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„Žodį „Atžalynas“ 
Aš su pagarba tariu.“        (eilutės iš gimnazijos himno; žodžių autorė – Asta Tikniuvienė)  

 

Šios gimnazijos himno eilutės ir ateinantys 2016 – ieji (Vietos bendruomenių metai) įpareigoja skirti 

ypatingą dėmesį bendruomenei – visiems ir kiekvienam. Kas gi tai – bendruomenė? Žmonių grupė, susieta 

įvairiais saitais, vienijama tikslų, tikėjimo, išteklių, pasirinkimų, poreikių, aplinkos... Kadangi neturiu daug 

vietos postringavimui, trumpai tepasakysiu, jog „Atžalyno“ bendruomenė atitinka visus išvardintus kriterijus. Ir 

turi dar vieną – patį svarbiausią: kartą tapęs šios bendruomenės nariu, įgyji narystę visam gyvenimui . 
 
 

1. 2016 – ieji – Vietos bendruomenių metai. Apie mūsų bendruomenės tikslus 

ir veiklos kryptis – direktorius Gintaras Petrulis: 
 

Švietimo ir mokslo ministerija paskelbė 2015 – 2016 m. m. mokyklų 

bendruomenių metais. Tai reiškia, kad siekdami užsibrėžtų tikslų - pagerinti 

mokinių pasiekimus – turime įtraukti visą bendruomenę, tėvus, mokinius, 

mokytojus. Bendromis jėgomis galime pasiekti labai daug, sėkmingai sukurti 

palankesnę mokymo aplinką. Nuo tėvų įsitraukimo į gimnazijos gyvenimą 

tiesiogiai priklauso mokinių pasiekimai, ugdymo rezultatai.   

Parengtas ugdymo planas, orientuotas į gabių mokinių ugdymą, pagalbą 

mokiniams, kuriems sunkiau sekasi mokytis.  Daugiau dėmesio skirta socialinei, 

pilietinei veiklai. 

Stengsimės įgyvendinti, kad nebūtų be reikalo praleista nė viena pamoka, 

nebūtų vėluojama į pamokas. 

Asmens kūrybingumui ugdyti svarbi ir fizinė aplinka. Kuriame 

kūrybingumui palankią aplinką, praktiniams įgūdžiams tobulinti vieninteliai rajone turime modernią 

gamtamokslinę laboratoriją, ekonomikos mokymo ir praktinių mokomųjų bendrovių bazę, kabinetai  aprūpinti 

garso ir vaizdo technika, mokymui skirta kompiuterių programine įranga. Aukšto lygio sporto bazė, daug lėšų 

skiriame sporto mokymo priemonėms, treniruokliams įsigyti. Džiaugiuosi įgyvendintu projektu atnaujinant 

gimnazijos sporto aikštyną. Įsigijome mažesnį autobusą, kuriuo mokiniai gali pigiau vykti į ekskursijas.  
 

2. Prieššventinis linkėjimas (ne tik artėjančioms šventėms, bet ir visiems metams ): 
 

Daugeliui mokinių patinka mokytis mūsų gimnazijoje. Linkiu visai mūsų bendruomenei ir toliau siekti, 

kad kiekvienam mokiniui būtų gera čia. Linkiu neprarasti tapatumo jausmo, kad gimnazija, joje besimokantys 

mokiniai, mokytojai išliktų mums brangūs.   

  

Nuoširdžiai – Arnis...  
Žmonės sako, kad gyvenime nereikia žvalgytis į praeitį. Tačiau kai toji 

praeitis tokia netolima ir vis dar artima širdžiai - negali karts nuo karto neatsigręžt. 
„Atžalynas“. Čia suvokiau, ko noriu iš gyvenimo. Čia pirmą kartą užlipau ant 
scenos, sutikau beveik taip pat į gyvenimą žiūrinčius draugus... Čia pirmą kartą 
įsimylėjau ir nerimaudamas laukiau mamos, grįžtančios iš tėvų susirinkimo... 
Mokykla man buvo ne vien tik dėstomi dalykai. Įvairiausi konkursai... Dėkoju Julijai 
Mažeikienei ir Dianai Šilkaitienei, kurios visada manim tikėjo; garsindami „Atžalyną“ 
apkeliavom nemenką dalį Lietuvos ir  parvežėm nemažai apdovanojimų.  O 
renginiai! Jų nebesuskaičiuočiau...  Ačiū Aušrai Ščiukienei, kurios dėka žengiau 

