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Trečiokai gimnazijos laikraštyje pristato du bendramokslius – abu veiklius, bet pasirinkusius 

skirtingas veiklos sritis: tai Martynas Šapalas – tikras moksliukas, savo pasiekimais žinomas ne tik 

gimnazijoje, rajone, bet ir šalyje; Vilma Norkutė – renginių ir socialinių akcijų organizatorė, įvairių 

jaunimo organizacijų narė. 

Kalbina jaunosios žurnalistės, taip pat trečiokės, Eglė ir Karolina 

Paprašytas prisistatyti, atsakė: 

„Esu Martynas Šapalas iš 3g 

klasės, man 17 metų. Save 

galiu apibūdinti taip: atkaklus, 

kruopštus (dažnai per daug 

), atsakingas“. 

 

• Esi gimnazijos „senbuvis“. 

Kas pasikeitė Vydūne per 

trejus mokymosi metus? 
Keičiasi mokytojai, keičiasi 

mokiniai gimnazijoje 

kiekvienais metais. Man 

atrodo, kad mokytojai Vydūne 

tik gerėja – kai kurie jų dabar 

yra beveik kaip draugai, su 

kuriais pakalbame ne tik apie 

mokyklinius reikalus. Galbūt 

mokytojai per trejus metus 

labiau su mumis susipažino, 

nes anksčiau taip būdavo retai. 

 

• Daugelis vydūniečių Tave 

pažįsta kaip gimnazistą, 

kuris kiekvienoje 

asamblėjoje atsiima kokius 

nors apdovanojimus, 

diplomus, padėkos raštus, 

gautus ne tik rajono, bet ir 

šalies olimpiadose ir 

konkursuose.  Kaip Tau 

pavyksta? 

Tikrai nežinau, iš kur, bet 

motyvacijos turiu. Ją turint 

visa kita nesunku. Jeigu aš, 

pavyzdžiui, noriu pasiekti ką 

nors olimpiadoje, tiesiog 

nuoširdžiai ruošiuosi tam 

skirdamas šiek tiek laiko 

kiekvieną dieną. Ir jeigu 

kartais norisi patinginiauti, tai 

pagalvoju apie ateitį: ko tu 

 

suteikiamas informacijos 

kiekis labai didelis. Mokytis 

sunku. Po tokio krūvio grįžus į 

mokyklą atrodo, kad čia nieko 

neveikiame... Tačiau ten 

besimokydamas susipažįstu ir 

su studentišku gyvenimu – 

apsistoju VU bendrabutyje, 

visos paskaitos vyksta 

universitete ir tai tikrai 

praplečia akiratį. 

 

• Turi mažą sesutę. Dažnai 

tenka leisti laiką kartu?  
Kadangi gyvename tame 

pačiame kambaryje, dažnai 

būname kartu. Kai lauke 

blogas oras, tenka ir pažaisti 

kartu. Manau, ir mes būdami 

maži norėdavome, kad, 

pavyzdžiui, kas nors ateitų į 

mūsų „parduotuvę“ apsipirkti. 

 

• Kokia Tavo ateities 

profesija? 
Šiuo metu galvoju apie 

informatiką ir visa, kas su tuo 

susiję. Ši sritis mane labai 

domina, daug informatikos 

dalykų mokausi 

savarankiškai, tam skiriu ir 

nemažą laisvalaikio dalį.  

 

• Ką palinkėtum „Alėjos“ 

skaitytojams? 

Linkiu visiems susirasti savo 

laisvalaikio pomėgius. Tai gali 

būti mokslas, sportas, menai ar 

kas kita. Tiesiog gaila tų 

žmonių, kurie niekaip savęs 

netobulina ir tik švaisto savo 

laiką. Š
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sieki? Arba apie tai, ką jau 

pavyko pasiekti, ir suprantu, 

kad geriau veikti, o ne sėdėti ir 

galvoti, kaip tai sunku. 

 

• Kuriuos laimėjimus 

labiausiai vertini?______  
Labiausiai vertinu tuos 

laimėjimus, kuriems pasiekti 

reikėjo įdėti daug pastangų. 

