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KULTŪRA 16 

Berniukų muzikos vakaras - dovana  
gimnazijos mokytojoms ir merginoms 

Kokia geriausia dovana moteriai kovo 8-

osios proga? Daina! Būtent taip gimnazijos 

vaikinai sveikino merginas bei moteris – jau 

trečiąkart nuo 2015-ųjų surengtas Berniukų 

muzikos vakaras. Renginio metu netrūko 

poezijos, malonių žodžių ir sveikinimų mote-

rims Kovo 8-osios proga. Fortepijonu lyrinę 

melodiją atliko Gražvydas Jakumas, do-

vaną dedikavęs specialiai II c klasės mer-

ginoms. Romantišką kūrinį iš legendinio 

miuziklo „La La Land“ elektrine gitara grojo 

Kornelijus Ručinskas, kaip visada nepakar-

tojamu balsu užbūrė Domantas Gružas, 

sudainavęs jau tradicija Kovo 8-osios pro-

ga tapusią dainą „High hopes“. Apie mei-

lę moterims dainavo Arminas Stočkus. Ren-

ginio vedėjas Lukas Aluzas intarpuose ne 

tik skaitė jausmingą Juliaus Janonio lyriką, 

bet ir citavo garsių asmenybių mintis apie 

moteris. Negana to, scenoje įvyko netikėta 

transformacija – prasidėjo loterija, kurios 

metu paaiškėjo, jog pasirodys grupė 

„Pabroliai“. Duetas atliko Livetos ir Petro 

Kazlauskų dainą „Tau tau tau“ – pastarasis 

žodis dainoje kartojosi net 84 kartus. Įspū-

dingą pasirodymą surengė ir kita abiturien-

tų grupė „Lietsargiai ir Danutė“.  

Milvydė Marija TAMUTYTĖ,   
Mokinių seimo narė 

Gimnazistai sveikino šiauliečius 

Vasario 16-ąją šiauliečiai, važiuodami 12 ir 21 autobusų maršrutais, jau vienuoliktą kar-

tą galėjo išgirsti lietuvių autorių eilėraščių. „Laiptų galerija“ jau vienuoliktą kartą rengė 

poetinę akciją „Nepriklausomybės maršrutas“, kurioje antrus metus iš eilės dalyvavo ir 

mūsų gimnazijos mokiniai Aurimas Nausėdas bei Lukas Aluzas, kartu su aktore, taip pat 

janoniete Monika Šaltyte. Tokią tradiciją bei stiprėjančius ryšius tarp įstaigų įprasmino 

kovo 1-ąją dieną gimnazijos pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Šiaulių „Laiptų 

galerija“. 

Dariaus ANČEREVIČIAUS nuotr. 

Jūratė ŠIMKUVIENĖ,  
prancūzų kalbos mokytoja 

„Le voyage dans le temps“ („Kelionė laike“) 

Mūsų gimnazijos antrokė Emilija 

Baranauskaitė ir trečiokas 

Ignas Šimkūnas dalyvavo 

frankofonijos renginyje „Le voy-

age dans le temps“ („Kelionė 

laike“). 

Kovo 2 dieną mūsų gimnazijos II klasės mokinė 

Emilija Baranauskaitė kartu su trečioku Ignu Šimkūnu 

dalyvavo  jau septintą kartą organizuojamame 

renginyje „Le voyage dans le temps“ („Kelionė 

laike“), Šiaulių Didždvario gimnazijoje. Kartu su 

Šeduvos gimnazijos,  Pasvalio P. Vileišio gimnazijos, 

Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos, Pakruojo 

„Žemynos“ pagrindinės mokyklos, Šiaulių 

„Juventos“, Medelyno progimnazijų,  Stasio 

Šalkauskio gimnazijos, „Gegužių“ progimnazijos mo-

kiniais klausėsi vieni kitų prancūziškai atliekamų 

dainų, deklamuojamų eilių, žavėjosi muzikantais bei 

šokėjais. Mus visus jungė meilė prancūzų kalbai. 

Renginio pabaigoje buvo įteiktos padėkos bei 

Prancūzijos ambasados dovanėlės.  
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AKTUALIJOS 

Aktualu dešimtokams: 
mokomųjų dalykų pasirin-

kimai  

Ką manote apie mokslo 
metų ilginimą? 

Gimnaziją ruošiamasi 
modernizuoti 

(Ne)laisvė (ne)susišnekėti 

Skaitykite 15 psl. 

ĮVYKIAI 

Skaitykite 3 psl. 

Nukelta į 4-5 psl. 

KULTŪRA 

Abituriento kūryba tapo 
filmu 

SPORTAS 

Draugiškas tinklinio    
turnyras 

Lietuvos mokyklų žaidynės 

Egzaminai  
mokytojų akimis 

Miesto mokytojai 
sportavo gimnazijoje  

Vasario 10-ąją į koncertų salę „Saulė“ rinkosi gimnazistai, draugai, mokytojai, tėveliai. Čia vyko 166-

osios abiturientų laidos Šimtadienio spektaklis „Kai užaugsiu, būsiu...“, sukėlęs nepamirštamų įspūdžių 

patiems abiturientams ir žiūrovams. 

 Šimtadienis - nepamirštama  
abiturientų šventė 



Apie gerus žmones... 

Gimnaziją ruošiamasi modernizuoti 
Mūsų gimnazija per 26 metų 

Nepriklausomybės laikotarpį 

patyrė daug reikšmingų įvykių, 

kuriuos nulėmė ypatingi žmo-

nės. Tai Australijos lietuviai – 

Isolda Poželaitė - Davis      

(1923 - 2013), Vladas Morkys 

(1908 – 2004) ir Kazimieras 

Butkus (1916 – 2013). Gimnazi-

jos fojė kabo varpas, skirtas 

šiems Australijos lietuviams at-

minti. Jis nulietas už V. Morkio 

palikimo lėšas. O praeitą ru-

denį mus pasiekė jau paskutinė K. Butkaus parama, skirta 

gimnazijai modernizuoti bei buvusių mūsų gimnazistų, da-

bar jau studentų, studijoms remti. Šiuo metu stipendijas 

gauna 18 studentų, besimokančių Lietuvoje.  

Antroji paramos dalis taip pat tikslinė, skirta gimnazijai 

modernizuoti. Modernizavimas – tai naujos IT bei kitos mo-

kymo priemonės, kabinetų baldai, patalpų remontas. Tiki-

mės įrengti ir keletą naujų patalpų palėpėje. Svajojame 

apie laboratorijas. Laukia ir gimnazijos aplinkos tvarkymas, 

ypač stadionas.  

Šalia garbingų Australijos lietuvių, dėl kurių Australiją gali-

ma vadinti antrąja mūsų gimnazijos tėvyne, privalau pami-

nėti mūsų mokytoją Augutę Vaičiulienę, kuri ne tik atrado 

šiuos nuostabius gimnazijos draugus, bet ir visą laiką su jais 

bendravo. Ji mums – bendravimo pavyzdys. 

 Kviečiu visus gimnazijos bendruomenės narius, pedago-

gus, mokinius ir jų tėvus,  teikti pasiūlymus gimnazijai moder-

nizuoti. Mes turime galimybę patobulinti savo mokyklą – 

mokiniams ir mokytojams sukurti geresnes ugdymosi ir ugdy-

mo sąlygas. Šis procesas paprašys iš mūsų ir naujų kompe-

tencijų – teks domėtis naujomis priemonėmis, jas išsirinkti, 

išmokti jomis naudotis. Tikiuosi, kad tai pakels mūsų kvalifika-

ciją, kad ugdymo proceso dalyviai geriau jausis savoje mo-

kykloje. Tad laikas nelau-

kia. Turime veikti. 
Rimas BUDRAITIS,  

direktorius 

Ką manote apie mokslo metų ilginimą? 
Mokslo metus norima paillginti - iš pradžių dviem savaitėmis, laipsniškai - mėnesiu. Švietimo ir mokslo ministerija 

nuo ateinančių metų siūlo pridėti 10-15 dienų. Teigiama, jog mokslų krūvį būtų galima išdėstyti nuosekliau.  

“Tebūnie šviesa” domėjosi, ką apie tokį šalies valdžios siūlymą mano gimnazijos mokiniai ir mokytojai?  

Kristijonas PIKTURNA, 
 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys 

AKTUALIJOS 2 

JOKŪBAS, I b klasė:  

- Mano nuomone, mokslo metų ilginimas būtų labai kont-

raversiškas. Iš dalies tai labai gerai - mokiniams bus maži-

namas krūvis, daugiau žmonių perpras temą. Kita vertus, 

kai kurie mokiniai spėja ir temas perpranta greičiau, jiems ir 

esamas tempas yra geras. Mokslo metų ilginimas, akivaiz-

du, nebūtų efektinga žemesnių nei 9 klasių mokiniams: jau 

gegužę mes mokėmės labai sunkiai, vos neatmestinai. 

Mokslai tampa antraeiliai. Apibendrintai, idėja lyg turi teo-

rinių pliusų, bet praktiškai tai kaip komunizmas – neišdegs. 

AIRIS, II c klasė 

- Valdžia bando tvarkyti ne tas problemas. Mokslo 

metų ilginimas nieko nepakeis, juolab kad mokytojai ir taip 

ieško, kuo užimti mokinius tas paskutines mokslo metų sa-

vaites. Teigiama, neva mokiniai namuose dykaduoniautų. 

Tuomet tegul tėveliai ateina pažiūrėti jų vaikų popamoki-

nių veiklų, koncertų, pasidomėti, kiek laiko jie praleidžia su 

draugais susitikę mieste ir panašiai. Mano nuomone, ilgin-

dami mokslo metus tiktai tuščiai prašvaistytume labai gra-

žų pirmąjį vasaros mėnesį. 

