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Didžiausias Lietuvoje karjeros festivalis „Studfestas“
Spalio 24 dieną 2g-3g klasių mokiniai vyko į kasmetinį ir
didžiausią karjeros festivalį „Studfestas“, kuris vyko
Kaune, Žalgirio arenoje. Šiame festivalyje mokiniai ir
studentai turėjo galimybę pasisemti įkvėpimo iš 16
aukštųjų mokyklų atstovų, savo sričių profesionalų ir
beveik kiekvienam puikiai pažįstamų žmonių.
„Studfeste“ buvo labai daug kalbama apie studijas
užsienyje bei apie tai, kokį gyvenimo kelią rinktis ir kaip
susikurti sėkmingą ateitį. Pristatome visus pranešėjus ir
apibendrintas jų mintis bei duotus patarimus, gal tai jus
sudomins, gal kuris patarimas jums šiuo metu labai
pravers.

Rytis Jurkėnas, edukacinių bendrovių „Kalba“ kūrėjas, profesionalus karjeros konsultantas, pasakojo, su kokiais
stereotipais dažniausiai susiduria jauni žmonės, rinkdamiesi karjeros kryptį. R. Jurkėnas kalbėjo apie ateities
specialybes ir apie specialybes, kurios yra „ant bangos“.
Televizijos laidų vedėjas, aktorius bei komikas Mantas Stonkus pasakojo,
kiek jo karjeros pasirinkimui bei darbams turėjo įtakos sėkmė, o kiek – sunkus
darbas ir užsispyrimas.
Eugenijus Lastauskas, Lietuvos kariuomenės karininkas, pulkininkas ir
leitenantas, kalbėjo apie tai, kodėl verta būti kariu, papasakojo plačiau apie
kariuomenę, jos privalumus.
Nerijus Leškys, „Kalba“ studijų užsienyje vadovas, kalbėjo apie tai, kad norint ko nors pasiekti nereikia turėti daug
pinigų, minėjo, kad mokytis užsienyje yra geras dalykas jaunam žmogui, neturinčiam daug lėšų. Jis pasakojo, kad tik po
kiek laiko galime suprasti, kad pasirinkta profesija mums netinka ir pasidalino tikromis savo studentų sėkmės
istorijomis, iš kurių buvo galima pasisemti įkvėpimo ir ryžto siekti savo tikslų.
„KASTU INTERNATIONAL“, studijų užsienyje organizacijos įkūrėjas ir vadovas Artur Jefimov papasakojo apie
savo asmeninę patirtį ir atskleidė 3 paslaptis, kaip pasiekti savo užsibrėžtus tikslus. Pirmoji paslaptis – reikia pamiršti
savo tikslą ir koncentruotis į savo žingsnius. Antroji paslaptis – reikia gyventi taip, kad kiekvienas žengtas žingsnis
teiktų laimę. Trečioji paslaptis – labai svarbu atminti, kad visos nesėkmės padaro mus stipresnius. A. Jefimov kalbėjo ir
apie tai, kaip svarbu skaityti knygas, nes būtent iš knygų mes galime įgyti gyvenimiškos patirties.
VIKO absolventas, renginių organizatorius bei vedėjas Evaldas Venskutonis papasakojo, kaip visai atsitiktinai
pasirinktos reklamos studijos padėjo peršokti daugybę gyvenimo duobių. Jis atskleidė savo nuopuolius bei pakilimus,
pasakojo, kaip reklamos mokslų įgautos žinios padėjo užkopti į šou verslo aukštumas.
Simona Pajaujienė, sveikatingumo trenerė-ekspertė, sveikatingumo programų koordinatorė, kalbėjo apie
maisto papildus ir steroidus, kurie mums susuka galvą, kai norime greitai numesti svorio ar užsiauginti raumenų. S.
Pajaujienė aptarė dešimt mitų apie sportą ir sveiką gyvenseną ir pateikė praktiškų bei patikimų sprendimų, kaip ugdyti
sveiką ir stiprų kūną.