Tuomet supranti, kad laiką 

praleidai ne veltui. Kartais, o 

gal net ir dažnai, labiau 

džiugina pasiektas rezultatas, 

o ne tam tikra vieta. Šiais 

metais labiausiai džiaugiuosi 

savo pasiekimu respublikinėje 

informatikos olimpiadoje (7 

vieta), nes joje dalyvavau 

pirmą kartą ir prieš metus apie 

tai net nebūčiau pagalvojęs; ir 

respublikine fizikos olimpiada 

(4 vieta, pagyrimo raštas) – 

panašią vietą laimiu jau trečius 

metus ir galiu pasidžiaugti, 

kad rezultatai neblogėja. 

 

• Be Vydūno gimnazijos, esi 

dar ir „Fizikos olimpo“ 

mokinys... 
„Fizikos olimpas“ yra 

papildoma mokykla, kurios 

užsiėmimai vyksta keturis 

kartus per metus Vilniaus 

universiteto Fizikos fakultete 

(iš viso 5 savaitės per metus). 

Į ją buvau pakviestas, kai 

dalyvavau respublikinėje 

fizikos olimpiadoje. Iš tikrųjų 

ši mokykla skirta ruošti 

mokinius tarptautinėms 

olimpiadoms, todėl ten 

 

SKAITYKITE: 

 4 PUSLAPIS 
Feisbuke – kaip ant delno! 
- 
Giriamas vaikas gali tapti 

paikas... 

 

2 PUSLAPIS 
INTERVIU: Vilma kviečia 

daryti gerus darbus 

 

3 PUSLAPIS 

Trečiokų draugės kuratorės 
- 
11 klasė: kodėl vieniems 
košmaras – kitiems 
džiaugsmai? 

 
INTERVIU: 



 

MĖGSTAMIAUSIA VIETELĖ! 

• Prie S. Zdanevičiaus kabineto, ten gaudo WI-FI.  

• Kebabinė – ten yra visko, ko reikia pavargusiam 

žmogui. 

• Valgykla – dėl skanių kepsnių. 

• 4-o aukšto tualetas, nes ten visada yra tualetinio 

popieriaus. 

• Skydinė, nes ten dalijamasi didžiausiomis paslaptimis. 

• Biblioteka. Vienas žodis – foteliai. 

VILMA KVIEČIA DARYTI GERUS DARBUS 

 Paprašyta trumpai apibūdinti save, 

atsakė taip: „Sunku pačiai apie save 

kalbėti, bet manau ir labai labai 

tikiuosi, kad esu supratinga, nuoširdi, 

atsakinga ir organizuota. Stengiuosi 

siekti savo tikslų, būti komunikabili 

ir savikritiška“. ________________ 

 

• Esi labai aktyvi...___________ 
Esu Šilutės rajono savivaldybės 

jaunimo reikalų tarybos narė, 

Vydūno gimnazijos mokinių tarybos 

narė, Šilutės rajono mokinių tarybos 

pirmininkės viena iš pavaduotojų. 

Priklausau asociacijai „Pamario 

jaunimas“. Viena renginių 

neorganizuoju. Norit pasiekti gerų 

rezultatų reikia suburti stiprią 

komandą. Stengiamės organizuoti 

renginius įvairioms bendruomenės 

grupėms, pavyzdžiui, paskutinis 

mūsų renginys buvo skirtas Šilutės 

neįgaliųjų centrui. Kartu su šiais 

draugiškais ir norinčiais bendrauti 

žmonėmis minėjome šv. Valentino 

dieną. Taip pat organizuojame 

socialines akcijas, tokias kaip 

„Įžiebk Kalėdų dvasią“ (Į 

parduotuvėse paruoštas dėžės 

žmonės deda jau nebenaudojamus ar 

naujus žaislus, tada rengiamas 

koncertas, kurio metu išdalijamos 

dovanos sunkiai besiverčiančių 

šeimų vaikams); „Būk Pamario 

pirmūnas“ (renkamos kanceliarinės 

prekės, kuprinės ir viskas, ko reikia 

vaikams mokykloje, ir išvežiojamos 

šeimoms). Su šia asociacija 

organizavome ir fotografų mokymus 

„Fotografijos ABC“, verlumo 

konferenciją „Nuo idėjos iki 

sėkmingo verslo“, atviras šokių 

pamokas „Šilutiškiai vienu ritmu“, 

vasaros uždarymą „Ate, vasara!“, 

 

