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Mūsų gimnazija tokia, kokioje mokomės.
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Už ką mylime savo Tėvynę?
Lietuvoje didėja nerimas dėl valstybės ateities. „TEBŪNIE ŠVIESA“ domėjosi, kas mūsų gimnazijos mokytojams ir mokiniams yra valstybė, jos šventės ir laisvė, ar Lietuvos jaunimas patriotiškas, ar socialinės
ir ekonominės problemos turi įtakos patriotiškumui.
Nukelta į 3 psl.

Antrokams atėjo apsisprendimo metas

Ko nežinojome apie biblioteką?
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Antrokams atėjo apsisprendimo metas

Antrokams atėjo laikas, kai jie turi patys pasirinkti mokomuosius dalykus ir parengti individualiuosius
ugdymo planus, rinktis studijų kryptį ir lygius. Trečioje klasėje jau reikės mokytis pagal savo
pasirinkimus, kurie iš esmės nubrėš būsimųjų studijų kryptį.
Vidurinis ugdymas nėra privalomas
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Zita Stankevičienė,
pristatydama vidurinio ugdymo reikalavimus antrokams,
pažymėjo, kad vidurinis ugdymas NĖRA privalomas, o orientuotas į tuos mokinius, kurie rimtai mąsto apie studijas aukštosiose mokyklose.
Ugdymo planas, pasak pavaduotojos, bus sudarytas iš
bendrojo ugdymo dalykų, kurie turės sudaryti ne mažiau
kaip 60 procentų viso mokomųjų dalykų turinio. Likę 40 procentų skiriami mokinio pasirinktam ugdymo turiniui.
Antrokams akcentuota, jog bendrąjį ugdymą sudaro ne
mažiau kaip 8 dalykai: menai, socialiniai mokslai, matematika, gamtos mokslai, užsienio kalba, dorinis ugdymas, kūno
kultūra, lietuvių kalba bei literatūra. Pasirenkamuosius
dalykus sudaro psichologija, ekonomika ir verslas, teisės
pagrindai, braižyba, retorika, lotynų kalba, ir pasirinkta
užsienio kalba pradedantiesiems.

ansų, pavaduotoja ragino į tai savarankiškai pasigilinti mokyklos svetainėje, skyriuje „Veikla“, toliau „Vidurinis ugdymas“, kuriame yra pateikti ugdymo plano apribojimai. Individualius ugdymo planus privaloma užpildyti iki pavasario atostogų, tiksliau, iki kovo 27– osios.
„Pasirinkus dalykus keisti bus galima pusmečio pabaigoje,
tačiau to daryti nepatartina”, - teigė direktoriaus pavaduotoja.

Teks rimtai pagalvoti
Rengiant individualųjį ugdymo planą, antrokams teks pasukti
galvas, kaip mokytis bendruosius dalykus: išplėstiniu (A) ar
bendruoju (B) kursu. Išplėstinio kurso programa yra sudėtingesnio lygio, reikalaujanti daugiau žinių ir išprusimo, nes reikalaujama daugiau gilintis į dalyką, o bendrasis kursas, trumpai tariant, yra pagrindinio kurso pakartojimas. Todėl pavaduotoja siūlė visiems gerai pamąstyti, prieš renkantis kursą.
„Rimtai pagalvokite, ar iš vieno ar kito dalyko turėdami vos
ketvertuką, sugebėsite toliau mokytis išplėstiniu kursu“, - sakė
pavaduotoja.
Kiekvienas ugdymo planas turi būti integruotas į pasirinktą
studijų kryptį: biomedicinos studijų kryptį, humanitarinių, socialinių ir menų mokslų studijų kryptį; fizinių, technologijos
mokslų studijų kryptį. Kiekviena studijų kryptis turi savų apribojimų, pavyzdžiui, mokantis humanitarinių mokslų profilyje,
galima rinktis tik vieną gamtos mokslą; mokantis biomedicinos privalomas chemijos A kursas. Kryptys turi ir daugiau niu-

Gimnazijos trečiokai davė antrokams vertingų patarimų,
kaip rengti individualųjį ugdymo planą.
Svarbiausia – pažinti save
Kaip apsispręsti? Visų pirma, reikia žinoti pačiam. Atlikus testų, išsiaiškinus savo gabumus, galimybes apsisprendimas bus
lengvesnis. Rinktis reikia atsakingai, jau nuspėjant savo profesinius planus ateityje. Antrokus konsultuotis, atlikti savęs pažinimo testų ir pasipraktikuoti, sudarant individualiuosius ugdymo planus, kvietė gimnazijos profesijos patarėja, visada pasiruošę padėti mokytojai, tėvai.

Rinolda JANKŪNAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Rinkosi mokyklos taryba
Gimnazijos tarybos posėdyje aptartos ir vienbalsiai patvirtintos mokyklos įsivertinimo rekomendacijos, kurias pristatė mokytoja Jūratė Gedminienė. Tiesa, kai kurie punktai privertė
tarybos narius aktyviai diskutuoti bei pasiginčyti. Atestacijų
kėlimo 2015-2017 metams planus pristatė direktoriaus pavaduotoja ugdymo reikalams Zita Stankevičienė, kuri trumpai
papasakojo, o vėliau kartu su tarybos nariais aptarė 2014aisiais metais nuveiktus darbus, pasiekimus, mokyklos įvaizdžio, veiklos ir ugdymo tobulinimą. 2 procentų paramos panaudojimo perspektyvas pristatė Rimas Budraitis – pripažinta,
jog blogėjant situacijai, tenka gana stipriai veržtis diržus. Apie
Mokyklos taryba aptaria ir sprendžia visai gimnazijai gaunamų lėšų išnaudojimo galimybes diskutavo mokytojų,
aktualius klausimus.
mokinių bei mokinių tėvų atstovai, kurie išreiškė ir nepasitenkinimą, jų nuomone, nepakankamai racionaliais planais. Padiskutavę tarybos nariai vienbalsiai pritarė paramos panaudojimo planams kitais metais. O praėjusią savaitę vykusiame tarybos posėdyje svarstyti kandidatai Vilniaus universiteto ir ilgamečio gimnazijos mecenato Kazimiero Butkaus stipendijoms gauti.
Gimnazijos inf.

Už ką mylime Tėvynę?
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Šiandieninėje Lietuvoje didėja nerimas dėl valstybės ateities. Vis dažniau jauni žmonės susimąsto,
kaip apginti Tėvynę karo atveju, kaip skatinti lietuviškas tradicijas, tinkamai ugdyti tautinę savimonę.
Tiesa ir ta, kad ne tokia jau maža dalis jaunimo išvyksta svetur, atsiriboja nuo savo tautos kultūros,
tradicijų, gali būti, jog jiems Lietuvos istorija ir likimas tampa nesvarbūs. „TEBŪNIE ŠVIESA“ domėjosi,
kas mūsų gimnazijos mokytojams ir mokiniams yra valstybė, jos šventės ir laisvė, ar Lietuvos jaunimas
patriotiškas, ar socialinės ir ekonominės problemos turi įtakos patriotiškumui.
Geriau duona su vandeniu nei okupacija
Geografijos mokytoja Teresė Lukošienė sako, jog jai itin svarbi data – Kovo 11-oji, nes mokytoja ir pati buvo Nepriklausomybės atkūrimo liudininkė. O Vasario 16-oji – istorinė laisvė.
„Bet pagalvojus istoriškai, Kovo 11-osios nebūtų, jei nebūtų
buvę Vasario 16-osios. Ir Kovo 11-ąją, ir Vasario 16-ąją žmonės rizikavo“.
Mokytojai laisvė glaudžiai susijusi su demokratija, bet ne su
anarchija. „Man laisvė - galimybė jaustis savo šalies piliete,
žinoti, kad su mokiniais galiu kalbėtis politiniais, ekonominiais
klausimais ir už tai nebūsiu baudžiama ar kviečiama pasiaiškinti. Žmogui būti laisvam – didžiulė laimė. Aš geriau duoną
su vandeniu valgysiu, bet nenorėsiu sugrįžti į okupacijos
laikus“.

Gimnazistai ir mokytojai išsakė savo nuomonę apie
patriotiškumą.

