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Trys mėnesiai naujoje mokymosi aplinkoje. Kaip Juliaus Janonio gimnazijoje jaučiasi pirmokai? Kokių jausmų 
lydimi jie kasryt ateina į pamokas? 

Pirmokai pirmą kartą susipažino stovykloje “Pažink gimnaziją”. 

Ar jauki gimnazija pirmokams? 

 Jaunimo verslumo projekte - konkurse „Čia mano Šiauliai“ 
Juliaus Janonio gimnazijos komandos pelnė garbingas II ir III 
vietas. Gimnazijos komanda Aš+Tu“ - (iš kairės) Gabrielė Dijo-
kaitė, Elija Grybytė, Gabrielė Liučvaitytė - pelnė garbingą II 
vietą.  Lapkričio 27–29 dienomis vykusioje verslo ir pasiekimų 
parodoje „Šiauliai 2014“ komandą pasveikino premjeras            
A. Butkevičius ir miesto meras J. Sartauskas. 

Janoniečių idėjos sudomino  

miesto vadovus ir verslininkus 

Nukelta į 7 psl. 

Kas šiemet naujo ir skanaus valgykloje? Šiais mokslo metais  

gaminti valgį virėjoms padeda nauji įrenginiai, pakito ir perso-

nalo struktūra. Naująją valgyklos vedėją Birutę JANKAUSKIENĘ 

pakalbinome apie valgyklos darbą po rekonstrukcijos.   

Nr. 

Valgykla nesikrato naujovių 

Nukelta į 5 psl. 

Žiupsnis statistikos 

 
2014-2015 mokslo metai           

Gimnazija skaičiais: 

Klasių skaičius - 23 

Bendras mokinių skaičius – 668 

Mokytojų – 57 

Vidutinis mokytojų amžius – 48,4 
metai 

Administracijos darbuotojų  - 5 

Ūkio dalies darbuotojų - 26 

Specialistų – 4 

Būrelių vadovai - 6 

Bendras darbuotojų skaičius - 97 



Gimnazijoje prisimintas gamtosaugininkas  

Olegas Truchanas 

Pirmoji renginių 

ciklo diena prasi-

dėjo pakeliant sim-

bolinę burę ir įku-

riant vėtrungę gim-

nazijos kiemelyje. 

Burės tematika pa-

sirinkta neatsitikti-

nai: O.Truchanas 

labai mėgo Rėky-

vos ežerą, skrodė 

jo paviršių burėmis, 

buvo netgi Lietuvos 

buriavimo čempio-

nas. Burės kūrėjai – 

technologijų ir dai-

lės mokytojai Daiva 

Leliukienė, Ingrida 

Budraitienė ir Vai-

das Jankevičius.  

Antrąją dieną ati-

daryta III respubliki-

nė fotografijų pa-

roda „Žmogus vėjo 

ir smėlio pasaulyje“. Janoniečiai susipažino su parodos eks-

pozicija ir rinko jiems labiausiai patikusią fotografiją. Žiūrovų 

simpatijų prizą pelnė Emilijos Viskontaitės  (JJG, III e klasė) 

fotografija „Aš ir Tu... Smėlis, jūra ir vėjas“. Autoritetinga 

konkurso darbų vertinimo komisija, vadovaujama žymaus 

Šiaulių miesto menininko Ričardo Dailidės, I vietą skyrė Go-

dai Orlakaitei (Kelmės rajonas, Užvenčio Šatrijos Raganos 

gimnazija, II klasė) už fotografiją „Tarp smėlio ir vandens 

delnų“. II vieta skirta Gytei Kazimieraitytei (JJG, IV c klasė) 

už foto darbą „Baltijos vėjo dukra“. III vieta atiteko Skir-

mantei Deveikytei (JJG, III e klasė) už fotografiją „Pėdsakas 

smėlyje“. Visos nugalėtojos buvo apdovanotos UAB 

„Nutrilita“ įsteigtais prizais ir komisijos pirmininko R. Dailidės 

atminimo dovanėlėmis. 

Renginių ciklą vainika-

vo IV respublikinė mo-

kinių ir mokytojų kon-

ferencija „Žmogus 

vėjo ir smėlio pasauly-

je“, kurioje dalyvavo 

19 pranešėjų iš įvairių 

Lietuvos mokyklų. Pra-

nešėjų darbą įvertino 

pagrindinis konferen-

cijos rėmėjas – UAB 

„Šiaulių vandenys“, 

įsteigdamas ypatin-

gus suvenyrinius prizus. 

Gitana KAZIMIERAITIENĖ,  

geografijos mokytoja 

I vieta. Goda Orlakaitė (Kelmės raj., 
Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija) 

„Tarp smėlio ir vandens delnų“. 

Lapkričio 20 dieną Juliaus Janonio gimnazija sukvietė akademinę bendruomenę į renginius, skirtus žymiam  
Australijos lietuviui, keliautojui ir gamtosaugininkui, buvusiam janoniečiui Olegui Truchanui (1923-1972) atminti. Šį kartą rengi-

nių ciklą vienijo tema „Žmogus vėjo ir smėlio pasaulyje“. 

Vėl suspindėjo talentai 

Lapkričio 21-ąją gimnazijoje vyko 
tradicinis renginys "JJG talentai". 
Jame pasirodė gausus būrys uni-
kalių gebėjimų turinčių mokinių: 
deklamuotos savos kūrybos eilės, 
dainuota, grota fortepijonu, 
kanklėmis, gitaromis, būgnais ir 
kitais muzikos instrumentais, vai-
dinta, šokta... Gimnazistų pasiro-
dymai vakaro stebėtojams sukė-
lė daug malonių įspūdžių, ban-
gas plojimų, o visų nuotaiką pa-

gyvino šmaikštūs šventės vedėjų 
komentarai. "JJG talentų" daly-
viai susilaukė daug dėmesio ir 
aplodismentų - jiems įteiktos pa-
dėkos, o renginio organizatoriai 
džiaugiasi dar vienu gražiu rengi-
niu mūsų mokykloje. 

Talentų pasirodymai vakaro stebėtojams sukėlė daug malonių įspūdžių. 

Gimnazijos inf. 

II vieta skirta Gytei Kazimieraitytei (JJG, IV c klasė) už foto 
darbą „Baltijos vėjo dukra“.  

III vieta atiteko Skirmantei Deveikytei (JJG, III e klasė) už 
fotografiją „Pėdsakas smėlyje“.  



Ar jauki gimnazija pirmokams? 

Vilius Baltramiejus KLIMINSKAS, 
žurnalistų klubo “Tebūnie šviesa” narys 

I e klasės mokinys Ignas teigia prieš Rugsėjo pirmąją neži-
nojęs, ko tikėtis: naujoje klasėje pažinojo vos kelis žmones.   
“Tai kėlė nerimą, bet išėjo didelis pliusas, nes nauji žmonės 
reiškia naują pradžią. Todėl dabar Juliaus Janonio gimnazi-
joje jaučiuosi puikiai, patogiai ir jaukiai, turiu daug draugų.  
Mano nuomone, geriau nauja klasė nei žmonės, su kuriais 
mokeisi ištisus aštuonerius metus.” 

Vincentas iš I a klasės sako, kad sužinojęs apie savo būsi-
mą klasę labai nekantravo ir laukė, kol susitiks, susipažins su 
naujaisiais klasiokais. “Ateinant į mokyklą, aišku, baisu bu-
vo, bet labai padėjo ta pirmokų stovyklėlė. O dabar jau-
čiuosi gerai, jau pripratau prie mokytojų, klasės. Gera 
bendruomenė, gera čia mokytis.” 

