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Išrinktas naujas Mokinių seimas 

Rinolda JANKŪNAITĖ,  
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa“ narė 

Gegužės 12 dieną gimnazijoje vyko naujo-

jo 2017-2018 mokslo metų Mokinių seimo 

rinkimai, į kurį kandidatavo net 18 gimna-

zistų. Kandidatai  turėjo pateikti savo gy-

venimo aprašymus, motyvacinius laiškus, 

kuriais stengėsi  įrodyti, kodėl yra verti gim-

nazijos Mokinių seimo nario posto, skelbė 

savo agitacinius plakatus bei sakė viešas 

rinkimines kalbas. Į seimą išrinkti: Vaiva 

Balvočiūtė (II e), Deividas Bartkus (II d),  

Kamilė Brikytė (I e), Gražvydas Jakumas (II 

c), Robertas Kazbaras (II a), Gustė Kripaitė 

(II a), Meda Nakčiūnaitė (I e), Emilija Ruš-

kytė (II d), Edgaras Svisčiovas (II c), Milvy-

dė Marija Tamutytė (II d), Elzė Urbietytė (I 

c). 2017-2018 m. m. Mokinių seimo prezi-

dente išrinkta Milvydė Marija Tamutytė, 

viceprezidentu tapo Robertas Kazbaras. 

Buvę seimūnai po inauguracijos pasveikino savo įpėdinius naujuosius Mokinių 

seimo narius, linkėjo jiems sėkmingo darbo ir įdomių pokyčių gimnazijoje.   

Milda JURGAITYTĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė 

Nuskambėjo „Autobiografija. 
Kontrastai“ 

Balandžio 28-osios pavakarę gimnazijos 

bendruomenė neskubėjo skirstytis namo. 

Juos ir svečius iš kitų mokyklų į gimnazijos 

aktų salę sukvietė neeilinis renginys – abi-

turiento Luko Aluzo ir draugų koncertas 

„Autobiografija. Kontrastai“. Žiūrovams 

parodyta įvairiapusiška ir netikėta progra-

ma: įvairios tematikos ir struktūros Luko 

Aluzo bei užsienio kompozitorių kūriniai. 

Klausytojai išgirdo Luko sukurtą 165 - ajam 

gimnazijos gimtadieniui skirtą kūrinį „165“ 

dviem klarnetams ir fortepijonui, janonie-

čio sėkmę Lietuvos mokinių muzikos olim-

piadoje pelniusį kūrinį „Metamorfozės“ bei 

visą salę užvedusį, grupės „Pabroliai“ viziti-

ne kortele tapusį atlikėjų Livetos ir Petro 

Kazlauskų šlagerį „Tau tau tau“, kuriame 

pastarasis žodis kartojosi 196 kartus. Kon-

certas sužavėjo ir išskirtiniu Luko kontaktu 

su žiūrovais - kiekvieną atliekamą kūrinį 

lydėjo trumpi komentarai apie jo reikšmę 

ir ryšį su autoriumi. Koncerto pabaigoje 

sveikinimus Lukui skyrė draugai ir mokyto-

jai: muzikos mokytoja I. Valaitienė  džiau-

gėsi Luko aktyvumu bei laimėjimais muzi-

kos srityje, jaunojo kompozitoriaus drau-

gas Teodoras linkėjo, kad legenda tapusį 

„Tau tau tau“ tektų dainuoti tik „tai vienin-

telei“, o Seimuko atstovai džiaugėsi, kad 

turėjo tokį talentingą viceprezidentą. Lin-

kime Lukui neblėstančio įkvėpimo ir didžių 

kūrybinių sumanymų ateityje. 

Nuotraukoje (iš kairės): trombonininkas Ernestas Petraitis, klarnetininkai Lukas 

Aluzas (kartu ir koncerto rengėjas) bei Simonas Gudaitis, fleitininkas Gustas 

Savickas, pianistai Kristupas Grikšas ir Paulius Užgalis.  
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Kas pakeis mūsų 
mokytojus? 

Į blogąją pusę besikeičianti demografinė padėtis, mokytojo visuomeninio statuso 

nuvertinimas verčia susimąstyti, kas netolimoje ateityje mokys Lietuvos vaikus. 

„TEBŪNIE ŠVIESA” domėjosi mokytojų kaitos tendencijomis šalyje ir mūsų gimnazijoje. 

Nukelta į 3 psl. 



AKTUALIJOS 2 

Lukas dalyvavo Šveicarijos  
talentų forume 

 Lukas yra gimnazijos jaunųjų mokslininkų klubo „Mes“ 

prezidentas, ketverius metus atstovavęs gimnazijai Europos 

Sąjungos  Jaunųjų mokslininkų klubo nacionaliniame etape. 

Švietimo ir mokslo ministerijos ekspertų sprendimu Lukas vie-

nintelis šalyje buvo atrinktas atstovauti Lietuvai Šveicarijos 

talentų forume. Pagrindinė renginio tema - verslas. Jaunuo-

liai, susirinkę iš 19 šalių, buvo suskirstyti į 10 grupių. Komandos 

kūrė naujas idėjas 5 šveicariškoms įmonėms, siekdamos pris-

tatyti kažką novatoriško, ką bendrovės galėtų pritaikyti prak-

tiškai. Luko grupė generavo naujų jutiklių idėjas sensorių 

kompanijai „Sensirion“. Be idėjų kūrimo, informacijos paieš-

kos, bendravimo su įvairių šalių atstovais, forumo dalyviai 

dalyvavo įvairiose paskaitose, kuriose verslininkai dalijosi pa-

tirtimi ir patarimais, žiūrėjo filmą apie verslininkystę,  o turinin-

gų pertraukėlių metu smagiai šoko, mankštinosi ir žaidė su 

„LEGO“-    vaizduotei lavinti.   

Gimnazijos inf.  

Mūsų gimnazijos mokinys Lukas Elenbergas (iš dešinės, antras) Šveicarijos talentų forume „Fostering The Next 

Entrepreneur“, kartu su pasaulio jaunimo talentais kūrė ir pristatė savo idėjas.  

Balandžio 22 - 25 dienomis Šveicarijos talentų forume „Fostering The Next Entrepreneur“ 

 dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinys Lukas ELENBERGAS.  

15 SPORTAS 

Rungtyniavome drau-
giškame badmintono  

dvejetų turnyre 
Kovo 22 d. gimnazijos sporto salėje rinkosi badmin-

tono mėgėjai dalyvauti draugiškose badmintono 

dvejetų rungtynėse. Keletas iš jų pirmą kartą išban-

dė savo jėgas badmintono aikštelėje. Visus susitiki-

mus laimėjęs Vaivos ir Ramunės dvejetas iškovojo 

turnyro nugalėtojų vardus. Visiems turnyro daly-

viams įteikti saldūs prizai. 

Lietuvos mokyklų žaidynių zoninės vaikinų tinklinio varžybos  

Kovo 25 d. gimnazijos vaikinų tinklinio komanda vyko į Pa-

nevėžio Juozo Balčikonio gimnaziją dalyvauti Lietuvos mo-

kyklų žaidynių zoninėse vaikinų tinklinio varžybose. Be mūsų 

gimnazijos vaikinų ir šeimininkų komandos į rungtynes atvyko 

vaikinai iš Radviliškio Lizdeikos, Joniškio „Aušros“, Biržų 

„Saulės“ gimnazijų. Komandos rungtyniavo „rato“ sistema ir 

kiekviena pergalė bei laimėti  taškai leido priartėti prie pag-

rindinio laimėjimo. Mūsų gimnazijos vaikinai visas rungtynes 

sužaidė be pralaimėjimų ir iškovojo teisę žaisti sekančiame 

Lietuvos mokyklų žaidynių etape – tarpzoninėse rungtynėse. 

Džiaugiamės vaikinų pergale ir lauksime kitų laimėjimų. 

Lietuvos mokyklų žaidynių  
Šiaulių miesto mokyklų  

lengvosios atletikos atskirų 
rungčių varžybų nugalėtojai  

Džiaugiamės Šiaulių miesto mokyklų lengvosios atleti-

kos atskirų rungčių varžybų nugalėtojais – Dovydu Jo-

kubaičiu, Domantu Jankevičiumi, Robertu Kazbaru, 

Domantu Dakniu, Aurimu Zubarevu ir Gabrieliumi Ei-

dintu. Gegužės 3dieną vykusiose varžybose 100m, 

400m, 1000m bėgimo, šuolio į tolį, estafetinio bėgimo 

4x100m rungtyse vaikinai iškovojo prizines vietas ir 

bendroje komandinėje įskaitoje surinko didžiausią 

taškų sumą. Vaikinams įteikta komandinė nugalėtojų 

taurė ir I vietos medaliai. 

Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzoninės šaudymo varžybos  

Iškovojusi nugalėtojų vardus Šiaulių miesto mokyklų šaudymo 

varžybose mūsų gimnazijos šaulių komanda balandžio 7die-

nąvyko į  Lietuvos mokyklų žaidynių tarpzonines šaudymo var-

žybas - laukė stiprūs varžovai iš Biržų, Mažeikių ir Rokiškio mies-

tų mokyklų. Surinkę 873 taškus mūsų gimnazijos šauliai iškovojo 

III vietą. Sveikiname Akviliną Šarauskaitę, Beatričę Kuzminaitę, 

Klaudiją Vitkauskaitę, Deividą Dryžą, Domantą Gružą ir Roką 

Miltenį. Džiaugiamės pasiektais rezultatais ir lauksime dar taik-

lesnių šūvių!  

Puslapį paruošė kūno kultūros mokytojos  
Linda GUDAITĖ,  Irena VIDŽIŪNIENĖ 

 



SPORTAS 14 

Dalyvavome „Olimpinės kartos“ ambasadorių mokymuose 

Balandžio 7-11 dienomis Trakų rajone, Daugirdiškių 

mokymų centre, dvidešimt trys  Lietuvos mokyklų 

mokiniai ir mokytojai dalyvavo jau trečiuosiuose 

„Olimpinės kartos“ ambasadorių mokymuose. Pen-

kias dienas gyvenome, mokėmės ir dirbome kartu, 

siekdami išmokti suburti mokyklos bendruomenę 

per įvairias sporto ir šviečiamąsias veiklas. 

Mokymuose buvome nuodugniai supažindinti su 

„Olimpinės kartos“ projekto esme, siekiais, olimpi-

nėmis vertybėmis bei principais. Praktiniuose užsiė-

mimuose ieškojome būdų, kaip mokykloje patiria-

mus iššūkius spręsti pasitelkiant sportą, tobulinome 

kūrybiško problemų sprendimo kompetencijas, ge-

rinome organizacinius įgūdžius, lyderystės įgūdžius,  

bendradarbiavimą tarp mokytojų ir mokinių.  
Janoniečiai – (iš dešinės): Goda Urbaitytė, mokytoja Irena 

Vidžiūnienė, Gabrielius Eidintas - iš „Olimpinės kartos“ amba-

sadorių mokymų grįžo kupini idėjų ir minčių, kurias įgyvendins 

pasitelkdami olimpinio judėjimo filosofiją.  Goda URBAITYTĖ,  
III e klasė  

Janoniečiai - XX moksleivių mėgėjų krepšinio lygos 
čempionato prizininkai  

Šiais mokslo metais vykstančiame jubiliejiniame XX 

moksleivių mėgėjų krepšinio lygos čempionate 

mūsų gimnazijos jaunučių ir jaunių komandos, va-

dovaujamos mokytojo Edvino Gedgaudo, tapo 

čempionato prizininkais: jaunių komanda laimėjo I 

vietą, jaunučių – II vietą.  Abi mūsų gimnazijos ko-

mandos krepšinio aikštelėje kovojo dėl čempionų 

titulo. Jaunučių komanda finalinėje serijoje rungty-

niavo su paskutinių trijų čempionatų nugalėtojais 

Stasio Šalkauskio gimnazijos komanda, o jauniai- su 

reguliaraus sezono nugalėtojais Romuvos gimnazi-

jos jaunių komanda. Pergalės kovojant dėl aukš-

čiausio laimėjimo nėra svetimos mūsų vaikinų ko-

mandoms. Jaunių komanda čempionų vardus yra 

iškovojusi XIV, jaunučiai – I ir VI čempionatuose. Abi 

komandos net penkis kartus iškovojo komandinę 

moksleivių mėgėjų krepšinio lygos taurę. 

Linda GUDAITĖ,  
kūno kultūros mokytoja 

Jaunučių komanda - Deividas Barzinskas, Domantas 

Jankevičius, Edgaras Sviščiovas, Arnas Chadzevičius, 

Faustas Musneckis, Benas Tinteris, Domantas Šlaiuteris, 

Vėjas  Arnas Paluckas, Dovydas Radavičius, Domantas 

Klimavičius, mokytojas Edvinas Gedgaudas, Dominy-

kas Mendelis, Arnas Žukauskas.  

Jaunių komanda– (iš kairės, ant grindų):  Tadas Dovydaitis, Laimonas Karžinauskas, Domantas Klimavičius, Kas-

paras Varvolis, mokytojas Edvinas Gedgaudas, Dominykas Benediktavičius, Nedas Jankevičius, Jonas Misiū-

nas, Justas Labanauskas, Ugnius Ivanovas, Nuotraukoje nėra Domanto Gružo ir Gvido Grigaliūno.  

3 TEMA 

Į blogąją pusę besikeičianti Lietuvos demografinė padėtis, mokytojo visuomeninio statuso nuvertinimas verčia 

susimąstyti, kas netolimoje ateityje mokys šalies vaikus. „TEBŪNIE ŠVIESA” domėjosi mokytojų kaitos tendenci-

Tiksinti bomba 

 

Skaičiai įspūdingi. Lietuvos edukologijos universiteto 

duomenimis, 2022 metais trūks apie 500 fizikos, 300 biologijos, 

600 chemijos, 500 geografijos, 500 matematikos mokytojų. 

Universitetas pastaruoju metu nebesurenka būsimųjų chemi-

jos, fizikos, matematikos mokytojų grupių. Taigi šių mokytojų 

paklausa jau kurį laiką viršija pasiūlą: stojančiųjų į pedagog-

ikos programas kasmet mažėja (nuo 2011 metų – daugiau 

kaip 2 kartus), o negausus absolventų srautas senka. Nors 

mokinių skaičius dėl neslopstančios emigracijos mažėja, o 

dalis šalies mokyklų uždaromos arba pertvarkomos, 

mokytojų darbo rinkoje praktiškai nedaugėja. Sumažėjusį 

pamokų krūvį šiuo metu dalijasi daugiau mokytojų. Be to, 

gimnazijose galima pastebėti savotišką mokomųjų dalykų 

poliarizaciją: vis daugiau gimnazistų renkasi ne humanitarini-

us ar socialinius, bet fizinius ir gamtos mokslus. Dėl šios 

priežasties pastarieji mokomieji dalykai sudaro vis didesnę 

mokinių tvarkaraščių dalį, tačiau būtent šių dalykų mokytojų 

labiausiai ir trūksta. Apibendrinant galima pasakyti: kai 

dabartinį šalies mokytojų branduolį sudarantys penki-

asdešimtmečiai pradės eiti į pensiją, vargu ar atsiras, kas juos 

pakeis. Šis reiškinys pamažu ims klibinti švietimo sistemos ir, 

dar daugiau, Lietuvos valstybės pamatus.  

 

Blankios ateities perspektyvos 

 

Mokytojų kaitos tendencija aktuali ir Juliaus Janonio gimnazi-

jai – čia, kaip ir kitose Lietuvos mokymo įstaigose, mokytojų 

amžiaus vidurkis artėja prie 50 metų.  

„Mūsų valstybėje kažkas buvo stipriai pražiopsota – toks 

amžiaus vidurkis neturėjo ateiti. Ir pats dėl to pergyvenu, 

todėl apie problemą kalbu įvairiais lygmenimis Vilniuje, Šiaul-

iuose – visur”, – susiklosčiusią padėtį vertina direktorius Rimas 

Budraitis. Jo žodžiais, vis labiau aštrėjančią problemą iliustru-

oja skaičiai –  per ateinančius aštuonerius metus 14 mokytojų 

pasieks pensinį amžių: 4 gamtos mokslų, 3 lietuvių kalbos, po 

2 anglų ir rusų kalbų, po vieną matematikos, IT ir dailės 

mokytojai.  

„Laimei, pensininko pažymėjimas nėra kliūtis panorus toliau 

tęsti darbą. Jeigu mokytojas geras, man nesvarbu, ar jis 

pensiją gauna, – tegul tik dirba – laikysiu už abiejų rankų, 

kad tik pasiliktų”, – sako Rimas Budraitis. Anot direktoriaus, 

jau kurį laiką ieškodamas mokytojų jis vargsta: kandidatų 

skaičius kartais viršija porą dešimčių, tačiau rasti bent kelis, 

kurie galėtų ugdyti ne tik egzaminams, bet ir gyvenimo 

iššūkiams pasirengusius piliečius, sugebėtų pateisinti mokinių, 

tėvų lūkesčius, yra sunki užduotis. Valstybė turėtų skubiai imtis 

priemonių pritraukti jaunus žmones rinktis pedagogo 

profesiją. Reikia valstybėje pradėti nuo atlyginimų, nuo 

požiūrio į mokinį, mokytoją, mokyklą”, – sako Rimas Budraitis. 

 

Kaip kovoti su problema? 