vienus pirmųjų žingsnių scenoje. 
„Atžalynas“. Vieta, kurią drąsiai galėjau vadinti antrais namais. Visi koridoriai pažįstami, kiekvienas kampas, 
atrodo, turi savo istoriją, visi mokytojai - didelę širdį, kiekviena pertrauka kvepia kava (taip, kavą pradėjau gert 
mokykloje ).        /Nukelta į 2 psl. / 



Raminta MAŽEIKAITĖ  Nanotechnologijos ir perlai... 
 

Rugsėjo 18 d. mūsų gimnazijoje lankėsi prof. Rimas Vaišnoras ir pasakojo mums apie nanotechnologijas. 

Dabar – interaktyvusis amžius, mus supa pačios išmaniausios technologijos, kurios sparčiai tobulėja. Kompiuteriai, 
telefonai, televizija – viskas sukurta ir tobulinama nanotechnologijų dėka. Profesorius maloniai atsakė į susirinkusiųjų 
klausimus. Vaikinai domėjosi išmaniosiomis technologijomis ir jų ateities perspektyvomis. Juk anksčiau mobilūs 
telefonai buvo jautrūs tik slėgiui, dabar – temperatūrai (liečiami), o netolimoje ateityje bus jautrūs ir garsui. 
 Paskaitoje dalyvavusias merginas nustebino žinia, jog nanotechnologijos susijusios ir su papuošalais. 
Sakoma, kad deimantai – geriausi merginų draugai. Būtent merginoms profesorius papasakojo apie deimantus, jų 
kasimą gamtoje, dirbtinių deimantų kūrimą iš grafito gamyklose. Tačiau labiausiai nustebinęs ir nuliūdinęs dalykas – 
naujienos apie perlus. Tikrų, natūralių perlų gamtoje, vandenyno dugne jau nebeįmanoma rasti. Pasaulio vandenys 
per daug užteršti, todėl perlų geldelės nebegali „užauginti“ perlų, o tuos, kurie dar buvo, žmonės išrinko prieš 100 
metų. Dabar rinkoje galima įsigyti tik dirbtinai užauginamų perlų. Jų yra visokių spalvų, tačiau brangiausieji – juodi, 
auginami tik vienintelėje pasaulio vietoje – mažoje saloje prie Australijos krantų. Dirbtiniu būdu kuriami ir kiti 
brangakmeniai: smaragdai (antri pagal kietumą ir brangumą po deimantų), safyrai, rubinai. Profesorius Rimas 
paminėjo ir nesiliaujančius karus Afrikoje, P. Amerikoje, Saudo Arabijoje, dėl kurių kalti brangieji akmenys – būtent 
šiuose kraštuose yra didžiausios brangakmenių kasyklos pasaulyje.  
 Svečias tryško optimizmu ir atsisveikindamas linkėjo geros nuotaikos bei puikaus kroso, tądien 
vykusio mūsų gimnazijoje.                                              
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/Atkelta iš 1 psl./  

Dabar suprantu kad tie keleri metai, praleisti mokykloj, palieka įspaudą tavyje.  Ir nors mokykla tėra 
etapas (vienas menkas etapas!), jis pradeda tave formuoti. Ir tie pirmieji etapai, kaip ir pirmieji vaiko žingsniai, 
yra labai svarbūs. „Atžalynas“ gali duoti labai daug, jeigu to nori, jei iš gyvenimo reikalauji daugiau nei tavo 
bendraklasiai, draugai. „Atžalynas“ gali būti vieta, kurioje atrasi savąjį ,,Aš". Ir to labai linkiu kiekvienam 
skaitančiam. 

