.

,

Ko gero, nė nespėjote mirktelti, o vasara liko tiktai gražus prisiminimas, metas, kai pirmą kartą kažkuo taip nuoširdžiai džiaugėtės, kai pirmą kartą įsimylėjote ar radote tikrą draugą. O šiandien – ir vėl ruduo. Ir vėl savo rankose laikote pirmąjį šių mokslo metų gimnazijos laikraščio „Tebūnie Šviesa“ numerį. Kuo jis
ypatingas? Atsakymas paprastesnis nei, ko gero, tikėjotės: šis numeris tiesiog pirmasis. Šie mokslo metai mus pasitiko netikėta
egzaminų reforma, kuri tarp trečiokų pasėjo nerimo dėl padidėjusio valstybinių egzaminų skaičiaus. Kita vertus, tikime, kad
savo pastangomis ir mokytojų padedami sėkmingai jiems pasiruošime. Du mėnesius smalsiomis žurnalisto akimis žvelgėme į tai,
kas vyksta gimnazijoje, stebėjome, diskutavome, fiksavome, o dabar su jumis dalijamės galimybe sustoti, atsigręžti į tai, kuo mes
gyvenome vasarą, rugsėjį ir spalį, ką patyrėme, su kokiais žmonėmis prasilenkiame kas rytą ir ką dar galime padaryti dėl mūsų
pačių ir savo gimnazijos. Kiekvienas „Tebūnie Šviesa“ numeris
yra mūsų visų kūdikis, todėl visada mielas ir brangus. Visa
gimnazijos bendruomenė prisideda prie jo gyvavimo tiesiog veikdama, kasdien kurdama kažką naujo ir būdama išskirtine, ta
sunkiai paaiškinama, tačiau visiems jaučiama „Janonio“
dvav
sia, kurios, sutikite, nepaneigsi. Nespėsite mirktelti, o rudenį pakeis žiema, nusinešdama rudeniu kvepiančius įspūdžius, ir jūs
savo rankose vėl turėsite širdžiai mielą dar vieną laikraščio numerį, kuriame bus dalelė mūsų visų ir gimnazijos.
Tad kurkime mūsų laikraštį drauge.

.
Tebunie
Sviesa” redaktore

Laura
Kryževičiūtė, “Tebunie Šviesa” redaktorė
Laura
KRYŽEVIČIŪTĖ,

AKTUALIJOS. Kas naujo JJG?
v

- VISA SIRDIMI !
Kiekvienais metais Tarptautinės mokytojo dienos proga, siekiant įvertinti mokytojų veiklos rezultatus ir skatinti pedagogų kūrybinę iniciatyvą, organizuojami aktyviausių ir kūrybingiausių
mokytojų apdovanojimus. Šiais metais tarp 6 geriausių pateko ir Šiaulių Juliaus Janonio
gimnazijos etikos mokytoja Rita Margevičienė.
Muzejaus vadovė, etnokultūros, kraštotyros būrelių vadovė, auklėtoja, etikos
mokytoja, kolegė. Taip įvairiausiais gražiais žodžiais galime vadinti Šiaulių Juliaus
Janonio gimnazijos etikos mokytoją Ritą Margevičienę. Tai mokytoja, kuri
puoselėja krašto kultūrą, vertybes. Kiekvienais metais mokytoja su gimnazistais
kuria giminės medžius, taip puoselėja šeimos tradicijų tęstinumą, iškelia šeimą
kaip vertybę.
R. Margevičienė stengiasi prisitaikyti prie šių dienų gimnazistų ir žengti koja,
kojon kartu su jais. Anot R. Margevičienės, mokytojo darbas „įsuko“ gerąja
prasme ir nebepaleidžia. Mokytojo darbas yra mėgstamas,
esu laiminga, kad pasirinkau tokią profesiją, galbūt todėl ir sekasi rasti bendrą kalbą su moksleiviais, pasakoja mokytoja.
„Šiemet turiu pirmokus, auklėjamąją klasę. Jie kupini naujų
planų ir idėjų, smagu kartu juos įgyvendinti“,- mintimis dalijasi
R. Margevičienė. Kalbėdama apie svarbiausias vertybes, mokytoja užtikrina - šeima yra svarbiausia vertybė ir gyvenimo
pamatas. Žodyje šeima telpa daug reikšmių: pasitikėjimas saMetų mokytojai Ritai Margevičienei vimi ir kitais, meilė artimam žmogui, juokas kartu ir paguoda
nelaimei esant.
didžiausias turtas yra šeima.
Roberta SAUDARGYTĖ,

.

.

.

JJG muziejaus vadove

„

“

Spalio 12 dieną gimnazijoje įvyko ketvirtasis muzikos ir poezijos vakaras „Brazdesiai“, kuriame tradiciškai dalyvavo žinomi šalies poetai ir atlikėjai. Gimnazistų pamėgto renginio iniciatorė bei rengėja gimnazistė Ieva Ripinskytė kartu su gimnazijos Mokinių seimo prezidente Akvile Gaupšaite šiemet į gimnazijos sceną pakvietė
poetą, eseistą, dramaturgą, „Aukso kryžiaus“, „Kultūros ministerijos“, Zigmo Gėlės ir kitų premijų laureatą Gintarą Grajauską, poetą, literatūros kritiką, publicistą Marių Buroką, jaunus poetus Ramunę Brundzaitę bei buvusį
gimnazijos mokinį Vilių Barauską. Vakarą savo užburiančia muzika paįvairino Ieva Narkutė, dainų tekstų autorė, Sauliaus Mykolaičio vardo nominacijos „2007 metų sezono atradimas“ laureatė. Renginys unikalus tuo,
kad žinomi kūrėjai jame ne tiktai pristatė savo kūrybą, bet ir betarpiškai bendravo su publika.

„Brazdesių“ organizatoriai džiaugiasi, jog muzika ir literatūra gimnazijos scenoje suburia jaunų
gabių žmonių ir bent maža dalele padeda kurti gražesnę Lietuvą.

Sigutė STONKIENĖ, profesijos

.

patareja

AKTUALIJOS. Kas naujo JJG?

NAUJI MOKSLO METAI –

Šiais mokslo metais Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenės gretas papildė ne tiktai šaunus
būrys pirmokų, bet ir dvi jaunos darbuotojos. Mūsų gimnazijoje pradėjo dirbti socialinė padagogė Laura Martusevičienė, pakeitusi buvusią socialinę pedagogę Iloną Atkočaitienę, ir nauja muziejaus vadovė Roberta Saudargytė.
Džiaugiasi gimnazistais ir mokykla
Naujoji gimnazijos socialinė pedagogė Laura Martusevičienė anksčiau dirbo Simono Daukanto gimnazijoje. Ji yra baigusi socialinės
pedagogikos bakalauro studijas, o dabar yra magistrantė ir studijuoja edukologiją Šiaulių universitete. Socialinė pedagogė Laura
teigia, jog džiaugiasi dirbdama mūsų gimnazijoje, neabejoja,
kad gimnazistai labai motyvuoti, turintys idėjų bei kūrybingi. Specialistė mano čia galėsianti atskleisti ir plėtoti savo profesinę kompetenciją. Belieka tikėtis, jog naujoji socialinė pedagogė bus negriežta
ir supratinga.

