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Ar žinote, kad...

 Gruodžio 3 dieną gimnazijoje buvo
paminėta Tarptautinė neįgaliųjų
žmonių diena. Pirmoje renginio
dalyje Pabradės socialinės globos
namų muzikinė grupė ,,Draugai“
dainavo ir grojo pačių sukurtus
kūrinius: „Rugsėjis“, „Aš ir mano
draugai“. Antroje šventės dalyje
pasirodė pantomimos trupė
„Piligrimas“. Jie pristatė Povilo
Krivicko režisuotą spektaklį
„Sugrįžimas“.

 Gruodžio 19 dieną vyko Advento
popietės klasėse ir gimnazijos
vakaronė ,, Pabradės talentai”.

 2015 m. sausio 16 dieną Kino vakaro metu mokiniams buvo įteiktos iš
Šiaulių „Dainų“ gimnazijos atsiųstos padėkos už dalyvavimą respublikiniame mokinių ir mokytojų
festivalyje „Įjunk šviesą“. Šio festivalio metu kino kūrimo būrelio
„Stebuklingas langas“ filmas
„Mano kompas“ tapo laureatu.

2015 m. sausio 16
dieną Pabradės „Ryto“ gimnazijos aktų salėje vyko jau
5-asis kino kūrimo būrelio
„Stebuklingas langas“ kino
vakaras „Nauji veidai“. Jo
metu įteikti šie apdovanojimai:
Milda Volskaitė- už
geriausią operatoriaus darbą
(animacinis muzikinis vaizdo
klipas apie gyvatėles)
Saulius Kazlauskasuž geriausią montažą (už
sumontuotą filmą „Hardcore
game“)
Milda Volskaitė- už
geriausią muzikinį takelį
(filmas „Man rūpi“)
Erika Grigelevičiūtė- už geriausią scenarijų
(filmas „Kryžkelė“)
Neringa Verikaitė ir Eva Šablovska- už geriausią režisūrą (serialo
„Tarp žemės ir dangaus“ 1 serija)
Giedrius Jocius- už ryškiausią vyriško personažo vaidmenį filme
„Kryžkelė“
Gabrielė Pozlevičiūtė- už ryškiausią moteriško personažo vaidmenį
seriale „Tarp žemės ir dangaus“
Slavomiras Grincevičius- už ryškiausią antraplanio aktoriaus vaidmenį filme „E.K.I.M.A.S.“
Neringa Verikaitė ir Eva Šablovska- už geriausią 2015 žiemos
filmą- serialą „Tarp žemės ir dangaus“
Danielius Komaiško- geriausias 2015 metų aktorius
Gabrielė Pozlevičiūtė- geriausia 2015 metų aktorė

Skambutis
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LAIKO GŪSIAI

Interviu su buvusiu klasės draugu
Visada labai gaila, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių klasę palieka draugai, su kuriais kartu praleidome ne vienerius metus. Dažnai juos
prisimename, ilgimės ir laukiame sugrįžtant. Džiaugiamės, kad jie mūsų nepamiršta ir, viešėdami gimtajame mieste, mus aplanko. Šį kartą kalbiname
buvusį bendraklasį Karolį Šalkauską, dabar besimokantį Didžiasalio ,, Ryto“ gimnazijoje.
- Labas, Karoli.
- Labas.
- Kaip Tau sekasi išėjus iš mūsų klasės?
- Šiaip sau, normaliai.
- Ar Tu pasiilgsti mūsų mokyklos?
- Truputį pasiilgstu, ypač savo bendraklasių.
- Ar Tu, pasisvečiavęs mūsų klasėje, jauti, kad nori grįžti visam laikui?
- Tai aišku, kad norisi grįžti.
- Ar Tavo pažymiai pagerėjo, išėjus iš mūsų mokyklos?
- Taip, truputį pagerėjo.
- Kokios mokytojos labiausiai pasiilgai, išėjęs iš Pabradės ‚,Ryto“ gimnazijos?
- Va va, N. Jakuš pasiilgau... :)
- Kokie yra Tavo naujieji ,, klasiokai“?
- Kaimiečiai kažkokie.
- Papasakok kokį nors įdomų įvykį iš savo klasės gyvenimo Didžiasalyje.
- Tai kad nieko ten įdomaus nebuvo, tik kartą kažkas paleido lėktuvėlį matematikos mokytojai į galvą.
- Prisimink kokį nors įvykį mūsų klasėje.
- Labai daug jų buvo, bet labai gerai prisimenu, kai dailės kabinete spyną sugadinom. Nenorėjom, kad būtų pamoka, tai išlankstėm kelias sąvaržėles
ir sukišom jas į spyną. Paskui turėjom ,, susimest“, kad atpirktume tą spyną.
- Ar galėtum dar kartą taip pasielgti?
- Visas spynas užblokuočiau .
- Na, užtenka apie mokyklą. Papasakok apie save. Visi matėm Tavo įrašą Facebook‘e „In relationship“. Tai kaipgi jautiesi įsipareigojęs?
- Normaliai.
- Kiek laiko draugauji su savo mergina?
- Du mėnesius.
- Na, matom, kad apie merginas nelabai nori kalbėti, tad paklausim apie paprastesnius dalykus. Ką manai apie maistą?
- Jei nevalgytum, tai numirtum.
- Koks Tavo mėgstamiausias patiekalas?
- Nežinau, viską valgau.
- Ką rinktumeisi, picą ar mėsainį?
- Mėsainį.
- Perduok linkėjimus lietuvių kalbos mokytojai.
- Linkiu meilės, saulės, žvaigždžių, lietaus... na, nežinau.
- Ačiū už interviu.
- Nėra už ką .