• Kas paskatino imtis šios veiklos? 
Viskas prasidėjo maždaug septintoje 

klasėje, kai atėjau į mokinių 

komitetą. Ten visi tokie užsidegę ir 

pilni noro veikti! Tada mano draugė 

Vilmantė nusivedė mane į vieną 

jaunimo organizaciją, kuriai ji jau 

priklausė, ir įsitraukiau. __________ 

 

• Mokytojų manymu, dėl tokios 

aktyvios veiklos gali nukentėti 

mokymosi rezultatai.___________ 
Iš dalies sutinku, kad nukenčia. Šiek 

tiek gaila dėl to. Bet jei atsisakyčiau 

veiklos, to viso laisvo laiko vis vien 

neskirčiau vien mokslams (tie, kurie 

nėra įsitraukę į panašią veiklą, 24 

valandas per parą juk nesimoko). 

Atsirastų kitų užsiėmimų, manau. 

Na, bet dideliam norui esant tikrai 

galima rasti kompromisą, kad ir 

visuomeninė veikla, ir mokymosi 

rezultatai nenukentėtų .________ 

 

• Ką planuoji veikti baigusi 

Vydūno gimnaziją?____________ 
Anksčiau tvirtai žinojau, kuo būsiu, 

tačiau dabar dėl pasirinkimų tenka 

dvejoti. Turiu dvi visiškai priešingas 

specialybes ir jos abi mane traukia. 

Tikriausiai teks studijuoti abi  

(juokauju).  

 

• Palinkėjimas „Alėjos“ 

skaitytojams? _______________ 

Jaunimas yra ne praeitis, ne ateitis, o 

dabartis. Tad „Alėjos“ skaitytojams 

norėčiau palinkėti būti 

aktyvesniems, neužsisklęsti  ir daryti 

gerus darbus Šilutės miestui ir jo 

žmonėms! 
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bėgimą naujai įrengtu pylimu 

„Vingiuok su Šyša“, kartu su 

miestelėnais dažėme krepšinio 

aikšteles, kartu su Savivaldybės 

kultūros skyriumi organizavome 

orientacines varžybas „Atrask senąją 

Šilutę“. Praėjusiais metais kartu su 

kitais savanoriais padėjau Šilutės 

miesto šventėje. Va ten tai labai 

geros patirties įgavau! Pavyzdžiui, 

išmokau kritiškai vertinti situacijas ir 

veikti nedelsdama. ______________ 

 

• Kuris renginys Tau buvo 

įsimintiniausias? 
Vieno įsimintiniausio nėra, nes jie 

visi tokie skirtingi ir kiekvieną 

prisimenu vis kitaip. Didžiulį įspūdį 

paliko socialinė akcija „Būk Pamario 

pirmūnas“ – vežėme mokyklinių 

prekių vaikams iš sunkiai 

besiverčiančių šeimų, tai tikrai daug 

jausmų buvo sukilę tuo metu. Vienos 

šeimos labai labai džiaugėsi 

dovanomis, vaikai ir tėvai 

apsikabindavo (buvo net ir ašarų). 

Tačiau buvo ir tokių šeimų, kai 

atvažiavęs pamatai, kad vaikai laksto 

po laukus, tėvai girtauja... Baisus 

vaizdas. Viena šeima net pradėjo 

šaukti ant mūsų, kodėl mes čia 

važinėjame, kad jiems nieko nereikia 

ir kad vaikai ir taip visko daug turi. 