Net neabejoju, kad po dvidešimties metų atsiminsiu šį etapą ir „ Atžalyną“ – vietą, kuri padėjo man tapti 

tuo, kuo visada norėjau. Atsiminsiu ir visus mokytojus, bandžiusius išmokyti mane matematikos, biologijos, 

fizikos... Nors tų žinių man tikriausiai gyvenime neprireiks, aš atsiminsiu visus, kurie savo didelėj širdy atrado 

vietos man. 
 

T Y R Ė J Ų   N A K T I S – 2 0 1 5 
 

Tyrėjų naktis – tarptautinis mokslo populiarinimo renginys, kai daugelis 

Europos mokslo ir tyrimų laboratorijų atveria duris ir pabendrauti su 

visuomene išeina mokslininkai bei tyrėjai, kurie paprastai dirba uždarose 

laboratorijose ir mokslo centruose. Jau beveik dešimtmetį Tyrėjų naktis 

kasmet mokslo entuziastus kviečia susipažinti su įtraukiančiais ir 

intriguojančiais moksliniais tyrimais, inovacijomis bei išradimais. 
 

Gabrielė STANIONYTĖ         “Nebūtina gimti Einšteinu, kad 

kasdien atrastum ką nors naujo!” 
 

Jau nepirmus metus „Atžalyno“ gimnazijos moksleiviai – aktyvūs Tyrėjų nakties renginių 
dalyviai. Š. m. rugsėjo 25 d. vykome į Kauną, „KTU mokslininkų ir studentų darbų parodą“. Joje apžiūrėjome 

išradimus „Įdomieji eksperimentai“, „Kompiuteriai ir robotai“, „Išmanioji virtualioji realybė“, „Irklavimas su Oculus 

Rift“.   

Po praktinės dalies – teorinė, taip pat ne mažiau įdomi. 4 k. doktorantė J. Černeckienė mums vedė 

užsiėmimą „Vėjo energija – galimybės (ne)ribotos“. Užsiėmimo metu vyko paskaita apie vėjo kuriamą energiją ir 

eksperimentinio stendo demonstracija, kompiuteriu realiai stebint veikiančio įrenginio darbinius parametrus. Daug 

sužinojome apie vėjo energiją, vėjo malūnų rūšis bei sandarą. 

Paskaitoje „Ką gali ultragarsas“ pagilinome žinias apie ultragarsą, jo naudą bei panaudojimo būdus. Ar 

žinojote, jog panaudodami garso bangas galime priversti daiktus kyboti ore, naikinti bakterijas ar ardyti bei suvirinti 

metalus? 

Matavimo vienetų istoriją bei matavimo metodus aptarėme laboratoriniame užsiėmime „Tikslumas – 

būtinybė!!!“. Paskaitoje „Kodėl biokuras?“ daugiau sužinojome apie biokurą, jo rūšis, naudojimą ir tyrimus. 

Paskaitos ir užsiėmimai sudomino, praplėtė akiratį. Iš arčiau pamatėme, koks neaprėpiamas ir įdomus, 

nuolat besikeičiantis mokslo pasaulis. Taigi, labai taiklus šio projekto devizas: „Nebūtina gimti Einšteinu, kad kasdien 

atrastum ką nors naujo!“ 
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Raminta MAŽEIKAITĖ 

 

Tyrėjų naktys – tyrėjų dienos... 
 
Rugsėjo 25 d. mūsų gimnazijos biotechnologijų 
laboratorijoje dirbo gabiausieji gimnazijos 
moksleiviai. Taip jie prisijungė prie kasmetinio 
tarptautinio projekto „Tyrėjų naktys“, 
vykstančio paskutinį rugsėjo penktadienį.  
Kalbiname darbo iniciatorę ir vadovę, jau 
paskutinius metus mūsų gimnazijoje 
besimokančią Agnę Staniūtę.  
 
