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Mes dirbame                  

209 kabinete, į mus galite 

kreiptis ir el.paštu  
naujienos.jjg@gmail.com! 

Sveikatingumo savaitė skatino rūpintis savo sveikata 

Spalio mėnesį gimnazijoje surengta sveikatingumo savaitė kvietė visus rūpintis 

savo sveikata. „TEBŪNIE ŠVIESA“ pakalbino vieną iš renginio organizatorių, so-

cialinę pedagogę Laurą MARTUSEVIČIENĘ. 

Pasak L. Martusevičienės, organizuojant sveikatingumo savaitę norėta atkreipti mo-

kyklos bendruomenės dėmesį į sveikos mitybos, judėjimo ir psichikos sveikatos svarbą 

kiekvienam iš mūsų. 

Visos dienos turėjo savo temą, o jungianti veikla – kiekvieno ryto meditacija su direkto-

riaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičiene. Pirmadienis – košės diena, buvo siekia-

ma atkreipti bendruomenės dėmesį į sveikų pusryčių naudą. Antradienis – sveiko mais-

to diena, galimybė paragauti sveikų patiekalų, pabendrauti, pasidalyti receptais. Tre-

čiadienį bėgome Solidarumo bėgime – judėjome ir kartu atlikome kilnų darbą: parė-

mėme organizaciją „Gelbėkit vaikus“. Ketvirtadienis buvo skirtas aktyviajai pertraukai. 

Penktadienį psichologė Rasa Slonskienė vedė spalvų terapiją, užsiėmimas skirtas psi-

chohigienai. Bibliotekoje vyko knygų paroda apie sveiką gyvenseną.  

 

Socialinė pedagogė pasidžiaugė, jog veiklas įgyvendinti daugiau ar mažiau padėjo 

visos klasės kartu su klasių vadovais, bėgti Solidarumo bėgime pasiryžo 18 bendruome-

nės narių.  
Miglė PETKUTĖ, 

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

KULTŪRA 16 

„ Esu šiaulietė. Baigiau VII vidurinę mo-

kyklą  (Stasio Šalkauskio gimnaziją). 

Penkerius metus studijavau Šiaulių peda-

goginiame institute (dabar ŠU), įgijau pieši-

mo, braižybos ir darbų mokytojos specialy-

bę. 

Trejus metus pagal paskyrimą dirbau vai-

kų lopšelyje– darželyje „Ežerėlis“. 

Visus likusius 29 metus su meile menui 

dirbu Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje. 

Dar studijų laikais pradėjau dalyvauti 

parodose. Grafika, tapyba, tekstilė, fotog-

rafija, skaitmeninis menas... Kasmet savo 

naujausius darbus parodau įvairiose grupi-

nėse miesto parodose. Ilgas ir kažin ar įdo-

mus sąrašas. 

2008 metais Šiaulių universiteto dailės 

galerijoje vyko mano pirmoji personalinė 

tapybos paroda „Pasroviui mintimis“. 

Ši paroda „Teptuko užkalbėjimas“– ant-

roji personalinė. 

Kartais naujo piešinio idėją labai ilgai 

nešiojuosi mintyse, kol atsiranda laiko jį pra-

dėti. O tada jau viskas labai greitai susidė-

lioja. Juk pirmasis brūkšnys teptuku per bal-

tą drobę ne kartą būna susapnuotas... 

Kartais nesiseka. Tiesiog nuo to brūkšnio ir 

nebesiseka. Persuku drobę kitu kampu. 

O!.. Nauja mintis naujam darbui... 

I r teptuką 

reikia kiekvieną 

kartą prisijaukin-

ti. Stebėjau, 

kaip sportinin-

kas prieš savo 

p a s i r o d y m ą 

ruošė rutulį me-

timui: nuvalė, 

nuglostė, nue-

lektrino; paš-

nibždėjo, paža-

dėjo, įteigė; 

priglaudė, pas-

tūmėjo ir kad 

riktelėjo! Tai tas 

i r  n u s k -

rido nesidairydamas iki svajotos ribos. Taip 

ir teptukas. Turi būti užkalbėtas, ore pami-

klintas, į skanios spalvos dažus bak-

stelėtas... 

Ir kad nuo pirmo potėpio, taško ar linijos 

viskas subėgtų, suplauktų ir tinkamai susi-

veltų į bendrą vaizdą. Kai labai susikaupusi 

stebiu teptuko šokį, atrodo, kad tai jis pats, 

kampe reveransą darydamas, įmantrų 

augalo ūsą užraitė, braukdamas ir atšok-

damas – gėlės kvapą pataškė, o paslydęs, 

lyg atsiprašinėdamas, naują žiedlapio 

raukšlelę išvingiavo. Taip ir bendraujame – 

mintimis, paslydimais, susitaikymais... Iki to 

palaiminto – „Och!.. Taškas“. 

O kai mokiniai teptuką pavadina šepetu-

ku arba pagaliuku su plaukais, tai toks 

piešinys ir gaunasi.. 

Taip apie save ir savo kūrybinius ieškoji-

mus kalba pati dailininkė, į kurios parodą 

Šiaulių universitete sugužėjo jos mokiniai, 

kolegos, draugai ir pažįstami. Lankytojai 

aikčiojo ir žavėjosi naujais ir jau anksčiau 

nutapytais paveikslais, kuriuose dominavo 

įvairiaspalviai gėlių žiedai.  

Tapyba Daivai Leliukie-

nei  ir darbas, ir poilsis, 

ir kūryba, ir meditacija. 

Parodos autorė Daiva Leliukienė 

(kairėje) prisipažino: teptuką kiekvie-

ną kartą reikia prisijaukinti iš naujo. 

Dailės mokytoja pakvietė į parodą  

Ritos MARGEVIČIENĖS nuotr. 

Šiame numeryje: 
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Galvosūkis dėl laboratorijos 

Kur link juda gimnazija? 
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Mūsų gimnazijoje, kaip ir kitose miesto mokyklose, yra rūkančių gimnazistų. Mokiniai rūko tualetuose,  gimnazijos 

prieigose. Vienam kitam rūkančiajam teko atsidurti prieš atsakingų asmenų fotoaparato objektyvą, tėvams -  

sulaukti skambučio dėl vaiko neatsakingo elgesio. Klausimas: kokią prasmę turi taisyklės, kai jų nesilaikoma? O 

gal yra būdų skatinti mokinių sąmoningumą?  
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Už sporto pasiekimus -          
Prezidentės apdovanojimas 

Už judriąsias pertraukas -     
ministrės apdovanojimas  

Atidaryta daktaro  
A.Taškūno biblioteka 

Gimnazija švenčia   
165-ąjį jubiliejų 

  Nr.  

23 
Leidžiamas 

nuo 1993 m. 

2016 

Spalio 

28  

Lars Plougmann nuotr. 



SPORTAS 2 

Naujas Mokinių seimas – naujos idėjos 

Milda JURGAITYTĖ, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

2016-2017 mokslo metų Mokinių seimas kartu su pagalbininkais ir kuratore Daiva Gedminiene. 

Pavasarį gimnazijoje buvo išrinktas 2016 - 2017 m. m. Moki-

nių seimas, kuriame dirba 11 draugiškų, kūrybingų, aktyvių ir 

atvirų naujovėms žmonių. „TEBŪNIE ŠVIESA” domisi, kaip se-

kasi dirbti seimūnams ir kokios naujovės laukia gimnazijos? 

Paklausti, kas paskatino balotiruotis į Mokinių seimą, sei-

mūnai įvardijo  norą artimiau prisidėti prie mokyklos gyveni-

mo bei atstovauti mokinių balsui ne tik gimnazijos viduje, bet 

ir už jos ribų. Išrinktieji pripažino: jie žavėjosi ankstesne Mokinių 

seimo karta. Nenusileisdami rugsėjį Seimuko nariai surengė 

karališkąsias pirmokų krikštynas ir naujakurius išdidžiai įšventi-

no į Janonio Karalystės gyventojus. Mokinių seimas džiaugiasi 

girdėdamas puikius atsiliepimus po seniūnų mokymų, o vienu 

didžiausių pasiekimų įvardija šiemet į priekį pasistūmėjusį 

gimnazijos ženkliukų projektą. Ženkliukus bus galima įsigyti 

jau už poros mėnesių.  

Seimo narys Deividas Bartkus pripažino: jo mokyklinis gyve-

nimas, jį papildžius naujomis pareigomis, pasikeitė. 

„Pamokos toliau liko pamokomis, tačiau po jų ar prieš jas 

laiką leidžiame kitaip. Dalyvavimas įvairiuose susirinkimuose 

su seimūnais, susitikimuose ne mokykloje, bet ir už jos ribų 

teikia džiaugsmo. Daug laiko skiriame ne tik kasdieniam mo-

kyklos gyvenimui, bet ir renginių, akcijų ir konkursų ruošimui. 

Subūrę Seimo komandą dalyvaujame ir viso Šiaulių miesto 

akcijose, konkursuose“, - sakė jis.  

Dar viena naujovė, kuria džiaugiasi ne tik ją įgyvendinę 

seimūnai, bet ir visa „išmanioji“ gimnazijos bendruomenė – 

„Instagram“ erdvėje sukurta Mokinių seimo paskyra. „Idėja 

apie Janonio seimuko „Instagram“ paskyrą kilo dar vasaros 

pradžioje, kai keli Seimo nariai ėmė pastebėti, kad žinios 

„Facebook“ erdvėje dažniausiai būna pateikiamos oficialiai, 

gal net kartais nuobodžiai. Todėl nusprendėme sukurti savo 

„Instagram“ paskyrą, kuriame talpiname nuotraukas, kurios 

paprastai lieka „už kadro“, - teigė Milvydė Tamutytė, viena 

idėjos generatorių.  