TEODORAS, IV f klasė:  

- Visų pirma, ar darant kokias nors reformas, yra atsik-

lausiama mokinių ir mokytojų nuomonės? Ar už papildo-

mas mokslo dienas mokytojams būtų deramai padidinti 

atlyginimai? Ar mokymosi kokybė pagerėtų? Labai abejo-

ju. Mokslo metų prailginimas nepagerins mokymosi rezulta-

tų, tik dar labiau išsekins nuvargusius nuo mokslų mokinius. 

Sakoma, jog Lietuvoje yra bene vienos iš ilgiausių vasaros 

atostogų palyginti su kitomis Europos šalimis. Ir tebūnie! 

Būkime bent tuo ypatingi, nereikia visko aklai kopijuoti  iš 

svetur. 

Zita STANKEVIČIENĖ, direktoriaus pavaduotoja ugdymui: 

- Apie mokslo metų ilginimą esu dvejopos nuomonės. 

Kas dėl mokymosi krūvio mažinimo, galbūt idėja ilginti 

mokslo metus ir būtų tikslinga. Kita vertus, požiūris į ugdymo 

turinio efektyvinimą turi būti sisteminis: jeigu brandos egza-

minai ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo grafikas 

liks toks pat, darbo nebus.    

Daiva GEDMINIENĖ, Neformaliojo švietimo ir pagalbos sky-

riaus vedėja: 

- Aiškios nuomonės neturiu. Paprastai iki birželio 10 die-

nos veiklos mokykloje vyksta. Problemą matau kitur: nema-

ža dalis trečių klasių mokinių stengiasi įsidarbinti nuo birželio 

1 dienos. Jau ir dabar kyla problemų dėl atsiskaitymų, tad 

pailginus mokslo metus, tikėtina, jų būtų dar daugiau.  

Mintis ilginti mokslo metus kelia abejonių ir mokiniams, ir   

mokytojams. 

Sigutės STONKIENĖS nuotr. 

APKLAUSA 

Miesto mokytojai sportavo gimnazijoje 
Šiaulių miesto mokytojai geba ne tiktai mokyti vaikus, skiepyti jiems sveikos gyvensenos pagrindus, bet ir patys 

rungtyniauja sporto renginiuose. To pavyzdys - vasario 23 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vykusios Ši-

aulių miesto mokytojų sporto žaidynės, kurias organizavo gimnazijos kūno kultūros mokytojai.  

Miesto kūno kultūros mokytojų klubo pirmininkas Edvinas 

Gedgaudas, pasveikinęs dalyvius ir palinkėjęs gerų startų, 

kvietė kolegas išbandyti jėgas smiginio, tamburello,  orienta-

vimosi  sporto uždarų patalpų trasoje bei estafetėje. Žaidyn-

ėse dalyvavo Juliaus Janonio, Didždvario, Simono Daukan-

to, Lieporių, Šiaulių Universiteto gimnazijų ir „Rasos“, Saldu-

vės, Gytarių, Vinco Kudirkos progimnazijų komandos, kurias 

sudarė įvairių dalykų mokytojai. Po atkaklių kovų buvo 

išaiškinti stipriausieji atskirų sporto rungčių nugalėtojai ir prizi-

ninkai. Bendroje žaidynių įskaitoje nugalėtoja tapo Lieporių 

gimnazijos mokytojų komanda, II vieta džiaugėsi Didždvario 

gimnazijos mokytojai, III vietą užėmė Šiaulių universiteto 

gimnazijos mokytojai. Renginio nugalėtojai ir prizininkai 

apdovanoti Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos 

įsteigtais prizais.  
Irena VIDŽIŪNIENĖ, 

kūno kultūros mokytoja 

Gausus būrys Šiaulių miesto mokytojų įrodė, kad pedagogai gali ne tik mokyti vaikus, skiepyti jiems sveikos 

gyvensenos pagrindus, bet ir patys rungtyniauti sporto renginiuose. 

Varžėmės ir nugalėjome  
foto - orientavimosi žygyje 
Kovo 10 dieną Šiaulių mieste vyko renginys „Marguok! Ver-

buok! Su Lietuva!“. Janoniečiai  dalyvavo foto-orientavimosi 

žygyje, kuris buvo skirtas Lietuvos Nepriklausomybės at-

kūrimo dienai paminėti. Šio žygio pagrindinis tikslas buvo 

pagal užuominas, susijusius su mūsų miesto architektūra, 

švietėjais bei buvusiais janoniečiais, rasti žemėlapyje 

pažymėtus objektus ir atpažinti objekto fragmentą foto-

plane. Po ilgų klajonių, smagiai ir įdomiai praleisto laiko visi 

buvo apdovanoti saldžiai prizais, o nugalėtojai - Šiaulių turiz-

mo informacijos centro prizais. 

„Marguok! Verbuok! Su Lietuva!“ nugalėtojos (iš kairės): Urtė Gudeikytė, Gerda Veikutytė, Živilė Kavaliauskaitė, 

Agnė Jankauskaitė, Beatričė Tabokaitė (nuotr. nėra) ir kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė (dešinėje). 

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 
kūno kultūros mokytoja 

Godos URBAITYTĖS nuotr. 

15 SPORTAS 



Sėkmė Lietuvos mokyklų žaidynių 
 šachmatų finalinėse varžybose 

Vasario 28 dieną Druskininkuose vyko Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų finalinės varžybos.  

Ankstyvą sekmadienio rytą viešbutyje „Dainava“ buriavosi gausus būrys šachmatininkų, kurie varžėsi dėl 

geriausiųjų titulo. Varžybose dalyvavo 22 komandos iš visos Lietuvos.  

Varžybos buvo vykdomos 7 ratų šveicar-

iška sistema (12 min. + 5 s.). Užimtos vietos 

buvo nustatomos pagal didžiausią visų ko-

mandos surinktų taškų skaičių. Po įtemptų 

kovų išaiškėjo nugalėtojai ir prizininkai, kurie 

apdovanoti taurėmis, medaliais, diplomais ir 

žaidynių marškinėliais. 

Pergale džiaugėsi mūsų gimnazijos ko-

manda: Lukas Bučinskas, Nedas Jankevičius, 

Agnė Semonavičiūtė, Berta Rėja Butvilaitė. 

Antrąją vietą užėmė Kauno Jėzuitų gimnazija 

ir trečiąją vietą laimėjo Vilniaus Žirmūnų 

gimnazijos komanda. Sveikiname! 

 Janoniečiai - Lietuvos mokyklų žaidynių  
Šiaulių miesto šaudymo varžybų laureatai 

Vasario 14-15 dienomis Šiauliuose, klubo 

„Oksalis” šaudymo tire, vyko Lietuvos mokyklų 

žaidynių Šiaulių miesto šaudymo varžybos, ku-

riose dalyvavo 6 gimnazijų ir progimnazijų ko-

mandos. Kiekvienas komandos dalyvis sušaudė 

po 20 įskaitinių šūvių. Susumavus komandų įskai-

tinius šūvius, mūsų gimnazistai Domantas Gružas, 

IVa, Tadas Lesiuk, III d, Deividas Dryža, III c,  

Kornelija Račkauskaitė, III b, Klaudija Vitkaus-

kaitė, IV c, Justina Kapilovaitė, IV b laimėjo I 

vietą ir pateko į tarpzonines varžybas, kurios 

vyks balandžio 7 dieną, Rokiškyje. 

Janoniečiai tapo finalinių Lietuvos mokyklų žaidynių šachmatų varžybų laureatais. 

Janoniečių komanda tapo šaudymo varžybų laureatais. 

Godos URBAITYTĖS nuotr. 

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 
kūno kultūros mokytoja 

Abiturientų 
pergalė 

draugiškame  
tinklinio turnyre  

Linda GUDAITĖ, 
kūno kultūros mokytoja 

Abiturientų ir antrokų komandos rinkosi į fi-

nalines tinklinio rungtynes. Šį kartą sėkmė šyp-

sojosi abiturientams - jie galėjo džiaugtis 

nelengva pergale. Finalinių rungtynių 

nugalėtojams ir prizininkams buvo įteikti 

medaliai.  

Finalinių tinklinio turnyro varžybų dalyviai. 

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 
kūno kultūros mokytoja 

SPORTAS 14 3 TEMA 

Egzaminai mokytojų akimis 
Kiekvienam gimnazistui rūpi, kaip susiklostys jo egzaminų sesija,  kaip pavyks parodyti sukauptas žinias. 

Neretai susimąstoma, ar valstybinių brandos egzaminų – ypač lietuvių kalbos ir literatūros egzamino – vertinimo 

sistema neįspraudžia mokinio į programos rėmus, ar tokie egzaminai nevirsta paprasčiausiais testais? Gimnazi-

jos mokytojų nuomonės, jų įžvalgos apie egzaminų vertinimo procesą, vertintojus - nevienareikšmiškos.  

Atsisakė vertinti istorijos VBE 

Istorijos mokytoja Elvy-

ra RICKEVIČIŪTĖ, buvu-

si ilgametė vertintoja, 

nusprendė atsisakyti 

vertinti istorijos VBE. 

Mokytoja pripažįsta: 

„Laikai keičiasi: mažai 

vertintojų, todėl tenka 

ištaisyti didelį skaičių 

darbų. Reikalaujama 

greito tempo, trūksta laiko įsigilinti į darbą.” Įvardydama 

priežastis, kodėl prieš dvejus nusprendė atsisakyti vertinti 

istorijos VBE (šiuo metu gimnazijoje tarp istorikių nėra 

vertintojų), mokytoja prideda, jog Nacionalinis egzaminų 

centras ne visada įsiklauso į mokytojų pastabas, galioja 

taisyklė, kad ši įstaiga visada teisi. Be to, istorikė teigia, esą 

egzaminas pernelyg nesubalansuotas, atitolintas nuo mo-

kinių. Pastebima keista tendencija: išlaikymo ribą peržen-

gia praktiškai visi, bet šimtukus gauna vos keli abiturientai 

šalies mastu. „Ir mano auklėtiniai vienais metais laikė, 

tikėjausi aukštų rezultatų, kadangi mokiniai buvo geri. 

