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Šie metai, jau artėjantys į pabaigą, Seimo paskelbti ne tik 

ADOLFO RAMANAUSKO-VANAGO, bet ir  TĖVO STANISLOVO, SIMONO 

DAUKANTO, VYDŪNO  

metais. Šių žymių žmonių nuopelnai Lietuvos istorijai, kultūrai, filosofinei minčiai 

neabejotini. Prisiminkime, apie ką mąstė šios iškilios asmenybės... 

 „Ne visa numirs su žmogumi – Tėvynės meilė nemari“. (A.Ramanauskas-Vanagas) 

,,Dalink širdies gerumą, išmintį, toleranciją, supratimą, atjautą, suteik vilties ir      

pasitikėjimo tiems, kuriems jų labiausiai reikia‘‘. (Tėvas Stanislovas) 

  ,,Negalima žodžiais svaidytis kaip akmenimis‘‘. (Tėvas Stanislovas) 

 ,,Niekuomet žmogus nėra toks gražus, koks jis būna kurdamas‘‘. (Vydūnas) 

 ,,Reikia išmokti nuolat gyventi dvasios, o ne materijos šalyje‘‘. (Vydūnas)     

Gimnazijos naujienos 

  ► vykdoma tarptautinė OLWEUS patyčių prevencijos programa,                     

kurios tikslas — sumažinti patyčias tarp mokinių, užkirsti kelią naujų 

patyčių atsiradimui (mokiniai dalyvauja apklausose); 

  ► įkurtas ir jau veikia VEIKLIŲ TĖVŲ klubas (vadovė mokyt.       V. 

Steputaitienė); 

  ► būrelio ,,Littera‘‘ mokiniai (vad. mokyt. N.Markevičienė) dalyvauja 

NVŠ projekte ,,Kunigas ir poetas Antanas Strazdas‘‘. Projekto rengėja 

— Kupiškio r. Šimonių pagrindinė mokykla; 

  ► svarstomas naujų mokyklinių uniformų klausimas: vyksta apklausa, 

dėl siūlomų modelių tariasi mokiniai bei jų tėveliai; 

  ► į  pamokas visus kviečia naujai ,,užgimęs‘‘ melodingasis            

skambutis; 

  ►  5-10 kl. mokiniai dalyvavo rajono PPT organizuotuose gabių 
mokinių tyrimuose. 

 



Knygų skaitytojų žodis_______________________________________

 

 

 

 

     Šiais greito vartojimo laikais mėgstantis skaityti 

moksleivis —  tikra retenybė. Skaitymo net 

negalėčiau pavadinti Augustės ir Tautvydės pomėgiu 

— tai aistra. Nors namuose jos  turi sukaupusios 

turtingas asmenines bibliotekas, nevengia užsukti ir į 

gimnazijos biblioteką. 

     Merginos yra tikros knygų ekspertės — su jomis 

diskutuojame apie knygų naujienas, jų ekranizacijas, 

vertimus į lietuvių kalbą, aptariame perskaitytas 

knygas.  

      Praėjusiais mokslo metais merginas įtraukė 

magiškas mitologijos pasaulis. Pradėjusios nuo 

paprastesnių — N. Kuno „Senovės Graikijos legendų 

ir mitų“, J.Kė „Senovės Kinijos mitų“, vėliau skaitė 

Marijos Gimbutienės kūrinius apie senovės lietuvių 

deives ir dievus. O Norberto Vėliaus knygą 

,,Chtoniškasis lietuvių mitologijos pasaulis: 

folklorinio velnio analizė“ ir ,,Senovės baltų 

pasaulėžiūra: struktūros bruožai‘‘ teko net pasiskolinti 

iš Aukštakalnių bibliotekos... 

     Turėti tokias skaitytojas kaip Tautvydė ir Augustė 

— tikras balzamas bibliotekininkės širdžiai...                  

