Gimnazijos pulsas
Subačiaus gimnazijos laikraštis
Kas aš? Ko man čia? Iš kur aš?
Aš – šaltis. Iš ten, kur visų būta ten nebūnant. Sakot, tai žiema mane čia
atvijo, manot, tai dėl manęs taip balta aplink? Deja, negaliu prisiimti šių
nuopelnų tik sau. Ką aš matau? Ogi matau maža ką daugumoje. Optimistai,
pesimistai, realistai... Visi Jūs svajokliai svajonių vijokliais apsiraizgę.
Mokslas? Cha! Tylusis mokslo žmogau, ženk prieky manęs ir pademonstruok
man, ko išmokai per praėjusius tris mėnulius! Stovi. Tyli. Taip ir maniau… Ir
teisingai darai, kuklumas – dorybė. Mažytė saujelė minioje tokių, kurie verti
pagarbos už pasiekimus. „Ohoho! – save laikantys būsimaisiais sportininkais
išpūčia krūtinę, – o kaipgi mes?“ O kaipgi Jūs?
Aš ne šiaip šaltis. Aš – šaltis Tavo širdies, Tavo sielos gelmės. Tu nepabėgsi
nuo manęs: aš viską matau, aš esu ten, kur ir Tu esi. Protingus žodžius Tavo
mokyklos valdžia traukia, teisingus sprendimus priima, doros kelin tėvų
neįstatytus vaikus mokytojai palydi arba ne... Kaip balta visur... Jei turėčiau
širdį, ją suspaustų ši žiemos grožybė. Bet... apmiręs pasaulis, apsnigtas,
vienodas. To negaliu pasakyti apie Tavo bendramokslius. Tokie išprusę,
gabūs, viską išmanantys, žinantys, ko nori iš savo gyvenimo, besiviliantys, jog
viskas savaime išsispręs: ir ištartas žodis, ir atliktas veiksmas žaibo
blyksnio greičiu pasiners užmarštin. Ak, naivus padarėli, nesprogdinsiu Tavo
absurdiškai idealaus svajonių burbulo.
Bet stebuklų mėnulis kyla, visko galima tikėtis. Tai toks mėnulis, kurio
nušviesta net mano žvarba atlėgsta. Viskas šyla, išvydus vėjų nugairintuose
vaikų veiduose tyrą šypseną, sukeltą to stebuklo, kuriuo tikėjo mūsų
protėvių protėviai.
Daliai iš Jūsų tai šventė. Juk atostogos! Kitiems tai proga pailsėti nuo tokių,
kuriems nei šilta, nei šalta bet kokia diena – juk visos dienos jiems šventė!
Paskutinę mėnesio savaitę bus daug visko: garso, juoko, šviesų. Kelionė
gyvenimo keliu tęsiasi. Gyvenkit, mylėkit vieni kitus, nes kai ateis nelaukta
akimirka, suprasit, kokie vieni Jūs esat. O tada jau aš prieisiu, lediniais
pirštais prisiliesiu ir atimsiu paskutinę sielos gilumos šilumą.
Aš – šaltis Tavyje. Nekviesk manęs į svečius...

2013 metai, gruodis

Gilūs rudens šuliniai
Tamsios gatvės, šunys be vietos,
Lapų tylus šnabždesys.
Pamirštas namelis ant šlaito
Ir gilus gilus liūdesys.
Tas beprotiškas vėjo artumas
Ir tik lapų tylus šlamesys.
Toks šiltas mamos artumas
Ir jaukus namų židinys.
Erika Klevečkaitė, IVG klasė