Buvę mokytojai tapo kolegomis
Roberta Saudargytė, muziejaus vadovė, baigusi lietuvių filologijos,
ryšių su visuomene bakalauro studijas, magistrantė, dirbo savaitraščio „Šiauliai plius“ redakcijoje, nuo šiol - mūsų gimnazijos bendruomenės narė. Roberta yra baigusi mūsų gimnaziją, tačiau dėl to,
sako, jai čia dirbti tik smagiau. Robertai kiek neįprasta, kad anksčiau mokytojai buvo autoritetas, o dabar santykis kitoks, kolegiškas.
Naujoji muziejaus vadovė džiaugiasi, jog mokykla labai atsinaujinusi, vis gražėja, vyksta daug įdomių renginių.
Karolina MATELIONYTĖ,

.

v
zurnalistu
klubo nare

,

Nereikia bijoti palikti

,

Spalio 26 d. Juliaus Janonio gimnazijos buvusios auklėtinės specialiai atvyko į savo gimnaziją pasidalyti profesine
patirtimi su moksleiviais. Aurelija Urbonavičiūtė, Justina Sinušaitė – Broniukaitienė, Ineta Bulakaitė - yra tarptautinio
banko milžino „Barcklays“ technologijų centro Lietuvoje darbuotojos. Aurelija dirba personalo atrankos vadove,
Justina – veiklos tęstinumo vadove, Ineta vadovauja techniniams projektams. Gimnazistams merginos pasakojo apie
karjeros galimybes technologijų srityje, kokių specialistų šiuo metu trūksta darbo rinkoje, pateikė informacijos apie
karjerą informacinių technologijų srityje. Maždaug prieš dešimt metų baigusios gimnaziją, merginos pasirinko skirtingas specialybes: Ineta studijavo telekomunikacijų inžineriją, Justina - finansų valdymą, Aurelija - psichologiją. Šiuo
metu dirbdamos dešimtoje pagal dydį finansinių paslaugų grupėje, šiaulietės jaučiasi esančios pasaulinės darbo
rinkos dalyvės. Gimnazijos viešnios ragino nebijoti „išeiti iš komforto zonos“ , „neužsiciklinti“ , jeigu situacija netenkina
( man blogai, bet ką čia pakeisi...) „Reikia būti motyvuotiems, iniciatyviems, lankstiems, ieškantiems bei drąsiems,“ –
teigė merginos ir savo mintis pagrindė asmeniniais pavyzdžiais. Pavyzdžiui, prieš pradėdama dirbti kompanijoje,
Ineta metus praleido Afrikoje: Ugandoje, Kenijoje, Ruandoje vedė vietinėms mokykloms internetą, kūrė programas.
Justina buvo išvykusi padirbėti Amerikoje.
.

Sigutė STONKIENĖ, profesijos

patareja

NAUJIENOS. Svarbiau, nei svarbu

Egzaminu, reforma kaip griausmas iš dangaus

Rugsėjo pradžioje, patvirtinus ugdymo planus, mokytojų tarifikaciją, o gimnazistams –
individualius mokymosi planus, paaiškėjo, kad dabartiniai vienuoliktokai, norėdami
įstoti į valstybės finansuojamą vietą, privalės laikyti penkis valstybinius brandos egzaminus. Mokyklinių egzaminų nebebus.
Laikys penkis valstybinius egzaminus
Nurodoma, kad naujoji tvarka svarbi tiktai tiems gimnazistams, kurie nori studijuoti universitetuose valstybės finansuojamose vietose. Nuo 2014-ųjų metų stojantiems į universitetus gerokai iškelta
kartelė.
Gimnazistai privalės laikyti penkis valstybinius brandos egzaminus, tarp jų, -pirmosios užsienio kalbos egzaminą. Jį išlaikiusieji B1 lygiu galės stoti į kolegiją, o B2 lygiu – ir universitetą. Tiesa, užsienio kalbos žinios
galės būti įvertintos laikant tarptautinį užsienio kalbos egzaminą ar testą. Užsienio kalbos rezultatai, išskyrus filologijos programas, į konkursinį balą neskaičiuojami. Konkursinis balas bus formuojamas iš keturių valstybinių brandos egzaminų įvertinimų: pagrindinio dalyko, siejamo su studijų kryptimi ar šaka, papildomo dalyko, siejamo su studijų kryptimi ar šaka, bendrojo dalyko, kurį galima pasirinkti iš kitos srities
grupės kelių dalykų sąrašo, ir lietuvių kalbos ir literatūros. Numatyta, kad konkursinio balo formavimui
gali būti imami atitinkamo dalyko metiniai pažymiai, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros bei pirmojo dalykų, kartu pripažįstama, kad metiniai pažymiai nėra konkurencingi.
Švietimo ir mokslo ministerijos paskutinę rugpjūčio savaitę patvirtinta nauja stojimo į aukštąsias mokyklas
tvarka siekiama būsimiesiems studentams suteikti didesnį pasirinkimą ir taip paskatinti kuo daugiau jaunuolių pasirinkti dabar itin nepopuliarias, bet darbo rinkai reikalingas specialybes.
Siurprizai - ir dvyliktokams
Netikėtumai laukia ir dabartinių dvyliktokų. Tiesa, stojantiems į universitetines studijas 2013-aisiais, egzaminų tvarka lieka tokia pati, kaip pernai: reikalingi trys valstybiniai egzaminai ir vieno dalyko metinis pažymys, bet kai kurių studijų egzaminų komplektai keičiasi. Pavyzdžiui, ketinantiems studijuoti filosofiją,
prireiks matematikos egzamino, vietoje anksčiau buvusio metinio matematikos įvertinimo.
Pasirinkusiems verslo, vadybos, finansų, apskaitos, rinkodaros, ekonomikos studijas, 2012 metais reikėjo
matematikos, lietuvių kalbos, užsienio kalbos arba istorijos egzaminų ir metinio istorijos arba užsienio kalbos įvertinimo. Tuo tarpu 2013 metais būsimiesiems studentams teks laikyti matematikos, lietuvių kalbos,
istorijos egzaminus, o metinį pažymį rinktis užsienio kalbos arba biologijos.
Panašu, kad mokslų karalienė istorija užleidžia vietą biologijai ir kitose studijų srityse. Štai pasirinkę
psichologiją 2012 metų egzaminų rinkinys buvo toks: matematika, lietuvių kalba, užsienio kalba arba
istorija plius istorijos arba užsienio kalbos metinis pažymys. Na o stosiantys į psichologiją 2013-aisiais turės
laikyti matematikos, lietuvių kalbos ir literatūros, biologijos arba užsienio kalbos egzaminus, o metinį pažymį teikti užsienio kalbos arba biologijos.
Jeigu ketini studijuoti matematiką, statistiką, irgi laukia staigmena: vietoje anksčiau reikalingo informacinių technologijų metinio pažymio, 2013 metais reikės laikyti informacinių technologijų egzaminą. Metinis pažymys – užsienio kalba.
Pasirinkusiems geologijos studijas vietoje 2012-aisiais buvusio pirmojo matematikos egzamino teks laikyti
geografijos egzaminą, o matematikos reikalingas metinis pažymys.
Biochemija: 2012 metais: chemija, matematika, lietuvių kalba, metinis pažymys – užsienio kalba.
2013 metais: chemija, biologija, lietuvių kalba ir literatūra, metinis pažymys – matematika arba chemija.