Kamilė iš I c klasės irgi neslėpė: prieš Rugsėjo 1-ąją buvo 
išsigandusi, nes laukė nauji žmonės ir nauja mokykla. Bet 
nieko baisaus neatsitiko. Klasė Kamilei draugiška, negana 
to, kolektyvas geresnis nei anksčiau buvęs “Juventos” pro-
gimnazijoje.  

Ieva iš I c klasės: „Nežinomybė visada jaudina, bet jau 
baigiu apsiprasti. Patinka mokytojai, aplinka, bendraklasiai. 
Tiesa, mokytis reikia daugiau negu progimnazijoje, be to,  ir 
tvarka čia griežtesnė: negalima vėluoti, per pamokas nau-
dotis telefonu. Bet man ta tvarka patinka, nes priverčia 
būti drausmingiems.“ 

I e klasės mokinė Goda irgi sako, kad prieš Rugsėjo 1-ąją 
šiek tiek jaudinosi, nes nežinojo, kaip seksis ir kokie bus nauji 
klasiokai. “O dabar esu labai laiminga, turiu gerus, smagius 
ir linksmus klasės draugus, viskas gerai sekasi, visi draugiški ir 
linksmi!” 

O štai Vilius iš I c klasės nesijautęs nejaukiai, mat prieš 
mokslo metų pradžią “Sniego gniūžtės” bei pirmokų stovyk-
los leido gerai pažinti jam mokyklą prieš mokslo metų pra-
džią. “Dabar jaučiuosi dar geriau. Ši mokykla man pati 
geriausia, aš laimingas čia būdamas, esu patenkintas savo 
klase.“ 

Erika iš I e klasės: “Nieko beveik nepažinojau, viskas nauja, 
nematyta, bet vis tiek buvau labai laiminga, kad moky-
siuosi būtent Juliaus Janonio gimnazijoje,” – pasakoja pir-
mokė ir priduria, jog dabar yra laiminga ir drąsi, viskas gim-
nazijoje jau tapo sava, aplinka labai draugiška, jaučiasi 
labai komfortiškai.  

I a klasės mokinė Inesa iki rugsėjo 1-osios išgyveno jaudulį 
ir baimę, bet labai tikėjosi, kad viskas bus gerai. “Jaučiuosi 
puikiai, visiškai nesigailiu, kad pasirinkau būtent šią gimnazi-
ją. Kadangi mane supa labai gera bendruomenė, jauki 
atmosfera, buvo labai lengva adaptuotis ir priprasti prie 
naujos aplinkos”. 

Deimantės iš I c klasės teigimu, nerimo kirminėlis krebždėjo 
visą vasarą, tačiau dabar jaučiasi gerai, įsiliejo į mokyklos 
bendruomenę. „Gerai tai, kad į mano klasę atėjo nema-
žas būrys buvusių klasiokų, todėl pirmosiomis dienomis bu-
vo drąsiau“. Pirmokė pastebėjo, kad buvusi mokykla ir da-
bartinė gimnazija skiriasi: „Buvusioje mokykloje buvo dau-
giau triukšmo, šurmulio, o čia tylu ir ramu. Man tai patinka, 
nes galiu per pertraukas pasimokyti arba pailsėti.  Patinka 
ir mokytojai: visi draugiški ir dėmesingi, nėra baisu ko nors 
paklausti, kai nesupranti.“ 

 
 

Mūsų pirmokai -  jau nebe naujokai. Mokslo metų pradžioje lydėjusį nerimą keičia pasitikėjimas, o nauja mokyklos aplinka   
tampa  įprasta ir sava. 

Pirmokai naujuosius mokslo metus pradėjo jau susipažinę 
stovykloje “Pažink gimnaziją”. 

Pirmokai jau gavo Juliaus Janonio respublikos pilietybę 

Spalio 16-ąją vyko pirmokų krikštynos. Šiemet pirmųjų klasių mokiniai 
vyko „kruizu“ į Janonio šalį, kurioje vėliau išsilaipino. Keliauti padėjo 
laivo įgula, kurią sudarė kapitonas, kruizo palydovės, virėja, valytojos, 
vakaro vedėja bei pramoginės programos aktoriai. Klasės parengė ne 
tik gyvus pasirodymus scenoje, bet ir vaizdo klipus, kuriuose atsispindė-
jo naujųjų janoniečių interesai bei nuotaikos. Tarp pasirodymų puikiai 
derėjo bei privertė ne vieną nusijuokti ir Mokinių seimo parengtos rekla-
mos bei specialūs pasirodymai. Nuskambėjo laivo signalas, reiškęs išsi-
laipinimą Juliaus Janonio šalyje. Pirmokus pasitiko abiturientai, padėję 
nuoširdžiai prisiekti, bet išsilaipinę mokiniai dar nežinojo, ar gavo Jano-
nio respublikos pilietybę – janoniečių vardo patvirtinimą. Abejones išsk-
laidė Mokinių seimas – pagaliau visoms pirmokų klasėms suteikta pilie-
tybė. Tiesa, penki pirmokų atstovai prieš atsiimdami pažymėjimą, su-
laukė mokinių savivaldos pateiktų klausimų, į kuriuos naujieji janoniečiai 
atsakė teisingai. Po krikšto pirmokus pasveikino ir Juliaus Janonio gim-
nazijos direktorius Rimas Budraitis. Krikštynų kulminacija tapo gimnazijos 
himnas „Res non verba“, kurį drąsiai dainavo ir naujai pakrikštytieji. 

Pirmokai savo išradingumu ir talentais pranoko vieni kitus. 
Lukas ALUZAS, 
žurnalistų klubo “Tebūnie šviesa” redaktorius 



Japonija – misija įmanoma 

Kokiomis aplinkybėmis vykai į Japoniją? 

- Kuomet pradėjau dirbti modeliu, kastinge mane paste-

bėjo viena japonų agentūra. Man buvo pasiūlyta vykti į 

Japoniją. Tada susitvarkiau vizą, susikroviau lagaminus ir 

išvažiavau į Vilnių, iš ten laukė trumpa valandos kelionė į 

Helsinkį. Ir tiktai po 10 valandų kelionės nusileidau Naritos 

oro uoste, Japonijoje. Mane pasitiko agentūros atstovai, su 

kuriais ir dirbau 45 dienas. 

 

- Gali būti, skaitytojams įdomu sužinoti, kas yra kastingas? 

- Tai šou, per kurį pasirodome klientams.  

- Kokie buvo tavo pirmieji įspūdžiai Japonijoje? 

- Iš pradžių baiminausi, kad pasiklysiu ar mane ne taip pri-

ims, bet japonai labai malonūs! Jiems visiškai neįdomu, 

kaip atrodai ar iš kur esi. Labai kultūringi ir mandagūs, 

draugiški ir paslaugūs. Pamenu, pasiklydome su kambario-

ke ir paprašėme vienos japonės pagalbos. Tik įsivaizduoki-

te: ji nutraukė savo darbus ir mus lydėjo iki reikiamos vietos 

net 2 kilometrus! Tai labai nustebino. Negana to, eidama 

visą kelią atsiprašinėjo, kad ne ten pasukome, kad ji turi 

dar kartą patikrinti internete žemėlapį. Taip pat lankėmės 

klube, ten matėme net patį Leonardo di Caprio ir populia-

rų DJ iš Anglijos. Nustebino ir maistas: daug jūros gėrybių, o 

suši barai fantastiški! Viskas gaminama klientų akivaizdoje, 

produktai visada švieži. Akį patraukė labai geri, kokybiški, o 

svarbiausia nebrangūs rūbai.  