Sulaukę rezultatų, mokiniai nusivylė. Aš vėliau pagalvojau: 

gal ir gerai, kad netaisiau tų darbų”, – asmenine patirtimi 

dalijosi mokytoja.  

Vertina dėl patirties ir mokinių  

Matematikos mokytoja Jūratė 

GEDMINIENĖ vertintoja dirba 

daugiau kaip dešimt metų. 

Pasak jos, ši veikla labiausiai 

naudinga mokiniams, kurie iš 

pirmų lūpų gali gauti patarimų, 

suž inot i ,  kok ios  dažnai 

kartojamos klaidos pakiša koją 

abiturientams. Mokytojos teigi-

mu, vertintojai pirmą ir antrą 

dieną taisydami darbus pildo 

instrukciją, o pasibaigus egza-

minų sesijai atliekama užduočių analizė, diskutuojama, ką 

galima patobulinti. „Aišku, darbo valandos yra ilgos, dar-

bas daug reikalaujantis, monotoniškas, tačiau man 

svarbiau tai, kad mano patirtis didėja, o sužinota infor-

macija galiu pasidalyti su mokiniais”, – pasirinkimo dirbti 

vertintoja priežastis komentuoja mokytoja.  

 

 

 

Prasminga veikla ir pareiga 

„Man VBE darbų vertinimas yra la-

bai įdomi veikla, kurios kasmet 

laukiu”, – sako lietuvių kalbos 

mokytoja Alma ŠEPUTIENĖ. Litu-

anistės nuomone, lietuvių kalbos ir 

literatūros VBE vertintojų darbo 

sąlygos yra geros: užduotys tai-

somos ne tik Vilniuje, bet ir kituose 

didmiesčiuose, į Vertinimo centrą 

atvežamas fiksuotas kiekis rašinių, 

todėl aišku, ko tikimasi iš vertintojo. 

„Pirmiausia, tai jaučiamės reikalingi ir vertinami, išklausomi 

mūsų pasiūlymai dėl darbo sąlygų gerinimo”, – NEC 

požiūrį į darbuotojus apibūdina mokytoja.  

Pieštaringai vertinamas egzaminas 

Tarp mokinių ir mokytojų dažnai kyla diskusijų, ar lie-

tuvių kalbos ir literatūros VBE yra tinkamas. Pavyzdžiui, Vil-

niaus licėjaus lietuvių kalbos mokytoja Asta KARALIŪTĖ - 

BREDELIENĖ teigia: „Dirbtinai skaidyti rašinius į 

„žanrus“ (literatūrinį ir samprotavimo) nėra logiška. Pirmu 

atveju neva svarbiau yra analizuoti programos medžiagą 

(skaitytus kūrinius), o antruoju – samprotauti. Bet juk kie-

kvienam apie tai susimąstančiam žmogui aišku, kad 

nesamprotaudamas nieko neišanalizuosi, o neanalizuo-

damas negalėsi pagrįstai samprotauti.“ Kita mokytoja 

Vilija DAILIDIENĖ pabrėžia egzamino vertinimo ydas: 

tikrintojams kalama, jog šie nieko nesuprantantys – turį 

besąlygiškai vadovautis instrukcija; suabejojus, ar argu-

mentai atitinka instrukciją, mažinamas taškų skaičius už 

turinį. Taigi šabloniška vertinimo sistema skatinamas tra-

faretiškas rašymas. 

Kviečia įgyti pasitikėjimo           

Reaguodama į lietuvių kalbos mokytojos Vilijos DAI-

LIDIENĖS nuomonę, Alma ŠEPUTIENĖ siūlo nepasiduoti 

tokio tipo tekstams ir pasitikėti vertinimo sistema: „Išklotinę 

pateikia mokslininkų ir mokytojų darbo grupė, kuria nėra 

pagrindo nepasitikėti. Išklotinės ,,išmintingos“: jos padeda 

visiems vertintojams suvienodinti matymą, bet tai nere-

iškia, kad ją reikia atkartoti mokiniui. Skaičiau  begalę 

gražių mokinių darbų, įvertintų naudojant šią instrukciją, ir 

teisingai įvertintų prastų darbų. Viskas su ta instrukcija ge-

rai.” Apibendrindama mokytoja ragina mokinius: „Reikia 

pirmiausia tikėti savimi, savo mokykla, savo mokytojais, 

reikia daug mokytis ir sėkmė jūsų neaplenks.”  

 

Simonas GUDAITIS,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys  



ĮVYKIAI 4 

 Šimtadienis - nepamirštama abiturientų šventė 
Vasario 10-osios popietę ir vakarą į koncertų salę „Saulė“ rinkosi gimnazistai, draugai, mokytojai, tėveliai. Čia 

vyko 166-osios abiturientų laidos Šimtadienio spektaklis „Kai užaugsiu, būsiu...“, sužadinęs žiūrovams gausybę 

įvairių emocijų. 

Lukas ALUZAS,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Grįžo į vaikystę 

Vienas iš svarbiausių spektaklio personažų – Julius, jo gy-

venimo etapai. Pradžioje norėjęs būti vaiku amžinai, vėliau 

Julius šėlsta mokyklos suole, gimnazijoje jam tenka nusirašinė-

ti namų darbus bei susidurti su dilema, kokį ugdymosi srautą 

rinktis. Veiksmas prasideda vaikų darželyje. Janoniečiai įkūni-

jo mažus vaikus, apsirengusius superherojų kostiumais, mat 

netrukus prasidės kalėdinė šventė. Į kalėdinę šventę daržely-

je susirinko ir vaikučių tėveliai, karštai diskutavę apie savo 

atžalas bei jų būsimus pasirinkimus.  Vėluodamas atvyko Ka-

lėdų senelis, vaikučiai deklamavo eilėraščius, o tėveliai juos 

fiksavo kameromis bei telefonais.  

Mokyklos takais 

Kita scena - pradinė mokykla. Pradinukų choras atlieka 

dainą „Kelias į mokyklą“. Po skambučio, jau pamokoje, 

griežta mokytoja skatino moksleivius prisiminti mokinio elge-

sio taisykles. Ir taip nervinga pedagogė siaubingai įtūžo - 

mokiniai nelabai jos klauso ir krečia išdaigas. Didžiuliame 

ekrane - tikros pastabos iš abiturientų lobyno. Kvapą gniau-

žia choreografinė kompozicija pagal garsiąją grupės „Pink 

Floyd“ dainą „Another Brick In The Wall“. Toliau - vaizdo įra-

šas apie gyvenimą gimnazijoje pirmosiomis dienomis. Gyvai 

suskambo daina „Lūpytės“, paklydėliai susirinko į klasę. Gim-

nazistai diskutavo apie mokslus, o Julius paskatino visus susi-

mąstyti apie keliones, patirti naujų įspūdžių. Aktoriai atliko 

dainą „Trys Kanados. Penktoji scena – paskutinė abiturientų 

vakarienė mokyklos valgykloje. Po choreografinės kompozi-

cijos su įrankiais aktoriai diskutavo, kokį tolimesnį gyvenimo 

kelią rinksis. Apimti slogios nuotaikos ir skambant dainos 

„Vaikas iš didelės raidės“ melodijai gimnazistai apleido savo 

vietas. 

Profesijų loterija 

Šeštoji scena – gimnazisto sapnas, kuriame kasmetinis 

televizijos šou „Atrask save“. Tai savotiška veiksmo kulminaci-

ja: laidos vedėjai, žaviosios asistentės, netikėta ir labai kom-

petetinga komisija, kurios gretose – emigrantas su treningais, 

stilistas, motyvatorius ir treneris, besipykstantys tėvas su moti-

na, orakulė, bohemietis, dekanas. Į sceną įžengė ir laidos 

dalyviai - nedrąsūs abiturientai.  Atėjo metas rinktis voką - 

kokia profesija laukia abiturientų. Ne visi buvo patenkinti, kai 

kurie stipriai susiginčijo su komisijos nariais. Netikėtai loterijos 

eigą sutrikdė iš Juliaus pasirinkto voko ištrauktas popierinis 

lėktuvėlis, todėl visi išsiskirstė. Laidos turinį papildė šokių gau-

sa – kankanas, svingas bei salsa. Atėjo metas ir ypatingai, 

bajoriškai 166-osios abiturientų laidos Šimtadienio dainai, 

kurios muziką kūrė Vaiva Adomavičiūtė, Marius Jonika, o 

žodžius Vaiva Adomavičiūtė, Marius Jonika, Gabrielė Petro-

šiūtė, Justina Kapilovaitė, Emilija Gulbinaitė. 

Vaida TRIJONYTĖ, režisierė: „Rezultatas pranoko lūkesčius“ 

Spektaklio režisierė Vaida 

TRIJONYTĖ, gavusi pasiūlymą 

pavaduoti teatro mokytoją Eveli-

ną Dambrauskaitę, svarstė, ar 

pavyks rasti kalbą su vyresniokais 

bei užsitarnauti jų pagarbą. 