.
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NUOMONES. O ka galvoji tu?

,

Ar teks ieškoti korepetitoriu?
,

Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai, paklausti, kaip jie vertina egzaminų reformą, neslėpė: žinia buvo pateikta nelaiku ir netinkamai.
KRISTUPAS, II klasė: “Tokia netikėta ir staigi reforma privertė mokinius pulti į paniką ir sukėlė mokyklose
chaosą. Mokiniai nesirinko tų dalykų, iš kurių dabar jiems reikės laikyti egzaminus. “
DOMANTAS, IV klasė: “Mano nuomone, pati reforma gera, nes kuo daugiau egzaminų, tuo
didesnės studijų pasirinkimo galimybės, o metinis pažymys nėra patikimas rodiklis. Kita vertus, ji turėjo būti paskelbta bent prieš metus. Tokius netikėtus ministerijos žingsnius vertinu
kaip nepagarbą mokyklų bendruomenėms. Yra Lietuvos mokinių parlamentas, Lietuvos
mokinių sąjunga, deja, nė viena organizacija nedalyvavo darbo grupėje, kūrusioje stojimo tvarką.”
AGNĖ, II klasė:
“Reforma gera,
nes atkris visi
„grybai“, kurie stodavo į universitetą
tiktai tam, kad
įgytų aukštojo
mokslo diplomą.
Blogai tai, kad
apie pasikeitimus
nežinojome prieš
kelerius metus. “
ABITURIENTĖ:
„Negalėjau patikėti savo akimis:
kitąmet, stojant į
pasirinktą specialybę, staiga
„išdygo“ informacinių technologijų
egzaminas, kurio
pernai nereikėjo.
Aš visą laiką informatiką mokiausi B
Gimnazistai privalės laikyti penkis valstybinius brandos egzaminus, tarp jų,
lygiu,
nežinau, ką
-pirmosios užsienio kalbos egzaminą. Nuotr. Tan Zexun
dabar reikės daryti?
Dėl tokių ministerijos siurprizų belieka ieškoti korepetitorių ir pulti mokytis papildomai“.
AISTĖ, III klasė: “Apie tai, jog šis „griausmas“ sudrebino ir apvertė aukštyn kojom būsimųjų studentukų planus, kalbėti nebeverta – tai akivaizdu. Bet mano nuomone, vis dėlto svarbiau suvokti, kaip mes reaguojame į tokius dalykus – aš pati ilgai svarsčiau, ar verta plaukt prieš srovę, kovot už „teisingumą“, pirštų galiukai ir smegenų ataugėlės, atsakingos už tėvynainių gelbėjimą, niežėjo, skubino ruošt peticiją, skatino protestuot gatvėse. Bet visa tai truko vos keliolika valandų, kai susitaikiau su savimi, numalšinau revoliucijas ir
mitingus savo galvoje – neliko nieko kito, kaip tik suprasti: juk dideli, protingi ir turtingi žmonės niekada neklysta. “
P.S. Lietuvos mokinių parlamentas rugsėjo 24 dieną oficialiu laišku kreipėsi į Lietuvos universitetų rektorių
konferenciją, Lietuvos universitetų rektorius, LR Švietimo ir mokslo ministrą Gintarą Steponavičių, LR Seimo
Švietimo ir mokslo komitetą, žiniasklaidą su prašymu nukelti stojimo tvarkos įsigaliojimą metams į priekį, tai
yra, ją taikyti nuo 2015 metų, kad mokyklos galėtų tinkamai pasiruošti.
Tačiau panašu, kad mokinių balsas į dangų neina: nauja stojimo tvarka bus taikoma jau 2014-aisiais.

Sigutė STONKIENĖ,
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MOKYKLA. Kaip reikia mokytis

arba
KAIP PASIRUOŠTI EGZAMINAMS
Pernai gimnaziją baigę abiturientai Gintarė BUČAITĖ ir Matas JAKUBAUSKAS šiandien gali pasigirti neeiliniais egzaminų įvertinimais: iš visų egzaminų jie gavo
šimtukus. Buvę abiturientai pateikia savo sėkmės formules, padėjusias pasiekti tokių gerų rezultatų.

-Kaip sekėsi egzaminuose? Ar įtemptai ruošėtės?
Matas: - Egzaminus sekėsi laikyti neįtikėtinai gerai, netgi pralenkiau savo
nekuklius lūkesčius. Išskirtinio pasiruošimo nebuvo, nes visą laiką gimnazijoje nuosekliai mokiausi, todėl visų dalykų pamatai buvo tikrai tvirti.
Gintarė: - Egzamino tikrai šimtuku nesitikėjau išlaikyti, bet ruošiausi - skaičiau visas privalomas knygas, prieš egzaminą daugiau dėmesio kreipiau į autorių kūrybos bruožus. Sekėsi ganėtinai gerai.