- Ar lietuviai labai skiriasi nuo japonų?  

- Kultūros, kaip ir žmonių mentalitetai, tikrai skiriasi. Lietuvoje 

paslaugumas ir mandagumas dar nėra savaime įprasti 

dalykai. Atkreipiau dėmesį, kad Japonijoje mažiau paty-

čių, žmonės vieni kitiems labai pagarbūs. O panašu tai, 

kad abiejose šalyse skiriamas didelis dėmesys išsilavinimui. 

 

- Kokias įdomias vietas Japonijoje aplankei? Kas tau su-

kėlė daugiausia įspūdžių? 

- Įspūdingi suši barai ir Imperatoriškasis sodas, taip pat dau-

gybė šventyklų ir paplūdimys prie didžiojo apžvalgos rato.  

 

- Nors mokyklos nelankei, bet gal pastebėjai ką nors iš 

mokyklinio jaunųjų japonų gyvenimo? 

- Taip, Japonijoje mokiniai visi labai tvarkingi,  nešiojasi 

portfelius ir dėvi uniformas. 

 

- Ką jūs, modeliai, veikdavote laisvalaikiu? 

- Dažniausiai eidavome į kastingus, kuriuose pasirodydavo-

me klientams. Laisvomis dienomis traukdavome į maisto ar 

rūbų parduotuves, taip pat važinėjome po Tokiją, aplan-

kėme įvairius sodus, šventyklas. 

- Kur gyvenai? 

- Modeliams, buvo parengti apartamentai - dideli kamba-

riai su visais patogumais daugiabutyje. 

 

- Kokia kalba bendravai? Ar patyrei vadinamąjį kalbos 

barjerą? 

- Bendraudavau daugiausia angliškai, tačiau pramokau ir 

šiek tiek japoniškai. Kalbos barjero nepatyriau. 

 

- Ar ateityje pakartotum kelionę? 

- Taip, tikrai taip! Nė už ką neatsisakyčiau dar vienos pro-

gos ten nukeliauti. 
 Rinolda JANKŪNAITĖ, 

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

Šiandien daugeliui moksleivių išvykti į užsienį nėra neįveikiama misija. Bet kiek iš jų yra buvę tokioje egzotiškoje šalyje, kaip Ja-
ponija? Turbūt ant pirštų galėtume suskaičiuoti... O štai viena mūsų gimnazistė Kornelija Gelžinytė iš IIc klasės gyveno ten visą 

mėnesį, o po kurio laiko ir vėl apsilankė! Kokia ta Japonija, paklausėme Kornelijos?  

Kornelijai Japonijoje teko vaidinti lėlę - išskirtinai  
demonstruoti drabužius.   

Korneliją sužavėjo unikali Japonijos gamta. 

Japonai Korneliją priėmė svetingai ir draugiškai priėmė Korneliją. 



Valgykla nesikrato naujovių 

Gimnazijoje vyko renovacijos darbai 

- Kokios naujovės maisto racione? 

- Pradėjome gaminti balandėlius, kepti picas, valgyklos 

maisto racioną paįvairinome ir kitais patiekalais. Stengia-

mės, kad jie būtų tokie pat kokybiški ir skanūs, kaip ir mies-

to kavinėse. Norisi, kad maistas atrodytų estetiškai ir, be 

abejonės, skanu vaikams. Artimiausiu metu planuojame 

pradėti gaminti tarkuotų bulvių cepelinus. 

- Ar Jūs pačios galite įtraukti naujų patiekalų į mokyklos 

meniu? 

- Vaikų maitinimas - specifinis, tad mūsų galimybės yra ri-

botos. Mes visko galėtume prigaminti, bet, deja, turime 

vadovautis specialiais sąrašais, kuriuose nurodyta, kokios 

medžiagos turi būti vaikų maiste ir kokių negali būti. Bet 

kokiu atveju stengiamės patiekti kuo įvairesnį maistą. Jeigu 

turite specialių pasiūlymų, pageidavimų, tikrai pasistengtu-

me pasižiūrėti, pasitartume su technologais. Bet vėlgi -

viskas remiasi į kainą. Dabar kepsnys kainuoja apie 5 litus, 

jeigu bus brangiau, įdomu, ar kas pirks... 

 

- Kokius patiekalus  mokiniai dažniausiai renkasi? 

- Spėjau pastebėti, kad dauguma perka tik mėsą su dar-

žovėmis atsisakydami grikių, ryžių ar bulvių košės. Yra kele-

tas vaikų, kurie valgo labai daug salotų. Stengiuosi peda-

gogų ir pačių vaikų paklausti, ko jie daugiau norėtų, bet, 

kaip minėjau, improvizuoti mes negalime, nes privalome 

vadovautis tik tais patiekalais, kurie įtraukti į knygą. 

 

- Iš kur valgykla gauna maisto produktus? 

- Maisto produktai yra centralizuotai perkami metams, 

vyksta viešieji pirkimai. Yra skelbiamas konkursas ir pasiren-

kama patraukliausias sąlygas pasiūliusi įmonė. Tačiau aš 

manau, kad mažiausia kaina neturėtų būti pagrindinis kri-

terijus. Vaikai turi gauti sveiką ir kokybišką maistą. Mes tikrai 

gauname kokybišką maistą, o ypač — labai gerą mėsą. 

 

- Ar bandysite papildyti patiekalų asortimentą naujais pa-

tiekalais? 

- Norisi tą daryti nuolatos. Konsultuosiuosi su kitomis valgyk-

lomis, gal jos turi kitokių mokinių maitinimo kriterijus atitin-

kančių patiekalų. Tikrai bandysiu, nes, kaip sakoma, ta pati 

košė atsibosta. 

 

- Būtų visai smagu, jeigu valgykla keptų ir šviežias bande-

les. 

- Kol kas nelabai turime galimybių dėl technikos, trūksta 

laiko. Mūsų darbuotojos ateina į darbą pusę šešių ryto, o 

išeina vėlai.  Visą dieną sunkiai dirba, tad tiesiog nebespė-

tų dar ir bandeles kepti. Kita vertus, tai būtų įmanoma, jei 

atsirastų tam skirtas dar vienas darbuotojas. Deja, reikėtų 

rasti papildomų lėšų, kurių ir taip trūksta.  

- Ar po dienos lieka daug maisto likučių? 

- Vaikai viską suvalgo. Aš čia atėjusi tuo labai stebėjausi. 

Kiti mokiniai pasiima po kelias porcijas. Po dienos dažniau-

siai nieko nelieka - retas atvejis, jei lieka kokie 5 kilogramai 

atliekų. Mes tuo labai džiaugiamės, vadinasi, mokiniams 

mūsų maistas patinka. O likučius užšaldome ir išvežame 

žvėriukams.  
Ugnė MUSNECKYTĖ, 

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

Šiais mokslo metais atnaujintoje valgykloje gaminti valgį virėjoms padeda nauji įrenginiai, be to, pakito ir personalo struktūra. 
Naująją valgyklos vedėją Birutę JANKAUSKIENĘ pakalbinome apie valgyklos darbą po rekonstrukcijos. 

Valgyklos vedėja Birutė Jankauskienė stengiasi, kad  
maistas mokiniams patiktų. 

