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Gimnazija pasitiko buvusius
abiturientus
Senovinių daiktų parodoje tarpukario Lietuvos dvasia

Chemijos pamoka kitaip
Kovo 26 dieną Juliaus Janonio
gimnazijoje netradicinę chemijos pamoką vedė Kauno technologijos universiteto docentas daktaras Anatolijus
Eisinas ir lektorius, taip pat be penkių
minučių daktaras Tadas Dambrauskas.
Ši chemij os pamoka/seminaras
(teorinė ir praktinė tuo pačiu metu)
buvo skirta iš arčiau susipažinti su gam-

tos mokslais, plėtojamais KTU Cheminės technologijos fakultete: studijomis,
baigiamųjų darbų ypatumais bei karjeros galimybėmis. Pamokos metu taip
pat buvo atliekami cheminiai bandymai. Ačiū gimnazijos svečiams už įdomią pamoką ir naudingą informaciją.

SPORTAS
Gimnazijos sporto komitetas
sėmėsi patirties
Laimėjimas Šiaulių miesto
mokyklų badmintono varžybose

Gimnazistams neretai kyla klausimas: kokia yra daug pastangų, laiko, streso ir stiprių
nervų reikalaujančių kontrolinių darbų prasmė? Jų mūsų gimnazijoje vyksta itin dažnai, būna, po keletą per dieną. „Tebūnie šviesa” domėjosi mokinių ir mokytojų nuomonėmis apie kontrolinių darbų organizavimą. Ar reikia jų tiek daug?
Nukelta į 3 psl.

Pristatome naują rubriką
„Mokytojas irgi žmogus”

„Janonio Boutique“
startuoja!

Sigita STONKIENĖ,
profesijos patarėja, žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė

Gimnazistams pristatyta Vilniaus universiteto SMMS stovykla
Kovo 25 dieną Juliaus Janonio gimnazijoje buvusi janonietė Dominyka Razanovaitė, Vilniaus universiteto studentė, K.
Butkaus stipendininkė, gimnazistams pristatė SMMS (Studentai – moksleiviams, moksleiviai – studentams) – VU Studentų atstovybės organizuojamą trijų dienų stovyklą moksleiviams. Stovyklos tikslas –
padėti moksleiviams išsigryninti savo pašaukimus, susipažinti su studijų progra-

momis, dalyvauti veiklose - kuo daugiau sužinoti apie universitetą ir studijas
jame.

Skaitykite 4 psl.
Nemokama stovykla organizuojama balandžio 12-14 dienomis Vilniuje.

Gimnazistai paraginti registruotis į stovyklą ir rašyti motyvacinius laiškus.

Gimnazijos inf.

Skaitykite 9 psl.
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SPORTAS

Abiturientų Šimtadienis – šventė ir dalyviams, ir žiūrovams

Laimėjome Šiaulių miesto mokyklų badmintono
varžybas

Vasario 8 dieną koncertų salėje „Saulė“ įvyko grandiozinis Juliaus Janonio gimnazijos 168 laidos Šimtadienis.
Dviejų renginių (dieninio ir vakarinio) metu susirinkusi mokinių, mokytojų, šeimos narių ir draugų auditorija plojimais pasitiko jaunuosius aktorius, dainininkus bei šokėjus.
Repeticijų pradžia – jau
rudenį
Nors renginys įvyko
vasarį, abiturientai į repeticijas susibūrė spalį. Pirmiausia statyti šokiai – šiais metais šokti panoro itin didelis
skaičius mokinių. Šimtadienio organizatorė Emilija
RUŠKYTĖ sakė: „Šimtadienio
projektas – didelis darbas.
Visų pirma, yra daug skirtinEmilija RUŠKYTĖ: „Teko išmokti rasti kompromisus su gų žmonių, ir visi su savo
120 žmonių, kurie visi norėjo idėjomis, kurias turi priimti ir
pabandyti
įgyvendinti.“
būti Šimtadienio dalimi.”
Buvo labai svarbu tarp
abiturientų rasti entuziastų, kurie padėtų režisierei, koordinuotų reikalus ir bendrautų su administracija bei visa abiturientų laida. Šokius kūrė merginų komanda, atsakinga už
gražų pasirodymą. „Laikotarpį nuo spalio iki vasario aš prisimenu tik su šypsena, teko apsigyventi mokykloje iki 18 ar 19
valandos kasdien.
Šimtadienis suvienijo laidą
Pasiruošimas Šimtadieniui pareikalavo sunkaus abiturientų triūso. Repeticijos vyko iki vėlyvo vakaro. „Reikia labai

gerai planuoti savo laiką, paaukoti kitas veiklas, galvoti, ką
nori išvysti žiūrovas ir įdėti daug pastangų, kad daugybė
šokėjų scenoje judėtų kaip vienas,“ – teigia Emilija. Džiugu,
kad visi vieningai sutarė stengtis tiek, kiek pajėgs. Būtent
vienybė suartino abiturientus, dar stipriau paskleisdama
bendrą dvasią. „Mūsų spektaklis buvo labai gražus, linksmas
ir nuotaikingas. Jis mus parodė mūsų tikruosius veidus, leido
pažinti vienas kitą ir padaryti tai, ko kai kurie niekada nebuvo darę.”
Patenkinti ir žiūrovai

Po kiekvieno spektaklio epizodo užplūsdavo aplodismentai, kartais lydimi šūksnių. Trečiokams atstovavusi Elzė
URBIETYTĖ pabrėžė: „Labiausiai patiko spektaklio emocijos,
šokiai bei dainos. Veiksmo netrūko: vieną sceną keitė kita,
įtraukdamos žiūrovus į reginio sūkurį”
Antrokė Vaida RAČKAUSKAITĖ apie Šimtadienį sakė:
„Spektaklis man labai patiko. Jis prikaustė žiūrovo dėmesį,
turėjo gilią mintį. Mane labai sužavėjo abiturientų nuoširdumas scenoje.”
Režisierė: „Spektaklis lyg mažas stebuklas”
Šimtadienio režisierė ir teatro mokytoja Evelina MAČIŪNIENĖ irgi sulaukė garsių ovacijų. Be jos mokinių spektaklis nebūtų toks, koks buvo. Pati mokytoja džiaugsmingai atsiliepė apie reginį: „Mintis buvo brandinta penkerius metus, ir
viskas pavyko dar geriau nei tikėjausi, nes sulaukiau didelio
abiturientų noro ir pagalbos.” Režisierės manymu, Šimtadienis abiturientams buvo nuostabi gyvenimiška praktika, „nes
mokykloje galime kurti mažus stebuklus, kuriuos prisiminsime
visą gyvenimą.“
Po šventės – dar viena šventė
Įsiaudrinę ir linksmi abiturientai po vakarinio pasirodymo rinkosi Šiaulių arenoje. Linksminosi iki paryčių: šoko Šimtadienio spektaklio šokius, prisidėjo net tie, kurie scenoje
nešoko. Šimtadienis suvienijo laidą - abiturientai tapo viena
didele Juliaus Janonio gimnazijos 168 laidos šeima.

Miglė PETKUTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ specialioji korespondentė

Įsiaudrinę ir linksmi abiturientai Šimtadienio šventę pratęsė Šiaulių arenoje.
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Mūsų gimnazistai ne vienerius
metus džiugina laimėjimais badmintono aikštelėje. Kovo 7 dieną, dalyvaudamos miesto mokyklų badmintono
varžybose, abi gimnazijos komandos
iškovojo nugalėtojų vardus. Sveikiname ir džiaugiamės Vaivos Balvočiūtės, Vakarės Baltutytės, Evos Stapon-

kutės, Gabrieliaus Eidinto, Roko Miltenio, Arno Chadzevičiaus ir Mato Budreckio laimėjimais bei iškovota galimybe atstovauti Šiaulių miestui Lietuvos mokyklų žaidynių badmintono
finalinėse varžybose.

Janonietės - Šiaulių miesto merginų
salės futbolo (Futsal) žaidynių
LADYGOLAS III vietos laimėtojos
Šiaulių Simono Daukanto gimnazijos sporto salėje vyko Šiaulių
miesto merginų salės futbolo (Futsal) žaidynių LADYGOLAS varžybos. Šiose varžybose mūsų gimnazijos merginų futbolo komanda
iškovojo III vietą.