Savo komandos Seimukas neįsivaizduoja be pagrindinės 

jų kuratorės, neformaliojo skyriaus vedėjos Daivos Gedminie-

nės, kuri padeda jų veikloje bei atstovauja Mokinių seimo 

nuomonei administracijos susitikimuose; taip pat be garso 

operatoriaus Pijaus Kondroto, prižiūrinčio ir reguliuojančio 

aparatūrą renginiuose ir susirinkimų metu.  

Seimo prezidentė Erika Danilovaitė jaučia didžiulę atsako-

mybę už visą kolektyvą. „Norint parodyti gerą rezultatą, rei-

kia atiduoti daug laiko ir daug savęs. Tikiu, nuveiksime labai 

daug. Didžiuojuosi savo komanda, o labiausiai džiugina, kad 

pravėrus 302 A kabineto duris, visuomet išvystu šypsenas ir 

dirbti janoniečių labui nusiteikusius veidus“, – pasakojo ji.  

Janoniečiai jau netrukus galės džiaugtis Seimuko rengia-

mais „JJG talentais“ bei kalėdiniu karnavalu, o pavasarį – 

„Naktimi Janonyje 2017“. Seimo nariai teigė norintys šioms ir 

kitoms gimnazijos šventėms suteikti naujumo, savitumo bei 

išskirtinumo. Žurnalistų klubas Mokinių seimui linki neblėstan-

čių idėjų ir darnaus, nuotaikingo darbo, kuris yra kolektyvo 

variklis.  

Šiemet Juliaus Janonio gimnazija švenčia jubiliejines 165-

ąsias metines.  

Nuo spalio 17 dienos gimnazijoje vyksta nemažai sporto 

renginių: draugiškos futbolo varžybos kartu su Stasio Šal-

kauskio gimnazija, MMKL varžybos kartu su Šiaulių universite-

tine gimnazija, orientavimosi labirintai, rudens aerobikos 

fiesta. 

Pagrindinis renginys, skirtas 165-ųjų metų sukakčiai, yra jubi-

liejui skirtų kūrybinių darbų, kuriuose vienokiu ar kitokiu būdu 

atsispindi gimnazija ir jos jubiliejus, pristatymas spalio 27-ąją, 

po 7 pamokų, aktų salėje. Jubiliejinę savaitę surengtas ir 

klubo „Žemės draugai“ „Protų mūšis“, pradėjęs naująjį JJG 

Protų kovų sezoną. 

Taip pat šia proga janoniečiams mokytojams ir mokiniams 

siūlomi šalikėliai ir ženkleliai su mokyklos simbolika. Visi, norin-

tys jų įsigyti, gali kreiptis į buhalteriją, pageidautina grupė-

mis. Ženkleliai yra 

užsakinėjami. Rinolda JANKŪNAITĖ, Gustė KAIRYTĖ 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narės 

2016-2017 m. m. Juliaus Janonio gimnazijoje pradėjo 624 

mokiniai, kurie sudaro 21 klasę: po penkias I-III klases ir še-

šias IV klases. I - II klases lanko 297 gimnazistai, III-IV klases – 

327 mokiniai. Jų ugdymu gimnazijoje užsiima 59 mokytojai 

ir 4 specialistai.  Būreliai, klubai: futbolas, krepšinis, tinklinis, 

badmintonas, netradiciniai sportiniai žaidimai (frizbis, salės 

riedulys, tamburello, petankė ir t.t.). Meno mylėtojai gali 

rinktis teatrą, dailę, fotografiją, dainavimą bei muzikavi-

mą. Yra ir konkrečios profesinės krypties būrelių: žurnalistų 

klubas, kraštotyra. Veikia jaunųjų samariečių klubas. 

AKTUALIJOS 2 

 

Už sporto pasiekimus mūsų gimnaziją 
apdovanojo Prezidentė 

Už judriąsias pertraukas - ministrės apdovanojimas  
Rugsėjo 30 dieną švietimo ir mokslo ministrė A. Pitrėnienė padėkomis apdovanojo 

nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje aktyviausiai dalyvavusias mokyklas. 

Mūsų gimnazijai atstovavo kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė ir trečiokė Ka-

milė Norkutė.  Susitikimo metu ministrė įteikė padėkas mokykloms, dalyvavusioms 

nacionalinėje judriųjų pertraukų akcijoje. Tarp jų -  ir Juliaus Janonio gimnazija.   

„Mokiniai, jų tėvai, mokytojai ir mokyklos administracija turi susitarti dėl judriosios 

pertraukos organizavimo formos, būdų ir priemonių. Šios pertraukos metu galima 

veikti viską, kas skatina fizinį aktyvumą: šokti, mankštintis, žaisti judriuosius žaidimus ar 

tiesiog pamėtyti į krepšį“, – sakė ministrė.  

Irena VIDŽIŪNIENĖ,  
kūno kultūros mokytoja 

Gimnazijos gimtadieniui - mišrių dvejetų badmintono turnyras 

Spalio 19 dieną į sporto salę rinkosi badmintono 

mėgėjai, kurie varžėsi mišrių dvejetų badmintono 

varžybose, skirtose gimnazijos 165-ajam gimtadie-

niui. Kiekviena (Rugilė ir Faustas, Aurelija ir Arnas, 

Emilija ir Greta, Evelina ir Skirmantas, Vakarė ir Do-

mantas, Vaiva ir Rokas) pora turėjo galimybę iš-

bandyti savo jėgas aikštelėje ir patikrinti varžovų 

badmintono žaidimo įgūdžius. Turnyro nugalėtojų 

vardais džiaugėsi Vakarė ir Domantas, antrąją 

vietą iškovojo Vaiva ir Rokas.  

Janoniečiai žaidynėse pirmąkart dalyvavo žiemos sporto 

šakose – kalnų slidinėjime, slalome. Komanda taip pat 

dalyvavo ir tradicinėse šaudymo, orientavimosi, krepši-

nio, tinklinio, badmintono, šachmatų, šaškių, smiginio 

sporto šakose. Kaip teigia kūno kultūros mokytojas Edvi-

nas Gedgaudas, ir Šiaulių, ir Lietuvos mastu sekėsi gerai, 

o rezultatas – jau ketvirti metai iš eilės užimama II vieta 

bei laimima taurė ir piniginis prizas – 450 eurų. 

E. Gedgaudo teigimu, janoniečių pasirodymas praėjusių 

mokslo metų Lietuvos mokyklų žaidynėse buvo labai ge-

ras – daugelyje sričių patobulėta. Mokytojas pažymėjo, 

jog mūsų mokyklos komanda jau eilę metų dėl I vietos 

žaidynėse kovoja su pagrindiniais varžovais - Panevėžio 

penktosios gimnazijos atstovais. Kaip svarų pranašumą E. 

Gedgaudas įvardijo didesnį konkurentų atstovaujamos 

gimnazijos mokinių skaičių.  

Šių mokslo metų tikslas - vėl dalyvauti Lietuvos mokyklų 

žaidynėse. „Stengsimės, kad vaikams būtų suteikta gali-

mybė pasireikšti sporto šakose, kuriose jie turi potencialą 

bei gali atskleisti savo gabumus“, - sako mokytojas Edvi-

nas Gedgaudas. 

Rugsėjo mėnesį Prezidentūros kiemelyje buvo apdovanoti Lietuvos mokyklų žaidynių prizininkai, tarp kurių -  Ju-

liaus Janonio gimnazijos komanda, bendrojo ugdymo mokyklų I grupėje užėmusi II vietą. Apdovanojimų šven-

tėje dalyvavo visi mokyklos kūno kultūros mokytojai ir šeši gimnazistai, atstovavę savo gimnazijai įvairiose sporto 

varžybose.  

Socialinėje erdvėje daug dėmesio susilaukė ši nuot-

rauka, kurioje - LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė su 

apdovanota Juliaus Janonio gimnazijos delegacija. 

Kristijonas PIKTURNA, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys 

Kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė ir trečiokė Kamilė Norku-

tė atsiėmė ministės A. Pitrėnienės prizą, skirtą mūsų gimnazijai. 

Linda GUDAITĖ,  
kūno kultūros mokytoja 

SPORTAS 15 



Įšventinti naujieji janoniečiai 

Erika DANILOVAITĖ, 
Mokinių seimo prezidentė 

Rugsėjo 29-ąją Juliaus Janonio karalystėje buvo oficialiai 

įšventinti penkių kunigaikštysčių gyventojai – pirmokai. Rengi-

nį vedė Generalinio luomo atstovai, kurių pasipūtusi Karalie-

nė užsigeidė naujos tautos savo valstybėje. Jau kelias savai-

tes naujieji gimnazistai ruošė klasių pasirodymus ir uoliai repe-

tavo, kad pasiektų savo tikslą – būtų pripažinti tikraisiais jano-

niečiais. Žiūrovai pamatė ir paklusniuosius kareivius, grakščias 

balerinas, meilės istorijų, muzikantų, šokėjų bei daug kitokių 

reginių. Belinksminant valdovę, buvo reklamuojamas eduka-

cinis projektas „Mokinys ir Mokytojas“, iš užjūrio karalystės 

„schoolproud.com“ atsiųstas patogusis tualetas (senovinis 

apsiaustas), pavadinimu „Džemperis“, gimnazijos laikraštis 

„Tebūnie šviesa“, taip pat „Facebook“ ir „Instagram“ pasky-

ros. Kiek vėliau netikėtai renginio metu buvo pagrobtos visos 

kunigaikštysčių valdovės – klasių auklėtojos, kurias turėjo iš-

gelbėti patys pirmokai, privalėję atpažinti tam tikrus akcen-

tus nuotraukų koliažuose bei dainų košėje makalošėje. Kara-

lienė buvo be galo laiminga, kad tokie drąsūs ir narsūs pilie-

čiai, išgelbėję savo valdoves ir tuo pačiu visą Karalystę, ga-

lėjo tapti tikrais Juliaus Janonio karalystės gyventojais. Abitu-

rientų ryžtingai skatinami jie prisiekė amžiną ištikimybę Kara-

lystei ir patiems abiturientams. Šiauriniame bokšte gyvenanti 

dama, gimnazijos neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėja Daiva Gedminienė įteikė raštiškus pažymėjimus. Ka-

ralienė klasės seniūnus pašventino kardu, o vėliau visi vienin-

gai sugiedojo Karalystės himną. 