-Į ką labiausiai stengėtės atkreipti dėmesį?
Matas: - Labiausiai dėmesį sutelkiau į lietuvių kalbos ir biologijos egzaminus, kuriems pasiruošti reikėjo daugiau pastangų.
Gintarė: - Stengiausi išvengti elementarių rašybos, skyrybos, stiliaus ir struktūros dalių, kadangi tai yra tie taškai, kuriuos skaudžiausia prarasti.
-Ar prireikė korepetitorių pagalbos?
Matas: - Taip, keletą metų papildomai mokiausi lietuvių kalbos. Šios papildomos pamokos atėmė labai daug laiko, tačiau įdėtas darbas atsipirko su kaupu.
Gintarė: - Nesilankiau, tačiau skaičiau papildomą literatūrą, kurią rekomenduoja mokytojai.
Matas Jakubauskas: “Išskirtinio pasiruošimo
-Kaip manote, ar jūsų mokytojai jus paruošė egzaminams?
nebuvo, nes visą laiką gimnazijoje nuosekliai
Matas: - Taip, visi mokytojai buvo puikūs, sugebėjau iš jų pasimokiausi”
imti maksimumą..
Gintarė: - Taip taip taip! Mūsų
mokytojai patys geriausi ir aš juos labai myliu! Jie mums duoda daugiau nei
šimtukui, jie suteikia žinių gyvenimui.
-Kokias emocijas jautėte prieš egzaminą, jo metu ir po jo?
Matas: - Didelio streso prieš ir egzamino metu nejaučiau, sugebėjau
nepanikuoti ir išlaikyti blaivų protą, tikriausiai tai ir padėjo pasiekti
aukštų rezultatų.
Gintarė: - Minutę bijojau, dvi ne, vėliau įtikinėjau save, kad tai nieko nereiškia. Labai daug iš savęs reikalavau. Per patį egzaminą nesibaiminau ir į nieką nekreipiau dėmesio, tačiau po egzamino pastebėjau
savo klaidas, tad buvo neramu.
-Ką galėtumėte patarti abiturientams?
Matas: - Visų pirma, patarčiau stengtis kaip įmanoma labiau nuslopinti įtampą, nes emocijos tik trukdo. Antra, reikia pradėti sunkiai dirbti jau mokslo metų pradžioje, stebėti
savo spragas ir jas taisyti.
Gintarė: - Ruoškitės po truputį ir nieko nesimokykit paskutinę
dieną! Žinokit, kokių rezultatų galit tikėtis, ir egzamino metu
jokiu būdu nepanikuokit.

Milana NOREIKAITĖ,
v
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zurnalistu klubo nare.
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Gintarė Bučaitė sako, jog egzamino metu
labai daug iš savęs reikalavo.
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MOKYKLA. Kodel reikia mokytis

Jeigu mokslas -darbas,
tai kur mano atlygis?
Pasibaigė laikai, kai už dešimtuką gaudavai vieną kitą litą? Klysti. Tavo asmenybė ir žinios vertos
grynųjų! Janonieti, dar mokydamasis gimnazijoje, už savo pastangas gali pasinaudoti unikalia
(bene vienintele Lietuvoje) galimybe gauti dosnią stipendiją bei ne vieną premiją. Tai kam likti
nepastebimam?

Kaip viskas prasidėjo
Didžiausią indėlį į jaunų žmonių skatinimą
stipendijomis įdėjo Augutė Vaičiulienė, ilgametė anglų kalbos mokytoja – ekspertė ir 4-oji gimnazijos Garbės narė, apdovanota už nuopelnus Lietuvai.
„Būtent ji yra tas tiltas, organizatorė, ryšininkė, kurios dėka Australijos geradarių parama pasiekia mūsų gimnaziją,“- teigia gimnazijos direktorius Rimas Budraitis. Nuoširdi ir artima draugystė pelnė tolimojoje Australijoje gyvenančių Isoldos Poželaitės – Davis, AM ir Kazimiero Butkaus pasitikėjimą.
Pradžia buvo tokia. Anglų kalbos rašinio konkurso apskrities 12-okams, kuris vyks jau 22 kartą, iniciatorė Isolda Poželaitė – Davis supažindino Augutę Vaičiulienę su Australijos lietuviu, buvusiu lakūnu ir verslininku Kazimieru Butkumi, kuris taip pat nusprendė remti gimnaziją. „Mano tikslas – jaunimas,“ – kalbėjo Kazimieras
Butkus. Asmeninio fondo lėšomis prisidėjęs prie Juliaus Janonio gimnazijos remonto, rėmėjas įsteigė savo
vardu finansuojamą apskrities 11-okų anglų kalbos olimpiadą, kurios prizininkai skatinami premijomis iki 180
litų. Premijos kartu su mokyklos baigimo atestatu taip pat teikiamos ir 15 - 20 geriausiai baigusių abiturientų.
Aukščiausią rezultatą parodęs 12-okas gauna ir dešimtus metus gimnazijos partnerės UAB „Rūta“ įsteigtą
500 litų paskatinimą.
Svarbu ne tik gerai mokytis
Nuo 2001 metų kiekvieną rudenį dalijamos dosnios Kazimiero Butkaus stipendijos studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose. Skaičiai pribloškia! Per 11 metų jomis apdovanotas 51 mokyklą baigęs janonietis (10 000
litų per 4 bakalaureato metus) ir greitai pasieks 0,5 milijono litų ribą.
„Stipendininkai turi būti, kaip aš sakau, patys pačiausi,“- šypteli Augutė Vaičiulienė. Į šią sąvoką įeina ne tik
puikus mokymasis, aktyvumas, dalyvavimas olimpiadose, konkursuose - svarbus kriterijus yra ir šeimos materialinė padėtis. Paprastai klasių vadovai gimnazijos tarybai pateikia rekomendacijas, pagal kurias speciali
komisija išrenka kelis laiminguosius. Stipendininkai du kartus per metus privalo atsiųsti išlaidų ataskaitas, kurios vėliau pasiekia Australiją.
Gimnazistus remia ne tiktai Australijos mecenatas. 2005 metais gimnazija pasirašė bendradarbiavimo sutartį
su Vilniaus universitetu. Jau kitais metais Teisės
fakulteto dekano iniciatyva pradėtos teikti
„Stipendininkai turi būti, kaip aš sakau, patys
pirmosios vienkartinės Teisės fakulteto ir ALUMpačiausi,“- šypteli Augutė Vaičiulienė. Į šią sąNI draugijos stipendijos (1000 litų) patiems
voką įeina ne tik puikus mokymasis, aktyvumas,
aktyviausiems ir geriausiai mokyklą baigudalyvavimas olimpiadose, konkursuose - svarsiems 12-okams. Pirmumo teisę gauna ketibus kriterijus yra ir šeimos materialinė padėtis.
nantis studijuoti Vilniaus universitete, ypač besidomintis teise.
Skatinimas domėtis ir veikti
Pamažu imame pavyzdį iš kitų Europos šalių, Amerikos, kuriose aktyvus kultūrinis gyvenimas ir nuolatinis domėjimasis vertinami ne ką mažiau už aukštus mokymosi pasiekimus. Jau kelerius metus Isoldos Poželaitės –
Davis tėvų, Vlado ir Enny Poželų, dėka gimnazistai gauna premijas iki 100 litų už realinių mokslų, muzikinės
veiklos, dailės ir teatro pasiekimus. Toks išskirtinis dėmesys yra didelis mokytojų, pastebėjusių tavo talentą,
įvertinimas ir stimulas tobulėti.
Būtų sunku nepaminėti dar vieno gimnazistų rėmėjo Gedimino Ramanausko, Juliaus Janonio gimnazijos
auklėtinio, dirbančio „Microsoft“ kompanijoje. Jis yra puikus patriotiškumo ir meilės jį išauginusiai gimnazijai
pavyzdys. Dar studijuojant Amerikoje, Gediminui Ramanauskui gimsta idėja paskirti premijas po 200 litų
dviem labiausiai pasižymėjusiems gamtos ir tiksliųjų mokslų gerbėjams, tokiems pat žingeidiems bei išsiskiriantiems ryškiais inžineriniais gabumais, kaip ir jis. Būtent dėl to didžiausias dėmesys skiriamas gimnazijos tyrėjų klubo „Mes“ veiklai, jų daromiems eksperimentams, tyrimams ir ieškojimams.
Pavyzdys įkvepia
Šį rudenį gimnazijos muziejuje Kazimiero Butkaus stipendijomis vėl buvo apdovanota 16 buvusių abiturientų,
šiuo metu studijuojančių Lietuvos universitetuose. Viena iš šios stipendijos laureačių, Kauno technologijų universiteto studentė Ieva Saunoriūtė džiaugiasi gyvuojančia tradicija. Jos teigimu, piniginė parama ypač
svarbi mažiau pasiturinčių šeimų vaikams. Ieva svajoja: jeigu kada nors galės sau leisti, būtinai prisidės prie
gimnazijos studentų rėmimo.
Justina RADZEVIČIŪTĖ
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antriems metams
Praėjusiais mokslo metais Juliaus Janonio gimnazijos ketvirtokė Kotryna VALEČKAITĖ, dalyvaudama tarptautinėje mokinių mainų programoje YFU (Youth For Understanding), vidurinę mokyklą
baigė Belgijoje. Šį rudenį Kotryna grįžo namo ir dar kartą savanoriškai kartoja 12-os klasės kursą. Kotryna noriai pasakojo apie savo patirtį belgiškoje mokykloje, kodėl nestojo į Belgijos universitetą ir kas ją vėl grąžino į gimnazijos suolą?