      - Kas paskatino dalyvauti projekte "Tyrėjų 
naktys"? 
      - Apie projektą papasakojo mokytojai ir 
paprašė laboratorijoje atlikti bandymą, kurį aš 
pati kartą jau dariau, padedama Giedrės 
Širvinskaitės (prieš du metus mūsų mokyklą 
baigusi moksleivė, daugkartinė Lietuvos bei 
Pasaulio gamtos bei tiksliųjų mokslų olimpiadų, 
čempionatų nugalėtoja; šiuo metu - Kembridžo 
universiteto studentė). Pamaniau, kad turėtų 
būti visai smagu, tad sutikau.  
     Kokį bandymą atlikai gimnazijos 
laboratorijoje? 
      - Atlikome fermento ureazės kinetinių savybių 
nustatymą - tyrėme, kaip greitai vyksta 
fermentinė reakcija kintant aplinkos sąlygoms. 
      - Kas dar dalyvavo šiame projekte? 
      - Demonstruoti bandymą man padėjo 
Tautvydas Petrauskas (mūsų gimnazijos 
abiturientas), o jį atliko II-IV klasių mokiniai. 
      - Ar viskas pavyko taip, kaip planavote? 
      - Ne, kadangi mes patys (vadovai) pirmąkart 
ruošdami fermentą suklydome ir negavome 
reikiamų rezultatų. Kai tyrimą atlikome dar kartą 
su teisingai paruoštu fermentu, viskas ėjosi 
sklandžiau. 
      - Ar sunku buvo dirbti su grupe, būti šio 
darbo vadove? 
      - Sunku - ne, smagu – taip.  Nuotaikos 
nesugadino net tai, kad kai kas nepasisekė. 
Svarbiausia, kad mokiniai, atlikę bandymą, labai 
domėjosi ir netgi klausė, kada vėl susitiksim. 
      - Ar šiame projekte dalyvausi ateityje?  
      - Jeigu projektas ir toliau vyks, tikrai 
dalyvausiu. Buvo įdomu išbandyti savo jėgas 
vadovės vaidmenyje, o ir dirbti laboratorijoje 
man tikrai patinka. 
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   A G A   mokinių   ekskursija   į   Vilnių 
  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Martynas ŽELNYS 
Rugsėjo 18 d. vykome į Vilniuje vykusį Nacionalinį mokslo festivalį „Erdvėlaivis Žemė“, kurio metu 

populiarinamos mokslo idėjos, visuomenė supažindinama su laimėjimais Lietuvoje.  

Renginys vyko prieš dvejus metus pastatytoje modernioje Vilniaus universiteto mokslinių tyrimų laboratorijoje - 

bibliotekoje. Tik atvykę susibūrėme bibliotekos aikštėje ir kalbėjomės bei diskutavome su VU studentais apie studijų 

galimybes, žiūrėjome įspūdingus universiteto Kendo kovos meno meistrų pasirodymus, žaidėme informatikos studentų 

sukurtus žaidimus. Vėliau visi išsiskirstėme į temines paskaitas. Dalyvavome modernaus 3D skenerio galimybių 

demonstracijoje ir paskaitoje „Žmogaus elgesio tyrimų laboratorija“. Skenavome daiktus, kėlėme juos į kompiuterinę 

erdvę ir modeliavome. Kitoje paskaitoje buvo pristatytos LED šviestukų technologijos ir jų taikymas praktikoje. VU 

Taikomųjų mokslų instituto atstovai pasakojo apie plačias šviestukų pritaikymo galimybes gydant žmones, 

restauruojant meno kūrinius, apie jų naudojimą žemės ūkyje ir kitose veiklos srityse.  

Pasibaigus įdomioms paskaitoms vykome į Vilniaus miesto senamiestį ir lankėmės smagioje Tautų mugėje, 

ragavome įvairių tautų nacionalinių virtuvės valgių, žiūrėjome šokių ansamblių iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir 

kitų valstybių pasirodymus.  

Taigi, turiningai, įdomiai praleidome šią rugsėjo dieną ir grįžome namo kupini geriausių įspūdžių! 

