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 Nepajutome kaip prabėgo dar vieni 

mokslo metai. Šiemet mūsų pagrindinis tikslas 

buvo įdomiai parengti informaciją, susijusią 

su mokyklos gyvenimu. Savo rašiniuose kal-

bėjome ne vien apie mokyklą -  kėlėme ir 

visai šaliai, visuomenei aktualias problemas. 

Rengdami laikraštį mokėmės punktualumo, 

komunikabilumo, darbo komandoje, gerina-

me lietuvių kalbos ir literatūros žinias. 

      Šiemet išleidome keturis laikraščio 

„Tebūnie šviesa“ numerius. Vienas iš jų šventi-

nis, skirtas Atkurtos Lietuvos valstybės šimtme-

čiui paminėti.  

         Žurnalistų klubas ne tiktai gimnazijos 

laikraštį leido: gruodį dalyvavome LR Sveika-

tos apsaugos ministerijos surengtame antiko-

rupcinių rašinių konkurse „Ačiū, gydytojau“, 

kuriame mūsų rašiniai buvo gerai įvertinti, o 

visa komanda apdovanota puikia išvyka į 

Vilnių, Sveikatos apsaugos ministeriją. Sausį 

klubo redaktorė Vaiva Valančiūtė ir specia-

lioji korespondentė Miglė Petkutė  dalyvavo 

respublikiniame jaunųjų žurnalistų mokymų 

konkurse, į kurį buvo atrinkti 25 gabiausi jau-

nieji žurnalistai iš visos Lietuvos. Taip pat daly-

vavome žurnalistų festivalyje „Dramblys“, 

Vilniuje, tapome Šiaulių profesinio rengimo 

centro organizuoto konkurso „Mano svajonių 

profesija“ laureatais. Rudens atostogų metu 

su profesionaliąja žurnalistika, darbu tiesiogi-

niame eteryje susipažinome, atlikdami sava-

norišką praktiką Šiaulių radijo stotyje „RS2“.  

Klubas kasmet prisideda prie gimnazijos met-

raščio „Gyvenimas JJG“ rengimo.  Smagios, 

įdomios, saulėtos vasaros! 

       Žurnalistų klubas „Tebūnie šviesa“ atsisveikina 

vasaros atostogoms ir visiems linki gero laiko! 

 Žurnalistų klubo narys Dmitrijus ŠIROV laisvalaikį skiria kūrybai. Dmitrijus bando rašyti romanus ir eilėraščius. Jį labiausiai 

domina mokslinė fantastika. Žemiau pateikiame fragmentą iš paskutinių Dmitrijaus kūrybinių eksperimentų. Kas žino, galbūt 

iš to gims romanas?   

 

 Draugas iš kitos realybės 
 

 Laba diena, skaitytojai. Mano vardas Aivaras. Man 14 metų. Gimiau 22 amžiaus Vidu-

rio Europoje. Mūsų laikais pasaulis yra kaip niekada pilnas kontrastų ir nestabilumo. Kai kuriose 

jo vietose, pavyzdžiui, Pietų Afrikoje, vis dar vyksta pilietiniai karai. Kitur, štai Indijoje, stiprūs 

kultūriniai ir religiniai konfliktai. Pavyzdžiui, tie, kurie tiki vieno Dievo religija, kitus Indijos gyven-

tojus dažnai laiko pagonimis ir neleidžia jiems ramiai gyventi. Daugelyje pasaulio teritorijų 

gyvenantys žmonės turi gintis nuo užpuolikų iš kitų Saulės sistemos planetų. Neapsikęsdami 

kartais skriaudžiami gyventojai patys pradeda karus prieš ateivius, gyvenančius  mums arti-

muose pasauliuose. Gyvenimas tose vietose labai žiaurus ir pavojingas. Kartais per nuotolinį 

vaizdą mes galime matyti galingus, ore vykstančius susišaudymus. Aš pats kol kas tokių prob-

lemų neturiu. Kol kas. Vis dėlto, man niekada neatrodė, kad mūsų pasaulis yra pagrindinis 

Visatos egzistavimo centras. Visada tikėjau, kad yra kažkas daugiau...  

Vaiva VALANČIŪTĖ, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė 
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APKLAUSA 

Kokie abiturientų ateities  
planai? 

AKTUALIJOS 

Abiturientams skambėjo  

Paskutinis skambutis 

Janonietės — Nacionalinio  

diktanto laureatės 

ĮVYKIAI 

MMB ,,MonKey” veikla 

Janonietės — Nacionalinio dik-
tanto laureatės 

Pasveikinti janoniečiai - Nacio-
nalinio mokinių konkurso 

„Praeities stiprybė - dabarčiai” 
nugalėtojai 

Skaitykite 7 ir 13 psl. 

SPORTAS 
Mokyklų žaidynių finalinių  

tinklinio varžybų nugalėtojai 

Gimnazijos krepšinio lygos tau-
rės turnyras 

II vieta Šiaulių miesto gimnazijų 

mėgėjų tinklinio turnyre 

Nukelta į 2 psl. 

167 - oji abiturientų laida  
palieka gimnaziją  

Juliaus Janonio ir Didžvario gimnazijos draugauja ir bendradarbiauja 

Gegužės 24 dieną 167-osios laidos abiturientams nuskambėjo Paskutinis skambutis. A-

pie abiturientų šventę ir jų ateities planus skaitykite 2-3 puslapiuose. 



AKTUALIJOS 2 

Abiturientams skambėjo  
Paskutinis skambutis 

 Gegužės 24 

dieną 167-osios lai-

dos abiturientams 

nuskambėjo Pasku-

tinis skambutis. 

Šventiškai pasipuo-

šusius vyriausiuosius 

gimnazistus pirmieji 

nuotaikingai pasvei-

kino Centro pradi-

nės mokyklos pirmo-

kėliai. Gimnazijos 

direktorius Rimas 

B u d r a i t i s , 

„Juventos“ progim-

nazijos direktorius 

Vytautas Girčius, 

tėvelių vardu kalbė-

jusi Vilmą Daunienė 

linkėjo abiturien-

tams pasitikėjimo ir 

sėkmės. 

 167-oji abiturientų laida džiugino mus muzika, šokiais, 

meno parodomis, mokslo ir sporto pasiekimais. Paskutinio 

skambučio šventėje vėl skambėjo jų dainos, žavėjo šokiai. 

Dainavo Andrėja Vasiliauskaitė, jai pritarė Inesa Burkevičiū-

tė, Rokas Šimkus ir Veronika Dapkutė, Ignas Šimkūnas, Vaiva 

Melinytė, Osvaldas Steponavičius. 

 Atsisveikindami abiturientai perskaitė ir gimnazijai 

paliko Metų testamentą, kurį kūrė Vaiva Melinytė ir Ernestas 

Lukoševičius. Šmaikštūs palinkėjimai mokytojams, darbuoto-

jams, Igno Šimkūno daina apie automobilių aikštelę smagiai 

išjudino salę plojimams ir šypsenoms. 

Trečiokai linkėjo abiturientams išsaugoti gimnazijos metų 

prisiminimus: pirmąją pamoką, klasės džiaugsmus, keliones, 

alinančius kontrolinius darbus, pirmąją meilę ir dar daug 

pirmų kartų gimnazijoje. 

167-oji abiturientų laida džiugino mus muzika, šokiais, meno parodomis, mokslo ir sporto 

pasiekimais.  IV a klasė su auklėtoja Rita Margevičiene. 