„Jaudinausi be reikalo, nes tokios 

galybės entuziastingų, įdomių, 

protingų, pilnų idėjų, draugiškų 

žmonių, kurie atkakliai siekia savo 

užsibrėžtų tikslų, nebuvau sutikusi 

per visą gyvenimą.“ Kita vertus, 

pasiruošimas Šimtadieniui buvo 

intensyvus, pareikalavo daug 

jėgų. Ant scenos pasirodė apie 

150 aktorių, „teko gerokai paplušėti, kol sugalvojome dialo-

gus ir parašėme scenarijų tokiai galybei vaidintojų“. Repeti-

cijos vyko net iki vėlyvo vakaro, taip pat ir kiekvieną savait-

galį bei atostogų metu. „Kartais juos net reikdavo stabdyti, 

kai nepaisydami nuovargio iki visiško tobulumo gludino jau ir 

taip nuostabiai pastatytus šokius“, - sakė V. Trijonytė. 

V. Trijonytė mano: rezultatas pranoko lūkesčius. „Aišku, 

visada yra ką patobulinti. Bet aš vaikams sakiau: padarėme 

didžiulį darbą per labai trumpą laiką, tokio kartais nepadaro 

rimti profesionalai. Labiausiai širdis džiaugėsi ir ašaros kaupė-

si, kada, stebėdama abiturientus užkulisiuose, pamačiau, 

kaip stipriai jie palaiko vienas kitą, kaip kartu dainuoja žiban-

čiomis akimis, kaip ploja, palaikydami draugus scenoje, kaip 

vieningai ieško netikėtai dingusio rekvizito prieš pat spektaklį 

ar traukia kartu „Tindi rindi riūška“, kad padėtų draugams 

labiau įsijausti į darželinukų vaidmenį. Manau, Šimtadienis 

abiturientus labai suvienijo: visi tapo kaip vienas kumštis.  

Būtent tai yra tas rezultatas, kuriuo visi turime džiaugtis“. 

Spektaklio pabaigoje visi 4 aktoriai, skirtingose scenose įkūniję Juliaus personažą, kartu su visais abiturientais 

kreipėsi į publiką: „O kas būsi tu, kai užaugsi?“, ir paleido gausybę popierinių lėktuvėlių.  

Gedimino OBELIO nuotr. 

 Janoniečiai sugrįžo į savo gimnaziją  

Lukas ALUZAS,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Vasario 4-ąją gimnazijoje vyko jau tradicinis buvusių abi-

turientų susitikimas. Šeštadienio popietę mokykloje 

vaikštinėjo gausybė buvusių ir esamų mokinių, mokytojų. 

Netrukus aktų salėje vyko specialus koncertas. Scenoje abi-

turientai šoko salsą bei svingą, atliko Šimtadienio dainą, solo 

dainavo Domantas Gružas ir Gabrielė Goštautaitė, grojo 

gitaros studija bei vokalinė-instrumentinė grupė „Bassas“. 

Sveikinimo žodį tarė direktorius Rimas Budraitis.  

Prisiminimais apie gyvenimą mokykloje dalijosi 126, 136, 

141, 146 ir 156 laidų abiturientai. Prieš 40 metų gimnaziją 

baigę abiturientai prisiminė būtent jie sukalę medinius 

kvadratus ant senojo pastato laiptų, kad mokiniai 

neslidinėtų. Prisiminė krėtę įvairiausias išdaigas – užsibari-

kaduodavo į klasės spyną įkišę degtukus arba, tikėdamiesi, 

kad pamoka bus nutraukta, kabinete paskleisdavo nemalo-

nius kvapus. Baigusieji gimnaziją prieš 10 metų pasakojo  

vietoje matematikos kontrolinio darbo pasirinkę koncertą, o 

po jo prašė mokytojos užduoti namų darbus. Juokavo: 

„Biologai turėtų išsiaiškinti, kodėl direktorius jaunėja“. Buvę 

gimnazistai į renginį atėjo netuščiomis – mokyklai dovanojo 

gėlių, literatūros. Po renginio aktų salėje visi  rinkosi į klases - 

pabendrauti su bendraklasiais, mokytojais, auklėtojais. 

Vėl užaugo Giminės medžiai 
Jau daugiau  nei dešimtmetį Juliaus Janonio gimnazijoje vykdomas projektas „Šakotas giminės medis“. Jo tiks-

las - kad mokiniai daugiau sužinotų apie savo giminę, žmones, jų profesijas, gyvenimo istorijas. Projekte daly-

vauja visi gimnazijos pirmokai. 

Lietuvių kalbos ir etikos pamokose mokiniai yra supažin-

dinami su darbo reikalavimais, išsamiai papasakojama, ką 

ir kaip daryti. Mokytojos parodo pavyzdžių ir duoda nau-

dingų patarimų. Mokiniai turi rasti informacijos apie seniau-

sius giminės žmones, sužinoti jų vardus ir pavardes, pasido-

mėti apie profesijas, gyvenimą. Surinkę visus duomenis, 

mokiniai kuria Giminės medžius ir juos pristato klasei. Atlik-

dami šį darbą, sužinome apie savo giminę, pabendrauja-

me su artimaisiais, tai suartina šeimas. Be to, galime  paly-

ginti,  kaip pasikeitė žmonių gyvenimas, tradicijos. Įdomu 

klausyti bendraklasių pristatymų, daugiau sužinoti apie juos 

pačius, jų šeimas  ir giminę. Vieni pasakoja įdomių istorijų 

apie prosenelių trėmimus, gyvenimą sovietmečiu, kiti var-

dija giminės profesijas, treti - garsius giminės žmones, atsi-

neša jų apdovanojimų. Kai kurie atsineša ir savo giminės 

išleistą knygą, parodo nuotraukų ar laikraščio iškarpų. Mo-

kinių darbai labai spalvingi ir originalūs. Tie, kurie moka 

piešti, savo giminę įrėmina gražiame piešinyje, kiti nubraižo  

aiškias ir tvarkingas schemas. 

  
Justė BESARABOVAITĖ, 

 I b klasė 

Paroda „Giminės medis“ eksponuojama naujo pastato trečiame aukšte.  Nuotraukoje - pirmokai su savo darbais.  

Akvilinos ŠARAUSKAITĖS  nuotr. 

Buvę abiturientai pasakojo įvairiausius mokyklos laikų  

nuotykius. Nuotraukoje - 156 laidos atstovai. 
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Geografijos pamoka kitaip: nuo istorinių 
piliakalnių iki kulinarinio paveldo 

Keturi Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai buvo pakviesti 

dalyvauti netradiciniame geografijos žinių konkurse 

„Paragauk Pasaulio. Paragauk Lietuvos“, kuris vyko Vilniuje, 

turizmo parodos „Adventur 2017“ metu. 

Mūsų gimnazijos atstovai Eglė Bagdonaitė (I e), Aivaras 

Špokas (I e), Emilija Ruškytė (II d) ir Edgaras Sviščiovas (II c) 

varžėsi tarp daugiau kaip 200 Lietuvos moksleivių iš 9-12 kla-

sių. Jiems teko atsakyti į 30 sudėtingų klausimų. 

Ar žinote, kur Lietuvoje yra Indijos piliakalnis? Ar žinote, 

kad agurkai su medumi – seniausias lietuviškas desertas, 

sakoma, buvęs net ant karaliaus Mindaugo stalo. Ar girdėjo-

te, kuriame Lietuvos mieste vyksta žuvienės virimo čempio-

natai? O ar žinote, kad mūsų rožiniai šaltibarščiai išrinkti este-

tiškiausia šaltsriube pasaulyje? Kur Lietuvoje vingiuoja Pieno 

kelias? 

Netradicinėje geografijos pamokoje – konkurse klausė-

mės žymaus Lietuvos alpinisto Vlado Vitkausko sveikinimų, 

dalyvavome vadovėlių autoriaus Ryto Šalnos pamokoje 

apie Etiopiją, parodos stenduose atsakę į klausimus tapome 

„Vilniaus ambasadoriais“ ir grįžome į Šiaulius, laimėję Kauno 

regiono pasą „8 skoniai“!  

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė,  

klubo „Žemės draugai“ vadovė 

Keturi Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai sėkmingai 

varžėsi netradiciniame geografijos žinių konkurse 

„Paragauk Pasaulio. Paragauk Lietuvos“, kuris vyko 

Vilniuje, turizmo parodos „Adventur 2017“ metu. 

Juliaus Janonio gimnazija – tarp finansinio 
raštingumo konkurso „Jauna piniginė“ lyderių  

Juliaus Janonio gimnazijos komanda „Euro karta“ 

moksleivių respublikiniame finansinio raštingumo kon-

kurse „Jauna piniginė“ pelnė III vietą. Konkurse daly-

vavo daugiau kaip 500 komandų iš visos Lietuvos.  

 
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo beveik 70 Lietuvos mo-

kytojų, mokinių, tėvų, neformaliojo ugdymo veiklos organi-

zacijų. Jų atstovai generavo idėjas, kaip mokyklose kūrybiš-

kai ir sėkmingai ugdyti finansinį raštingumą. 

Projekto dalyviai buvo skatinami parengti kuo plačiau 

pritaikomas užduotis: neapsiriboti keliomis asmeninių finansų 

ar matematikos pamokomis, o integruoti finansinį raštingu-

mą į įvairias mokymo programas –  ekonomikos, pilietiškumo 

pagrindų, istorijos, dailės, įskaitant ir klasės valandėles ar 

būrelius.  

„Juoda ir balta, šviesa ir tamsa, vanduo ir ugnis, ekono-

mika ir menas. Visa tai atrodo nesuderinami dalykai, tačiau 

šiais metais mes turėjome galimybę tuos priešingus dalykus 

suderinti.  Mokėmės komandinio darbo, laiko planavimo, 

gerinome savo asmeninių  finansų valdymo žinias,  patobu-

lėjome, praplėtėme savo žinias asmeninių finansų valdyme 

“, -  teigė konkurso „Jauna piniginė“ dalyvė Emilija Bara-

nauskaitė. Gimnazijos komandų veiklą koordinavo ekono-

mikos mokytoja Aurelija Šmitienė. 