-Kotryna, kokie buvo tavo pirmieji įspūdžiai Belgijoje?
-Išvykau 2011 metų , rugpjūčio mėnesį. Belgų šeimoje apsigyvenome
kartu su mergina iš Estijos, ji taip pat atvyko čia mokytis. Mus įkurdino trečiame namo aukšte, galima sakyti, palėpėje. Namų sąlygos tikrai buvo
geros, o miestelis kuriame gyvenome, nedidelis.
-Kaip sutarėte su naująja šeima?
-Šeimos ,,tėtis“ buvo aklas, aš jį matydavau 3 kartus per dieną, kai eidavome valgyti. ,,Mama“ daug dirbo ir darbo reikalais daug keliavo, todėl ir ją retai sutikdavom. Aš nebuvau labai laiminga toje šeimoje, tačiau turėjau nuostabią draugę, kuri užpildė tuštumą. Na, mes buvome
visiškos priešingybės. Ji atrodė kaip moksliukė, nors labai mėgdavo vakarėlius. Bet ji buvo tas žmogus, kuris vesdavo mane iš namų , bandė
visaip prablaškyti. Ji buvo man tarsi tos šeimos ,,sesė“.
-Kokia buvo Tavo pirmoji diena naujoje mokykloje?
-Pirmasis apsilankymas mokykloje buvo gana linksmas. Išėjau iš namų
šiek tiek anksčiau, įsėdau i traukinį, kuris užuot vežęs penkiolika minučių,
važiavo 45 minutes, nes stojo kiekvienoje stotelėje. Likus penkioms minutėms iki mano suplanuoto prisistatymo mokykloje, stovėjau didelėje
traukinių stotyje ir nežinojau, kur eiti. Staiga priėjo vyriškis ir pa klausė, ko
ieškau. Jis parodė kelią į mokyklą ir patarė pasisaugoti, nes turėsiu eiti
Kotryna Valečkaitė: “Dėstytojai
per raudonųjų žibintų kvartalą. Spėjau laiku, bet tos kelionės niekada
tikrai
buvo aukšto lygio ir savo
nepamiršiu.
-Kokių problemų kilo svetimoje aplinkoje, ar užsieniečiai buvo draugiški ? paskaitas dėstė su užsidegimu. “
-Pagrindinė problema buvo kalba. Pirmą mėnesį labai stengiausi jos
mokytis, įtemptai bandžiau suprasti, kas ką šneka. Buvo nesvietiškai sunku persilaužti, bet pavyko,
nes daug dirbau papildomai. Mokiausi Menų mokykloje, kurioje vykdavo normalios pamokos: istorija, matematika ir kitos, tarp jų buvo integruotos ir meno pamokos. Mano mėgstamiausia pamoka buvo kino istorija. Klasiokai šiltai mane priėmė, buvo gana supratingi, stengėsi prie manęs kalbėti angliškai, kad ir aš suprasčiau. Mokykloje dėstomos meno pamokos buvo labai įdomios. Dėstytojai tikrai buvo aukšto lygio ir savo paskaitas dėstė
„Žinojau, kad Lietuvoje, savo gimtąsu užsidegimu. Labai džiaugiuosi, kad patobulėjau meja kalba galiu gauti nepalyginti geno srityje.
resnius egzaminų įvertinimus“.
-Ar teko patirti nuotykių? Kokia diena buvo įsimintiniausia?
-Hmm... Rugsėjo 4-oji. Su kambarioke išvykome į kitą miestą, už 100 kilometrų, į šokių festivalį. Jam
pasibaigus, 23 valandą, jau buvome traukinių stotyje. Pasiklausėme, kuris traukinys mus turėtų vežti namų link, tačiau įsėdome ne į tą ir nuvažiavome visiškai į priešingą pusę – net 100 kilometrų!
Tačiau labai nepasimetėme, išlipome ir dar kartą paklausėme, kaip mums grįžti namo. Bet
košmaras – vėl įlipome ne į tą traukinį ir nuvažiavome į kitą pusę dar 50 kilometrų. Visiškai svetimoje stotyje atsidūrėme apie 4 valandą nakties. Šeima buvo be galo susirūpinusi. Nuo tos dienos buvome itin griežtai prižiūrimos, o ir pačios stengėmės atpirkti savo kaltę: kepėme pyragus,
nevėluodavom grįžti...
-Tai vis dėlto kodėl grįžai dar kartą baigti 12-os klasės Lietuvoje?
-Grįžau dėl praktinių sumetimų. Mano egzaminų rezultatai nebuvo ypatingai geri, bet jų užteko,
kad įstočiau į Belgijos universitetą. Žinojau, kad Lietuvoje, savo gimtąja kalba galiu gauti nepalyginti geresnius egzaminų įvertinimus. Yra dar keletas priežasčių. Labai pasiilgau savo šeimos, ypač
mamos, artimųjų, bei draugų paramos, to svetimoje šalyje man labai trūko. Yra dar viena smulkmena: sugadinau visus savo rūbus, nes nemokėjau tinkamai skalbti.
-Kokie Tavo ateities planai?
-Dabar aš noriu gerai pabaigti gimnaziją ir keliauti studijuoti į užsienį. Mano manymu, studijos Lietuvoje yra ganėtinai nuobodžios palyginti su užsienio mokymo programomis ir dėstytojais. Linkiu
visiems vykti ir pamatyti pasaulio, nes nauda, kurią gauni, yra kur kas didesnė už
rūpesčius ir
vargus, kuriuos tenka patirti.

