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Tobulėjimo ir tolerancijos dienos proga
Ramintą Zapolskaitę
Konstitucijos egzamino
pirmojo etapo nugalėtoją!

Id klasės mokines Solvitą
Lebeckaitę, Viltę Baronaitę
ir Eveliną Žygytę Jos
dalyvavo nuotraukų konkurse
„Tolerancija
užsieniečiui",kurį organizavo
Vilniaus kooperacijos
kolegija. Jų darbas buvo
pripažintas vienu geriausiu.

Šių metų spalio 13 d.
Širvintų Lauryno Stuokos –
Gucevičiaus gimnazijos I ir II
klasių mokinės su geografijos
mokytoja Daiva Piškiniene
pabuvojo
Širvintų
rajono
lankytinose vietose. Kelionė
prasidėjo nuo Bagaslaviškio Šv.
Kryžiaus Atradimo bažnyčios,
pastatytos 1851 m. Bažnyčia
savita liaudies architektūros
stiliumi. Savo forma ji primena
tradicinį gyvenamajį namą. Pro
akis nepraslydo ir šventoriuje
esanti žavi Švč. Mergelės
skulptūra. Taip pat visos
apsilankėme šalia esančioje
pirmojoje Bagaslaviškio Igno
Šeiniaus
pagrindinėje
mokykloje, įkurtoje 1906m. Iš
tikrųjų buvo keista sužinoti, kad
kadaise tai buvo mokykla, nes,
dabartinėmis akimis žvelgiant,
priminė tik apgriuvusią sodybą.
Tęsinį rasite spausdintame
laikraščio numeryje J.
Laura Kanapienytė, II c

Norime padėkoti visiems,
prisidėjusiems prie mokyklos
laikraščio antrojo numerio
pasirodymo:
Laurai Kanapienytei
Miglei Zaicevaitei
Kerniui Kuosai
Mokytojai Ritai Česonienei
Ic klasei ir jų auklėtojai
Nomedai Drazdienei
IIIa kl. mokiniams ir jų
auklėtojai Rasai
Martinaitienei

Daugiau akimirkų iš Krikštynų rasite
spausdintame laikraščio numeryje J.
Šių mokslo metų spalio 28d. vyko iškilmingos
pirmokėlių krikštynos. Kadangi pirmų klasių yra TIK
keturios, keturias teko ir krikštyti. Antrokai yra labai labai
labai išradingi žmogeliukai, tad jie ir prigalvojo visokiausių
užduočių, suktybių ir galvosūkių, kad tik vargšai pirmokėliai
atsimintų savo krikštynas.
Oficialioji dalis prasidėjo 18val. Paskui visus pirmokus
padalino į grupes ir vedžiojo po kabinetus, kuriuose reikėjo
atlikti užduotis, išspręsti galvosūkius ir kitaip linksmintis.
„Pašėlę“ klasėse, visi nukankintieji kaliniai šliaužė į
pagrindinį karo lauką, kuriame gynė savo klasės vardą ir
įrodinėjo, kad yra geriausia klasė. Na, kaip ir dera per
krikštynas, pabaigoje vyko trankios muzikos ir
atsipalaidavimo fiesta – diskoteka!
Štai kokias šaunias krikštynas turėjo pirmokai! Tie, kas
jose nedalyvavo, – gili užuojauta...
Aistė Jonauskaitė, IId klasė

Ekonomikos besimokantys gimnazijos trečiokai
spalio 12d. turėjo klausytis apie laisvąją verslininkystę, jos
ramsčius, ekonomikos apytaką, tačiau jie klausėsi
pasakojimo apie tai, kaip tampama verslininku. Gimnazijoje
lankėsi mūsų rajono verslininkas, Granito Grupė pagrindinis
akcininkas, Augenijus Baravykas. Granito Grupė vienija tris
įmones: UAB „Granito urmas“ (granito, marmuro blokai ir
plokštės), UAB „Baltoji Savingė“ (akmens apdirbimo įmonė)
ir UAB „Teco“ (didmeninė prekyba granito gaminiais).
Granito Grupėje šiuo metu dirba daugiau nei 50 darbuotojų.
Ekonomikos mokytoja Rita Česonienė
Tęsinį rasite spausdintame laikraščio numeryje J.

