




 Viena iš septintokų, Liepa, palieka draugus direkto-

riaus kabinete ir nulipa stačiais laiptais žemyn, vedančiais 
atgal į net ir vasarą apšviestą vestibiulį. Ji pasuka kairėn ir, 

praėjusi pro siaurą koridorių, prieina baltas duris. Taip ir 
sustoja prieš jas. Už šių nusilupusių ir sutrūkinėjusių dažų, 

už šitos skylės, vietoj kurios kažkada buvo spyna, - jos pir-

moji klasė, pirmasis prisilietimas prie klavišų, pirmas sugro-
tas pratimas, pirmųjų, ką tik atspausdintų natų kvapas... 

 Liepa lėtai atveria duris iki pat galo ir kiek prisimer-
kia nuo pro langą smingančių saulės spindulių. Ore skraido 

dulkės. Jos juda Liepai iškvepiant. Be dulkių ir suplyšusios 
geltonos užuolaidos čia daugiau nieko nėra. Nors ne: kita-

me klasės gale stovi spinta ir stalas. Prie spintos turėtų 

stovėti Liepos mokytoja, mirusi prieš septynerius metus. 
Mokytoja laikytų ryškiai raudoną segtuvą ir stovėtų nugara 

į Liepą, kuri mato tik jos ilgą rudą sijoną, jos batelius, lie-
menę, plaukų sagę, bet tik ne veidą. Mokytoja verstų seg-

tuvo lapus, atidžiai ten kažką skaitinėdama. Liepai, kažkada 

šešiametei mergaitei, užėjusiai čia su močiute, užkliūtų tai, 
kad mokytoja klasėje viena, kad nėra jokio prie pianino 

sėdinčio mokinio, kaip kad visuomet būdavo. Mokytoja atsi-
suktų, nusišypsotų ir nežiūrėdama viena ranka uždarytų 

spintelės duris. Prieitų prie savo stalo, padėtų segtuvą ir, 
sudėjusi rankas vieną ant kitos, užkalbintų Liepos močiutę. 

Liepa net nesiklausytų, apie ką jos abi kalbasi, nes abi stai-

ga surimtėja, lyg ir nuliūsta... Liepa geriau tyrinėtų rudą 

mokytojos liemenę ir vos matomą geltonų ir raudonų linijų 

raštą ant jos. Tada mokytoja pasilenktų ir pažadėtų jai, kad 
kitais mokslo metais, kai jau bus pasveikusi, pradės ruošti 

mergaitę „Dainų dainelės“ konkursui. 
  Nesulaukė mokytoja kitų mokslo metų, nei anks-

tesniųjų pabaigos. Ji dar ėjo į mokyklą, dirbo su septinto-

kais, nors žinojo... Dar užduodavo namų darbus, laukdavo 
jų ateinant... 

  Liepa išgirsta savo draugų bildėjimą laiptais žemyn. 
O spinta jau stovi tuščia, ant stalo nėra jokio raudono seg-

tuvo. Greitai ten nebestovi ir pati Liepa. 
  - Mokytoja, tai kokią dainą man buvote išrinkusi 

„Dainų dainelei”? 

 -Paslaptis, - atsako ji nusišypsojusi. Tada mirkteli ir 
nusisuka atgal į spintą. 

Rugilė Pumputytė jau abiturientė. Ji atkakliai stebi pasaulį ir mato jį šiek tiek kitokį -  paslaptingą, kalbantį su 
tais, kurie moka klausyti. Siūlome skaitytojams fragmentą iš Rugilės esė apie miestą, mergaitę, muziką, Mokytoją. 

PASLAPTYS, KURIAS SAUGO MANO MIESTAS 

Širvintos – nedidelis miestelis, tačiau retas kuris su-

simąsto, kokių ypatingų vietų galima čia rasti. Dėl šios 
priežasties lietuvių kalbos mokytoja Elvyra Lipeikytė kas-

met rengia projektą „Matau. Mąstau. Kuriu“. II klasių mo-
kiniai lanko kultūrines Širvintų erdves, renka medžiagą, 

ruošia pristatymus, rašo rašinius. Šie mokslo metai – ne 

išimtis. Miesto centre per lietuvių kalbos pamokas vėl šur-
muliavo gimnazistai, pasakojo, dainavo, klausėsi... 