Sigita STONKIENĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė  

Janonietės — Nacionalinio diktanto laureatės 
Gegužės 7 dieną  – 

Spaudos atgavimo, 

kalbos ir knygos dieną 

– Prezidentė Dalia Gry-

bauskaitė apdovanojo 

2018 metų Nacionali-

nio diktanto nugalėto-

jus. Į konkurso finalą 

buvo pakviesta 117 

žmonių, padariusių ne 

daugiau kaip keturias 

klaidas. Džiaugiamės ir 

didžiuojamės mūsų 

abiturienčių – Ievos 

Šileikaitės (kairėje) – II 

vieta ir Inesos Burkevi-

čiūtės (dešinėje) –

 pasiekimais – III vieta. 

Gimnazijos inf. 

15 NUGALĖTOJAI 

Paaiškėjo mokslo metų sezono  „JJG Protų kovų“ finalo nugalėtojai 

 Septintąjį sezoną  mūsų gimnazijoje 

organizuojamos „JJG Protų kovos“ jau turi 

savo nugalėtojus ir prizininkus. Šiame eduka-

ciniame renginyje skirtinguose etapuose 

rungtyniavo 18 komandų, įvyko dešimt turų. 

Šiais mokslo metais žaidimą vedė III b  klasės 

mokinė  Gabija Rostovskytė ir klubo „Žemės 

draugai“ prezidentas Edgaras Sviščiovas.  

 2017-2018 metų sezone kiekviena 

komanda turėjo galimybę kurti teminius tu-

rus ir taip pelnyti papildomus taškus prie re-

zultato. Ši sąlyga lėmė, kad visos komandos 

turnyro lentelėje žengė „taškas į tašką“ ir 

finalinės kovos buvo labai įtemptos. Susu-

mavus visų turų balus, paaiškėjo, kad vie-

nodą taškų skaičių surinko sezono lyderės – 

abiturientų komanda „Prančiškoniškasis Ab-

rakadonasas“ ir III c klasės komanda 

„Omega“. Kad paaiškėtų lyderiai, koman-

doms buvo skirta papildoma užduotis – įvar-

dinti tikslią mūsų gimnazijos įsteigimo datą. Tik po šio atsakymo, į kurį pirmieji teisingai atsakė abiturientai, gimnazijos direk-

torius R.Budraitis galėjo įteikti čempionų medalius. Jais puošėsi Gvidas Grigaliūnas (IV c), Viltė Sinkevičiūtė (IV c), Osvaldas 

Steponavičius (IV c), Dominykas Benediktavičius (IV b), Ignas Šimkūnas (IV e) ir Kotryna Najulytė (III b).  

 Vicečempionų medaliai po labai atkaklios kovos atiteko komandai „Omega“, sudarytai iš šokių kolektyvo 

„Liuoksinis“ penketuko: Justinos Sarapinaitės, Gretos Paškevičiūtės, Airio Kairio, Domo Gusarovo ir Gražvydo Jakumo. 

Trečioji vieta ir bronzos medaliai įteikti komandai 

„Ketuji“, kurią sudarė Kristijonas Pikturna (III e), Emilija 

Ruškytė (III d), Guoda Petrauskaitė (III d), Milvydė Mari-

ja Tamutytė (III d) ir Liuda Stancikaitė (IV e).  

Sveikiname visus „JJG Protų kovų“ dalyvius, linkime grįžti į „žinių mū-

šio lauką“ su naujomis jėgomis. 

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 

Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė, 

klubo „Žemės draugai“ vadovė   

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 

klubo „Žemės draugai“ vadovė, 

projekto „JJG Protų kovos“ koordinatorė 

Janonietė  dalyvaus geomokslų olimpiadoje Tailande 

 Vilniaus universiteto Geomokslų institutas 2018 metais pirmą kartą Lietu-

voje organizavo geomokslų olimpiadą, kurios tikslas – gilinti moksleivių žinias a-

pie Žemės planetą ir jos sferas. Olimpiados temos ir užduotys apima visus Žemės 

mokslus: geografiją, geologiją, meteorologiją, hidrologiją bei astronomiją. Šiau-

lių universitete savo jėgas išbandė ir mūsų gimnazijos atstovė Miglė Šarpilo (I d 

klasė). Miglei puikiai sekėsi – ji pateko tarp 24 geriausiai pirmajame etape pasi-

rodžiusių moksleivių ir buvo pakviesta į antrąjį olimpiados etapą Vilniuje. Čia 

dalyviams reikėjo atlikti įvairius eksperimentus lauke ir laboratorijose, meteorolo-

ginėje aikštelėje, išspręsti praktinius bei teorinius uždavinius ir pristatyti komandinį 

mokslinį pranešimą. Visos užduotys buvo atliekamos jau anglų kalba. Miglei pa-

vyko įrodyti savo pranašumą – komisija jai skyrė antrąją vietą ir teisę atstovauti 

Lietuvai tarptautinėje Žemės mokslų olimpiadoje, kuri vyks Tailande rugpjūtį. 

 Apibendrindama savo pasirodymą Lietuvos geomokslų olimpiadoje, Mig-

lė pažymėjo, kad jai daug padėjo ir 

dalyvavimas STEAM projekte, kurį 

vykdė Šiaulių valstybinė kolegija. Mig-

lė dalyvavo Statybos ir aplinkos inži-

nerijos katedros dėstytojos Sigitos 

Karosienės užsiėmimuose „Žemės 

gelmių ištekliai Lietuvoje“, kuriuose 

įgijo praktinių geologijos žinių – šios vėliau jai labai padėjo siekiant aukšto rezulta-

to. 

Linkime Miglei kuo didžiausios sėkmės garsinant Šiaulių ir Lietuvos vardą tarptauti-

nėje Žemės mokslų olimpiadoje Tailande! 

Linkime Miglei kuo didžiausios sėkmės gar-
sinant Šiaulių ir Lietuvos vardą tarptautinėje 

Žemės mokslų olimpiadoje Tailande! 



NUGALĖTOJAI 14 

Pagerbti geriausieji gimnazistai 
 Gegužės 10-osios vakarą gim-

nazijos aktų salėje vyko šventė „2018 

metų geriausieji“, kurioje pagerbti 

janoniečiai, šiais mokslo metais pelnę 

prizines vietas miesto, šalies olimpia-

dose, konkursuose. Į renginį rinkosi 

gabiausieji mokiniai kartu su tėveliais. 

Nusipelniusių įvairiose srityse buvo išties 

daug: kartu su daugybę taurių įvairio-

se rungtyse pelniusiais gimnazijos spor-

tininkais į sceną lipo dalykinių olim-

piadų, konkursų nugalėtojai ir jų moky-

tojai. Tai antrus metus organizuojamas 

renginys, kuriame pagerbiami geriau-

sieji gimnazistai. Juos  sveikino gimna-

zijos direktorius ir įteikė ne tik padėkas, 

bet ir vertingas dovanas. Renginio 

metu gimnazistai skaitė eiles, atliko 

savos kūrybos dainas, šoko, grojo – kai 

kurie scenoje parodė tai, už ką jie ta-

po Metų geriausiaisiais.  

Scenoje Metų geriausieji sportininkai ir jų mokytojai.  