Milita Daikerytė, vizažo specialistė ir socialinės erdvės atstovė, kalbėjo apie savo gyvenimo kelio paieškas, kurių
metu suprato, kad neįmanoma daryti visko vienu metu gerai. Ji minėjo, kaip klijuojamos etiketės kėlė pyktį ir reikalavo
daug pastangų kažko pasiekti. Ji teigė, kad anksčiau ar vėliau visi atsirandame savo vietoje ir niekada nebūna per vėlu.
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Socialinių tinklų žvaigždė Karolina Meschino diskutavo su „Studfesto“ vedėju Rolandu Mackevičiumi apie tai,
kaip ji nugalėjusi visas savo baimes pasiryžo siekti tikslų. Ji kalbėjo, kad psichologinis nusiteikimas ir emocijos priklauso
nuo aplinkinių žmonių. Taip pat ji minėjo, jog tik supratusi tai, kad visada atsiras geresnių, gražesnių ir protingesnių, ji
ėmė labiau pasitikėti savimi ir drąsiau priiminėti sprendimus.
Niko Amirgulašvili, Lietuvos kartvelas, nužygiavęs apie 2000 kilometrų nuo Vilniaus iki Tbilisio turėdamas
tikslą pastatyti simbolinį tiltą tarp Lietuvos ir Sakartvelo, pasakojo, kaip mes susikuriame nerealias kliūtis, kurios
mus stabdo. Niko sakė, kad neverta sielotis dėl mažų nesėkmių, kurios po kiek laiko vis tiek bus pamirštos. N.
Amirgulašvili papasakojo apie savo kelionę pėsčiomis į Tbilisį, sakė, kad didžiąją laiko dalį leisdamas vienas jis suprato
daug dalykų apie save ir aplinkinį pasaulį.
Aktorius, režisierius, dainininkas Vidas Bareikis kartu su Valstybinių miškų
urėdija pristatė miškininko profesiją. V. Bareikio kalbintas miškininkas pasakojo, su
kokiais netikėtumais susiduria savo darbe, kalbėjo, kokia įdomi ir spalvinga yra
gyvoji gamta. Ta proga Vidas Bareikis pristatė naują dainą „Anykščių šilelis“ ir po
pokalbio žiūrovams padovanojo dar vieną muzikinę dovaną.
Arnas Markevičius, lektorius verslininkas, kalbėjo apie tai, kas lemia mūsų
pasirinkimus, kokią kainą tenka sumokėti dėl vidinių konfliktų bei patarė, kaip keisti gyvenimo taisykles. A.
Markevičius sakė, kad reikia stebėti savo vidinius apribojimus ir rasti būdų geriau save pažinti.
Western Union talentų paieškos specialistė Lina Bakšytė ir Western Union pinigų plovimo prevencijos
specialistė Vytautė Strakšytė kalbėjo, kad reikia išdrįsti imtis to, kas labiausiai traukia, nepaisant aplinkinių
spaudimo. Merginos minėjo, kad nereikia bijoti pokyčių, sakė, kad labai svarbu
yra savanoriauti, atlikti praktiką bei pasitikėti savimi.
Prodiuseriai, renginių organizatoriai ir laidų vedėjai „Radistai“ Jonas ir
Rolandas papasakojo apie savo kelią – sėkmes ir nesėkmes, kurios juos atvedė
iki to, kur jie yra dabar. Jie teigė, kad pirmi 10 metų yra sunkiausi. Jonas ir
Rolandas pabrėžė, kad gyvenime svarbu tiek pakilimai, tiek nukritimai, jie
minėjo, kad nereikia išsigąsti ir sustoti po vieno žengto žingsnio.
Martynas Prievelis, Lietuvos energetikos sektoriaus įmonės ESO pokyčių
vadovas, kalbėjo apie tai, kaip nepasiklysti plačiame pasaulyje, kuris jaunam
žmogui suteikia tūkstančius galimybių ne tik studijuoti, bet ir kilti karjeros laiptais. M. Prievelis pasakojo apie studijas
ir galimybes Jungtinėje Karalystėje, Belgijoje, Italijoje, tačiau pabrėžė, kad nevalia
pamiršti įvertinti to, ką turime čia – Lietuvoje.