Projektas įgyvendinamas bendradarbiaujant su LR Švieti-

mo ir mokslo ministerija, Ugdymo plėtotės centru ir VŠĮ 

„Mokymosi mokykla“, Lietuvos banku.  

Aurelija ŠMITIENĖ, 
projekto  „Jauna piniginė“ koordinatorė  

Mūsų gimnazijos komanda – respublikinio finansinio 

raštingumo konkurso „Jauna piniginė“ laureatai (iš 

kairės, pirmoje eilėje): E. Šauklytė, A. Poškutė, G. Goš-

tautaitė, K. Andruškaitė, K. Dirvonskytė, E. Baranaus-

kaitė, E. Smilgevičiūtė, J. Sarapinaitė. Antroje eilėje: K. 

Mongirdas, A. Naudžius, I. Valečka ir projekto „Jauna 

piniginė“ koordinatorė, ekonomikos mokytoja A. Šmi-

tienė.  

Ritos MARGEVIČIENĖS nuotr. 

AKTUALIJOS 12 5 NUOMONĖS 

Kamilė MYKOLAITYTĖ, IV e:  

- Mintis, kad gimnazijoje mums liko tik 

šimtas dienų, ir džiugina, ir neramina. 

Ilgai lauktas Šimtadienis jau praėjo. Dar 

nepasimiršo repeticijų vargai ir džiaugs-

mai. Nors kokie ten vargai... Per repeti-

cijas buvo daug juoko, kūrybinio azar-

to, minčių ir diskusijų, ieškojimų ir atradi-

mų. Bet svarbiausia – tarytum iš naujo 

pažinome ir atradome vieni kitus. Žino-

jau, kad mano bendramoksliai gali 

žavėti, stebinti, moka ryžtingai ir vienin-

gai siekti užsibrėžtų tikslų. Pasibaigus šventei, supratau – po 

šimto dienų man jų labai trūks.  

Ignas ČELUTKA, IV d:  

- Manau, bet kuris abiturientas patvir-

tins: po Šimtadienio labiau suartėjome. 

Tiesa, aš pats spektaklyje nevaidinau, 

tačiau žiūrint iš šalies buvo matyti, kiek 

darbo „laidokai“ įdėjo. Tikrai nesitikė-

jau tokio įtraukiančio ir subtilybių kupi-

no pasirodymo. Tos 2,5 valandos pra-

bėgo kaip 10 minučių. Gaila, kad ne-

vaidinau ar kitaip neįsitraukiau į spek-

taklį, jei galėčiau atsukti laiką, tikrai 

dalyvaučiau. Po Šimtadienio mano 

požiūris į  mokyklą pasikeitė: dabar čia jaučiuosi kaip antruo-

se namuose, kuriuose galiu sutikti daug nuostabių žmonių. 

 

Agnė JANKAUSKAITĖ, IV c: 

 - Šimtadienis kardinaliai pakeitė ma-

no požiūrį į paskutinius mokslo metus. 

Pagaliau pajutau abitūros artumą ir 

bendradarbiavimą. Nepaisant klasių, 

srautų ar bendrų pamokų, visi tapo-

me vieningi lyg didelės šeimos nariai. 

Pradėjome jausti artėjančių egzami-

nų jauduliuką ir lengvą nepasitikėjimą 

savimi. Džiugu žinoti, kad nesi vienas, 

jausti palaikymą, nes abitūra po Šim-

tadienio vieninga kaip niekada! 

 

Kipras ŠIVICKAS, IV d:  

- Šimtadienis yra vienas geriausių, įdo-

miausių renginių dvyliktoje klasėje, 

tačiau kartu ir vienas liūdniausių. Kodėl 

taip sakau? Per repeticijas visi tampa 

šeima, išnyksta bet kokios antipatijos. 

Staiga supranti, kad viskas jau tuoj tuoj 

baigsis, kad visi išsiskirstysime po pa-

saulį. Kita vertus, tai procesas, kurį turi-

me išgyventi kiekvienas.  

 

 

 

Eglė DĖLKUTĖ, IV d:  

- Po Šimtadienio jaučiausi nerealiai. 

Spektaklis praėjo puikiai, visas sunkus 

įdėtas darbas atsipirko šimtu procen-

tų. Pasiruošimas spektakliui dovanojo 

įdomios patirties. Teko statyti šokį.  Pu-

sė merginų apskritai nebuvo šokusios, 

todėl prireikė kantrybės ir begalės lai-

ko repeticijoms. Po ilgų vakarų, praleis-

tų repetuojant, geriau pažinome vieni 

kitus ir šios patirties nekeisčiau į nieką. 

#jjgbajorai 

 

 

Akvilina ŠARAUSKAITĖ, IV a: 

- Nuo pirmos gimnazijos klasės nepra-

leidau nė vieno abiturientų organi-

zuojamo Šimtadienio ir kiekvienąkart 

svarsčiau, koks bus mūsų ir kuo mes 

išsiskirsime iš kitų. Repeticijų metu sup-

ratau, kiek daug unikalių ir nepapras-

tų žmonių yra 166 laidoje. Nepaisant 

to, jog visi esame labai skirtingi, išmo-

kome dirbti kaip komanda, palaikė-

me vienas kitą, pervargę nuo mokslų 

bei repeticijų su šypsena ir nekantrumu laukėme Šimtadienio 

pradžios. Tik tada supratau, koks nuostabus jausmas yra ste-

bėti ne tik pilną salę žmonių, bet ir dar kartą, paskutinį kartą, 

žvelgti į jau iki smulkmenų žinomą pasirodymą ir vis vien at-

rasti, kuo stebėtis. 

 

Teodoras VALYS, IV f: 

Per paskutinį ruošimosi Šimtadie-

niui mėnesį, mes, 166 laida suar-

tėjome vieni su kitais taip, kaip 

nesuartėjome per ketverius gim-

nazijos metus. Mano nuomone, 

nebuvo prastų vaidmenų. Kiek-

vienas spektaklio personažas 

turėjo savo svorį, kiekvienas bu-

vo ypatingas. Man buvo garbė 

dalyvauti su grupe, atlikau gyvą 

muziką šokių metu.  Dariau tai, 

kuo labiausiai tikėjau.  

 

Kornelija GELŽINYTĖ, IV c:  

- Labai daug teigiamų emocijų. Susi-

bendravau su žmonėm, su kuriais tik 

prasilenkdavau mokyklos koridoriuo-

se. Patobulėjau kaip asmenybė. Su-

kūrėme tikrai įsimintiną šventę sau ir 

kitiems.  Užkulisiuose  jautėme, kad 

esame vienas kumštis. Nenorėjau, 

kad viskas baigtųsi, nes buvo taip 

gera ir smagu dirbti kartu. Sunku vėl 

įsivažiuoti, juolab kad egzaminai ne-

be už kalnų... Abiturientų santykiai pasikeitė, labai suartėjo-

me. Pagalvojus, jog greitai baigsiu gimnaziją, darosi liūdna. 

#jjgbajorų mintys po Šimtadienio 

Domilė JANULYTĖ, IV b:  

- Ar žinai, kaip skamba Beprotybė? 

Ar girdi, kaip klykia mūsų Širdys?  

Ar matai, kaip šoka raudona Tam-

sa? 

Aš žinau, kaip Beprotybė skambėjo 

mūsų lūpose, kol, rodos, visas pasau-

lis klausėsi bendrų balso stygų. 

Aš girdėjau, kaip klykė, sprogo mūsų 

širdys, tarsi kulkosvaidžiai per III pa-

saulinį karą, kuriame mes iškėlę gal-

vas triumfavom.   

Aš mačiau tą raudonai raudoną Tamsos šokį ir labai bijojau, 

kad jis paleis mūsų visų krauju pasruvusius delnus. Svarbiau-

sia, aš kvėpavau. 

Įkvėpiau visų iškvėptą anglies dioksidą, ir iškvėpiau šimtą 

šešiadešimt šešis lėktuvėlius, kurie skrido tiesiai į kosmosą ir 

atsimušę į Saulės paviršių, šviesos greičiu grįžo atgal. 

Parengė Beatričė TABOKAITĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 
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Lankėmės karjeros planavimo parodoje „STUDIJOS 2017“  

Tūkstančiai abiturientų, tarp kurių ir Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai, vasa-

rio 2 dieną lankėsi tarptautinėje karjeros planavimo parodoje STUDIJOS 2017, 

kurioje susipažino su studijų galimybėmis Lietuvoje ir užsienyje, reikalingiausiomis 

profesijomis ir specialybėmis, karjeros ir verslo perspektyvomis, stažuotėmis ir sa-

vanoryste.  Šiemet parodos moto – LAISVĖ RINKTIS, tema - UNIKALUSIS AŠ. 

Šia tema norėta atkreipti dėmesį į moksleiviams itin aktualų klausimą: „Kas aš 

esu?“ Kaip svarbu, priimant sprendimus dėl ateities, pažinti save, savo norus, 

stipriąsias ir silpnąsias puses. Parodoje moksleiviai buvo kviečiami diskutuoti apie 

tai, kaip formuoti asmenybę, kokia yra bendraamžių įtaka asmenybės formavi-

muisi, kas motyvuoja siekiant savo tikslų? Ir ar aš esu toks, kokį mane mato kiti? 

Gimnazistai sėmėsi žinių tiesiogiai bendraudami dalyvių stenduose, lankyda-

mi paskaitas, seminarus, neformalius susitikimus su mokymo įstaigų ir verslo atsto-

vais, bendraudami su karjeros konsultantais, psichologais, moksleivių ir studentų 

organizacijų nariais, klausydamiesi garsių žmonių patirties, įkvepiančių sėkmės 

istorijų, atlikdami psichologinius savęs pažinimo testus.  