Jack‘as vėl aplankė mus 
Spalį gimnazijoje lankėsi Jack‘as Irwin‘as, prevencinės prog-

ramos „Sniego gniūžtė“ idėjos puoselėtojas. Svečias mus 

aplanko kasmet, tradicinės kelionės po Lietuvoje veikiančius 

„Sniego gniūžtės“ skyrius metu. Kaip ir kasmet, susirinkusiems 

Juliaus Janonio ir Lieporių gimnazijų moksleiviams Jack‘as 

argumentuotai, nuoširdžiai ir atvirai kalbėjo apie alkoholio, 

narkotikų, rūkalų žalą pačiam vartojančiam asmeniui ir jo 

artimiesiems. Interaktyvaus užsiėmimo metu gimnazistai pa-

tys modeliavo nuo alkoholio priklausomo asmens gyvenimo 

scenarijų, diskutavo apie priklausomybių žalą. Smagu, kad 

svečią lydėjo psichologas Antanas Jonaitis, kadaise pats 

buvęs aktyvus prevencinės programos „Sniego gniūžtė“ na-

rys iš Kretingos. 

Mūsų abiturientai, „Sniego gniūžtės“ senbuviai, papasakojo, 

kaip sekasi ir ką nuveikė per metus. 

Gera susitikti su draugais, vienos idėjos, vieno tikslo – gyventi 

be psichiką veikiančių medžiagų – puoselėtojais, nepaisant 

amžiaus, socialinio vaidmens. 

 

Spalį gimnazijoje lankėsi Jack‘as Irwin‘as, prevencinės progra-

mos „Sniego gniūžtė“ idėjos puoselėtojas.  

Kiekviena pirmokų klasė rengė įvairius pasirodymus, kad taptų Juliaus Janonio karalystės piliečiais. 

Gabijos ŠIDLAUSKAITĖS nuotr. 
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Laura MARTUSEVIČIENĖ,  

socialinė pedagogė 

3 TEMA 

Laisvė rūkyti nesuteikia teisės rūkyti bet kur 

Antrokė Kotryna Najulytė prisipažįsta: dabartinė padėtis jos 

netenkina. „Esu labai nustebusi. Iš kur tiek nepagarbos mo-

kyklai, mokytojams, mokiniams? Kaip mokinys gali sau  leisti 

rūkyti draudžiamose vietose?“ - stebisi Kotryna. Ji mano, kad 

rūkymas mokykloje yra maištas prieš „sistemą“, tačiau, anot 

jos, reikėtų suprasti: negerbdamas kitų nieko nelaimėsi. 

„Priemonės, nesvarbu kokios: netikėtos kratos, budėtojų pas-

tabumas — liks tik priemonėmis, ne rezultatais, jei nesikeis 

mokinių mąstymas, kurį formuoja šeima (o į jos reikalus esa-

momis sąlygomis negalima kištis)“. 

Abituriento Luko Aluzo nuomone, laisvos valstybės piliečiai 

gali rinktis tai, kas jiems atrodo geriausia, net jeigu tai žalinga 

to asmens sveikatai. „Jeigu žmogus nori rūkyti, nėra prasmės 

kištis į jo pasirinkimo laisvę. Kita vertus, laisvė rūkyti  nesuteikia 

teisės rūkyti kur nori ir kada nori“, - mano gimnazistas. Luko 

nuomone, problema ta, kad rūkantieji yra neapdairūs ir ne-

atsakingi - nesuvokia, o gal nenori suvokti, kad rūkymas mo-

kykloje ar  šalia jos yra visiškai netoleruotinas veiksmas. 

Prie tvarkos palaikymo turėtų prisidėti visi  

“Nepilnamečiai neturėtų rūkyti, nes nikotino elektroninėse 

cigaretėse vis tiek yra, ir jis kenkia” - įsitikinusi pirmokė Kotry-

na Baltutytė. Jos nuomone, jeigu paauglys tvirtina esąs pa-

kankamai suaugęs, turėtų suprasti, kodėl mokykloje drau-

džiama rūkyti. “Mokykloje yra žmonių, kurie nenori rūkyti, net 

pasyviai“, - sako Kotryna. Mergina tiki, kad elektroninių ciga-

rečių rūkymo problema mokykloje išsispręs, kai rūkantys pa-

augliai susimąstys apie daromą žalą savo ir kitų sveikatai. 

Pasak ketvirtokės Danutės Vaitekūnaitės, gimnazistų rūky-

mas tikrai rimta problema, ypač šiais mokslo metais. Abitu-

rientė spėja, jog žemesniųjų klasių gimnazistai galbūt dar 

nesuvokia gimnazijos tvarkos, nesupranta, kad ir elektroninės 

cigaretės yra griežtai draudžiamos. „Visi mokiniai turėtų prisi-

dėti prie tvarkos palaikymo. Pastebėjus tualete rūkant, derė-

tų tą mokinį perspėti, pranešti apie jį mokytojams arba ki-

tiems darbuotojams“, - mano gimnazistė. 

Trūksta sąmoningumo 

Rasa SLONSKIENĖ, gimnazijos psichologė :  

- Psichologine prasme rūkymo priežasčių gali būti labai įvai-

rių, vieno atsakymo nėra. Kodėl rūkoma?  Remiantis psicho-

analize, žmoguje susiformuoja oralinis charakteris, kuris lemia, 

jog žmogus labai daug valgo arba labai daug rūko. Taip 

nutinka, nes žmogui reikia burnos kontakto, kurį prarado bū-

damas kūdikystėje, kuomet motina maitino jį krūtimi. Kita 

versija: žmogus pradeda rūkyti, bandydamas įveikti nerimą. 

Tačiau paradoksas yra tai, jog rūkydamas žmogus tarsi nu-

malšina įtampą, bet po kurio laiko, užsinorėjus užsitraukti dū-

mą, ji vėl padidėja. Tuo tarpu stresą ar nerimą galima įveikti 

kitais būdais, pavyzdžiui, sportuojant. Kitą galima priežastis: 

rūkoma dėl socialinės gerovės, rūkant galima užmegzti įnty-

mesnį pokalbį su draugais. Taip pat akivaizdu: jei šeimoje 

rūkoma, yra tikimybė, kad pagal tėvų pavyzdį vaikas taip 

pat pradės rūkyti.  Jeigu žiūrėtume per psichologijos prizmę 

(siaurai), tai rūkymas yra sunkaus išgyvenimo arba realizaci-

jos įveika“, - sako R. Slonskienė.   

Aš žinau, kad mes, suaugę, darome kažką ne taip, nes su-

augusiųjų (tėvų, mokyklos administracijos, darbuotojų ir t.t.) 

elgesys neduoda rezultato. Aš galvoju, ar man tai asmeniš-

kai kenkia? Jeigu aš įeinu į tualetą, kuriame prirūkyta arba 

rūkoma, rūkantieji žeidžia mano asmeninę erdvę. Manau, jie 

negerbia mūsų, o pilnamečiai manipuliuoja savo teise rūkyti. 

Yra daug įstatymų spragų, nesutvarkytų dalykų. Problemą 

turime spręsti ne per draudimus, o per mokinių samoningu-

mą“, - mano R. Slonskienė. 

Paminami gimnazijos principai ir vertybės 

 Daiva GEDMINIENĖ, gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

pirmininkė: 

 - Gimnazijos bendruomenės 

nariai, gerbdami vieni kitus, turi 

laikytis įsipareigojimų, po kuriais 

patys yra pasirašę. Nesilaikydami 

jų, pamina gimnazijos principus ir 

Vertybes. 

Mokymo sutartyje, kurią pasirašo 

mokinys ir jo tėvai, yra mokinio 

įsipareigojimas nevartoti, nepla-

tinti ir nesinešioti narkotinių psi-

chotropinių medžiagų, alkoholio, 

rūkalų, elektroninių cigarečių. Mokinio elgesio taisyklės gim-

nazistui draudžia ne tiktai vartoti, bet ir gimnazijoje turėti 

anksčiau išvardytas medžiagas, daiktus. 

Lietuvos Respublikos Tabako kontrolės įstatymo 14 straipsnis 

numato, jog Lietuvos Respublikoje rūkyti draudžiama visose 

ugdymo, auklėjimo, sveikatos priežiūros įstaigose, taip pat 

salėse, kuriose vyksta sporto varžybos bei kiti renginiai. Admi-

nistracinių teisės pažeidimų kodeksas numato įspėjimą arba 

baudą dėl rūkymo vietose, nurodytose savivaldybių tarybų 

priimtuose sprendimuose, kuriuose draudžiama tai daryti.  

Rūkymo rykštė kerta ne tiktai rūkaliui 

Mūsų gimnazijoje, kaip ir kitose miesto mokyklose, yra rūkančių gimnazistų. Mokiniai rūko tualetuose,  gimnazijos 

prieigose.  Reaguodama į susiklosčiusią padėtį, mokyklos administracija nuolatos mokiniams primena: vado-

vaujantis gimnazijos Mokinio taisyklėmis, vartoti tabako gaminius bei elektronines cigaretes -  draudžiama. Vie-

nam kitam rūkančiajam teko atsidurti prieš atsakingų asmenų fotoaparato objektyvą, tėvams -  sulaukti skam-

bučio dėl vaiko neatsakingo elgesio. Klausimas: kokią prasmę turi taisyklės, kai jų nesilaikoma? O gal yra būdų 

skatinti mokinių sąmoningumą?  