„Youtuber‘is“, EX-duomenų analitikas Paulius Mikolaitis (Paulde Miko,)
papasakojo, ką reiškia būti „youtuber‘iu“ ir kaip juo tapti. P. Mikolaitis atsakė į
daugeliui rūpimus klausimus apie mokyklą, parodė savo pažymius bei egzaminų
rezultatus bei pasidalino savo asmenine kelione iki populiariausio Lietuvos
„youtuber‘io“ vardo.
Pertraukų metu koncertavo „X faktoriaus“ dalyviai, o vakarą vainikavo „Radistų“
diskoteka. Visi „Studfesto“ dalyviai gavo dovanų - maišelius su festivalio programa, knygutėmis apie studijas užsienyje
ir Lietuvoje bei greitai paruošiamos bulvių košės ir pakelį bulvių traškučių. Ši ekskursija buvo labai informatyvi, įkvėpė
siekti savo tikslų nepaisant aplinkinių nuomonės bei suteikė motyvacijos ateityje tapti sėkmingu ir laimingu savo
srities profesionalu.

Arijana Mazurevičiūtė, 2gb
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Šiurpnaktis mokykloje arba penktadienis kitaip
Gimnazijos mokinių taryba, gavusi pritarimą iš aukščiau, nusprendė paskutinę dieną
prieš atostogas padaryti įdomesnę bei smagesnę. Taip gimė idėja pirmą kartą mūsų
gimnazijoje kitaip paminėti Helovyną (liet. Šiurpnaktį).
Visi mokiniai,
norintys tapti
Šiurpnakčio personažais,
atėjo apsirengę baisiais
netradiciniais
(nelietuviškais)
kostiumais bei
gąsdinančiai išsidažę
veidus. Niekuo
neatsiliko ir mokytojai –
juos gaubė juoda spalva,
puošė rankomis sukurti
šiurpūs aksesuarai.

Pertraukų metu pirmame aukšte buvo
rodomi klaikūs vaizdai, verčiantys pašiurpti odą,
koridoriuose
skambėjo
šiurpią
atmosferą
kuriančios melodijos, na o kai kuriose mokyklos
vietose buvo galima užuosti degančių žvakių
kvapą. Ant palangių vaiduokliškai šypsojosi
moliūgų galvos, iš vidaus degančios pragaro
ugnimi. Trumpai tariant, tą dieną būti mokykloje
buvo „baisu“.

Gabrielė Meškonytė, 2ga
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Muzikos pamoka „Su muzika per Europą“
Spalio 16 d. mūsų gimnazija sulaukė viešnių iš
muzikos pasaulio. Apsilankė Natalija Krauter, Lina
Burbaitė – Vaitkuvienė ir Rima Švėgždaitė.
Dainininkė Natalija – nuostabaus grožio balso
savininkė, surengusi solinius koncertus ne tik
Lietuvoje, bet ir daugelyje užsienio šalių. Šiuo metu
dainavimo meno ji moko studentus Vilniaus J. TallatKelpšos konservatorijoje. Solistės nepaprastai gražų
balso tembrą dažnai galima išgirsti sostinės bei kitose
Lietuvos koncertinėse erdvėse. Pianistė Lina šiuo
metu yra Lietuvos muzikos ir teatro akademijos koncertmeisterė, taip pat B. Dvariono
dešimtmetės muzikos mokyklos pedagogė. Pianistė nuolat rengia vokalinės kamerinės
muzikos programas, yra koncertavusi su žymiais Lietuvos dainininkais. Smuikininkė Rima
nuolat dalyvauja Renesanso, Baroko muzikos koncertuose, grieždama solo barokiniu
smuiku. Be to, tobulinasi meistriškumo kursuose Lietuvoje ir užsienyje pas žymiausius
pasaulio smuiko pedagogus, Baroko muzikos ekspertus. Šis muzikinis tercetas pateikia
nuostabias skirtingų žanrų programas, kuriose skamba gražiausios pasaulio melodijos,
populiariausi klasikiniai, sakralinės bei muzikos iš kino filmų šedevrai, žinomiausi lietuvių
kompozitorių kūriniai.