Gimnazijoje nuo gegužės mėnesio iki rugsėjo vidurio vyko vidaus renovacijos darbai. Apie vykdytus darbus kalbėjo ūkio dalies 
vedėjas Sigitas ZUOZA. 

   Vilius NARKŪNAS,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys 

Renovacija, pasak gimnazijos ūkvedžio, vyko pastato vidu-
je. Tualetai, stovintys nuo tarybinių laikų, buvo rekonstruoti. 
Išardytos pertvaros ir nugriautos sienos. Pagal higienos nor-

mas renovacijos metu mer-
gaičių ir berniukų tualetai 
buvo sukeisti vietomis, taip 
pat buvo įrengti neįgaliųjų 
tualetai, valytojų sandėliu-
kai, pakeista vandentiekio ir 
kanalizacijos sistema. 

Gimnazijos valgykla irgi su-
laukė pokyčių: rekonstruota 
valgyklos virtuvė, pakeisti 
vandentiekis bei kanalizaci-

ja, valgyklos durys, rekonstruotos dušo patalpos, tualetas. 
O štai antrojo naujojo korpuso aukšto koridoriuje perdažy-
tos sienos, išdažytos 7 klasių grindys, renovuotas 216 anglų 
kalbos kabinetas bei išdažytas 112 lietuvių kalbos kabine-
tas. Atnaujinta ir sporto salė: perdažytos sienos, nuplautos 
lubos, perrinktos ir nudažytos salės  grindys,“ – kalbėjo S. 
Zuoza.  

Pirmajame etape  senojo korpuso renovacija įvykdyta 
2007 metais, antrasis etapas vyko šiais metais, o kituose 
etapuose pagal galimybes bus renovuojamas stadionas 
bei naujasis korpusas. Renovavimo darbams buvo skirtos 
lėšos iš VIP (Valstybės investicijų programa) ir Savivaldybės 
privatizavimo fondo, iš kurio nupirkti trys valgyklai reikalingi 
nauji įrenginiai: bulvių skutimo mašina, indukcinė kepimo 
krosnis ir šešių lankų viryklė. 

Gimnazijoje beveik pusę metų vykusiais renovacijos       

darbais rūpinosi ūkio dalies vedėjas Sigitas Zuoza.   



Žilaplaukiai buvę gimnazijos abiturientai labai aktyviai do-

mėjosi dabartiniu mokyklos gyvenimu, dalijosi prisiminimais 

ir tarpusavyje, ir su muziejaus vadove Rita Margevičiene, 

gimnazijos direktoriumi Rimu Budraičiu, ir su žurnalistų klubo 

„Tebūnie šviesa“ žurnalistais.  

„Jaučiamės taip, lyg būtume pirmą kartą įsimylėję. Tokie 

jausmai. Viskas atsinaujina, čia būdami, mes tampame 

švelnesni, romantiškesni... Jaučiamės lyg su seniai matyta 

mama būtume susitikę,“ – apie jausmus vėl sugrįžus į Ju-

liaus Janonio gimnaziją pasakojo buvęs gimnazistas, taip 

pat ir buvęs šios gimnazijos direktorius, mokyklos pučiamųjų 

instrumentų orkestro vadovas Vladas Kazlauskas.  

Kitas buvęs janonietis, nusipelnęs civilinės aviacijos pilotas 

Romualdas Račkauskas, knygos „Autografas dangaus mė-

lynėje“ autorius, papildė: „Kartais jauti graudulį praėjusių 

gražių mokslo dienų. Visi, kurie čia matomės, buvom šiek 

tiek kitokie, o dabar jau pasikeitę, tačiau dvasioje ir širdyje 

vienodi. Kai šiandien pamatėme jaunimą, išgirdome jų 

sveikinimus, atrodo, ir patys pajaunėjome“.   

Buvę gimnazistai pasakojo įvairiausius nutikimus iš mokyklos 

laikų, prisiminė daug malonių akimirkų. Netrūko šypsenų, 

juoko, įdomių pašnekesių. Po pokalbio muziejuje labai susi-

domėjo koridoriuose iškabintomis savo klasių nuotraukomis, 

lankėsi bibliotekoje, apžiūrėjo kabinetus. Gimnazijos gar-

biems svečiams klarnetu grojo II klasės gimnazistas Lukas 

Aluzas, dainavo merginų tercetas: Aušrinė Atkočaitytė, 

Margarita Bogdanova ir Rūta Klungevičiūtė.  

 

Ryšys tarp janoniečių nenutrūko ir po 60 metų 

Teatro diena — ne tik teatrui 

Lukas ALUZAS, 

 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Lapkričio 12-oji šiais mokslo metais Juliaus Janonio gimnazijoje – nepamokinė diena. Tradiciškai tą dieną pa-
minėta Teatro diena. Rytą pirmokai vaidino įvairias situacijas ir jas aptarė Forumo teatre kartu su socialine 
pedagoge L. Martusevičiene ir teatro mokytoja E. Dambrauskaite. Antrokai Teatro dieną  buvo supažindinti 
su veikla Moksleivių praktikos savaitėje. Trečiokai pamokų metu nagrinėjo vertybių sąvoką ir rinko svarbiau-
sias vertybes, kurias turėtų ugdyti mokykla. Ketvirtokai ėjo į pamokas ir mokėsi toliau. Po veiklų mokykloje 
Šiaulių dramos teatre stebėjome spektaklį “Duonkepio žmona”. 

Ar norėtume grįžti į savo mokyklą po maždaug pusės amžiaus? Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje po 60 metų, susirinko buvę 
janoniečiai, 103 laidos absolventai, gimnaziją baigę 1954 metais. 

Žilaplaukiai mokyklos abiturientai prisiminė daug malonių 
akimirkų. 

Lukas ALUZAS, 

 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Vėl renkasi Tėvų diskusijų klubas 

Šiais mokslo metais gimnazijos mu-

ziejuje toliau renkasi janoniečių 

Tėvų diskusijų klubas.  Spalio mėne-

sį tėveliai buvo kviečiami diskutuoti 

tema „Ateities profesijos Lietuvoje 

ir pasaulyje”, diskusiją organizavo 

profesijos patarėja Sigita Stonkie-

nė. Kitas susitikimas vyko lapkritį su 

psichologe Rasa Slonskiene aktua-

lia tema “Mes - paauglio tėvai”. 

Gruodžio 1 dieną su visuomenės 

sveikatos priežiūros specialiste Rita 

Jonytiene tėveliai diskutavo tema 

„Kaip padėti vaikams atsispirti ža-

lingiems įpročiams“. Gimnazija 

džiaugiasi Tėvų diskusijų klubu, nes 

tai dar viena galimybė kalbėtis 

aktualiomis temomis bei apsikeisti idėjomis, pastabomis tarp gimnazistų tėvų ir gimnazijos pedagogų. Tėvų diskusijų 

klubo idėja įgyvendinama nuo praėjusių metų kovo mėnesio gimnazijos direktoriaus Rimo Budraičio iniciatyva.    

Gimnazija džiaugiasi Tėvų diskusijų klubu, nes tai dar viena galimybė susėsti ir pa-

sikalbėti apie tėvams ir mokytojams rūpimus dalykus.  

Gimnazijos inf. 