Simonas GUDAITIS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys 

http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fschoolproud.com%2F&h=7AQFMpKg0&s=1


KULTŪRA 4 

Janoniečiai – aktyvūs muzikos olimpiados dalyviai   

Spalio 20-ąją „Juventos“ progimnazijoje 

vyko Lietuvos mokinių muzikos olimpiados II 

turas, kuriame, organizatoriams padarius 

išimtį, dalyvavo tiek pat, kiek ir mokyklinėje 

perklausoje, - šeši Juliaus Janonio gimnazi-

jos atstovai. Paprastai mokykloms daugiau-

siai leidžiama paruošti 3 atstovus, o iš viso 

ketvirtojoje miesto muzikos olimpiadoje da-

lyvavo 9 mokiniai. Organizatoriai džiaugėsi 

išskirtiniu janoniečių pasiruošimu ir aktyvumu 

olimpiadoje, kurią sudarė 4 užduotys: muzi-

kos istorijos ir teorijos testas, muzikinio rašto 

skaitymas iš lapo, dainavimas ir originalios 

kompozicijos pristatymas. Janoniečių teigi-

mu, nesunkios, tačiau atidumo reikalaujan-

čios buvo pirmosios dvi užduotys. Galutiniai 

olimpiados rezultatai tradiciškai džiugina 

mūsų gimnaziją: I vietą laimėjo Lukas A-

luzas, II vieta atiteko Andrėjai Vasiliauskai-

tei. Abu janoniečiai vyks į lapkričio 26-ąją 

Klaipėdoje vyksiančią Lietuvos mokinių mu-

zikos olimpiadą. 

Lukas ALUZAS, žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Gausi Juliaus Janonio jaunųjų muzikų komanda - olimpiados dalyviai 

bei jų pagalbininkai su muzikos mokytoja Inga Valaitiene. 

Atidaryta daktaro Algimanto Taškūno biblioteka 
Rugsėjį gimnazijoje iškilmingai atidaryta Tasmanijos 

(Australija) universiteto pedagogikos daktaro Algimanto 

Taškūno OAM gimnazijai dovanota lituanistinė biblioteka. 

Bibliotekos atidaryme dalyvavusi pedagogė iš Tasmanijos 

Regina Share pasidžiaugė Australijos lietuvių patriotų, pasky-

rusių savo gyvenimą lietuvybei puoselėti, veikla. „Ši bibliote-

ka ne tik gyvuos, bet ir plačiai paskleis žinią apie Australijos 

išeivių veiklą, atsidavimą ir meilę Tėvynei“, – sakė gimnazijos 

viešnia. Dr. A. Taškūnas, lietuvybės puoselėtojas, gimnazijai 

dovanojo per 50 savo darbo metų kauptą biblioteką apie 

Lietuvą ir lietuvius anglų, lietuvių ir kitomis kalbomis. Bibliote-

ką sudaro per 1 000 leidinių. Unikali dovana – Tasmanijos 

universiteto bibliotekos knygų siunta – mūsų gimnaziją pasie-

kė buvusios ilgametės gimnazijos anglų kalbos mokytojos, 

Anglų kalbos asociacijos pirmininkės A. Vaičiulienės iniciaty-

va ir dr. A.Taškūno dėka. Gimnazijos bibliotekos vedėja Biru-

tė Grigienė ir bibliotekininkė Vilija Grinbergienė ėmėsi darbo: 

siunta buvo išrūšiuota, suklasifikuota, aprašyta, sudaryti 

knygų, periodinių leidinių sąrašai bei įkurdinta atskiroje patal-

poje. Labai didelis serialinių leidinių rinkinys, ypač unikalus ir 

ne įkaino ja-

mas senų – 

retų knygų 

skyrelis, litua-

nistiniai moks-

lo darbai, 

s t r a i p s n i ų 

rinkiniai. Lie-

tuvių kilmės 

Aus t ra l i jo je 

g y ve n a n t i s 

pedagogikos 

d a k t a r a s , 

lietuvybės ir 

l i tuanist ikos 

populiarinto-

jas, Tasmani-

jos universite-

to profesorius 

emeritas A. 

T a š k ū n a s 

daug pas-

tangų įdėjo, 

kad išsaugotų lietuvybę Australijoje. Tasmanijos universitete 

1987 metais įsteigė Lietuvos studijų Sambūrį, kuris sėkmingai 

gyvuoja ir šiandien, atvėrė kelią lietuviškoms studijoms ir litua-

nistikai. Tasmanijos universitete parašyta 15 disertacijų lietu-

viškomis temomis, daug mokslo darbų. Leidžiamas metinis 

žurnalas „Lithuanian Papers“, vienintelis žurnalas anglų kal-

ba, pateikiantis žinių apie Lietuvą. Nuo 2014 metų žurnalas 

publikuojamas internete. Australijos lietuvių sukauptos kny-

gos – didelis kultūros, mokslo ir dvasinis turtas mūsų gimnazi-

jai. 

Algimantas Taškūnas 

 Gimė 1929 m. lapkričio 25 d. Alytuje. 

  1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno ir mokėsi Vokietijo-

je.  

 1949 m. išvyko į Australiją, gyvena Tasmanijoje.  

 1987 m. Tasmanijos universitete sukūrė lituanistikos studijų 

modelį – Lietuvos studijų sambūrį.  

 1992 m. Australijos valdžia paskyrė medalį „Order of 

Australia Medal“.  

 2008 m. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerija 

suteikė mokslo premijos laureato vardą už mokslo patir-

ties ir pasiekimų sklaidą.  

 Iki 2013 m. – mokslinių tyrimų profesorius Tasmanijos uni-

versitete.  

Birutė GRIGIENĖ, 
gimnazijos bibliotekos vedėja  

Simbolinę atidarymo juostelę nukirpo 

pedagogė iš Tasmanijos Regina Share. 

Nedo UZAKOV nuotr. 
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Stipriname bendradarbiavimą su Šiaulių valstybine kolegija 

Gimnazijos inf. 

Šiaulių valstybinė kolegija (ŠVK)  pakvietė mūsų  gimnazijos 

gamtos mokslų, matematikos, inform acinių technologijų ir 

menų dalykų mokytojus susipažinti su kolegijoje vykdomo-

mis studijų programomis bei apžiūrėti studijų bazę. Kolegi-

jos studijų bazės pristatymo tikslas – aptarti kolegijos ir gim-

nazijos bendradarbiavimo galimybes, įgyvendinant gam-

tamokslinio bei inžinerinio ugdymo (STEAM dalykų) projek-

tus (tiriamuosius darbus).    

 

Kolegijos fakultetuose apsilankę mūsų kolegos bei kolegijos 

bendruomenė neabejoja: bendradarbiavimas kviečiant 

išbandyti moksleivius kolegijos turimą materialinę bazę bus 

abiem pusėms naudingas. Jau netrukus tikimasi kolegijoje 

sulaukti moksleivių, kurie galės ne tik apžiūrėti, su kokiomis 

priemonėmis ir įrengimais tenka susidurti studentams, ta-

čiau ir žinias įtvirtinti įvairių praktinių užsiėmimų metu.  

Apsilankę Verslo ir technologijų, Sveikatos priežiūros fakultetų katedrose, likome maloniai nustebinti. Šiaulių valstybinė ko le-

gija gali pasigirti turinti laboratorijų, įvairių įrenginių, kuriais naudodamiesi studentai ir mokiniai gali pritaikyti savo žinias rea-

liose situacijose.   

 

Pamatę, kaip prie šiandienos poreikių yra prisitaikiusi 

Šiaulių valstybinė kolegija, žadėjome sugrįžti su mokslei-

viais. 

Tris dienas pėsčiomis - iš Kryžių kalno į Šiluvą 

Danutė KRATUKIENĖ, 
tikybos mokytoja 

Rugsėjo 9 dieną Kryžių kalne prasidėjo keturioliktasis piligriminis 

žygis į Šiluvą. Žygiui vadovavo Šiaulių vyskupas Eugenijus Bar-

tulis. Į žygį susirinko  ne tik piligrimai iš Lietuvos, bet atvyko jau-

nimas iš Baltarusijos, Lenkijos, drauge keliavo maltiečių grupe-

lė iš Vokietijos. Jau tradicija tapęs žygis sukvietė ir gimnazistus. 

Vyskupas pasidžiaugė, jog piligriminiame žygyje dalyvavo tiek 

piligrimų, kiek metų švenčia Šiaulių miestas – 780. 

Pirmąją dieną  nueita 20 kilometrų iki Rėkyvos ežero, ten laukė 

muzikinė programa, laužas, vakarienė ir palapinių miestelis. 

Šeštadienį ilgesnis atstumas nebuvo kliūtis džiaugtis pažintimis, 

draugyste, puikiu oru ir gyventojų vaišingumu. Vakare, Gaušt-

vinio ežero pakrantėje, skambėjo dainos, giesmės, o kojos 

pačios kilnojosi šokio ritmu. Sekmadienį kelionę pradėjome 

miško takeliais, paežere ir laukais, o nuo Tytuvėnų miestelio 

mus sveikino iš Šiluvos grįžtantieji – su ašaromis linkėjo jaunimui 

gėrio ir grožio, tikėjimo tvirtumo ir vilties.  
Daugiau nei 30 janoniečių pasiryžo išbandyti savo 

jėgas ir įveikti 75 kilometrų atstumą iš Kryžių kalno į 

Šiluvą.  

Moksleiviai keliavo į mikroorganizmų pasaulį 
Šiais metais sulaukėme įdomaus seminaro 

„Mikrobiota – mikrokosmosas žmoguje“, kurį  

vedė Lietuvos sveikatos mokslų universiteto 

(LSMU) Mikrobiologijos ir virusologijos instituto 

docentė, mokslų daktarė, Daiva Janulaitytė 

Gunther su studentų komanda. 

