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Beatričė TABOKAITĖ, buvusi „Tebūnie šviesa“ 

dizainerė: „Laikraščio dizainere tapau I klasėje. Šis darbas 

mane labai daug ko išmokė: kruopštumo, siekio viską 

padaryti maksimaliai gerai, stipraus atsakomybės jausmo. 

Nemeluosiu, buvo sunkių akimirkų, kuomet tekdavo laukti 

žurnalistų straipsnių iki vėlaus vakaro. Tada tekdavo 

maketuoti naktį, bet jeigu sutarėme, kad laikraštį 

spausdiname rytoj, vadinasi, turiu padaryti viską, kad 

laikraštis spausdinimui būtų pilnai paruoštas. Taip stiprinau 

savo atsakomybės jausmą.  

 Vadovės patarimai redaguojant tekstus, kalbos stilistikos 

klausimais bei įgytas pastabumas man labai padeda.  

Dokumente labai greitai pastebiu du padėtus tarpus, man 

norisi tekstą gražiai sulygiuoti ir viską gražiai sudėlioti. Tai 

labai padėjo universitete, rašant rašto darbus, o banke, 

kuriame šiuo metu dirbu, esu vadinama taip: žvitrioji akelė.  

Sumaketavau giminaitei pakvietimus į gimtadienio šventę, 

paruošiau maketą gimtadienio dovanai - marškinėliams.  



Miglė PETKUTĖ, Vilniaus universiteto 

žurnalistikos studijų programos trečiakursė:  

 

„Žurnalistų klube buvau ketverius metus. 

Niekada nebūčiau pagalvojusi, kad šis klubas 

man suteiks tiek džiaugsmo. Jame galėjau 

tobulinti savo pomėgį rašyti, pažinti naujas 

sritis ir netgi rankose laikyti savo pačios fizinį 

produktą. Dabar studijuoju žurnalistiką ir labai 

džiaugiuosi, kad klubas padėjo stiprius 

pamatus.   

  



Vaida RAČKAUSKAITĖ, buvusi klubo redaktorė, 

Vilniaus universiteto pirmakursė: 

Mokydamasi publicistinio rašymo subtilybių gerokai 

patobulinau lietuvių kalbos žinias ir puikiai įvaldžiau 

gramatiką. Ilgainiui pastebėjau, jog mano lietuvių 

kalbos bei literatūros rašiniai įvertinami vis geriau tiek 

struktūros, gramatikos, tiek logikos bei minčių raiškos 

atžvilgiu. Net iš Lietuvių kalbos brandos egzamino 

rašinio gavau šimtuką! Tikrai dalį žinių kredito turiu 

skirti ir žurnalistinei veiklai klube.  

Tapau kritiškesnė, praplėčiau akiratį, per tuos metus 

labai išaugo pasitikėjimas savimi. Išnyko baimė imti 

interviu iš suaugusiųjų, svarbių asmenų. O juk pačioje 

pradžioje, kai vadovė paragino paprašyti direktoriaus 

komentaro, maniau, iš baimės nualpsiu.  















Gimnazijos robotų konstruotojai  sėkmingai 

pasirodė Siguldos robotikos varžybose. Gimnazistų 

dalyvavimas finansuotas iš Kokybės krepšelio lėšų.   

  