 
Miglė GALVANAUSKAITĖ 
 

Ekskursija į VU buvo smagi ir 
naudinga. Iš pradžių jaučiausi nedrąsiai, 
vaikščiojau ir stebėjau besikalbančius 
studentus ir mokinius. Netrukus mūsų 
grupelę užkalbino medicinos fakulteto 
studentas, kuris papasakojo apie studentišką 
gyvenimą ir  apie savo studijuojamą dalyką. 
Tai mane labai sudomino.  Vėliau įsidrąsinau 
ir užkalbinau kelis studentus, kurių studijos 
mane domino. Jie mielai dalinosi patirtimi ir  
davė lankstinukų, kuriuose radau tikrai 
naudingos informacijos (studijų kainos, 
paskaitų skaičius, tipai, kokį darbą galima 
gauti įgijus tam tikrą išsilavinimą, kokius 
egzaminus reikia laikyti norint įstoti ir t.t.).         
Išvyka buvo naudinga, praplėtė akiratį ir 
sudomino kitokiu -  nauju, studentišku 
gyvenimu. 

 

Raminta KAULINYTĖ 
 

Paskutinę  išvykos dalį praleidome Tautų 

mugėje Gedimino prospekte. Galėjome įsilieti į 

nuotaikingą vilniečių minią ir saulėtą 

penktadienį užbaigti žvalgydamiesi po 

prekystalius, nukrautus įvairių šalių kulinariniu 

paveldu, tautodailės ir amatų kūriniais.  
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S U S I T I K I M A I 

2015 m. spalio 9 d. gimnazijos delegacija 

dalyvavo Bauskės valstybinėje gimnazijoje 

(Latvija) vykusioje tarptautinėje 

konferencijoje „Baltų pasaulėžiūros 

atspindžiai folklore“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aistė MAŽIKAITĖ    

Po šilto priėmimo (apžiūrėjome mokyklą, vaišinomės 

arbata ir labai skaniais kepiniais) dalyvavome konferencijoje. Joje 

pristatėme lietuvių liaudies dainas ir regionus, vilkėjome tautinius 

rūbus ir atlikome dvi lietuvių liaudies dainas. Konferencijoje 

pranešimus skaitė mūsų gimnazijos mokytojos Diana Šilkaitienė 

ir Daiva Nurdinova, Bauskės ir Karmėlavos gimnazijų atstovai. 

Pranešimai buvo įvairūs ir įdomūs, bet smagiausia buvo dirbti 

grupėse ir bendrauti su Bauskės gimnazijos mokiniais.        

Susipažinau su dvyliktoke Kristiana. Ji noriai pasakojo apie savo 

mokyklą, joje vykstančius būrelius ir mokinių gyvenimą. 

Kalbėjomės įvairiomis temomis. Iš pradžių buvo sunkoka 

bendrauti kita kalba, bet netrukus tai nebekėlė problemų. Vėliau 

muzikos klasėje mokėmės dainuoti latvių liaudies dainą. Buvo 

labai smagu, nes įvairiais 

instrumentais grojome melodiją.  

Mane maloniai nustebino 

Bauskės mokinių choro 

pasirodymas. Tobulai atliktas 

kūrinys! Ši gimnazija - neeilinė 

mokykla, nes čia mokosi 

kūrybingi ir itin muzikalūs 

mokiniai. Retai galime išgirsti 

tokį profesionalumą mokinių 

koncerte. Nors dainos tekste 

supratau vos kelis žodžius, tai 

nesutrukdė grožėtis pasirodymu.  

Po konferencijos aplankėme į Bauskės pilį. Kiekviena pilies patalpa – savita, kitoniška... Pilyje 

matėme nemažai senovinių drabužių bei avalynės, senų papuošalų ir net šarvų. Aplankėme buvusią 

teismo vietą. Buvo labai įdomu ir linksma.  

Pasibaigus ekskursijai, pilni įspūdžių 

važiavome namo. 
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K R I K Š T Y N O S ? ? ?   F U K S Y N O S ! ! !  
 

Trumpas ir šmaikštus fotoreportažas iš pirmaklasių krikštynų, 

kurias labiau norėtųsi vadinti fuksynomis, nes tądien „Atžalyno“ 

bendruomenės gretas papildė net 161 „fuksas“. Visi prisiekė 

sąžiningai mokytis, kasdien minti gimnazijos slenkstį ir ginti 

„Atžalyno“ garbę nuo visų įmanomų vidaus ir išorės priešų. 
 