                                         Bibliotekininkė Jolanta L.                                                                                                                      

Tautvydė ir Augustė rekomenduoja perskaityti knygas, kurios tikrai vertos dėmesio ir tinka 
įvairių žanrų mėgėjams 

1.,,Karavalis“ – Stepanies Garber fantastinis romanas, išleistas 2017 m. Tai stebuklinga istorija, akimirksniu 
jus įtrauksianti  į meilės, dūžtančių širdžių bei magijos žaidimą. Pagrindinė kūrinio veikėja Skarletė kartu su 
seserimi Donatela patenka į paslaptingą Svajonių salą, kurioje vyksta Karavalis – magiškas pasirodymas. 
Telą pagrobus Karavalio organizatoriui Ledžendui, Skarletė privalo įsitraukti į šį žaidimą ir rasti seserį 
nepasibaigus penktajai parai, nes nulemtos pasekmės pradės virsti tarsi domino kauliukai ir ji praras seserį 
amžiams... 
2.,,Vilko valanda“ -  Andriaus Tapino fantastinis romanas, išleistas 2013 m. Šiame kūrinyje jūsų laukia 
pašėlę nuotykiai, sudėtingos intrigos, kvapą gniaužiančios kautynės ant žemės, po žeme ar net danguje, 
alchemikų paslaptys bei mums visiems gerai pažįstamos istorinės asmenybės  KITOKIAME Vilniuje XX a. pr. 
Įtraukiantis siužetas pasakoja istoriją apie Vilniaus universiteto alchemikų išradimą, kuris aukštyn kojomis 
apvertė visos Europos gyvenimą. 
3.,,Padovanosiu tau saulę“ – Jendy Nelson romanas, išleistas 2015 m. Tai nepamirštama istorija apie 
skirtingos prigimties dvynius, kuriuos sieja ypatingas ryšys. Nojus – trylikametis įsimylėjęs vienišius, 
svajojantis įstoti į menų mokyklą. Tuo tarpu Džudė – bebaimė vėjavaikė, šokinėjanti nuo uolų bei 
besidažanti lūpas ryškiai raudonai. Tačiau po trejų metų Džudė ir Nojus beveik nebesikalba. Nutiko kažkas 
siaubingo, dėl ko dvynių keliai išsiskyrė... 
.,,Gražina“ – A. Mickevičiaus epinė poema, kurioje autorius išaukština moterį, pasiaukojusią dėl tėvynės ir 
vyro garbės (sukurta 1823 m.). Joje vaizduojama didvyriška Lietuvos praeitis ir jos žmonės. Kūrinys apie 
kunigaikštį Liutaurą ir jo žmoną Gražiną, kovojančius su kryžiuočiais. Poemos personažai prikausto 
skaitytojų dėmesį ne vien dėl savo drąsių poelgių, išmintingų pasirinkimų, tačiau ir klastų ar net bailumo. 
5.,,Enderio žaidimas“ – Orsono Scotto Cardo mokslinės fantastikos romanas paaugliams, išleistas 1985 m. 
Čia pasakojama apie tolimos ateities įvykius, kai žmonija atrėmė du kruvinus paslaptingos ateivių rasės 
išpuolius ir ruošiasi trečiajam. Kosmose įrengtose kovos mokyklose vyksta talentingų vaikų apmokymai. Į 
šią mokyklą patenka ir Enderis Viginas, kuriam lemta tapti vieninteliu pasaulio gelbėtoju. Tačiau prieš tam 
nutinkant jam reikia išgyventi tarp kitų vaikų, kurie nemėgsta protingesnių už save... 
 



Ir dar... Prisiminkite, kad knygų skaitymas tikrai nėra nei tuščias, nei nuobodus, o puikus laisvalaikio 
praleidimo būdas, nes knygos ne tik gerina vaizduotę, bet ir formuoja mūsų asmenybes, keičia požiūrį į 
mus supančius dalykus ar netgi patį pasaulį. ,,Jeigu nemėgsti knygų skaitymo, tu dar neradai tinkamos 
knygos“, — teigė J.K. Rowling. Todėl mes linkime rasti  tą vienintelę knygą, kuri jus taip sužavės, kad 
nebegalėsite paleisti jos iš rankų! 

                                                                                                                              Tautvydė ir Augustė 

 

 

               Švenčiant Lietuvos 

nepriklausomybės šimtmetį 

buvo išleista knyga  „Apie 

tave ir tau, Tėvyne“. 