Tada buvau tikrai pyktelėjusi ant tų 

tėvų. Kitas renginys, kuris labai 

įsiminė, tai vasaros uždarymas „Ate, 

vasara!“ Patiko, nes vedžiau jį kartu 

su Vilmante (Daukšaite, 3g klasė), 

daug ruošėmės. Buvo atvykęs ir 

Naisių vasaros teatras. Pavadinimas 

skamba nuobodžiai, tačiau 

pasiklausius... Reikia išgirsti, kad 

suprastum, kiek ten geros nuotaikos. 

 

• „Savas kampas“ – kebabinė jums! 

• Mėgstamiausia vieta yra Rusnėje. Manau, kad nereikia aiškinti, 

kodėl.  

• „Rambynas“, nes tai kaip antroji Vydūno gimnazijos valgykla ir 

geriausia vieta praleisti „langus“ –  per laisvas pamokas visad 

pamatysi pažįstamų veidų. 

• Merginų tualetas (grožio salonas!), įslaptinta ir neišduodama. 

• Visas Vydūnas, nes beveik (ar net jau) antrieji namai trečiokams. 

• Raktinė! Dauguma trečiokų mėgsta šią vietą, kad pailsėtų. Per 

pertrauką nueikit ir pamatysit. 
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TREČIOKŲ DRAUGĖS KURATORĖS 

 Nuo 2014 metų rugsėjo pirmos 

dienos trečiokų gyvenime įvyko 

keletas pasikeitimų. Pirmiausia, vos 

baigę antrą gimnazijos klasę 

mokiniai turėjo pasirinkti savo 

gyvenimo kryptį. Tačiau nutiko ir 

kitokių naujovių – išsipildė svajonė 

gauti norimas kuratores Vilmą 

Zėčienę ir Audronę Stasiulienę. 

Vienas įdomiausių pasikeitimų, jog 

šioms dviem mokytojoms atiteko net 

po dvi trečiokų klases! 3k ir 3s 

klasėms vadovauja Audronė 

Stasiulienė, o 3e ir 3g – Vilma 

Zėčienė. 

 

 

Kuratorių aktyvumas ir idėjų gausa 

yra sėkmės raktas kasdienybėje. 

Šios kuratorės yra kupinos įvairių 

minčių ir idėjų, kurios puikiai 

 

nuraminant juos karo lauke. Jos 

nuolat primena, kad esame suaugę, 

bet, kai tai nesuveikia, tai laukia 

skambutis tėvams ar apsilankymas 

pas socialinę pedagogę. Pykčių kyla 

dėl įvairių priežasčių: suprastėję 

pažymiai, pamokų nelankymas be 

rimtos priežasties, dažni 

pavėlavimai rytais su pasiteisinimu 

„pramiegojau“, „nesuveikė 

žadintuvas“. Bet rimto karo niekada 

nekilo, nes, kaip ir kiekviena šeima, 

mes mokame susitvarkyti. 

Svarbiausias mūsų kredo – kalbėtis. 

Tada tikrai viskas tampa daug 

lengviau ir paprasčiau. 

 

Besidžiaugdamos bendro gyvenimo 

ypatumais 3e, 3g, 3s ir 3k klasės 

dėkoja šioms draugėms  kuratorėms. 

padeda organizuojant renginius. Su 

kuratorių pagalba jie tampa 

įdomesni ir nepamirštami ilgą laiką. 

Renginių gausybėje nuolat viską 

sustyguos į vietas: kas kur stovi, kur 

šoka, ką dainuoja. Tarsi būtų burtų 

lazdele kas pamojęs. Atrodo, vakar 

niekas nerado savo vietos, kur 

stovėti, o va jau šiandien bėdos kaip 

nebūta. Ištikus bėdai jos skuba į 

pagalbą, pataria kaip draugės ar net 

paguodžia lyg mamos.___________  

 

Trečiokų šeimos nariai nesigina, kad 

yra išdykusios ir kartais neramios 

asmenybės, tad jų vadovėms neretai 

tenka pasitelkti ir kitokių priemonių. 