Pasveikinti janoniečiai - Nacionalinio mokinių konkurso 
„Praeities stiprybė - dabarčiai” nugalėtojai  

 Šiais mokslo metais gimnazijos koridoriais 

vaikščiojo keturi Lietuvos Nepriklausomybės 

akto signatarai - Mykolą Biržišką, Steponą Kairį, 

Joną Vileišį ir Alfonsą Petrulį įkūniję gimnazistai 

Edgaras Sviščiovas, Airis Kairys, Gražvydas Ja-

kumas ir Robertas Kazbaras. Vaikinai visus me-

tus atsakingai vykdė savo misiją: kartu su filmų 

kūrėju Eligijumi Plenaičiu Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečio proga sukūrė filmą 

„Nešantys laisvę“. Įamžinę keturis Nepriklauso-

mybės akto signatarus, mūsų gimnazistai nu-

rungė konkurso konkurentus. Nugalėtojų ko-

mandą pasveikino Šiaulių miesto savivaldybės 

Švietimo departamento direktorė Asta Lesaus-

kienė, projekto „Praeities stiprybė – dabar-

čiai“  koordinatorė Luka Lesauskaitė, kartu at-

vykę Krašto apsaugos ministerijos departa-

mento direktorius Virginijus Vilkelis, Krašto ap-

saugos ministerijos Pilietinio pasipriešinimo sky-

riaus vedėja Audronė Kaladžinskienė, gimnazi-

jos direktorius Rimas Budraitis. Komanda apdo-

vanota išskirtiniu prizu - menininkės Irenos Šliu-

želienės kūriniu. Renginio metu taip pat klausė-

mės įdomios Vilniaus universiteto Istorijos fakul-

teto profesorius Rimvydas Petrausko paskaitos. 

Džiaugiamės, kad savo brangų laiką skyrė ir 

nugalėtojų pasveikinti atvyko ir Šiaulių miesto 

meras Artūras Visockas.  

Gegužės 15 dieną pasveikinti trečiojo Nacionalinio mokinių konkurso „Praeities stiprybė - dabarčiai” 

nugalėtojai - mūsų  gimnazijos komanda.  

Sigita STONKIENĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė  

Nacionalinio mokinių konkurso “Praeities stiprybė - dabarčiai” nugalėtojų, 

sukūrusių filmą „Nešantys laisvę“, pasveikinti atvyko ir Šiaulių miesto meras 

Artūras Visockas (nuotr. viršuje). 

Sigita STONKIENĖ,  

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė  

3 APKLAUSA 

Kalbino Miglė PETKUTĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė 

Kokie abiturientų ateities planai?  
Lietuviška stojimo tvarka veja abiturientus į užsienį 

 

 Šį pavasarį mūsų gimnaziją paliks 167 - oji abiturientų laida. Abiturientai žengs į naują, savarankišką gyvenimą. 

„TEBŪNIE ŠVIESA“ domėjosi, kokie yra jų ateities planai. 

 

ERIKA DANILOVAITĖ, IV e klasė:  

 Tikrai noriu studijuoti Lietuvoje. Konkursiniais balais dar nesidomėjau, nes nežinau tikslios 

studijų programos, kurią norėčiau studijuoti. Manau, kad mūsų stojimo tvarka galėtų būti panaši į 

užsienio stojimo tvarkas. Pavyzdžiui, užsienio šalyse skaičiuojami kelių egzaminų (nesvarbu kokių) 

vidurkiai, rašomi motyvaciniai laiškai (o tai yra labai svarbu). Tuo tarpu pas mus egzaminai suke-

lia nemažai streso, nes 12 mokslo metų žinios turi būti parodomos per vieną dieną. 

 

 

VAIVA MELINYTĖ, IV d klasė: 

  Planuoju studijuoti Klaipėdos universitete radiologiją arba Klaipėdos valstybinėje kole-

gijoje burnos higieną. Konkursinis balas yra apie 7.14 ir 6. Stojimo tvarka mane, panašu, 

tenkina, bet negaliu iš anksto detaliau komentuoti. Norėčiau, kad metiniai pažymiai įsiskai-

čiuotų į stojamąjį balą. 

 

 

 

LINA DABRAVOLSKYTĖ, IV c klasė: 

 Planuoju studijuoti Vilniaus universitete vaikystės pedagogiką. Stojamasis balas yra 3.6 

balo. Stojamoji tvarka mane tenkina, todėl nekeisčiau nieko. 

 

 

IGNAS ŠIMKŪNAS, IV e klasė: 

 Studijuosiu Vilniaus universitete informatiką. Praeitais metais pas-

kutinis studentas įstojo su 4.5 konkursinio balo. Stojimo tvarka mane 

tenkina, labai patogu stoti per LAMA BPO sistemą. Esu pakankamai kritiškas, bet nepa-

vyksta sugalvoti kažko reikšmingo, ką norėtųsi pakeisti. Sistema patogi, viskas vyksta nuo-

toliniu būdu, užtenka užpildyti formą internetu ir laukti laiško iš universiteto. 

 

 

LIUDA STANCIKAITĖ, IV e klasė: 

 Planuoju studijuoti Jungtinėje Karalystėje, Lancaster universitete. Trijų pasirinktų egzaminų 

bendras vidurkis ne mažiau 75 procentai.  Kadangi viskas aišku, esu patenkinta. Vis dėlto labai ilgai 

dvejojau: gal studijuoti Lietuvoje? Apsispręsti padėjo tai, jog vienintelė programa, kuri mane domino 

gimtinėje, Vytauto Didžiojo universitete, visai neseniai staiga pakeitė stojimo reikalavimus ir pačią 

programą. Taigi apsisprendžiau keliauti ten, kur viskas ne taip painu ir nepastovu. Taip pat pastebė-

jau, jog nors prašymų pildymo metas visai čia pat, vis dar pilna programų, kurių akreditacija nėra 

atnaujinta. Taigi daugybė mokinių iki šiol nežino, ar jie galės stoti į savo išsvajotąją sritį. 

 

VILIUS KLIMINSKAS, IV c klasė: 

 Studijuosiu Olandijoje, Leeuwarden miestelyje. Konkursinio balo nežinau, nes stojau į už-

sienį, tai man jo skaičiuoti kaip ir nereikėjo... Kodėl pasirinkau užsienį? Nes stojimo tvarka Lietuvoje 

manęs netenkina. Netenkina reikalavimas laikyti matematikos egzaminą, norint stoti į nemoka-

mą vietą. Ne visi yra gabūs matematikai. Taip pat mažiau žiūrėčiau į mokslo rezultatus, o labiau į 

motyvaciją mokytis, nes aktyvus žmogus, sugebantis kažką daryti, mano atveju organizuoti rengi-

nius, ne visada turi aukštus mokslo rezultatus. Daugiau nemokamų studijų vietų Lietuvos aukšto-

siose mokyklose sumažintų emigraciją. 



ĮVYKIAI 4 

Projektas Erasmus +: „Tolerancija - mūsų bendra kalba“ 

 2017-2019 m.m Juliaus 

Janonio gimnazija dalyvauja 

tarptautiniame Erasmus+ tarp-

m o k y k l i n i ų  s t r a t e g i n i ų 

p a r t n e r y s č i ų  p r o j e k t e 

„Tolerancija - mūsų bendra 

kalba“ (Tolerance - Our Co-

mmon Language) kartu su 

kitais partneriais iš Italijos 

(I .I .S.S.PERTINI), Rumunijos 

(Scoala Gimnaziala Nicolae 

Iorga), Turkijos (Ozel Egitimde 

Rasyonel Acilim Orta Okulu), 

Portugalijos (Agrupamento de 

Escolas Fernando Tavora). 

Pagrindinis projekto tikslas – 

plėsti mokinių akiratį, ugdyti 

toleranciją bei tarpusavio 

bendravimo įgūdžius, parodyti 

jų svarbą kasdienybėje. 