Gimnazijoje iškilmingai minimos valstybinės šventės,
nuolat skamba žodis „laisvė”.
T. Lukošienė teigia, jog mokykla yra viena iš patriotiškumo
ugdytojų, tačiau šiandien tinkamo patriotinio ugdymo trūksta. „Kai mokykloje matau, kad Vasario 16-oji, Kovo 11-oji yra
švenčiamos ant laiptų, aš prisiimu kaltę sau ir už organizatorius. Mąstant idėjiškai, socialinės ir ekonominės problemos
neturėtų turėti įtakos patriotiškumui, tačiau jeigu žmogus
visada gyvena nepritekliuje, negali normaliai maitintis ar
nusipirkti knygą, nueiti į teatrą, jis pagalvoja: „Ar aš tokios
Lietuvos norėjau?“ Kita vertus, nieko labai greitai nebūna. Ir
žmogus auga iš lėto. Patriotiškumui formuotis svarbu, ir kaip
žmogus yra auklėjamas, kokioje aplinkoje auga. Bet kuomet jaunas žmogus mato, kad Lietuvos visuomenė suskirstyta iš kraštutinumus – žiupsnelis turtingų ir masė vargstančių,
nei patriotiškumo, nei pilietiškumo labai neišugdysi“, - mano
gimnazijos geografijos mokytoja.
Laisvė nelygu duona?
Pirmokui Vincentui Gendvilui Vasario 16-oji – simbolinė data,
o laisvė – drąsiai gyventi, nieko nebijoti, turėti teisę į mokslą.

„Manau, kad didžioji dalis jaunimo – Lietuvos patriotai, nors
patriotiškumą galima įvairiai suprasti. Aš pats tai suprantu
kaip Tėvynės gerbimą, emigracijos atveju – nepamiršti lietuvių kalbos, jos mokyti ir savo vaikus“. Vincentas mano, kad
socialinės ir ekonominės problemos turi teigiamos įtakos
patriotiškumui: „Kai žmonėms pasidaro sunku gyventi
(pavyzdžiui, Maidano revoliucija Ukrainoje) jie susivienija ir
kovoja už tai, kad šalyje gyvenimas būtų geresnis“.
Gimnazijos seimūnė, trečiokė Damilė Martinaitytė mano,
kad Vasario 16-oji - reikšminga data: „Nes tą dieną lietuvių
tauta apgynė lietuvybę, tautines vertybes. Pirmieji tautinio
sąjūdžio ideologai – V. Kudirka, Maironis, J. Basanavičius...
Jų nuopelnai labai svarbūs: švietė lietuvių tautą ir ugdė
žmonių tautinę savimonę. Lietuvių tauta turėtų didžiuotis
tokiomis asmenybėmis“.
Janonietės nuomone, daug kas telpa į žodį laisvė: „Tai teisė
į savo nuomonę, interesus... Tarsi jausmas, kad esi namuose,
kad esi saugus. Aišku, nesu patyrusi gyvenimo šalies okupacijos gniaužtuose, todėl sunku palyginti, bet kai išklausai artimųjų, domiesi istorija, tai supranti, kad laisvės suvaržymas –
tai ne tik visos šalies politinių, ekonominių teisių, bet ir kiekvieno žmogaus, mąstymo, galimybių apribojimas“.
Damilė svarsto, kad jaunimo yra visokio: „Vieni net neabejoja savo sprendimu susieti savo gyvenimą su svečiomis šalimis, tačiau kiti lietuvybei teikia labai didelę reikšmę. Jie myli
savo šalį, tautos papročius, trumpiau tariant, suvokia savo
tautinę tapatybę. Puikus pavyzdys – liaudiškų šokių vakaronės, į kurias visoje Lietuvoje noriai susirenka ir šoka šimtai
jaunuolių. Jie kartu linksminasi ir puoselėja savo tautos kultūrą“. Paklausta, ar socialinės ir ekonominės problemos daro
įtaką patriotiškumui, Damilė mano, kad tai priklauso nuo
žmogaus prioritetų: „Jei žmogui visų svarbiausia yra jo materialinė padėtis, tai jis blogai jausis toje šalyje, kurioje yra minėtų problemų. Bet jeigu žmogus jaučiasi esąs lietuvis, savo
šalies patriotas, galbūt ekonominės ir socialinės problemos jį
piktina - jis vis tiek išliks patriotiškas, nes jo tautinė tapatybė
jam svarbi ir brangi.“
Nukelta į 4 psl.
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Gimnazistai diskutavo apie mokyklą
Kovo 12-ąją konferencijų salėje vyko mokinių diskusija apie gimnazijos problemas bei jų sprendimo būdus. Mokiniai susiskirstė į atskiras grupes, kuriose nagrinėjo gimnazijos ugdymo, aplinkos bei santykių specifiką, galvojo,
kaip ištaisyti esamas problemas. Vėliau savo idėjas kiekviena grupė pristatė viešai, diskutuodama su kitomis
grupėmis ir bendraudama su Mokinių seimo prezidentu Airidu Banevičiumi, direktoriaus pavaduotoja Zita Stankevičiene bei neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja Daiva Gedminiene. Diskusijos idėjos bus nagrinėjamos ir bendroje mokinių ir mokytojų diskusijoje, kuri vyks jau greitai.
Gimnazijos inf.
Atkelta iš 3 psl.
Džiaugiasi, kad gimė Nepriklausomoje Lietuvoje
Gimnazijos prezidentas, trečiokas Airidas Banevičius sako,
kad Vasario 16-oji – simbolinė data, „tačiau labai reikšminga
diena lietuviams bei Lietuvai. Tą dieną, plazdant vėliavoms,
turbūt daugelis susimąstome apie patriotizmą, praeitį bei
laisvę.“ Airidas džiaugiasi gimęs nepriklausomoje valstybėje,
kurioje kasdien nereikia bijoti, kad būsi netoleruojamas už
kitokią pasaulėžiūrą, mąstyseną ar gyvenimo būdą. Kurioje
gali laisvai kalbėti savo gimtąja kalba ir puoselėti tradicijas,
turi galimybę gyventi modernėjančioje, vakarietiškoje visuomenėje. „Būtent toks yra ir lietuvių jaunimas. Laisvas, modernus ir patriotiškas. Pastaroji savybė dažnai kelia daug diskusijų, tačiau, manau, kad meilės tėvynei jaunimas turi tikrai
daug. Ji prasideda lietuvių kalbos pamokose, lietuviškų švenčių minėjimuose, folkloro būreliuose, o baigiasi įvairiomis patriotinėmis iniciatyvomis, stambiuose kultūriniuose projektuose, tokiuose, kaip dainų šventės, žmonių pastangomis įvairiais
būdais padaryti Lietuvą geresne vieta gyventi. Mūsų šalis
turi, kur augti ir tobulėti. Tai įrodo ir emigracijos problema, ir
pragyvenimo lygis, kuris dar gana stipriai atsilieka nuo vakarietiškų standartų. Tai rimti išbandymai lietuvių tautai, tačiau
ne kliūtis būti patriotiškiems ir pozityviems.“

Meilė tėvynei negimsta iš niekur
Antrokas Teodoras Valys teigia, kad dabar Vasario 16-oji
labiau simbolinė data, Lietuvos laisvė vėl buvo atkurta Kovo
11-ąją: „Vasario 16-oji reiškė ištrintos iš istorijos valstybės prisikėlimą. Labiausiai gaila, jog nebuvo norėta pratęsti Abiejų
Tautų Respublikos, o dar blogiau, kad Pilsudskis (tarpukario
Lenkijos prezidentas – red. past.) per prievartą tai bandė
padaryti ir paversti Lietuvą mažiau vertesne už Lenkiją“. Paklaustas apie laisvės reikšmę jam, gimnazistas teigia, jog yra
per jaunas, kad atsakytų, ir svarsto: „Gal ją praradęs geriau
suprasčiau ir vertinčiau. Nesu gilinęsis, kas man yra laisvė...
Galbūt tai galimybė laisvai didžiuotis šalies praeitimi ir visa,
kas geriausia, nešti į dabartį ir ateitį“. Samprotaudamas apie
jaunimo patriotiškumą, Teodoras sako: „Nežinau, ar emigrantai yra patriotai... Manau, laikas parodys, kam rūpi Lietuva, tie ir liks čia, kad ir kaip sunku bebūtų“. O mąstydamas
apie socialinių ir ekonominių problemų įtaką patriotiškumui,
mano, kad tai neigiamai veikia patriotiškumą: „Žinoma, jei
nėra, iš ko gyventi (jeigu sąžiningai dirbi), tai koks gyvenimas
gali būti? O jei augi lūšnyne, koks bus tavo įvaizdis apie Lietuvą, jei nieko kito nematai?“