 Puslapį parengė  Sigutė STONKIENĖ, 
profesijos patarėja Parodos dalyviai galėjo realiai pamatyti įvairių specialybių pristatymus. 

Tęsiasi renginių ciklas  
„Karjerai renkuosi Šiaulius“: „Gubernija“  

Vasario 1 dieną Šiaulių verslo bendrovė „Gubernija“ pakvietė į svečius  miesto bendrojo lavinimo mokyklų va-

dovus ir ugdymo karjerai specialistus, Švietimo skyriaus atstovus  pažinčiai su įmone, jos veikla, gamybos 

procesais. Šis vizitas  yra renginių ciklo „Karjerai renkuosi Šiaulius“, kurį organizuoja  Prekybos, pramonės ir ama-

tų rūmai, dalis.  

Nors “Gubernija” mini šimtmečių jubiliejus (manoma, kad 

veikia nuo 1665 metų), jos amžius vis dar tikslinamas.  Lyd-

ėdama  po gamybos cechus, įmonės vadovė Vijoleta Du-

nauskienė, užtikrino:  iki pat šių dienų įmonė siūlo tiktai  

aukščiausios kokybės produkciją, gamyboje stengiamasi 

išlaikyti senas tradicijas, natūralumo ir autentiškumo dvasią. 

Įdomu tai, kad didžiulėje įmonėje darbuotojų beveik 

nematėme – gamybos procesas iš esmės automatizuotas.    

Susitikimo metu diskutuota apie tai, kuo kvėpuoja Šiaulių 

regiono pramonė, kokios asmeninės darbuotojų savybės 

sudaro prielaidas sėkmingai karjerai. Svečiai pavaišinti 

gaiviaisiais įmonės naujo prekės ženklo gėrimais.  

Renginių ciklą „Karjerai renkuosi Šiaulius“ kartu su Šiaulių 

miesto įmonėmis organizuoja  Prekybos, pramonės ir amatų 

rūmai. Iniciatyvos metu pažangiausios miesto įmonės kartu 

su bendrojo lavinimo mokyklų atstovais sausio gegužės 

mėnesiais kartu analizuos informaciją apie verslą, ūkio 

sektorius ir kitas karjeros galimybes Šiauliuose, o sukaupta 

informacija bus dalijamasi su moksleiviais. Pirmoji įmonė, ku-

rioje apsilankėme sausio mėnesį, buvo AB „Laurema“,  kovą   

susipažinome su gimnazijos socialiniu partneriu mokinių 

profesinio veiklinimo srityje  UAB „Salda“.  

Visas gamybos procesas bendrovėje “Gubernija” iš 

esmės automatizuotas, darbo rankų poreikis mažėja.   

Šią savaitę Juliaus Janonio gimnazijos socialiniai partneriai 

gimnazijos muziejuje dalijosi bendradarbiavimo patirtimi.  Į 

susitikimą atvyko (iš dešinės) Šiaulių apylinkės teismo, Šiaulių 

„Laiptų galerijos“, bendrovės „Salda“, Respublikinės Šiaulių 

ligoninės, DNB banko Šiaulių skyriaus, lopšelio - darželio 

„Kregždutė“,  „Juventos“ progimnazijos, Šiaulių centro polikli-

nikos, koncertinės įstaigos „Saulė“,  Šiaulių verslo inkubato-

riaus atstovai.  Ačiū visiems už gražų bendradarbiavimą, ug-

dant mūsų jaunąją kartą.   

Susitikome su gimnazijos socialiniais partneriais 
Sigutės STONKIENĖS nuotr. 

Abituriento kūryba tapo filmu 
Gimnazijos aktų salėje mokyklos bendruomenei, kitų gimnazijų mokiniams, mokytojams, jaunimo organizacijų 

atstovams pristatytas abituriento Teodoro VALIO filmas „1941. Priešaušris“, iliustruojantis laikmetį Lietuvoje prieš 

1941-ųjų birželio sukilimą.  

Įkvėpė absolvento pavyzdys 

Tikrais istoriniais faktais paremtas 

abituriento režisuotas filmas vaizduoja 

okupacinio jungo atmosferą, laikme-

čio realijas ir nepriklausomos Lietuvos 

atkūrimo siekį. Siužetas sukasi apie 

Lietuvos padėtimi nusivylusius sukilimo 

prieš sovietinę okupaciją organizato-

rius: Albertą, Marijoną, Bernardą ir 

Juozapą. Jiems tenka susidurti su įvai-

riais likimo bei sovietinių vidaus struktū-

rų iššūkiais. 

Filmo scenarijaus autorius ir režisie-

rius Teodoras Valys išskiria tris filmo 

kūrimo etapus: sužavėtas dabar jau 

absolvento Arno Pigulevičiaus trum-

pametražiu filmu „Kas tu?“, suprato 

norįs pats pamėginti sukurti filmą.   

Buvo pradėjęs rašyti istorinį romaną 

„Nuo vaikystės mėgau istoriją. 

Penktoje klasėje buvau pradėjęs rašyti 

romaną, kurio veiksmas vyksta I pa-

saulinio karo metais, Vakarų fronte, 

tranšėjose, apkasuose. Bet trūko min-

čių ir galiausiai nustojau rašyti,“ – tei-

gia abiturientas. Vis dėlto per kelerius 

metus Teodoras parašė keturis nedi-

delės apimties romanus. Skirtingus jų 

siužetus jungė didžiulė Teodoro aistra 

istorijai.  

Stengėsi sukurti autentišką aplinką 

Apsvarstęs kai kuriuos trumpamet-

ražio filmo scenarijus, abiturientas susi-

dūrė su ribotomis galimybėmis sukurti 

autentišką to meto aplinką, atkartoti 

žmonių aprangą, gyvenamąją aplin-

ką. „Tada galvoje ėmė suktis 1941 

metų birželio sukilimas Lietuvoje. Kokia 

apranga tuomet galėjo būti? Sukilėliai 

buvo kaimo ir miesto žmonės, gavę ar 

susiradę ginklus ir ant kairės rankos 

persirišę baltą raištį, kaip skiriamąjį 

ženklą. Panašų įvaizdį sukurti įmano-

ma, nebūtinai maksimaliai autentiškai.  

Supratau, jog filmas apie 1941 metų 

birželio sukilimo išvakares Lietuvoje -

įmanomas. Beliko imtis konkrečių 

veiksmų. Prasidėjo scenarijaus rašy-

mas“, – apie filmo kelią į dienos šviesą 

pasakoja režisierius. 

Aktorius rinkosi pagal nuojautą 

Aktorius vaidmenims Teodoras rin-

kosi pagal nuojautą, žinodamas, jog 

jie geriausiai realizuos jo sukurtus vaid-

menis. „Kuomet filmo komandoje nė-

ra profesionalų, nėra prieš ką komp-

leksuoti. Nėra baimės, kad „blogai“ 

suvaidinsi. Mes vaidinome taip, kaip 

realiai elgtumėmės būdami filmo vei-

kėjų vietose reliame gyvenime. Ir, sa-

kyčiau, tai pavyko. Lūkesčiai išsipildė,“ 

– džiaugiasi jis. „1941. Priešaušrio“ fil-

mavimo aikštelėmis tapo mokyklos 

rūsys, senosios Šiaulių kapinaitės, Rėky-

vos ežero pakrantė.  

Žiūrovai negailėjo komplimentų  

Premjeroje dalyvavusi Simono Dau-

kanto gimnazijos lietuvių kalbos moky-

toja Nijolė Bražaitė teigė: „1941. Prie-

šaušris“ padarė gilų įspūdį: „Nuo šiol 

jūs man – herojai“. Komplimentų fil-

mavimo komanda sulaukė iš Nefor-

maliojo švietimo ir pagalbos skyriaus 

vedėjos Daivos Gedminienės, direkto-

riaus pavaduotojos Zitos Stankevičie-

nės: „Ateitis yra patikimose rankose. 

Toks filmas įrodo filmo kūrėjų bei ak-

torių brandumą“. Informatikos moky-

toja Vilma Rekešienė džiaugėsi: filmo 

montažo kokybė – itin aukšta.  

„Vienas būčiau absoliučiai nulis“ 

Šis komplimentas filmavimo ko-

mandai labai reikšmingas. Didžiausiu 

iššūkiu Teodoras įvardija būtent filmo 

montavimo darbus, tekusius pagrindi-

niam operatoriui Lukui Aluzui. Lukas 

sakė, jog kai kurios filmo montavimo 

vietos prilygo juvelyro darbui – reikala-

vo didelio susikaupimo ir atsakingu-

mo“, – komentavo Teodoras. Pats 

montuotojas teigia, jog labai svarbus 

buvo ir tinkamas muzikinis filmo apipa-

vidalinimas – teko atsakingai parinkti 

XX amžiaus akademinės muzikos kūri-

nius.  

Nuoširdžią padėką Teodoras Valys 

išreiškė visai savo komandai: „Būtina 

paminėti, kad pats vienas būčiau ab-

soliutus nulis. Jokio filmo nebūtų buvę. 

Aktoriai, kruopštus operatoriaus Luko 

Aluzo darbas ir filmo montavimas pa-

dėjo man realizuoti tai, kas kurį laiką 

sukosi galvoje. Jeigu filme kas nors 

blogai – kaltę prisiimu sau, nes tai reiš-

kia, kad aš leidau tam įvykti. O kas  

gerai – mūsų visų „kaltė“. Už tai ir esu 

dėkingas žmonėms, kurie sutiko daly-

vauti filmo „1941. Priešaušris“ kūrime,“ 

- teigė Teodoras.  