 

Žadama: bent kasmetės reformos įvyks: neseniai mokykloje 

apsilankęs LR Seimo narys Arūnas Gumuliauskas pristatė val-

dančiosios koalicijos švietimo reformos planus. Politikas, kartu 

ir istorikas, pedagogas, teigė, jog valstybės veiksmai bus 

nukreipti į mokytojų rengimą. Nuo 2018-ųjų rudens planuoja-

ma nauja darbo apmokestinimo tvarka, pagal kurią, 

pavyzdžiui, mokytojas ekspertas gautų ne papildomus 15 

procentų algos, bet ji padidėtų kone dvigubai.  

Direktoriaus pavaduotoja Zita Stankevičienė susitikimo 

pabaigoje iškėlė retorinį klausimą: ar nebus taip, kad po 

kelerių metų reformos skambiais pavadinimais subliūkš 

pasikeitus valdžiai. Seimo narys atsakė, jog ketinama 

pasirašyti nacionalinį susitarimą, kuriuo remiantis politikai bet 

kokiu atveju tęstų pradėtas reformas.  

Tačiau ir vėl iškyla retorinis klausimas: ar neatsiras naujų me-

sijų prieš naujus rinkimus, kurie nebus susitarę? Be to, 

nederėtų pamiršti fakto, kad atlyginimas tėra vienas iš prob-

lemos sprendimo būdų. Nemažiau reikšmingos būtų 

mokytojų darbo laiko (kontaktinių ir nekontaktinių valandų) 

fiksavimo, ugdymo priemonių užtikrinimo (neretai 

mokytojams jas tenka pirktis, kaip ir kopijuoti popierių iš savo 

atlyginimo) reformos.  

Todėl mokytojų kaitos klausimas išlieka aklavietėje: pažadų 

daug, tačiau kritiško vertinimo, kokios priemonės padėtų 

išrauti problemos šaknis, trūksta. 

Kas pakeis išeinančius mokytojus? 

Simonas GUDAITIS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narys  
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Kasdienybės šventė Baltriškėse 
Zarasų rajone esantis Baltriškių kaimelis – Dievo karalystė, priverčianti žavėtis ne tik neapsakomai gražia vietos 

gamta. Miškų ir ežerų apsupti stovi tik keli nedideli nameliai, o jų gyventojus galima suskaičiuoti ant rankų pirš-

tų. Bet čia niekada netrūksta jaunatviško šurmulio ir žaismės. Triukšmas netrukdo ir tiems, kurie atvyksta į Baltriš-

kes pasisvečiuoti, tikėdamiesi rasti dvasios ramybę. 

Tokie buvome ir mes – dvidešimt keli Juliaus Janonio gimnazijos 

gimnazistai, kartu su mokytojomis Danutė Kratukiene ir Irena 

Vidžiūniene išsiilgę jau daugeliui gerai pažįstamo Tiberiados 

brolių svetingumo, teikiamos ramybės ir tikėjimo galios. Atvykę į 

Baltriškes tris dienas čia gyvenome taip, kaip gyvena broliai 

vienuoliai.  O jų gyvenimas, pasak brolio Pranciškaus, niekuo 

nesiskiria nuo vietos žmonių gyvenimo, tik į kasdienius darbus 

įsiterpia žodžiai apie Dievą ir Jo karalystę. Dirbom, meldėmės ir 

kalbėjomės drauge su broliais, įsiliejom į jų gyvenimą, primiršom 

savas problemas, nepasigedom nei kompiuterių, nei mobiliųjų 

telefonų. Širdy išliks turiningos brolių pamokėlės apie gavėnios ir 

Velykų prasmę, Dievo ir Jo kūrinijos prisikėlimą. Grįžę į namus 

dalijomės palaimintojo PierGiorgio Frassati mintimis, kad galima 

būti šventam ir kasdienybėje: draugaujant, sportuojant, studi-

juojant, padedant kitiems ir palaikant ryšį su Dievu.  Juliaus Janonio gimnazijos gimnazistai su mokytojo-

mis Danutė Kratukiene ir Irena Vidžiūniene pas Tibe-

riados brolius vienuolius Baltriškėse.  Kamilė MYKOLAITYTĖ, 
IVe klasės mokinė  

Mokinių mokomųjų bendrovių veiklos uždarymas  
Mes, mokinių mokomųjų bendrovių „Best Case 4 

You“, „Let it bee“ ir „Drop&Pop“ nariai, balandžio 20 

dieną užbaigėme savo veiklą ir atsiskaitėme su akcin-

inkais. Nuoširdžiai dėkojame visiems už pasitikėjimą ir 

pagalbą plėtojant verslą. Mums teko priimti įvairius 

sprendimus, bet dirbdami bendrovėje išmokome 

efektyviai ir produktyviai pasiskirstyti ir atlikti patikėtus 

darbus, drąsiai, aiškiai ir sklandžiai pristatyti savo 

bendroves, taip tobulinant savo viešojo kalbėjimo 

įgūdžius. Komandinis darbas padėjo ugdyti lyderio 

savybes, įgyti pasitikėjimo savimi, išmokti išklausyti kito 

nuomonę, negana to, suteikė galimybę ugdyti 

kantrybę  bei kruopštumą įveikiant netikėtai atsira-

dusius iššūkius. Idėjos kūrimas parodė, kaip svarbu 

tinkamai ją sugeneruoti, kad pasiektume sėkmę. Reg-

istruodami ir pildydami dokumentus stengėmės 

perprasti pagrindinius buhalterijos principus. Visi 

bendrovės darbuotojai jautėsi dėkingi, jog galėjo 

dalyvauti abiejuose procesuose – gamyboje bei 

pardavime. 

Negana to, dalyvavimas šiame projekte leido mums 

suprasti, jog gyvenime, kaip ir versle, labai svarbu tu-

rėti tikslą ir atsakingai jo siekti. Nors produktų pardavi-

nėjimas ir gamyba pareikalavo daug laiko ir pastan-

gų, vertingiausia tai, jog  suteikė teigiamą paskatą 

stengtis ir judėti naujų tikslų link. 

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

Tėvų dieną – diskusijos, 
koncertas ir žaidimai 

Balandžio 7 dieną gimnazijoje surengta tradicinė Tėvų 

diena. Tėveliai dalyvavo įvairiose veiklose: diskutavo spe-

cialistų parengtose diskusijų grupėse, klausėsi gimnazistų 

koncerto, o nuo 19 valandos klasių bendruomenėse kartu 

su mokiniais ir klasių vadovais dalyvavo protų mūšiuose, 

varžybose, žaidė įvairius žaidimus, diskutavo bei aptarė 

mokslo metus.  

Dėkojame tėveliams už dalyvavimą renginiuose.  

Daiva GEDIMINIENĖ,   
neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja  

Kartą per mokslo metus vykstanti Tėvų diena yra 

puiki proga tėveliams, vaikams ir mokytojams 

kartu praleisti turiningą vakarą gimnazijoje.     

13 ĮVYKIAI 

Gimnazijoje įgyvendinama The Duke of Edinburgh‘s International 
Award pasaulinė apdovanojimų programa 

DofE programa - tai iš Edinburgo atkeliavusi asmeninio augimo 

programa, Lietuvoje nuo 2006 metų sėkmingai įgyvendinama orga-

nizacijose, dirbančiose su 14 – 24 metų jaunimu.  Dalyvaudami DofE 

apdovanojimų programoje jaunuoliai išsikelia individualius asmeni-

nio tobulėjimo tikslus ir savo laisvalaikiu siekia jų. Mūsų gimnazijoje 

programą vykdo socialinė pedagogė – Laura Martusevičienė. Žy-

gių programos daliai vadovauja DofE žygių instruktorė, tikybos mo-

kytoja Danutė Kratukienė. Dvidešimt keturi I-IV klasių Šiaulių Juliaus 

Janonio gimnazijos moksleiviai 2016-2017 m. m. siekia bronzos 

lygmens apdovanojimo. DofE apdovanojimai yra ypatingai vertina-

mi darbdavių, nes parodo jaunuolių gebėjimą motyvuoti save, mo-

kytis iš patirties bei efektyviai planuoti savo 

veiklą.  

Juliaus Janonio gimnazistai, DofE programos 

dalyviai. Iš kairės, antras Teodoras Balčiauskis 

(Id), Klaudija Bružaitė (II e), Greta Gelažiūtė (Id).  Gimnazijos inf.  

Nuo 2016 metų gegužės mėnesio Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija įgyvendina „The Duke of E-

dinburgh‘s International Award“ (DofE) tarptautinę programą, kurios tikslas - sudaryti sąlygas kryptingam moki-

nių asmenybės brandos, socialinių kompetencijų  ugdymui. 

Tėvų diskusijų klubas tęsė savo veiklą ir šiais mokslo metais. 

Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį, pusę šešių vakaro, 

gimnazijos muziejuje tėvams siūlyta diskutuoti šiomis temo-

mis: „Mokyklos vertybės vakar ir šiandien“ (direktorius Ri-

mas Budraitis), „Tėvai paauglių akimis“ (psichologė Rasa 

Slonskienė), „Kalėdos mūsų namuose“ (mokytojos Danutės 

Kratukienė), „Kokie mūsų vardai“ (ŠU docentas Juozas 

Pabrėža), „Vaikų literatūros knygų šimtukas“ (Šiaulių univer-

siteto prof. dr. Džiuljeta Maskuliūnienė). Dėkojame tėvų 

diskusijų klubo dalyviams. 