Šalčio pasakojimą užrašė Gytis Galvosas, IVG klasė

Toks mano ir darbas – skraidinėju nuo lango prie lango ir dairausi. Viską matau, viską regiu, o kai langai atdari, netgi
išgirstu šį bei tą. Paprastomis dienomis dažniausiai stebiu tuos, kurie per pamokas paišinėja, kvadratus ir apskritimėlius
sąsiuvinių paraštėse braižinėja, o kitas, žiūrėk, net nosį krapštinėja, kai visi rašo rašinius, kontrolinius ar atlieka
didžiuosius matavimus per laboratorinį darbą. Bet dabar dažnai nebepastebiu tų varnų šaudytojų. Langai gurgždančio
popieriaus karpiniais karpinėliais papuošti, tai ir galvą pakreipusi grožiuosi jais. Šventėmis kvepia, nors mandarinais dar
ne. Dar ne laikas...
Tik baigiantis metams reikia pasigirti gražiais darbais, kurių tiek daug mokykloje buvo! Taigi kemšu į maišą visus
prisiminimus ir skrendu su tuo maišu pasakojimų pas savo šarkiukus. Apsakysiu, parodysiu, jūsų pavyzdžiu pamokysiu,
kad gyvenime nebūtų kaip kokie gegužiukai iš lizdo iškritę. Gal ir į Kalėdinį karnavalą atskrisiu, stebėsiu, pagal muzikos
ritmą galvą linguosiu... Lekiu jau.
Kai baltos snaigės tyliai rengia žemę,
Skrendu pas savo šarkiukus.
Jiems pasakysiu,
Kaip mokiniai Subačiaus gimnazijoje gyvena,
Kaip prieš šventes jie kuria stebuklus. :)
Beje, gal norite ir jūs pažiūrėti, ką į tą sunkų maišą sudėjau? Ogi jūsų gražius darbus surišau. Gerai jau gerai – atrišiu
dar minutėlei, prisiminkite ir jūs, kiek visko daug nuveikėte.
Jūsų įdėmi prižiūrėtoja Šarka Patarška (užrašė Ugnė Banytė, IIIG klasė)

Rugsėjo 23-oji Lietuvos žydų genocido aukų atminimo diena
Ant Ilčiūnų piliakalnio buvo sušaudyti beveik visi Subačiaus apylinkės žydai, jų buvo apie 80. Tuo metu vyko Antrasis pasaulinis
karas. Vokietijos nacių vado A. Hitlerio sumanymu buvo pradėtas holokaustas, į kurį pateko ir Subačiaus žydai. Keliems pavyko
išsigelbėti.
Keletą pastarųjų metų, mes Subačiaus gimnazijos mokiniai, dalyvaujame genocido aukoms atminti siūlomose pilietinėse
akcijose. Šiais metais buvo pasiūlyta tema pavadinimu „Atminties kelias“. Pasitarus su istorijos mokytoja Rimute Nekrašinsiene
sunešėme tiek akmenų, kiek buvo Lapkalnyje sušaudyta žydų. Rugsėjo 23 d. nuvykome sudėlioti kelią iš akmenų, klausėmės
pasakojimų apie Subačiaus žydus, paminint jų vardus ir darbus, nuveiktus per gyvenimą. Pasakojimams naudojomės medžiaga iš
Subačiaus kilusio, vėliau Australijoje gyvenusio ir ten mirusio, Vaclovo Šulco knygos „Nemigos lieptu – praeitin“.
Šioje netradicinėje pamokoje dalyvavo ne tik istorijos mokytoja Rimutė Nekrašinskienė, kuri apibendrino ir dar pasiūlė perskaityti
paminėtą knygą, bet dalyvavo ir mūsų Subačiaus gimnazijos direktorės pavaduotoja G. Vaičikauskienė. Vėliau istorijos mokytoja
prisiminė įdomų epizodą iš vienos subatėnės gyvenimo. Kai toji Subačiaus gyventoja buvo maža, ji dar nesuprato, kas yra tas
žydas. Vieną kartą pas ją į namus atėjo nepažįstamas žmogus. Jos mama atidarė duris, o šis, kažką pasakęs jai, apsisuko ir išėjo.
Maža mergaitė, susidomėjusi nepažįstamuoju, klausė mamos – kas yra tas žmogus? Mama pasakė, jog tai žydas. Mergaitė
prilėkusi prie lango pasižiūrėjo, bet pamatė tik paprastą žmogų. Nustebusi atsisuko į mamą tarė: „Juk ten tik žmogus“. Visa ši
istorija leidžia manyti, jog minima mergaitė manė, kad žydai – ne žmonės.
Manau, kad tokios akcijos yra reikalingos norint pagerbti nekaltai nužudytuosius, kuriuos kiti apkaltindavo nebūtais dalykais, nors
jie net nebūdavo kalti. O iššaudė juos be jokio pasigailėjimo.
Arnoldas Janonis IG klasė
Rugsėjo 26 dieną švenčiama Europos kalbų diena
Nuotaikingą kelionę po Europos Sąjungą ir Rusiją suorganizavo mokyklos penktokai. Keliaudami per Latviją, Ispaniją, Angliją,
Rusiją, Prancūziją jaunieji turistai ne tik trumpai papasakojo apie įžymiausias tų šalių vietas, bet pakvietė sudainuoti dainą latvių
kalba, klausėmės sodria anglų kalba atliekamos dainos, išgirdome gyvą ispanų kalbos žodį iš Mariaus Klemunskio lūpų, o
prancūzų kalbos mokytoja J. Ivanovienė prabilo prancūziškai. Rusiškai savo nuotykius papasakojo visiems žinomos pasakos
veikėjas Pagrandukas.