Milda JURGAITYTĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė   

Teodoro Valio filmo „1941. Priešaušris“ filmavimo komanda (iš kairės): aktoriai Kipras Šivickas, Hubertas   

Labuckas, Tautvydas Varnas, Gvidas Makaras, Marius Jonika, scenarijaus autorius Teodoras Valys (trečias iš 

dešinės), operatorius Lukas Aluzas, aktorius Gustas Andrejauskas.  

Milvydės Marijos TAMUTYTĖS nuotr. 
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Pažymėdama Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, 

gimnazija prisipildė geltonai–žaliai–raudonų akcentų. Šven-

tiniame minėjime visus sveikino Laisvės varpo dūžiai ir keturi 

Nepriklausomybės akto signatarai: Mykolas Biržiška, Jonas 

Vileišis, Alfonsas Petrulis ir Steponas Kairys, kuriuos įkūnijo 

gimnazistai trečiokai Vinordas Petkus, Ignas Šimkūnas, Vin-

centas Gendvilas ir Mindaugas Bružas. Net įprastas skambu-

tis pakeitė savo melodiją, o koridoriuose vaikštinėjo 1918 

metų  Lietuvos aprangos madas atliepiantys mokytojai ir 

mokiniai. 

Šventiškas Vasario 16–osios dienos minėjimas po pamokų 

persikėlė į konferencijų salę, kurioje vyko klubo „Žemės drau-

gai“ organizuotas protų kovų žaidimas „Mano žemė – Lietu-

va“. 

Klausimus komandoms paruošė istorijos mokytoja ek-

spertė Elvyra Rickevičiūtė ir Emilija Baranauskaitė (II c), žai-

dimą administravo Agnė Petukaitė (IV e). Konkurso dalyviai 

varžėsi mėgindami pateikti kuo daugiau teisingų atsakymų 

apie Lietuvos istoriją, tradicijas, kultūrą, literatūrą, gamtą, 

sportą, muziką – viso buvo pateikta 50 klausimų. 

Sveikiname II klasių komandą „Ketuji“, tapusią šio žaidimo 

nugalėtoja! Komandos sudėtyje žaidė Emilija Ruškytė, 

Milvydė Tamutytė, Gabija Šegždaitė, Agija Poškutė ir 

Kristijonas Pikturna. 

Antrąją vietą iškovojo abiturientų komanda „Kebabų 

žaidynės“: Danutė Vaitekūnaitė, Domantas Gružas, Vilija 

Mikučiauskaitė, Lukas Elenbergas, Martyna Ratnikaitė. 

Trečioji vieta atiteko komandai „Pranciškoniškasis 

abrikadonasas“: Goda Katkutė, Osvaldas Steponavičius, 

rusų kalbos mokytoja  Roma Valčiukienė, Dominykas Ben-

ediktavičius ir „signataras“ Ignas Šimkūnas. 

Visos komandos buvo apdovanotos saldžiais prizais, o 

nugalėtojai dar ir suvenyrais su tautine simbolika.  

Šventinio protų kovų žaidimo, skirto Vasario 16-ajai 

paminėti, nugalėtojai ir prizininkai su istorijos mokytoja 

Elvyra Rickevičiūte (centre).  

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

Valstybines šventes šventėme  
prasmingai ir žaismingai! 

Vasario 16-oji 

..
     Gimnazijos bendruomenė aktyviai įsitraukė ir į Kovo 11-osios minėjimo renginius: sėkmingai pasirodė respubli-

kiniame konkurse „Istorijos žinovas“, dalyvavome tautinių šokių popietėje „Ateik tu su manim pašokti“, kartu su 

visais Į Prisikėlimo aikštę nešėme Trispalvę. Savo gimnazijoje iškilmingai giedojome Lietuvos himną, nuskambėjo 

Laisvės varpo dūžiai. 

Šventės proga I ir II klasių mokiniai dalyvavo istorinių mies-

to vietų orientavimosi sporto varžybose. Įdomią istorinę trasą 

paruošė kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė ir orienta-

vimosi sporto būrelio nariai (vadovas N.Vidžiūnas). Istorijos 

mokytoja Kristina Murauskienė, talkinant klubo „Žemės drau-

gai“ narėms Kotrynai Najulytei, Agnei Petukaitei ir Gabrielei 

Petrošiūtei, organizavo šventinį „JJG Protų kovos“ turnyrą, 

jame dalyvavo ir svečiai iš Didždvario gimnazijos: kas pateiks 

kuo daugiau teisingų atsakymų apie Lietuvos istoriją, tradici-

jas, kultūrą, literatūrą, gamtą, sportą, kiną. Sveikiname II kla-

sių mokinių komandą „Ketuji“, tapusią šio žaidimo nugalėto-

ja! Komandos nariai: Emilija Ruškytė, Milvydė Tamutytė, 

Kristijonas Pikturna ir Benas Tinteris. II vietą iškovojo abituri-

entų komanda „Kebabų žaidynės“: Danutė Vaitekūnaitė, 

Domantas Gružas, Vilija Mikučiauskaitė ir Vanesa Ražinskytė. 

III vieta atiteko Didždvario komandai „Taikomoji erudicija“. 

Visos komandos buvo apdovanotos istorijos mokytojos K. 

Murauskienės įsteigtais saldžiais prizais. 

Sėkmė lydėjo janoniečius ir Šiaulių apskrities gimnazijų 

lygos žaidime, skirtame Kovo 11- ajai. Mūsų gimnazijos abitu-

rientų komanda  Rokas Navickas, Martyna Ratnikaitė, Dona-

tas Tamošauskas, Marius Pozniakovas, Danutė Vaitekūnaitė, 

Domantas Gružas, Vilija Mikučiauskaitė ir Vanesa Ražinskytė 

iškovojo I vietą regione.   

Šventinio Šiaulių apskrities gimnazijų lygos protų kovų 

turnyro I vietos laimėtojai – komanda „JJG“: M. Poz-

niakovas, M. Ratnikaitė, V. Ražinskytė, D. 

Vaitekūnaitė, R. Navickas, D. Tamošauskas, V. 

Mikučiauskaitė ir D. Gružas. 
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Aktualu dešimtokams:  
mokomųjų dalykų pasirinkimai 

Kryptys, kursai, dalykai, valandų      

skaičius 

Pavaduotoja Zita Stankevičienė pa-

žymėjo: visi mokiniai individualius ug-

dymo planus susidaro pagal dvi kryp-

tis. Pirmoji kryptis apima humanitarinių, 

metų ir socialinių mokslų studijų sritis, 

antroji – biomedicinos, fizinių, techno-

logijos mokslų studijų sritis. Dalykus bus 

galima rinktis dviem kursais: išplėstiniu 

(A) kursu ir bendruoju (B) kursu. Per 

dvejus mokslo metus mokiniai turi mo-

kytis ne mažiau kaip 8 ugdymo sričių 

dalykus: dorinio ugdymo; lietuvių kal-

bos ir literatūros, užsienio kalbų; mate-

matikos; gamtamokslinio ugdymo; 

socialinio ugdymo; menų bei kūno 

kultūros. Galima rinktis mokytis antrąją 

užsienio kalbą, pasirenkamuosius daly-

kus, tokius kaip braižyba, psichologija 

ar teisės pagrindai, ekonomika ir vers-

las, lotynų kalba, prancūzų, ispanų 

kalbos, taip pat dalykų modulius, kurie 

praplečia ar pagilina dalyko progra-

mą. Pamokų skaičius per savaitę ne-

gali būti  mažesnis kaip 28 pamokos ir 

ne didesnis kaip 35 pamokos. Individu-

alius ugdymo planus antrokai turės 

pasirengti iki pavasario atostogų. 

Keitimai 

Jeigu gimnazistas jaučia poreikį sa-

vo individualųjį ugdymo planą kore-

guoti, tokia galimybė yra. Keitimus 

atlikti galima pusmečių pabaigoje III ir 

IV klasėse (IV klasėje tik pirmojo pus-

mečio pabaigoje). Tai turės būti sude-

rinti prieš mėnesį iki pusmečio pabai-

gos su dalyko mokytoju ir direktoriaus 

pavaduotoja ugdymui. Renkantis A 

kurso programą, iš programų skirtumų 

(jei prieš tai dalyką mokėsi B kursu) 

būtina išlaikyti įskaitą. Įskaitos įvertini-

mas tampa pusmečio įvertinimu, o 

keičiant A kursą į B to nereikia, jei ten-

kina A kurso pažymys. Užsienio kalbos 

mokėjimo lygis nustatomas gegužės 

mėnesį rašant diagnostinį testą, kuris 

skelbiamas nacionalinio egzaminų 

centro sistemoje Keltas. Dalyko galima 

ir atsisakyti, tuomet šis dalykas į bran-

dos atestatą nebus įrašomas. Būsimieji 

trečiokai, per vasaros atostogas persi-

galvoję, mokomuosius dalykus keisti 

gali paskutinę rugpjūčio savaitę, ta-

čiau jų ketinimus turi patvirtinti tėvai. 

Detalią informaciją apie vidurinio 

ugdymo organizavimą gimnazijoje, 

dalykųkeitimus galima rasti gimnazijos 

svetainėje. 

Svarbiausia, anot pavaduotojos, yra 

gerai įsiklausyti į save ir nuspręsti, kokie 

bus tolimesni karjeros ketinimai.  

Rinolda JANKŪNAITĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

Dešimtokai - pasirinkimų kryžkelėje. Baigę privalomo pagrindinio ugdymo programą, mokiniai mokysis 

pagal vidurinio ugdymo programą, mokomuosius dalykus reikės pasirinkti patiems. Gyvenimas mokykloje keisis: 

nebeliks mokymosi klasėmis, keisis mokytojai, atsiras dalykų kursai... Apie pokyčius – direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui Zita STANKEVIČIENĖ. 