Mokiniai dalyvavo netradicinėje pamokoje, 

kurią vedė dėstytoja su studentais. Pamoka 

vyko ne tik konferencijų salėje, bet ir mokyklos 

koridoriuose.  Studentai įrengė „Petri laboratori-

ją“, kuriai vadovavo mikrobiologijos tėvas Ro-

bert Koch. Pavadinimas pasirinktas neatsitikti-

nai, nes kitas mikrobiologas Julius Richard Petri 

sukūrė lėkštelę, kurioje galima auginti bakterijas. 

Studentai buvo įrengę penkias stoteles, de-

monstravo įvairius mikroorganizmus, pasakojo jų 

savybes, kovos su jais būdus. Vienas pavojin-

giausių mikroorganizmų, kurį atsivežė studentai, 

buvo auksinis stafilokokas.  Mokiniai jį galėjo 

apžiūrėti per mikroskopą. 

 Daiva ORLOVIENĖ, 
fizikos mokytoja 

Mokiniai mikroorganizmus galėjo pamatyti ir netgi pauostyti. 

Kiekvieną rudenį mūsų gimnaziją aplanko garsūs Lietuvos moksli-

ninkai, kurie festivalio „Erdvėlaivis Žemė“ metu supažindina moki-

nius su mokslo pasiekimais ir naujovėmis. 

Ritos MARGEVIČIENĖS nuotr. 
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Janoniečiai pademonstravo puikias žinias apie savo miestą  

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, klubo „Žemės draugai” vadovė, geografijos mokytoja 

Rugsėjo mėnuo buvo gausus įvairių renginių, skirtų mūsų 

miesto 780 - mečiui. Sėkmė lydėjo janoniečius ilgalaikiame 

projekte – protų mūšyje „100 Šiaulių mįslių“, kurį organizavo 

teisininkas Jonas Nekrašius ir Šiaulių miesto savivaldybė. Per 

8 turus, nuo 2015 metų lapkričio iki 2016 liepos,  konkurso 

dalyviai turėjo atsakyti į 100 klausimų apie Šiaulių istoriją, 

kultūrą, meną, literatūrą, sportą, svarbiausius miesto įvykius, 

žymiausius žmones ir jų darbus.  

Tarp jaunimo absoliučia nugalėtoja tapo Šiaulių Juliaus 

Janonio gimnazijos ketvirtokė  Miglė Kazimieraitytė (IV e 

klasė). Antrąją vietą laimėjo janonietė Viltė Vasiliauskaitė (II 

c klasė). Merginos apdovanotos Šiaulių miesto mero padė-

komis, Savivaldybės įsteigtais prizais ir saldainių fabriko 

„Rūta“ kvietimais apsilankyti Šokolado muziejuje. 

Atvira Jaunimo Erdvė, esanti Šiaulių apskrities Povilo Vi-

šinskio viešojoje bibliotekoje, pakvietė miesto moksleivius į 

interaktyvų orientacinį komandinį žaidimą „Daug žinai apie 

Šiaulius – esi gudresnis už kitus“. Atsiliepė 70 dalyvių.  

Naudodamiesi iPAD planšetėmis, žaidėjai turėjo atrasti ir 

nuskenuoti bibliotekoje esančius QR kodus. Tuomet jie gavo 

iš organizatorių žemėlapį maršruto, pagal kurį reikėjo surasti 

miesto istorinius objektus, atlikti įvairias užduotis. 

Šiame judriame, įdomiame ir šiuolaikiškame konkurse 

nugalėjo klubo „Žemės draugai“ komanda „Janonio geni-

jai“: Kotryna Najulytė (II b klasė) ir Edgaras Sviščiovas (II c 

klasė). Kotryna ir Edgaras padarė tokį stiprų įspūdį konkurso 

organizatoriams, kad netgi sulaukė pasiūlymo organizuoti 

protų kovas Šiaulių miesto jaunimui!  Sveikiname! 

Konkurso „100 Šiaulių mįslių“ nugalėtojos Viltė Vasiliaus-

kaitė (II c) ir Miglė Kazimieraitytė (IV e) Šiaulių miesto 

savivaldybėje. 

Gimnazistų sėkmė  konkurse „Europos kalbų labirintas 2016” 

Mūsų gimnazijos mokinių komanda daly-

vavo respublikiniame konkurse - protų kovų 

finale „Europos kalbų labirintas 2016”, Vilniu-

je.  

Europos kalbų dienai skirtame renginyje, 

kurio pagrindinis prizas – kelionė į Europos 

Parlamentą Strasbūre, rungėsi 12 stipriausių 

Lietuvos gimnazijų.  

Finaliniam renginiui  komandos paruošė  

prisistatymo  filmukus ir turėjo atsakyti į 50 

interaktyvių užduočių, kurios siejosi su Euro-

pos žemyno kalbine įvairove, kultūra, geog-

rafija, literatūra, įžymiais žmonėmis. 

Mūsų gimnazijos komandos pagrindą su-

darė II c klasės mokiniai, klubo „Žemės drau-

gai“ nariai.  

Įtemptoje ir permainingoje klausimų – at-

sakymų kovoje dviem taškais nusileidome 

Alytaus Adolfo Ramanausko - Vanago gim-

nazijos komandai ir užėmėme antrąją vietą. 

 

Sveikinimai „sidabrinei komandai“! Ačiū už 

JJG vardo garsinimą! 

 

Rugsėjo 26 - oji pirmą kartą paminėta 

2001-aisiais, šie metai ir buvo paskelbti Euro-

pos kalbų  metais. Europos šalyse ši šventė 

itin mėgstama, švenčiama mokyklose, įstaigose, miestų  gatvėse. 

Šios gražios šventės tikslas – iškelti daugiakalbystę kaip vieną iš didžiausių Europos vertybių, skatinti įvairių kalbų mokymąsi 

bei kultūrų sklaidą Lietuvoje ir Europoje. Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 
geografijos mokytoja, klubo „Žemės draugai“ vadovė 

Janoniečiai Edgaras Sviščiovas, Karolina Šablinskaitė, Gražvydas Ja-

kumas, Augmina Pocevičiūtė, Airis Kairys, Dovilė Bakonytė - konkurso 

„Europos kalbų labirintas 2016” laureatai.  
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Kur stojo mūsų abiturientai?  

Nuo praėjusių metų gana ženkliai daugėja studijuojančių 

užsienyje studijuojančių janoniečių:  2014 metais į užsienio 

universitetus  stojo 14,  pernai – 22, šiemet – 19 arba 10,7 

procento abiturientų. Daugiausiai abiturientai stoja į Di-

džiosios Britanijos universitetus, šiemet – net 14, antroje vie-

toje Danijos aukštosios mokyklos – 3, vienas įstojo į Prancū-

ziją (Airidas Banevičius Sorbonos universitete studijuoja 

filosofiją). Vienas abiturientas išvyko studijuoti į  Jungtines 

Amerikos Valstijas.  

Į  profesinio rengimo 

centrus šiemet nestojo nė 

vienas mūsų abiturientas. 

Nemažai abiturientų nes-

tojo niekur 

Šiais metais pirmą kartą 

net 34 abiturientai, maž-

daug dvigubai daugiau 

nei pernai ar užpernai,  

apskritai niekur nestojo. 

Jie vietoje studijų rinkosi 

kitokias veiklas: savano-

rystę krašto apsaugoje, 

Įvairiose tarptautinėse programose arba  įsidarbino.  

Gali būti, jog tokios tendencijos  rodo tam tikrą brandą, 

sąmoningumą: jeigu aiškiai nežinai, kuo nori būti, galbūt 

geriau skirti laiko geresniam savęs suvokimui, o ne stoti bet 

kur. Vakarų šalyse tai įprasta. Bet galimos ir kitokios prie-

žastys, pavyzdžiui, finansinės.  

Populiariausias – Vilniaus universitetas 

Tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų per trejus pastaruosius me-

tus populiariausias išlieka Vilniaus universitetas (šiemet sto-

jo 22,5 procento), po jo - Kauno technologijos universite-

tas (17 abiturientų), III vietoje  – Vilniaus Gedimino techni-

kos universitetas (15 abiturientų). Ir toliau daugėja janonie-

čių, studijuojančių Lietuvos sveikatos mokslų universitete: 

šiais metais čia įstojo  beveik 

8 procentai arba 14 mūsų 

abiturientų.   

Šiaulių universitetą šiemet 

pirmą kartą per trejetą pasta-

rųjų metų tepasirinko tiktai 1 

mūsų abiturientas, ankstes-

niais metais į ŠU stodavo po  

7-12 abiturientų. Po keletą 

abiturientų rinkosi  Šiaulių vals-

tybinę kolegiją ir Šiaurės Lietu-

vos kolegiją.  Daugiau kaip 

dvidešimt abiturientų įstojo į 

Vilniaus, Kauno kolegijas.  

Nė vienas abiturientas šiemet 

nepasirinko Lietuvos edukologijos universiteto ar Mykolo Ro-

merio universiteto.  

 

Šiais metais Lietuvos universitetuose studijuoja 101 arba 56,7 procento  mūsų gimnazijos abiturientų, kolegijose 

– 24 arba 13,5 procento abiturientų.  Kasmet daugėja studijuojančių užsienyje ir vietoje studijų pasirinkusių kito-

kias veiklas.        

Sigutė STONKIENĖ, 
profesijos patarėja 

Janoniečių pasirinkimai stojant į Lietuvos aukštąsias mo-

kyklas per pastaruosius trejetą metų. 

