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Ar žinote, kad...

 2015 m. balandžio 10 d. gimnazijoje vyko GMP mokyklų ir Wrigley
kampanijos „Mažiau šiukšlių“ renginys Bendruomenės veiklos diena.
Renginio metu mūsų gimnazijos
gamtosauginio komiteto nariai ir
svečiai iš Joniškio mokyklos pristatė vykdomą gamtosauginę veiklą,
aktyviausieji kampanijos „Mažiau
šiukšlių“ dalyviai buvo apdovanoti
prizais.



2015 m. balandžio 9-11 d. Kauno A. Puškino gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių rusų (gimtosios ir
užsienio) kalbos olimpiados respublikinis etapas, kuriame dalyvavo 90
mokinių.
Švietimo ir mokslo ministerijos III
laipsnio diplomais apdovanoti šie
mūsų gimnazijos mokiniai:
Luiza Vachliajeva, III a gimnazijos
klasė,

Balandžio 30 dieną gimnazijoje sveikinome mamytes ir dovanojome
nuotaikingą koncertą ,, Aš noriu pralinksminti mamą”. Tai diena, kai gražiausi žodžiai skiriami Motinos meilei, Jos kantrioms ir dosnioms rankoms,
Jos laimei, skausmui ir vienišumui. Jos laimei, dažniausiai pavadintai mūsų
vardais. Dar kartą su Jūsų švente, MIELOS MAMYTĖS.

Tu vėl liūdna, brangioji Mama,
Širdy Tau vėlei neramu.
Galbūt ir vėl Tau širdį skauda
Dėl savo augančių vaikų.
Neverk ,suprantame jau, Mama,
Ką reiškia žodis „nedaryk“.
Ir kartais, kaip sunku bebūtų,
Tu skausmo ašarą nuryk.
Dėkojam Tau, brangioji Mama,
Už tai, kad Tu buvai griežta,
Kad viską mums seniai atleidai
Ir dar už tai, kad Tu – Mama.