Daiva GEDMINIENĖ,  

neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

Šiais mokslo metais  gimnazijos Tėvų diskusijų klube dis-

kutuota pačiomis įvairiausiomis temomis: nuo paauglys-

tės problemų iki Kalėdų mūsų namuose.   

Festival des festivals 2017 Roche-sur-Yon 

Įsikūrę dalyviai buvo pakviesti stebėti festivalio organizatorių 

po atviru dangumi atliekamų performansų. Vėliau grupėmis 

suskirstyti 350 paauglių teatro dirbtuvėse vieni mokėsi jude-

sio meno, kiti nagrinėjo žmogaus emocijų, jų raiškos pasaulį, 

treti rengė savo šalių pristatymus. Vakare puošniame sena-

jame miesto teatre įvyko iškilminga festivalio atidarymo ce-

remonija, pristačiusi visas šalis dalyves.Tbulinome savo įgū-

džius ateljė užsiėmimuose, stebėjome kitų šalių spektaklius, 

dalijomės įspūdžiais, diskutavome, didžiosiose miesto aikštė-

se šokdami flashmob, budinome saulės spindulių užliūliuotus 

miesto gyventojus, pristatėme savo pasirodymus vietiniams 

aplinkinių miestelių gyventojams. Mėgėjiško teatro festivaly-

je sulaukėme ir profesionalių pasirodymų: trečiąjį vakarą 

savo spektakliu Voyage au centre de la mer džiugino Com-

panie Parole en l‘Air trupė. Tarptautinį projektą oficialiai 

uždarėme šokių aikštelėje. Tačiau festivalis nesibaigė, jį ne-

šiojasi žmonės. Nešiojasi pokalbius, apkabinimus, pasivaikš-

čiojimus, juokus, šokius ir viską, kas nebuvo suorganizuota.  

Balandžio 5-14 dienomis pavasariu kvepiantis Prancūzijos Pays de la Loire regionas virto spalvingiausių 

pasaulio kultūrų namais – čia įvyko jau 22-asis  frankofoniško teatro festivalis, kurį puošė 16 šalių iš 4 skirtingų že-

mynų, tarp kurių – ir Lietuva.  

Augustė KAVALIAUSKAITĖ, 

III a klasė 

22-ajame  frankofoniško teatro festivalyje Prancūzijoje 

Lietuvai atstovavo ir janoniečiai.  

Vėl rinkosi tėvų diskusijų klubas 



AKTUALIJOS 12 

Herojai slepiasi rūke 
Miglė PETKUTĖ, žunalistų  
Žurnalistų klubo “Tebūnie šviesa” narė 

Yra tik penki žodžiai, ku-

riuos žmogus nori išgirsti. 

Vienos frazės yra reikš-

mingesnės už kitas, tre-

čios ne tokios svarbios ir 

aktualios. Lyg žvaigždės 

– vienos ryškesnės, kitos 

žiba blausiau, tačiau 

tarp jų visada yra vienin-

telė Tavoji. 

     Ką reiškia žodis herojus? Karžygį, didvyrį ar pasaulio gel-

bėtoją? Istorijose jie parodomi kaip didūs gelbėtojai, išva-

duojantys artimuosius iš kančių. Tačiau knygos lieka knygo-

mis, o realybė – realybe. Tikrajame gyvenime tokių dalykų 

nebūna. Kiekvienas gali pasiekti aukštumas, tačiau pažvel-

gę apačion visuomet pamatysite kokį nors žmogų. Tokį, kuris 

nežengė toli, bet padėjo jums pakilti iki tos ribos, kurios visa-

da troškote. Tokie žmonės aukoja savo gyvenimą dėl kitų, 

padeda neprašydami atlygio, netgi kitų žaizdos vagoja jų 

kūnus. Šie žmonės slepiasi tamsoje, nesiekia pripažinimo ir 

aukštų titulų. Tiesą sakant, jie nesiekia nieko. Net neišgirdę 

padėkos jie nepasiduoda, tęsia savo kelią, nors jis ir nėra 

toks, kokį visi įsivaizduoja. Ar jie nenusipelnė herojų vardo? 

Juk viskas prasideda nuo vieno žingsnio. Tik ar visada išdrįsti jį 

žengti pats? Dažniausiai tikimasi paskatinimo, pagalbos, 

patarimų. Jei kažkam lieptum padaryti darbą be jokio atly-

gio, ar daug kas sutiktų? O šitie žmonės užgniaužę savo 

problemas skuba padėti kitiems. Retai kada jų problemos 

nebūna didesnės, retai kada jie randa lengvus sprendimus. 

Dažnai jie jaučiasi pažeidžiami ir puošiasi dirbtine šypsena. O 

tu ar pažįsti tokių žmonių? 

     Yra tik penki žodžiai, kuriuos žmogus nori išgirsti. Kiūtoda-

mas savo nelaimių rūke ir nerasdamas ištiestos pagalbos 

rankos jis jaučiasi liūdnas ir vienišas. Tačiau vienatvė išsisklai-

do, jeigu jis pajaučia tvirtą delną ant peties ir išgirsta: „Tu vis 

dar turi mane“. 

KOMENTARAS 

Pagerbti geriausieji 

Lukas ALUZAS,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa‘ redaktorius 

Gegužės 11-osios vakarą gimnazijos aktų salėje vyko šventė 

„2017 metų geriausieji“, kurioje pagerbti janoniečiai, šiais 

mokslo metais pelnę prizines vietas miesto, šalies ir tarptauti-

nėse olimpiadose, konkursuose. Į renginį rinkosi gabiausieji 

mokiniai kartu su tėveliais.  Nusipelniusių įvairiose srityse buvo 

išties daug: kartu su daugybę taurių įvairiose rungtyse pelniu-

siais gimnazijos sportininkais į sceną lipo dalykinių olimpiadų, 

konkursų nugalėtojai ir jų mokytojai. Nusipelniusius gimnazis-

tus  sveikino gimnazijos direktorius, įteikdamas ne tik padė-

kas, bet ir vertingas dovanas. Renginio metu skambėjo ne tik 

sveikinimai - pasirodė mokyklos muzikantai bei šokėjai, skaity-

ta mokinių literatūrinė kūryba. 

Scenoje: apdovanoti metų geriausieji - sporto varžybų, konkursų, olimpiadų nugalėtojai . 

Gimnazijos inf.  

Kazimiero Butkaus anglų  
kalbos olimpiados premija 

 

Juliaus Janonio gimnazijoje vykusioje 13-ojoje Šiaulių apskri-

ties Kazimiero Butkaus anglų olimpiadoje dalyvavo Šiaulių 

miesto, Kuršėnų, Radviliškio, Šeduvos, Gruzdžių, Kelmės gim-

nazijų III klasių mokiniai. Kazimiero Butkaus premijos  įteiktos  

šešiems geriausiems   gimnazistams. III vietą užėmė mūsų 

gimnazijos mokinė Patricija Mendelytė.  

Ritos MARGEVIČIENĖS  nuotr. 

5 DISKUSIJA 

Kodėl mums (ne)reikia budėjimo? 

MILDA, I c klasė: 

 

 - Aš manau, nereikia budėjimo, juo labiau gimnazijoje. 

 

AGNĖ, II d klasė: 

 

 - Mano nuomone, budėjimas - dalykas nelabai reikalingas. 

Nebesame darželinukai, kurie lakstytų koridoriais kaip pro-

gimnazijoje. 

 SAMANTA, I d klasė: 

 

 - Aš manau, budėjimo reikia tam, kad būtų palaikoma tvar-

ka mokykloje, juk iš dalies esame už ją atsakingi. Budėjimo 

ypač reikia rūbinėje ir valgykloje. 

 

MARTYNA, I b klasė: 

 

 - Mano nuomone, budėjimo reikia, bet ne visur. 

MANTAS, IV d klasė: 

 

 - Aš iš tiesų džiaugiuosi, kad 11 ir 12 klasėse budėti nereikia. 

Man tai atrodo beprasmiškas laiko gaišimas. Mokykla vado-

vaujasi tuo, neva tai prevencija prieš nelaimingus atsitikimu:  

atseit jeigu kažkas nutiktų, būtų liudininkų. Paprastai mo-

kykloje nei kažkas atsitinka, nei lempos ar paveikslai ant gal-

vų nukrinta. Manau, jei mokykla atsisakytų budėjimo, moki-

niai būtų laimingesni, kad niekas neverčia užsiiminėti bereikš-

me veikla. 

 

GABIJA, I d klasė: 

 

 - Mano nuomone, budėjimo nereikia. Esame jau pakanka-

mai suaugę žmonės ir suprantame savo elgesį. Valgykloje ar 

rūbinėje galima budėti, ten tikrai reikia pagalbos, o visur kitur

-  nemanau. 