Mokytoja Irena - „Olimpinės
kartos” Metų Pedagogė
Lygiai prieš metus vyko ketvirtasis
Olimpinio švietimo forumas, kuris man
buvo pirmasis. Tąkart sutikau daug labai įdomių žmonių, kurie mane ypatingai sudomino ir paskatino veikti. Taip
pat tądien vyko ir projekto „Olimpinė
karta“ apdovanojimai, kuriuose buvo
įteikiami prizai geriausiems metų pedagogams, įstaigoms ir projektams. Tądien aš nustebau, kad mano mokytoja
ir mokykla negavo apdovanojimo. Iš
vienos pusės, ne dėl statulėlės visa tai
vyksta, bet iš kitos - žmogui svarbu būti
įvertintam. Puikiai pamenu, kaip priėjau
prie Irenos Vidžiūnienės ir pasakiau:

„Ruoškitės atsiimti prizą kitąmet.”
Po metų nuoširdaus darbo, nemigos naktų ir įvairiausių kitų kalnelių mes
ir vėl Kauno „Žalgirio“ arenoje, tik šį kartą Irena jau laiko statulėlę rankose, o
kita atsirado manosiose. Juliaus Janonio gimnazija yra metų „Olimpinė karta“ projekto įstaiga, kurioje dirba Metų
Pedagogė. Noriu padėkoti visai Sportas
JJG komandai, su kuria kartu tai pasiekėme. Tikiuosi, jog ši platforma, kuri gyvuoja jau 469 dienas, ir toliau sėkmingai
ugdys olimpinę dvasią mokykloje ir ne
tik joje.

Edgaras SVIŠČIOVAS,
IV C klasės mokinys

Gimnazijos sporto komitetas sėmėsi patirties
Mūsų gimnazijos Mokinių sporto komitetas, produktyviai bei smagiai praleidome laiką Druskininkuose. Dalyvavome
renginių organizavimo ir komunikacijos mokymuose. Paskaitas vedė įvairių specialybių kvalifikuoti lektoriai. Po užsiėmimų
jėgas atgavome Druskininkų vandens parke.
Antrąją dieną įgytas žinias pritaikėme vykdydami užduotis žiemos olimpinėse žaidynėse, kurios vyko ,,Snow arenoje”.
Vakare klausėme koncerto, o po jo vyko naktinis bėgimas, kuriame 3 km įveikė kūno kultūros mokytoja Irena Vidžiūnienė.
Trečiąja dieną savanoriavome „LTeam olimpiniame žiemos festivalyje 2019” Olimpinės kartos dirbtuvėse bei dalyvavome
įvairiose rungtyse. Visas tris dienas renginyje buvo
galima sutikti dvi olimpines čempiones Vidą Vencienę ir Dainą Gudzinevičiūtę. Tarp festivalio svečių buvo naujasis švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius, LR Seimo jaunimo ir sporto
reikalų komisijos pirmininkas Kęstutis Smirnovas,
olimpiečiai Justinas Kinderis, Ieva Serapinaitė,
Saulius Ritter, Dovydas Nemeravičius, Milda Valčiukaitė, Ieva Adomavičiūtė, Ričardas Nekrošius
ir kiti. Pirmą kartą festivalyje koncertavo trys grupės: Leon Somov & Kaia, Vidas Bareikis ir
„Antikvariniai Kašpirovskio dantys“.
Labai džiaugiamės galimybe dalyvauti, pristatyti
gimnazijos sporto komiteto veiklą bei gilinti žinias.

Irena VIDŽIŪNIENĖ,
Mokinių sporto komiteto vadovė
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SPORTAS

Gimnazijos stalo
tenisininkai treti Šiaulių
mieste

Geriausi tenisininkai (iš kairės): Vilius Žvaliauskas, Edvinas Gužauskas, Patrikas Juozelėnas, Faustas Kerpė, Augustė Gočelkytė, Domantė Budrytė, Junita Kalnikaitė, mokytoja Rima Kalvelienė.

„Juventos” progimnazijoje vyko Lietuvos
mokyklų žaidynių II etapo Šiaulių miesto stalo teniso merginų komandų ir vaikinų komandų varžybos. Šiose varžybose žaidė ir mūsų gimnazijos
merginos ir vaikinai. Vyko atkaklios kovos, kuriose
nugalėtojams išsiaiškinti prireikdavo net trijų setų.
Po intensyvios ir įtemptos kovos Juliaus Janonio
gimnazijos stalo teniso komandos iškovojo trečiąsias vietas.

Gimnazijos info.

Janoniečių laimėjimai Lietuvos mokyklų žaidynių slidinėjimo varžybose!
Septyni gimnazijos moksleiviai ir treneris Nerijus
Vidžiūnas dalyvavo „Lietuvos mokyklų žaidynėse"
Ignalinoje. Merginų ir vaikinų komandos atkakliai varžėsi slidinėjimo lygumų slidėmis varžybose. Sportininkams teko nemenkas iššūkis - Lietuvos žiemos sporto
centro parengta kalvota trasa. Suminiuose rezultatuose mūsų gimnazijos merginų komanda - Vėja Baškytė, Kristina Šiaulytė, Rugilė Abukaitytė ir Nomeda
Nazarenkaitė - 3 km ilgio trasoje laimėjo II vietą!
Tuo tarpu vaikinai - Rokas Tamašauskas, Martynas Jurgaitis ir Julius Vidžiūnas - varžėsi 5 km slidinėjimo trasoje ir iškovojo V vietą!
Vėjai Baškytei ėjosi lyg per sviestą, ji pademonstravo geriausią laiką iš visų keturiasdešimt penkių varžybose dalyvavusių merginų (00:09:56)!
Nors varžovai buvo stiprūs ir trasa pareikalavo
daug slidinėjimo technikos žinių bei jėgų, janoniečiai
grįžo į Šiaulius su medaliais, prizais, taure bei puikia
nuotaika!

Iš kairės: Nomeda Nazarenkaitė, Kristina Šiaulytė, Julius Vidžiūnas, Martynas Jurgaitis, Rokas Tamašauskas, Rugilė Abukaitytė, Vėja Baškytė.

Rugilė ABUKAITYTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” narė

Lietuvos mokyklų žaidynių
Šiaulių miesto šachmatų
varžybų prizininkai

Gimnazistams neretai kyla klausimas: kokia yra daug pastangų, laiko, streso ir stiprių nervų reikalaujančių
kontrolinių darbų prasmė? Jie mūsų gimnazijoje vyksta itin dažnai, būna, po keletą per dieną. „Tebūnie šviesa"
domėjosi mokinių ir mokytojų nuomonėmis apie kontrolinių darbų organizavimą. Ar reikia jų tiek daug?
Kontroliniai skiriami per dažnai?
Kalbintų gimnazistų nuomonės dėl atsiskaitymų įvairios, tačiau visi sutinka - kontroliniai vyksta per dažnai. Vargas ne vien kontroliniai - per daug užduodama namų darbų, įvairių projektų, praktinių ir savarankiškų užduočių.
Gimnazistai pažymi: daugelis mokytojų akcentuoja
tiktai savo dėstomą dalyką, tarsi nesuprastų, jog mokiniai
mokosi ir kitų. Be to, mokiniai lanko būrelius, savanoriauja
įvairiose įstaigose, o kur dar pamokos su korepetitoriais - jos
irgi kai kuriems būtinos ir svarbios. Grįžus po pamokų, norisi
pailsėti, pamiegoti, paskaityti mėgstamą knygą, pabendrauti su artimaisiais, o savaitgalį skirti savo pomėgiams, šeimai ir draugams. Nemažai mokinių tvirtina turintys augintinius, kuriais privalo pasirūpinti, laukia ir buities darbai. Tuo
tarpu beveik visą laisvalaikį atima pasiruošimas namų darbams ir kontroliniams.
Visi pašnekovai norėtų, jog atsiskaitymai vyktų rečiau:
pavyzdžiui, per dieną rašyti daugiausiai du, taip pat, kad
mokytojai skirtų mažiau namų darbų.

Dideli krūviai neleidžia pailsėti
Dar vienas minusas švietimo sistemoje: leidimas rašyti
daugiau nei vieną kontrolinį darbą per dieną ne tiktai gimnazijos ketvirtokams, bet ir pirmokams. Pati mokausi pirmoje
gimnazijos klasėje ir galiu pasakyti: ne kartą esu rašiusi net
tris kontrolinius per dieną. Viskas būtų gerai, jei po tokios
sunkios dienos būtų galima pailsėti. Deja, apie tai galima tik
pasvajoti, nes kitą dieną laukia kiti atsiskaitymai. Mokiniai
negali kažkur išvykti, rimtai susirgus pakankamai laiko gydytis, kad pasveiktų - iškart prisikaupia atsiskaitymų. Tai tampa
tikru galvos skausmu, kuris išauga į nuovargį, depresiją, o
kartais net į ligas.

