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Ar žinote, kad...

 Kovo 5 d. gimnazijos ateitininkai
vežė nupintas trispalves apyrankes
į Nacionalinę dailės galeriją ir rišo
jas ant specialiai sukurtos Gediminaičių stulpų konstrukcijos.

 Vasario 23-25 d. ateitininkų kuopa
„Rasa“ Pabradės „Ryto“ gimnazijoje vykdė akciją „Lietuvai ir man“.
Šios akcijos metu per ilgąsias pertraukas mokytojai, mokiniai ir gimnazijos darbuotojai pynė trispalves
apyrankes.

 Vasario 24 d. kiekvienam konkurso
„Mano svajonių kraštas“ dalyviui
įteiktas leidinys tokiu pačiu pavadinimu.

 Vasario 21 d. dieną mūsų gimnazijos mokiniai rašė jau tradiciniu
tapusį Nacionalinį diktantą.

Kaip tik nevadinamas vasaris: ir mėnuo apgavikas, ir pūgų mėnuo...
Na o mes vasarį šiemet galėtume apibūdinti kaip dėmesio lietuvių kalbai
mėnesį. Sausio pabaigoje, vasario pradžioje vyko nemažai renginių, skirtų
gimtajai kalbai: ir meninio skaitymo konkursas, ir rajoninė lietuvių kalbos
olimpiada, rašomas Nacionalinis lietuvių kalbos diktantas, galų gale– apdovanoti mokiniai, dalyvavę rašinių konkurse ,, Mano svajonių kraštas”. Jiems
įteiktos Švenčionių rajono savivaldybės išleistos knygelės su nugalėtojų
rašiniais ir piešiniais. Vienos iš nugalėtojų, Ievos Paukštos, 8 b klasės mokinės , darbą spausdiname
,, Menininkų palėpės” skiltyje. Sveikiname ir
kitus konkurso laimėtojus, kurių rašiniai ar jų ištraukos puošia šios knygelės
puslapius:
Adriją Meškauskaitę, 7 a klasės mokinę,
Kotryną Verikaitę, 7 a klasės mokinę,
Laurą Šakirovaitę, IV ag klasės mokinę,
Andrių Jedik, 7 a klasės mokinį.
Taip pat sveikiname Mildą Volskaitę, III ag klasės mokinę, rajoniniame meninio skaitymo konkurse užėmusią II vietą, bei Aureliją Jasudaitę, IV
g klasės mokinę, rajoninėje lietuvių kalbos olimpiadoje laimėjusią taip pat
II vietą. Linkime sėkmės ir kituose konkursuose bei olimpiadose.

Skambutis
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LAIKO GŪSIAI

Interviu su mokiniais, išvykusiais mokytis svetur
Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos durų nebepravėrė ne vienas mokinys, išvykęs mokytis svetur, nes
į kitas šalis dirbti išvažiavo jų tėveliai. Turbūt daugelio išvykusiųjų širdyse kirbėjo nerimas, kaip seksis kitoje
mokykloje, kokie bus sutikti nauji draugai, ar pavyks lengvai su jais bendrauti svetima kalba. Dabar, kai jau
mokslo metai persirito ant kito šono ir daug sunkumų liko praeity, kalbiname buvusį 8 A klasės mokinį