Po Vilniaus Karaliaus
Mindaugo rinktinės jaunųjų
šaulių pratybų Paberžėje (apie
jas rašėme pirmame laikraščio
numeryje – „Šaulių „Griežtas
atsakas““) Širvintų X kuopos
šauliai pakėlė sparnus. Vienų
karinių pratybų jiems buvo
negana. Bet kaip suorganizuoti
kitas pratybas, nežinojome. Iš
tiesų, nėra taip paprasta, kai
neturime
mūsų
kuopai
padedančių karininkų. Tačiau
pažintys, kaip įprasta, daro
savo. Mūsų kuopai pagelbėti
pasisiūlė Vilniaus Karaliaus
Mindaugo
X
rinktinės
Elektrėnų LDK kunigaikščio
Algirdo pirmosios kuopos
šauliai.
Taigi šeštadienį po pietų
gausus būrys X kuopos šaulių
(mūsų buvo net 14, o Paberžėje
buvome tik 6) susirinko prie
„Atžalyno”
pagrindinės
mokyklos ir rikiuotės žingsniu
patraukė miško, esančio už
žirgyno, link. Deja, dėl
nesusikalbėjimo mūsų kelionė
iki pratybų vietos užtruko
žymiai ilgiau, nei buvo planuota
J. Bet tai nesugadino mums
nuotaikos – į pratybų eigos
planą įtraukėme nuotaikingą
Tęsinį
rasite spausdintame
žygį mišku.
laikraščio numeryje J.
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Kiekviena diena – naujas etapas ir iššūkis. Kiekvieną dieną mes mokomės, įveikiame kliūtis, augame ir
tobulėjame. Kiekvieną dieną mes sutinkame žmones, kuriuos mylime, gerbiame, kuriais didžiuojamės, taip pat kurių
nekenčiame ar kuriais žavimės. Kiekvienas žmogus ypatingas, kiekvienas kitoks. Mes privalome jį pažinti ir ieškoti
jame savęs - taip mes tobulėsime.
Vienoje Valerio Albisetti knygoje skaičiau, kad, jei mus erzina kitame žmoguje esanti savybė, vadinasi,
ji yra mumyse ir nori ištrūkti. Nori būti pamatyta, atverta. Ji glūdi mūsų šešėlyje ir mes turime jai suteikti laisvę. Kitas
įdomus dalykas: jei žmogus ant jūsų šaukia, vadinasi, jis turi problemų ir jam reikia suteikti pagalbą. Kiekvieną minutę
mes turime rūpintis kitu, bandyti jį pažinti, o pažindami kitus, suprasime save.
Ne tik kiekvienas žmogus yra kitoks, kiekviena minutė taip pat yra kitokia, nauja. Aplink mus nieko nėra vienodo. Tik
turime tai atrasti. Visuomenės nuomonė, įvaizdžiai kartais griauna mūsų išskirtinumą, mus suvienodina. Pati švietimo sistema lygina
mus, net „TAMO“ analizuoja mus ir skiria vietas. Bet mes negalime būti vienodi! Mes esame skirtingi ir turime daryti tai, kas mus
padaro tokius, kokie esame. Turime daryti tai, kas mums teikia džiaugsmą ir kas gyvenimą padaro prasmingą. Kartais mus įveikia rutina,
ir gyvenimas pasidaro ne toks nuostabus, koks turėtų būti. Tačiau, jei mes suvoktume, kad NIEKO nežinome (nežinome, kas bus rytoj,
vakare, už valandos ar net už 5 minučių), gyvenimas pasikeistų. Tada gyventume šia akimirka, kuri yra amžina. Žinoma, mes turime
planuoti savo laiką, bet jį pirmiausia turime skirti patiems svarbiausiems dalykams. Kartais nuoširdus ir atviras pokalbis su artimaisiais (o
juk mes taip mažai kalbamės, pavyzdžiui, su močiute ar seneliu, kurie gali mums duoti daug išminties) yra prasmingesnis ir naudingesnis
nei namų darbai ar sėdėjimas vienoje ar kitoje pamokoje.
Tad pabandykite pasiryžti bent 30 dienų daryti tai, ko dar niekada nedarėte. Pavyzdžiui, jei svajojote parašyti knygą –
padarykite tai. Tiesa, ji bus siaubinga, tačiau galėsite pasakyti kitiems, kad sukūrėte romaną! ir taip „padidinsite“ savo patirtį. Arba
pradėkite domėtis tuo dalyku, apie kurį jau seniai norėjote šį tą sužinoti, bet niekada neturėjote laiko. Arba sužinokite savo šeimos
istoriją. Išklausinėkite savo tėvelių, senelių, giminių, kas, kaip, kodėl ir t.t. Galbūt atrasite įdomių dalykų, kurie Jus praturtins ir įkvėps
naujiems darbams.
Visada Jūsų,
Ingrida Danytė
Spalio 17 dieną gimnazijos pirmokai ir kitų
klasių nauji mokiniai matavosi ir užsisakė
uniformas. Netrukus visi galėsime nešioti IIIa kl. ekstremalai kartu su pačia kiečiausia
ir džiaugtis gimnazistų rūbu.
auklėtoja Rasa Martinaitiene lapkričio 3d. sniegu
džiaugėsi Druskininkų „Snow arenoje“. Laiką
praleidome nerealiai!
Kai visos mėlynės užgis, važiuosime dar
kartą ir tikimės, kad mūsų bus daugiau ir bus dar
linksmiau.