 Gegužės 7-11 dienomi-

sio gimnazijoje svečiavosi pro-

jekto „Tolerancija - mūsų 

bendra kalba“  partneriai iš 

Rumunijos, Turkijos, Italijos  ir Portugalijos. Pagrindinis susitikimo tikslas – ugdyti toleranciją, supratimą ir domėjimąsi europietiš-

ku identitetu ir įvairove, skatinti lygybę, integraciją. Susitikimo tema – „Kultūrų mugė“.  Projekto dalyviai pasakojo apie 

savo šalies tradicijas ir papročius, mokė liaudies šokių, dainų ir žaidimų. Gamino odinius raktų pakabukus Ch. Frenkelio vilo-

je, vėlė vilną ir gamino žvakes Pakruojo dvare, pasigamino šokoladinių saldainių „Rūtoje“. 

  
Rasa ŠIMKEVIČIENĖ,  

projekto koordinatorė, anglų kalbos mokytoja 

Projekto Erasmus + „Tolerancija - mūsų bendra kalba“ dalyviai dalijosi savo šalies, 

miesto, mokyklų problemomis, sprendė įvairias tolerantiškumo problemas.  

 Balandžio 6 – 8 dienomis Vilniu-

je vykusiame ketvirtajame jaunimo 

žurnalistų festivalyje „Dramblys 2018“ 

dalyvavo gimnazijos klubo „Tebūnie 

šviesa” žurnalistės Miglė Petkutė ir 

Vaida Račkauskaitė. Trijų dienų rengi-

nys padėjo susipažinti su žurnalisto 

darbo specifika, pagilinti žinias ir iš-

bandyti save praktiniuose užsiėmi-

muose. Festivalis prasidėjo Vilniaus 

universitete. Galėjome pasirinkti do-

minančias temas ir paklausyti paskai-

tų. Rytas Staselis, Gintaras Aleknonis ir 

Dainius Radzevičius kalbėjo apie in-

terviu, žurnalisto misiją ir mediją. Va-

karo staigmena – susitikimas su žurna-

listais. Jaunimas buvo padalytas į 

grupes ir turėjo galimybę asmeniškai 

pabendrauti su garsiais žmonėmis. 

Antrą dieną susipažinome su karo 

žurnalistika – viena retesnių šios profe-

sijos sričių. Klausėmės apie žurnalisti-

kos teises ir laisves. 15 min žurnalistė 

Birutė Davidonytė atskleidė tikrų istorijų, kaip sunku būna gauti reikiamos informacijos ir su kokiais iššūkiais susiduria žurnalis-

tas. Svečias iš Rusijos Konstantin Eggert papasakojo apie santykius tarp Amerikos ir Rusijos. Daugybė įdomių paskaitų išvar-

gino, todėl vakare turėjome šaunų užsiėmimą su teatro atstovais. Sekmadienį grįžome į Vilniaus universitetą. Martynas Petri-

kas pasakojo apie komunikacijos studijas, Rimvydas Laužikas – apie paveldą ir istoriją. Trys dienos prabėgo lyg viena akimir-

ka, bet atnešė neišdildomų įspūdžių, pažinčių ir patirčių. Tai buvo puiki proga įsitikinti, ar tikrai nori studijuoti žurnalistiką, pa-

žinti ne tik save, bet ir kitus. Jaunųjų žurnalistų festivalis „Dramblys“ padės tau apsispręsti. Dalyvauk. 

Janonietė žurnalistė Miglė Petkutė LRT televizijos studijoje. 

Kalbino Miglė PETKUTĖ,  
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė 

Dalyvavome jaunųjų žurnalistų festivalyje „Dramblys” 

13 POKALBIS 

Daiva GEDMINIENĖ,  

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

Vaiva VALANČIŪTĖ, 
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė 

 Artėjant vasarai, sportas, sveikas gyvenimo būdas tampa vis aktualesni. Apie kūno kultūros mokytojos 

darbą, sporto naudą ir kaip rasti motyvacijos sportui, pakalbinome kūno kultūros mokytoją Ireną VIDŽIŪNIENĘ. 

Kai darbas neleidžia užmigti 

-  Kodėl pasirinkote šią profesiją? 

 -  Sportuoju nuo vaikystės – lankiau šokius, plaukimo, irklavimo, orien-

tacinius užsiėmus. Mokytojauti nesvajojau, tačiau nuo mažens mačiau savo 

mamą, mūsų gimnazijoje nuoširdžiai dirbusią anglų kalbos mokytoja. Taip 

pat pradinėse klasėse turėjau puikią mokytoją, kuri mane mokė ne vien to, 

kas vadovėliuose parašyta. Ji mane įkvėpė, buvo man pavyzdys. Pagalvo-

jau, jog noriu būti kaip ji. 

-  Ar dirbti kūno kultūros mokytoja – sunkus darbas?  

 -  Mokytojo profesija yra gyvenimo būdas, nenuilstamas, įdomus 

bendravimas su jaunimu, kuris neleidžia „užmigti“, skatina keistis. Labiau 

tobulėti skatinančio darbo neįsivaizduoju. Pasirinkus gyvenimo kelią, viską 

reikia daryti nuoširdžiai. 

- Kokių įdomių, įsimintinų įvykių yra nutikę, būnant kūno kultūros mokytoja? 

 - Turbūt vieno įvykio, kuris būtų labiausiai įsimintinas, įvardyti negaliu. Tokių įvykių būna daug, mokiniai vis 

nesiliauja stebinę. 

- Kokia yra reali sporto nauda paaugliui? Kaip rasti motyvacijos sportui, kaip gyvenimo būdui? 

 - Bet kokio amžiaus žmogus privalo būti fiziškai aktyvus. Ne išimtis yra ir paaugliai. Reguliarus judėjimas yra 

būtinas gerai fizinei formai, savijautai palaikyti, yra geros sveikatos pagrindas. Nepakankamas fizinis aktyvumas 

neigiamai veikia paauglio laikysena, raumenų darbingumą, ištvermę, mažina širdies ir kraujagyslių sistemos 

funkcines galimybes. Kaip rasti motyvacijos sportuoti? Tiesiog priversti save veikti, turėti realius tikslus sportuo-

jant. Dauguma žmonių ieško pasiteisinimų, tingi, taip ir nesiryžta išeiti iš komforto zonos. Reikia susitarti su savimi 

veikti, o geriausia -  tikslus, pažadus užsirašyti, suvokti veiksmų prasmę, stebėti savo progresą, fizinės būklės kai-

tą.  

- Kokias charakterio savybes reiktų turėti, norint tapti kūno kultūros mokytoju? 

 - Meilę darbui, meilę vaikams, sportui, gyvenimui.  

Didždvario ir Juliaus Janonio gimnazijos projektas „Vėl kartu: 120 minučių“ 

 Gegužės 9 dienos rytą dvi seniausios Šiaulių gimnazijos 

atkūrė istoriją – mūsų gimnazija trumpam tapo 1851 metais 

įkurta Berniukų gimnazija. Didždvario gimnazijos vaikinai tris 

pamokas mokėsi kartu su mūsų gimnazistais, o merginos, 

pasipuošusios baltomis apykaklėmis ir suknelėmis, mokėsi 

1898 metais įkurtoje Mergaičių gimnazijoje (dabar Didždva-

rio gimnazija). Mainų projektas „Vėl kartu: 120 minučių“ skir-

tas Didždvario gimnazijos 120 metų jubiliejui paminėti.  



  Valstybės pažinimo centro inicijuo-

tame projekte „Misija  2017-2018 „Laisvės 

kelionė“ dalyvavo ketvirtokų komanda.  

Gimnazistai visus metus vykdė įvairias už-

duotis, susijusias su Lietuvos Nepriklauso-

mybės akto signatarais. Ieškojo jų 

pėdsakų Šiauliuose, Vilniuje ir net Ožka-

baliuose. Kūrė filmukus, dalyvavo talkoje, 

rašė linkėjimus ir pasižadėjimus Lietuvai. 