Nėra bausmė mokiniui
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Laimutės SAMULIONIENĖS nuomone, kontroliniai neturėtų būti traktuojami kaip bausmė mokiniui. „Mokytojai nenori nieko blogo, tik
patikrinti vaikų žinias ir įsitikinti, kad jie tinkamai suprato pateiktą informaciją”, - sakė mokytoja. Paklausta, ar pati parengia kontrolinių darbų užduotis, mokytoja atsakė, jog
dauguma kolegų patys kuria užduotis, tačiau visada remiasi Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta mokymo programa.

Skiria kartą per mėnesį
Istorijos mokytoja Skirmantė ULVYDIENĖ teigia:
„Kontrolinių darbų rašymas, išėjus skyrių, mano nuomone,
yra privalomas“. Kontrolinius mokytoja formuoja pati, remdamasi praeito skyriaus medžiaga. Mokytoja įsitikinusi, kad
kontrolinių data visada privalo būti aptariama su mokiniais,
suderinant jiems patogų laiką. Atsiskaitomajame darbe turi
būti užduočių, kurias mokinys galėtų pasirinkti pats. Kontrolinis darbas rašomas maždaug kartą per mėnesį, tai, mokytojos nuomone, nėra per dažnai. Taip pat mokytoja teigia,
kad visada su savo mokiniais aptaria kontrolinio darbo užduotis, o tai labai padeda pasiruošti atsiskaitymui.

Šiaulių šaškių - šachmatų klube vyko „Lietuvos mokyklų žaidynių” miesto mokyklų šachmatų varžybos, kuriose dalyvavo
mūsų gimnazijos mokiniai. Varžybos vykdomos 7 ratų šveicariška sistema (15 min. + 5 s.). Po ilgai trukusių kovų mūsų gimnazistai iškovojo bronzos medalius. Sveikiname!

Irena VIDŽIŪNIENĖ,
kūno kultūros mokytoja

Kontroliniai darbai - problema ar būtinybė?

Šachmatų varžybų prizininkai Gabija Šimkūnaitė,
Miglė Semonavičiūtė ir Andrius Šarauskas.
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Mokiniai skundžiasi, jog kontroliniai neretai sukrenta į
vieną savaitę ir tampa tikru galvos skausmu.
Mokytis reikia sistemingai
Zita STANKEVIČIENĖ,
direktoriaus pavaduotoja
ugdymui:
- Kontroliniai darbai
reikalingi dėl dviejų dalykų: pirma, mokytojai turi
patikrinti mokinių žinias ir
įgūdžius: kaip išmoko, įsisavino informaciją ir įtvirtino
ją ilgalaikėje atmintyje.
Antra – moksleiviai turi būti
įvertinti, suteikiamas grįžtamasis ryšys: ką jau moka, o
kur dar reikia pasitempti.
Pagal gimnazijos Mokinių
pasiekimų ir pažangos
vertinimo aprašą, rekomenduojama neplanuoti kontrolinių
darbų paskutinę dieną prieš atostogas, o pirmą dieną po
atostogų rašyti atsiskaitymą griežtai draudžiama. Paskutinę
pusmečio savaitę mokytojas kontrolinių darbų negali organizuoti. Mokytojui rekomenduojama kontrolinių darbų neleisti perrašyti.
Kad žinios ar įgūdžiai išliktų ilgalaikėje atmintyje, reikia nuolatinio kartojimo, įtvirtinimo, dėl to kontroliniai darbai
reikalingi. Kontroliniais darbais, atsiskaitymais patikrinama,
kaip mokiniai įsigilino į tam tikrą temą ir kaip ją suprato.
Manau, jog mokytis reikia sistemingai: ruoštis kiekvienai pamokai, neatidėlioti pasiruošimo kontroliniams darbams ir kitiems atsiskaitymams. Taip pat svarbu nesuprantamus dalykus papildomai su mokytoju pasiaiškinti konsultacijų metu. Sistemingai besimokančiam mokiniui neturėtų kilti
problemų dėl kontrolinių darbų dažnumo ar jų skaičiaus.
Idealu būtų, kad vadovaudamiesi gimnazijos mokinių
pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo, patvirtinto
gimnazijos direktoriaus 2017 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V364, 40 punktu, mokiniai rašytų tik vieną kontrolinį darbą per
dieną. Visose gimnazijos klasėse tam tikrų dalykų (lietuvių
kalbos ir literatūros, anglų kalbos, matematikos, gamtos
mokslų) ugdymą organizuojant srautais, kai sraute dirba
nuo 2 iki 6 mokytojų, praktiškai padaryti taip, kad vienas
mokinys per dieną rašytų tik vieną kontrolinį darbą, tampa
„misija neįmanoma“, nors labai to siekiame.

Dominyka SUTKUTĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” narė
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„Janonio Boutique” startuoja!

Griebk nebereikalingus drabužius ir parduok juos Ja- Renginio organizatoriai: Edgaras Sviščiovas, Goda Katkutė,
nonio butike arba įsigyk naujų! Balandžio 2 dieną pirmą kar- Laura Kalinauskaitė, Robertas Kazbaras ir Evelina Mačiūnietą gimnazijos istorijoje surengtas Janonio butikas pakvietė nė - „Et cetera“ komandos nariai.
Edgaras SVIŠČIOVAS,
išsituštinti savo spintą, prekiauti ir kartu padėti vaikams!

IV c klasės mokinys

Pirkėjai - gimnazistai ir mokytojai - nedvejodami apžiūrinėjo, matavosi patikusius drabužius, aksesuarus. Pirkdami
atkreipė dėmesį į pritvirtintą etiketę. 50 procentų sumos bus
skirta vaikų dienos centrui.
Butiko atidarymo išvakarėse savo nereikalingus rūbus
bendruomenė atnešė į gimnaziją. Butiko savanoriai įvertino
drabužius,
juos
sužymėjo ir renginio dieną iškabino
bei pardavinėjo.
Susidomėjusių
ir
perkančių
buvo
nemažai. Džiugu,
kad kažkam nebereikalingi rūbai
bus dėvimi dar
kartą, o savartynuose bus mažiau
šiukšlių.

Butiko savanoriai įvertino drabužius
ir juos gražiai sudėliojo.

Juliaus Janonio gimnazijos IV a klasės mokinė Viktorija Bungaitė pelnė I vietą Šiaulių miesto meninio skaitymo konkurse. Viktorijos mokytoja Diana Žukauskienė. Sveikiname laureatę ir jai pasiruošti padėjusią mokytoją!

Gimnazijos bibliotekoje atidaryta Vitolio Trušio
tapybos paroda

Pirkėjai - gimnazistai ir mokytojai - nedvejodami apžiūrinėjo, matavosi patikusius drabužius, aksesuarus.

Gimnazijoje koncertą surengė metalo grupė
„Pekla”. Į aktų salę sugužėjo apie šimtas Šiaulių
„Juventos” progimnazijos ir mūsų gimnazijos mokinių bei
mokytojų - pasiklausyti trankios „Peklos” muzikos. Grupė
greitai pakėlė publiką ant kojų, o dainas atliko taip energingai, kad girdėjosi visuose gimnazijos aukštuose.
„Juventos” progimnazijos direktorius Vytautas
Girčius, trumpai pristatė grupę. Ir neatsitiktinai: grupė
2010-aisiais metais susikūrė būtent „Juventos” progimnazijoje anglų kalbos mokytojo Justino Jokubausko iniciatyva. Joje per tuos metus atlikėjai grojo ir keitėsi. Du
buvę juventiečiai Rokas Girčius ir Justinas Jokubauskas,
vėliau mokėsi Juliaus Janonio gimnazijoje. Rokas
„Pekloje“ groja gitara, Justinas mušamaisiais.