 

 

 

 

 

                   /Nukelta į 7 psl. / 
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/Atkelta iš 6 psl./  

 

Eimantas LUKOČIUS, Rūta PRANEVIČIŪTĖ 
Spalio 8-9d. Vilniuje, parodų centre LITEXPO vyko didžiausias  Baltijos 

regione technologijų ir verslumo skatinimo renginys  #SWITCH! Vienas iš renginio 
tikslų – Rytų partnerystės valstybių įtraukimas į modernėjimo procesus bei 
paskatinti jaunus žmones pasiruošti skaitmeniniam amžiui, suprasti ateities 
disciplinas ir, galbūt, rasti savo kelią ateities versluose. Renginyje apsilankė 10 
000 dalyvių iš 6 valstybių - moksleiviai ir prezidentai (Europos Komisijos viceprezidentas Andrus Ansipas, Estijos premjeras 
Tavvo Rovas). beprotiškai naujienų ištroškę jaunuoliai ir pasaulinės sėkmės pasiekę kūrėjai (kompanijos Amazon, Microsoft, 
WaltDisney, Rovio (Angry birds kūrėjai), SAP, Allegro, NESTLE ir kt.).  

#SWITCH! pristatyti skaitmeniniai sprendimai viešosioms administracijoms ir vieninga skaitmeninė rinka Europos 
Sąjungoje, vyko programavimo varžybos ir „Technologijų mugė“, palikusi mums didžiausią įspūdį. Joje buvo 
demonstruojamos naujausios technologijos: OculusRift ( virtualios realybės akiniai, kurie įtraukia tave į trimatę erdvę ), skrai- 

                    /Nukelta į 8 psl. / 
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/Atkelta iš 7 psl./  
dantys dronai, smegenų skleidžiamų pulsų matuoklis, kuris matuoja tavo smegenų siunčiamus bangų ilgius, 3D 
spausdintuvas, kuriuo galėjai atsispausdinti nedidelį trimatį daiktą. Taip pat sužavėjo Kinect sensorius (prietaisas, 
aptinkantis tavo judesius ir atkartojantis žaidime), kurį galėjome ir išbandyti mugėje. 

Buvo įdomu klausytis žinomų žmonių, verslininkų pranešimų apie jų nueitą kelią kuriant verslą. Praktinės žinios labai 
naudingos, jos suteikia naujų galimybių kurti, planuoti savo karjerą ir ateitį. 

Renginys parodė, jog Lietuva gali būti IT centru ir, labai norėdami, pajėgiame Lietuvos rinka sudominti svarbiausias 
pasaulio skaitmenines bendroves (kai kurios jų beveik arba visiškai nedominavo mūsų rinkoje). Bet tai, kad jos aktyviai 
dalyvavo #SWITCH! Vilnius, įrodo – Lietuva tampa įdomia skaitmeninės ateities sektoriui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAS 

LABIAUSIAI 

PATIKO? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nuotraukose: 
 

1. 3D spausdintuvu atspausdinti daiktai. 

2. Robotas, galintis, sudėti į vazą saldainius.  

3. Šiaip – mielas ir žavus robotas...  

 

 

 

  

...robotai, atpažįstantys žmones, ir 
A. Guogos mintys apie tai, kaip 
uždirbti pirmąjį milijoną; tai 
padrąsino ir įkvėpė imtis verslo. 
(Tadas) 
 

...interaktyvūs 
žaidimai, 
Lietuvos 
universitetų 
mokslinė veikla 
ir jų sukurti 
išradimai. 
(Simonas) 

... daug naujausių 
išradimų vienoje 
vietoje, protingi 
žmonės, paaiškinantys 
jų veikimo principą, 
praktinio panaudojimo 
galimybes ir už dyką 
dalinantys 
moksleiviams 
patarimus, kurie ateity 
tikrai pravers. (Gabija)  
 

...svarbu niekuomet 
nepasiduoti ir siekti 
užsibrėžtų tikslų. 
(Ignas) 
 

...buvo smagu 
susipažinti su 
naujausiomis 
technologijomis ir jas 
išbandyti. (Lukas) 
 

...inovacijų erdvė, kurioje galėjome 

pamatyti tokias technologijas, 

kurios greitai pasirodys mūsų 

gyvenime. Valdžiau droną, 

įspūdžiai puikūs. (Laisvidas) 

... idėja: pradėti 
verslą reikia nuo 
to, kas Tau 
labiausiai 
patinka ir 
sekasi. 