Pasibaigus projektui buvo apdovanoti 

kelione į Valstybės pažinimo centrą, Vil-

niuje, lankėsi Signatarų namuose, Jono 

Basanavičiaus tėviškėje.  

AKTUALIJOS 12 

Tėvų diskusijų klube – apie vaikus, save ir bendravimą 
 Tėvų diskusijų klubas, 

kuris vyko kiekvieno mėnesio 

pirmą pirmadienį, šiais mokslo 

metais pasiūlė šešias temas: 

„Tėvų patirties įtaka vaiko as-

m e n y b ė s  u g d y -

mui“ (psichologė Rasa Slonskie-

nė), „Kaip vaikus skatinti skaity-

ti“ (lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Alma Šeputienė),  

„Aš su kitais ir tarp kitų – emoci-

n i o  i n t e l e k t o  a t s p i n -

dys“ (socialinė pedagogė Ilo-

na Atkočaitienė), „Profesijos 

pasirinkimo galimybės. Populia-

riausių studijų meniu" (profesijos 

patarėja Sigutė Stonkienė), 

susitikimas – ekskursija „Įdomioji 

gimnazijos istorija“ (direktorius 

Rimas Budraitis), „Tėvų ir vaikų 

prasmingas bendravimas. Kaip 

išmokti atpažinti jausmus ir val-

dyti savo elgesį“ (psichologė 

Rasa Slonskienė). Dėkojame 

tėvų diskusijų klubo dalyviams. 

Kiekvieno mėnesio pirmą pirmadienį Tėvų diskusijų 

klube renkasi mokinių tėveliai pasikalbėti, padisku-

tuoti jiems rūpimomis temomis, kurias veda gimna-

zijos mokytojai, specialistai, specialiai pakviesti  

svečiai.  Daiva GEDMINIENĖ,  

Neformaliojo švietimo ir pagalbos skyriaus vedėja 

Misija  2017-2018 „Laisvės kelionė“ 

Gimnazijos abiturientų komanda po apdovanojimų Valstybės pažinimo 

centre.   

Elvyra RICKEVIČIŪTĖ, 

 istorijos mokytoja 

Gimnazistai paminėjo Europos dieną 
 Europos diena – kasmetinė tarptautinė šven-

tė, simbolizuojanti Europos taiką, vienybę, bendra-

darbiavimą. Europos Sąjungos narės, tarp jų ir  Lietu-

va, ją švenčia gegužės 9 dieną. Šia progą trečiokai 

su istorijos mokytojomis Kristina Murauskiene ir Elvyra 

Rickevičiūte puikiai paminėjome: rašėme palinkėji-

mus Europos Sąjungos šalims, pūtėme specialiai 

Europos dienai skirtus balionus, dirbome su žemėla-

piais, kuriuose turėjome atpažinti ir parašyti visas 

Europos Sąjungos šalis, diskutavome, kodėl buvimas 

Europos Sąjungoje mums svarbus. Pagilinome savo 

žinias ir pasijutome tikrais europiečiais. 

Vaiva VALANČIŪTĖ, 

žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė 

Rašėme palinkėjimus Europos Sąjungos šalims, pūtėme spe-

cialiai Europos  dienai skirtus balionus, karpėme žvaigždutes.  

5 SPORTAS 

Informaciją parengė kūno kultūros mokytojos: Linda Gudaitė, Irena Vidžiūnienė  

Gimnazijos krepšinio 
lygos taurės turnyras 

 Gegužės 23 dieną pergalėmis finišavo 

gimnazijos krepšinio lygos taurės turnyras. Finale 

kovojusių vaikinų komandų vietos gimnazijos 

krepšinio lygos taurės turnyre paaiškėjo po at-

kaklių finalinio ketverto rungtynių. Pergale ir nu-

galėtojų vardais džiaugėsi komandos „SIMAS“ 

vaikinai. Nugalėtojai ir prizininkai apdovanoti 

gimnazijos krepšinio lygos taurės turnyro meda-

liais, komandai nugalėtojai įteikta pereinamoji 

gimnazijos krepšinio lygos taurės turnyro taurė.   

II vieta Šiaulių miesto gimnazijų mėgėjų tinklinio turnyre 

   

Vasario mėnesį prasidėjusios Šiaulių miesto gimnazijų mėgėjų tinklinio varžybos baigėsi balandžio pabaigoje. 

Aštuonių gimnazijų vaikinų tinklinio komandos atkakliai varžėsi visose rungtynėse. Ne vieną kartą mūsų gimnazi-

jos vaikinams teko pakovoti dėl paskutiniojo lemiamo taško. 

Vaikinų ir merginų mėgėjų tinklinio turnyro komandų prizininkių sveikinimas vyko gegužės 17 dieną mūsų gimnazijos sporto 

salėje. Turnyro nugalėtojams ir prizininkams įteikti medaliai ir taurės. Sveikiname Deividą Barzinską, Rytį Šivicką, 

Domantą Jankevičių, Vilių Butenį, Roką Bagdoną, Dominyką Zaborą, Arną Žukauską, Lauryną Liugą, Augusti-

ną Vičą, Gabrielių Eidintą, Martyną Jurgaitį, Roką Miltenį, laimėjusius II vietą. 

Mokyklų žaidynių finalinių  

tinklinio varžybų nugalėtojai  

 Vaikinai tinklinio aikštelėje savo jėgas išbandė su Vilniaus rajo-

no Egliškių Šv. Jono Bosko, Šilalės rajono Kvėdarnos Kazimiero Jau-

niaus ir Kauno rajono Akademijos U.Karvelio gimnazijų komandomis. 

Visose rungtynėse vaikinai, iškovoję pergales, tapo varžybų nugalė-

tojais. Sveikiname Daumantą Mockų, Augustiną Laurušką, Luką 

Pranį, Paulių Skėrį, Dovydą Radavičių, Varužan Alojan, Arną Cha-

dzevičių, Kostą Zeleckį. 

Paskutinį gegužės penktadienį mūsų gimnazijos vaikinų tinkli-

nio komanda dėl nugalėtojų taurės kovojo Lietuvos mokyklų 

  žaidynių finalinėse tinklinio varžybose.  



ĮVYKIAI 6 

Robertas KAZBARAS, 
MMB ,,MonKey“ prezidentas  

MMB „FollyRed“ veikla 

 Mūsų gimnazijos mokinių mokomoji bendrovė 

„FollyRed“ – tai šešių gimnazistų komanda: Dovijus Žilinskas 

(III b), Gintarė Skėrytė (III e), Gabrielė Goštautaitė (III c), Elina 

Smilgevičiūtė (III c), Gabrielė Jonaitytė (III e), Matas Valinčius 

(III a), tikinti, jog „sveikame kūne - sveika siela!” Siūlėme pra-

dėti nuo sveikos mitybos, kurią palaikyti gali padėti MMB 

„FollyRed“ termo maišeliai. Jie leidžia mėgautis šiltu maistu 

bet kur ir bet kada, sutaupo jūsų 

laiką ir gali tapti jūsų stiliaus paly-

dovu! 

 Gruodžio 15 dieną Vyriausy-

bės rūmuose vykusioje Kalėdinėje 

mokinių bendrovių mugėje 

(organizatorius Lietuvos Junior 

Achievement (LJA) jaunieji versli-

ninkai prisistatė komisijai ir atsaki-

nėjo į klausimus. Nuoširdžiai džiau-

giamės laimėta III vieta ir gavę 

Lietuvos pramonininkų konfedera-

cijos simpatijų nominaciją, kurią 

įteikė LPK prezidentas Robertas Dargis. 