Janoniečiai išbandė pasirinktas profesijas 

Lukas ALUZAS, 

 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Nemažas būrys Šiaulių Juliaus Janonio 

gimnazijos moksleivių rudens atostogų 

metu (spalio 27 – 31 dienomis) kasryt 

skubėjo į darbą Šiaulių miesto įstaigose 

ir įmonėse. Lapkričio 12 dieną gimna-

zistai pristatė praktikos įspūdžius bend-

raamžiams. Gimnazijos projektą          

“Moksleivių praktikos savaitė“ organi-

zavo gimnazijos profesijos patarėja 

Sigita Stonkienė.  Projekte dalyvavo 

net 38 gimnazistai. Daugiausia mokinių 

dėmesio sulaukė praktika Respubliki-

nėje Šiaulių ligoninėje, čia mokomąją 

praktiką įvairiuose skyriuose atliko 11 

mokinių. Besidomintys grafika, spau-

dos dizainu, reklama darbavosi AB 

„Pramuštgalvis“, galvojantys apie turiz-

mo ir verslo studijas - Šiaulių turizmo 

informacijos centre.  Svajojančius apie 

vaidybos studijas priėmė Šiaulių dra-

mos teatras,  būsimuosius žurnalistus  -  

VšĮ SPLIUS. Šiaulių apygardos administ-

raciniame teisme gimnazistai susipaži-

no su teismo funkcijomis,  DNB banke 

„pasimatavo“ bankininko profesiją,  

Šiaulių saldainių fabrike „Rūta“ išban-

dė dizaino, vadybos, marketingo pozi-

cijas, o miesto koncertinėje įstaigoje 

„Saulė“ įgijo renginių organizavimo 

patirties.   

Savo patirtį moksleiviai vertino įvairiai, 

tačiau visi sakė, kad būtinai rekomen-

duotų dalyvauti ir kitiems draugams. 

Savo ruožtu teigiamai praktiką vertino 

ir tie, kurie teigė supratę, kad išsirinktoji 

profesija jiems nelabai tinka. Po prakti-

kų pristatymo visiems praktikantams 

įteikti dalyvių pažymėjimai. Gimnazija 

dėkinga visoms anksčiau minėtoms 

įstaigoms ir įmonėms,  geranoriškai 

sutikusioms bendradarbiauti, pade-

dant jaunimui atrasti savo gyvenimo 

kelią.      

Apie keturiasdešimt Juliaus Janonio gimnazijos gimnazistų rudens atostogų metu atliko mokomąją praktiką    devyniose 

Šiaulių miesto įstaigose ir įmonėse. Po praktikų pristatymo visiems praktikantams įteikti dalyvių pažymėjimai.  

Janoniečių idėjos sudomino miesto vadovus ir verslininkus 

Aurelija ŠMITIENĖ,  

ekonomikos mokytoja 

 Jaunimo verslumo projekte - konkurse „Čia mano Šiauliai“ 

Juliaus Janonio gimnazijos komandos pelnė garbingas II ir 

III vietas. Lapkričio 27–29 dienomis vykusioje verslo ir 

pasiekimų parodoje „Šiauliai 2014“ nugalėtojų komandas 

pasveikino Lietuvos Respublikos premjeras Algirdas 

Butkevičius bei Šiaulių miesto meras Justinas Sartauskas. 

Pagrindinis projekto – konkurso „Čia mano Šiauliai“ tikslas – 

atrinkti ir įvertinti inovatyvias, miesto pažangą skatinančias 

jaunimo idėjas. Mūsų gimnazijos  trečiokų komanda ,,Aš + 

Tu“( III f klasės mokinės: Gabrielė Liučvaitytė, Elija Grybytė, 

Kotryna Šlivinskaitė  bei Gabrielė Dijokaitė) ir ketvirtokų 

komanda ,,Avangardas“  (Monika Abraitytė, IV  f kl., Indrė 

Mironikovaitė ir Lukas Karpenka iš IV e kl. bei Deividas Cho-

chlovas, IV c kl.) dirbo 2 mėnesius, įveikė visus 8 etapus ir 

pasiekė finalą. Komandas vertino keturiolikos mieste žino-

mų verslininkų, dėstytojų ir Savivaldybės atstovų komisija.  

Mūsų  gimnazijos komanda „Aš+Tu“ parengė projektą, 

skirtą reprezentuoti Šiaulių miestą, jo istoriją ir kultūrą. Idėjos 

esmė – užrašų knygučių ir lipdukų gamyba bei platinimas. 

Ši komanda laimėjo II vietą ir jau  įgyvendino savo idėją 

įkūrusi Mokinių mokomąją bendrovę.  Kita komanda 

„Avangardas“ pelnė trečiąją vietą. Šios komandos idėja – 

populiarinti Šiaulius kaip dviračių miestą. „Avangardas“ 

siūlė įgyvendinti geltonųjų dviračių nuomos idėją, įrengti  

mobilius dviračių takus „Bikway“, telefonų įkroviklius prie 

dviračių, sukurti mobiliąją programėlę ir interneto svetainę. 

Gimnazistų projektu susidomėjo „Baltik vairas“ ir kitos 

bendrovės. 

Kita gimnazijos komanda „Avangardas“ - I. Mironikovaitė,   

D. Chochlovas ir L. Karpenka -  jaunimo verslumo projekte 

- konkurse „Čia mano Šiauliai“  pelnė III vietą. 



Mokinių seimas - svarbi institucija 

Mokyklos bendruomenė jau pamatė pirmokų krikštynas, 
kurias organizavo Mokinių seimas. Seimūnams šis renginys - 
irgi tarsi pirmas krikštas.  Darbo buvo itin daug, tačiau pas-

tangos nenuėjo veltui – renginys patiko ir Juliaus Janonio 
gimnazijos administracijai, ir krikštynų kaltininkams pirmo-
kams, ir renginį stebėjusiems janoniečiams.  
Priminsime, jog gegužės 9-ąją vykusiuose 2014-2015 mokslo 
metų Mokinių seimo rinkimuose išrinkti tikrai kūrybingi, inte-
lektualūs ir tolerantiški seimūnai, kurių Prezidentu tapo Airi-
das Banevičius, viceprezidente – Aurelija Ratkutė. O kad 
iškilusius uždavinius būtų lengviau spręsti,  seimas pasiskirstė 
į komitetus. Tai žiniasklaidos komitetas, kuriam priklauso 
Gabija Ulčinaitė, Gilmina Juškutė ir Lukas Aluzas, kultūros 
komitetas, kurio narės yra Damilė Martinaitytė, Gerda Ka-
lakauskaitė bei Greta Valauskaitė, ir socialinis komitetas, 
kuriam priklauso Aurelija Ratkutė, Kamilė Macytė, Akvilina 
Šarauskaitė bei Kipras Šivickas. Seimuko prioritetinės sritys 
išlieka tos pačios  – toliau organizuojami specialios ir kame-
rinės reikšmės projektai bei pagrindinės reikšmės renginiai, 
apie juos informuojama mokyklos bendruomenė. Mokinių 
seimui įdomi ir gimnazistų nuomonė apie pamokų laiką bei 
mokyklos aplinką. 
Seimo prezidentas Airidas Banevičius įsitikinęs: Mokinių sei-
mas yra labai svarbi institucija. „Tai mokinių balso atstovų 
kolektyvas, leidžiantis gimnazistams prisidėti prie mokyklos 
klausimų sprendimo, taip pat pagyvinantis  gimnazijos gy-
venimą, – teigia prezidentas.— Kreipiame ir kreipsime dė-
mesį į mokinių iškeltas problemas ir idėjas, kurias išsprendus 
ar įgyvendinus, gimnazijoje taptų dar smagiau ir įdomiau.“ 

Dažnas gimnazijos renginys neapsieina be Mokinių seimo. 