Netradicinė turizmo diena
Rugsėjo 20 d ieną pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo
netradicinėje „Turizmo dienoje“, išvykoje pėsčiomis į Subačiaus kuro bazę.
Kelionė buvo ilga, mes nukeliavome net 6 kilometrus, bet nuotaika buvo
linksma, išdykėliška.
Kuro bazės direktoriaus pavaduotojas aprodė kuro bazės teritoriją, kuro
saugyklas, pildymo stotis. Vidmantas Makasejevas, Subačiaus kuro bazės
priešgaisrinės tarnybos vadovas, supažindino su gaisrų gesinimui
paruoštomis gaisrinėmis mašinomis, p aaiškino kiekvienos paskirtį gaisro
atveju, pademonstravo gaisrininkų aprangas ir automobilių sirenas.
Pirmokėliams labai patiko, kai juos vežiojo su gaisrine mašina po kuro bazės
teritoriją. Oi, kokie grįžome linksmi !
Mokytoja Jurgita Naujokaitienė

Spalio 9 dieną keliavome prie Stračnių karjero. Kiekviena klasė turėjo
paruošti patiekalų iš moliūgo. Susiskirstę į komandas rungėmės bėgimo su
kliūtimis
rungtyje,
įžvalgumą
išbandėme
orientacinėje
užduotyje,
galynėjomės virvės traukimo varžybose, taiklumą išmėginome šaudydami į
taikinį. Po sudėtingų rungčių valgėme košę su moliūgu. Smagu ne tik
dalyvauti, bet ir sirgti už savo komandą.
Dovilė Vaicekauskaitė IIIG klasė

