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Štai ir artėja ilgai laukta mokslo metų pabaiga, padvelkusi vasaros karščiu, lydima audringo lietaus.
Devyneri mėnesiai nutekėjo lyg upė. Galiu ranką prie širdies pridėjęs sakyti, jog šie mokslo metai buvo patys
šauniausi ir geriausi, ir, manau, atsirastų ne penki ir ne dvylika mano bendraminčių, kiekvieną dieną nuo 8 valandos
ryto trinančių mokyklos suolą. O, jei tik jis, suolas, galėtų prabilti, kiek istorijų ir nutikimų papasakotų... Juk čia,
mokykliniame suole gimsta labai rimti dalykai: susitinka geriausi draugai, paklydusios širdelės randa viena kitą, tarp
suolų neskambant švietėjo balsui susikimba aršiausieji gaidžiukai, o pasuolės saugo daugiamečius kramtukės
himalajų kalnus. Šie mokslo metai daugeliui atnešė ir gausų krepšį mokslo šaknų.
Visai nedaug liko dienų iki vasaros, kuri tikrai bus ne prastesnė nei visos kitos. Paūgėsim, sustiprėsim po laukus
belakstydami ir vėl susitiksim rugsėjo mėnesį. Iki!
Redakcijos vardu – Gytis Galvosas

„Ar gerai mokytis yra sunku?“ – klausėme Aurimo
Čekanausko, IIGa mokinio.

Ar mokantis gerai lieka laiko kitai veiklai? Kuo
domitės?

Aurimas: man mokytis nėra labai sunku, ypač jei tai, ką
mokaisi, yra įdomu ir nauja. Žinoma, tai, kas neįdomu,
mokytis sunkiau... Manau, svarbiausia yra dirbti mokykloje,
per pamokas, kad namuose liktų tik pasikartoti.

Ugnė Banytė, IIGb klasės mokinė

Dažnai dalyvauju įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir
varžybose. Daugiausia teko dalyvauti matematikos, o šiais
metais išmėginau savo jėgas ir biologijos olimpiadoje.
Dalyvauju ne todėl, kad mokytojai liepia, bet noriu pasitikrinti
savo žinias, o atstovauti savo mokyklai yra šaunu. Esu
atsisakęs dalyvauti tik istorijos olimpiadoje, nes maniau, kad
per mažai turiu laiko jai pasiruošti ir tinkamai pasirodyti.
Tiems, kas į mokslą žiūri nerimtai, norėčiau palinkėti pradėti
mokytis nors tuos dalykus, kurie bent kiek įdomūs ir sieti su
šiuo mokslu savo ateitį.

Gerai mokytis tikrai nėra lengva. Didesnis krūvis
atima didžiąją dalį laisvalaikio, tačiau aš esu gana
smalsi, veržli ir ypač reikli sau, todėl, kad ir kaip būtų
sunku, stengiuosi nenuleisti rankų ir viską atlikti
geriausiai, kaip tik sugebu.
Beveik kiekvienais metais dalyvauju kokioje nors
olimpiadoje. Kiekviena olimpiada padeda įsivertinti
savo žinias, suvokti, kur dar galima jas gilinti. Smagu,
kad olimpiadose galiu sutikti naujų įdomių žmonių.
Mėgstamiausi mokomieji dalykai yra lietuvių, anglų,
rusų kalbos ir istorija. Tikslieji mokslai nėra mano
sritis, o su humanitariniais mokslais turbūt siesiu
savo ateitį.
Turiu nemažai pomėgių, tačiau labiausiai man
patinka skaityti knygas, dainuoti, rašyti eilėraščius ar
dainas, piešti. Jau septynerius metus lankau
dainavimo būrelį, kuriame ne tik linksmai praleidžiu
laiką, bet susipažįstu su senoviniais papročiais,
tradicijomis, kultūra. Esu Subačiaus viešosios
bibliotekos savanorė, būrelio „Šypsenėlė“ narė.