Trečiadienio popietę gimnazistams buvo
suteikta galimybė apskrieti Europos šalis,
pasimėgauti gyva atskirų šalių muzika. Ji
nuskraidino mus į ryžtu alsuojančią Rusiją, kupiną
istorijos paslapčių Lenkiją, užsispyrimu dvelkiančią
Vokietiją,
nepriekaištinga
elegancija
spinduliuojančią Prancūziją, kalnuotąją Austriją,
pilną žaliųjų erdvių Vengriją, skaniausiomis
picomis garsėjančią Italiją ir net saulės nutviekstą
Ispaniją. Nors pamokos laikas buvo ribotas,
apkeliauti spėjome daug. Skambėjo garsiųjų
kompozitorių kūriniai, liejosi mums neįprasti garsai, juk paprastai mes tokios muzikos
nesiklausome. Natalija kūrinius atliko net penkiomis kalbomis. Visi stebėjosi tokiu moters
sugebėjimu. Nors dainų žodžių dažniausiai nesupratome, tačiau muzikos kalba viena - ji
žadina jausmus, audrina vaizduotę, užlieja vienokia ar kitokia nuotaika. Muzika privertė
suklusti net ir nekantriausius mokinius, ji kerėjo visus. Juk ne kiekvieną dieną išgirstame ne
įrašus, o gyvą muziką. Žavusis profesionalių atlikėjų tercetas ne tik nustebino emocionaliu
pasirodymu, bet ir apdalino žiniomis, praplėtė akiratį. Mokiniai dalyvavo viktorinoje,
sužinojo daug įdomių faktų apie Europos šalis. Visi, atsakę į klausimus, gavo prizus.
Nepajutome, kaip prabėgo laikas.
Dėkojame muzikos mokytojai Vaivai ir talentingam tercetui už neįprastą, turiningą ir
kupiną gerų emocijų muzikos pamoką. Likome sužavėti!
Aurėja Dzevečkaitė ,2gb
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Žydų genocido dienos minėjimas
Rugsėjo 23-iąją yra minima
Lietuvos žydų genocido diena. Šios dienos
nepamiršome paminėti ir mes, 3ga klasės
mokiniai. Tą dieną kartu su mokytoju
Laimonu Kupriūnu vykome į Linkuvos
žydų žudynių vietą. Ten mokytojas trumpai
priminė žydų tautos istoriją, tarė kelis
užuojautos žodžius dėl tautą ištikusios
tragedijos. Mes, trečiokai, skaitėme čia
žuvusių ir palaidotų žmonių vardus ir
pavardes, taip keldami iš užmaršties kadaise
mūsų apylinkėse gyvenusius ir čia nužudytus žydus. Po to visi iš akmenukų sudėliojom žydų
simbolį – šešiakampę Dovydo žvaigždę. Šis liūdnas tragedijos minėjimas mums priminė, kad
visi esame lygūs, kad visos tautos gerbtinos ir kad turime gyventi taip, kad tokie įvykiai
niekada nepasikartotų.
3ga klasės mokiniai

Svečiuose pas senąjį ąžuolą
Spalio 12 dieną, šeštadienį, ekologinio turizmo būrelis su
mokytoja Vita Gudoniene vėl patraukė į žygį. Nors smarkiai
lijo lietus ir pūtė stiprus vėjas, ryžtinga ir šauni kompanija
įveikė visas kliūtis. Pažiūrėkit - pasiekėme Vaižgantus,
aplankėme Voronėlius ir Mikalajūnus.