Lapkričio 10 dieną Elektrėnų 

literatūros ir meno muziejuje 

knygos bendraautoriai ir 

svečiai dalyvavo almanacho, 

kuriame patalpinta 100 

eilėraščių Lietuvai, pristaty 

me.Skambant dainoms, poetų 

skaitomiems eilėraščiams  

taip pat buvo supinta ir 100 

m tautinės juostos pynė, o  

šventei jaukumo suteikė 100 

degančių žvakučių. Renginio 

dalyviai džiaugėsi, kad žmo 

nės kuria ir dalijasi poetiniu 

žodžiu bei meile Lietuvai... 

 

Į almanachą pateko ir mūsų mokyklos abiturientės 

Domilės Kirstukaitės 

eilės, kurios skambėjo pagal jos pačios sukurtą melodiją. 

Sveikiname Domilę ir linkime jai didelės kūrybinės 

sėkmėsǃ 
 

                                        Nakties tyloj 

Nakties tyloj namus prisiminsiu 

Ir pinsiu žvaigždžių vainikus, 

Giedrą dangų svajom išdabinsiu 

Užmigdydama gėlių žiedus.  

 

Slinkdama pro miglotas mintis, 

Kur paveikslai toliuose žibės 

Menantys prislėgtas tėviškės akis, 

Ilgėsiuos vakarų, o jie skambės: 

 

Lyg stygom gros medžių šakomis, 

Kvies virpančių garsų įsiklausyti, 

O paklydusių savo dainomis 

Prašys į žemę gimtąją sugrįžti... 

 

Ten ramuma apsals jautri širdis 

Nuo kerinčių melodijų gamtos, 

Ten sūpuos ją jūros ošimu vilnis 

Nurimdama po šurmulio dienos... 

 

 

Lietuvai 100 

 

 



Mūsų pomėgiai 

,,Balnokit, sesės, žirgus...‘‘ — kone dainos žodžiais galima kreiptis į 

merginas, turinčias puikų laisvalaikio pomėgį, o svarbiausia, be galo mylinčias 

žirgus ir mėgstančias žirginį sportą. Gimnazistės IEVA BATJANAITĖ ir 

AKVILĖ GALVYDYTĖ apie  tai gali daug papasakoti... 

 

Ieva Batjanaitė: Nuo vaikystės labai myliu gyvūnus. Žirgai man visada buvo švelnumo, 

supratingumo ir draugiškumo įsikūnijimas. Jie mano gyvenime atsirado visai netikėtai prieš 

aštuonerius metus, kai  pas mus atvažiavęs ūkininkas  pasiūlė man atvykti pajodinėti su jo 

poniuku. Nuo tos akimirkos ėmiau nekantrauti: kada gi galėsiu...Viena nedrįsau, todėl 

pasikviečiau  draugę... Ir prasidėjo... Pradėjusi lankyti poniuką jaučiausi labai laiminga, su 

drauge net pamokų metu nesiliaudavome apie jį galvojusios  ir kalbėjusios. Aišku, tuo metu 

mūsų jodinėjimas nebuvo profesionalus ir teisingas, nes mes nieko apie tai nežinojome — 

buvo svarbu išsilaikyti ant balno... 

     Treniruotės būna įvairios. Pirmiausia jos skiriasi savo stiliumi ir specifika. Kadangi mes 

linkusios į konkūrą, todėl 2-3 dienas per savaitę jojimo aikštėje šokinėjame per kliūtis. 

Kitomis dienomis jojame į laukus, miškus arba jodinėjame aikštėje — atliekame įvairius 

pratimus, kad gerėtų ne tik žirgo, bet ir raitelio gebėjimai. Būna, kad vieną dieną labai 

nesiseka, kitą — sekasi puikiai. Tai priklauso ir nuo aplinkos sąlygų, ir nuo raitelio nuotaikos 

(nes žirgai labai gerai jaučia, kada žmogus būna piktas, susijaudinęs ar bijo). Į jojimo savaitę 

yra įtrauktos ir vaikymo dienos, kada ne jodinėjama, bet vaikoma ant kordo (virvės) — taip  

žirgams auginame raumenis ir mokome ištvermės.  