Paskutinis rugsėjo penktadienio rytas buvo vėsokas, 
tačiau gera nuotaika neleido sušalti. Virš Širvintos sklido 

paslaptingas rūkas, tik dar labiau žadinantis smalsumą ir 
kuriantis jaukią atmosferą. Vykdėme pirmąjį projekto eta-

pą - susipažinome su kultūrinėmis miestelio erdvėmis ir 

objektais. Pirmiausia sustojome prie skaudžią praeitį me-
nančio Nepriklausomybės paminklo, pastatyto Roberto 

Antinio, o po „švelnaus“ sovietų prisilietimo po Nepriklau-
somybės atkūrimo perstatyto jo sūnaus Roberto Antinio 

jaunesniojo. Antroji stotelė - šalia paminklo esanti Širvintų 

Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčia, kurioje klausėmės jos sta-
tybų istorijos. Pasirodo, pirmieji šventieji namai s buvo 

pastatyti dar XV amžiuje trijų seserų jėgomis. Taip pat 
naujai pažvelgėme į bažnyčioje saugomus meno kūrinius. 

Vėliau gėrėjomės šalia Širvintų „marių“ besipuikuojančia 
Vilimo Ketvirčio skulptūra „Širvinta“. Skambėjo ne tik le-

gendos, bet ir daina apie mūsų upę. Stabtelėjome ir prie 

Kęstučio Musteikio skulptūrų „Legenda“ ir „Siela“, kurios 
kviečia įvairiausio amžiaus širvintiškius prisėsti ant suoliukų 

šalia, atsipūsti ir pasigrožėti. Taip pat naujai susipažinome 

su vieta, kur gimsta visi Širvintų kultūriniai renginiai – Šir-
vintų kultūros centru. 

Nuomonėmis pasidalino ir kelios projekto dalyvės, 
IIb klasės mokinės. Lina S. liko patenkinta, gausiai papil-

džiusi savo žinių bagažą: „Man labai patiko šis projektas. 
Buvo ir įdomu, ir naudinga. Pagilinome žinias apie savo 

miestą, atradome faktų, kurių tikrai nežinojome apie kultū-

rinį miesto gyvenimą, smagiai praleidome rytą vaikštinėda-
mi ir pasakodami prie numatytų objektų. Jaučiausi labai 

gerai, patiko dirbti komandoje, įgijau daugiau komandinio 
darbo patirties.“ Miglė S. taip pat pritarė Linos nuomonei: 

„Aš manau, kad šis projektas verčia mus kitomis akimis 

pažvelgti į savo gimtąjį kraštą, jo praeitį, sužinoti daug 
įdomių istorijų. Vertinu jį teigiamai, juk plečiasi mūsų aki-

ratis, smagiai nuteikia ir tai, kad ši netradicinė lietuvių kal-
bos pamoka paįvairino mūsų dieną.“ 

Sužinota ir atrasta tikrai daug. Į gimtąjį miestelį pa-
žvelgta kitomis akimis. Dabar laukia paskutinis projekto 

etapas – mūsų kūrybiškumo išbandymas: rašinys apie tai, 

ar moka širvintiškiai kultūringai ilsėtis. 
I
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KITOKS PENKTADIENIS 



 Pramiegojai trečią dieną iš eilės? Ir vėl nespėjai 

papusryčiauti? Nerandi vienodų kojinių ir plaukai vėl maiš-
tauja styrodami į visas šalis? Pala, dar šiandien ir į mokyklą 

reikia? Skamba pažįstamai. 
 Po vasaros atostogų retas jaučiasi pasiryžęs moky-

tis... Keičiasi dienos režimas. Juk visiems sunku 

„įsivažiuoti“. O dar atvėsę orai daugelį varo į neviltį, visi 
pradeda stenėt, kaip sunku keltis, kiek daug namų darbų, 

kaip viskas atsibodo ir kaip ilgisi vasaros. 
 Nelabai skiriuosi ir aš nuo tos minios. Visi mes tru-

putį nusiminę. Bet juk jau pats pas laikas palaidoti 2015-
ųjų vasarą. Tas visuotinis niurzgimas erzina. Į gyvenimą 

reikia žiūrėti kaip į zebro dryžius: negali būti vien balta, 

kartais ir juodą - turi išgyvent. Juk negali būti vien vasara, 
negali visada būti atostogos. Negali visada gauti tai, 

ko nori. Be daugiau pastangų reikalaujančių periodų, be 
mokymosi mėnesių šiltesnės vasaros akimirkos prarastų 

prasmę. Ir nemanau, kad prasidėjusius mokslo metus būtų 

galima vadinti gyvenimo juoduliu. 
 Svajonės ir kiti geri dalykai gyvenime niekada ne-

ateina vos panorėjus ir pamojus kokia burtų lazdele. Visa 
tai reikalauja visko, ko dar neišbandei ir nepatyrei, reika-

lauja prakaito, sunkaus darbo ir žingsnio iš komforto zo-
nos. Prisitaikyti prie pasikeitimų visada būna sunku. Bet 

verta. Verta, nes tu nori kažko daugiau, nenori būti išlaiko-

mas kitų žmonių, kurie stengėsi ir kažką veikė, nori turėt 

gerą išsilavinimą ir tau patinkantį darbą. Todėl verta eit į 
mokyklą, nepraleist pamokų ir tas septynias-aštuonias va-

landas išnaudot prasmingiau, nei abejingai nieko nevei-

kiant. 
 