Ne šiaip ėjome - tyrėme
Beržtalio vandens užterštumą,
pasikalbėjome su senojo drevėto
ąžuolo dvasia. Pasižiūrėkite į
nuotrauką, matote, kaip senelis
ąžuolas kviečia jus pabendrauti su
juo, prisiminkit, kiek daug jis saugo
kai kurių jūsų vaikystės paslapčių. Žinoma, pailsėjome miške
klausydamos jo rudeniškų šnabždesių, grožėjomės krentančiais lapais.
Tą dieną įveikėme 13 kilometrų. Dėkojame mokytojai ir tikimės
dar daugiau įspūdingų žygių!
Eglė Mickeliūnaitė, 2gb
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Dovydiškio dvaro paslaptys
Norėdamos ištrūkti iš nuobodžios rutinos rato, mes, laikraštuko rengėjos, nusprendėme savo
laisvalaikį praleisti turiningiau ir smagiau ir, tikimės, kai kam atnešti naudos. Nutarėme apsilankyti kai
kuriose mūsų apylinkių vietose ir iš jų paruošti reportažus. Taip ir atsidūrėme čia - visai šalia
Dovydiškio dvaro. Iki šiolei mums žinoma tik tai, kad XIX a. viduryje, apie 1840 – 1860 metus dvare
suformuotas parkas, kuriame buvo iškastas kanalas. Jo krantus jungė trys tiltai, kurių vienas – arkinis.
Dvaras priklausė bajorui Radenui.
Vos įžengiame į parką, iškart giliai įkvepiame - oras grynas, lengvas, dvelkia rudenio gaiva, šlama
lapus barstydami lapuočiai. Kylame senais medžiais apaugusia alėja į kalvą, kur mūsų dėmesį tuojau pat
patraukia pakopomis išsidėsčiusios didžiulės terasos. Pirmoje terasoje nerandame nieko unikalaus, tad
patraukiame į antrąją. Čia, ant kalvelės, dešinėje pusėje randame gan gerai išsilaikiusią dvaro koplyčią.
Koplyčia mus sudomino akmeninėmis sienomis ir keistu didingumu. Durys užrakintos, virš stogo nėra
kryžiaus, ryškūs nedideli arkiniai langeliai į rūsį užkalti. Čia tikriausiai jau nebegali sulįsti naktimis po
parką klajojusios šviesos. Klausomės mokytojos Birutės papasakojamos šiurpios istorijos apie žiaurųjį
bajorą Radeną, kuris buvo palaidotas už koplyčios buvusiose kapinaitėse. Pasak legendos, miręs (kitų
pasakojimuose – baudžiauninkų užmuštas) ėmė vaidentis baudžiauninkams, o šie savo ruožtu atkasę
nukirto jam galvą ir vėl užkasė, bet Radenas toliau juos gąsdino, pasirodydamas be galvos ant savojo
žirgo. Dar kartą atkasę, galvą padėjo prie kojų ir pripylė aguonų. Pagaliau bajoras užmigo ir paliko juos
ramybėje.
Pakylame į trečiąją – paskutiniąją – parko terasą.
Matome, kad aukštutinę terasą nuo viduriniosios skiria
kanalas, kuris kerta pagrindinį kelią į dvarą. Dabar šioje
vietoje kanalas užverstas, liko tik pralaida po keliuku.
Mokytoja mums paaiškina, kad kadaise čia buvęs medinis
pakeliamas tiltelis, o šiuo kanalu plaukiodavo ponų valtelės.
Ypač ponas mėgdavęs valtele kartu su dukra atplaukti į salą
gerti arbatos.
Einame tolyn kanalo pakraščiu ir išvystame neeilinį
reginį: apskritimo formos vandens telkinį su kelių metrų
skersmens apvalia sala viduryje. Tai čia ponai gerdavo arbatą. Šį tvenkinį kanalas jungė su kitoje dvaro
pusėje pakalnėje esančiu daug didesniu tvenkiniu.