Merginų pergalė matematikos olimpiadoje 

Spalio 19 dieną Didždvario gimnazijoje vyko šeštąjį 

kartą organizuota matematikos olimpiada-konkursas 

Šiaulių krašto merginoms. Jame dalyvavo ir mūsų 

gimnazijos atstovės. Per 2 valandas mokinės turėjo 

išspręsti 10 uždavinių, savo turiniu varijuojančių nuo 

naminių gyvulių tarpusavio priklausomybės iki trigo-

nometrijos bei reiškinių su laipsniais. Janonietės negrį-

žo tuščiomis – užimtos net 7 prizinės vietos gimnazinių 

klasių kategorijose. Savo amžiaus grupėse pirmokė 

Saulė Pigulevičiūtė ir antrokė Vaiva Balvočiūtė pasi-

rodė geriausiai,  trečiokės Inesa Burkevičiūtė, Domi-

nyka Razanovaitė bei Patricija Mendelytė atitinka-

mai užėmė I, II ir III vietas. Tarp ketvirtokių I vietos lai-

mėtoja tapo Eglė Sakalauskaitė, II vietą pelnė Berti-

na Dragūnaitė. Sveikiname merginas!  

Gimnazijos inf. 

Mūsų gimnazistės matematikos olimpiadoje - konkurse 

uždavinius krimto kaip riešutus. 

AKTUALIJOS 



Galvosūkis dėl laboratorijos   

- Kokia yra dabartinė situacija? – paklausėme gimnazijos 

direktoriaus.  

 - Laboratorija gimnazijoje yra labai svarbi. Mes jos neturi-

me, taigi šiuo požiūriu atsiliekame nuo kitų Šiaulių ir Lietuvos 

gimnazijų. Pabandėme įrengti mažą laboratoriją antrajame 

aukšte. Kainavo brangiai: teko iškelti tuos, kurie ten dirbo, 

bet vieta neprigijo — taip ir stovi tuščia. Mokytojų nuomone, 

patalpa per maža, su visa klase neįeisi.  Senajame pastate 

patogiai sudėliotas korpusas: per tris aukštus yra du fizikos, 

du biologijos, du chemijos kabinetai - viename iš jų būtų 

galima kurti laboratoriją.  

Visgi ateičiai galvojame apie rimtesnę laboratoriją - gali 

būti, jog sulauksime paramos iš senųjų mūsų draugų Australi-

joje, kurių jau nebėra. Mokytojams yra pasakyta: galvokite, 

dėkite projektą ant stalo: kuris kabinetas, kurioje vietoje, ko-

kie įrengimai turėtų būti, kažkokius sąrašus bent jau pieštuku 

-  ko reikia ir kiek tai maždaug kainuotų. Aš tikiu, kad labora-

toriją turėsime, nors kol kas ji yra net ne popieriuje, kol kas tai 

- vizija. 

 

- Kokios aplinkybės lemia, kad nėra laboratorijos: finansai 

ar kitos priežastys? 

- Problema yra tinkamas kabinetas (tinkamas plotas) ir fi-

nansai. Jeigu laboratoriją kurtume ne kuriame nors iš gamtos 

mokslų kabinetų, tektų atimti patalpą iš kažkurio mokytojo, o 

tai niekam nemalonu. Bet šiais laikais, kai viskas šitaip spar-

čiai vystosi, tobulėja, negalime atsilikti nuo kitų mokyklų.  

 

- Kaip laboratorijos nebuvimas veikia mokytojų veiklą bei 

gamtamokslinio srauto ir pirmųjų antrųjų klasių mokinių mo-

kymąsi? 

- Laboratorija -  mokinio ir mokytojo darbas, taikant teori-

nes žinias praktiškai. Vien tiktai teorinį mokymą Vakarų šalys 

jau seniai yra pamiršusios.  Juolab kad mes turime labai gerą 

pavyzdį: fizikė Valentina Rakužienė dirba su jaunaisiais moks-

lininkais, kurie yra laimėję prizinių vietų Kinijoje, Milane. Mes 

turime įdirbį, reikia  tiktai sukurti gerą bazę praktiniams dar-

bams. Laboratorija, aišku, prisidės prie mokymo kokybės ge-

rėjimo, mokinių paruošimo gyvenimui.  

 

- Kokios laboratorijos perspektyvos dabar? 

- Priklauso nuo mokytojų: ar jie norės, ar sugebės sukonst-

ruoti laboratoriją popieriuje, po to — planas popieriuje su 

įrengimais, baldais. Jeigu matysime, kad ko neišgalime, su-

siaurinsime. Mokytojams skirta užduotis: svajokime ir dėlioki-

me popieriuje, ko norime. O po to žiūrėsime, ar viską įgyven-

dinsime.  

 

„Jei laboratorija bus dėl „paukščiuko”, tai neatneš 

jokios naudos“  

 
Fizikos mokytoja, jaunųjų tyrėjų klubo „MES” vadovė Valen-

tina Rakužienė, kalbėdama apie laboratorijos kūrimo planą, 

sakė, jog dėl biologijos, chemijos ir fizikos skirtumų gali reikėti 

bent dviejų patalpų su skirtingais prietaisais. Atskira mažesnė 

patalpa (pavyzdžiui, dabartinis ūkio dalies vedėjo kabine-

tas) tiktų specializuotiems bandymams, kurie būtų atliekami 

grupėse.  

 

Mokytojos nuomone, pirmiausia reikia ne retų ir brangių, 

bet pačių elementariausių prietaisų, kuriais naudojamasi 

klasėse. Mokytoja pabrėžė, kad kartais ir Vilniaus laboratori-

jose nepakanka reikalingos įrangos, ką bekalbėti apie rim-

tesnę tyrimų bazę Šiauliuose. 

 

„Mano nuomone, jei laboratorija bus dėl „paukščiuko”, ji 

neatneš jokios naudos. Ne prietaisai, laboratorijos techniniai 

pajėgumai svarbu, o noras ir motyvacija mokytis ir tirti,” - 

sako Valentina Rakužienė. 

 

„Gimnazijoje turi būti gamtos mokslų laboratorija“ 
 

 Savo ruožtu chemijos mokytoja Janina Eigirdienė teigia, 

jog mokiniai grupėmis, padedami laboranto, galėtų daug 

ką ištirti praktiškai. Šiam tikslui įgyvendinti  būtų nepraktiška 

naudoti vieną didžiųjų kabinetų, tačiau vidutinio dydžio pa-

talpos pakaktų. Mokytoja pažymi, jog vien planuoti, kaip turi 

būti įrengta laboratorija, remiantis ankstesne praktika, sudė-

tinga: juolab keista iš mokytojo tikėtis architektūrinio projekto 

su sudėtingais brėžiniais, kai galima daug paprasčiau pasi-

tarti su įrangos montuotoju.  

 

„Manyčiau, kad gimnazijoje turi būti gamtos mokslų labo-

ratorija. Juo labiau tokioje, kaip mūsų, į kurią ateina tiek 

daug žingeidžių mokinių. Reikėtų įrengti laboratoriją, kuri 

atitiktų higienos normų reikalavimus, joje būtų galima dirbti 

grupėmis. Būtinai turi būti laborantas, kuris išmano gamtos 

mokslus, gali padėti mokiniams tiriant,” - teigia Janina Eigir-

dienė. 

Rugsėjo pradžioje direktorius Rimas BUDRAITIS gimnazijos Tarybai iškėlė laboratorijos kūrimo problemą. Kuo gim-

nazijai reikšminga laboratorija, „TEBŪNIE ŠVIESA” klausia direktoriaus ir mokytojų.  

Simonas GUDAITIS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys 

Nors gimnazijoje antrus metus įgyvendinama gamtamokslinės motyvacijos „Steam“ programa, gimnazistų la-

boratoriniai darbai - vis dar ateityje. 

Luko ALUZO nuotr. 
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Geriausia pažintis su profesija – asmeninė patirtis  
 

Vėl kviečia „Moksleivių praktikos savaitė“ 
Lapkričio 2 – 4 dienomis organizuojama „Moksleivių praktikos savaitė“ –  jau penktus metus vykstantis profesi-

nio orientavimo projektas, suteikiantis galimybę aktyviems ir motyvuotiems moksleiviams išbandyti įvai-

rias profesijas.  

Projektas iš esmės yra orientuotas į antrųjų klasių mokinius, 

tačiau sudaromos galimybės dalyvauti  ir kitų klasių moty-

vuotiems gimnazistams..  

Projekto tikslas – suteikti moksleiviams galimybę praktiškai 

susipažinti su darbo sąvoka, atskleisti jiems konkrečių specia-

lybių subtilybes. Nemažai anksčiau projekte dalyvavusių 

moksleivių teigė, kad praktika jiems padėjo geriau pažinti 

save, pasirinkti studijų ar karjeros kryptį!  

Moksleiviai visą rudens atostogų savaitę arba keletą dienų 

(priklausomai nuo konkrečios įstaigos galimybių) vietoje pa-

mokų keliauja į pasirinktą darbo vietą, kurioje įsilieja į konk-

rečių įmonių ir organizacijų darbuotojų komandas, atlieka 

užduotis, dalyvauja vidiniuose organizacijų procesuose.  

 

Į praktiką įeina: 

 

Tinkamiausios praktikos vietos parinkimas. 

Praktikos instruktažas: įvadas į Moksleivių praktikos savaitę. 

Praktikos savaitė: 5 (arba kitoks skaičius) dienų realios darbi-

nės patirties įmonėje iš pasirinktos srities. 

Asmeninis darbo aplinkos tyrimas, informacijos rinkimas, sis-

teminimas.  

Baigiamasis renginys: praktikų pristatymai, pasidalijimas pa-

tirtimi su bendraamžiais.  

Pažymėjimas apie atliktą praktiką įmonėje. 

Rekomendacijos (jei pageidaujama). 

Pelnomos socialinių kompetencijų valandos.   