Skambutis
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LAIKO GŪSIAI

INTERVIU SU ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA JUSTINA
Iš kur Jūs atvykote? Kur užaugote?
Atvykau iš Nemenčinės. Ten ir užaugau.
Kaip Jums sekėsi mokslai?
Sekėsi gerai, ypač kalbos, tačiau tokių, kaip matematika, chemija ar fizika, nemėgau. Mokiausi tik dėl
to, kad reikėjo, dažniausiai per prievartą. Man patiko anglų kalba, jau nuo 9 klasės žinojau, kad
stosiu į anglų filologiją.
Kodėl pasirinkote mokytojos specialybę?
Kai stojau į anglų kalbą, tikrai negalvojau, kad būsiu mokytoja, o po to nuėjau atlikti praktikos į mokyklą ir man visai patiko. Tuo metu aš dirbau vienoje įmonėje. Pagrindinis darbas buvo vertimai,
bet darbo pobūdis man nepatiko. Supratau, kad tai ne man. Taip pat dirbau vakarinėje kalbų mokykloje suaugusiems. Buvo labai įdomi patirtis. Juokinga, kai kokie 50 – mečiai bando nusirašinėti, darytis „špargalkes“. O vėliau aplinkybės susiklostė taip, kad atėjau į mokyklą.
Kur Jūs gavote išsilavinimą, įgijote šią specialybę?
Aš baigiau Vilniaus pedagoginį universitetą, vėliau Vilniaus universitete baigiau vadybos kursą. Po
antro kurso, kaip ir dauguma studentų, buvau keliems mėnesiams išvykusi į Angliją, ten dirbau ir
tobulinausi kalbos žinias.
Kodėl pasirinkote darbą tokiame mažame miestelyje? Ar planuojate siekti kažko daugiau?
Manau, tai darbas mane pasirinko, nes tuo metu ieškojau darbo, o vienas jūsų mokyklos mokytojas
minėjo, kad reikalinga anglistė. Taip ir atėjau. O šiaip važinėti netoli, nėra jokių kamščių. Planų ir
tikslų turiu nemažai ir labai tikiuosi juos įgyvendinti.
Papasakokite apie savo pomėgius.
Tiesą pasakius, nelabai turiu laiko pomėgiams, bet, kai atsiranda laisvo laiko, einu pabėgioti. Ir sveika, ir galva pailsi. Taip pat mėgstu skaityti, bet ir tam laiko
trūksta, todėl laukiu vasaros, kai galėsiu perskaityti savo atidėtas knygas. Dar pomėgiu galėčiau pavadinti maisto gaminimą, ypač man gerai sekasi visokie
desertai ir kepiniai. Tačiau didžiausias mano pomėgis ir mano laiko „sugertukai“ - tai mano vaikai. Manau, kol jie maži, reikia stengtis kuo daugiau laiko
skirti jiems.
Kokie Jūsų vaikų vardai? Kodėl?
Olivija ir Hubertas. Seniai žinojau, kad, jei turėsiu mergaitę, bus Olivija. Šį vardą sukūrė Šekspyras. O kodėl pasirinkau vardą Hubertas, net nežinau, variantų
buvo daug. Tiesiog, kai paėmiau savo vaiką į rankas, žinojau, kad jis bus Hubertas. Nors, atsimenu, mama vis siuntinėjo žinutes į ligoninę: „ Kokį nori, tik
ne Hubertas“. O dabar visi priprato ir sutiko, kad vardas labai gražus ir vyriškas.
Ar esate meniška asmenybė?
Nežinau, gal pusiau meniškaJ Man patinka menas, patinka eiti į teatrą, koncertą, mėgstu gerą muziką. Bet ar dėl to galiu save pavadinti meniška? Nežinau.
Koks yra Jūsų svajonių darbas?
Net nežinau, ar darbas ir svajonė turi daug bendro. Kiekvienas darbas turi pliusų ir minusų.
Manau, svarbiausia kiekvieną dieną noriai eiti į darbą ir tiesiog mėgti tai, ką darai. Bet tikrai negalvoju, kad darbas turėtų būti didžiausias prioritetas. Šiuo metu
esu patenkinta tuo, ką aš darau.
Ką veikti Jums yra įdomiausia?
Aš labai mėgstu keliauti. Su vyru apkeliavome daug šalių, bet, kai gimė vaikai, jie truputį mus apribojo, tačiau tai tikrai yra įdomiausia, nes kelionės įkvepia,
suteikia daug pozityvių emocijų ir kartais net keičia požiūrį į daugelį dalykų.
Kurioje iš visų apkeliautų šalių jums patiko labiausiai?
Labiausiai patiko Graikijoje, Rodo saloje. Šiltas oras, skanus maistas, žmonės atsipalaidavę, draugiški ir mėgstantys pabendrauti, taip pat nuostabaus grožio
senamiestis. Tikrai norėčiau ten dar ne kartą sugrįžti.
Ačiū Jums už įdomų ir nuoširdų pokalbį.