Po direktoriaus kalbos atėjo laikas sužibėti šio
koncerto kaltininkams. Grupės dainos kaip reikiant
išjudino žiūrovus. „Pekla“ spinduliavo energiją, garsą, gerą nuotaiką bei galingas emocijas. Visų pasirodymų metu publika buvo raginama dainuoti,
šokti ir linksmintis. Atlikėjų sukurtai energingai atmosferai neatsispyrė ir mokytojai – jie, kaip ir mokiniai, pasidavė grupės raginimui linksmintis. Paskutinė daina nuskambėjo ypač galingai – beveik visi,
buvę aktų salėje, susibūrė prie scenos, arčiau grupės, ir energingai judėjo muzikos ritmu. Koncertas
buvo puiki proga atsipalaiduoti po sunkios dienos,
išgirsti kitokią muziką, kokios dažniausiai nesame
pratę klausytis gimnazijos renginiuose ar koncertuose.

Janonietei - I vieta meninio
skaitymo konkurse

Gimnazijos inf.

„Pekla” sudrebino gimnaziją

„Nesvarbu, kokios žmogus yra profesijos, jis visada gali save išreikšti muzika“, - sakė direktorius ir žvelgdamas į atlikėjus vardijo: šiuo metu sunkųjį metalą groja
gydytojas, anglų kalbos mokytojas, istorikas, filosofas, informacinių technologijų specialistas...
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Kovo 20 dieną gimnazijos bibliotekoje atidaryta žinomo dailininko, Šiaulių miesto garbės piliečio Algimanto Vitolio Trušio (1936-09-16 – 2018-02-22) tapybos darbų paroda
„Iš praeities į dabartį“. Parodoje eksponuojami paveikslai iš
Šiaulių angelo muziejaus fondų. Privataus Angelo muziejaus
įkūrėjas ir direktorius, jauniausias Šiaulių tautodailininkas,
buvęs janonietis Rytis Milkintas, pristatydamas ekspoziciją,
sakė, jog parodos pavadinimą pagimdė idėja viešinti autoriaus kūrybinį palikimą ir po jo mirties. „Tik menas gali sustabdyti laiką”, - paties dailininko žodžius pacitavo R. Milkintas.

Angelo muziejaus įkūrėjas ir direktorius, buvęs janonietis Rytis
Gimnazijos bibliotekoje eksponuojama 12 dailininko Milkintas, bibliotekoje pristatė Vitolio Trušio tapybos parodą.
darbų: sakralioji tapyba. 1990 – 1995 metais kurtuose padėkojo Angelo muziejaus šeimininkui už gražią iniciatyvą –
veiksluose vaizduojamos Lietuvos, Olandijos, Vokietijos bažunikalią parodą surengti savo gimnazijoje.
nyčios. Parodos atidaryme dalyvavo Lietuvos tautodailininSigitė STONKIENĖ,
kų sąjungos, Šiaulių universiteto atstovai, gimnazijos bendžurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė
ruomenė. Gimnazijos direktorius Rimas Budraitis ir svečiai

Protų kovos, skirtos Lietuvos vietovardžių metams
Prasminga prasidėjusį Žemės mėnesį minėti, daugiau sužinant apie
savo artimiausią aplinką, Šiaulius, apie Lietuvą. 2019 metai paskelbti Lietuvos vietovardžių metais, todėl būtent šios tematikos protų kovos sukvietė
moksleivius į Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešąją biblioteką.

Į bibliotekos Konferencijų salę susirinko dvylika komandų, iš kurių šešios komandos – Juliaus Janonio gimnazijos I a, I b, I c, I
d, II d ir III b klasių rinktinės!
Žaidimą sudarė keturi turai po 10
klausimų. Vienas turas buvo skirtas Šiaulių
vietovardžiams. Žaidėjams reikėjo atsakyti,
kuris 1966 metais už beveik 4 tūkstančių kilometrų nutikęs įvykis paskatino vieno Šiaulių
miesto vietovardžio atsiradimą; kurią gyvenvietę, dabar jau tapusią miesto dalimi, kasinėję archeologai rado išlikusius IV amžiaus
šulinius, kuriuose aptikti aštuoni liepos žievės
kibirėliai.

Sunkiojo metalo grupė „Pekla“ greitai pakėlė publiką ant
kojų, o dainas atliko taip energingai, kad girdėjosi visuose
gimnazijos aukštuose.

Geriausiai sunkius klausimus išnarplioti
sekėsi II d klasei – protų kovose užimta II vieta!

„Pekloje” sunkųjį metalą groja įvairių profesijų atstovai.
Vaida RAČKAUSKAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa“ redaktorė

Sveikiname mūsų gimnazijos dalyvius, kurie šauniai susidorojo su
įdomiomis, bet sunkiomis užduotimis. Svarbiausia, noras daugiau
sužinoti apie Lietuvos žemę, geografinių vietovardžių kilmę.

Gitana KAZIMIERAITIENĖ,
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė
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Juliaus Janonio gimnazijoje pradėjo veikti karo
istorijos klubas „Šaulys”

Karo istorijos klubo „Šaulys“ įkūrėjas
Danas Buivydas, padedamas tėvelio
Dainiaus, išsamiai papasakojo apie
kiekvieną II pasaulinio karo laikų eksponatą, jo istoriją, veikimo principą ir
naudojimą.

Kovo 8 -ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse,
Juliaus Janonio gimnazijoje savo veiklą pradėjo karo istorijos klubas
„Šaulys”, kurio iniciatorius, įkūrėjas bei
vadovas - I a klasės mokinys Danas
Buivydas. Klubo atidarymo proga
gimnazijos bendruomenė buvo pakviesta į Signatarų kabinetą apžiūrėti
ekspozicijos „Originalūs Lietuvos tarpukario kariuomenės ir pokario partizanų ginklai bei uniformos”. Ekspozicijoje galima buvo pamatyti Lietuvos
tarpukario kariuomenės, pokario partizanų ir Lietuvos savisaugos bataliono
uniformas, ginklus Mauser K98, MG42, DP-28, karių asmeninius daiktus,
šalmus, gertuves, kardus ir daug kitų
įdomių eksponatų. Apie visus juos išsamiai papasakojo ir į žiūrovų klausimus
atsakė pats Danas su savo tėveliu

Dainiumi Buivydu. Dano tėvas karo
istorija domisi jau 17 metų, ja sudomino ir savo sūnų.
Po parodos Danas, padedamas tėvelio, vedė dvi integruotas istorijos pamokas, kuriose demonstravo
skaidres ir išsamiai papasakojo apie
kiekvieną eksponatą, jo istoriją, veikimo principą ir naudojimą. Gimnazistai
buvo supažindinti su karo istorijos klubo veikla: karių ekshumacijomis, į kurias gali užsirašyti bet kas, dalyvavimu
mūšių rekonstrukcijose, šventėse ir
kitose panašiose veiklose.
Karių palaikų ekshumacijose su
tėveliu nuolatos dalyvaujantis Danas
kvietė gimnazistus stoti į karo istorijos
klubą „Šaulys” ir susipažinti bei patiems išbandyti daug įdomių istorijos
pamokų.

Danas BUIVYDAS,

Sukvietė bendruomenės sueiga „Aš esu mes dalis“

Kovo mėnuo – sąmoningumo mėnuo be patyčių. Visa Lietuvos bendruomenė yra kviečiama inicijuoti, organizuoti ir
dalyvauti įvairiose prasmingose veiklose. Šiaulių Juliaus Janonio gimnazija ne išimtis. Kovo 14 dieną klasių vadovai pakvietė I – III klasių mokinius ir tėvelius į Vaiko gerovės komisijos (VGK) narių organizuojamą bendruomenės sueigą „Aš esu mes
dalis“. Socialinė pedagogė
Ilona Atkočaitienė ir psichologė Rasa Slonskienė,
padedant Sniego gniūžtės
komandai, aptarė emocinio intelekto ugdymo svarbą. Mokė pajausti, kaip
kiekvienas iš dalyvių - mokinys, mokytojas, tėvas, mama – geba prieiti prie nepažįstamojo, pasisveikinti,
bendrauti, atsisveikinti ir
tiesiog išbūti su kitokiu nei
esu pats, išklausyti kitaip
mąstantį ir pajausti buvimo
kartu prasmę. Mokiniai,
tėveliai ir mokytojai dalyvavo aktyviose, pilnose gerų
emocijų veiklose,
kurias
vedė „gniūžtukai“, taip
įtvirtindami įgytas žinias.

Gimnazijos inf.