Kęstutis KURLYS,
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DARBA, UŽSIENYJE
Praėjusią vasarą, kaip ir daugelis lietuvių, į Didžiąją Britaniją vykome ,,laimės“ ieškoti. Norėjome vasarą praleisti
kitaip, padirbėti, ir mums tai pavyko.
Kaip viskas prasidėjo
Viskas prasidėjo nuo paprastų juokelių: ,,Ei, varom į Londoną vasarai? Bus faina!“ O realybę suvokėme tik tada,
kai lėktuvo bilietus laikėme rankose. Svarbiausia - rasti gyvenamąją vietą. Dar namuose kreipėmės į artimuosius
bei gimines Londone, tačiau niekas negalėjo pasiūlyti vietos apsistoti, tad būsto ieškojome patys. Kiekvieną vakarą praleisdavome internetinėse svetainėse, kol būstą pavyko rasti. Nuomos sutartį pasirašėme Vilniuje, tačiau jokių
buto nuotraukų nematėme, tad skridome į nežinią. Beveik visi buvome septyniolikamečiai, todėl oro uoste kilo
nesklandumų. Vienas vaikinas neturėjo tėvų leidimo, tad jam teko pabendrauti su apsauga. Skrydžio laukėme
manydami, kad išvykstame trise, tačiau draugas pasirodė lėktuve iki pakilimo likus kelioms minutėms!
Kur apsistojome
Gyvenome rytiniame Londone, jaukiame dviejų kambarių bute. Rajone buvo gausu lietuviškų parduotuvių, kirpyklų, barų bei grožio salonų. Mūsų rajonas turėjo net lietuvių sugalvotą pavadinimą: Bektoniškės, atseit, čia net
anglai lietuviškai šneka.
Kur
dirbsime, nežinojome. Vos įsikūrę nuvykome į įdarbinimo agentūrą ir jau kitą dieną dirbau viename prabangiausių viešbučių prie garsiosios „London eye“, ant Temzės kranto.
Ar buvo sunku
Pirmosios savaitės buvo pačios sunkiausios - reikėjo priprasti
prie neįprastai greito gyvenimo ritmo. Žadintuvas kasryt nuskambėdavo 4 valandą 20 minučių. Dirbdavome vidutiniškai
8 valandas per parą. Didžiausias džiaugsmas buvo 6 valandą
ryto prasidedanti darbo diena.
Kiek užsidirbome
Ko gero, visus labiausiai domina uždarbis. Pradžiai mums prireikė apie 350 svarų. Po 200 svarų turėjome palikti nuomininkei kaip depozitą. Buto nuoma buvo išties nedidelė - 800 svarų per mėnesį. Pasakysiu tik tiek, kad vidutiniškai uždirbdavau
250 svarų per savaitę, na o visą uždarbį paskaičiuokite patys.
Ar buvo verta
Žinoma! Pažinau Didžiosios Britanijos kultūrą, susiradau naujų
draugų, pagerinau anglų kalbos žinias, o svarbiausia - linksmai praleidau laiką! Kad ir kaip buvo sunku, kad ir kiek pykčių
teko ištverti, kad ir kaip pasiilgome mamos cepelinų - buvo
verta! Žinau tik viena: tikrai ten grįšiu, nes liko dar daug neap
lankytų vietų.
P.S. Jeigu atsirastų norinčių sužinoti daugiau informacijos, su
Ketvirtokė B. Kaselytė (kairėje) praėjusią
malonumu galiu padėti!