     Vasara yra mūsų jojimo klubo varžybų sezonas, kadangi žiemą neturime galimybių 

ruoštis varžyboms. Treti metai iš eilės pirmosios mūsų varžybos būna birželį Anykščiuose 

vykstančios šventės ,,Bėk bėk, žirgeli” metu. Praėjusiais metais mūsų klubo raitelė Adriana  

su poniu Rubliu garbingai iškovojo 1-ąją vietą. Šiais metais ji vėl dalyvavo, ir jau matėme ją 

beveik prie finišo linijos,  tačiau Rublis, pamatęs paliktus atidarytus vartelius, pralindo pro 

juos ir... išskuodė iš trasos... Likti paskutinėje vietoje raitelei, aišku,  buvo  smūgis, tačiau 

labai neliūdėjome, nes širdyje jautėmės nugalėjusios... Vasarą dalyvaujame  kone dešimtyje  

varžybų. Sekasi įvairiai, esame laimėjusios ir nemažai prizinių vietų. 



     Kiekvienas žirgas yra labai skirtingas, turi savu pliusų ir minusų. Man  bendravimas su 

žirgu yra labai įdomus, tačiau tai reikalauja labai daug kantrybės ir didelio noro pažinti šį 

gyvūną. Aš galiu visą dieną prabūti su žirgais, stebėti juos, šukuoti, bendrauti, net nejodinėti. 

Būnant su žirgais viskas tarsi nutolsta, jaučiuosi rami, atsipalaidavusi. Aišku, būna įvairių 

situacijų, kada ,,susipykstu” su žirgais, tačiau tai trunka neilgai. O žirgai juk labai įvairūs: 

vieni meilūs ir mėgsta žmonių kompaniją, kiti labiau renkasi vienatvę. 

     Mokslą ir jojimą suderinti yra nesunku, jeigu nelankai jokių kitų užsiėmimų. Man teko 

daug ko atsisakyti: dainavimo, šokimo, tinklinio bei grojimo. Tačiau aš dėl to  nesigailiu, nes 

man žirgai atstoja viską:  jodama ir padainuoju, ir pašoku, ir pasportuoju, ir muzikos 

pasiklausau... Mano manymu, jeigu pasirenki šį sportą, turi visą save atiduoti, nes žirgas — 

tai ne gitara ar pianinas, jis tikras ir gyvas, todėl negali jo padėti į šalį, o vėliau  pasiimti... 

Suderinti kitas veiklas su jojimu yra sunku: tenka pyktis su tėvais, draugais, nukenčia 

mokslai. Yra atvejų, kai mergaitės, kurį laiką pajodinėjusios, supranta, kad toks sportas ne 

joms... 

    Vardai? Visi pirkti žirgai jau turėjo vardus, kurie gana įdomūs. Tai poniai: Rublis, Barnis 

ir Emma, kumelės Pupa ir Princesė bei kastratai: Gailintas, Bitinas ir Gitas. 

    Svarbu suprasti, kad žirgas nėra nei šuniukas, nei kačiukas, tai yra didelis gyvūnas, 

reikalaujantis daug dėmesio, rūpesčio bei meilės. Daugeliui atrodo, kad  nusipirkus žirgą 

pakaks pievos ganyti... Deja,  tai ne viskas. Reikia prižiūrėti kanopas (tam reikalingas 

nusimanantis žmogus — kalvis),   šukuoti, prausti ir pan. Įvykus nenumatytai situacijai taip 

pat reikalinga veterinaro pagalba, o tai kainuoja pinigus...  Reikalingi ir papildai, vitaminai,  

įvairūs pašarai. Bet meilė gyvūnui įveikia viską... 

 

            Akvilė Galvydytė: Žirgų sportas mane sužavėjo, kai man buvo vos septyneri. Dėl tokio  

hobio galima dėkoti Ievai, nes nuo jos viskas ir prasidėjo. Jojimo pradžia buvo ant poniuko 

Bardo. Buvo metas, kai mes važinėjome iki Kuosių kaimo, kad tik galėtume pajodinėti su 

Princese... Vėliau  mūsų žirgų ratas plėtėsi. 