Padėka
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Kelias savaites prieš atostogas
gimnazijoje buvo organizuojamos
gerumo dienos, per kurias ėjome
tvarkyti kapų.
Nuotraukose Ic klasė.

Labai
norėtume
padėkoti
Tomui Stanevičiui ir Emilijui
Gandrimui už slidinėjimo
pradžiamokslį ir ypatingai už
stabdymo pamokas.
Adomui Vaškevičiui už labai stiprią ranką gelbstint
visokiose nelaimėse. Gintarei Visockaitei už pastiprinimą,
šiltą arbatą ir pagalbą slidinėjimo trasoje. Kostui Narbutui
už neįtikėtiną norą skraidyti. Mantui Bulonui už pagalbą
nugriuvus. Arnui Babrauskui už gerai matomą orientyrą.
Augustui Lebedevui už gražų norą nepritrenkti nieko.
Rasai Martinaitienei už ypatingą drąsą ir Ingridai
Danytei už organizacinius sugebėjimus.
IIIa kl. slidininkai

Tarp senamiesčio tylių siaurų gatvelių aidi vienišo akordeono skambi ir be
galo jausminga melodija. Melodija sklisdama atsitrenkia į aukštų namų sienas ir niekaip
negali surasti išėjimo iš senamiesčio vėjuotų gatvių. Ar šie namai yra girdėję tokį liūdną
akordeono verksmą? Ar šermukšnio raudonio suskilinėjusių plytų, lietaus lašų nugludintų
čerpių neužgavo už širdies griebianti melodija? Jei tik jos turėtų širdį, jaustų tą patį, ką
jaučia tas senas žmogus, grodamas akordeonu...
Sėdėdamas ant apsilaupusio, kažkada žaliai nudažyto suolelio, senelis
šypsosi, bet jo akyse kaupiasi ašaros. Atrodo neseniai teko dažyti šį suolelį, o jau
Šiame numeryje apsilaupęs. Dar jaučiasi dažų kvapas – gal besarmačiai vaikai aplaupė ar lietus pernakt
siūlome
nuplovė? Ne, tikriausiai ši melodija grąžina senus laikus.
susipažinti su
Begalinis skausmas veria seno žmogaus širdį, kai jį užplūsta prisiminimai.
gimnazisto
Kažkoks nerimas, kaltė ar baimė širdį kankina. Rudens melancholija... Senukas nustoja
Kerniaus
groti akordeonu ir įsiklauso. Spengianti tyla užvaldo senamiesčio gatves. Senelis nusivalo
Kuosos kūryba. sūrias ašaras nuo raudonų skruostų. Šaltas vėjas iš tolimo parko atneša spalvotą klevo lapą
ir numeta seneliui po kojom. Žilagalvis diedukas nusišypso ir taria: „Visus aplanko ruduo.“