 Vasario 2 dieną „Litexpo“ vykusioje mugėje „Verslas 

jauniems 2018“ sulaukėme naudingų patarimų. Mūsų gami-

namų termo maišelių mugės metu įsigijo ne vienas pirkėjas. 

MMB „G-LOVE-IT“ 

MMB ,,MonKey” veikla 
 Gimnazijos mokinių mokomoji bendrovė „MonKey“ – 

tai penkių gimnazistų komanda: Robertas Kazbaras (III a), 

Laura Kalinauskaitė (III c), Justina Sarapinaitė (III c), Rokas 

Rusevičius (III e) ir Ieva Kulikauskaitė (IVe), sukūrusi originalų 

bei praktišką ieškiklį, kuris Bluetooth susiejamas su mobilie-

siems prietaisams sukurta nemokama programėle „MonKey 

Tracker“. Šis ieškiklis padeda surasti pamestą daiktą pasitel-

kiant garsinį signalą. 

    Vasario 9 dieną Lietuvos parodų ir kongresų centre LI-

TEXPO šurmuliavusioje Lietuvos Junior Achievement 

(LJA) ,,Verslas jauniems“ mokinių startuolių mugėje - konkurse 

„MonKey“ debiutas buvo itin sėkmingas! Gavome nomina-

ciją už geriausią marketingo idėją ir laimėjome II vietą. 

   Kovo 21 – 23 dienomis Kaune vykusioje tarptautinėje mo-

komųjų bendrovių mugėje  „Innovative Business 2018“ laimė-

jome I vietą  ir „Profesionaliausio prekinio ženklo“ nominaci-

ją. 

   Balandžio 27 dieną Šiaulių regioninėje mugėje laimėjome 

„Geriausios MMB regione“ ir „Versliausios bendrovės“ nomi-

nacijas, o Lietuvos mokyklų apdovanojimuose pelnėme 

„Metų inovacijos“ apdovanojimą. O gegužės viduryje MMB 

MonKey LJA nacionaliniame MMB startuolių konkurse laimė-

jo 3 vietą! 

      Kaip ir plėtojant bet kurį verslą, susidūrėme su įvairiais iššū-

kiais, patyrėme pakilimų ir nuosmukių. Visi šie įvykiai ugdė 

mūsų verslo supratimą, bendravimo bei bendradarbiavimo 

kompetencijas. Suvokėme idėjos generavimo ir komandinio 

darbo svarbą. Supratome, kaip svarbu verslininkui įsigilinti į 

pirkėjų poreikius ir gaminti kokybiškus produktus.  

Viena stipriausių MMB  Lietuvoje bendrovių — jano-

niečių ,,MonKey”.  

MMB „FollyRed“ Šiaulių regioninėje mugėje buvo nominuota kaip 

„GERIAUSIAS SPRENDIMAS VARTOTOJŲ PROBLEMAI“. 

Gintarė SKĖRYTĖ, 
MMB „FollyRed“ prezidentė 

 Gimnazijoje veikė dar viena MMB  „G-LOVE-IT“, kuri siuvo pirštines iš 

perdirbamų medžiagų, jas dekoravo ir vykdė  pardavimus. Šiai bendrovei 

vadovavo Jonas Šivickis (III e), o jos nariai:  Klaudija Bružaitė (III e), Karolina 

Grigaitė (III e) ir Andrius Vasiljev (III c).  

  Gegužės viduryje LJA nacionaliniame MMB startuolių konkurse MMB 

FollyRed buvo tarp dešimties geriausiųjų respublikos MMB. 

MMB veiklą koordinuoja ekonomikos mokytoja Aurelija Šmitienė.  

MMB  „G-LOVE-IT“ siuvo pirštines iš perdirbamų medžiagų, jas  

dekoravo ir vykdė  pardavimus. 

11 PARODOS 

Gimnazijos inf. 

Tarptautinės robotikos  
varžybos „Saulės robotų mūšis 

2018“ 

 Balandžio 7dieną Šiauliuose vykusiose tarptautinėse 

robotikos varžybose „Saulės robotų mūšis 2018“ linijos seki-

mo robotų rungtyje pirmą vietą laimėjo II e klasės gimnazis-

tas Deimantas Norvilis. Varžybose taip pat dalyvavo Valen-

tas Labuckas (mini sumo robotų rungtis 5 vieta), Austėja 

Šernaitė (folkrace robotų rungtis), Simonas Paltarokas (mini 

sumo robotų rungtis 4 vieta), Tomas Sobutas (Mini Sumo 

robotų rungtis). Įvairiose robotikos rungtyse dalyvavo virš 

140 robotų iš Lietuvos ir Latvijos.  

Janoniečiams sekėsi tarptautinėse robotikos  

varžybose „Saulės robotų mūšis 2018“. 

Atidaryta buvusio janoniečio  
Ryčio Milkinto angelų paroda 

„Esantys šalia“ 
 Balandžio 24 dieną gimnazijos 

bibliotekoje atidaryta drožinėtų angelų 

paroda „Esantys šalia“. Parodą pristatė 

buvęs janonietis, tautodailininkas, An-

gelo muziejaus Šiauliuose įkūrėjas Rytis 

Milkintas. Į gimnaziją sugrįžusį R. Milkintą 

sveikino direktorius Rimas Budraitis, mo-

kytojai. Ši paroda – jau 23-ioji autorinė 

R. Milkinto paroda. Rytis Juliaus Janonio 

gimnazijoje mokėsi ketverius metus, šią 

mokslo įstaigą jis vadina savo gyveni-

mo Alma Mater. 

Gimnazijos nuotr. 

Gimnazijos inf. 

Igno Vedecko „Miražinė Viltis” 
 Balandžio 26 dieną atidaryta Igno Vedecko (III a) tapybos darbų paro-

da „Miražinė viltis“. Autorius žiūrovams pateikė šešis tapybos darbus, kuriuose 

dominuoja gamtos motyvai. Dailininko teigimu, tai tarsi galimybė keliauti vir-

tualiai, pabėgant nuo kasdienybės, leidžiant teptukui ir dažams kurti vaizdini-

us, kuriais vėliau galima gerėtis. 

 Rugilė Klabytė (IV b) gegužės 4 dieną atidarė grafikos darbų 

parodą „Spiritus Zenius“. Autorė, puikiai įvaldžiusi grafikos raiškos prie-

mones, baltų ir juodų dėmių kontrastais siekia įprasmintos plastinės ek-

spresijos. Rugilės darbuose susipina linijų, dėmių ornamentai, kurdami 

dvasių, gyvių ir dievų siluetus. 

„Spiritus Zenius“ 

Gimnazijos inf. 

Gimnazijos inf. 



AKTUALIJOS 10 

Sukvietė „(Inter)nacionaliniai muzikos ypatumai“ 

 Renginio metu nus-

kambėjo triguba premjera 

– 166 laidos abituriento 

Luko Aluzo kūriniai „Valsas 

Nr.9“, „Kova“ ir „Buvo dū-

da Vilniuj“. Soprano bal-

sas, fleitos, klarnetų, trom-

bono, fortepijono ir mažo-

jo būgno garsai klausyto-

jus džiugino ir užsienio 

kompozitorių Béla Bartók, 

Joseph Haydn, Rolf Hur-

delhey, Dmitrij Kabalevskij, 

Friedrich Kuhlau, Francis-

co Tárrega kūriniais. Akimirka po koncerto. Iš kairės, pirmoje eilėje: muzikos mokytoja Inga Valaitienė, sop-

ranas Milda Jurgaitytė, klarnetininkas Lukas Aluzas, pianistė Lukrecija Stonkutė. Iš kai-

rės, antroje eilėje: klarnetininkas Simonas Gudaitis, fleitininkas Gustas Savickas, būgni-

ninkas Paulius Marcinkus, klarnetininkas Deividas Pileckas, trombonininkas Er-

nestas Petraitis. 