vasarą dirbo Londone

Beata KASELYTĖ, IVg

.
Ką žinote apie Juliaus Janonio gimnazijos himną?
Gimnazistų klausėme, koks yra mūsų mokyklos himnas, kas jam sukūrė žodžius ir muziką?
Į klausimą, kaip vadinasi dabartinis mūsų gimnazijos himnas, visi paklaustieji atsakė teisingai: „Res non verba“.
Džiugu, jog gimnazijos mokiniai žino, kad tai reiškia: „Darbais, o ne žodžiais“. Tačiau į klausimą, kas himnui sukūrė žodžius ir muziką, ne visi atsakė teisingai. Vieni teigė, kad žodžius sukūrė muzikos mokytoja, kiti - kad lietuvių
kalbos mokytoja, o apie tai, kas himnui sukūrė muziką, neatsakė nė vienas iš paklaustųjų. Mokiniams sunkokai
sekėsi atsakinėti į klausimus ir apie senąjį Juliaus Janonio gimnazijos himną: kokia buvo senojo himno pirmojo
posmelio eilutė bei kas sukūrė senąjį himną?
Taigi, atsakymai: himnui žodžius sukūrė lietuvių kalbos mokytoja M. Sirutavičienė, muziką – docentas V. J. Lygutas. Senojo himno pavadinimas „Naujas rytas“, pirmojo posmelio eilutė: „Ar regėjai naujo ryto rausvą varsą?”,
eilės - J. Janonio.
Karolina MATELIONYTĖ,
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Rugsėjo 7 dienos rytas. Šiaulių rajonas, Kryžių kalnas. Keletas šimtų žmonių su plačiomis šypsenomis ir lietpalčiais rankomis gaudo kapsinčius lietaus lašus ir skuba taškyti balas ir balutes. Tarptautinio piligrimų
žygio vadas ir vedlys Jo Ekscelencija Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis ragina džiaugtis dangumi ir malonių lietumi. „Maži sunkumai užgrūdina dideliems išbandymams,“ – kalba vyskupas.
Įkvėpti vyskupo kalbų, greitai čiumpame Lietuvos jaunimo dienų kryžių, Marijos statulą ir kiekvienas su
savo širdies troškimais: paaukoti Viešpačiui savo nuovargį, skausmą, sunkumus už savo šeimą, mokytojus, draugus, mokslus, pašaukimą - pradedame piligriminį žygį iš Kryžių kalno į Šiluvą.
Entuziastingai pradėjome savo kelionę pirmosios
...ir pagaliau atokvėpis - įveikta 30
stotelės – Rėkyvos link. Žinoma, balų būta, purvynų
kilometrų. Valgome makaronus ir
taip pat, tačiau žygeivių nuotaikos tai nesugadino, juolab kad pakelėse laukė močiutės su obuoliu- klijuojame pleistrus ant kojų pirštų.
kais, šaltu vandeniu, kepta duona, sūriu su medumi
bei šypsenomis.
Ir štai mes jau prie Rėkyvos ežero.
Tarp 903 piligrimų žygeivių gretose net 55 Šiaulių Juliaus J. Janonio gimnazijos gimnazistai. Pasistiprinus ir
pasigrožėjus nuostabiu saulėlydžiu prasideda vakarinė programa. Iškilmingai perduodame Lietuvos
Jaunimo dienų kryžių Vilniaus arkivyskupijos jaunimui. Pradedame grupelių prisistatymus, giedame giesmes ir sportuojame su Lietuvos karo akademijos kariūnais. Vakaronė baigiasi prieš dvyliktą valandą rytoj laukia ilga kelionė.
Antroji diena. Rytiniai apsikabinimai ir geros dienos palinkėjimai. Ir, žinoma, Šv. Mišios, kuriose kunigas
Tadas Rudys ragina jaunimą nebijoti tikėti, nebijoti domėtis savo tikėjimu, nebijoti jį pažinti ir karštai pamilti. Ir bendra maldelė, kad eiti būtų lengviau. Kojos jau šiek tiek nuvargusios, tik nežinia nuo ko: ar nuo
ėjimo, ar nuo vakarykščių šokių. Turbūt nuo šokių. Einame traukdami giesmes, plepėdami su draugais ir
naujais pažįstamais ir net nejaučiame, kaip pasiekiame Einoraičius. Poilsis klebonijos kiemelyje, kompotas ir švieži obuoliai atgaivina net ir labiausiai išsekusį keliauninką.
Kiek pailsėję žingsniuojame toliau. Kiek dar liko? Jau netoli, vos pora kilometrų iki bažnyčios, tada šiek
tiek iki to takelio, kuris veda Gauštvinio ežero link, ir pagaliau atokvėpis - įveikta 30 kilometrų. Valgome
makaronus ir klijuojame pleistrus ant kojų pirštų. Bet tai smulkmenos! Nuovargį ir kojų žaizdas atperka
vėsus ežero vanduo, laužas ir šeimyninės grupės - Linos ir Arūno Raudonių iš Mažeikių – koncertas. Giedame, dainuojame, šokame ir šildomės rankas. Gera. Nueiname miegoti su šypsena: pagaliau rytoj
pasieksime Šiluvą!
Trečioji diena. Patinę veidai, nemenkas kojų skausmas ir...SAULĖ, kuri ne tik šviečia, bet ir šildo. Keli drąsuoliai maudosi ežere, kiti dreba įsisupę į šilčiausius megztinius. Paskutinieji 8 kilometrai sunkiausi, bet toluNaktis buvo rudeniškai
moje pamačius koplyčią nuovargis kažkur
vėsi. Visi nekantrauja EITI. 8 kilometrai iki
Tytuvėnų skamba
kaip zuikio dainelė, paišgaruoja. Užvaldo laimės jausmas. Visi
lyginti su tuo atstu- mojuoja mums, o mes mojuojame jiems.
mu, kurį įveikėme. Be to, ir
oras lepina, todėl eiti
nėra sunku. Šviečia saulė,
pypsi mašinos, o mes išsišiepę visiems mojuojam. Praeiname geležinkelio pervažą, tada dar porą kilometrų kulniuojame per mišką, o tuomet - Tytuvėnai. Apsistojame bažnyčios kiemelyje, ten vietinių gyventojų paruošti gausūs stalai mums, išalkusiems piligrimams. Klebonas kunigas Rimantas Žaromskis papasakoja apie bažnytėlę ir pasveikina mus visus giesme.
Paskutinieji 8 kilometrai sunkiausi, bet tolumoje pamačius koplyčią nuovargis kažkur išgaruoja. Užvaldo
laimės jausmas. Visi mojuoja mums, o mes mojuojame jiems. Močiutės ašarotais veidais šypsosi ir džiaugiasi jaunimu. Ekselencijos užvestos giesmės „Tik su tavim, o Dieve, aš keliauju savo keliu...“ leidžia patirti tikrą ir gyvą tikėjimą. Tada, kai tik viena koja mus skiria nuo centrinės aikštės, užplūsta tokia euforija,
kuriai apibūdinti sunku rasti žodžius. Raudoni veidai, nutrintos kojos, nežmoniškas nuovargis ir šypsenos
šypsenos šypsenos. Visi sveikiname vienas kitą pasiekus tikslą. Apsikabiname ir nenorime paleisti, nes
žmogus šalia dabar yra tavo brolis arba sesė. Visi esame laimingi atėję kartu. Per šv. Mišias arkivyskupas
linki būti tikėjimo ir vilties vaikais, gražinti Lietuvą ir pasaulį. Išvargusiais, bet švytinčiais veidais linkime vieni kitiems ramybės ir Dievo palaimos visus metus su viltimi, kad būtinai susitiksime po metų tame pačiame žygyje, toje pačioje aikštėje, Dievo Motinėlės glėbyje ir draugų apsuptyje.
Ką reiškia šis žygis? Atsakymas paprastas - tai beveik 72 valandos laimės (turbūt šypsausi ir tuomet, kai
miegu beveik apsemtoje palapinėje) ir sielos ramybės. Žinoma, raudonas veidas dar kokią savaitę, medinės kojos ir pradilę batų padai, bet kokios tai smulkmenos palyginti su tuo ypatingu jausmu giliai širdyje. To nenusipirksi už jokius pinigus. Tai gali patirti tiktai piligrimystėje – kad esame vienas kitam reikalingi,
kad Viešpats laimina kiekvieno iš mūsų žingsnius ir uždega širdis meile, tikėjimu, viltimi ir džiaugsmu.
Marija-Birutė KONTRIMAITĖ,
.
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BENDRUOMENE. Kartu –mes tarsi šeima

pasiruoše,

Juliaus Janonio gimnazijoje veikia mažoji Seimo versija, kuriame pamirštamos tokios sąvokos kaip korupcija
ar nelygybė. Seime susirenka 11 įdomių, skirtingų, ryškių asmenybių, kurias vienija bendri tikslai: ginti mokinių
interesus, teikti įvairius pasiūlymus, dalyvauti ir inicijuoti kultūros renginius, kurti šiltą mokyklos atmosferą.
JJG Seimuko prezidentė yra Akvilė Gaupšaitė. Veikia trys seimuko komitetai. Vienas iš jų – informacinės
sklaidos. Jam priklauso Agnė Oseckytė , komiteto pirmininkė Beatričė Šakūnaitė ir Rūta Stankutė. Šis komitetas praneša visiems apie greitai vyksiančius renginius ar užsiėmimus. Kitas komitetas – kultūros. Jo pirmininkė Milda Maciejauskaitė. Beje, šiam komitetui atstovauja vienas iš dviejų seimo vaikinų Petras Šimonis kartu
su Ieva Masalskyte ir Goda Kančelskyte. Ieva – seimuko sekretorė, todėl jos viena iš geriausių draugių yra
užrašų knygutė.
Kultūros komiteto tikslas – kurti, inicijuoti įvairius renginius bei projektus, kurių Juliaus Janonio gimnazijoje šiais
metais tikrai netrūks.
Trečiasis komitetas – socialinis. Šio komiteto pirmininkė Birutė Marija Kontrimaitė, narė Monika Seniulytė ir
Kristupas Buzys. Komitetas rūpinasi mokinių problemomis. Visų komitetų veiklą koordinuoja pavaduotoja
Daiva Gedminienė, kuri kiekvienam seimo nariui yra tarsi antroji mama.
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 Rugsėjo 15 dieną JJG dalyvavo Šiaulių dienų miesto eisenoje.
 Rugsėjo 15 dieną 23 Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai ir geografijos mokytoja Gitana Kazi-