Deividą Raubą, išvykusį gyventi į Daniją ir besimokantį
garsiausio pasaulyje pasakininko H. K. Anderseno gimtojo
miesto- Odensės- mokykloje.
- Kaip sekasi mokytis Danijoje?
- Man danų mokykloje sekasi neblogai, nes pastebėjau, kad
nemažai suprantu ir jau galiu atsakyti.
- Ar pastebi skirtumus tarp mūsų ir jų mokyklos? Kokie
jie?
- Tikrai skiriasi viskuo. Visos mokyklos yra beveik sportiškos. Mokyklose yra uždraustas nesveikas maistas. Per pertraukas turi eiti į lauką arba į sporto salę ir žaisti žaidimus ar
dar ką nors aktyviai veikti. Danijoje yra labai populiarūs
dviračiai, tai kartais išsinuomojam iš mokyklos ir su klase
važinėjam po miestą (pamokos metu ).
- Papasakok apie savo bendraklasius.
- Mūsų klasėje 10 mokinių. Visi jie yra skirtingi: viena mergaitė iš Kinijos, kiti du mokiniai yra arabai, du lenkai, prancūzas ir dar italas.
- Kokia kalba jūs ten kalbate?
- Visi turi kalbėti tik danų kalba, nes čia yra daniška mokykla, ir yra tik viena klasė, kur mokomasi atskirai
kalbų.
- Norėtum grįžti į mūsų klasę? Pasiilgai buvusios mokyklos?
- Iš vienos pusės pasiilgau, nes galiu su jumis laisvai bendrauti, be to, čia jau nebegaliu būti toks padūkęs. Bet,
kita vertus, ne, nes čia turiu daugiau galimybių.
- Kurioje mokykloje tau geriau sekasi?
- Į šitą klausimą negaliu atsakyti, nes dar nesimokau daugelio dalykų, geografijos ir panašiai. Bet mėgstamiausia mano pamoka ten- matematika.
- Papasakok kokį nors linksmą, įdomų nuotykį naujojoje klasėje.
- Tai buvo neseniai. Mokytoja išėjo iš klasės 5 minutėms. Tuo metu viena mergina paėmė jos kavos puodelį ir
pradėjo visiems kišti prie nosies, kad uostytų. Kavą, žinoma, išpylė ant mano žodyno. Tada grįžo mokytoja ir
aš privalėjau pasiaiškinti, nes kaltino mane. Tada ši panelė pasakė, kad ji norėjo atsigerti vandens, aš ją prajuokinau, todėl ji išpylė kavą. Visa klasė ėmė meluoti, kad tai tiesa, bet viena lenkė užstojo mane, ir tada viskas
gerai baigėsi.
- Ačiū už pokalbį. Visi linkime Tau sėkmės ir laukiame atvykstant į svečius.
.
Interviu ėmė Eugenijus Šnurovas, 8 a kl. mokinys
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KELIAUNINKŲ DIENORAŠČIAI

Kelionė po Druskininkų kraštą
Vieną saulėtą trečiadienio rytą susirinkome mokyklos kieme ir nekantraudami laukėme kelionės
pradžios. Aštuntą valandą pasirodė išsvajotasis autobusas. Atsisėdome į savo vietas, mokytojos mus suskaičiavo kaip rudenį viščiukus. Mūsų buvo mažiau, nei turėjo būti, bet mes vis vien pajudėjome iš mokyklos kiemo.
Važiavome tris valandas, todėl turėjome, ką veikti. Vieni susirašinėjo su draugais, likusiais mokykloje, kiti kalbėjosi tarpusavyje, treti klausėsi gidės... Pagaliau privažiavome Merkinės informacijos
centrą. Ten sužinojome daugiau apie Dzūkiją ir, be abejo, apie Druskininkus. Po to pajudėjome Merkinės
piliakalnio link. Kai kopėme, atrodė, kad laipteliai niekada nesibaigs. Įlipę grožėjomės Merkio ir Nemuno
santaka, nuostabiomis apylinkėmis. Po valandėlės mūsų laukė ,, sūri“ pamoka, tad bildėjome laiptais žemyn. Pamokoje buvo be galo linksma: ten iš karto lipdėme figūrėles iš tešlos, vėliau, kol tos figūrėlės džiūvo, ėjome į Tauro dirbtuves. Ten pasiėmėme specialius įrankius ir po gabalėlį sukietėjusios druskos. Iš jos
drožėme mums patinkančią formą. Vėliau pasiėmėme savo lipdytus darbelius ir važiavome į Druskininkus
pasivaikščioti Ratnyčėlės pakrantėmis. Priėjome Grožio šaltinį. Visi troško kuo ilgiau likti jauni ir gražūs,
tad šlakstėsi šaltinio vandeniu. Eidami toliau sustodavome prie įvairių skulptūrų. Gidė mums pasakojo apie
jas, buvo labai smagu. Priėjome fontaną. Kai tik susiruošėme bėgti tolyn, pradėjo groti muzika ir fontanai
ėmė šokti! Pasidarė dar linksmiau. Vaikščiodami po miestą stebėjomės, koks jis gražus, sutvarkytas.
Laikas kelionėje prabėgo labai greit. Buvo smagu, kad daug pamatėme, sužinojome, pabuvome
drauge. Nekantraudami lauksime kitų išvykų.