Brigitos Dragūnaitės fotografija

Kas per šiuos mokslo metus labiausiai džiugino
mokyklos veikloje?
Rūbininkė Stasė Slučkienė: renginys, skirtas naujos mūsų
mokyklos direktorės Vidos Šeškuvienės inauguracijai.
Mane šis renginys nudžiugino todėl, kad visi buvo
pakviesti į jį.
Socialinė pedagogė Regina Valiukaitė: Europos egzaminas
mūsų mokykloje, kuriame laimėjo Aurimas Čekanauskas.
Spec. pedagogė Ingrida Kriaučiukienė: gražūs, gausūs,
įdomūs renginiai mūsų mokykloje.
Fotografija Brigitos Dragūnaitės
Psichologė asistentė Rasa Krikščiūnienė: darbo sistema, kurią koreguoja pagalbos skyriaus vedėja Vidmantė. 11-12
klasės mokinių sąmoningas požiūris į mokykloje vykstančią veiklą.
Pradinio ugdymo ir pagalbos centro vedėja Vidmantė Makasejevienė: Mane džiugina vaikai, kurie aktyviai dalyvauja
prevenciniuose renginiuose, nepamiršta draugiško ir pagarbaus bendravimo, tolerancijos.
Raštinės vedėja Jurgita Paliulienė: smagu, kad turime direktorę. Puiku!
Ekonomikos ir verslumo mokytoja, bibliotekininkė Vida Šateikienė: džiaugiuosi mokinių pasiekimais, mokyklos
renginiais ir kad turime naują direktorę.
Laborantė Vitalija Aviltienė: mane džiugina gražėjanti mokyklos aplinka.
Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja Genia Vaičikauskienė: mokyklos veikloje mane labiausiai džiugina gerai
padaryti darbai. Žinoma, renginiai, puiki bendruomenių diena ir mokytojų nominacijų renginys.
Gimnazijos direktorė Vida Šeškuvienė: sporto aikštės atidarymas.
Direktorės pavaduotoja ūkiui Dana Mingailienė: nudžiugino sporto aikštelės atidarymas, aplinkos gražinimas.
Mažiau vaikai per šiuos metus pridarė blogų darbų, merginos tapo padoresnės.

Laikraštį parengė: Vaida A., Brigita D., Gytis G., Ieva G., Karolina P., Kristina Š., Audrius T., mokytoja Lina K.



Smalsu, kuo gi laisvalaikiu domisi gimnazijos moksleiviai?
Apie savo pomėgius pasakoja Audrius Tvarijonas.

GaukDykai.lt gyvuoja jau daugelį metų ir sulaukia daugybės
lankytojų. Šio puslapio tematiką nuspėti tikrai nesunku. Atsidarę
puslapį didelėmis raidėmis matome

1. Kas pastūmėjo imtis programavimo?
Imtis programavimo mane pastūmėjo smalsumas bei, žinoma,
mamos įtaka. Programavimas labai įdomus mokslas, taigi
pradėjęs jau nebegalėjau sustoti ir programuoju iki dabar.
2. Kuo programavimas yra įdomus?

Kalbinu Paulių Šateiką, šio tinklalapio administratorių.

Paaiškinti gana sunku, bet jis yra labai paslaptingas. Kuo daugiau
žinai, tuo daugiau klausimų iškyla, kol nugrimzti į pačias gelmes,
t.y. kompiuterio veikimo principus. Tada pradedi aiškintis,
eksperimentuoti, po truputį atsakai į iškilusius klausimus, o tai jau
yra įdomu. O atsakius sau į svarbiausius klausimus, prasideda
kūrybinė dalis, ne tik įdomu, bet ir smagu. Kurti įdomu viską, o
kurti programas dar geriau! Visas klaidas galima ištaisyti ir
sukurti galima bet ką. Programavimas atviras tavo vaizduotei.

Ar prisimeni pirmąsias darbo dienas GaukDykai.Lt?