Kasmet gimnazijoje spalvomis, gera nuotaika ir mokinių išradingumu pražysta Tarptautinė mokytojų dien a.
Spalio mėn. 4 d. tradiciškai mokytojus jų darbo vietose pakeitė mokiniai, vėliau surengė puikų mokytojų –
antrininkų pasirodymą.
O kaip sekėsi mokytojauti? Kaip laikiniesiems vienos dienos mokytojams atrodė mokytojo darbas: sunkus ar
lengvas jis? Kokie mokytojo darbo privalumai ar minusai?
1. Mokytoju būti buvo gerai, nes neturėjau tądien pamokų, tačiau šis
darbas reikalauja daug jėgų.
2. Turėjau tik vieną žmogaus saugos pamoką penktokams. Iš pradžių
klasė šurmuliavo, triukšmavo, tačiau paskyrus užduotį atidžiai
klausėsi ir atliko darbą. Mokytojo darbas yra sunkus, nes jis
reikalauja nemažai ištvėrmės, kantrybės ir jėgų , tačiau kartu ir
įdomus darbas, kuris parodo, kaip mokytojas moka bendradarbiauti ir
bendrauti su vaikais.
3. Mokytoju dirbti yra gera, jeigu tai yra įdomus dalykas, blogai, kad
mokytojams tenka dirbti po darbo, taisyti įvairius rašto darbus. Su
triukšminga klase sunku – ištampo nervus, ko gero, skauda galvą nuo
šurmulio.
4. Visai smagu pavaduoti mokytojus, pajutau, ką reiškia dirbti ir stengtis
vaikus kažko išmokyti. Negerai, kad daugel is vaikų nevertina nei
mokytojų, nei jų darbo.
5. Man sekėsi gerai: buvau gera mokytoja, tai ir mokiniai buvo geri.
Mokytojas bendrauja su žmonėmis, padeda vaikams siekti jų
svajonių, blogai, kad tai kainuoja daug kantrybės ir nervų.
6. Buvo smagu pabūti mokytoj u. Juk puiku susipažinti savo darbe su
daugybe mokinių ir būti šauniame mokytojų kolektyve.
7. Puikia sekėsi, būtų blogiau, jei būčiau turėjęs daugiau pamokų. O pr
laisvą pamoką galima ir kavos išgerti.
8. Mokytoja būti gana sunku, jau vien dėl triukšmingų mokin ių. Patiko,
kai vaikai klausė. Labai įdomi patirtis, norėčiau pakartoti.
9. Sekėsi neblogai: vieni klausė manęs, kiti mokiniai ne. Manau, kad
mano amžius įtakojo jų elgesį. Įdomus darbas, nors reikalauja daug
nervų ir pakantumo.
10. Mokytoju dirbti sekėsi neblogai. Galbūt septintokai ir nebuvo patys
tyliausi, bet sutarėme neblogai. Mokytoju dirbti yra gera dėl trijų
priežasčių: birželio, liepos ir rugpjūčio. Bet toks triukšmas kiekvieną
dieną... Čia jau trūkumas.
11. Puikiai sekėsi. Nor s vaikai padūkę, bet smagu su jais dirbti. Įdomus
darbas, nėra kasdieninės rutinos – vis kas nors nauja. Bet mokytojai
turi būti labai kantrūs. Aš negalėčiau ja būti.
12. Pamokos pavyko puikiai. Tai darbas, nereikalaujantis fizinių jėgų, o ir pats turi nuolat gilinti žinias.
Trūkumas šio darbo tas, kad mokytojas privalo būti komunikabilus, reikalingos psichologinės žinios.
Toks darbas sekina nervus.
13. Vaikai buvo labai geri, sukalbami. Gera dirbti su pradinių klasių vaikais, nes jie labai imlūs ir
paklusnūs. Bet ir su tokiais reikia daug kantrybės.

14. Gera būti mokytoju – darbas nėra nuobodus, įdomus, savotiškai linksmas. Tik atsakomybė labai didelė,
nes mokytojo rankose dalis vaikų ateities.
15. Mokytoju būti yra gera, todėl, kad su kai kuriais mokiniais gali susidraugauti, būti jiems autoritetu.
Gaila, kad atsiranda tokių mokinių, kurie nepaiso jokių mokytojo žodžių, dėl to dirbti mokykloje
negalėčiau.
16. Man sekėsi gerai. Mokiniai su manimi elgėsi gerai, noriai atsakinėjo. Turi būti sunku dirbti tokiose
klasėse, kuriose yra mokinių, kurie replikuoja, tyčia trukdo. Kiekvieną dieną mokytojas turi būti labai
rimtai pasiruošęs, turi turėti pamokos planą...
17. Buvo įdomu su mokiniais bendrauti. Bet tai var ginantis darbas. Mokytojas turi būti labai griežtas, su
didele klase nėra lengva ,,susitvarkyti“.
18. Mokytoja būti patiko, nes gera mokyti daug vaikų, matyti, kad tavęs klauso, išgirsti įvairių minčių,
tačiau ja būti nenorėčiau, nes tai labai sunkus darbas. K iekvienas vaikas turi savo charakterį, o reikia
išmokyti kiekvieną. Kai kurie nepaklusnūs, triukšmauja, trukdo. Bijojau, bet manęs klausė. Matyt, jiems
patinka lietuvių kalbos pamoka.