(Martynas) 

...diskusija su  A.Guoga, jo 

istorija apie sėkmę ir verslumą. 

Supratau, kad praturtėti gali bet 

kas, svarbiausia ,,turėti galvą“ ir 

imtis iniciatyvos. (Matas) 

 

https://www.facebook.com/hashtag/switchvilnius?source=feed_text&story_id=10153303070333822


MDA (Mokyklos Demokratinė Asociacijai) vadovauja istorijos mokytoja Rasa Mockienė. Asociacijos 
tikslas - atstovauti mokinių interesams. Šiuo metu būrelį lanko 10 mokinių. MDA nariai šiemet jau du kartus 
lankėsi Kėdainių r. savivaldybėje, kur rinko rajono Mokinių Tarybos pirmininką (RMT) ir susitiko su mūsų 
miesto meru Sauliumi Grinkevičiumi bei Ramūnu Karbauskiu. Mokiniai diskutavo apie alkoholio vartojimą 
įvairių miesto renginių metu. 

Būrelio planuose – susitikimai su klasių seniūnais, direktoriumi, įvairių klausimų, susijusių su mokinių 
interesais, aptarimas. 

Mokytoja Rasa patenkinta MDA veikla ir aktyviais jos nariais. Tai jai padeda pažinti šiuolaikinį 
jaunimą, nes vaikai noriai išsipasakoja ir pasidalina sava nuomone. Tad jeigu turi pasiūlymų, nuomonę, kurią 
norėtum išsakyti mokinių labo tema ar tiesiog maga įsitraukti į gimnazijos veiklą, esi laukiamas antradieniais 
po 7 pamokų. 

 

Mokinius, mėgstančius kurti įvairius 
rankdarbius ir norinčius išbandyti naujas menines 
technikas, kviečiame į Gaminių dizaino būrelį. Čia 
vyrauja idėjų laisvė, kiekvienas gali pasidalinti savo 
mintimis ir pasiūlyti naują veiklos sritį. Užsiėmimų 
dalyviai atranda naujų, įdomių dizaino technikų, 
kurias gali  pritaikyti atnaujindami senus daiktus, 
kurdami dekoracijas, dovanėles ir kitus gaminius. 
Jei norite turiningai praleisti laiką, leisti pasireikšti 
savo vaizduotei, kūrybiškumui, išgerti puodelį 
arbatos ir pasišnekučiuoti meninėmis temomis, 
vadovė Vaida Urbonavičienė jūsų laukia 
trečiadieniais, kas antrą savaitę, po 7 pamokų.  

 

Muzikos svetainėje renkasi mėgstantys 
dainuoti ir norintys save išbandyti muzikos 
srityje. Čia lavinami mokinių balsai, vadovė 
Neringa Markevičienė padeda atsiskleisti ir 
tobulėti vokaliniams sugebėjimams. Mokiniai 
gali dainuoti solo arba ansamblyje, atlikti 
įvairaus žanro dainas. Jei manai, kad ši veikla 
kaip tik tau - nedelsk! Užsiėmimai vyksta 
pirmadieniais ir ketvirtadieniais, 8 -os ir 9 – os 
pamokų metu.  
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                        P O   P A M O K Ų... 

Miglė GALVANAUSKAITĖ 

Kuomet pradėjau mokytis „Atžalyne“, susidomėjau 
neformaliojo ugdymo veikla. Žinoma, pirmaisiais mokslo metais 
lankiau populiaresnius, man patinkančius būrelius - mergaičių 

chorą, dailės studiją. Šiemet, 
perskaičiusi būrelių sąrašą pamačiau 
keletą labai įdomių pavadinimų, tad 
panorau apie juos sužinoti daugiau. 
Galbūt sudominsiu kurį nors iš jūsų? 