 
Antrokė, nenorėjusi viešinti savo pavardės: 

 

 - Manau, budėjimo tikrai reikia. Tik labai stebina, kad tokioje 

gimnazijoje, kaip Juliaus Janonio, reikia akylai stebėti savo 

teritoriją, jog niekas nieko nesulaužytų ir neprirūkytų tualete. 

 

JUSTĖ, II d klasė: 

 

 - Mano nuomonė apie mokyklos budėjimą yra nevienareikš-

miška. Aišku, tvarka mokykloje svarbi. Tačiau nemanau, kad 

budėtojų reikia visoje mokykloje, pavyzdžiui, koridoriuose.  

Mano budėjimo patirtis leidžia daryti išvadą, jog tai tėra sto-

vėjimas savo "štabe". Tuo metu negali ramiai pailsėti ar  pasi-

ruošti pamokai, net pavalgyti nelabai yra kada. Todėl ma-

nau, budėjimas netgi trukdo mokymosi procesui. Bet pagal-

ba rūbinėje tikrai naudinga, viena darbuotoja nesusitvarky-

tų. Valgykloje priežiūra taip pat būtina - reikia palaikyti tvar-

ką, nuvalyti stalus, sutvarkyti kėdes. Taigi, manau, budėjimo 

reikėtų atsisakyti koridoriuose, o budėtojus palikti tik tose mo-

kyklos vietose, kuriose budėjimas tikrai reikalingas. 

Kartą, sėdėdama savo budėjimo poste, pagalvojau: ką aš jame veikiu? Mano nuomone, mūsų gimnazija la-

bai pavyzdinga: nesu mačiusi incidentų, konfliktų, niekas nešūkauja, piktybiškai ar nepiktybiškai nešiukšlina. 

Juliaus Janonio gimnazijoje budėti turi I ir II klasių mokiniai. Budėtojo pareigos yra surinkti šiukšles, savo poste 

išjungti šviesą, prižiūrėti tvarką koridoriuose ir tualetuose. Kai kurių gimnazistų nuomone, budėjimo reikėtų tik 

rūbinėje ir valgykloje - šie postai reikalauja priežiūros. Valgykloje visada malonu matyti švariai nuvalytus stalus ir 

sutvarkytas kėdes, o rūbinėje budėtojų dėka palto laukti dvigubai trumpiau.  

„TEBŪNIE ŠVIESA“ domėjosi, ką gimnazistai mano apie budėjimą. 

Daiva GEDMINIENĖ, neformaliojo švieti-

mo ir pagalbos skyriaus vedėja: 

 - Mūsų gimnazija išsiskiria tuo, kad kori-

doriuose, valgykloje, rūbinėje, bibliote-

koje budi mokiniai, kurie prižiūri (arba 

turėtų prižiūrėti) tvarką. Mokytojai budi 

tik valgykloje. Kai patys mokiniai prisiima 

atsakomybę už švarą, tvarką, vandens, 

elektros energijos taupymą, tai formuo-

ja jų socialinius įgūdžius ir pilietiškumą. 

Pastaruoju metu pasigirsta komentarų, 

kad budėjimas gimnazijoje nereikalin-

gas. Deja, su tuo sutikti negaliu. Gaila, bet mūsų sąmoningu-

mas dar nepasiekė tokio lygio, kad kiekvienas pakeltume 

numestą šiukšlę, nusineštume ant valgyklos stalo paliktas 

lėkštes, prisegtume plevėsuojančius stendų lapus, pasakytu-

me „ne“ jaunuoliams, kurie savo vyriškumą tegali parodyti 

slapčia rūkydami elektronines cigaretes gimnazijos tualete. 

Man labai norėtųsi, kad būtume savo namų šeimininkai.  Kai 

tai įvyks, aš drąsiai pasisakysiu už tai, kad mūsų gimnazijoje 

mokinių budėjimas nereikalingas. O iki tol jūs turite galimybę 

padirbėti janoniečių bendruomenės labui. 

Vaiva VALANČIŪTĖ, 
 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė  

Kai kurių gimnazistų nuomone, budėjimas reikalingas, 

bet ne visur. 

I c klasė pasiruošusi prižiūrėti tvarką gimnazijoje. 



Abiturientai žurnalistai atsisveikina su redakcija  
Artėjant Paskutiniam skambučiui, žurnalistų klubui „Tebūnie šviesa“ teks atsisveikinti su keliais aktyviais žurnalis-

tais. Dauguma iš jų nuo I klasės buvo ištikimi klubo nariai: patys siūlė temas, kalbino pašnekovus, rašė straips-

nius, redagavo, kūrė, maketavo laikraštį, jį spausdino ir platino.  Kėlė į viešumą žinias, laimėjimus, kartais visiems 

opius klausimus ir problemas. Ką darbas žurnalistų klube davė, ko išmokė ir kaip formavo jaunųjų žurnalistų asmenybes? 

Lukas ALUZAS, abiturientas, žurnalistų klubo „Tebūnie 

šviesa“ redaktorius: 
Dar prieš ateinant į pirmą-

ją gimnazijos klasę nusp-

rendžiau tapti žurnalistų 

klubo nariu. Tam mane 

paskatino profesijos  pasi-

rinkimo problema. Kadan-

gi ilgą laiką domėjausi 

televizija, pats kūriau lai-

das, supratau, kad turiu 

tobulėti žurnalistikos srityje 

ir vėliau studijuoti būtent 

šitą specialybę.   

Klube įgijau įvairiausių 

kompetencijų: nuo bend-

ravimo su pašnekovu, su 

kitais klubo nariais, iki laik-

raščio rengimo principų. 

Darbas žurnalistų klube 

buvo ir yra įdomus - tu esi 

gimnazijos įvykių centre, 

beveik nervas, jungiantis gimnazijos bendruomenės grupes.  

Sunkumų buvo, bet jie asmeniški. Kita vertus, tie sunkumai 

įkvėpė dirbti toliau, išmokė, kaip elgtis su aplinkiniais, sufor-

mavo mano bendrąsias pažiūras į gyvenimą.  

Palieku žurnalistų klubą su dvejopomis nuotaikomis: viena 

vertus, tikrai didžiuojuosi, kad buvau ir dar esu žurnalistų klu-

bo „Tebūnie šviesa“ dalis, prisidėjau prie gimnazijos informa-

cijos sklaidos gerinimo, pavyko pasiekti užsibrėžtų tikslų. Kita 

vertus, norėčiau pasilikti gimnazijoje dar ilgą laiką, nes tokios 

aplinkos, kokia yra čia - skatinanti, kūrybiška, tolerantiška, 

įkvepianti ir t.t., tokių žmonių, kurie dirba ir mokosi Juliaus Ja-

nonio gimnazijoje, aš pasiilgsiu.  

 

Beatričė TABOKAITĖ, laikraščio dizainerė: 
Tapti gimnazijos 

laikraščio dizai-

nere, klubo vado-

v ė s  S i g u t ė s 

Stonkienės prašy-

mu, dar pirmoje 

klasėje mane 

„surado“ ir paska-

tino informacinių 

technologijų mo-

kytoja Vilma Re-

kešienė. Kadangi 

tuo metu buvusi 

dizainerė, abitu-

rientė, turėjo iš-

vykti mokytis į kitą 

šalį, visko išmokti reikėjo labai greitai.  

Buvau pirmokė, nelabai daug žinojau apie patį laikraštį, ne-

turėjau supratimo, kaip jis maketuojamas. Bet nutariau - pa-

bandysiu. Pasiūlymą priėmiau kaip iššūkį sau ir dabar dėl šio 

žingsnio labai džiaugiuosi. Nemokėjau dirbti su programa, 

nors buvusi dizainerė mane mokė, valandą ar dvi... Tiesą 

pasakius, nelabai ką iš to mokymo vėliau prisiminiau -  gal iš 

karto visko buvo per daug. Taigi, galima sakyti, visko mo-

kiausi nuo A. Šiandien galiu pasidžiaugti: darbas žurnalistų 

klube man davė labai daug: susipažinau su naujais žmonė-

mis, įgijau patirties, dirbdama su naujomis programomis. Ži-

nau, kad gimnazijai laikraštis yra svarbus, todėl  darbas prie 

jo maketo sustiprino mano atsakingumo jausmą, išugdė to-

bulumo siekį.  

Maketuojant laikraštį iškildavo įvairių problemų: strigdavo, 

„nulūždavo“  technika, kartais žurnalistai nespėdavo laiku 

paruošti straipsnių, tačiau nėra padėties be išeities. Džiau-

giuosi, kad "Tebūnie šviesa" laikraštyje atsiranda ir mokytojų 

straipsnių, kurie, nepaisant savo užimtumo, randa laiko atsa-

kyti į žurnalistų klausimus, parašyti apie renginius mokykloje. 