3. Kokių programų esi sukūręs?
Labai įdomus klausimas. Nesu profesionalus programuotojas, tai
programuoju daugiausia sunkius algoritminius uždavinius savo
paties lavinimuisi (pascal, c, c++ kalbos), tačiau esu sukūręs ir
keletą internetinių puslapių arba modifikavęs TVS (turinio
valdymo sistemas). Kuriant bet kokius tinklalapius daugiausiai
prisireikia, žinoma, PHP, bei papildomų javascript ar perl.
4. Kokia programavimo kalba mėgstamiausia?
O! Net nežinau kaip į šį klausimą ir atsakyti. Artimiau susipažinus
su kalbomis, matosi dideli blokai. Kiekviena kalba turi savo
paskirtį ir tikrai sunku pasakyti, kuri mėgstamiausia, nes mes,
programuotojai, mylim jas visas. Galbūt man asmeniškai PHP
kalba keletą centimetrų įdomiau rašyti, dėl savitos struktūros, bet
išsirinkti tikrai nelengva.
5. Tuomet kurią kalbą naudoji dažniausiai?
Pascal. Atsakyti tikrai nesunku, nes ruošiuosi programavimo
konkursams ir olimpiadoms. Esu bandęs ir C++ ir tikrai tai
pranašesnė kalba, nors galbūt truputį sudėtingesnė, tačiau jau
nuo seniau pascal tikrai „prilipo“ ir šiais mokslo metais dirbu
beveik vien su ja. Tačiau didelio skirtumo tikrai nėra ir galiu rašyti
bet kuria, tačiau įpročiai kol kas nugali funkcionalumą.
6. Ką esi numatęs ateityje? Ar joje atsiras vietos programavimui?
Klausimas atrodo gilus ir platus, tačiau atsakymas gana
paprastas. Esu suplanavęs tik dieną po dienos, kurioje gyvenu,
taigi nesu labai tvarkingas žmogus  . Tačiau kiek mano mintys
nuklysta į ateitį, ją tikrai sieju su programavimu ir tikiuosi, kad
programavimas užims mano vadinamąją „darbo“ poziciją, nes
tada amžinai atostogausiu.
7. Ką patartum norintiems užsiimti programavimu?
Visų pirma, kantrybės. Kartais gali būti ir labai įdomu, bet teks
palaužyti galvą, nes programavimas tikrai sunkus dalykas. Turi
gerai išmanyti visus dalykus, visas sritis, nes nežinai, kada ko gali
prireikti. Žinoma, pagrindas — matematika, tad ją reikia mokėti
ypatingai gerai.
Dėkui, kad sutikai pasikalbėti.

Parengė Paulius Šateika

Taip, prisimenu. Geri buvo laikai. Viskas taip nauja, neįprasta ir įdomu.
Žinoma, ne iškart buvau administratorius. Savo ,,karjerą" pradėjau
būdamas paprasčiausiu moderatoriumi.
O ar galima tai laikyti darbu? Ar tiesiog laisvalaikiu?
Tai darbas laisvalaikiu. Nėra nustatytų darbo valandų ar užmokesčio.
Dirbu tiek, kiek noriu ir už tai nieko negaunu. Žinoma, per šventes
sulaukiame paskatinimo.
Kiek laiko jau užimi šias pareigas?
Pačiame forume lankausi jau tris su puse metų, o dirbti pradėjau, bijau
pameluot, maždaug prieš tris metus.
Gana greitai atkreipei administratorių dėmesį. Kaip manai, kodėl?
Deja, bet aš lygiai taip pat nežinau atsakymo į šį klausimą, kaip ir jūs.
Gal tiesiog mano užpildyta anketa į moderatorius atrodė rimčiausia iš
kitų kandidatų.
Ar tapęs moderatoriumi galvojai apie administratoriaus pareigas? Ar
tiesiog dirbai taip atsakingai, kad administratoriai patys tau pasiūlė?
Tapus moderatoriumi negalvojau apie administratoriaus pareigas.
Turėjau įrodyti, kad gerai dirbu ir esu vertas tų pareigų, kad tapčiau vyr.
moderatoriumi. Ilgai netrukau užsitarnauti tą postą. Na, o
administratoriumi tapau palyginus neseniai. Vos prieš metus. Žinoma,
už nieką tokių pareigų niekas nepaskirs. Turėjau pirmas imtis
iniciatyvos.
O kaip pats forumas pasikeitė per tuos metus? Ar matosi tavo įdėtas
darbas?
Man atėjus forumas tapo švaresnis nuo taisykles pažeidinėjančių narių.
Stengiausi įrodyti, kad jie tinkamai pasielgė priimdami mane į komandą.
Manau, forumas pasikeitė į gerąją pusę.
Kiekviename darbe labai svarbus santykis tarp darbuotojų. O kaip pas
jus? Tokiame laisvalaikio darbe galbūt nėra jokios įtampos?
Nežinau, kaip kituose forumuose, bet mūsų forumo komanda palaiko
gana šiltus santykius. Esame geri draugai ir vos ne kaip šeima, todėl
būna labai skaudu, kai tenka atsisveikinti su komandos nariu. Na, o
įtampos tikrai pasitaiko. Ypač tuomet, kai rengiame konkursus forumo
nariams.
Kaip galėtum motyvuoti asmenis, skaitančius mūsų pokalbį apsilankyti
šiame tinklalapyje, o galbūt tapti ir moderatoriais ar net
administratoriais?
Manau, kiekvienas, norintis susipažinti su puikiu kolektyvu ir mažai kam
žinomais interneto turtais, turėtų apsilankyti GaukDykai.lt forume. Deja,
bet šiuo metu naujų moderatorių neieškome.
Parengė Audrius Tvarijonas