                 ...Joti buvau nustojusi tikrai ne vieną ir ne du kartus dėl įvairiausių priežasčių, bet 

likimas mane vis tiek suveda su šiais nuostabiais gyvūnais. Pavyzdžiui,  pradėjus dirbti su 

Bitinu, jaunu ir aktyviu žirgu,  man net kojos nutirpdavo bandant paglostyti, o dabar 

šokinėjame per kliūtis, jojame į laukus ir ruošiamės varžyboms. Ne taip seniai pradėjau dirbti 

su žirgu Gailintu, nors prieš tai manęs niekas nebūtų užkėlęs ant jo, nes jis savotiško 

charakterio... Apskritai, manau, svarbiausia pradėti kažką daryti ir siekti to, ko nori, ir pradėti 

nuo to, ko labiausiai bijai... 

 



MŪSŲ INTERVIU 

Mokykloje ne tik mokomės... Būna, kad už viską labiau norime pavalgyti ir po skambučio 

lekiame į valgyklą... Nieko keisto... Maitintis reikia, tik ne bet kaip, o sveikai... Šįsyk 

pasidomėjome, kaip pasikeitė mūsų maitinimasis įsigaliojus naujiems mitybos reikalavimams. 

Su valgyklos vedėja ROMA K. kalbėjosi ŪLA. 

 
1.Ar daug šiemet norinčių valgyti? 
Turbūt daugiau nei praėjusiais metais.                                      
 2.Kas pasikeitė šiais metais mokinių mityboje? 
 Mokinių mityboje keitėsi daug kas.   Nebegalima kepti patiekalų džiūvėsėliuose. Daugiausia 
patiekalų yra troškinti ir kt. 
3.Ar visi noriai valgo  pasikeitusį maistą?  
Deja, ne visi elgiasi taip, kaip derėtų. Būna, kad neparagavus, neįsitikinus sakoma, kad nesinori  
,,Verygos maisto‘‘... 
4.Kokia Jūsų nuomonė apie pasikeitimus mityboje? 
Tai ir gerai, ir blogai. Blogai, kad viskas prasidėjo staiga, nes pereiti prie kitokio maitinimo 
reikėjo  palaipsniui. 
5.Koks mėgstamiausias mokinių patiekalas? 
Nors kepsniai ir ne džiūvėsėliuose kepti, bet jie išlieka mėgstamiausi. 
6.Ką dar norėtumėte pasakyti šia tema? 
Keičiantis reikalavimams reikalinga ir kitokia įranga — krosnys, troškintuvai... 
Ačiū. Linkime Jums sėkmės. 

 

SPYGLIUKAS...___________________________________________________ 

  Kai paklausai… 

Ar ,,mada‘‘, ar pripratimas — 
  Iš kur žodžiai ,,faini‘‘ imas?.. 

Jei keikūno paklausai, 
Kas jis toks — nebežinai... 
Mat žodeliai ,,išganingi‘‘  
Visą bjaurastį  atspindi... 

••• 
Ateikit į mano (X…) klasę— 
Mane — supermeną — rasit... 
Įkritau  į karštą vonią,  
Todėl jūs... ne mano skonio... 

 

 

Kai pamatai… 

Vaikinukas daug ką moka— 

Daros netgi pavydoka: 
Tai jis cypia, tai jis mūkia, 
Tai kėtojas lyg padūkęs... 
Sako, ir anksčiau garsėjo,  
Tik kitaip pasižymėjo... 

••• 
Ateikit į mano (X…) klasę— 
Mane — supermeną — rasit... 
Moku dantį užkalbėti; 
Pasimaivyt, pabambėti, 
Vaikštau aš į tualetą — 
Mėgstu tokią gerą vietą…  
Kai pagalvoji… 

Kartais būna smegeninės 
Visai tuščios kaip skardinės… 
Kai nėra galvoj plyšių, 
Neįkrėsi šaukšteliu… 
Jeigu pyktis tave ima— 
Trenk tu galvą į…šiukšlyną… 

 

 

 

 

 Laikraštį parengė būrelio ,,Littera‘‘ nariai:  Akvilė G., Ūla Č., Domilė K. Maketavo Eglė G. 
Redaktorė N.Markevičienė 

 