Kelionės įspūdžiais dalinosi 6 klasės mokinės
Lukrecija Lucivaitė, Viktorija Golovač ir Evelina Lisovskaja

MENININKŲ PALĖPĖ
Mano svajonių kraštas
Visi mes iš dalies svajotojai. Turbūt daugelis iš mūsų ryte žvilgtelėję pro langą tikimės pamatyt tai, kas priverstų
šiurpuliukui nubėgti oda, tai, kas mus įkvėptų ir užtvindytų kūną šiluma ir ramybe arba kaip elektros srovė pakrautų neišsenkančia energija ir nesustabdomu noru veikti, kurti, gyventi. To taip trūksta šaltų atspalvių, nuovargio ir monotoniško
tempo apsuptyje atsidūrusiame gimtajame krašte. Vis dažniau, užsižiūrėjusi pro langą į lengvai siūbuojančias eglių viršūnes, vaizduotėje pasineriu į savo prisiminimus apie nedidelį Šveicarijos miestelį, mano svajonių kraštą.
Kiekvienas oro gurkšnis jame yra magiškas. Tarytum mažyčių fėjų burtai pasklinda tavo kūnu. Kiekvienas prisilietimas pripildo gyvybės ir kažkokia ypatinga šiluma apgaubia mane. Horizonte iškyla didingų, šaltų kalnų vaizdas, kurių
viršūnes dengia tankių debesų sluoksnis. Žemiau- vešlios spygliuočių miško viršūnės, paskendusios lengvame rūke. Aplinkui akmenimis grįstos gatvelės, galėsiančios papasakoti ištisas istorijas. Seni miesčioniški namai, mažos krautuvėlės, įsiterpusios tarp ištaigingų pastatų, vilioja savo jaukumu ir besišypsančiais lankytojais, gurkšnojančiais karštą arbatą kitoje
vitrinos pusėje. Šalto rudens lietaus paliktose balose atsispindi ryški žibintų šviesa, skleidžianti ypatingą šilumą, primenančią Leonido Afremovo paveikslus. Vakaro danguje gęsta saulė ir ryškėja mėnulis. Tokie gamtos ir miesto, šalčio ir šilumos
kontrastai užgniaužia kvapą, lyg kerai maloniai svaigina ne tik savo atšiauriu didingumu, bet ir jaukumu, kuriam laikui
leidžiančiu pasijusti magiškos pasakos dalimi.
Šitame mane užbūrusiame krašte ne tik aplinka, bet ir supantys
žmonės atrodo visai kitaip negu įpratau matyti savo gimtinėje. Tikra
tiesa, kad viena nuoširdi šypsena prilygsta šimtui dirbtinių. Jauni ar pagyvenę- visi tarytum trykšta gyvybe. Nuoširdumas, atvirumas spinduliuoja praeivių veiduose. Ta neįprasta mums maniera pasveikinti kiekvieną praėjusį pro šalį, pasakyti komplimentą atsitiktiniam, atverti širdį visiems. Tai priverčia mane šypsotis ir pasijusti sava šitoje įvairiaspalvėje,
gerumu trykštančioje masėje. Senyvas žmogus, grojantis džiazą, taip
nepriekaištingai kontrastuoja su senoviniu, urbanistiniu peizažu. Pro šalį
skubantis iš darbo vyras spragsi pirštais muzikos ritmu, vaikai, ledinėse balose leidžiantys laivelius su norais, siaura gatvele lekiančios pirkinių krepšiais nešinos ir nežinia dėl ko kikenančios merginos- visi aplinkui tokie skirtingi, bet kartu ir
tokie panašūs, aplinkui kuriantys kažkokią magišką šilumą. Taip malonu būti, gyventi tarp tokių, berods, ypatingų žmonių.
Kiekvieną dieną eidama gatvėmis ieškau kažko, kas man primintų tą nuostabų miestelį, kuris mane įkvėpė, pastūmėjo į priekį ir privertė tiesiog šypsotis. Taip dažnai trūksta kažko ypatingo, kažko didingo, bet kartu jaukaus ir šilto, to, ką
suteikė man šis toks artimas ir savas kraštas, mano svajonių kraštas...
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