Interviu ėmė Sandra Matiusovičiūtė, Ieva Paukšta ir Austėja Andrijauskaitė, 8 kl. mokinės
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KELIAUNINKŲ DIENORAŠČIAI

Dalyvavimas Nacionalinėje aplinkosaugos olimpiadoje
Geografijos mokytojos paskatinti sutikome dalyvauti Nacionalinės aplinkosaugos olimpiadoje 7-9 klasių mokiniams, kurioje laimėjome bilietus į kino teatrą. Gruodžio 5 dienos rytą mokykliniu autobusiuku išvykome į Vilnių.
Pirmiausia aplankėme VU Gamtos mokslų fakultetą. Jame vyko ekskursija į muziejų, kurio kolekcija yra viena didžiausių
Europoje. Įdėmiai klausydamiesi gidės pasakojimų apie mineralus, naudingąsias iškasenas Lietuvoje, stebėjomės jų formomis ir spalvomis.
Matėme nuostabią brangakmenių kolekciją. Galėjome pasižiūreti pro geologų mikroskopą, laikyti sukietėjusį Etnos ugnikalnio lavos gabalą.
Taip pat išvydome 35 mln. metų senumo meteorito liekaną, žiūrėjome ,,išsižioję", nes negalėjome patikėti, kad jam tiek pat metų, kiek ir mūsų
žemei. Išklausę begalę įdomių pasakojimų padėkojome, atsisveikinome ir pėsčiomis patraukėme link kino teatro.
Pasirodo, atvykome pirmieji. Buvome gavę dovanų bilietus į filmą ,,Bado žaidynės , strazdas giesmininkas''. Filmas apie
pilietinį karą ir kovas už laisvę visus sužavėjo.
Po filmo peržiūros aplankėme Kadedros aikštę. Išvydome nuostabaus grožio Vilniaus Kalėdinę eglę. Pasmalsavome, kas vyksta Kalėdų miestelyje Katedros aikštėje. Po ilgos kelionės pavargę pasukome link Pabradės.
Sandra Matiusovičiūtė, 8a kl. mokinė

GUMAVYKAI

Kaip Darius akinius ,, atsinaujino“
Pavasaris. Graži diena. Lauke šilta, gera, visiškai nėra noro sėdėti pamokose,
todėl mūsų klasė siaučia.
Pertrauka. Greitai prasidės kūno kultūros pamoka. Bet! Atėjęs pamačiau, kad persirengimo kambary pusė spintelių yra
sugadintos arba užimtos. Ieškojau, ieškojau, bet neradau. Žiūriu- Darius kraunasi daiktus į spintelę, kuri yra tuščia, todėl aš ėmiau ir jį pastūmiau! Kas- stipresnis, tas- gudresnis :) Taip kilo muštynės.
Pastumtas jis nukrito, bet atsistojęs pradėjo talžyti mane maišu. Aš, aišku, trenkiau jam atgal, todėl jis susinervino ir
ėmė lupti mane, kiek tik jo jėgos leido. Pagriebęs ėmiau jį raminti:
- Dariau! Nusiramink, tada paleisiu!
Bet jam tai buvo nė motais- vožtelėjo man kaire ranka. Tada aš iš visų jėgų trinktelėjau jam į akinius. Tai buvo gera
„adrenalino“ dozė...
Akiniai sudužo, o mano ranka buvo perpjauta. Abu staiga nusiraminom, daviau jam servetėlę, nes buvom kruvini. Vėliau mus nuvedė pas sesutę. Staiga grįžo ramybė ir taika. Supratom, jog nevertėjo muštis dėl niekų, nes galėjau jam
išmušti akį... Tačiau Dariui pasisekė: dar ir šiandien visi juokiasi, kaip jis akinius ,, atsinaujino“.
Įspūdžiais iš vaikystės dalinosi Eugenijus Šnurovas, 8 a kl. mokinys

MENININKŲ PALĖPĖ

2014 m. laidos abituriento

Povilo Vakečio, šiuo metu
studijuojančio fotografijos meną
Middlesex universitete
Londone,
kūrybinė fotosesija. Dalis darbų
spausdinta šių metų sausio mėnesio žurnale ,, Panelė”
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