Tik Laisvė suteikia galimybių
Istorijos mokytojai, Skirmantei Ulvidienei, Vasario 16-oji itin
reikšminga data, todėl, kad tą dieną Lietuva atkūrė valstybingumą, kurio mes neturėjome labai ilgai: „Tą dieną Lietuva vėl garsiai pasako: „Aš esu nepriklausoma!“ Mokytoja
teigia, jog laisvė suteikia daug galimybių: „Laisvė – tai galimybė keliauti, pažinti, laisvai reikšti savo mintis, kalbėti...“.
Paklausta apie jaunimo patriotiškumą, S. Ulvidienė mano,
kad yra visokio jaunimo: „Dalis jaunuolių tikrai patriotiški, atsakingi, Lietuva jiems labai svarbi ir, manau, tikrai eitų jos ginti. Yra ir kosmopolitiško jaunimo, nes toks pasaulis šiandien,
kosmopolitiškas. Socialinės ir ekonominės problemos patriotiškumui turi įtakos, bet tik iš dalies, nes, pavyzdžiui, Lietuvos
išeivija, kuri paliko šalį po Antrojo pasaulinio karo, garsino
Lietuvos vardą, kovojo už jos laisvę užsienyje, kalbėjo apie ją,
apie tai, kad Lietuva okupuota. Manau, kad patriotu galima
būti ir negyvenant savo šalyje,“ – sako gimnazijos istorijos
mokytoja.
Ekonominės problemos ir patriotizmas
Antrokė Rūta Klungevičiūtė sako, kad Vasario 16-oji, kaip ir
Kovo 11-oji – simbolinės datos. Reikšmingesniu įvykiu ji laiko
Sausio 13-ąją - apie ją dažnai kalbama, yra gausu įvairios
informacijos apie Laisvės gynėjų dieną. Rūta mano, kad Lietuvos jaunimas nėra itin patriotiškas, nes nemažai jų nežada
sieti ateities su Lietuva. „Socialinės ir ekonominės problemos
(mažos pajamos, nedarbas, skirtumas tarp turtingųjų valdininkų ir paprastų žmonių) labai neigiamai veikia patriotizmą
– kelia pasipiktinimą, atima iniciatyvą kažką daryti Lietuvoje,
tada norisi ieškoti lengvesnio gyvenimo svetur.“

Juliaus Janonio gimnazijos gimnazistai Sausio 13-ąją
užrašė, kas jiems yra laisvė.
Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
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Abiturientai Šimtadienyje keliavo laiku
Vasario 13-ąją įvyko 164-osios Juliaus Janonio gimnazijos abiturientų laidos Šimtadienio vaidinimas
„Sugrįžimas“. Spektaklis nukėlė į ateitį – 2025 metus, kuriuose dvyliktokai parodė savo kasdienį gyvenimą.

Abiturientai šimtadienyje bandė įsivaizduoti, kokie jie galėtų būti po 10 metų.
Abiturientai šoko, dainavo, vaidino. Renginys prasidėjo filmuku, kuriame jie socialiniame puslapyje „Facebook“ neva
po dešimties metų pradėjo organizuoti 164 laidos susitikimą.
Vėliau scenoje pasirodė garsiojo realybės šou „Išlikimas” dalyviai, žavios sekretorės, krepšininkų komanda „Už saulės“,
krepšinio palaikymo komandos šokėjos ir meilės šou, kuriame
ne vienas abiturientas rado sau tinkama porą. Žiūrovų ovacijos parodė, jog iš pastarosios scenos labiausiai patiko
„Gražkės“ personažas, frazės „Švėgždos ūkis“ bei „Milda,
draugavom tris metus“. Spektaklyje ne visi paliko tėvų namus
ir sėkmingai įsitvirtino pasaulyje: žiūrovai matė dvidešimt aštuonerių metų vaikiną, vis dar gyvenantį pas tėvus ir paniškai

bijantį svarbių sprendimų. Tikriausiai vieną iš didžiausių įspūdžių padarė puikiai sumontuoti filmukai, ne kartą privertę
salės žiūrovus nusijuokti. Keli iš jų vaizdavo kasdienį žmonių
gyvenimą, o viename filmuke vaikinai dainavo gaidžiams
tiesiogine to žodžio prasme! Kitas siužetas - apie jaunų žmonių baimes ir nuotykius apleistame ir šiurpiame pastate.
Spektaklis baigėsi, kai dvyliktokai grįžo ten, kur viskas prasidėjo – į Juliaus Janonio gimnaziją. Prisiminę senus laikus, pasidaliję prisiminimais dvyliktokai užbaigė savo šventę specialia
daina, kurią sukūrė Dominyka Budinavičiūtė ir Tadas Adomaitis, o atliko visi abiturientai.

Akvilina ŠARAUSKAITĖ,
Mokinių seimo socialinio komiteto pirmininkė

Gimnazijoje skambėjo prancūzų kalba
Kovo 5 dieną gimnazijoje vyko frankofonijos
dienoms skirtas renginys „Kelionė laike“. Juliaus Janonio ir Didždvario gimnazijos jau
penktus metus surengia respublikinę frankofonijos šventę, kurioje šiemet dalyvavo ne tik
Šiaulių mokyklų, bet ir Pakruojo „Atžalyno“
gimnazijos bei Radviliškio Gražinos pagrindinės mokyklos mokiniai. Visą popietę Juliaus
Janonio gimnazijoje skambėjo prancūzų kalba: mokiniai dainavo, grojo, skaitė ir deklamavo eilėraščius, išmoko frankofonijos abėcėlę bei vaidino prancūziškai. Gimnazistai puikiai
praleido popietę, buvo laimingi sulaukę dovanėlių iš Prancūzų instituto.
Virginija SKĖRYTĖ,
gimnazijos prancūzų kalbos mokytoja
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Sugrįžo į savąją mokyklą

Vasario 7-ąją Juliaus Janonio gimnazijoje vyko jau tradicija tapęs buvusių janoniečių susirinkimas.
Jie baigė mokyklą prieš dvejus, penkerius, dvidešimt ar net penkiasdešimt penkerius metus ir vis tiek
sugrįžta į mylimą mokyklą.
Marijų ZALESKĮ, vieną iš buvusių abiturientų, sutikau koridoriuje. Jis maloniai
sutiko pasikalbėti su manimi apie prisiminimus, pačią mokyklą, kuo užsiima
dabar... Marijus baigė gimnaziją 1995-aisiais. Paklaustas, kokie prisiminimai
užplūsta, sugrįžus į mokyklą po penkiolikos metų, nusišypso ir ištaria du žodžius: nostalgija ir grožis. Dabar Marijus turi savo statybų verslą. Beje, prieš 8
metus ši įmonė sudėjo langus koridoriuje, skiriančiame senąjį ir naująjį mokyklos korpusus. Aplanko mokyklą jis jau nebe pirmą kartą, be to, kiekvieną
sekmadienį ateina pažaisti krepšinio mokyklos sporto salėje. Kaip pats Marijus
sako, kad buvo vidutiniškai besimokantis mokinys. Kai paklausiau, kokie jausmai vyravo per išleistuves, vyras atsakė: buvo gaila, jog visi išsiskirstys savais
keliais.
Netrukus pakalbinau dvi garbingo amžiaus ponias – Klaudiją DAPKIENĘ ir Eleonorą JARULAITYTĘ – BUDRAVIČIENĘ. Klaudija (108 laida) buvo tylesnė, o Eleonora
(108 laida) kalbėjo noriai dalijosi savo prisiminimais. Ji pasakojo buvusi viena iš
geriausių sportininkų. Vakarais gimnazistės bėgdavo į kino teatrą. Bėgdavo, nors
vakarais tą daryti buvo draudžiama, tačiau ar numalšinsi jaunatvišką atkaklumą? Juokdamasi Eleonora netgi pridūrė, kad kartą kino teatre jos sutiko ir savo
auklėtoją. Klaudija buvo stropi mokinė, dainavo gimnazijos chore. Paklausta, ar
galima ją nufotografuoti, Klaudija nesutiko. O Eleonora juokėsi: „Ji tiesiog labai
nedrąsi.“
Ketvirtasis sutiktas buvęs janonietis – Tomas JONAVIČIUS. Gimnaziją baigė ne
taip jau ir seniai – 2009 metais. T. Jonavičius jau nuo pat mažens svajojo apie
šią mokyklą, tačiau netikėjo, kad čia pateks. Bet svajonės išsipildė! Paklaustas,
kokie prisiminimai užplūsta, sugrįžus į gimnaziją, atsakė vienu žodžiu – patys geriausi. Šiuo metu Tomas studijuoja ir dirba mokslinį darbą Vilniaus universiteto
lazerinių tyrimų centre. Ne veltui, mokydamasis šioje mokykloje, mokėsi labai
gerai, buvo olimpiadų dalyvis ir „tiksliukas“.

Penktasis mano pakalbintas žmogus buvo Edmundas PUGEVIČIUS - 109 laidos
atstovas, kuris Juliaus Janonio gimnaziją baigė prieš 55 metus. Kalbėjo Edmundas nesustodamas. Prisiminimų apie mokyklą labai daug ir patys geriausi. Edmundas labai dėkingas mokytojams. Būtent mokytojai labiausiai ir įstrigo atmintyje. Iki šiol Edmundas prisimena klasės auklėtoją, lietuvių kalbos mokytoją, dailės mokytoją ir daugelį kitų. Dabar Edmundas pensininkas, tačiau vis tiek yra
pilnas energijos ir sugrįš į Juliaus Janonio gimnaziją dar daugybę kartų.