 

Partnerių sąrašas nuolatos pildosi 

 

Projekto partneriai – socialiai atsakingos įmonės ir organiza-

cijos, kurių dėka galime moksleiviams pasiūlyti itin platų gali-

mų pasirinkti specialybių spektrą. Praktikos vietos ieškome 

individualiai, tad šis sąrašas nuolat pildosi. Šiais metais Ju-

liaus Janonio gimnazijos projekte „Moksleivių praktikos sa-

vaitė“ dalyvauja per 20 miesto įstaigų ir įmonių. 

 

 

Įvyko seniūnų mokymai 
Spalio 13-ąją gimnazijos seimūnai, klasių seniūnai bei jų 

pavaduotojai dalyvavo Mokinių seimo vykdomuose lyderystės 

mokymuose. Mokymai prasidėjo nuo paskaitos apie lyderystę, 

vėliau dalyviai pasiskirstė į dvi grupes. Pirmoji grupė diskutavo 

apie mokyklos pranašumus ir trūkumus. Antroji dalyvių grupė 

klausėsi paskaitos apie viešąjį kalbėjimą. Joje klasių seniūnai,  

pavaduotojai sužinojo, kokias pagrindines klaidas daro žmo-

nės, kalbėdami viešai, kokių žodžių reikėtų vengti ir kaip reikia 

taisyklingai kalbėti. Mokymų dalyviai galėjo geriau pažinti sa-

ve. Jie atliko testus, kurie parodė, koks jų charakteris, gyveni-

mo būdas. Gimnazistai, atsakę į klausimus, galėjo sužinoti, į kurį 

Seimuko narį jie yra panašiausi. Penktoji paskaita buvo apie 

kūno kalbą. Joje sužinota, kaip reikia neišduoti jaudulio, ką 

reiškia rankų gestai, kaip atkreipti klausytojų dėmesį ir kaip su-

dominti auditoriją. Mokymus organizavęs Mokinių seimas tikisi, 

kad mokymai dalyviams bus naudingi ateityje. 

Mokinių seimo mokymuose gimnazijos seimūnai, kla-

sių seniūnai bei jų pavaduotojai sužinojo daug nau-

dingų ir praktiškų dalykų.  

Luko ALUZO nuotr. 

Šiais metais gimnazijos projekte “Moksleivių praktikos savaitė” dalyvauja 21 miesto įstaiga ir įmonė, jose arti-

miau susipažinti su profesijomis panoro apie pusšimtis gimnazistų.  

Sigutė STONKIENĖ,  
profesijos patarėja 

Gustės KRIPAITĖS nuotr. 

Deividas BARTKUS, Mokinių seimo narys 
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Planuojame karjerą atsakingai 

Moksleivių praktikos savaitė. Dalyvauja 

per 50 mokinių, 21 Šiaulių miesto įstaigų ir 

įmonių.  

Lapkričio 15 dieną, 11.30 val., konferencijų 

salėje, - susitikimas su  Barclays Operacijų 

Centro Lietuvoje (BGOL) darbuotojų koman-

da, jau antrus metus organizuojančia konkur-

są „Barclays Technologijų Akade-mija“.  

Programos metu bus atrinkti moksleiviai, ku-

riems bus suteikta unikali galimybė įgyven-

dinti savo pasiūlytą projektą kartu 

su Barclays darbuotojų pagalba. Mokiniai 

galės ne tik gauti praktinių žinių apie inovaci-

jų vystymą, bet ir apsilankyti Barclays ofise, 

pamatyti kasdieninį darbą iš vidaus bei už-

duoti rūpimus klausimus. 

Dalyvauja tikslinė auditorija: 10-12 klasių mo-

kiniai. 

Vilniaus dizaino kolegija.2016 metų spalio 

21, lapkričio 4, 11, 18, 25 ir gruodžio 2 die-

ną Vilniaus dizaino kolegija organizuoja kūry-

bines dirbtuves/ atvirų durų dienas mokslei-

viams. 

Lapkričio 22 dieną, 15 val. aktų salėje, – ISM Moksleivių universitetas teminių paskaitų ciklas, puiki galimybė 

praplėsti akiratį, įgyti naujų žinių vadybos, komunikacijos, rinkodaros, politikos ir ekonomikos srityse. Mokymosi 

metu moksleiviai kviečiami pasirinkti paskaitas, pagal labiausiai dominančias sritis. 

Paskaitas veda pripažinti dėstytojai, lektoriai, praktikai iš Lietuvos ir užsienio. 

Lapkričio mėn. Šiaulių valstybinė kolegija renginyje „SVAKO 

studijos gyvai“ moksleivius supažindins su visomis studijų 

programomis, 2017 m. priėmimo sąlygomis, mokiniai kartu su 

studentais galės dalyvauti kūrybiškose veiklose. Registruotis 

el. p. vrs@svako.lt arba skambinti tel. 8 601 42 174.  

 

Lapkričio 3 d. I srautas 10.00–12.25 val.  

II srautas 12.30 – 14.55 val. 

Sveikatos priežiūros fakultetas, K. Čiurlionio g. 16A 

10,00 ir 12,30 val. – informacija apie studijų Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje galimybes, 2017 m. priėmimo sąlygas, vėliau – veik-

los pagal šias studijų programas: 

■ Bendrosios praktikos slauga ■ Burnos higiena ■ Kineziterapija 

■ Kosmetologija ■ Socialinis darbas 

 

 

Lapkričio 10 d. I srautas 10.00–13.40 val. 

Kolegijos centriniai  ūmai, Verslo ir technologijų fakulteto I rū-

mai, Auš ros al. 40 

10,00 ir 12,30 val. – informacija apie studijų Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje galimybes, 2017 m. priėmimo sąlygas, vėliau – veik-

los pagal šias studijų programas: 

■ Buhalterinė apskaita ■ Informacijos paslaugos ■ Įmonių ir 

įstaigų administravimas ■ Finansai■ Organizacijos komunikaci-

jos vadyba ■ Tarptautinis verslas ■ Turizmas ir viešbučiai ■ Vers-

lo ekonomika 

 

Lapkričio 17 d. I srautas 10.00–12.25 val.  

II srautas 12.30 – 14.55 val. 

Šiaulių valstybinės kolegijos centriniai rūmai, Aušros al. 40 

10,00 ir 12,30 val. – informacija apie studijų Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje galimybes, 2017 m. priėmimo sąlygas, vėliau – veik-

los pagal šias studijų programas: 

■ Automatika ■ Autotransporto elektronika ■ Elektros energeti-

kam ■ Informacinių sistemų technologija ■ Multimedijos tech-

nologijos 

 

 

Lapkričio 24 d. I srautas 10.00–12.00 val. II srautas 12.00–14.00 

val.   

Verslo ir technologijų fakulteto II rūmai, Vilniaus g. 137 

10,00 ir 12,30 val. – informacija apie studijų Šiaulių valstybinėje 

kolegijoje galimybes, 2017 m. priėmimo sąlygas, vėliau – veik-

los pagal šias studijų programas: 

■ Aplinkos apsauga ■ Automobilių techninis eksploatavimas■ 

Transporto logistikos technologijos ■ Statyba  

Vilniaus Gedimino technikos universite-

tas kviečia į Atvirų durų dieną! 

Data: 2016.12.09 

Vieta: Saulėtekio rūmai, Saulėtekio al. 

11, Vilnius 
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Ypatinga šventė - mokytojams 
Spalio 5-oji – tarptautinė mokytojų diena. Ši data pažymėta ir mūsų gimnazijoje – gimnazistai nuoširdžiai sveiki-

no savo mylimus mokytojus, auklėtojus. Pedagogai galėjo atsipalaiduoti, nes sutrumpintas pamokas vedė abi-

turientai. 166-osios laidos abiturientai mokyklos pedagogams surengė tikrą šventę Olimpinių žaidynių tema.  

Pasibaigus pamokoms mokytojai ir gimnazijos bendruome-

nė rinkosi į aktų salę – Juliaus Janonio sporto rūmus, kuriuo-

se vyko išskirtinis 166-osios abiturientų laidos organizuotas 

Mokytojų dienos renginys. Scenoje pasirodė sportinių šokių 

komanda. Vėliau mokytojams buvo parodyta tiesioginė 

transliacija, kurios metu netradicines olimpines rungtis net-

radiciškai atliko Kipras Greitis, skyręs specialų sveikinimą 

mokytojams.  

Dainą „Kelias į mokyklą“ scenoje atliko gimnazijos berniukų 

choras „Švogeriai“. Ignas Šimkūnas, Pijus Kondrotas bei 

Danutė Vaitekūnaitė atliko dainą „Vilčių vaivorykštė“, ku-

rios metu abiturientai kvietė šokti ir mokytojus. Netrukus į 

Juliaus Janonio sporto rūmus atvyko ir sinchroninio plauki-

mo komanda, sužavėjusi savo pasirodymu improvizuota-

me baseine.  

Tarp pasirodymų mokytojai turėjo „pasukti“ galvą, mat  

sulaukė šypseną keliančių klausimų, kurių atsakymams reikė-

jo išradingumo. Renginio pabaigoje mokytojai, suskirstyti į 9 

komitetus, buvo apdovanoti medaliais už savo nuoseklų bei 

nuoširdų darbą. Šypsenų neslepiantys pedagogai savo ruož-

tu tdėkojo už malonią profesinės dienos šventę.  

Apdovanotieji menų mokytojai džiaugiasi. 

Pasirodymas improvizuotame baseine sulaukė daug ovacijų. Mokytojai abiturientams dėkojo už viltį, kad     

Juliaus Janonio gimnazijoje bus baseinas.  

Lukas ALUZAS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Sveikindami mokytojus jų profesinės šventės proga janoniečiai šoko, dainavo ir vaidino.   

Godos URBAITYTĖS nuotr. 