Džiaugiuosi, kad tarpusavio bendradarbiavimo, supratingu-

mo bei pastangų dėka mūsų laikraštis praėjusiais metais Ga-

bijos gimnazijoje Vilniuje vykusiame jaunųjų žurnalistų konkur-

so apdovanojimų renginyje turinio ir dizaino prasme įvertin-

tas kaip išskirtinai profesionalus mokyklinis leidinys.  

Esu labai dėkinga klubo vadovei Sigutei Stonkienei, kurios 

dėka ilgi vakarai mokykloje, maketuojant laikraštį, neprailg-

davo ir būdavo linksmi.  

Klubą palieku išsinešdama geriausius prisiminimus, turėdama 

didelį žurnalistikos žinių ir patirties bagažą. Tikiu, kad "Tebūnie 

šviesa" žurnalistų klubas sukurs dar daug unikalių laikraščių 

numerių! 

 

Ignas ČELUTKA, abiturientas, žurnalistų klubo „Tebūnie 

šviesa“ dizaineris: 
 

- Kodėl nutarei  ateiti į klu-

bą? 

 

- Ieškojau naujų patirčių ir 

iššūkių. 

 

-Kokia buvo pradžia žurna-

listų klube? Kokių  įgūdžių 

turėjai? 

 

- Dizainerė Beatričė ir va-

dovė Sigutė sutiko labai 

šiltai ir maloniai. Maketavi-

mo įgūdžių neturėjau, bet 

turėjau patirties internetinių 

puslapių kūrime. 

 

- Papasakok apie darbą 

žurnalistų klube. Kokių sun-

kumų, problemų iškilo? Ar tai formavo tavo asmenybę? Jei 

taip, tai kaip? 

 

- Išmokau maketuoti ir gudriau platinti laikraščius. Dažnai 

trūkdavo laiko, taigi maketuojant naują numerį, tekdavo 

dirbti dideliu tempu. O kad laikraštis būtų geras ir pasirodytų 

laiku, privalu darniai dirbti visai komandai. Visa tai sustiprino 

mano atsakomybės jausmą, nes dirbant komandoje esi at-

sakingas ne tiktai už save. 

 

- Su kokia nuotaika palieki klubą? 

 

- Gaila, kad reikia atsisveikinti, tačiau su šypsena atsimenu 

ten praleistą laiką. 

 

 

Nukelta į 7 psl. 

TEMA 6 

Viliaus Kliminsko foto paroda „LAISVĖ MYLĖTI“ 
Balandžio 29 dieną gimnazijoje buvo atidaryta socialinės fotografijos 

paroda. Vilius Kliminskas ( III c klasė) po ilgų dvejonių ir ieškojimų pristatė 

savo požiūrį į šiuolaikinio jaunimo problemas, atvirai kalbėdamas apie 

skirtingas žmonių kategorijas. Parodai buvo panaudotos asmeninio ar-

chyvo nuotraukos ir darytos fotosesijos metu. Atidarymo metu lankytojai 

buvo sugluminti parodos idėjos, tačiau tai kaip tik skatino pamąstyti 

apie „nepatogias“ problemas. Klasės auklėtoja G. Prelgauskienė pasi-

džiaugė savo klasės meniniais pasiekimais, būrys merginų nuoširdžiai 

pasveikino Vilių. Direktorius sveikinimo kalboje užsiminė, kad ne vien fo-

toaparato kokybė lemia, kaip ilgai lankytojai atsimins šią parodą. 

„Laisvė mylėti“- Viliaus žinutė pasauliui.  

Brigitos Auškalnytės  
skaitmeninių pieši-

nių paroda 
„Pasiklydusi sapne“ 

Danielės Giedraitytės  
 fotografijų paroda  
„O KĄ MATAI TU?“  

Saulėtą gegužės 3-iosios rytą atidaryta Danielės Giedraitytės, I a klasės mokinės, 

meninės fotografijos paroda. Danielė didžiąją parodos fotografijų dalį sukūrė fo-

tografijos būrelio užsiėmimuose. Eksperimentavo ne tik idėjomis, bet ir fotoaparato 

funkcijomis. Rezultatas: 24 paslaptingos nuotraukos nuo portreto iki abstraktaus 

vaizdo, nuo natiurmorto iki atšokusio vandens lašo.   

11 KULTŪRA 

Gegužės 18 dieną 
atidaryta  

Beno Petrausko  
fotografijų paroda  

„10 būdų gerai pra-
leisti laiką neišlei-

džiant pinigų“ 

Gegužės 18 dieną atida-
ryta Gerdos Kalakauskai-
tės ir Huberto Labucko 

fotografijų paroda - pro-
jektas „Juliaus Janonio 

gimnazijos žmonės“ 

Gegužės 17 dieną  

Gvidas Makaras pristatė 
savo fotografijų parodą 

„Streets of USA“ 



Atidaryta ekozona 

Gimnazijoje vėl apsilankė  
mokslinė laboratorija 

„MoMoLab“  

Gimnazijos inf.  

Ar gali šviesti perdegusi lemputė?  Kas atsitiktų žmogui atvirame 

kosmose? Kuo ypatingas judėjimas  magnetiniame lauke?  Kaip  

atlikti DNR tyrimą augalui? Kaip juda vandens lašas?  Į šiuos ir 

daugybę kitų klausimų padėjo atsakyti balandžio 19-20 dieno-

mis  gimnazijoje apsilankiusi  mobilioji mokslinė laboratorija 

„MoMoLab“, kurios neplanuotas  vizitas – dovana gimnazijai už 

mokinių pasiekimus tiriamojoje veikloje. Gimnazijos jaunieji tyrė-

jai, vadovaujami patyrusių mokslininkų,  atliko biologijos, fizikos ir 

biochemijos sričių tiriamuosius darbus bei  pristatė gautus re-

zultatus.  Mokiniai  turėjo galimybę apsilankyti planetariume, 

susipažinti su Visatos paslaptimis, o vilkike esančioje laboratorijo-

je vyko integruotos pamokos. 

Mokslinės laboratorijos „MoMoLab“ neplanuotas  

vizitas – dovana gimnazijai už mokinių pasiekimus 

tiriamojoje veikloje.  

Balandžio 19 dieną pagaliau atidaryta taip ilgai laukta ekozona! Se-

nojo pastato trečiajame aukšte esantį  vadinamąjį stiklinį akvariumą 

atnaujinti svajojo ne viena seimūnų karta (tą byloja krūvos įvairiausių 

projektų), o ir mokiniai neslėpė entuziazmo įkurti dar vieną jaukų kam-

pelį mokykloje. Būtent šiais metais šyptelėjus Fortūnai troškimus pavy-

ko išpildyti! Buvo išrinkti ir pagaminti stilingi, ryškių spalvų minkšti bal-

dai, modernūs rašomieji stalai, pakabinta stiklinė lenta. Dabar gimna-

zistai kviečiami laisvu laiku atsipūsti naujoje erdvėje: prisėdus ant fote-

liukų paskaityti knygą, minkštai įsitaisius šnekučiuotis su draugais, taip 

pat patogiai atlikti namų darbus, o originaliomis mintimis bei piešiniais 

dalintis specialioje lentoje! 
Liuda STANCIKAITĖ, 

 III e klasė 

Naujoje ekozonoje, tarp spalvingų baldų, 

smagu atsipūsti vienam arba draugų būryje.  

AKTUALIJOS 10 

REDAKTORIAUS KOMENTARAS 

   Žvilgsnis į praeitį ir dabartį 

Lukas ALUZAS, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorius 

2013-ųjų vasarą baigiau 

Dainų progimnazi ją i r 

užsibrėžiau tikslą nuo rudens 

mokytis būtent Juliaus 

Janonio gimnazijoje. Atvirai 

kalbant, nežinojau, kas čia 

manęs laukia, bet intuicija 

vedė tik į šią mokyklą. Teko 

klausytis teiginių, jog Juliaus 

Janonio gimnazijoje mokytis 

sunku. Aš linkčiojau galva, 

bet sprendimo nekeičiau. 

Gyvenimas parodė, jog mokytis čia nėra sunku, o kūrybinė 

galia motyvuojama  sparčiai augti. Didžiuojuosi būdamas 

stiprios Juliaus Janonio gimnazijos bendruomenės dalimi. 

Didžiuojuosi pažindamas gausybę draugiškų ir profesional-

ių mokytojų, talentingų ir tolerantiškų gimnazistų.  

Gimnazijoje jaučiuosi savas ir reikalingas. Iki tol neįsivaizda-

vau, kad mokykla gali būti tokia jauki, maloni erdvė, ku-

rioje gera likti iki pat vėlaus vakaro, kurioje gali draugiškai 

pabendrauti su mokytojais, bendramoksliais. 

Visgi yra problemų, kurios, mano galva, kelia grėsmę to-

limesniam gimnazijos egzistavimui. Viena iš jų – ypač artimi 

ryšiai su „Juventos“ progimnazija. Mūsų mokykla praranda 

dalį identiteto, bendruomenės autonomiją varžo neforma-

lios sutartys. Apie tai rašiau ankstesniuose komentaruose. 