Bendruomenės sueigos „Aš esu mes dalis“ dalyviai nusifotografavo bendrai nuotraukai tardami „IKI KITO SUSITIKIMO!“

Kilnojamoje televizijos stotyje lyg kosminiame laive
Kovo 7 dieną grupė janoniečių
lankėsi
įmonėje
„Televizijos ir ryšio sistemos”
(TVC). Sužinojome, ko nė neįtarėme esant Šiauliuose, visiškai
čia pat, gimnazijos pašonėje.
1996 metais įkurta įmonė projektuoja ir gamina kilnojamas televizijos (TV) ir radijo stotis, kitaip
tariant, stotis ant ratų. Šiauliečių
įmonės gaminama įranga žinoma visame pasaulyje, kilnojamą
TV stotį užsisakė net Maroko karalius! Mokiniams buvo leista viską apžiūrėti, kai ką netgi išbandyti. Iš tiesų, įranga tokia sudė-

karo istorijos klubo „Šaulys“ įkūrėjas

Janoniečiai robotikos varžybų „Robotiada 2019” prizininkai
ROBOTIADA - jau septintus
metus vykstantis renginys, kuriame
susitinka robotų kūrėjai, sumanios
šeimos, robotikos varžybų aistruoliai. Čia ne tik galima apžiūrėti įdomiausių robotų parodą, bet ir pačiam tapti kūrėju, išbandyti robotų
kūrimą. Šiemet Juliaus Janonio
gimnazijai atstovavo aštuoni robotų kūrėjai: Tomas Sobutas, Deimantas Norvilis, Austėja Šernaitė,
Valentas Labuckas, Simonas Paltarokas, Žydrūnė Šaškevičiūtė, Mantas Čepas ir robotikos būrelio vadovas Ričardas Gečas. Gimnazistai dalyvavo mini sumo ir linijos
sekimo robotų rungtyse. Tapo įp-

rasta, kad šiauliečių konstruojami
linijos sekimo robotai įvairiose tarptautinėse robotikos varžybose laimi
prizines vietas. Robotiadoje linijos
sekimo rungtyje (regular progrupyje) visas prizines vietas laimėjo robotikos būrelio „Robotika JJG“
nariai. III vieta - Deimantas Norvilis,
II vieta - Austėja Šernaitė, I vieta Valentas Labuckas. Robotą su
turbina sukonstravęs Deimantas
Norvilis linijos sekimo advanced
pogrupyje laimėjo III vietą, aukštesnes vietas užleidęs šios rungties
senbuviams (R. Gečui - II vieta ir N.
Ramanauskui - I vieta).

Robotikos varžybų nugalėtojai: III vieta Deimantas Norvilis (kairėje), II vieta - Austėja
Šernaitė (dešinėje), I vieta - Valentas
Labuckas (viduryje).
Ričardas GEČAS,
Informacinių technologijų mokytojas

Vykome į STUDIJŲ PARODĄ 2019
Vasario 7 dieną didelis būrys janoniečių lankėsi Studijų parodoje 2019, Litexpo parodų centre, Vilniuje. Gyvi pokalbiai su dėstytojais ir studentais prie aukštųjų mokyklų stendų, įdomios paskaitos
apie profesijos pasirinkimą, karjeros planavimą ir ne tik, spalvingi,
netikėti profesinių mokyklų prisistatymai - grįždami iš parodos gimnazistai sakė, kad kelionė buvo visapusiškai prasminga ir naudinga.
Šiemet Šiaulių universitetas, kaip Vilniaus universiteto Šiaulių akademija, jau reklamavosi Vilniaus universiteto stende.

Sigita STONKIENĖ,
profesijos patarėja, žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” vadovė
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tinga ir galinga, jausmas toks esi tarsi kosminiame laive! Sudėtingus projektus šiauliečiai vykdo
nuo pat projektavimo iki kilnojamų ir stacionarių TV studijų visiško
įrengimo. Nuoširdžiai dėkojame
įmonės specialistei Soterai Vislobokovienei ir jos kolegoms už
įdomią ekskursiją ir vertingas žinias, kurios gali pasitarnauti, planuojant savo karjerą.

Sigita STONKIENĖ,
profesijos patarėja

Talentų šventėje sužibėjo nauji talentai
Mūsų gimnazijoje įvyko ilgai
lauktas talentų vakaras. Į aktų salę
sugužėjo mokiniai, mokytojai bei administracija. Šiais mokslo metais tradicinis

bendruomenės renginys buvo suorganizuotas „Eurovizijos” tematika ir pavadintas „Janoniovision”. Talentų vakarą
šmaikščiai pradėjo vedėjų pora Arminas Stočkus ir
Miglė Sudeikytė. Suskambėjus
„Eurovizijos”
melodijai, atėjo
laikas
sužibėti
jauniesiems
talentams. Renginyje netrūko
puikių pasirodymų: nuo jausmingų,
lyriškų
dainų,
instru-

Talentų šventėje netrūko puikių pasirodymų.

mentinės muzikos iki mokinių kūrybos
pristatymo. Janoniečiai džiugino savo
balsais, kūrybiškumu ir gera nuotaika,
o žiūrovai negailėjo aplodismentų.
Renginio pabaigoje dalyviai buvo apdovanoti koncertų salės „Saulė” įsteigtais prizais: kvietimais į koncertą ir saldžiomis dovanėlėmis –
šokoladinių
saldainių dėžutėmis.
Talentų šou metu netrūko gerų
emocijų: buvo šilta, jauku, įdomu ir
linksma. Aktų salė virto „Eurovizijos”
scena, kurioje savo talentus pademonstravo šaunūs gimnazistai.

Vaida RAČKAUSKAITĖ,
žurnalistų klubo „Tebūnie šviesa” redaktorė
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Gimnazijos vaikinai paminėjo Moters dieną
Juliaus Janonio gimnazijoje įvyko berniukų vakaras,
skirtas pasveikinti mokyklos moteris ir merginas. Į aktų salę
sugužėjo gimnazistės, mokytojos, pavaduotojos.
Gimnazijos Mokinių seimo vaikinai buvo paruošę dovaną – kiekviena atėjusioji gavo po mažą šokoladinę širdelę.
Šventę pradėjo vedėjai Mantvidas Valančius ir Eimantas
Urniežius. Savo sveikinimą moterims ir merginoms jie perteikė
eilėmis, šmaikščiomis „pakabinimo” frazėmis ir net bandymais moterų širdis užkariauti fleita bei dainomis. Mokinių seimo vaikinai netruko pakelti nuotaiką žiūrovėms, sukurti linksmą bei šiltą atmosferą. Prisidėjo ir talentingieji gimnazistai.
Dainas vakaro kaltininkėms skyrė Arminas Stočkus, Deividas
Bartkus, instrumentinė grupė, smuikais griežė berniukų duetas Kipras Šidlauskas ir Emanuelis Juozelėnas. Ypatingo merginų dėmesio sulaukė grupė, kurioje muzikuoja Juliaus Janonio ir Didžvario gimnazijose besimokantys vaikinai.
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Žemės diena ir konkurso „Auksinis gaubliukas 2019“
nugalėtojai

Gimnazijos vyrai pasveikino mokyklos bendruomenės
moteris su Moters diena.
Jie pasirodė pabaigoje,
atliko net keturias dainas. Tai
buvo tarsi vyšnia ant torto –
nuotaikingas šventės uždarymas.

Vaida RAČKAUSKAITĖ,
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘
redaktorė
Renginio metu netrūko juoko, muzikos, geros nuotaikos ir sveikinimų moterims
bei merginoms.

Senovinių daiktų parodoje tarpukario Lietuvos dvasia
Kovo 4-ąją gimnazijoje, Signatarų kabinete, surengta senovinių, jau stipriai laiko pažymėtų, bet neblogai išsilaikiusių daiktų paroda „Tarpukario Lietuva“. Paroda skirta Vasario 16-ajai bei Kovo 11ajai.

Mintis surengti tokią parodą kilo istorijos mokytojai Elvyrai Rickevičiūtei - „kad istoriją būtų galima šiek tiek prisijaukinti, kad ji taptų artimesnė.“ Eksponatai parodoje - tai mokytojos giminės istorijos
arba įvairiais būdais į jos rankas atkeliavę gabalėliai. Štai notaro
patvirtintas testamentas buvo rastas senos sodybos palėpėje, stiklo
butelyje. 1937- ųjų aritmetikos sąsiuvinį padovanojo kaimynė.
Daug eksponatų parodai sutiko paskolinti buvęs gimnazijos
mokinys Rytis Milkintas. Tai ir garsiojo garlaivio „Leviathan“, plukdžiusio emigrantus per Atlantą, suvenyras – šilkinė nosinaitė, žibalinės
lempos,
p i n i gi n ė
ir
dar
daug
į d o mi ų
d a i k tų .
Galima pavartyti ir tarpukariu leistų vadovėlių, žodynų, kitų spaudinių, kuriuose diskutuojama dėl naujadarų gimtojoje kalboje, patariama,
kaip
valyti
dėmes
ar
virti
kavą.
Kviesdama apsilankyti parodoje ir pajusti tarpukario dvasią,
o gal ir surinkti savo eksponatus – šeimos, giminės istoriją - mokytoja
Elvyra siūlė visiems pasivaišinti savo pačios keptu pyragu pagal tarpukario Lietuvos garsios šeimininkės Fanios Levandos, išleidusios
savo valgių gaminimo knygą, receptą.