Šiais metais gimnazijai sukanka 

165-eri metai. Per tiek laiko pasi-

keitė laikmetis, santvarkos, verty-

bės. Tačiau išliko tradicijos, esmi-

niai bendrumo principai. Ber ar 

tam nekyla pavojus, kai mūsų gim-

nazija nėra visiškai laisva, o ir mo-

kyklos įvaizdį norima radikaliai keis-

ti? 

Gimnazijai kyla didžiulis pavojus. 

Būtina prisitaikyti prie besikeičiančios situacijos. O ji tikrai ne-

džiugina: iš „Juventos“ progimnazijos į Juliaus Janonio gim-

naziją ateinančių mokinių skaičius nemažėja, tuo tarpu for-

muoti pirmųjų klasių leidžiama vis mažiau. Rezultatas akivaiz-

dus: 2013 - aisiais iš kitų miesto mokyklų priimta apie 60 moki-

nių, o 2016 - aisiais beveik dukart mažiau. 

Kils klausimas – o kas čia blogo? Visų pirma, kuo blogesnis 

yra mokinys iš vadinamojo pietinio rajono su vidurkiu 8,1 už tą 

iš asocijuotos mokyklos su vidurkiu 5,6? Niekuo, tačiau pirme-

nybė patekti į vieną geriausių Lietuvos gimnazijų suteikiama 

pastarajam! 

Kitas dalykas – tokiu priėmimo būdu nepriklausomą gimnazi-

jos identitetą suformuoti yra sunku. Pažvelkime į muzikinius 

kolektyvus:  dauguma jų yra „Juventos“ progimnazijos tęsti-

niai projektai. O konkrečiai gimnazijos kolektyvas tėra tik vie-

nas. Ar tai logiška? 

Ir tada daugelis reiškinių yra siejama būtent su „Juventos“ 

progimnazija. Gerbiu nemažą dalį šios mokyklos deklaruoja-

mų vertybių, tačiau derėtų pripažinti, kad būtent buvę kitų 

progimnazijų mokiniai yra mūsų gimnazijos variklis. 

Tačiau geriau yra turėti draugiškus asmeninius santykius nei 

suformuoti unikalią gabių žmonių bendruomenę. Bet laikai 

keičiasi – ateis metas ir Juliaus Janonio gimnazija taps laisva. 

Juliaus Janonio gimnazija yra ilgus metus žinoma kaip lyderė 

humanitarinių, socialinių ir menų mokslų srityse. Tai akivaizdu 

ir šiandien, bet vadovybė užsibrėžė – humanitarinį-meninį 

gimnazijos įvaizdį reikia keisti.  

Pradėta taikyti lyg aidas iš kitų mokyklų atėjusi „Steam“ prog-

rama, nuo 2015-ųjų pradėti formuoti sustiprinto gamtamoksli-

nio ugdymo srautai I-II klasėms. Prisiminkime, kad gamtos 

mokslų laboratorijų gimnazijoje nėra. 

Gimnazijos direktorius užsimena, jei mokykla per metus neįsi-

rengs laboratorijų (mažiausiai dviejų) ir technologijų kabine-

to, ji taps neįgali. Taip, to tikrai reikia, tačiau ar greitas finan-

savimas tam bus – abejojama.  

Keista, kad ir taip apkrauti gamtos mokslų mokytojai įdarbi-

nami architektais, planuojančiais naujuosius tyrimų kabine-

tus. Tad ar verta žūtbūt imtis radikalių pertvarkų? 

Kitas aspektas – kaip gimnazija gali tapti neįgali, kai į ją plau-

kia minios mokinių, o patenka ne visi? Atsakyčiau, kad nie-

kaip. Laboratorijų reikia būtinai. Tačiau ar greitas jos įrengi-

mas ką nors pagerins? 

O gali būti, jog ne pagerins, bet net pablogins situaciją. Ieš-

kant erdvių laboratorijoms, teks iš kažko jas atimti. Taip gali 

nukentėti tam tikrų disciplinų mokymas. O ką jau kalbėti apie 

tai, kad reikalinga, pavyzdžiui, ir pagalbinė muzikos auditori-

ja repeticijoms. Pagaliau atidėjus paskutinius pinigus labora-

torijoms, įvairiuose konkursuose dalyvaujantys janoniečiai 

turės už viską patys susimokėti. 

Tai gal derėtų neskubėti ir atsakingai sudėlioti prioritetus, kad 

niekas Juliaus Janonio gimnazijoje neliktų nuskriaustas? O ir 

kas iš to, kad mes turėsime viską, ko reikia, bet nebus bend-

ruomenės vienybės? 

Ateina išbandymų metas. 

AKTUALIJOS 8 
REDAKTORIAUS KOMENTARAS 

Kur link juda gimnazija? 

Lukas ALUZAS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Dalyvavome karjeros planavimo 
konferencijoje „Studfestas“ 

Gimnazijos inf. 

Nemaža grupė gimnazistų kartu su profesijos patarėja Sigute Stonkie-

ne spalio 14 dieną dalyvavo karjeros planavimo konferencijoje 

„Studfestas“, Vilniuje. Konferencija buvo skirta 10 – 12 klasių mokslei-

viams, savęs ieškantiems studentams ir ne tik. 

Šiemet renginys į Siemens areną sutraukė beveik 6000 moksleivių. 

Patirtimi dalijosi aukštųjų mokyklų atstovai, žymūs žmonės, karjeros 

specialistai, verslo atstovai. „Mokytojų kambaryje“  pranešimus moky-

tojams skaitė profesorius G. Navaitis, Socialinių mokslų kolegijos direk-

torė G. Skučaitė, Vytauto Didžiojo universiteto prodekanė Sigita Pe-

čiulytė, kitų aukštųjų mokyklų bei įstaigų specialistai. Renginys baigėsi 

koncertu, kuris tūkstantinę salę pakvietė pajudėti ir atsipalaiduoti. 

Konferencijoje „Studfestas“ gimnazistai bandė susivokti, ką 

veikti ir kuo būti baigus mokyklą.  

Mokomės kitaip 
Mes, pirmokai, džiaugiamės, jog Juliaus Janonio gim-

nazijoje vyksta daug netradicinių pamokų. Štai per 

lietuvių literatūros pamoką kartu su mokytoja Diana 

Žukauskiene ėjome į Angelo muziejų.  

     Angelo muziejus atidarytas 2014 metais. Jame eksponuo-

jama daugiau nei dešimt metų rinkta buvusio janoniečio 

Ryčio Milkinto angelų kolekcija. Taip pat jis turi nemažą lietu-

viškų knygų kolekciją. 

Buvo įdomu sužinoti apie lietuviškos spaudos draudimo me-

tus, pirmąsias lietuviškas knygas ir pamatyti gausią angelų 

kolekciją. Paprastai muziejuose eksponatai nėra liečiami, 

bet Angelo muziejuje R. Milkintas beveik visus eksponatus 

leido paliesti, apžiūrėti, o knygas pavartyti. Parodos autorius 

maloniai ir išsamiai atsakė visus klausimus, kuriuos mokiniai 

jam uždavė. R. Milkintas yra skulptorius, todėl dalis angelų 

sukurti jo paties, dalis – surinkti iš 29 pasaulio šalių, nupirkti, 

gauti dovanų. Angelai – iš molio, stiklo, porceliano, metalo, 

šiaudų, medžio. Yra ir angelų - lėlių. 

Ši netradicinė pamoka visiems labai patiko ir buvo naudin-

ga. Klasėje aptarėme: patys tikrai nebūtume nuėję į tokį 

muziejų, be to, išvykoje susipažinome su profesionalų kurtais 

kūriniais, praplėtėme akiratį, įgijome žinių, kompetencijų,  

linksmai praleidome laiką. Būtų smagu, jei turėtumėme dau-

giau tokių pamokų.  

 

Justė BESARABOVAITĖ,  
I b klasė 

Šeštasis „JJG Protų kovų“ sezonas prasidėjo! 
Spalis – ypatingas mėnuo mūsų gimnazijoje: pradedame naująjį JJG Protų kovų sezoną! 

Spalio 13 dieną į gimnazijos konferencijų salę 

sugužėjo daug smalsių, motyvuotų ir žiniomis gink-

luotų janoniečių.  

Pirmasis žaidimas pakvietė 14 komandų. Visos 

jos buvo supažindintos su Lietuvos Gimnazijų lygos 

(LGL) “Protų kovų” žaidimų formatu (vedėjas Ro-

bertas Petrauskas). 

Šiais metais prie „JJG Protų kovų“ žaidimo vai-

ro stos vedėjų komanda iš IV e klasės – Gabrielė 

Petrošiūtė ir Agnė Petukaitė bei IV f klasės mokinė 

Ieva Kasparavičiūtė. Joms talkins visi klubo „Žemės 

draugai“ nariai. 

Pirmasis sezono žaidimas buvo įtemptas, spal-

vingas ir labai permainingas. 

Skubame sveikinti ketvirtokų komandą  „Kebabų žaidynės“ - surinkę 37.5/50 taškų, įsitvirtino komandų lentelės pirmoje 

pozicijoje. Antroji vieta atiteko antrokų komandai „Ketuji“ (30/50 taškų), treti – komanda „Greitis“ (29,5/50 taškų). 

Spalio 24 dieną klubo „Žemės draugai“ nariai Kotryna Najulytė ir Edgaras Sviščiovas vedė „Jaunimo Protų kovų“ žaidi-

mą P.Višinskio bibliotekoje, Jaunimo erdvėje. Žaidimas skirtas Jungtinių Tautų organizacijos dienai paminėti.  

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 
klubo „Žemės draugai“ vadovė, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė 

Pirmojo naujojo sezono „JJG Protų kovų” žaidimo nugalėtojai ir 

prizininkai. 

Lietuvių literatūros pamoka Angelo muziejuje pirmokams labai patiko.  „Būtų smagu, jei turėtumėme 

daugiau tokių pamokų”, - sakė gimnazistai.  
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