Kita problema – Kazimiero Butkaus stipendijų skyrimas. Jau 

ne vieneri metai gimnazijos bendruomenę, ypač abituri-

entų klasių vadovus, priešina diskusijos dėl kandidatūrų 

patenkinimo. Nuostatai, parengti prieš dvi dešimtis metų, 

yra keistini, neatitinka laikmečio – apie tai diskutuota ir 

Gimnazijos taryboje. 

Diskusijos vyksta, bet problema išlieka, mat varžytuvės, kas 

vertas stipendijos, įtampos lygiu pranoksta geriausias 

telenoveles. Kad aštrūs ginčai gimnazijos bendruomenei 

negadintų vasaros pradžios, nuostatuose reikia didesnių, 

ne kosmetinių, pokyčių. 

Pokyčiai gali būti, gali jų ir nebūti. Labiau liūdina, kad no-

rom nenorom ateina laikas atsisveikinti, ir mokykla, kuri ta-

po gyvenimo, darbo dalimi, greitai nuo manęs atitols. Su 

ja - draugai, kolegos. Laukia naujas puslapis. 

7 TEMA 

Vaiva VALANČIŪTĖ, 
 žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ narė  

Atkelta iš 6 psl. 
 

Rinolda JANKŪNAITĖ, abiturientė, žurnalistų klubo 

„Tebūnie šviesa“ narė: 
- Kas paskatino ateiti į klubą? 

-Į klubą atėjau, nes buvo 

metas, kai turėjau minčių 

stoti į žurnalistiką. Bet, laikui 

bėgant,  persigalvojau.  

 

- Kokia buvo pradžia žurna-

listų klube? Ar jau turėjai 

kokių nors įgūdžių? 

- Pradžia buvo sunkoka, bu-

vo nedrąsu. Įgūdžių visiškai 

neturėjau, rašiau taip, kaip 

man išėjo, tačiau vadovė 

visada pagirdavo, mano 

straipsnių nesupeikdavo. 

 

- Ko naujo išmokai? Kokių įgūdžių įgijai? 

- Išmokau, kaip pradėti rašyti straipsnį, kaip jį formuoti, išryš-

kinti akcentus, koks turi būti pavadinimas, tapau drąsesnė. 

Savo kailiu patyriau, ką reiškia būti žurnaliste, ir kaip gimsta 

straipsniai, kuriuos pati mėgstu skaityti. 

 

- Papasakok apie darbą žurnalistų klube. Kokių sunkumų, 

problemų iškilo? Ar tai formavo tavo asmenybę? Jei taip, tai 

kaip? 

- Kartais kildavo minčių: reiktų mesti. Mąsčiau, kad mano 

veikla žurnalistų klube nelabai atitinka mano ateities intere-

sus. Tačiau klubo vis nepalikdavau ir dėl to dabar džiaugiuo-

si. Su straipsnių rašymu didelių bėdų lyg ir neturėdavau, gal-

būt tik vieną – man nesiseka platinti laikraščių, todėl jų ir 

neplatinu. Žurnalistika man  leido pažinti savo silpnybes ir 

stiprybes šioje sferoje, ir tai yra puiku.  

 

- Su kokia nuotaika palieki klubą? 

- Tikrai su nostalgija atsiminsiu laiką, praleistą žurnalistų klube. 

 

Sigutė STONKIENĖ, klubo vadovė: 

 

- Gaila atsisveikinti. Visi jie - Beatričė, Lukas, Rinolda - nuo I 

klasės, tik Ignas, prisijungęs vėliau, buvo aktyvūs, ištikimi klu-

bo nariai: jų pasiūlytos temos, parengti straipsniai visiems 

laikams išliks mokyklos laikraščių, metraščių puslapiuose.  

Stebėjau, kaip su metais pasikeitė Rinolda, tapo nepalyginti 

drąsesnė, pasitikinti savimi. Atsakingoji, išmintingoji, kruopš-

čioji Beatričė, per ilgas valandas, kartu praleistas prie laikraš-

čio maketavimo, tapusi itin artima. Galiu drąsiai pasakyti,  

kad jos dizainerės įgūdžiai, įgyti klube, reikalui esant, pasitar-

nautų bet kuriai redakcijai, leidyklai ar reklamos įstaigai.  

Talentingasis Lukas, jo savitas, kritiškas požiūris, netrumpi 

mūsų pokalbiai kabinete apie gyvenimą, jo tvarką ir proble-

mas. Praėjusį rudenį į klubą atėjęs Ignas su šauniu sveiko hu-

moro jausmu. Dėkinga ir mūsų fotografei Gabijai Šidlauskai-

tei už puikias nuotraukas, puošusias laikraščio puslapius. 

Drauge kūrėme, maketavome laikraštį, drauge jį spausdino-

me ir platinome. Kartais juokaudavome: mūsų redakcija tarsi 

mažytis uaba‘s, kurio veiklos rezultatas priklauso nuo kiekvie-

no. Esu dėkinga visiems už vėlyvais vakarais prie straipsnių 

sugaištą laiką, nuoširdžias pastangas, kad laikraštis būtų įdo-

mus, jo spausdinimą vėlai po pamokų ir platinimą ankstyvais 

rytais, prieš pamokas. Tikiu, kad jūsų žurnalistinis gebėjimas 

kritiškai mąstyti, bendradarbiauti komandoje, organizuotu-

mas, smalsumas, drąsa išsakyti savo nuomonę, gebėjimas 

išsikelti tikslą ir jį pasiekti – visos šios klube įgytos arba sustiprin-

tos savybės bus tas raktas, kuris jums atrakins visas duris sėk-

mę. Gero, palankaus jums vėjo, mielieji.  

Šiais mokslo metais žaidimą administravo ir vedė klubo 

„Žemės draugai“ narės  Agnė Petukaitė ir Gabrielė Petrošiū-

tė (IV e).  

Joms talkino geografijos mokytoja Gitana Kazimieraitienė, 

istorijos mokytojos Kristina Murauskienė ir Elvyra Rickevičiūtė, 

fizikos mokytoja Valentina Rakužienė, Emilija Ruškytė (II d), 

Kamilė Mykolaitytė  

(IV e), Vanesa Ražinskytė (IV f), Edgaras Sviščiovas (II c).  

Svarbu paminėti, kad šių metų sezone, JJG projekte žaidė ir 

Lietuvos gimnazijų lygos (organizatorius Robertas Petrauskas) 

stipriausios komandos – abiturientų komanda „JJG I“ Lietu-

voje pelnė V vietą, o antrų klasių komanda 

„JJG II“ – 17 vietą. 

Dėkojame gimnazijos administracijai, direk-

toriui Rimui Budraičiui už padrąsinimus, palaiky-

mą ir paramą saldžiaisiais prizais! 

Sveikiname visus „JJG Protų kovų“ dalyvius, 

linkime Jums grįžti į „žinių mūšio lauką“ su nau-

jomis jėgomis! 

2016-2017 metų sezono „JJG Protų kovos“ 

nugalėtojai: 

 

I vieta – komanda „Ketuji“ 

Kristijonas Pikturna (II e), Emilija Ruškytė, Milvy-

dė Tamutytė (abi II d), Agija Poškutė (II c), Ga-

bija Šegždaitė (II b). 

II vieta – komanda „Kebabų žaidynės“ 

Domantas Gružas, Donatas Juknevičius (abu IV a), Danutė 

Vaitekūnaitė, Donatas Tamošauskas (abu IV b), Roberta 

Suško (IV c), Martyna Ratnikaitė (IV d) ir Vilija Mikučiauskaitė 

(IV f). 

III vieta – komanda „Vėliau sugalvosim“ 

Rokas Navickas, Kamilė Mykolaitytė, Rugilė Mališkaitė, Simo-

na Jogaudaitė, Aurelijus Varpučianskis (visi IV e) ir Vanesa 

Ražinskytė (IV f). 

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 

klubo „Žemės draugai“ vadovė, 

projekto „JJG Protų kovos“ koordinatorė 

Šeštojo „JJG Protų kovos“ sezono nugalėtoja – komanda „Ketuji“! 

Projekto „JJG Protų kovos 2016-2017“ nugalėtojai ir prizininkai su 

gimnazijos direktoriumi R.Budraičiu (pirmas kairėje). 

Šeštąjį sezoną  mūsų gimnazijoje organizuojamos „JJG Protų kovos“ jau turi savo nugalėtojus ir prizininkus.   

Šiame edukaciniame renginyje rungtyniavo 18 komandų, tarp jų ir svečiai iš Didždvario gimnazijos, įvyko de-

šimt turų. 



Janoniečių verslo bendrovės – geriausios Šiaulių regione 
Šiaulių regiono mokinių mokomųjų bendrovių mugė vyko 

kovo 31-ąją, „Tilžės“ prekybos ir laisvalaikio centre. Joje da-

lyvavo dvidešimt penkios mokinių mokomosios bendrovės iš 

visos Lietuvos: Kauno, Klaipėdos, Mažeikių, Žagarės, Radvi-

liškio, Linkuvos, Naujosios Akmenės ir Šiaulių. 