Dažniausiai užtenka tik paprasto 

įspėjimo ar pabarimo, tačiau kartais 

reikia ir ypatingų pastangų 

nuraminant juos karo lauke. Jos 

 

 

 

Ar pažįstate trečiokę Donatą Lidžiūtę? Jei ne – pats 

laikas susipažinti!  Kai kas ją jau įsidėmėjo, „nes ji – 

tai du viename“. 

Vien tik giriamas vaikas gali tapti paikas?.. 

Pakalbinti trečių klasių gimnazistai negaili sau komplimentų. Sako esantys draugiški, kultūringi, 

žavūs; nepakartooojamai žavūs; bendraujantys; linksmi – visada su šypsena veide; protingi, nes 

garsėjame pasiekimais olimpiadose; vieningi ir atsakingi, nes visada atliekame viską geriausiai, 

renginius surengiame vieningai, kartu; linksmi, nes mėgstame švęsti; mūsų laida yra labai aktyvi ir 

darbšti, renginius visada sugalvojame originaliai, visi esame vieningi ir palaikome vienas kitą; 

draugiški – dalijamės maistu ir bėdomis; bėgikai – bėgame iš pamokų; miegaliai – nes visi miega 

(?!); trečiokai yra žmonės; humoristai, nes juokiamės net iš to, iš ko kiti nesijuoktų... 

P. S. Šaunu, kad nesame niauzgos, kad mokame sakyti gerus žodžius. Bet... Kol dar neapsvaigome 

nuo komplimentų ir kol nepradėjome plazdenti sparneliais, dėl pusiausvyros derėtų paklausti (ne 

tik trečiokų, bet ir visų klasių gimnazistų, ir mokytojų): ar tikrai visada esame atidūs? ar 

pažįstame vieni kitus? ar, kai šmaikštaujame, juokiasi ir tas, iš kurio draugiškai juokiamasi 

(patartina pasižiūrėti, ar linksmos jo akys)? ar pristabdome panorusį sublizgėti šmaikštuolį, kuris 

turi polinkį linksmintis kito sąskaita?.. 



 

P O S T   S C R I P T U M 

Numerį Jums rengė Karolina Lankutytė, 3k  ir Eglė Tutlytė, 3e 

Maketavo Dovydas Nauburaitis, 3e 
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Išaugau visus savo drabužius, nes išaugau labai didelis, dėl to reikia 

pirkti naujų. Tai kelia sunkumų, nes rasti firminį drabužį labai 
sunku. Su muginiais tai nevaikščiosiu. 

Pasikeitė požiūris į pamokas: vienos pamokos palengvėjo, kitos 
pasunkėjo. 

Atsirado daug daugiau namų darbų, visas mokslas sudėtingesnis. 

Smagu, kad yra daug „langų“, per kuriuos galima pasidaryti namų 
darbus ar šiaip pailsėti. 

Pakito draugų ratas, bet, deja, pasidarė sunkiau susikaupti, ėmiau 
greičiau pavargti, daugiau stresuoti. 

Daugiau darbų organizuojant renginius, sumažėjo laisvalaikio. 

Valio! Nėra jokių egzaminų. 

Iš visų dalykų liko tik tie, kurie patinka, todėl palengvėjo. 

Pamokų krūvis užklupo netikėtai, panardino į depresiją. 

Pamokų mažiau, bet A kursai prilygsta košmarui. Klasė – lyg viena 

šeima. 

Nebeina susikaupti, o dar atėjo pavasaris... Namų darbų išvis 

nebedarau. 

Visi sako, kad reikia ruoštis egzaminams jau dabar, jaučiamas 
spaudimas. 

Daug rūpesčių: vairavimo kursai, susirasti darbą vasarai... 
Džiaugiuosi mūsų surengtu šimtadieniu, jau pati laukiu savojo. 

Atsirado džiaugsmų – per daug atsipalaidavau. 

Pasikeitė tik klasė. Mokytis kažkiek lengviau. 

Pasunkėjo testai. 