 Raminta KAULINYTĖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Galbūt tu dar nesuradai sau 
tinkančios veiklos? Juk dabar 
pats metas eksperimentuoti, 
išbandyti save. Kas žino, gal 
savyje atrasi naujų sugebėjimų?  
            

 



Valdas Kaziukonis:  
Mano šaunuoliai auklėtiniai mane 

 nuolat nustebindavo ir pralinksmindavo: Kūčių 

 išvakarėse į namus atkeliavo lubas siekianti žaliaskarė; 

 vaikai norėjo atvykti arklio traukiamomis rogėmis, bet nepavyko – 

ne arklio nerado, o sniego pritrūko!  

Išleistuvių dieną įžengęs į klasę apstulbau – klasės gale stovėjo 

raudona sofa (kažkada buvom kalbėję apie tai, jog mėgstu raudoną 

spalvą ir kad klasėje jauku kaip namie, betrūksta tik sofutės ir 

stalelio kavai); 

Paskutinio skambučio proga mano mieli auklėtiniai sugalvojo man 

priminti vaikystę - drauge su baikeriais važiavom Kėdainių 

gatvėmis... Likau be žado.  
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” A Š   V I S   P R I S I M E N U ...” 

LINKSMI ĮVYKIAI IR NUOTYKIAI, NUTIKĘ MOKYTOJAMS DARBE (T. Y. MOKYKLOJE)  
        Tadas Jankūnas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

,,Visi didingi darbai, kurie buvo kada nors 
padaryti, pirmiausia atsirado kažkieno 
vaizduotėje.“           (Astrid Lindgren) 
Kurkime ir svajokime...       Iki pasimatymo! 
            Steigėjas ir leidėjas   

            Kėdainių ,,Atžalyno‘‘ gimnazija 

            Mindaugo g. 18, Kėdainiai; 

            Tel. 8 347 60230 

            Steigimo liudijimas Nr. 104 
      

                                 atžalynas.kedainiai.w3.lt 

Korespondentai: Raminta Kaulinytė, Tadas Jankūnas, Raminta Mažeikaitė, Julija Naprytė, Miglė Galvanauskaitė, 

Martynas Želnys, Gabrielė Stanionytė, Aistė Mažikaitė. 

Stilius, korektūra, maketavimas: Giedrė Kaziukonienė. 

Vilma Paulauskienė: 

Prieš abiturientų lietuvių 

kalbos įskaitą mokinys 

piršosi bendraklasei pagal 

žiniasklaidoje pateikiamus 

pavyzdžius (kaip žymūs 

žmonės prašo būsimų 

nuotakų už jų tekėti.) 

Likimo ironija: mergina 

ištekėjo už to bendraklasio 

brolio.  

 

Aušra Ščiukienė: 

Įsimintiniausias - vienas 

gimtadienis. Vaikai sumanė 

apklijuoti mano automobilį – 

jis virto gražia karvute.  

Jūratė Vaiginienė: 

Ketverių metų gimnazijos jubiliejus. 

Mokytojai koncertuoja mokiniams. 

Mes (aš,  bibliotekininkė J. Žukienė, 

mokytojos V. Micevičienė  ir I. 

Medalinskienė) paruošėme numerį 

pagal animacinį filmą 

„Madagaskaras“ ir šokome pingvinų 

šokį. Buvo šaunu...  

Gražina Bičkienė: 

Žiema. 6 val. ryte (šeštadienį) telefono skambutis. 

Balsas: „Kelias į mišką nuvalytas, reikia tik mašinos 

medžius išvežti“. Nuostaba, pyktis, o vėliau supratau, 

kad tai – mokinių išdaiga: jie patalpino  skelbimą 

laikraštyje, kad nuomoju kraną „fiskarą“ (mašina, 

skirta pakrauti ir vežti medieną).  

 

Neringa Markevičienė: 

Atėjau į mokyklą su šlepetėmis...  
 

Jūratė Daukšienė: 

Gimtadienio rytą atrakinusi kabinetą maloniai 

nustebau – pilnas balionų...   

 