Gimnazijos inf.

Juliaus Janonio gimnazijos istorijos mokytojai
Elvyrai Rickevičiūtei, surengusiai senovinių
daiktų parodą „Tarpukario Lietuva“, norėjosi,
„kad istoriją būtų galima šiek tiek prisijaukinti,
kad ji taptų artimesnė.“

Juliaus Janonio gimnazijoje Žemės mėnesio (kovas –
balandis) renginių tinklelyje svarbiais įvykiais tapo Žemės
vėliavos pakėlimas ir gamtosauginis konkursas „Auksinis
gaubliukas 2019“. Šiaulių miesto šventėje, prie Talkšos ežero,
Žemės vėliavą kėlė janonietės Ūla Levanaitytė (II b) ir Benita
Ulytė (I e) – gamtos mokslų olimpiadų nugalėtojos.
Žemės dienos proga gimnazijoje vyko gamtosauginio ugdymo diena: mokytojai vedė netradicines pamokas, mokiniams teko įminti ir šifruoti užuominas apie Žemę.
I klasių gimnazistų komandos dalyvavo geografinio raštingumo gamtosauginiame konkurse „Auksinis gaubliukas

2019“. Savo jėgas išbandė 12 komandų.
Konkurso nugalėtojais tapo:
I vieta – I b klasė
II vieta – I d klasė
II vieta – I e klasė (pirmoji komanda)
III vieta – I e klasė (antroji komanda)
Dėkojame „Auksinio gaubliuko 2019“ rėmėjui – JJG administracijai ir direktoriui R.Budraičiui už pagalbą organizuojant
šį konkursą.

Gitana KAZIMIERAITIENĖ,
Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos narė

Abiturientas koncertu dėkojo savo miestui ir žmonėms
Kovo pradžioje Šiaulių koncertų salėje
„Saulė“ šiauliečiai rinkosi į neeilinę nemokamą
muzikos šventę - Juliaus Janonio gimnazijos abiturientas Pijus Kondrotas pakvietė į vokalinės muzikos koncertą „Tai gražiai mane augino“ Koncerte dalyvavo Šiaulių berniukų ir jaunuolių choras
„Dagilėlis“ (meno vadovas ir dirigentas Remigijus
Adomaitis), operos solistai, tarptautinių konkursų
laureatai profesorius Deividas Staponkus, Rasa
Juzukaitytė, Edgaras Davidovičius, Kšištofas Bondarenko, grojo Šiaulių pučiamųjų orkestras.
Koks jausmas, kai tau vos aštuoniolika, stovi scenoje šalia operos įžymybių, groja orkestras,
ir tavęs klausosi pilna didžiulė salė, gal 800 žmonių? Draugai, klasiokai, buvę ir dabartiniai mokytojai, jauni ir pagyvenę šiauliečiai, net pats J. E
vyskupas Eugenijus Bartulis... - po koncerto paklausiau Pijaus.
Vaikinas prisipažino: tokios gausios auditorijos nesitikėjęs. „Nuostabus, malonus jausmas ir
kartu didžiulė atsakomybė. Prieš koncertą labai
jaudinausi, bet išeini į sceną - ir jaudulys pasitraukia, pasilieka kažkur užkulisiuose. Ir, žinoma, klausytojai, aplodismentai, sveikinimai – visa tai įkvepia ir suteikia energijos, kurią norisi atgal išspinduliuoti“.
Jaunojo dainininko kelias į sceną prasidėjo jau
darželyje: ketverių pradėjo lankyti dainavimo
mokyklą „Dagilėlis“, II gimnazijos klasėje tapo
„Dainų dainelės“ konkurso laureatu, nuo 2016
metų vokalo paslapčių mokėsi pas šviesios atminties operos grandą Virgilijų Noreiką, vėliau pas profesorių Deividą Staponkų.
Nesvarbu, kiek esi Dievo ar gamtos apdovanotas, kelias į profesionaliąją sceną nėra lengvas. Už visus savo pasiekimus jaunuolis sakė esąs

Mūsų gimnazijos abiturientas Pijus Kondrotas pakvietė į vokalinės muzikos koncertą „Tai gražiai mane augino“.
nuoširdžiai dėkingas savo pirmajai dainavimo mokytojai Audronei Šetikienei, muzikos mokytojoms Adelei Pyragytei, Vitalijai Sadauskienei,
Ninai Gotalskajai, Šiaulių pučiamųjų orkestro vadovui Sigitui Vaičiulioniui, maestro Remigijui Adomaičiui – „visi jie ėmė už rankos, vedė, ruošė
ir skatino, stūmė į sceną, aš neturėjau kito pasirinkimo. Ir nenorėjau“, tvirtino įstabaus balso savininkas, apdovanotas Lietuvos ir jaunimo globėjo Šv. Kazimiero ordino 2018 metų nominacija: jaunajam talentui
suteiktas „Angelo globėjo“ ir Jaunojo Šiaulių miesto šviesuolio laureato
vardas. Tais pačiais metais Pijus buvo apdovanotas Šiaulių miesto UNESCO klubo premija.
Talentingas jaunuolis šiais metais baigia gimnaziją, tolesniuose
planuose – vokalo studijos Lietuvos ir teatro akademijoje.
„O šis koncertas – tai nuoširdi mano šeimos padėka Šiauliams ir žmonėms, mokytojams, kurie mane augino ir
Sigita STONKIENĖ,
mokė. Dėl to ir pavadinimas toks“, – paaiškino abiturientas.
profesijos patarėja

10

ĮVYKIAI

ĮVYKIAI

Janonietė - projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai 2019“
devintokų Finalo nugalėtoja
Juliaus Janonio gimnazijos I e klasės
moksleivė Guoda Šukytė sėkmingai dalyvavo
LRT projekto devintokų Finalo varžytuvėse.
Guodai teko kovoti su patyrusiais varžovais, psichologiškai veikė ir televizijos laidos atradimo – šeštoko Lino dalyvavimas (Linas nugalėjo bendraamžius, vėliau – septintokus ir net
aštuntokus, todėl buvo pakviestas rungtyniauti
su devintokais).
Tokiais atvejais nepamatuojama dovana
tampa palaikymo komanda, o už Guodą
„sirgo“ ir šeima, ir klasės draugai. Įveikusi sunkius
klausimus, o svarbiausia – varžovus, Guoda tapo 2019 metų devintokų Finalo nugalėtoja!
Už suteiktą galimybę dalyvauti projekte
„Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ Guoda dėkinga savo šeimai. Už šiltą palaikymą, padrąsinimus ir visapusišką pagalbą – gimnazijos direktoriui Rimui Budraičiui, visam administracijos
kolektyvui ir, žinoma, savo mokytojams: klasės
vadovei Svetlanai Kaleinikovai, geografijos mokytojai Gitanai Kazimieraitienei ir kūno kultūros
mokytojui Edvinui Gedgaudui!

Paminėtas kraštotyrininko Jono Krivicko 90 metų jubiliejus
Kovo 16 dieną mokytojui, kraštotyrininkui, gidui, muziejininkui Jonui Krivickui būtų sukakę 90 metų. Šia proga Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijoje pristatyta paroda „Jono Krivicko
odisėja“. Apie žinomo mokytojo gyvenimo kelią galima sužinoti iš jo buvusių mokinių, straipsnių laikraštyje, perskaitę paties Jono Krivicko parašytą knygą „Praskriejo kaip vėjas“.
Visas šis rašytinis palikimas yra saugomas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejuje.

Jonas Krivickas buvo išskirtinis savo profesijos prasmingumo suvokimu, betarpišku bendravimu su mokiniais ir kolegomis. Kraštotyrininkas, visuomenės veikėjas, keliautojas ir gidas.