Lukas ALUZAS, 

 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Seimūnų darbas nenuėjo veltui. Pirmokų krikštynos paliko 
malonių įspūdžių visai gimnazijos bendruomenei. 

Dainius Radzevičius šmaikščiai ir įdomiai -  
apie žurnalistiką ir laimę 

Gimnazijos inf. 

Lapkričio 28 dieną gimnazijoje apsilankęs žinomas žurna-

listas, redaktorius Dainius Radzevičius, Lietuvos žurnalistų 

sąjungos pirmininkas II klasių mokiniams vedė  integruotą 

lietuvių kalbos pamoką, kurioje kalbėjo apie žurnalisto 

profesiją, jos perspektyvas, reikalavimus ir galimybes. Ko-

kiomis charakterio savybėmis privalo pasižymėti žurnalis-

tas, kad skaitytojai juo tikėtų ir pasitikėtų? Su kokiais iššū-

kiais susiduria mūsų laikų žurnalistika? Kaip šiandienos 

technologijos ir reklama formuoja žmonių įpročius  ir po-

reikius ir kaip tai atsiliepia žurnalistikoje? – savo srities pro-

fesionalas, puikiai išmanantis žurnalisto profesiją ir savo 

profesinę patirtį gebantis įdomiai perteikti mokiniams aiš-

kino, kaip iš didžiulio informacijos srauto atsirinkti informa-

ciją, kaip ją vertinti ir kodėl pavojinga pasitikėti vienu in-

formacijos šaltiniu. Atsisveikindamas Dainius Radzevičius 

dovanojo mokiniams žurnalų „Žurnalistika“.  

 

Dainius Radzevičius po susitikimo su gimnazistais muziejuje 

davė išskirtinį interviu gimnazijos žurnalistų klubui „Tebūnie 

šviesa” - rengiamas vaizdo reportažas. Susitikimas su Dainiu-

mi Radzevičiumi yra Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešosios 

bibliotekos vykdomo projekto "Jaunųjų žurnalistų mokykla 

bibliotekoje“ dalis. Gimnazija džiaugiasi Dainiaus Radzevi-

čiaus  apsilankymu mokykloje, dėkoja  už nuoširdų bendravi-

mą ir dalijimąsi savo patirtimi.  

Dainius Radzevičius po susitikimo su gimnazistais muziejuje davė 

išskirtinį interviu gimnazijos žurnalistų klubui „Tebūnie šviesa“.  

Žurnalistą kalbina laikraščio redaktorius Lukas Aluzas. 

D. Radzevičius mokiniams aiškino, kokiomis savybėmis turi     

pasižymėti žurnalistas, kad žmonės juo tikėtų. 



Nuomonė 

Nejaugi vėlavimas — nusikaltimas? 

Nuo šių metų mūsų mokyklos administ-
racija užsibrėžė ryžtingai kovoti su į 
pamokas vėluojančiais gimnazistais. 
Prevencijos iniciatoriai tai argumen-
tuoja ugdymo proceso trikdymu, o 
mokiniai įvardija situacijas, kuriose ne-
gali nevėluoti.  
Jau pirmosios prevencijos dienos gim-
nazistams įvarė baimės tiesiogine ta 

žodžio prasme bei privertė lieti ašaras.  
O kodėl? Todėl, kad pavėlavus gresia 
rimti nemalonumai – „juodieji sąrašai“ 
ir susitikimas su mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja , kuriai tiesiog plyšta gal-
va nuo pasiteisinimų, kad pavėlavo ar 
išvis neatvažiavo autobusas. Todėl tai 
jau nebe argumentas – ieškokite, mie-
lieji, kitų.  
Mokytojai dėl vėlavimo prevencijos irgi 
per daug nedžiūgauja: juk ir patys gali 
pavėluoti į darbą, nes, tarkim, autobu-
sas atvažiavo gerokai vėliau, o greitųjų 
„mikriukų“ nuo vasario mėnesio Šiau-
liuose nebėra. Bėda, kad „Busturo“ 
autobusų judėjimo nesukontroliuosi, 
vairuotojai nejaučia laiko skirtumo - 
jiems 4 minutėmis anksčiau ar 5 minu-
tėmis vėliau - vienas ir tas pats. Vėluo-
jantis ar išvis stotelėje nepasirodęs au-
tobusas tampa mokinio problema.  
Ypač daug  problemų kyla Šimšėje, 
Pabaliuose ar Ginkūnuose gyvenan-
tiems gimnazistams, mat ten autobusų 
tvarkaraščių neatitikimai didžiausi. Su 
apmaudžiomis minėtomis situacijomis 
neretai tenka susidurti ir pietinėje mies-
to dalyje, kurioje pats gyvenu. To bū-

tent nesupranta (o gal nenori supras-
ti?) tie žmonės, kurie į mokyklą vyksta 
automobiliais.  
Reikia pažymėti, kad į Šiaulius atvykę 
naujieji ispaniški „Castrosúa City Versus 
CNG“ autobusai, patekę į eismo įvykį, 
gali užsiblokuoti, nes autobuso siste-
mos yra elektroninės, o kai jos sugen-
da, net durų neįmanoma atidaryti. 
Puikiausias to pavyzdys – Vilniuje, to-
kiame pat autobuse, įvykus avarijai, 
keleiviai iš transporto priemonės nega-
lėjo ištrūkti net pusvalandį!  
Įdomu, kaip į tai reaguotų gimnazijos 
prevencijos saugotojai, jei taip atsitiktų 
Šiauliuose?  
Vis dėlto, reikia pažymėti, kad daugelis 
mūsų gimnazijos mokytojų supratingi - 
mokinių vėlavime nieko baisaus neįž-
velgia, kai tai atsitinka retai. Juk būna 
dienų, kai, atrodo, velnias kiša tau koją 
ir iš tavęs juokiasi... 
Daugelio janoniečių nuomone, tokia 
griežta vėlavimo prevencija neturėtų 
būti vykdoma, tačiau prieš sistemingai 
vėluojančius mokinius – tai būtina da-
ryti.   

Lukas ALUZAS, 

 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

Buvusių redaktorių linkėjimai gimnazijai  

Gimnazijos laikraščio Tebūnie šviesa“ buvusios redaktorės, dabar studijuojančios universitetuose, nepamiršta       

gimnazijos ir siunčia savo sveikinimus:  

- Išvykusi studijuoti, labai pasiilgstu  savo mokyklos jaukumo, draugų ir mokytojų, 
nes universitete viskas kitaip.  Todėl kiekvieną raginu nesnausti ir išnaudoti gimna-
zijos teikiamas galimybes, kurios vėliau gali pasitarnauti stojant arba studijuojant. 
Dabar suprantu, kad patirtis, įgyta žurnalistų klube „Tebūnie šviesa“, padėjo man 
susivokti savyje, ko aš iš tiesų noriu, ir padeda studijuojant žurnalistiką. Džiaugiuosi, 
pasirinkusi šias studijas - jos tikrai įdomios, daug duoda man kaip žmogui, asmeny-
bei. Jauniesiems gimnazijos žurnalistams linkiu būti smalsiems, imliems naujovėms, 
neabejingiems tam, kas vyksta šalia, iniciatyviems, visada norėti ir siekti daugiau, 
geriau, įdomiau, aktualiau. Laikraščiui linkiu įdomių temų ir kuo daugiau skaity-
tojų, mokytojams – ištvermės, sveikatos ir gerų mokinių, o gimnazistams – sėkmės ir 
kuo daugiau džiugių akimirkų gimnazijoje.    