 Sakai, nesugebi? Per sunku? Trūksta noro, įkvėpi-
mo? Būk pats savo asmeniniu herojumi! Kaip sakoma, 

žmogus pats yra savo likimo kalvis. Tavo sėkmė priklauso 
tik nuo Tavęs. Neverkšlenk ir imkis kažko. Nesustok. 

 

Brigita Sližauskaitė - IIb klasės mokinė - bus Mokinio Gyvenimo Būdo ekspertė, patars ir nurodys, kaip įveikti 

kasdienius sunkumus. 

JEIGU TAU KANČIA EIT Į MOKYKLĄ 

 Pamokų praleidimas - daugelio mokyklų neįveiktas 

baubas. Mokiniai per mažai stengiasi mokytis ir todėl ne-
mato reikalo lankyti visų pamokų? O gal neapdairiai suda-

rytas pamokų tvarkaraštis? Švietimo ir mokslo ministrės 
Audronės Pitrėnienės sugalvotas 2015 - 2016 mokslo metų 

šūkis „Nė vienos praleistos pamokos“ labai pozityvus ir 

gražus. Tačiau vien gražių idėjų neužtenka norint kažką 
pakeisti. Norėdamos bent šį tą išsiaiškinti gimnazijoje su-

rengėme apklausą, kurį, deja, nenustebino ir nieko nežino-
mo neatskleidė. 

 Apklausoje dalyvavo 153 mokiniai (65 vaikinai ir 
88 merginos). Į klausimą „Ar bėgate iš pamokų?“ neigia-

mai teatsakė 67 mokiniai. Mes jais žavimės ir linkime išlikti 

aktyviems ir smalsiems. Bet, matyt, Jums įdomiau, dėl 
kokių priežasčių pamokos praleidžiamos. Dažniausiai besi-

kartojanti priežastis - tingėjimas. Didelis, švino pripildantis 
mūsų galūnes ir miglos pripučiantis į smegenis, žvėris, 

kuris tik ir džiaugiasi, kai patraukiame namo snūstelėti ar 

praleisti valandą kitą prie kompiuterio ekrano. Taip pat 
dažnai koją pakiša ir rytinis miegas. Na, kam gi nėra nuti-

kę taip, kad atsitrenkėte į pagalvės kampą ir „atsijungėte“ 
dar kokią valandą. Nuovargis - dar vienas atsakymas. Su-

prantama, kad po šešių ne itin lengvų pamokų nesinori eiti 
į septintą, ir ne tokią svarbią, kai kurių nuomone, tikybą ar 

dailę. Atsirado ir rimtesnių priežasčių. Pavyzdžiui, per vėlai 

namo vežantis autobusas. Suprantama, kai žmogus neturi 
veiklos ir jos nenori po pamokų, o iki vykimo namo likusios 

dvi valandos, kas norės trintis mieste su pilna kuprine kny-

gų. 
 Tarp labiausiai nelankomų pamokų, be jau minėtų 

tikybos ir dailės, atsirado ir biologija, rusų bei anglų kal-
bos. Paklausti, kaip jaučiasi praleidę pamoką, gimnazistai 

pateikė įvairiausių atsakymų. Dalis ,,visiškai nesuka dėl to 

plaučių“, kitus šiek tiek pagraužia sąžinė, kai kurie apgai-
lestauja, kad neišgirsta svarbių dalykų ir atsilieka nuo kla-

sės (šiuo atveju kaltas autobusų tvarkaraštis), o kiti džiau-
giasi, nes turi daugiau laisvo laiko savo mėgstamai veiklai 

ir pramogoms. 
 Pripažinkime, problema didžiulė. Gal reikėtų su-

burti pamokų tvarkaraštį sudarančią komandą, juk vienas 

lauke - ne karys. Gal padėtų išrinkti III ir IV klasių atsto-
vai, mat, jų tvarkaraščiai ypač painūs. Kaip galima tikėtis, 

kad kas nors ateis į septintą ir aštuntą pamokas, kai prieš 
tai laukia dar dvi ar net trys laisvos valandos. Tai juk visiš-

ka utopija. Drambliuko svajonės. Tačiau labai norint, ben-

dromis jėgomis - viskas išsprendžiama. 
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