Kai saulė beldžiasi į kiekvieno širdį ir pro atdarus klasių langus
saulės spinduliai žaidžia vadovėliuose, sąsiuviniuose, o mokinių
galvose per pamokas rikiuojasi ne sunkios formulės, taisyklės,
istorinės datos, o šėlsta saulės zuikučiai, pakalbinome visus,
kurie be galo laukia vasaros ir atostogų:

1 klasė

kuo galėtų pasigirti iš klasės gyvenimo, kuo didžiuojasi
mokyklos veikloje ir ko tikisi iš vasaros atostogų?

patirsime nuostabių nuotykių ir

Šiais metais išmokome skaityti,
rašyti ir skaičiuoti. Džiaugiamės,
kad turime naują direktorę. Per
vasarą daug maudysimės,
pailsėsime.

Priešmokyklinio ugdymo grupė

2 klasė

3 klasė

Mums patinka mokytis šioje mokykloje,

Smagu, kad klasėje vykdavo

Mes klasėje

čia vyksta daug gražių švenčių,

įdomios klasės valandėlės.

esame draugiški,

renginių. Mes netinginiavome:

Džiugina mokykloje

todėl galime

išmokome skaityti ir rašyti. Mes patys

organizuojami renginiai. Tikimės,

pasidžiaugti

esame draugiški ir kiti draugiški mums.

kad vasara bus šilta, bus gražus

gražiu

Vasarą maudysimės, važinėsime

oras ir su tėveliais galėsime

bendravimu. Į

dviračiais, turiningai praleisime

keliauti, iškylauti, miegosime

mokyklą rugsėjį

atostogas.

palapinėse ir maudysimės!

grįšime sveiki,

5 klasė
Šiais metais mums labai
patiko klasės išvyka į
baseiną, Kalėdinis renginys,
smagu buvo dirbti talkose.
Gerai, kad mokykloje yra
sporto būrelių, vyksta
olimpiados.
Vasarą gerai pailsėsime,
maudysimės, būsime su

smagūs, pailsėję.

12 klasė
Mes didžiuojamės
sportiškais berniukais ir
sumaniomis gražiomis
mergaitėmis, gerai, kad
gimnazija suteikia galimybę
pasireikšti. Vasarą švęsime
išleistuves, tikimės pailsėti ir
daug vakarėlių.

draugais, žaisime.

8a klasė
Mes galime pasidžiaugti
dalyvavimu renginiuose,
dalyvavimu olipiadose,
aktyvumu socialinėje veikloje,
kad turime klasės Žyniuką.
Vertinga tai, kad gimnazija
dalyvauja projektuose
„Drąsinkime ateitį“, ESF,
džiugu, jog mūsų mokykla
užima aukštą vietą Lietuvos
mokyklų reitingavime. Tikimės,
kad po vasaros bus sutvarkyti
stadiono takai, o mes grįšime
su gerais įspūdžiais.

4 klasė
Mūsų klasės mokiniai
labai aktyviai dalyvauja
mokyklos renginiuose,
konkursuose, laimi
prizines vietas. Smagu,
kad prie mokyklos yra
naujai įrengta sporto
aikštelė, kad galėsime

7 klasė

čia ateiti ir vasarą.

Mūsų klasė dalyvauja daugumoje
mokyklos renginių ir jiems
kruopščiai rengiasi. Mūsų mokykla
visada įsitraukia į įvairius Lietuvos
projektus. Per atostogas gerai
pailsėsime nuo sunkių mokslų.

Prisimename gražias
šventes, vykusias
mokykloje. Pasiilgome
vasaros, gerai, kai šilta.
Į mokyklą grįšime pilni
gerų įspūdžių.

9 klasė

6 klasė

Mūsų klasė yra

Mes tokie: jei dirbame, tai tik darbščiai,

linksma, mes

vieningai. Darbus atliekame kruopščiai.

esame vieningi.

Esame kūrybiški, aktyvūs įvairiose

Per vasarą

veiklose, mokame džiaugtis kitų

patirsime daug

pasiekimais. Stengiamės dalyvauti kur tik

gerų nuotykių.

galima, atsakingai ruošiamės pasirodymui

IIb klasė

renginiuose, siekiame kuo geresnių
rezultatų. Esame surinkę daug socialinių
valandų ir siekiame dar daugiau. Netrukus

Gerai, kad mokykloje vyksta daug renginių, o mes mielai visi

vasaros atostogos, tad daug keliausime,

juose dalyvaujame. Tikimės, kad vasara bus linksma.

sėkmingai ir turiningai praleisime jas.