Šeštoji pašnekovė – Eglė IVANAUSKAITĖ. Ji, kaip ir Tomas Jonavičius, baigė mokyklą 2009 metais, tačiau sugrįžta čia pirmą kartą. Prisiminimai malonūs ir šilti, ypač apie mokytojus. Pati mokykla jai buvo kaip namai, šilta atmosfera, viskas
sava ir pažįstama. Iš Eglės veido nedingsta plati šypsena. Šiuo metu ji dirba bioanalitike „Thermo Fisher Scientific“ kompanijoje. Kad visa tai pasiektų, Eglė įdėjo
daug pastangų.
Vilius NARKŪNAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys
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Kaip rimtai nesusirgti ir neužkrėsti kitų?

Atėjo pavasaris, gripas traukiasi, bet čiaudinčių ir kostinčių netrūksta. Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rita JONYTIENĖ, kitaip visų vadinama tiesiog sesele, pataria, kaip nesusirgti ir apsaugoti kitus.
Sirgdami į pamokas – ir vėl namo

Kodėl svarbu pusryčiai ir miegas?

Bėda ta, sakė seselė, kad mokinių
„Labai svarbu rytais pavalgyti pustėvai neretai pernelyg griežtai kontryčius. Pasitaiko atvejų, kad mokiroliuoja vaikus ir sirguliuojantiems
niams per pamokas, ypač per kūliepia eiti į mokyklą. Arba patys mono kultūrą, pasidaro silpna. Taip
kiniai nenori praleisti kontrolinio, svarnutinka dėl to, kad nepavalgius
bių pamokų. Tokiais atvejais kyla
kraujyje sumažėja gliukozės kiekis,“
realus pavojus ne tiktai rimtai susirgti,
- pažymėjo seselė.
bet ir užkrėsti kitus. Tuo tarpu neretai
Seselės teigimu, jeigu norime
mokinys sirgdamas vis tiek ateina į
džiaugtis gera savijauta ir dėmesio
mokyklą, pasėdi pirmoje pamokoje,
koncentracija, būtina gerai išsimiejaučiasi blogai, dar draugus
goti: mokiniams ne mažiau kaip
„apdovanoja“ virusais, tada eina
aštuonias, netgi devynias valanpas seselę, matuojasi temperatūrą.
das. O burbuliuojantiems dėl dideSkambinama tėvams ir žmogus išlio krūvio pataria protingai planuoti
siunčiamas namo.
laiką.
„Tėvams reikia priminti, jog sveikata Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros Priklausomai nuo mokinių skaičiaus
yra brangiausias žmogaus turtas.
specialistė Rita Jonytienė įspėja: visi sirgu- pagal nustatytą tvarką specialistė
Negalima išsiųsti sergančio vaiko į
dirba trijose mokyklose: pirmadieliuojantys bendruomenės nariai turėtų likti
niais, trečiadieniais ir penktadiemokyklą, nes jo būklė pasunkės, namuose ir neplatinti ligų kolektyve.
įspėja medikė. - Mokytojai taip pat
niais Juliaus Janonio gimnazijoje,
turi elgtis pagal taisykles. Jeigu pastaip pat šioje gimnazijoje antrą ir
tebi apsirgusį mokinį, reikėtų neleisti sėdėti pamokose.“
ketvirtą mėnesio ketvirtadienį. Antradieniais dirba Rėkyvos
Seselė atkreipia dėmesį, jog mokiniai dažnai patys prisišau- progimnazijoje, pirmą ir trečią mėnesio ketvirtadienį –
kia ligas. Šaltu oru vaikštoma plonai apsirengus, be kepurių ir „Santarvės“ vidurinėje mokykloje.
šalikų, netinkama avalyne. Ne paslaptis, jog pertraukų metu Tomis dienomis, kada gimnazijoje seselės nėra, susirgęs mokikai kurie bėga parūkyti – ir traukia dūmą pamėlusiais pirštais, nys turėtų kreiptis į klasės vadovę. Jeigu tuo metu nėra klakitas – ir varvančia nosimi, be šalikų, vienplaukiai.
sės vadovo - į socialinę pedagogę. Dar būnant mokykloje,
Kadangi virusinės infekcijos plinta oro lašeliniu būdu, ypač apie savo savijautą reikalinga informuoti tėvus ir keliauti nasvarbu nepamiršti per pertraukas išvėdinti klasių.
mo. Seselės darbo grafikas ir telefono numeris yra skelbiama
ant Visuomenės sveikatos priežiūros kabineto durų.

Vilius NARKŪNAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys

Juliaus Janonio gimnazijos skaitovas – tarp geriausiųjų mieste
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje vyko
tradicinis meninio skaitymo konkurso
mokyklos etapas. Šiemet konkursas didelio dalyvių dėmesio nesulaukė – įvairius lietuvių autorių tekstus skaitė tik šeši
dalyviai. Visi jie buvo itin gerai pasiruošę, o konkurso stebėti bei savo draugų
palaikyti atėjo ir gimnazistų draugai.
Renginio pradžioje visus susirinkusiuosius
savo daina pradžiugino merginų tercetas: Rūta Klungevičiūtė, Margarita Bogdanova ir Aušrinė Atkočaitytė. Gimnazijos skaitovus vertino kompetentinga
komisija, sudaryta iš teatro bei lietuvių
kalbos mokytojų. Pirmąją vietą laimėjo
Lukas Aluzas (IIa kl.), antrąją užėmė Aurimas Nausėdas (Ib kl.), o trečioji vieta

atiteko Nedui Bražui (IIIe kl.). Pirmąsias
dvi vietas iškovoję mokiniai dalyvavo
meninio skaitymo konkurso miesto etape, kuris vyko Stasio Šalkauskio gimnazijoje. Jame itin gerai pasirodė abu mūsų
mokyklos atstovai – Lukas Aluzas ir Aurimas Nausėdas. Mokytojų teigimu, su
daug patyrusiais ketvirtokais konkuruoti
buvo pakankamai sunku, o rezultatų
laukti reikėjo gana ilgai, tačiau jie nudžiugino gimnazijos bendruomenę –
miesto konkurse III vietą užėmė antrokas Lukas Aluzas, skaitęs Kazio Binkio
„Agitacinio pobūdžio eilėraštį su priemaiša piršlybų“.

Gimnazistas Lukas Aluzas, pasirinkęs
futuristo Kazio Binkio eilėraštį, miesto
Lukas ALUZAS, meninio skaitymo konkurse laimėjo III
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius vietą.
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Kaip mokykloje pasitikome eurą?

Nuo 2015-ųjų sausio 1-osios Lietuvos nacionalinė valiuta litas pakeista į naują - eurą.
Perėjus į euro zoną, predidžiulę nostalgiją litui,
kės Lietuvoje nežymiai
kai kuriems iš jų euras
Euras yra bendra valiuta, įvesta 19 Europos Sąjungos valstybių napakeitė savo kainas,
nepatrauklus. Antrokė
rių, kurios visos kartu sudaro euro zoną. Euro įvedimas 1999 metais
kito ir produktų kainos
Austėja
Andrušaitytė
buvo svarbus žingsnis Europos integracijos procese. Tai taip pat
mokyklos
valgykloje.
apgailestavo, kad nuo
buvo vienas iš sėkmingiausių integracijos etapų: apie 337,5 milijoGimnazijos
valgyklos
pirmosios 2015-ųjų dienų ES piliečių dabar naudoja eurą kaip savo valiutą ir džiaugiasi jo
vedėja Birutė Jankausnos iki sausio 15-osios
kienė pasakoja, kad jau
valgykloje litais jau neteikiamais privalumais, o eurą įsivedus likusioms ES valstybėms, jis
iki sausio 5 dienos visos
buvo įmanoma atsiskaitaps dar plačiau naudojamas. Lietuvoje įvedus eurą, buvo suteikproduktų kainos turėjo
tyti, tačiau pats valiutos
tos dvi savaitės prisitaikyti prie naujos valiutos, todėl gyventojai
būti pakeistos, todėl
pasikeitimas
nesukėlė
susimokėti dar galėjo litais, bet grąža atiduodama jau buvo eurais.
atstogauti nebuvo kaproblemų.
da.
Pirmokė Goda Urbaitytė
Vedėja teigia, jog pirmoji
sako, kad perėjimo iš lito į
diena buvo sunki ne tik mokiniams, bet mokiniai visuomet net kokį centą atne- eurą laikotarpis buvo lengvas: „Nebuvo
ir valgyklos darbuotojams, tačiau ap- ša atgal. Valgyklos vedėja sako pirmą sunku, susiskaičiuodavau ir eidavau
tarnauti spėta visus. Valgykloje keitėsi kartą dirbanti su tokiais gerais mokiniais. atsiskaityti“.
kai kurių produktų kainos: po Naujųjų Gimnazijos buhalterija, skirtingai nei Antrokas Juozas Baikštys pastebėjo:
metų nežymiai brango mėsos produk- valgykla, euro įvedimui dokumentus dėl pirmosiomis 2015 metų mokslo dienomis
tai, bulvių košė, o kai kurie vaisiai pigo. buhalterinių euro programų ruošė jau valgykloje stovėjo ilgesnės eilės, kuriose
Pieno produktų kaina nepakito.
spalio mėnesį Reikėjo pagalvoti ir apie palaukti reikėjo ilgiau, mat kasininkei
Valgyklos vedėja pažymėjo, kad šiais valgyklą, kad grąža po Naujųjų metų nebuvo lengva gauti litus, o atiduoti
metais produktai kokybiškesni. Birutės būtų atiduodama eurais. Jau po sausio eurus. „Valiutų pasikeitimo laikotarpis
Jankauskienės nuomone, Juliaus Jano- 1 dienos dirbti teko su nauja programa, gana normalus, tiesiog tenka atidžiau
nio gimnazijos mokiniai labai nuostabūs, pritaikyta eurui.
pasiskaičiuoti. Tikrai nebuvo labai blokultūringi bei sąžiningi – jeigu kada pa- Prie euro teko prisitaikyti ir gimnazis- gai,“ – sakė gimnazistas.
sitaikė, kad grąžos atiduota per daug, tams. Dažnas mokinys teigė jaučiantis