Išėję iš parko, prieš kadaise stovėjusius rūmus išvystame nemažą žole apaugusį plotą, kuris niekuo
mūsų nesudomina. Tačiau, pasak mokytojos, tai būta erdvaus kiemo, o jo pakrašty prie pat parko stovėję
loviai baudžiauninkams plakti. Radenas iš rūmų balkono mėgdavo gėrėtis, kaip plakami baudžiauninkai.
Nors rūmų jau seniai nebėra, nors likę pastatai yra prastos būklės ir neaišku, kada statyti, mums
buvęs dvaras paliko įspūdį, verta jį aplankyti. Ne viską papasakojome jums, ką apie dvarą įdomaus
sužinojome. Manome, kad būsimiems vienuoliktokams vertėtų pasidomėti jo istorija, atsirastų tikrai
įdomus ir vertingas kūrybinis darbas.
„Varpelio“ redkolegija
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Pamokų integravimas, vykdant projektą ,,Valgyk protingai“
Integruotas mokymas užima svarbią vietą ugdant
visapusišką asmenybę, nes jis suteikia neprilygstamas
galimybes individualizuoti mokymo procesą, prisitaikant
prie individualių vaiko savybių. Integruoto mokymo procesą
galima palyginti su augančiu medžiu: viskas prasideda nuo
sėklos – ugdytinio minties, smalsumo, įgimtų polinkių. Šią
sėklą auginame suteikdami bazines žinias ir gebėjimus, taip
suformuodami kamieną, o tada jau pats ugdytinis gali
dalyvauti sprendžiant, kokios bus medžio šakos – su
kokiomis disciplinomis galima bus sieti jo patyrimą ir
brandinti mintį, kurios šakos bus svarbiausios pažinimo
kelyje, kiek ant jų bus papildomų, toliau besišakojančių šakelių, ant kurių galiausiai turės
derėti vaisiai – subrendusios asmenybės veiklos rezultatai. Šio medžio auginimo esmė yra
tarpusavio bendradarbiavimas tarp mokytojų ir mokinių. Labai džiaugiamės galimybe
dalyvauti mokykloje rengiamame projekte ,,Valgyk protingai“, pasinėrėme į jį visa galva.
Spalio 14 d. 2a ir 2b klasėse vyko integruotos
pamokos. Pamokų tema ,,Pica“. Tą dieną per visas pamokas
buvo kalbama apie picą: istorija, kilmė. Dalinome picą per
matematiką, per dailę piešėme, anglų kalbos pamokoje
mokėmės žodžius, susijusius su
pica, lietuviškai rašėme picos
receptą, o štai per pasaulio
pažinimą kalbėjome apie sveiką
mitybą,
rūšiavome
maisto
produktus į atskiras grupes,
mokėmės, kaip gaminti sveiką
picą. O trečiadienį abi klasės ją kepė. Nuostabu, kad pica
gražiai iškepė ir buvo labai skani, o svarbiausia – visi buvom
kaip viena šeima.

Antrokų mokytojos Lora Kriščiūnienė ir Ligita Masilionienė
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Rudenėlio šventė ,,Papuošk medžius mandalomis“
Spalio 1d. 1-4 klasės kūrė mandalas aplink medžius, naudodamos įvairią gamtinę
medžiagą: moliūgus, kaštonus, giles, eglių, pušų kankorėžius, įvairias uogas, džiovintus
augalus... Mandala – šviesių ir tamsių gamtos pradų Visatoje vienybės simbolis, o jų
kūrimas - sąsaja su menu, žmogaus dvasinio pasaulio skleidimasis. Kurdami mandalas
vaikai pagilino supratimą apie gamtą, pajuto bendrystės jausmą, tobulino meninius
gebėjimus, patyrė daug gerų emocijų, naujų potyrių. Aplink medžius išradingai išdėliotos
įvairios gėrybės atskleidė rudenėlio spalvas ir grožį.
Pradinių klasių mokytojos

Atsakyk!

2019 m. lapkritis
„VARPELIS“

Kokie aprašyti objektai ir įvykiai atsispindi
nuotraukose?
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