mieraitienė dalyvavo „Šiaulių dienų“ rengtoje akcijoje „Laisvė dviračiui“.
 Rugsėjo 20-ąją dieną gimnazijos bibliotekoje vyko buvusios mokinės Anetos Grabauskaitės Koryznės kompiuterinės grafikos darbų parodos „Man reikia eiti...“ pristatymas.
 Tos pačios, rugsėjo 20-osios popietę, prof. dr. Giedrius Laukaitis skaitė paskaitą “Erdvėlaikis
Žemė” (paskaitų ciklas)
 Rugsėjo 21-ą dr. Egidijus Vareikis pristatė savo knygos “Svajonių bendruomenė” juodraštį.
 Rugsėjo 22-ąją dieną minima Tarptautinė diena be automobilio, šia proga rugsėjo 21ąją dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos moksleiviai prisijungė prie akcijos „Mano
ratai ilsisi“ .
 Rugsėjo 22 d., Spaudžiuose, Kurtuvėnų reg. parke vyko Šiaulių m. mokyklų orientavimosi
sporto varžybos “Auksinis ruduo”. Gimnazijos komanda tapo nugalėtoja!
 Rugsėjo 23 dieną įvairaus amžiaus sportininkai rinkosi Salduvės parke bėgimo varžyboms „Saulės
mūšis“. Ketvirtokas Viktoras Markovskij savo amžiaus grupėje laimėjo II –ąją vietą .
 Rugsėjo 25-ą dieną gimnazijoje viešėjo vertėja Irena Aleksaitė, kuri literatūrą verčia iš lenkų, čekų, slovakų,
ukrainiečių, anglų ir daugelio kitų kalbų.
Taip pat, rugsėjo 25-ąją mūsų gimnazijos muziejuje lankėsi gimnazijos ir Šiaulių miesto garbės pilietis Saulius Sondeckis, smuikininkas,
dirigentas, orkestrų vadovas, profesorius.
Rugsėjo 26-ą dieną gimnazijoje lankėsi žymus rašytojas, nacionalinės premijos laureatas Henrikas Algis Čigriejus ir literatūros kritikas
prof. Petras Bražėnas.
Rugsėjo 28 dieną Šiaulių Juliaus gimnazijoje įvyko respublikinė Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiada, kurioje chemijos, biologijos, fizikos žiniomis varžėsi per šimtas Šiaulių apskrities mokyklų mokinių.
Rugsėjo 29-ąją gimnazistai susitiko su Seimo nariais Edvardu Žakariu ir Valeriju Simulik.
Spalio 1-oji – tarptautinė Pagyvenusių žmonių diena. Juliaus Janonio gimnazijos muziejuje ši diena irgi paminėta—vyko garbaus
amžiaus šiauliečių pokalbiai prie arbatos puodelio.
Spalio 4-ąją dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vyko Konstitucijos egzaminas. Šiemet buvo minimas Lietuvos respublikos
Konstitucijos 20-metis.
Spalio 4-ąją dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos pirmo aukšto stikliniame koridoriuje vyko parodos – improvizacijos „Jamam“
atidarymas, skirtas paminėti Mokytojų dienai (organizatoriai—menų mokytojai).
Grupė janoniečių kartu su profesijos patarėja Sigita Stonkiene spalio 4 dieną lankėsi tarptautinėje studijoms užsienyje skirtoje parodoje „Išsilavinimas ir karjera 2012“, Vilniuje.
Spalio 5-ąją Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje buvo švenčiama Mokytojų diena—su namine duona ir baltu sūriu.
Spalio 9-ąją dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos konferencijų salėje startavo projektas „Saugi mokykla“. Šį kartą motyvacinį
seminarą vedė psichologas Evaldas Karmaza.
Spalio 9 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos sportininkai buvo apdovanoti už garbingai iškovotą trečią vietą pirmoje grupėje
septintame Lietuvos olimpiniame festivalyje.
Spalio 10 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje startavo jau šešioliktasis Šiaulių moksleivių mėgėjų krepšinio lygos sezonas. Pirmąją
sezono taurę iškovojo Juliaus Janonio gimnazijos jaunių komanda (vadovas Edvinas Gedgaudas), kurie 1 tašku aplenkė Šiaulių
universiteto gimnazijos moksleivius.
Spalio 15 dieną gimnazijos sportinė veikla įvertinta 701 tašku ir pripažinta geriausia tarp Šiaulių miesto mokyklų ir gimnazijų.
Spalio 16 dieną gimnazijos sporto salėje šešios pirmųjų klasių komandos tarpusavyje kovojo dėl pergalės tinklinio turnyre, skirtame
gimnazijos gimtadieniui. Po atkaklios kovos pergale džiaugėsi ID klasės komanda.
Spalio 16 dieną, konferencijų salėje, LCC tarptautinio universiteto (Klaipėda) II kurso studentas ukrainietis Aleksejus Rubel pristatė
studijų programas universitete.
Spalio 18 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos skaitykloje vyko jau ketvirtoji gimnazisto Ryčio Milkinto medžio drožinių paroda.
Kaip ir kasmet rugsėjo 19-20 dienomis Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo rudeninėje Maisto banko akcijoje. Šiais metais daugiau nei 20 Jaunųjų samariečių prekybos centre savo šypsenomis, komplimentais ir pagalba ragino žmones nelikti abejingais ir paremti stokojančius.
Gintarė Juknaitė, IVc gimnazistė, laimėjo I -vietą respublikiniame dainuojamosios poezijos festivalyje - konkurse „Mano senas
drauge...", skirtame poetei Elenai Mezginaitei, už savo kūrybos dainą ir “Grand Prix” apdovanojimą.
Spalio 25 dieną gimnazijos literatai skaitė Maironio eilės, taip paminėdami jo 150 –ąsias gimimo metines.
Spalio 26 dieną buvusios janonietės sugrįžo į gimnaziją papasakoti apie karjeros posūkius ir darbą tarptautinėje kompanijoje
“Barclays”.
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