Ką mokiniai mano apie privalomą literatūrą?
Vienas iš rimčiausių egzaminų – lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas. Anot Nacionalinio egzaminų
centro vadovės Saulės Vingelienės, būtent šis egzaminas yra sunkiausiai įkandamas abiturientams: „Taip yra
dėl to, nes tai – vienintelis privalomas egzaminas. Taip pat šio egzamino kartelė yra pakankamai aukšta – reikia surinkti 30 procentų taškų. Ši kartelė yra pati aukščiausia iš visų egzaminų.“ Kad sugebėtų tinkamai argumentuoti pasirinkta tema, moksleiviams dažnai tenka skaityti ne itin patinkančią privalomą literatūrą. Kovo
mėnesį buvo atlikta gimnazijos mokinių apklausa apie privalomą skaityti literatūrą.

Didesnė dalis mokinių nepatenkinti

Įveikusi sunkius klausimus, o svarbiausia – varžovus, Juliaus Janonio gimnazijos mokinė Guoda Šukytė tapo 2019 metų
devintoJustina GALVIČIŪTĖ,
kų Finalo nugalėtoja.
I e klasės mokinė

Nuo 1967 metų Jonas Krivickas mokytojavo Juliaus
Janonio vidurinėje mokykloje, mokyklos istorijos muziejuje
rinko ir tvarkė medžiagą, eksponatus, jo žodžiais tariant,
„paskęsta muziejaus veikloje“. 2011 metų spalio 15 dieną
gimnazijos muziejui suteiktas Jono Krivicko vardas: „Šiaulių
Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejus“.
Tai buvo mokytojas iš pašaukimo, prisimena jo mokiniai. Ne kartą jis yra sakęs, jog niekada nesigailėjo pasirinkęs
ne karjerą, o sunkų, bet prasmingą lietuvių kalbos mokytojo
darbą. Puikus dalyko išmanymas, gyvenimiška patirtis, humoro jausmas – tai, kas darė mokytojo pamokas nepakartojamas, įdomias, įsimenančias. „Dėl ko labiausiai džiaugiuosi?
Kai bet kuriame Lietuvos kampelyje sutinku savo buvusių
mokinių ir jie dar labai „nekeikia“, kad per mažai išmokiau
ar nebuvau baisus „kirvis“. Žinoma, būna visko. Štai dėl ko
kankina abejonės, ar aš moku taip dirbti, kad sugebėčiau
mokiniui duoti kuo daugiau. Mano manymu, lietuviška mokykla turi labai daug ko gero ir nėra reikalo kažko ieškoti užsienyje. Ne taip jau ten viskas gerai“, - kalbėjo mokytojas.
J. Krivickas kūrė eiles, kupletus, puikiai piešė, turėjo įtaigaus pasakotojo talentą. Tačiau šis Mokytojas niekada nelaikė savęs kūrėju, buvo kuklus ir paprastas. Visur esantis, bėgantis, skubantis ir suspėjantis, nesiskundžiantis, nedejuojantis
(nebent, kad vienu metu vyksta keli renginiai).
Asmeniškai nepažinojusiam Jono Krivicko po keliolikos
minučių, praleistų vartant jo gausios biografijos faktų rinkinius, tampa aišku, jog tai išskirtinė asmenybė, ypatingų sugebėjimų ir charakterio žmogus. Viename asmenyje dera profesinės ambicijos, atkaklumas, žinių siekis, ištikimybė pomėgiams, tikslams ir žmogiškumui.

Straipsnyje panaudotos mintys iš leidinio „O mano odisėja kaip nesibaigia, taip nesibaigia...“ (2011), skirto
Jonui Krivickui.
Rita MARGEVIČIENĖ,
Juliaus Janonio gimnazijos istorijos Jono Krivicko muziejaus vadovė
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II b klasės mokinės
Vaidos RAČKAUSKAITĖS
nuomone, privalomos
literatūros idėją reikia
keisti. “Lietuvių kalbos
privalomos literatūros
sąraše pernelyg daug
klasikinių, senesnės kartos kūrinių. Programoje
yra tik du XX amžiaus
kūriniai – Jurgio Kunčino „Tūla“ ir Mariaus
I v a š k e v i č i a u s
„Madagaskaras“,
su
kuriais moksleiviai supažindinami tiktai dvyliktoje klasėje.
Programoje reikėtų daugiau šiuolaikinės literatūros kūrinių.
Klasika naudinga jaunimui, tačiau gera šiuolaikinė literatūra
artimesnė jaunimui, ją verta skaityti, juolab kad joje galima
rasti šiuolaikinei visuomenei aktualių problemų, idėjų bei
temų,“ – teigia Vaida.

IV b klasės mokinė Monika
VAŠKAITĖ pritaria minčiai, jog
reikia praplėsti privalomų
knygų diapazoną: „Reikėtų
daugiau kūrinių, kurie garsūs
kitų šalių literatūroje, o ne tik
sustabarėjusios, nusibodusios
lietuvių literatūros klasikos.
Reikia tobulėti, susipažinti su
kitokia literatūra.“

Mėgstami ir nemėgstami autoriai

Lietuvių literatūros privalomoje programoje yra įvairių
žanrų kūrinių. Daugumai gimnazistų patinka romanai. Tarp
mėgstamiausių autorių mokiniai minėjo Oskarą Vaildą, Justiną Marcinkevičių ir Joną Biliūną. Vieni iš nemėgstamiausių –
Kristijonas Donelaitis, Juozas Tumas Vaižgantas. Kai kurie respondentai teigė: negaliu išskirti nė vieno. Jeigu man nepatiDaugiausia apklausoje dalyvavusių mokinių balsavo už tai, ko knyga, nereiškia, kad kiti to rašytojo kūriniai neįdomūs.
kad klasikinės ir šiuolaikinės literatūros kūrinių būtų po lygiai. Tiesiog mažai kada skaitome daugiau negu vieną ar du
Dalis norėtų daugiau šiuolaikinės literatūros.
rašytojo kūrinius.

Programa vertinama vidutiniškai

Skaito ir neprivalomą literatūrą

15 mokinių privalomą literatūrą įvertino 6.4 balo. PakVilijos GRINBERGIENĖS, gimnazijos bibliotekos vedėjos,
lausti, kokia knyga labiausiai patiko, minėjo Oskaro Vaildo paklausėme: ar mokiniai daugiausiai skaito privalomą litera„Doriano Grėjaus portretą“ ir Balio Sruogos „Dievų mišką“. tūrą, ar vis dėlto renkasi knygas ir savo įdomumui?
Vedėjos teigimu, didesnė dalis gimnazistų skaito privalomą
literatūrą. „Bet jeigu dešimt pasiėmė knygas pagal programą, šeši patys rinkosi mėgstamas knygas. Vieniems patinka
grožinė literatūra, kitiems – mokslinė. Dažnai girdime, jog
dabartinis jaunimas nebeskaito, atseit tiktai sėdi prie kompiuterių. Su tuo jokiu būdu nesutinku: mūsų gimnazistai knygas mėgsta ir jas tikrai skaito “, - teigė bibliotekos vedėja.

Daugiausia mokinių balsavo už tai, kad klasikinės ir
šiuolaikinės literatūros kūrinių būtų po lygiai.
Kokia labiausiai nepatiko? Čia į priekį ryškiai išsiveržė Kristijono Donelaičio „Metai“.
I b klasės mokinės Germantės LAZAUSKAITĖS nuomone, į
programą reikėtų įtraukti naujų kūrinių: „Skaityti knygas per
paskirtą laiką nėra malonu: negali atsipalaiduoti, o juk turėtum sekti kiekvieną detalę. Privalomų kūrinių skaičius per
didelis, todėl norint suspėti išteiti kursą, reikia skaityti itin greitai, o kartais ir neatidžiai.”

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

Gimnazija pasitiko buvusius abiturientus

Vasario 2 dieną Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje įvyko kasmetinė Alumni diena. Ji ypatinga tuo, kad į
gimnaziją sugrįžo buvę mokiniai, kurių amžius - nuo 20 iki 90 metų. Buvo tokių, kurie į susitikimą specialiai atskrido
net iš Niujorko.
Prisiminė sovietų bombarduojamą gimnaziją

POKALBIS

Pristatome naują rubriką „Mokytojas irgi žmogus”

Atvirai apie silpnybes ir siuvėjos profesiją
„Tebūnie šviesa” pristato naują rubriką – interviu su mokytoju. Pokalbio tikslas – geriau pažinti mūsų mokytojus: kokie
jie darbe, namuose, su šeima? Apie ką jie svajoja, ko ilgisi, ką mėgsta, ko nekenčia... Pirmasis interviu su lietuvių kalbos mokytoja Audrone GANUSAUSKIENE. Audronės pamokos įdomios ir svarbios: ne tik mokomės gramatikos, nagrinėjame literatūros kūrinius, bet ir diskutuojame apie vertybes, jų vietą šiuolaikiniame pasaulyje, apie žmogų, visuomenę, moralę.
Mokytoja Audronė mielai sutiko atsakyti į „Tebūnie šviesa” klausimus.