Gabija ULČINAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Atidaryta paroda „Ir medžiai kalba”
Kovo 18-ąją po trijų
pamokų I aukšto koridoriuje iš senojo į naująjį pasatus atidaryta
mūsų gimnazijos 109
laidos abiturientės Birutės Musneckienės
fotografijų paroda „Ir
medžiai kalba“. Šios
parodos autorė pažymėjo, jog unikalios
fotografijos padarytos be brangios įrangos - su skaitmeniniu
kompaktišku
fotoaparatu. Su fotoparodos atidarymu jos autorę pasveikino gimnazijos direktorius RiBuvusios janonietės Birutės Musneckienės unikalios kalbančių medžių
mas Budraitis, muziefotografijos papuošė gimnazijos sienas.
jaus vadovė Rita
Margevičienė. Mokyklos bendruomenė susidomėjusi
Lukas ALUZAS,
stebėjo buvusios janonietės darbus.
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
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Ko nežinojome apie biblioteką?
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Biblioteka – viena iš svarbiausių vietų mokykloje. Būtent ji aprūpina visus gimnazistus reikiamais vadovėliais, kita
privaloma literatūra, taip pat suteikia galimybę skaityti norimus leidinius savo malonumui. Naudojamės ir vadovėliais, ir knygomis, bet ar susimąstėme, iš kur visa tai? Ar knygų pakanka? Ar mokiniai laiku grąžina knygas? To
būtent ir paklausėme bibliotekos vedėjos Birutės GRIGIENĖS.
- Kiek biblioteka turi knygų iš viso?
- Yra du fondai – knygų ir vadovėlių. Knygų šiuo metu turime
17 850, o vadovėlių – 14 000.
- Ar biblioteka mokyklai teikia tik knygas ir vadovėlius?
- Biblioteka perka vadovėlius, knygas, plakatus, įrenginius,
mokymo priemones. Rūpinamasi pačiais naujausiais žodynais, žinynais, videofilmais. Taip pat mokiniai jau galės skaityti knygas ir elektroniniu būdu - bus perkamos elektroninės
knygos.
- Kiek biblioteka sumoka už vadovėlius ir mokymo priemones? O už grožinę literatūrą?
- 2014 metais nupirkta vadovėlių už 28 000 litų, o mokymo
priemonių – už 18 000 litų. Pinigai skiriami iš mokinio krepšelio.
Grožinei literatūrai lėšų neskiriama. Mums pirkti knygas padeda tėvai, skirdami 2 procentus savo pajamų, rėmėjai, knygas dovanoja ir patys mokiniai.
- Programos nuolat kinta, vadovėliai sensta... Kaip išrenkami
nauji vadovėliai?
- Vyksta rimtos diskusijos su konkrečių dalykų mokytojais. Biblioteka paprastai neturi galimybių patenkinti visų mokytojų
poreikių, todėl ieškoma kompromiso. Būna, kad mokytojai
reikalauja naujo vadovėlio, nors skirtumai yra menki – vos
vienas kitas papildomas paveiksliukas.

Gimnazijos bibliotekos vedėja Birutė Grigienė ir bibliotekininkė Vilija kasdien rūpinasi, kad būtų patenkinti ir
gimnazistų, ir mokytojų poreikiai.
kol kas visiems. Tiesa, buvo atvejis, kai teko skolintis ispanų
kalbos vadovėlius iš Šiaulių universiteto bibliotekos.

- Kokias knygas mokiniai labiausiai skaito?
- Labiausiai skaito apie karjerą, psichologines knygas, tokias,
kaip, pavyzdžiui, kaip pritapti prie kolektyvo, kaip įveikti įvairius sunkumus mokykloje. Taip pat knygas iš privalomojo są- Vadinasi, bibliotekai nėra lengva prisitaikyti prie mokytojų rašo bei pačius naujausius hitus.
poreikių?
- Nėra lengva, tikrai. Biblioteka sugebėjo aprūpinti visus mo- - Ar gimnazistai nevėluoja grąžinti knygas?
kytojus reikiamais vadovėliais tik dvejus pastaruosius metus.
- Knygas paprastai grąžina nenoriai – pasilieka paskutinei
Beje, buvo toks atvejis, kai anglų kalbos vadovėdienai. Dažnai reikia raginti, kad atneštų knygą, kurios labai
lius ,,Booster“ nupirko ir biblioteka, ir patys mokiniai - vadotrūksta. Tačiau nėra nė vieno, kuris paliktų mokyklą knygos
vėlis buvo pritaikytas rašymui, kaip pratybų sąsiuvinis.
negrąžinęs, kitaip nėra išduodamas brandos atestatas.
- Ar biblioteka visas knygas perka, ar tenka ir pasiskolinti?
- Visas knygas perka biblioteka. Ačiū Dievui, galime nupirkti

Rinolda JANKŪNAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė

Apdovanoti „Auksinio gaubliuko” laureatai
Kovo 18-ąją vyko „JJG protų kovų“ vienuoliktasis turas, skirtas Žemės dienai, kuriame susirungė 14 komandų. Renginio
pradžioje apdovanoti konkurso „Auksinis gaubliukas“ laureatai: Kamilė Samulionytė, IVc (I vieta), Deimantė Urbelytė,
Ib (II vieta), Gytis Aleksa, Ia (III vieta). Protų kovoje gimnazistai atsakinėjo į klausimus apie žymius Lietuvos žmones, pasaulio keistenybes bei nagrinėjo vaizdo ir garso klausimus.
Vienuoliktąsias „JJG protų kovas“ laimėjo „Kebabų žaidynės“.
Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius
JJG protų kovų“ vienuoliktojo turo metu, skirto Žemės dienai, buvo apdovanoti konkurso „Auksinis gaubliukas“ laureatai.
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KULTŪRA

Gimnazijos scenoje skambėjo tikra opera

Šiais mokslo metais Juliaus Janonio gimnazijos aktų salės scenoje pirmą kartą skambėjo tikra opera „Užburtoji
fleita“. Tai operos solistės Dianos Tiškovaitės muzikinis projektas, jungiantis Šiaulių Alma Mater, Juliaus Janonio,
Stasio Šalkauskio ir „Romuvos“ gimnazijų bei „Juventos“ ir „Romuvos“ progimnazijų solistus bei choristus.