Balandžio 20-osios vakarą Juliaus Janonio gimnazija netilo nuo akademinės muzikos garsų. Čia vyko koncertas 

„(Inter)nacionaliniai muzikos ypatumai“, kuriame pasirodė atlikėjai iš visos Lietuvos: mūsų mokyklos, „Romuvos“ 

gimnazijos mokiniai, Vilniaus, Vytauto Didžiojo ir Kauno technologijos univeristetų bei Lietuvos muzikos ir teatro 

studentai.  

Gimnazijos inf. 

Socialinis projektas „Padovanok pasaką“ ir 
savivaldos konferencija 

 Balandžio 20 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje 

vyko mokinių savivaldų konferencija „Savivalda 360°”, kurio-

je susirinko savivaldų atstovai iš miesto gimnazijų bei progim-

nazijų. Konferencijos tikslas – ugdyti savivaldos narių kompe-

tencijas, pasidalyti patirtimi, vykdoma veikla mokyklose. 

Konferencijos metu buvo pristatytas lapkričio – balandžio 

mėnesiais vykęs Juliaus Janonio gimnazijos mokinių seimo 

organizuotas socialinis miesto gimnazijų projektas 

„Padovanok pasaką”. Prie šio projekto išpildymo prisidėjo 

net 6 miesto ir rajono mokyklos – Gruzdžių, Lieporių, Šiaulių 

universiteto, Sauliaus Sondeckio, Simono Daukanto, 

Didždvario gimnazijos bei Lietuvos moksleivių sąjungos Šiau-

lių mokinių savivaldų informavimo centras. Iš viso buvo su-

rinkta 356,21 euro, už kuriuos bus nupirktos dovanėlės mažie-

siems vaikų namų gyventojams. Tačiau gimnazijos dovanojo 

ne tik pinigus, bet ir apsilankymus Šiaulių miesto savivaldybės 

vaikų globos namuose, kuriuose skaitė pasakas vaikams, 

kartu žaidė. Kiekvieno apsilankymo metu vaikai gavo už-

duotį – nupiešti mėgstamiausią savo pasaką, piešiniai buvo  

eksponuojami Juliaus Janonio gimnazijoje.  

Juliaus Janonio gimnazijos Mokinių seimo organizuotas socialinis miesto gimnazijų projektas „Padovanok pasa-

ką” subūrė miesto ir rajono gimnazijas kilniam tikslui: mokiniai rinko pinigus Šiaulių miesto vaikų globos namų 

auklėtinių dovanėlėms, lankėsi juose ir skaitė vaikams pasakas, kartu žaidė. 

Marija Milvydė TAMUTYTĖ,  

mokinių seimo prezidentė 

Gimnazijos nuotr. 

7 TEMA 

Netradicinė geografijos pamoka: „Keliauk kitaip!“  

 Mūsų gimnazijos atstovai Justinas Ta-

mašauskas (I d), Jokūbas Stankaitis (II b), Eglė 

Bagdonaitė (II e)  ir Edgaras Sviščiovas (III c) 

varžėsi tarp 841 Lietuvos moksleivių iš 100 mo-

kyklų, atvykusių iš 34 šalies savivaldybių. Jiems 

teko atsakyti į 30 sudėtingų kelionių geografi-

jos klausimų, apimančių Lietuvos ir pasaulio 

turizmo objektus.  

 Tik vieno taško iki bronzos medalių su-

dėtingame konkurse pritrūko Eglei ir Edgarui! 

 Netradicinėje geografijos pamokoje 

klausėmės vadovėlių autoriaus Ryto Šalnos ir 

Klaipėdos universiteto dėstytojos Angelės Po-

komorienės įspūdžių iš kelionės po Islandiją.  

 Antroje pamokos dalyje kelionės įspū-

džius pirmą kartą turizmo parodos istorijoje 

pristatė moksleivis – ši garbė atiteko janonie-

čiui Edgarui Sviščiovui. Apie 600 žmonių audi-

torijai Edgaras pasakojo apie sudėtingą 100 

km pėsčiųjų žygį Kuršių nerijoje, kurį jam pa-

čiam teko įveikti. Pranešimas sulaukė daug 

dėmesio – puiki Edgaro iškalba ir asmeninių 

emocijų, sunkumų perteikimas nepaliko abe-

jingų. Iš karto po pranešimo prie Edgaro rinko-

si gerbėjai — šeštokai ir vyresnieji, kurie domė-

josi žygio detalėmis ir 2018 metų žygių planais. 

Edgaras gausiai susirinkusius moksleivius pak-

vietė prisijungti prie kelionių organizatoriaus 

„Trenkturas“ organizuojamos gimnazijų lygos ir 

švęsti Lietuvos Šimtmetį keliaujant po savo šalį 

pėsčiomis. Už puikų pranešimo pristatymą 

Edgarui žurnalo „National Geographic“ atsto-

vai įteikė metų prenumeratą!  

Keturi janoniečiai buvo pakviesti dalyvauti netradicinėje geografijos pamokoje ir  žinių konkurse „Turizmo  

geografija. Keliauk kitaip!“, kuris vyko Vilniuje, turizmo parodos „Adventur 2018“ metu. 

Gitana KAZIMIERAITIENĖ, 

geografijos mokytoja 

Didždvario ir Juliaus Janonio gimnazistai pastatė spektaklį 
Kokios tiesos slypi už durų? Ar galėtum pasakyti, kiek yra dukart du? Du du? O triskart 

trys? Taip pat trys? Kas ta filosofija be medicinos ir teologijos? 

 Gegužės 28 dieną Juliaus Janonio gimnazija ir kaimyninė Didždvario gimnazija parodė bendrą spektaklį „Sapnai” 

pagal Augusto Strindbergo pjesę „Sapnas”. Premjera norėjome dar labiau suartinti ir pagyvinti gimnazijų bendradarbiavi-

mą, paskatinti gimnazistų kūrybiškumą. 

 Spektaklio aktoriai, Didždvario gimnazijos mokiniai: Beatričė Venckutė ( TB1),Beatričė Rastaitytė ( TB1), Dominykas 

Jokubauskas (TB1), Barbora Ražinskaitė (TB1). Juliaus Janonio gimnazijos aktoriai: Gražvydas Jakumas (III c), Elzbieta Gir-

kantaitė (III d), Aivaras Naudžius (III c), Gabrielė Goštautaitė (III c). Spektaklį režisavo janonietis Airis Kairys (III c). Dėkoju už 

bendradarbiavimą ir galimybę kurti kartu. 
Airis KAIRYS,  

III c klasės mokinys 

Juliaus Janonio gimnazija ir kaimyninė Didždvario gimnazija pastatė bendrą spektaklį „Sapnai”. Pirmas iš kai-

rės spektaklio režisierius Airis Kairys. 

