just. Marcinkevičiaus draminėje poemoje ,,Prometėjas“
pasakyta mintis: ,,Kiek daug pasaulyje ir mumyse nesuprasto, baugaus ir paslaptingo.“ Kiek tą nesuprastą, baugų ir
paslaptingą įveiksime – tiek būsime laisvi.
Augustinas. Man atrodo, kad tik trys dalykai padeda būti laimingiems: meilė, svajonės ir tikėjimas. Turėdamas
pinigų, gali nusipirkti namą, geeerą mašiną, laikiną žmoną, netikrų draugų, t.y. laikiną laimę. Tik už jokius pinigus
nenusipirksi šeimos, tikrų namų, tikrų draugų. Tikrai laimei pinigų nereikia.
Emilija. Gyventi ir stengtis dėl kito labiau nei dėl savęs yra sunku, taip pat sunku – kaip tikėti, taip pat sunku – kaip
atleisti.
Vilmantas. Dažnas klausimas: kodėl jaunimas neatsakingas? Viena iš priežasčių – laisvės ir gero gyvenimo
atsiradimas. Ką nori – tą darai, ko nori – tą ir turi. Kuo daugiau laisvių, tuo daugiau bėdų, pavojų, pagundų.

2E: UŽKALBĖJIMAI
KAD visada būtų pavasaris ir paukščiai niekada neišskristų. KAD kiekvieną rytą šypsotumėtės, kvėpuotumėte
gyvenimu ir pavasariu, skaitytumėte širdžiai mielą literatūrą ir darytumėte gera sau ir kitiems. KAD suprastumėte,
jog viskas, kas mus džiugina, liūdina ir skaudina, yra svarbu. KAD išmoktumėte priešintis žlugdančiai mokyklai:
neklausyk kitų, atrask savo svajonę ir siek jos taip, lyg nuo to priklausytų tavo gyvybė (...), neženk išmintu takeliu –
ženk ten, kur nėra jokio tako.
Redakcijos P.S. KAD PUPP‘as negąsdintų ir būtų visiems antrokams draugiškas ir sėkmingas.

2K: MOKYKLA IR AŠ
Arnas. Mokykloje man jauku ir gera. Sutariu su mokytojais, bendraklasiais, džiaugiuosi savo mokslais. Dalyvavau
pirmokų krikštynose, Kalėdų vakare, ten man labai patiko, daug darbo buvo įdėta kuriant šokius, vaidinimus. Bet
kartais dažni testai, o dar savarankiški darbai iš viso išmuša iš vėžių. Bet be mokslo bus tamsa (...), reikia įdėti savo
darbo, noro. Labai gerai, kad yra konsultacinės pamokos.
Agnė I. Imu nerimauti dėl pasirenkamų dalykų, nes nežinau, kuo noriu tapti.
Agnė II. Kad mokykloje jausčiausi dar geriau, reikėtų daugiau supažindinti mokinius su įvairiomis specialybėmis,
daugiau testų, praktinių dalykų, kurie padėtų apsispręsti, ko noriu.
Eglė. Mokytojai elgiasi kaip su draugu, išklauso, padeda, nešaukia, gražiai kalba ir viską paaiškina.
Deimantė. Gimnazija išskirtina savo gebėjimu užgožti nors ir menkiausią kilusį konfliktą ramiu, nuoširdžiu
pašnekesiu. Abipusis nuoširdumas bendraujant su mokyklos darbuotojais skatina daugiau atskleisti savo mintis, nėra
baimės, nejaukumo būti nesuprastam.
Numerį Jums rengė Karolina Lankutytė, 3k ir Eglė Tutlytė, 3e
Maketavo Dovydas Nauburaitis, 3e