24 metų Gintarė Juknaitė, 162 laidos abiturientė, dabar gyvenanti, dirbanti ir muzikuojanti Vilniuje, gimnaziją vadino pačia geriausia mokykla.
Prisimena ją šiltą, muzikalią, spalvingą, iki šiol nenustojančią stebinti mokinių ir mokytojų pasiekimais.

- Kada ir kaip apsisprendėte dėl savo profesijos?

Išskirtine atmintimi pasižymintis Povilas Urbietis
gimnaziją baigė prieš 65-erius metus. Garbaus amžiaus vyras su džiaugsmu dalijosi mokyklinių metų
prisiminimais. Povilas - 103 laidos abiturientas, I klasėje šventęs mokyklos šimtmetį. Pasirinko pedagogo
profesiją ir šį darbą dirbo daugiau kaip 50 metų: iš
pradžių S. Daukanto gimnazijoje, vėliau Šiaulių universitete. Pasakojo apie sunkius okupacijos laikus,
vadino save ir
bendraklasius
Juliaus Janonio gimnazijos 148 laida abiturientų susitikime –
karo laikų mokiviena iš gausiausių.
nukais. Prisiminė,
kaip 1944 metų liepos 24 - 26 dienomis tuo metu buvusią Šiaulių berniukų gimnaziją
bombardavo sovietų aviacija, dėl to abiturientams nebuvo surengtos atestatų įteikimo
iškilmės. „Tiesiog pasiėmėme atestatus mokyklos raštinėje“. Povilas gimnaziją prisimena
kuo šviesiausiomis spalvomis. Dabar čia mokosi jo anūkė Elzė.
Specialiai atskrido iš Niujorko
148 laidos abiturientė Sondra Litvaitytė į susitikimą specialiai atskrido iš Niujorko.
„Janonio gimnazija tokia brangi, nekyla jokių minčių nevažiuoti“, - sakė Sondra, šiuo metu dirbanti projektų koordinatore Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate, Niujorke. Energija trykštanti jauna moteris prieš penkerius metus inicijavo paramą gimnazijai:
148 laidos abiturientė Sondra jos iniciatyva po Lietuvą ir pasaulį išsibarstę janoniečiai padovanojo gimnazijai 5000 litų.

Litvaitytė į susitikimą speciaSondra ir jos klasės draugas Darius Pivoriūnas, atvykęs iš Vilniaus, prasitarė: tokia
liai atskrido iš Niujorko. Sondiniciatyva paskelbta ir šiuo metu. „Tai ne tiek dovana, kiek mūsų, janoniečių, vienybės
ra Litvaitytė

išraiška“, - patikslino Sondra. Nors likimas nubloškė toli, sakė esanti Šiaulių patriotė ir turinti
svajonę įkurti Šiaulių klubą. „Nes kur bebūtum - sutinki šiaulietį ir jauti: jis kitoks. Nes yra toji ypatinga Šiaulių dvasia, kuri veža,“ - pakylėtai kalbėjo Sondra ir kartu su Dariumi vardijo žinomų Lietuvoje ir pasaulyje janoniečių, šiauliečių pavardes. Dar
viena Sondros svajonė yra įprasminti tiltą tarp Šiaulių ir Niujorko per Lietuvos skulptoriaus, raižytojo, metalisto Viktoro Dovydo Brenerio figūrą. „Gal tai bus parodų
ciklas, gal kažkas kita“, - dalijosi idėjomis Sondra.

- Dėl profesijos apsisprendžiau dar mokykloje.
Mano mama, tetos, sesuo buvo mokytojos, todėl
apsispręsti buvo paprasta.
- Kokią profesiją būtumėte pasirinkusi, jei ne šią?
- Tikriausiai būčiau pasirinkusi siuvėjos profesiją,
nes mėgstu siūti.
- Kas darė didžiausią įtaką Jūsų mąstymui vaikystėje?
- Aišku, tėvai. Ir knygos.
- Koks geriausias Jūsų motinos ar tėvo patarimas?
- Mama mane išmokė optimizmo.
- Ką darote, kai susinervinate?
- Valgau.
- Ką darote, kai naktį pabundate ir negalite užmigti?
- Ruošiuosi pamokoms. Vienareikšmiškai.
- Kokia būtų Jūsų ideali diena?
- Atsikelčiau devintą valandą ryto, gerčiau
kavą, skaityčiau knygą. Tada eičiau paravėti, pjauti
žolę. Vakarėjant sėdėčiau ant suoliuko, mėgaučiausi gamta.
- Kokius gabumus manote, jog turite?
- Daugiausiai pedagoginių, susijusių su profesija.
Manau, kad moku organizuoti, planuoti savo laiką.
- Kokį didžiausią iššūkį esate sau metusi?
- Išmokti ką nors naujo, išbandyti tai, ko iki šiol
nesu padariusi. Pavyzdžiui, kažką numegzti ar iškepti
tortą.

- Jei jums trukdo, kaip reaguojate?
- Dažniausiai nusisuku ir nueinu.
- Kokia Jūsų mėgstamiausia knyga?
- Ko gero, mėgstamiausios mano knygos yra
mylimų poetų knygos. Jas turiu pasidėjusi prie lovos
ir nuolatos paskaitau. Pavyzdžiui, Sigito Parulskio,
Aido Marčėno, Antano Jonyno eilėraščius. Kartais
klausia, kokią knygą pasiimtum į negyvenamą salą?
Tai pasiimčiau poezijos knygą. Ko gero, Sigito Parulskio.
- Kokios muzikos mėgstate klausytis?
- Man labai patinka operos. Sakoma, kad yra
Pučinio arba Verdžio gerbėjai. Kai klausausi Pučinio,
man atrodo, jog esu Pučinio gerbėja, o kai klausausi
Verdžio operų – jaučiuosi jo gerbėja. Yra dar tokia
opera „Turandot”, kuri nuo pat pradžios iki pabaigos
fantastiška.
- Kur norėtumėte nukeliauti?

- Norėčiau nukeliauti į tokią vietą, kur nebūtų
žmonių, ir ten pagyventi. Kad ir į trobelę Labanoro
girioje.
- Ko labiausiai nemėgstate?
- Nemėgstu, kai meluoja. O daugiau viską galiu
iškęsti.
Dėkojame mokytojai už atsakymus.

Vaida RAČKAUSKAITĖ,
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa‘‘ redaktorė

Pokalbių ir prisiminimų šventė
118 laidos abiturientus Birutę, Valentiną, Kazimierą, Eugenijų, Laimą ir Gražiną radome susibūrusius už stalo, gimnazijos valgykloje. Jų laikais gimnazija buvusi
daug mažesnė. Buvo įdomu pasiklausyti prisiminimų apie mokyklinių metų išdaigas, mokytojus, draugus. Lyg vėl pasijutę mokinukais, buvę janoniečiai kėlė rankas, vienas per kitą skubėdami papasakoti dar vieną įdomią istoriją, duoti išmintingą patarimą.
Vėliau gimnazijos svečiai buvo pakviesti i aktų salę, kurioje vyko koncertas ir
skleidėsi gerų emocijų persunkti pokalbiai apie mokyklinius laikus gimnazijoje. Kalbėjusiųjų prisiminimai skirtingi, bet visus siejo ta pati mintis: Juliaus Janonio gimnazija yra rimta, sąžiningumą, atsakingumą ir atkaklumą ugdanti mokykla, kartu jauki,
priimanti visokius mokinius ir padedanti jiems įgyvendinti savo tikslus.

Dominyka SUTKUTĖ,
žurnalistų klubo ,,Tebūnie šviesa“ narė
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Povilas Urbietis gimnaziją baigė
prieš 65-erius metus. Povilas Urbietis

Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Ganusauskienė (trečia iš dešinės) su savo mylimiausiais ir brangiausiais.