Janoniečiai verslininkai skynė laurus už įvaizdį ir prisistatymą 

Vasario 4 dieną Vilniuje, Litexpo Lietuvos parodų ir 

kongresų centre, vyko respublikinė mokomųjų mokinių 

bendrovių mugė „VERSLAS JAUNIEMS“, kurios  tikslas – 

ugdyti jaunimo verslumą. Dalyvavo 45 MMB iš visos 

Lietuvos. 

 Mūsų gimnazijos  MMB „Best Case 4 You“ nariai 

(Goda Katkutė (II b kl), Rokas Ožinskas (III d kl), Eividas 

Augustinas Grinius (III b kl.) ir Aurimas Zubarevas (IV c 

kl.) prekiavome  permatomais telefonų dėkliukais 

gimnazistų kūrybiniais darbais ir buvo apdovanoti 

diplomu už geriausią komandos įvaizdį  bei specialiais 

rėmėjų prizais. 

  Vasario 28 dieną „Best Case 4 You“ buvo pak-

viesta ir į Klaipėdos kultūros fabrike vykusią VII mo-

komųjų mokinių bendrovių mugę. „Best Case 4 You“ 

nariai (Goda Katkutė, II b kl., Rokas Ožinskas, III d kl., 

Eividas Augustinas Grinius, III b kl. ir Laimonas 

Karžinauskas, III b kl.) prekiavo  permatomais telefonų 

dėkliukais su gimnazistų kūrybiniais darbais ir buvo 

apdovanoti diplomu už geriausią mokinių mokomosi-

os bendrovės   pristatymą bei specialiais rėmėjų 

prizais. Bendrovės narė Goda Katkutė buvo pripažinta 

lydere už unikalius gebėjimus, įžvalgumą, re-

prezentatyvią komunikaciją bei atsakingumą ir pak-

viesta prisijungti prie „JA Alumni Lithuania“ klubo ir jo 

veiklos.    

Eividas Augustinas GRINIUS, 
MMB „Best Case 4 You“  prezidentas  

Janoniečių jauniesiems verslininkams MMB mugės - puiki gali-

mybė įgyti realius verslo organizavimo įgūdžius. 
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Lukas ALUZAS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Neseniai atšventėme Lietu-

vos nepriklausomybės at-

kūrimo dieną. Ir vėl aktuali 

tampa laisvės tema. Atro-

dytų, džiaugiamės ja, brang-

iname ją, kalbame apie ją. 

Tačiau ar ji egzistuoja realiai? 

Norėdamas teigiamai atsa-

kyti į šį klausimą, aš kiek sua-

bejočiau. Visai nesena 

gimnazijos įvykių raida 

parodė, kad takoskyra tarp skirtingų bendruomenės 

grupių (mokinių, mokytojų, administracijos) yra. Ir dėl to 

laisvai veikti žmonės negali, mat susilaukia aštrios kritikos. 

Kad ir kaip keista, tai išryškėja scenoje. Dalis žiūrovų, tai 

yra, dalis gimnazijos bendruomenės, nekalbant apie ben-

draamžius, tampa ypatingais intelektualais ir meno 

vertintojais. Esą vienur nebuvo minties, kitur – daina ne ta, 

dar kitur – portretas ne tas. 

Savaime suprantama, ne viskas visiems turi patikti. Tačiau 

kaip reikia nekęsti žmonių, kad visiškai būtų nurašytas jų 

darbas? Pagaliau nenorima suvokti, kad brandumas, 

rimtumas irgi turi turėti ribas.  

Įsiminkime žodį „polistilistika“, žymintį įvairovę. Rimtas as-

muo tam tikroje erdvėje gali sau leisti būti nerimtas. Žmo-

gus yra asmenybė, kuris yra laisvas veikti ir neturėtų būti 

linčiuojamas dėl vieno ar kito žodžio, veiksmo. Žmogaus 

brandos reikia ieškoti ne scenoje, o realiame gyvenime.  

Žinoma, požiūriai neturi sutapti, tačiau gerbti vienas kito 

nuomonę, ją išklausyti, juo labiau išsiaiškinti vieno ar kito 

veiksmo priežastis dialogo būdu yra būtina. Kreivai žiūrėti į 

asmenį – ne išeitis. Reikia su juo kalbėtis, jei turima jam ką 

pasakyti. 

Platesniame kontekste nesusišnekėjimas taip pat egzistu-

oja. Tik jis gerokai ciniškesnis. Vienos jaunimo organizacijos 

atstovė skambina į regioninę televiziją. Nori pranešti, kad 

organizacija rengia susitikimą su diplomatu, politiku dr. 

Žygimantu Pavilioniu. Pakankamai rimtas ir aktualus 

renginys. 

Televizijos redaktorė atrėžia: „Kuo jūs įdomūs?“ Suprask, 

jiems visiškai neįdomu nei aktyvus jaunimas, nei atvyk-

stantys intelektualai. Ir čia derėtų prisiminti, kaip ta pati 

televizija parodo reportažą apie vienos gimnazijos, kurioje 

dirba žurnalistės sesuo, šimtadienį. 

Tai gal reikėjo apsilankyti ir kitų gimnazijų šimtadieniuose? 

Nustoti propaguoti tik vienos gimnazijos renginius bei 

veiklą? 

Imi galvoti, kad reikia sukelti ažiotažą, reikia rėkti išgal-

votus, skandalingus faktus arba turi būti televizininko 

giminė, jog sulauktum žiniasklaidos dėmesio. 

Laisvo žmogaus nenutildysi. Jis visada skelbs tai, kas ne 

visiems patogu. Ir tu sakyk jam, ką tik nori. Nuo to tik nepa-

togiau pasidarys.  

REDAKTORIAUS KOMENTARAS 

   (Ne)laisvė (ne)susišnekėti 

           Parodos 
Kovo 14 dieną atidaryta 
Emilijos Baranauskaitės  

portretų paroda  
„Nekonata auveolo“ 

Kovo 8 dieną Beatričė 
Tarasevičiūtė pristatė savo 

tapybos darbų parodą 
„Gloria“ 

Kovo 22 dieną Gabija 
Vaicekauskaitė pakvietė  

į savo darbų parodos  
„Quo Suspenditur“  

atidarymą 
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Pažinti aviacijos pasaulį  padeda buvęs mokinys 
Juliaus Janonio gimnazijos bibliotekai 

žurnalo „Aviacijos pasaulis“ prenume-

ratą 2017 metams dovanojo  Romual-

das Račkauskas. Buvęs janonietis, 103 

laidos abiturientas, nusipelnęs civilinės 

aviacijos pilotas nepamiršta Šiaulių ir 

savo mokyklos, nors 40 metų gyvena 

Vilniuje. Kasmet atvyksta į miesto gim-

tadienį, priklauso Šiauliečių klubui, nep-

raleidžia klasės susitikimų (mokyklą bai-

gė 1954 metais), aplanko gimnaziją, 

jos muziejų ir biblioteką. Buvęs lakūnas 

ne tiktai domisi gimnazijos gyvenimu, 

bet ir remia gimnazijos biblioteką kny-

gomis apie aviacijos istoriją, raidą bei 

naujoves. Gimnazijos bibliotekai dova-

nojo dvi savo prisiminimų knygas: 

„Pamilęs dangaus žydrynę“ (2009) ir 

„Autografas dangaus mėlynė-

je“ (2012). Gimnazijos bendruomenei 

pristatydamas savo prisiminimų knygą 

„Autografas dangaus mėlynėje“ buvęs 

lakūnas papasakojo daug įdomių fak-

tų iš 30 savo gyvenimo metų, skirtų a-

viacijai – padangėje praleido 16 tūks-

tančių valandų! Užsiminė apie norą 

parašyti trečią knygą   jau apie gyveni-

mą baigus piloto karjerą. Kad jaunimas 

daugiau sužinotų apie aviaciją, aviaci-

nes profesijas, 2015 metais R. Račkaus-

kas perdavė „Aviacijos pasaulio“ ir oro 

bendrovės „Small Planet Airlines“ do-

vaną -  11 knygų apie aviaciją. Žurnalą 

„Aviacijos pasaulis“ bibliotekai prenu-

meruoja nuo 2013 metų. Buvęs mo-

kyklos auklėtinis ir neeilinės specialybės 

atstovas visada turi ką papasakoti jau-

nimui, yra labai laukiamas svečias gim-

nazijoje. Gimnazijos bendruomenė 

labai dėkinga lakūnui už paramą ir 

pagarbą savo mokyklai. 

Buvęs abiturientas, nusipelnęs 

civilinės aviacijos pilotas R. Ra-

čkauskas (centre) remia gimnazi-

jos biblioteką knygomis ir žurnalo 

“Aviacijos pasaulis” prenumera.  

Birutė GRIGIENĖ, bibliotekos vedėja 

   Žurnalo „Aviacijos pasaulis“ prenumeratą buvęs lakūnas gimnazijai užsako nuo 2013 metų. 

   Maloniai kviečiame skaityti  „Aviacijos pasaulį“ skaitykloje ir pasiimti skaitymui į namus! 

Gimnazijoje lankėsi kinologai 
Vasario 21-ąją gimnazijoje lankėsi Šiaulių apskrities vyriausi-

ojo policijos komisariato Patrulių rinktinės pirmosios kuopos 

kinologų būrio vadas A. Petrošius su kolega ir tarnybiniu šuni-

mi. Pareigūnai vykdė prevencinę veiklą dėl narkotinių 

medžiagų laikymo. 

Tarnybinis šuo patikrino gimnazistų spinteles, rūbinę, taip 

pat lankėsi trijose, atsitiktine tvarka pasirinktose klasėse. 

Dėkojame pareigūnams už bendradarbiavimą ir 

džiaugiamės, kad ši prevencinė veikla kėlė tik geras emocijas. 

Laura MARTUSEVIČIENĖ, socialinė pedagogė  
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