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

,, Deimančiukų“ paieškos pavasarėjančiame Kaune
Konstantinas Stanislavskis yra pasakęs, kad „ jei žemėje yra stebuklų, tai jie vyksta teatre.“ Tikiuosi, kad po mažą stebuklą įvyksta ir mūsų mokinių širdelėse kiekvieno aplankyto spektaklio metu. Tokios
mintys kyla kaskart grįžus iš teatro. Norisi pasidžiaugti Pabradės
,, Ryto“ gimnazijos moksleivių išvyka į Kauno dramos teatrą ir padėkoti žinomam visuomenės veikėjui, ,, Vorutos“ laikraščio žurnalistui, lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ nariui Alfonsui Kairiui už rekomenduojamus spektaklius ir parūpintus bilietus. Jo dėka šiais mokslo metais aplankėme premjerą, J. Jurašo naujai pastatytą J.
Grušo dramą ,, Barbora“ bei Ievos Simonaitytės romano ,, Aukštujų Šimonių likimas“ motyvais pastatytą dramą ,, Gentis“. Pastarasis spektaklis sukėlė daug emocijų, ne vienas iš mokinių prisipažino net keletą kartų
braukę ašaras spektaklio metu. ,, Per skaudžią, dramatišką visos Šimonių giminės – genties ir tuo pačiu asmeninę patirtį Rožė Šimonytė kalba apie bendrystę, tikėjimą, viltį“,- kalbama pristatant šią pjesę. Skaudžiam pagrindinės herojės likimui abejingų neliko. Sužavėjo ne tik aktorių vaidyba, bet ir scenografija, muzika. Mokiniai,
matydami atsistojusius ir plojančius žiūrovus, žavėjosi pagarba aktoriaus darbui scenoje. Nors J. Grušo ir I. Simonaitytės kūrinių nebenagrinėjame per lietuvių kalbos pamokas, bet jie yra puikus kontekstas kalbant apie
kitų autorių kūrybą. O kiekviena išvyka į spektaklį- tai galimybė pasibelsti į vaiko širdį, galimybė pamąstyti apie
tas vertybes, kurios pamirštamos šiandien taip skubančiame gyventi pasaulyje.
Viešėdami Kaune, stengiamės aplankyti ne tik teatrą, bet pabuvoti ir muziejuose. Šį kartą pasirinkome
J. Tumo- Vaižganto memorialinį butą- muziejų. Galbūt todėl, kad rašytojo kūriniai mokykloje nelabai mėgstami,
sunkiai skaitomi. Norėjosi, kad mokiniai kitaip pažvelgtų į Vaižgantą kaip rašytoją ir žmogų. Tik įėjusius maloniai
nustebino kanarėlės čiulbėjimas, kaip tais laikais, kai čia gyveno rašytojas. Esame dėkingi muziejaus vadovui
Alfui Pakėnui už įdomų pasakojimą. Sužinojome, kad rašytojas buvo be galo geras, šiltas žmogus. ,, Kauniečiai
tikėjo – jeigu jaunuosius sutuoks Vaižgantas, gyvenimas bus darnus ir laimingas. Jeigu Vaižgantas pakrikštys
kūdikį – jo gyvenime taip pat netrūks laimės. Net savo mirusiuosius artimieji į paskutinę kelionę norėdavo palydėti su Vaižgantu. Jis nebuvo formalistas, besituokiančiųjų išpažintį palikdavo jų sąžinei, gerbė bet kurio tikėjimo žmogų, buvo netipiškas, nenuoboda kunigas“,- pasakojo gidas. Mokiniams norėjosi paliesti legendinius rašytojo kailinius ir išgirsti dar negirdėtą jų istoriją. Norisi tikėti, kad po šios viešnagės J. Tumo- Vaižganto kūryba
taps artimesnė širdžiai.
Taigi, artėja mokslo metų pabaiga. Tikimės pasitikti vasarą dar ne viena gražia ir turininga kelione, nes
tokios išvykos- ne tik atgaiva sielai, bet ir galimybė kūrybiškai ugdyti jauną žmogų.
Asta Andrijauskienė,
Pabradės ,, Ryto“ gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja- metodininkė

MENININKŲ PALĖPĖ
Renata Plešak, 2012 m. laidos abiturientė

Prisijaukinti ilgesį
Kaip kartais jaučiasi žmonės, praradę bent vieną iš ilgai puoselėtų
ir kurtų, labiausiai mylimų dalykų? Jie verkia. Taip verkiau ir aš.
Kartais raudonomis ašaromis, dydžiu sulig prinokusiomis vyšniomis, kartais mažomis ir nepastebimomis, kaip rasa ankstyvą vasaros rytą.
Jei ilgesys yra tai, ką pajutus atsiranda jėgų nugriauti didžiausius kalnus, basomis
kojomis bristi per ledinį vandenį, perplaukti giliausias jūras, kol surasi svajonių salą, ir
net kopėčiomis užlipti į mėnulį... tuomet mano ilgesys yra didesnis už visa tai. Galingesnis už patį baisiausią ginklą, galingesnis už mažos mergaitės svajones.
Pamatęs mano nusivylimą, ilgesys atnešė
man lauktuvių: mažą trupinėlį liūdesio, didelę
dėžę jautrumo ir daugybę skausmingo bei šalto
lietaus. Nepatiko man nei jo dovanos, nei
elgesys, todėl nusprendžiau jį prisijaukinti, švelniau tariant- susidraugauti.
Pasikviečiau jį į svečius. Nekepiau jam
šokoladinių sausainių su braškėmis, nedainavau
už širdies griebiančių dainų. Aš jį tik karts nuo
karto švelniai apkabindavau, kaip mama apkabina savo kūdikį, ir paglostydavau. Kai supratau, kad geriau ir būti negali, nenorėjau jo nei
nubaidyti, nei paleisti. Žiūrėdavome, kaip vaivorykšte grakščiai risnoja baltasis Pegasas, kaip
žaliasis žiogas, pasislėpęs žolėje, mažyčiu smuikeliu griežia neapsakomo grožio
melodiją. Mes taip ir gyvenome. Ilgesys ir aš. Jis išmokė džiaugtis mažiausiais
dalykais, matyti tai, į ką, turbūt, anksčiau net neatkreipdavau dėmesio. Jis pasilieka ir
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