Edgaro Sviščiovo  

pranešimas sulaukė 

didelio dėmesio. 
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Janoniečiai -  projekto ,,Mokyklos - Europos  Parlamento  
ambasadorės“ laimėtojai 

 Mūsų gimnazijos mokiniai tapo Europos Parlamento 

ambasadoriais. Eglė Bagdonaitė, Smiltė Nostytė, Kotryna  

Najulytė, Emilija Ruškytė, Jokūbas  Jonas Stankaitis ir Dominy-

kas Zaboras kartu su istorijos mokytojomis Elvyra Rickevičiūte ir 

Kristina Murauskiene tapo projekto "Mokyklos - Europos Parla-

mento ambasadorės" (MEPA) dalyviais ir laimėjo kelionę į 

Strasbūrą! 

 Visus metus komanda vykdė veiklas, susijusias su Euro-

pos Sąjunga, į mokyklą kvietė svečius, kurie yra dirbę Europos 

Parlamente, ėjo į kitas mokyklas ir bibliotekas, vedė protų 

mūšius, bendravo su jaunimu, senyvo amžiaus ir negalią turin-

čiais žmonėmis. Gegužės 9-ąją  šventė Europos dieną, kartu 

su mokyklos gimnazistais ir ERASMUS + programos svečiais 

rašė linkėjimus Europos Sąjungai. Gegužės mėnuo buvo pas-

kirtas pamokoms apie Europos Sąjungą, Europos Parlamentą, 

ES šalių nacionalinius patiekalus, tyrinėjome kiekvienos šalies 

euro monetas. 

Gimnazijos mokiniai, Europos Parlamento ambasa-

doriai, su istorijos mokytojomis Kristina Murauskiene 

(pirma iš kairės) ir Elvyra Rickevičiūte. 
Eglė BAGDONAITĖ, II e klasė,   

MEPA jaunesnioji ambasadorė  

Berniukai vėl pakvietė į  
muzikos vakarą 

 Tai įvyko 2018-aisiais, Kovo 8-ąją, kai aktų salė pakvipo 

tulpėmis ir nuaidėjo pirmosios šmaikščios vedėjų Edgaro ir 

Roberto frazės. Vėliau suskambo muzika: trijulės Roko, Eiman-

to ir Teodoro pasirodymas, išskirtinis Kornelijaus gitaros skam-

besys, Gražvydui paklūstantis fortepijonas ir  užburiantis Deivi-

do balsas. Taip pat puikus Igno ir Vaivos kūrinys, Pijaus balsas, 

nepaliekantis abejingų. Tai muzika, sukūrusi moterims ypatin-

gą vakarą, kupiną puikių emocijų - džiaugsmo, juoko, susiža-

vėjimo. Ačiū žiūrovams ir dalyviams!  

Moters dienos proga gimnazijos berniukai dovanojo 

moterims ir merginoms nuostabų muzikos  vakarą.   
Marija Milvydė TAMUTYTĖ,  

mokinių seimo prezidentė 

Patyriminio ugdymo diena Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje 
 Balandžio 19 dieną gimnazijoje vyko Patyriminio ugdy-

mo diena. Jos metu pristatyti gimnaziniai ir brandos darbai, 

organizuotas „Realinių mokslų žvaigždžių“ konkursas, IV klasių 

gimnazistams pristatyta Lietuvos aukštųjų mokyklų asociaci-

jos bendrajam 

priėmimui or-

g a n i z u o t i 

(LAMA BPO) 

in formaci j a , 

kaip pildyti 

studijų prašy-

mus. Mokiniai 

turėjo galimy-

bę susipažinti 

su chemijos, 

r o b o t i k o s , 

g e o g r a f i j o s 

STEAM programa. Emilija Baranauskaitė pasakojo apie mo-

kymosi patirtį JAV.  

Pristatyti 28 gimnaziniai darbai. Savo tematika ir problemati-

ka gimnaziniai darbai skirtingi: nuo pjesės fortepijonui 

„Vasaros aušra“ (autorė Ūla Levanaitytė) iki „Atrask gimna-

zijos istoriją interaktyviuose maršrutuose“ (autoriai Smiltė 

Nostytė (II b), Rokas Gervetauskas (II c), Arijus Lengvenis (II 

c), Milda Staponkutė (II d), Gabija Žvigaitytė, (II d), Gabija 

Dargytė (II d). Mokinius konsultavo ir gimnazinius darbus 

rengti padėjo 20 mokytojų. 

Konkurse „Realinių mokslų žvaigždės“ nugalėtojais tapo 

Didždvario komanda, antri liko Juliaus Janonio gimnazistai, 

trečiąją vietą laimėjo „Romuvos” gimnazijos mokiniai ir ant-

roji Juliaus Janonio komanda. 

Daiva RINDZEVIČIENĖ,  

Ugdymo skyriaus vedėja 

Patyriminio ugdymo dieną pristatyti 28  

gimnaziniai darbai. 

Gimnazijos nuotr. 
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Rita MARGEVIČIENĖ,  

etikos mokytoja 

Edinburgo hercogo apdovanojimų programos  
generalinis sekretorius pagyrė janoniečius 

 Balandžio 5 dieną Emilija Ruškytė (III 

d), Edgaras Sviščiovas (III c) ir „DofE“ prog-

ramos mokykloje vadovė Irena Vidžiūnienė 

dalyvavo susitikime su Edinburgo hercogo 

apdovanojimų programą pasaulyje koordi-

nuojančio fondo generaliniu sekretoriumi 

John May.  J. May džiaugėsi Edgaro ir Emili-

jos tikslais, linkėjo sėkmės žygyje. Žygių prog-

ramos daliai vadovauja DofE žygių instrukto-

rė, tikybos mokytoja Danutė Kratukienė. 

Edinburgo hercogo apdovanojimų progra-

ma – tai vienintelė pozityvios lyderystės 

programa pasaulyje, veikianti daugiau nei 

130 valstybių ir kasdien skatinanti tobulėti 

jaunimą veikti bei mokytis.    

Juliaus Janonio gimnazija antri metai dalyvauja DofE apdovanojimų programoje. Šiais mokslo metais iš 30 gim-

nazijos mokinių, dalyvaujančių DofE programoje bei siekiančių bronzos arba sidabro lygio apdovanojimo bei 

ženklelio. Bronzos ženkleliai įteikti net 15 mūsų gimnazistų.  

Irena VIDŽIŪNIENĖ, 

„DofE“ programos mokykloje vadovė  

 Edinburgo hercogo apdovanojimų programą pasaulyje koordinuo-

jančio fondo generalinis sekretorius John May (centre) džiaugėsi 

janoniečių Edgaro Sviščiovo  ir Emilijos Ruškytės išsikeltais tikslais. Deši-

nėje: „DofE“ programos mokykloje vadovė Irena Vidžiūnienė.  

Projektas „Šakotas giminės medis“ užaugino 
naujus medžius 

 Projektas  „Šakotas giminės medis“  vėl pakvietė visus 

I gimnazinių klasių mokinius kurti savo šeimos medžius. Ši pro-

jektinė veikla buvo integruota per etikos ir lietuvių kalbos 

pamokas.  Mokiniai buvo supažindinti su darbo reikalavi-

mais, kokių  turės laikytis medžio sudarymo taisyklių. Visas 

kūrybinis procesas užtruko kelis mėnesius, o rezultatas – gimi-

nės medžių pristatymas per lietuvių kalbos pamokas. Pristaty-

muose mokiniai pasakojo, kad didžiąją dalį  informacijos 

jiems suteikė seneliai, tėvai, su kuriais turėjo progą išsamiai 

pasikalbėti apie šeimą ir giminę. Projekto  veikla skatina ge-

riau pažinti  savo giminės šaknis,  skatina bendravimą su šei-

mos nariais, ugdo kūrybiškumą.  

I klasių gimnazistų  sukurti genealoginiai medžiai įvairūs, nuo meninių kūrinių iki schemų. 

Gimnazijos nuotr. 