Gimnazijos scenoje pirmą kartą skambėjo opera „Užburtoji fleita“. Atlikėjai - moksleiviai, studentai, mokytojai.
Projektas – opera „Užburtoji fleita“ buvo
skirtas mokinius bei studentus supažindinti su operos žanru, skirtas didžiulis
dėmesys edukacijai. Buvo sudaryti du
sąstatai trims pasirodymams: gruodžio
10-ąją – mūsų gimnazijoje, gruodžio 11ąją „Romuvos“ gimnazijoje bei gruodžio
16-ąją „Saulės“ koncertų salėje.

pasirodė ir mūsų gimnazistai: mokyklos
choras, vadovaujamas Loretos Mikutienės, ir balso studija „Allegro“ (vadovė
Inga Valaitienė), solistai Andrėja Vasiliauskaitė (Pamina), Gabija Kušleikaitė
(paukštžmogė Papagena), Domantas
Gružas (paukštžmogis Papagenas) ir
Lukas Aluzas (šviesos dievas Sarastro).
Jaunuosius solistus atlikėjus ruošė mokyVienoje scenoje – profesionalai, mokitojos Loreta Stankuvienė ir Inga Valainiai ir studentai
tienė.
„Gavome pakvietimą iš žinomo muzi„Mielai sutikčiau dalyvauti ir kitame pakanto, Šiaulių universiteto dėstytojo Arinašiame projekte, kuris suteiktų tiek
jaus Ivaškevičiaus. Iš karto pritariau šiai
džiaugsmo ir naujos patirties,“ - teigė
įdomiai idėjai, pagalvojau - bus įdomu
mokytoja Inga. Jos žodžiais, nors laiko
visiems. Juolab kad operos idėjos autobuvo nedaug – opera pastatyta per
rė - žinoma solistė Diana Tiškovaitė, o
du mėnesius, galima tiktai pasidžiaugti
dalyviai - moksleiviai, studentai, mokygražiu rezultatu. Visgi premjeros Juliaus
tojai. Tai tarsi kartų jungtis viename
Janonio gimnazijoje metu buvo jaučiažanre,“ – apie projekto pradžią pasakomas janoniečių įdirbis - mokiniai buvo
ja gimnazijos muzikos mokytoja Inga
pagirti, puikiai įvertintas pristatymas
Valaitienė.
mūsų mokykloje.
Spalio mėnesį prasidėjo repeticijos, kuĮgijo naujos patirties
rios nebuvo lengvos – trukdavo ištisas
valandas, mat scenas teko kartoti po Unikaliame renginyje dalyvavę gimnakeliolika kartų. Mokytoja neslepia: nesiti- zistai irgi neslepia įgiję daug įdomios
kėjo, kad operos statymas iš visų projek- patirties. „Repeticijos būdavo ilgos, tato dalyvių pareikalaus tiek daug atkak- čiau laikas prabėgdavo nepastebimai.
laus darbo. Scenoje papasakota įdomi Komanda, su kuria teko dirbti, išties buistorija apie Šviesos dievo Sarastro ir vo labai nuostabi! Vieni kitiems patarNakties karalienės pykčių įkaite tapusią davome, padėdavome net tuomet,
dukrą Paminą, kuri patyrė daug įvairių kada repetuodavome iki vėlumos ir
situacijų bei sunkią šviesos jėgų pergalę būdavome išties pavargę“, - sako Paprieš tamsiąsias jėgas. Operos metu minos partiją atlikusi janonietė Andrėja

Vasiliauskaitė. Ji džiaugiasi pirmąkart
dainavusi klasikinę akademinę muziką,
susipažinusi su nuostabiais žmonėmis,
daug ko sužinojusi apie operinio dainavimo subtilybes, o kritika buvo geras
postūmis į priekį. Paukštžmogį Papageną vaidinusio gimnazisto Domanto Gružo teigimu, darbas buvo pakankamai
varginantis ir atėmė daug laiko: „Bet
matant vis gerėjančius rezultatus, motyvacija didėjo ir stengtis buvo žymiai
įdomiau“, - sako Domantas. Kaip ir
Andrėjai, dalyvavimas operos pastatyme jam suteikė nemažai patirties, ypač
derinant dainavimą su aktoryste, padėjo suprasti operinio dainavimo specifiką.
Plojimai, padėkos ir tortas
Projekto vadovė Diana Tiškovaitė džiaugėsi, kad nė vienas solistas nepadarė
nė vienos klaidos ir nuoširdžiai dėkojo už
komandos darbą. Renginiui pasibaigus
dalyviams įteiktos padėkos, o žiūrovai
dėkojo nuoširdžiais plojimais. Juliaus
Janonio gimnazijos direktoriaus Rimo
Budraičio iniciatyva, kaip padėka atlikėjams, į aktų salę buvo atneštas didžiulis tortas su pavadinimu „Užburtoji
fleita“, kurio vėliau visi projekto dalyviai
galėjo paskanauti. Renginiu džiaugėsi ir
mūsų gimnazijos administracija, mokytojai bei mokiniai, Stasio Šalkauskio gimnazijos atlikėjai ir bendruomenės atstovai.
Lukas ALUZAS,

klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius

KULTŪRA

Guodos paveikslai patys užduoda klausimus
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Neseniai mūsų gimnazijoje sužibo dar viena žvaigždė, patvirtindama, jog Juliaus Janonio gimnazija
garsėja unikaliomis ir kūrybingomis asmenybėmis. Žiemišką sausio 14-osios vakarą trečiokė Guoda
ŠULSKYTĖ priėmė lankytojus Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptai“, kuriame atidarė savo naujausių
tapybos darbų parodą "Be kojų". "Nesitikėjau, kad tiek daug žmonių susirinks pasižiūrėti mano darbų",
- šypsodamasi sakė Guoda, kurios parodos jaukią ir įkvepiančią atmosferą padėjo kurti draugai Beno ir Kamilės duetas, atlikęs kelias nuostabias dainas.
- Ar turi autoritetą, kokį nors menininką, kuris tave įkvepia?
- Taip, prieš keletą metų buvau susižavėjusi portugalų dailininkės Dumos Arantės darbais, jie iš dalies ir suformavo pastarųjų mano paveikslų stilių. Tačiau dabar stengiuosi domėtis
įvairių šalių menininkais. Vienas įdomesnių kūrėjų – lenkų satyrinio (kandaus) meno atstovas Pavelas Kuznickis, kurio darbuose užkoduotos mintys ir idėjos man labai priimtinos, verčia susimąstyti. Nepraleidžiu pro akis ir man patinkančių Lietuvos dailininkų, tokių, kaip Giedros Purlytės, Laimono Šmergelio ar Miglės Kosinskaitės, naujų darbų. Kadangi pati vis
dar mokausi tapybos ir piešimo, tai žinių ir patirties semiuosi iš
dailininko Bonaventūro Šalčio, kuris yra mano mokytojas ir
vienas iš svarbiausių patarėjų.
- Iš kur semiesi idėjų, minčių, įkvėpimo?

- Pirmiausia kyla klausimas. Po to gimsta idėja, kuri tuo metu
atrodo svarbi, ir iš viso to gali atsirasti paveikslas. Kartais pamatai arba patiri kažką nuostabaus. Bendraudama su realybe suvokiu, kas man yra svarbu ir ką tapyba galiu perteikti.
Mano neišsenkantis kūrybos šaltinis - vidinis pasaulis. Visi tokį
turi, bet ne visi ten užsuka, gal todėl, kad tai didina vienatvę... Kaip kompensacija - niekada nenuobodu su savimi, be
to, galima vidinius dalykus realizuoti išorėje. Tapyba tam puikiai tinka.
- Ne vienam parodos lankytojui iškilo klausimas, kodėl žmonės tavo paveiksluose vaizduojami be kojų ir be akių? Ar tai
toks specifinis tavo, kaip menininkės, braižas, ar tiesiog norėjai juos „nuasmeninti“, ar dar kokia kitokia priežastis?
- Parodoje atsakiau į šį klausimą: "Žmonės drobėse be kojų niekur nevaikštantys ir niekur nenueisiantys. Žmonės jose ir be
akių - tikrai nieko nematantys ir nieko jie nepamatys. Jie kaip
ir aš, kaip kiekvienas kuriantis ir sukurtas - turi rankas. Jie nemato tikslo evoliucionuoti ir revoliucionuoti. Jie kuria. "Kaip ir
ką?“ - paklausite. "Čia ir dabar,"- atsakysiu. Pažiūrėkite į tą
beasmenį - juk jame matote žmogų. Tačiau jis neturi sielos
atspindžio žvilgsnyje, neturi kūno judrumo žingsnyje, neturi
jausmų, emocijų, žaismo. Bet kuria. "Ką?" paklausite dar kartą. "Klausimus," - atsakysiu. Jūs priėję paklausėte to ištapyto
veido: "Kas gi tu esi?" ir tą pačią akimirką kūrinys tapo kūrėju,
sukūręs klausimą jūsų mintyse..."
- Kokia šeimos narių, draugų reakcija į tavo darbus?
- Šeima mane labai palaiko ir padeda, skatina tobulėti,
siekti tikslų. Kai pritrūkstu idėjų, iškyla klausimų ar abejonių,
pirmiausia patarimo klausiu būtent šeimos narių, dažniausiai
- sesers. Iš draugų taip pat sulaukiu nemažai palaikymo. Malonu žinoti, jog aplinkiniams mano kūryba yra bent šiek tiek

Guodos Šulskytės kūrybos šaltinis - vidinis pasaulis. Gimnazistė sako, kad jai niekada nenuobodu su savimi, be to, galima vidinius dalykus realizuoti išorėje.
įdomi, nes, manau, jeigu menas nebus įdomus žiūrovui, tai ir
kūrėjas neturės tikslo kurti...
- Kokie ateities planai?
- Vasario 5 dieną atidaryta paroda "Skizze" galerijoje. Aišku,
tai ne personalinė paroda, todėl jos per daug nesureikšminu. O žvelgti į tolimesnę ateitį nedrįstu, nes viskas vyksta labai spontaniškai. Jau pati ne kartą įsitikinau liaudies išmintimi, kad "žmogus planuoja, o Dievulis juokiasi". Noriu gyventi
ir džiaugtis šia diena, juk daug įdomiau netikėtai sulaukti
naujienos, kuri gali pakeisti rytojų...
Dėkojame Guodai už nuoširdžius atsakymus ir linkime jai kuo
didžiausios sėkmės ateityje.