11 klasė: kodėl vieniems košmaraS – kitiems džiaugsmai? 
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Feisbuke – kaip ant delno! 

Naršant feisbuke galima ne tik tuščiai praleisti laiką, bet ir daug ką sužinoti arba daug ką atrasti. Pavyzdžiui, kuo 

gyvena trečiokai.  

Taigi, kaip liudija visažinis feisbukas, trečiokus labiausiai domina mokytojų elektroninio pašto adresai (įdomu, šie 

trečiokai dar nepasiėmė ar jau pametė prisijungimo prie elektroninio dienyno kodą?),  mokytojų telefonų numeriai, 

pamokų laiko pasikeitimai ir kiti su mokymusi susiję reikalai. Pavyzdžiui (rašybos ir skyrybos klaidos ištaisytos): „Gal 

kas turit namuose literatūros knygą ir nepatingėtumėt man tekstą ir 26-36 pusl. nufotkinti?“ „Anglų pamokos nebus: 

Dievas yra!“ „Vakaroju su Donelaičiu, Baranausku ir Mickevičiumi, kol kas nei su vienu nesiseka susidraugauti.“ 

„Labas, neškite man raštelius, nes dar kartą pakartosiu: po 3 dienų rašteliai anuliuojami. Jei nenorit papulti ant 

kilimėlio, netempkite gumos.“ „Audrone Stasiuliene, pagal naujas taisykles pranešu, kad sergu :).“  

Žinoma, yra ir kitokių reikalų, pavyzdžiui, šventinių, kurie aptariami jau visai kitokia ir ne visiems suprantama leksika. 

Pateikiamose citatose išsaugota autentiška rašyba  ir originalo  kalba (vertėjų iš šios kalbos Lietuvos universitetai dar 

neparuošė): „Simtadieni jau pradėjo organizuoti, manau reikia pradėti ir afteri.“ „Jūs visi mldc. Atvičeju“. „Prisipažinkit 

ateinat ryt kas per 7 ar ne? Jei ne, einu ramiai namo.“ „Bahūrai šokantys, kas vyksta? Ko išsidirbinėjat?“  

„Bachūrų“ atsakymo neradome. Feisbuke kaip ir pamokose – kalba tik merginos?.. 

Artėjantys egzaminai kelia nerimą, dar nesinori galvoti, kaip reikės 
palikti tėvų namus. 

Vyresni mokiniai sakė, kad 11 klasėje bus geriausi metai, bet iki šiol 

dar to nepajutau. Sunkiau negu anksčiau, viską reikia daryti 
savarankiškai, mokytojai jau pradėjo kalbėti apie egzaminus. 

Pradėjome su bendraklasiais vienas kitą labiau vertinti, kai 

pastebėjome, kad dar metai ir išsiskirsime. 

Išmečiau nereikalingus mokymo dalykus, todėl mokykloje būnu 

žymiai trumpiau. 

Padidėjo mokymosi trukmė, iškilo sunkumų, kaip viską padaryti 
laiku. 

Sunkiau. Prisidėjo vairuotojų kursai. 

Pradėjo žmonėms sukakti pilnametystė. 

Žadėtų „aukso metų“ nematyti, geriausia dalis, kad mokaisi, kas 
patinka, ir atsirado daugiau laisvės. 

Galime nesinervinti gavę blogesnį pažymį, nes šiais metais tai mažai 
ką reiškia. 

Ne juokais teko kibti į mokslus, bet sugebame atsipalaiduoti 
renginiuose ir jų „afteriuose“ (bet juk dabar ant bangos dūzgės?!). 

Pradėjau labiau bėgti iš pamokų – daug N, daug pasiteisinimų, dėl to 
sunku. 

Daug savarankiškumo, daug laisvės ir atsakomybės – sunkiau 
mokytis ir tvarkytis su asmeniniais reikalais. 

Vien džiaugsmai, patys geriausi metai. 

Matematikos A kursas. Viskas tuo pasakyta. 

Tapau atsakingesnė, atsivėrė akys, supratau, kas iš tiesų yra 
gyvenimas. 

 

 