Laura KRYŽEVIČIŪTĖ, 163-iosios laidos abiturientė, Vilniaus universiteto, Komunikacijos fakulteto , Žurnalistikos instituto,       
I kurso studentė,  buvusi žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė: 

Greta VAIČELIŪNAITĖ, 161-osios laidos abiturientė, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto 
studentė: 

- Jau trečius metus studijuoju politikos mokslus Vilniaus universitete. Studijos man patinka, 
ypač domina tarptautinių santykių teorijos. Nors jau kurį laiką nesu gimnazistė, su malonumu 
prisimenu mokyklos laikus. Juliaus Janonio gimnazija buvo puiki vieta tobulėti ir mokytis – čia 
sugyvenome gražiai, buvo galima pajausti bendruomeniškumo dvasią. Gimnazija paliko ne 
tik prisiminimus, bet ir artimus ryšius – labai smagu susitikti su buvusiais klasės draugais, kartu 
prisiminti mokyklos dienas ir pasišnekėti apie ateities planus. Mokyklai, mokytojams ir auklėto-
jai esu dėkinga už suteiktas galimybes ir pažadintą žingeidumą, tikiuosi, kad gimnazija ir to-
liau išlaikys savo dvasią ir gerą vardą.  



Gimnazistai ir jų tėvai rinko vertybes  

 Ieva ANDRULYTĖ, 
žurnalistų klubo “Tebūnie šviesa” narė 

Juliaus Janonio gimnazijos vizijoje teigiama, kad ugdomas besimokantis, doras, savarankiškas, kūrybingas, iniciatyvus, verslus, 
gebantis savarankiškai spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas MOKINYS. Todėl gimnazijoje neatsitiktinai nuspręsta 

išsiaiškinti, kokios vertybės yra svarbios mums, šioje bendruomenėje gyvenantiems žmonėms. Ar jos sutampa?  

Nepamokinėje ugdomojoje veikloje III gimnazijos klasių 1 ir 
2 srauto gimnazistai apibendrino mokinių ir jų tėvų nuomo-
nes apie gimnazijoje ugdomas vertybes. Galima teigti, kad 
I-IV klasių trys vertybės sutampa. Tai asmens tobulėjimas (I 
klasių gimnazistai sako, kad 
tai yra tikslo siekimas, įvei-
kiant sunkumus, savo bai-
mes, ydas, o IV klasių gim-
nazistai - kad augti vis įgy-
jant naujų žinių).  

Toleranciją I-II-III klasių gim-
nazistai įvardija kaip pa-
galbą ir pagarbą kitam.  

Panašiai toleranciją supran-
ta ir abiturientai, jų nuomo-
ne, tai gerbti kitus, priimti juos be išlygų.  

Dar viena mokinių akcentuota vertybė - atsakingumas 
(būtinybė, pareiga atsakyti už savo elgesį, veiklą; būti atsa-
kingam už savo veiksmus, kad darbas būtų baigtas laiku ir 
neatmestinai; atsakingai vertinti savo poelgius bei galimy-
bes; gebėjimas priimti tam tikrus iššūkius). Svarbu gimnazis-

tams ir sąžiningumas - kaip tiesos neslėpimas bet kokiomis 
aplinkybėmis (I); tiesos sakymas kitiems ir sau pačiam (II); 
nesukčiavimas (III).  

Dėl ketvirtosios vertybės I-IV klasių mokinių nuomonės išsis-
kyrė. Pirmokams tai yra pa-
sitikėjimas, antrokams - kū-
rybiškumas, trečiųjų klasių 
mokiniams - profesionalu-
mas, abiturientams - svei-
kata i r  darbštumas 
(pareigingumas). 

Gimnazijos filosofijoje sako-
ma, kad gimnazijos kuria-
ma ateitis, organizacijos 

kultūra bei formuojamos 
vertybės remiasi bendruomenės priimtais ir pasirašytais 
principais, Bloom‘o, R.Marzano taksonomijų modeliais, šū-
kiu RES NON VERBA („Darbais, ne žodžiais“). Todėl išsigryni-
nę savo bendruomenės vertybes turime jomis vadovautis ir 
pagal jas elgtis. 

   Daiva RINDZEVIČIENĖ,  
             ugdymo skyriaus vedėja 

Kaip ir visais laikais, pasaulyje egzistuoja įvairios žmonių 
grupės su skirtingomis vertybėmis. Galime improvizuoti, 

kad kiekvieno istorinio laikotarpio vertybes galima išreikšti 
atitinkamomis formulėmis, pavyzdžiui, moderniųjų techno-

logijų amžiaus vertybės būtų „konkurencija“ + 
„technologijų kultas“ + „pinigai“ ir t.t. Bet tokia improviza-
cija būtų ne visai teisinga, nes žvelgiant į žmonijos istoriją 
atrodo, kad pagrindinės vertybės įvairiais amžiais buvo 

labiau panašios  nei keitėsi.  

Metų pedagogų šeima titulo nesitikėjo 

Spalio 6-ąją dieną Šiau-

lių kultūros centre buvo 

apdovanotos penkios 

Metų mokytojų šeimos. 

Džiaugiamės, kad Metų 

pedagogų šeima pripa-

žinta ir mūsų gimnazijos 

kūno kultūros mokytoja 

Irena Vidžiūnienė kartu 

su vyru Nerijumi Vidžiū-

nu. Šeima įvertinta už 

ypatingą dėmesį moki-

nių fiziniam aktyvumui.  

Laimėjusi garbingą no-

minaciją, mokytoja Ire-

na prisipažįsta:  titulo 

nesitikėjo, bet džiaugia-

si, kad pastangos buvo 

įvertintos. “Esu labai 

dėkinga savo tėvams, 

treneriams, kolegoms 

mokytojams ir ypač 

vaikams, nes be jų jokių 

įvertinimų nebūtų," - 

šypsojosi mokytoja.  

I. Vidžiūnienė sportą mėgo nuo pat 

mažens, bet nesiruošė tapti  kūno kul-

tūros specialiste, turėjo kitų svajonių. 

"Mano mama dirbo anglų kalbos mo-

kytoja, jau tada supratau, kad  ir aš 

noriu dirbti su vaikais -  būti geografijos 

mokytoja."   

Bet likimas lėmė, kad įstojo į tuomet 

Kūno kultūros akademiją. Ir nesigaili: 

patinka dirbti su vaikais, nes meilę 

jiems įskiepijo tėvai.  

Juolab kad padagogi-

nis darbas Vidžiūnų 

šeimą vienija. Vyrauja 

supratingumas, šeimos 

nariai palaiko vieni 

kitus.  

I. Vidžiūnienė didžiuo-

jasi ir myli savo darbą, 

nes kiekviena diena 

darbe -  nauja patirtis. 

Dauguma mano, kad 

mokytojai moko moki-

nius, tačiau moteris 

teigia, kad ir ji pati mo-

kosi iš mokinių. Į klausi-

mą „Ką metų mokyto-

ja galėtų patarti tiems, 

kurie nori pasiekti tokių 

gerų rezultatų ir būti 

įvertinti?“ Metų moky-

toja atsakė trumpai: 

"Manau, kad esmė yra  

meilė darbui, aplinkai, 

žmonėms - tada džiugina ir paprastas 

kasdienis darbas.“ 

10 

Metų pedagogų šeima, anot kūno kultūros mokytojos I. Vidžiūnienės, 

titulo nesitikėjo, nors sportui paskirtas visas gyvenimas: Irena peda-

goginį darbą dirba nuo jaunystės: 18 metų jau buvo orientavimosi 

sporto trenerė, taip pat sportuodavo rinktinėse.  
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2014 metų birželio - lapkričio mėn. 