Kalbino Ugnė MUSNECKYTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė
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ĮVYKIAI

Vaikinai ypatingai pasveikino merginas

Kovo 6-ąją Juliaus Janonio gimnazijoje vyko
vaikinų muzikos (ir ne tik) vakaras, skirtas Moters
dienai paminėti. Tai specialus gimnazijos Mokinių seimo projektas, kuris, rengėjų nuomone,
tikrai turės tęstinumą, mat susilaukė nemažai
gimnazisčių ir mokytojų dėmesio. Koncerte fortepijonu grojo Tomas Mikulis, avangardinį eilėraštį padeklamavo Lukas Aluzas, dainas publikai skyrė Aurimas Nausėdas, Robertas Gasiūnas, Airidas Banevičius, Domantas Gružas, Matas Dirginčius, pasirodė ir grupė „There‘s no
duct tape“ bei „Dagilėlio“ choristai. Dainininkams akompanavo Aušvydas Kupčinskas. Renginys paliko daug malonių įspūdžių žiūrovėms ir
žiūrovams – aplodismentų, padėkų ir dovanų
nepagailėta.

Gimnazijos vaikinai pasistengė, kad Moters dieną gimnazijos
moterys ir merginos jaustųsi pagerbtos.
Lukas ALUZAS,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius

Tėvų komitetas diskutavo apie ugdymo kokybę
Gimnazijos tėvų komitetas aptarė Nacionalinės vertinimo
agentūros pateiktą, mūsų bendruomenės narių atsakytą
apklausą. Tėveliai aktyviai įsitraukė į duomenų svarstymą,
analizę, grupėse tarėsi dėl priemonių, kaip pagerinti mokinių
pasiekimus,
kaip
kurti
socialiai
atsakingą
bendruomenę.
Dėkojame tėvams už aktyvą veiklą, išsakytas mintis ir
idėjas.
Daiva GEDMINIENĖ,
neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja

Janoniečiai – Šiaulių miesto gimnazijų „Protų kovų 2015“ nugalėtojai!
Ar žinote, kurios Šiaulių miesto gimnazijos
koridoriais vaikšto stipriausi jaunieji
„protmūšiukai”? Ar žinote, kurioje miesto
gimnazijoje
mokosi
labiausiai
ir
greičiausiai mąstantys ir gebantys rasti
tiksliausią atsakymą mokiniai? Ogi mūsų
gimnazijoje!
Su džiaugsmu pranešame, kad mūsų komanda „JJG” tapo Šiaulių miesto “Protų
kovų” 2014-2015 metų sezono čempione!
Gimnazijos garbę įtemptuose, daug
bendrojo išsilavinimo žinių reikalaujančiuose turuose gynė klubo “Žemės draugai” nariai (matote nuotraukoje): Domantas Norkus (III d), Vilius Žukauskas (IV
d), Rytis Liučvaikis (III d), Greta Sabaliauskaitė (IV e), Lukas Elenbergas (II b), Vilija
Mikučiauskaitė (II f), Rytė Damaševičiūtė
Juliaus Janonio gimnazijos komanda „JJG” tapo Šiaulių miesto „Protų kovų”
(IV e, komandos kapitonė), Julius
2014-2015 metų sezono čempione!
Alešiūnas (III d) ir komandos vadovė, geografijos mokytoja Gitana Kazimieraitienė. Atskiruose žaidimuose komandai padėjo Vanesa Ražinskytė (II f) ir Miglė
Damaševičiūtė (IV e).
Sveikiname savo šauniąją gimnazijos komandą!

Vanesa RAŽINSKYTĖ,
II f klasė, klubo “Žemės draugai” narė
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PRANEŠA

Janoniečiai ir didžvariečiai susitiko

Kovo 3-ąją Juliaus Janonio gimnazijos Mokinių seimas
vyko į Didždvario gimnaziją, kurioje šventė Kazines kartu su šios mokyklos savivalda. Jau prie pat durų
didždvariečiai laukė janoniečių su riestainiais. Netrukus
mokyklos aktų salėje vyko šokių pamoka, kurios metu
tiek mūsų mokyklos, tiek Didždvario gimnazijos atstovai
išmoko nemažai tautinių šokių judesių. Po to abiejų
mokyklų atstovai susirinko valgykloje, kurioje buvo ir
vaišių. Pradžioje gimnazistai žaidė žaidimą, kuriame
atliko dainą pagal duotą temą. Vėliau savivaldų atstovai aptarė gimnazijų bendradarbiavimo perspektyvas, galimus bendrus projektus.

Lukas ALUZAS,

Ilgamete tradicija tapusią tarpgimnazinę sutartį pasirašė
mūsų mokyklos prezidentas Airidas Banevičius ir Didždvario
gimnazijos savivaldos vadovė Fausta Roznytė.

Bendradarbiavimo ryšiai apjungė šiauliečius ir panevėžiečius
Juliaus Janonio gimnazijos seimūnai sulaukė ypatingų svečių
– Panevėžio Juozo Balčikono gimnazijos Mokinių parlamento. Kartu su mūsų gimnazijos seimu jie pristatė savo veiklą,
keitėsi naudinga patirtimi, vieni iš kitų pasisėmė idėjų, užmez-

Gimnazijos Mokinių seimo atstovai džiaugėsi renginiu ir
mielai šypsojo prieš fotoaparato objektyvą kartu su J. Balčikonio gimnazijos direktoriumi Raimondu Dambrausku.

gė glaudesnius bendradarbiavimo ryšius. Susitikime dalyvavo ir mūsų gimnazijos bei Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos
administracijos atstovai, prisistatymų metu netrūko malonių ir
šmaikščių pašnekesių. Po oficialaus susitikimo svečių laukė
arbata ir sausainiai, vėliau - trumpa ekskursija po Juliaus Janonio gimnaziją ir Šiaulių miestą. O sausio 30-ąją Panevėžio
„Cido“ arenoje vyko jau 12–asis Juozo Balčikonio gimnazijos
organizuotas šokių vakaras „Sidabrinė naktis“, į šį renginį buvo pakviestas ir Juliaus Janonio gimnazijos Mokinių seimas.
Viso vakaro metu skambėjo gyva choro ir simfoninio orkestro
atliekama muzika, šokių aikštelėje viena po kitos keitėsi šokėjų poros. III–iųjų ir IV–ųjų gimnazijos klasių moksleiviai iš visų
jėgų stengėsi kuo geriau pasirodyti bei pademonstruoti, kokių šokių išmoko per pirmąjį mokymosi pusmetį. Ir stengėsi
poros, žinoma, ne be reikalo - vakaro pabaigoje iš visų pasirodžiusiųjų buvo išrinkta metų šokių karaliaus ir karalienės
pora, tačiau aikštelėje pasirodyti galėjo ne tik šokėjų poros,
bet ir visi norintieji. Pertraukų metu kartu su šokėjais mūsų
gimnazijos mokėsi pagrindinių šokio žingsnelių ir linksmai sukosi ant parketo. Mūsų mokyklos Seimo
atstovai džiaugiasi ir dėkoja J. Balčikonio
gimnazijos Parlamentui už bendradarbiavimą ir tikisi, kad tai ne paskutinis susitikimas.

Kamilė MACYTĖ,
Mokinių seimo socialinio komiteto narė

Juliaus Janonio gimnazijos ir J. Balčikonio gimnazijos
savivaldos lengvai rado bendrą kalbą.
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SPORTAS

Gimnazijos krepšininkės skynė
laurus
Sausio 6-21 dienomis mieste vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų merginų krepšinio
varžybos. Iš viso varžybose dalyvavo 6 komandos, kurios buvo
suskirstytos į du pogrupius. B pogrupyje Juliaus Janonio merginų komandą iškovojo pirmąją vietą. Finale teko susitikti su Gegužių
progimnazija, kurioms mūsų merginos atkakliai priešinosi, tačiau
teko pripažinti pralaimėjimą ir užimti antrąją vietą mieste.