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

Šiaulių mieste veikia tiktai šešios MMB: net trys mūsų  gimnazijoje, 

dvi – Šiaulių universiteto gimnazijoje ir viena – Simono Daukanto 

gimnazijoje. Jos visos  savo veiklą pristatė rengiamoje mugėje. Ką 

gamina ir parduoda mokiniai? Produkcija – pati įvairiausia: galima 

buvo įsigyti originalių papuošalų, aksesuarų telefonams, rašiklių, 

suvenyrų, laikrodžių ir kitokių gaminių. Mugėje buvo prekiaujama ir 

maisto produktais, kurie žavėjo savo įpakavimu, taip pat buvo 

teikiamos ir įvairios paslaugos:  mokiniai siūlė sukurti interneto pus-

lapį, uždėti  logotipą ant rašiklių ar kitų daiktų, konsultavo apie 

uogų rinkimo kombaino gamybą ir kt.  

Mokinių bendrovės rungtyniavo tarpusavyje dėl 13 įsteigtų nomi-

nacijų („Praktiškiausia idėja“, „Versliausia bendrovė“, 

„Ekologiškiausias verslas“ ir kt.).  

Janoniečiai – konkurso „Mano svajonių profesija“ laureatai 
Šiaulių  profesinio rengimo centro surengtoje „Profesijų mugėje 

2017“ apdovanoti  kūrybinių darbų konkurso „Mano svajonių pro-

fesija“ laureatai, tarp kurių -  ir mūsų gimnazistai, laimėję I vietas.    

Šiais metais pirmą kartą Šiaulių profesinio rengimo centru renginyje daly-

vavo daugiau kaip 20 Lietuvos universitetų, aukštųjų mokyklų, kolegijų. 

Mugės metu mokiniai galėjo susipažinti su įvairiomis specialybėmis,  daly-

vauti profesinio veiklinimo užsiėmimuose, pasikonsultuoti apie studijų 

programas, priėmimo sąlygas. „Profesijų mugės 2017“ metu buvo apdo-

vanoti ir Šiaulių profesinio rengimo centro organizuoto  kūrybinių darbų 

konkurso „Mano svajonių profesija“ laureatai, tarp kurių -  mūsų gimnazi-

jos abiturientė  Gabrielė Petrošiūtė ir antrokas Gražvydas Jakumas. Abu 

jie literatūrinių darbų konkurse savo amžiaus grupėse laimėjo I vietas. Visi 

konkurso laureatai buvo apdovanoti diplomais ir vertingomis dovanomis.  

Abiturientė Gabrielė Petrošiūtė ir antrokas 

Gražvydas Jakumas  kūrybinių darbų kon-

kurse „Mano svajonių profesija“ savo am-

žiaus grupėse laimėjo I vietas. Nuotraukoje 

– su Šiaulių profesinio rengimo centro direk-

toriumi S. Dargužu.  

Mūsų gimnazijos MMB „Best Case 4 You“ išrinkta 

geriausia mokomąja mokinių bendrove, o MMB 

„Drop& Pop“  gavo nominaciją už patraukliausią 

verslo idėją.  

Mokytojai sportavo ir rungtyniavo 

Linda GUDAITĖ,  
kūno kultūros mokytoja 

Gimnazijos mokytojai išbandė savo 

jėgas įvairiose sporto rungtyse – su-

rengtos mokytojų žaidynės „Kolega 

kolegai“. 

Visų metodinių grupių komandos 

rungtyniavo orientavimosi sporto, 

badmintono, smiginio, „taiklaus įvar-

čio“ ir estafetės rungtyse. Susumavus 

atskirų rungčių rezultatus, nugalėtojai 

ir prizininkai apdovanoti medaliais. 

Žaidynių nugalėtojų vardais ir pereina-

mąja taure džiaugėsi gimnazijos va-

dovų komanda, II vietą iškovojo socia-

linių mokslų metodinė grupė, III vietos 

medaliai įteikti tiksliųjų mokslų metodi-

nei grupei. Džiaugiamės visų mokytojų 

pasiektais rezultatais ir emocijomis bei 

tikimės, kad šios žaidynės taps gimna-

zijos tradicija. 

Kūno kultūros mokytojų surengtos žaidynės  „Kolega kolegai“ paskatino 

mokytojus pasportuoti – metodinių grupių komandos varžėsi įvairiose 

sporto rungtyse. 

Sigutė STONKIENĖ,  
profesijos patarėja   
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Janonietės – Japonijos menų ir kultūros projekto  
„WABI-SABI: tobulumas netobulume“ laureatės  

„WABI–SABI“ – tai projektas, kurio metu moksleiviai galėjo 

kurti ir atskleisti tobulumą netobuluose dalykuose, 

pasitelkiant Japonijos meno raiškos formas: japonų ani-

maciją, komiksus manga, prozinę poeziją haiku, kokeshi, 

semi-e ir kaligrafiją. 

Pusės metų „japonišką iššūkį“ vainikavo janoniečių Vaivos 

Balvočiūtės (II e) ir Gabijos Nagulevičiūtės (I e) sėkmė. Vaiva 

tapo projekto laureate kaligrafijos srityje, o Gabijos darbas 

puikiai įvertintas anime manga kategorijoje. 

Merginoms apdovanojimus įteikė Japonijos ambasadorius 

Lietuvoje J. E. Toyoei Shigeeda. 

Laureatų apdovanojimų ceremonijoje Vilniuje patirta daug 

„japoniškų nuotykių“: stebėjome svečių iš Japonijos ja-

poniškų būgnų „Daigen Gumi“ koncertą, kovos menų ken-

do ir ninjutsu parodomąsias programas, matavomės ja-

ponišką kimono  ir dalyvavome hieroglifų piešimo dirbtu-

vėse. Lankėmės ir sakurų parke, pagerbėme Japonijos diplo-

mato Čijūnės Sugiharos, išgelbėjusio apie 10 tūkstančių žydų 

gyvybių, atminimą. Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 
geografijos mokytoja, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė  

Gabija Nagulevičiūtė (I e) ir Vaiva Balvočiūtė (II e), 

Japonijos menų ir kultūros projekto „WABI–SABI tobu-

lumas netobulume“ dalyvės, su japoniškais kimono.  

Vilniaus universitetas vėl lankėsi gimnazijoje  
ir įteikė stipendiją  

Balandžio 3 dieną gimnazija sulaukė gausaus 

būrio svečių: su specialiu vizitu atvykusi Vilniaus 

universiteto delegacija pristatė gimnazistams 

universitetą, jo fakultetus ir studijų programas. Po 

gimnazijos stogu specialiai parengtuose kabine-

tuose duris atvėrė Teisės, Komunikacijos, Filosofi-

jos, Filologijos, Chemijos, Ekonomikos  ir kiti fakul-

tetai, Gyvybės mokslų centras. Juos gimnazistai 

rinkosi pagal savo planuojamas studijas ir intere-

sus.   

Ilgamečio gimnazijos socialinio partnerio Vilniaus 

universiteto delegacijos susitikimas su janonie-

čiais kiekvienais metais tradiciškai prasideda ak-

tų salėje itin iškilmingu momentu:  geriausiam ir 

aktyviausiam gimnazijos moksleiviui įteikiama 

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto stipendija. 

Šiais mokslo metais universiteto stipendija už gerą 

mokymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta 

abiturientei Akvilinai Šarauskaitei. Stipendiją gim-

nazistei įteikė Teisės fakulteto profesorius, habil. 

Dr. Vytautas Nekrošius. Universiteto stipendija 

janoniečiams buvo įteikta jau vienuoliktąjį kartą - 

po to, kai 2005 metų balandžio 29 dieną buvo 

pasirašyta gimnazijos ir universiteto bendradar-

biavimo sutartis.  

Šiais mokslo metais Vilniaus universiteto stipendija už gerą mo-

kymąsi ir aktyvią visuomeninę veiklą įteikta abiturientei Akvili-

nai Šarauskaitei (centre). Nuotraukoje su Teisės fakulteto pro-

fesoriumi, habil. Dr. Vytautas Nekrošiumi ir buvusia janoniete, 

dabar Teisės fakulteto studente Agne Oseckyte.  

Daugeliui Japonija asocijuojasi su trimis dalykais: sušiu, haiku ir sakuromis. Lietuvos vaikų ir jaunimo centras 

kartu su Japonijos ambasada Lietuvoje suorganizavo nacionalinį Japonijos menų ir kultūros projektą „WABI–

SABI tobulumas netobulume“, trukusį lapkričio – kovo mėnesiais. Šiuo projektu norėta paskatinti Lietuvos mok-

sleivius ir mokytojus geriau pažinti Japonijos kultūrą. 

Sigutė STONKIENĖ,  
profesijos patarėja   
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