Gimnazistai - sporto varžybų „Auksinis ruduo“ nugalėtojai 

Šiaulių rajone, Pašvinyje, Kurtuvėnų regioniniame parke, 
rugsėjo pabaigoje vyko Šiaulių miesto mokyklų orientavimosi 
sporto varžybos “Auksinis ruduo”. Miške reikėjo įveikti trasas 
pasirinktinai (surasti kuo daugiau kontrolinių punktų per 1 
valandą). Atskirose amžiaus grupėse laimėjo dalyviai, surin-
kę daugiausia taškų. Juliaus Janonio gimnazijos komandos 
mokiniai savo amžiaus grupėse tapo prizininkais: K. Gečaitė, 
A. Petukaitė, M. Kazimieraitytė, G. Kazimieraitytė, M. Vil-
čiauskas, G. Gedminas, R. Volbikas, J. Alešiūnas, D. Norkus, 
G. Pagojus, G. Veikutytė, D. Juknevičius, K. Mykolaitytė. 

Gimnazijos komanda tapo orientavimosi sporto varžybų 

“Auksinis ruduo” nugalėtoja! 

Birželio 7 dieną, Olimpinės dienos šventės metu, 
Vilniaus Katedros aikštėje vyko IX mokinių olimpi-
nio festivalio uždarymas. Renginio metu buvo 
apdovanoti festivalio, piešinių konkurso „Žiemos 
olimpinės žaidynės“ ir 2014 metų Lietuvos moki-
nių olimpinės fotografijos konkurso nugalėtojai. 
Buvo įteiktos 183 taurės Olimpinio festivalio ko-
mandų kapitonams nugalėtojams ir prizininkams 
ir sportiniai prizai mokykloms – Olimpinio festiva-
lio nugalėtojoms ir prizininkėms. Mūsų gimnazijos 
mokiniai vyko atsiimti apdovanojimų už šaškių ir 
orientavimosi sporto šakose iškovotas prizines 
vietas. O rugsėjo mėnesį apdovanojimų už IX 
Lietuvos mokinių olimpiniame festivalyje iškovo-
tą II vietą į Druskininkų miesto Sniego Areną vyko 
visi gimnazijos kūno kultūros mokytojai.  

Sėkmė regatoje “Vikingai”  

Rugsėjo mėnesį vyko mūsų miesto šventė „Šiaulių dienos 2014“. Mūsų 
gimnazijos vaikinai dalyvavo  Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono gimnazijų 
moksleivių varžybose – regatoje „Vikingų“ tipo valtimis Šiaulių mieste 
esančiame Talkšos ežere. Vaikinai ne tik susipažino su „Vikingų“ valčių 
valdymu, bet ir pasiekė gerų rezultatų – iškovojo IV vietą tarp gimnazi-
jų komandų. Džiaugiamės linksmai ir turiningai praleidę laiką bei išmo-
kę valdyti „Vikingų‘ valtis. 

Tinklinis 
Mūsų gimnazijoje vykdomos tarpklasi-
nės krepšinio, tinklinio, badmintono 
varžybos. Spalio mėnesį vyko I klasių 
vaikinų tarpklasinės krepšinio varžybos, 
kuriose nugalėtojais tapo Ie klasės 
komanda. Po I ir II klasių tinklinio var-
žybų išaiškėjo stipriausios komandos 
tinklinio aikštelėje. II c klasės komanda 
iškovojo nugalėtojų vardą ir buvo ap-
dovanota tarpklasinų tinklinio varžybų 
taure. 

 

Spalio mėnesio pradžioje prasidėjo gim-
nazijos krepšinio lygos 2014-2015m.m. 
sezono varžybos. Šį sezoną gimnazijos 
krepšinio lygoje žaidžia šešios komandos 
ir baigiantis pirmajam ratui geriausiai 
sekasi Roko Ulio bei Dovydo Giedraičio 
komandoms. Mūsų gimnazijos jaunių ir  
jaunučių vaikinų krepšinio komandos 
dalyvauja Šiaulių miesto Moksleivių Mė-
gėjų krepšinio lygos varžybose. Rungty-
nės vyksta kiekvieną penktadienį mūsų 
gimnazijos sporto salėje. Tad sirgalių visa-
da laukiame.  

Krepšinis  

IIc tinklinio komanda. 

Gimnazistai gerai pasirodė regatoje “Vikingai”. 

Janoniečiai - IX mokinių olimpinio festivalio prizininkai 



“TEBŪNIE ŠVIESA” 
redakcija: 

Sigita Stonkienė 
sigute.stonkiene@gmail.com 

Žurnalistų klubo vadovė: 

 

Gimnazijoje vėl verda 
protų kovos! 

“Protų kovų” penktasis turas - 
gruodžio 17-ąją! 

 

Ieva Andrulytė 
andrulyte.is@gmail.com 

Vilius Baltramiejus Kliminskas 
vilius.kliminskas@gmail.com  

Beatričė Tabokaitė 
beatabok29@gmail.com 

Laikraščio dizainerė: 

 Vilius Narkūnas 
 willsonass@gmail.com  

Rinolda Jankūnaitė 
rinjankus@gmail.com 

Gabija Ulčinaitė 
gabijaulcinaite@gmail.com 

Ugnė Musneckytė 
ugnelytemus@gmail.com 

Redaktorius: 

Lukas Aluzas 
lukasaluzas@gmail.com 

 

Žurnalistai: 

Dosnumo akcija „Maisto banke“ 

Spalio 17-18 dienomis daugiau nei 30 mūsų gimnazijos 

mokinių susirinko į prekybos centrą IKI „Maisto banko“ akci-

jai. Vienas būrelis spalvingai pasipuošusių janoniečių dalino 

skrajutes su surašytais maisto produktais, kuriais pirkėjai ra-

ginami paremti mažas pajamas gaunančius asmenis, dau-

giavaikes šeimas, neįgaliuosius ir kitus nepasiturinčius žmo-

nes. Dar kitas būrelis atsakingai žymėjo atnešamas prekes 

ir nuoširdžiai dėkojo už dosnią širdį dovanodami Beatos 

Nicholson sausainukų receptuką, likusieji – dėmesingai 

skaičiavo ir rūšiavo prekes. Mokiniai nudžiugdavo, kai pa-

matydavo savo tėvelius, draugus ar mūsų mokyklos moky-

tojus, kurie ne tik aukodavo „Maisto bankui“, bet ir įteikda-

vo šokoladą ar saldainį patiems savanoriams.  

Dvi dienas vykusi „Maisto banko“ akcija yra geriausias 

pavyzdys, kaip pasiekiami dideli rezultatai, konkrečiai ir 

apčiuopiamai palengvinantys nepasiturinčiųjų padėtį. O 

savanoriaujančiam jaunimui suteikianti džiaugsmo, uolu-

mo, atsakomybės daryti gerus darbus, bendrauti su kitais 

jaunais žmonėmis, puikiai praleisti laiką. 

Nuoširdžiai dėkojame visiems už paramą bei kviečiame 

nelikti abejingais ir prisijungti prie mūsų darant gerus dar-

bus.  
Jaunieji samariečiai 

Savanoriai džiaugėsi galėdami prisidėti prie paramos 
vargingai gyvenantiems. 