Rima KALVELIENĖ,
kūno kultūros mokytoja
Juliaus Janonio gimnazijos merginų komandą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų
merginų krepšinio varžybų II vietos laimėtoja.

Janoniečiai - miesto mokyklų
stalo teniso varžybų laureatai
Sausio 21 dieną „Juventos“ progimnazijoje vyko Šiaulių miesto
bendrojo ugdymo mokyklų stalo teniso varžybos, kuriose dalyvavo mūsų gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos.
Gimnazijos komandą sudarė 4 berniukai: T. Dovydaitis , L.
Miežys ir G. Aleksa, A. Baracevičius ir 3 merginos: D. Razanovaitė, F. Paulauskaitė, P. Žilinskaitė. Gimnazistai iškovojo antrąsias vietas. Sveikiname!

Juliaus Janonio gimnazijos stalo tenisininkai įrodė, kad yra
vieni stipriausių Šiaulių mieste.

Gimnazijos futbolininkai nesnaudžia

Gimnazijos futbolininkai pasiryžę kovoti ir laimėti.
Juliaus Janonio gimnazijos Futbolo Lyga - jau ketvirtus metus
iš eilės organizuojamas futbolo būrelis mokykloje, kuriame
susirenka ir žaidžia visi neabejingi futbolui gimnazistai. Šiemet
susibūrė 6 komandos: Aleksandro Stepanovo vadovaujama
komanda „Du iš eilės", Justino Švėgždos „Baudžiam katytes",
Kristupo Čeilutkos "Fizas", Manto Žakevičiaus „Kuršėnų gelžkelio berniukai", Alekso Kasparo „Komanda" bei Ugniaus

Zyko „Paprasti" (kiekvieną komandą sudaro skirtingų klasių
mokiniai, kurie buvo išrinkti burtų tvarka). Turnyro formatas rungtynės vyksta rato sistema (kiekviena komanda sužaidžia
prieš kiekvieną kitą komandą). Po dviejų ratų išaiškėjo, kad
penktoje vietoje liko Alekso Kasparo „Komanda", dėl trečiosios vietos įnirtingai kovėsi „Kuršėnų gelžkelio berniukai" bei
„Fizas", o auksą, jau užsitikrinę pirmąsias dvi vietas, siekė laimėti Justino Švėgždos bei Aleksandro Stepanovo vadovaujamos komandos. Iš viso vyko trys ratai. Po pirmojo rato, deja, tačiau pasitraukė Ugniaus Zyko vadovaujama komanda
dėl to nesusirinkusių žaidėjų skaičiaus. Antrojo rato metu
skaudžiausias įvykis - Justino Švėgždos kojos raiščių trauma.
Trečiajame rate vyko pačios aršiausios kovos. Dėl rezultatyviausio žaidėjo titulo kovojo du mokiniai: Gytis Kazlauskas iš
„Baudžiam katytes" bei Aleksandras Stepanovas iš "Du iš eilės". Pasibaigus turnyrui, planuojama sužaisti ir Super Taurės
turnyrą, kuris vyks iškritimo principu (pralošusi komanda iškrenta). Labai gaila, tačiau šiais metais žiūrovų skaičius buvo
kaip niekada mažas, o tai tikrai labai nuliūdino visus futbolą
žaidžiančius vaikinus. Tikimės, kad kitais metais sulauksime
didesnio sirgalių susidomėjimo.

Aleksandras STEPANOVAS,
„Du iš eilės“ komandos vadovas, IV e klasė

AFIŠA
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Atvažiuoja Vilniaus universitetas!!!
Kovo 24 dieną, 12.30 – 13.15 val., aktų salėje, įvyks susitikimas su gimnazistais, trumpas fakultetų prisistatymas.
13.25 -14.10 val. fakultetai studijų programas pristatys kabinetuose.
1.
Ekonomikos fakultetas, prodekanė Daiva Budrienė (304 kab.)
2.
Istorijos fakultetas, doktorantė Gabrielė Gudaitienė (317 kab.)
3.
Teisės fakultetas, studentas Dovydas Gudžiūnas (107 kab.)
4.
Filosofijos fakultetas, atstovė Olga Suprun (Muziejus)
5.
Filologijos fakultetas, studentė Elžbieta Banytė (203 kab.)
6.
Gamtos mokslų fakultetas, lekt. dr. Andrej Spiridonov ir doktorantas Simonas Saarmann (306 kab.)
7.
Komunikacijos fakultetas, atstovas lekt. Mindaugas Kelpša (206 kab.)
8.
Chemijos fakultetas, studentė Agnė Stašytė (307 kab.)
9.
Matematikos ir informatikos fakultetas, studentas Mantautas Rimkus (207 kab.)
10. VU Tarptautinio verslo mokykla, studentai Konstantinas Litvinas ir Justina Radzevičiūtė (305 kab.)
11. Orientalistikos centras, lekt. Jurgita Plonskaitė (314 kab.)
12. Fizikos fakultetas, prof. Kęstutis Arlauskas (Aktų salė)
PASKAITOS:
Komunikacijos fakulteto lekt. Mindaugo Kelpšos paskaita: ,,Kultūra kaip komunikacija".
Istorijos fakulteto doktorantės Gabrielės Gudaitienės paskaita: ,,Ar visi archeologai randa lobį?"
Filosofijos fakulteto atstovės Olgos Suprun paskaita: „Studijos mąstantiems: filosofija, psichologija, socialinė
politika, socialinis darbas ir sociologija“.
Gamtos mokslų fakulteto lekt. dr. Andrej Spiridonov ir doktoranto Simono Saarmann teminės paskaitos: „Paleontologija – raktas į pasaulio pažinimą“ ir „Geologijos principai“.
Filologijos fakulteto studentės Elžbietos Banytės paskaita: "Siurrealizmas graikų poezijoje".

Nori tapti Mokinių seimo nariu?
Jau dabar registruokis 302a kabinete!
Naujojo 2015 - 2016 m.m.
Mokinių seimo rinkimai - jau greitai!

Naujiena!!!
Šeštadieniais 9.30 val., per LRT televiziją - laidų ciklas „Pasimatuok profesiją"
Žiūrėdamas šias laidas gali susipažinti su įvairių profesijų atstovų realiomis darbo vietomis, aplinka, užduotimis, sužinoti
daugiau apie jų darbo specifiką.
Kiekvienos laidos metu kelis skirtingų profesijų specialistus aplankys keli skirtingi mokiniai, norintys „pasimatuoti“ šią profesiją.
Jie patys atliks kai kuriuos darbus, užduos rūpimus klausimus, o kiekvienos laidos pabaigoje dalysis savo įspūdžiais, padarytomis išvadomis.
Kviečiame žiūrėti šias laidas ir daugiau sužinoti apie profesijų pasaulį, suprasti tai, kas padėtų apsispręsti renkantis savo karjeros kelią.
Laidų įrašus galima peržiūrėti LRT interneto svetainėje www.lrt.lt.

KRYŽIAŽODIS

HORIZONTALIAI :

VERTIKALIAI :

5. Prieskoninis augalas.
8. Vaismedis.
9. Apsakymų knygos "Pirmasis meilės laiškas" autorė.
11. Regos organas.
12. Medikas, pirmųjų Kaune gimdymo namų įkūrėjas.
13. Vieta, kurioje atliekamos piniginės operacijos.
14. Dokumentas.
15. Tiesus kaip ...
16. Krūminis augalas saldžiomis uogomis.
17. Bairono filosofinė poema.
19. "Aštuntas" senojoje lietuvių kalboje.
21. Tiesioji linija.
23. Žodžio priesaga.
24. Vyriškas vardas.
25. Ryte ant žolės susidarę vandens lašeliai.
26. Miestelis Biržų rajone.
27. Namo dalis.
28. Valstiečio trobos patalpa įvairiems produktams pasidėti.

1. Lietuvių rašytojas satyrikas, knygos „Užterštas lizdas" autorius.
2. Naminis gyvulys.
3. Darbštus kaip ...
4. Mokyklinis baldas.
6. Asilo ir arklio hibridas.
7. Miško uoga.
8. Cheminis elementas, melsvo atspalvio metalas.
9. Rajono centras Suvalkijoje.
10. Eilėraščių knygos "Pajevonio fragmentai" autorius.
12. Figūrinė korta.
13. Nedidelis miško paukštelis giesmininkas.
18. Monarcho valdžios simbolis.
19. Gyvenvietė Alytaus rajone.
20. Kalnynas.
21. Lietuvių aktorius, sukūręs vaidmenį TV seriale "Giminės".
22. Miestelis Šiaulių rajone.
24. Pašvaistė arba ...
25. Laiko tarpas.
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