Jau šeštą kartą šalyje Lietuvos Maltos ordino pagalbos tarnybos savanorių „Jaunieji maltiečiai“ organizuojamas nacionalinis
konkursas „Idėjos padėjėjos“. Pagrindinis konkurso tikslas – paskatinti mokinius, jų mokytojus, artimuosius sukurti geriausią,
originaliausią labdaros idėją, ir ją įvykdyti Į šią akciją įsijungė ir mūsų gimnazijos mokiniai.
Kokios idėjos padėjėjos gimė mūsų mokykloje, pasakoja Karolina Banytė, IG klasės mokinė:
mes su auklėtoja R. Gorovniova sugalvojome puikią akciją, kaip surinkti aukas mūsų klasioko sergančiai sesutei. Namuose
kepėme pyragus, vaflius, o kitą dieną jais prekiavome mokykloje. Prekyba vyko puikiai, buvo greitai išpirkti skanumynai, o
mokytojos ir valytojos negailėjo aukų. Kadangi skanėstų buvo daug, tad dar keliavome į siuvyklą. Ten moterys labai apsidžiaugė,
kad jas aplankėme, besigardžiuodamos mūsų kepiniais aukojo pinigėlius. Dosniausias buvo siuvyklos direktorius.
Ši akcija buvo įdomi ir pelninga – ačiū visiems, prisidėjusiems prie mūsų idėjos įgyvendinimo. Iš viso buvo surinkta 167,15 Lt.
Mūsų klasės mokinių tėveliai taip pat prisidėjo prie gerų ketinimų padėti bendraklasio sesutei, tad surinko 250 Lt ir nuoširdžiai
palinkėjo šeimai stiprybės bei ištvermės.
Gera padėti kitiems!

Odeta Karaliūnaitė, 8 kl. mokinė:
yra įvairių žmonių: abejingų svetimam skausmui ir jautrių. Džiugu, kad dauguma mokinių nėra abejingi kito nelaimei ar skausmui
ir būdami gailestingi ir atsakingi, nuoširdžiai stengiasi padėti. IG klasės mokiniai ir jų auklėtoja Danutė Šukienė surengė karaokė,
renginio metu surinkti pinigai buvo skirti mergaitei Viktorijai, kuri negali lankyti mokyklos. Pagirtina šios klasės iniciatyva!
Paketurių šv. Kazimiero vaikų globos namus aplankė 12 klasės mokiniai ir jų auklėtoja S. Stravinskienė. Dvyliktokų surengtas
koncertas ir padavanotos knygos, žaislai, vaisiai ir saldumynai turėjo pradžiuginti globos namuose gyvenančius vaikus.
Pradžiuginti mergaitę Viktoriją, kuri nelanko mokyklos, nusprendė septintokai su auklėtoja R. Nekrašinskiene. Jie paruošė
įspūdingų gamtos fotografijų albumą, suplanavo koncertą ir parengė didžiulę gėlių puokštę. Šios gėlė buvo gamintos Tolerancijos
dienai.
Lapkričio 16 dieną Subačiaus gimnazijoje pražydo Tolerancijos gėlės.

Lapkričio 5 dieną mes, gimnazijos tarybos atstovės, dalyvavome susitikime su Kupiškio jaunimo centro
direktore Gaila Matulyte, kuri supažindino su jaunimo iniciatyvų rėmimo programa. Užsiėmimo metu
sužinojome apie jaunimo galimybes, nusprendėme jomis pasinaudoti ir įkurti jaunimo klubą „ČILINAM“
Klubas įsikurs Subačiaus kultūros namuose ir lauks visų, kurie nori smagiai ir aktyviai leisti laiką.
Martyna Špokauskaitė, Kamilė Petronytė , IIIG klasė
Lapkričio 22 dieną grupelė mokinių : Gabrielė Bimbiraitė, Martyna
Špokauskaitė, Leila Abdulajeva, Domantas Balčytis, Arminas Gronskis
dalyvavo Kupiškio Lauryno Stuokos – Gucevičiaus gimnazijoje jau dešimtus
metus organizuojamoje ,,Kontraforsų“ savaitėje. Renginys buvo skirtas L.
Stuokos – Gucevičiaus 260 – osioms gimimo metinėms ir provincijos jaunimo
kultūrinės atskirties mažinimui. Šį met „Kontraforsų“ tema „Kūrybos
kosmosas“. Dalyvavę svečiai , mokinių komandos, turėjo pristatyti savo namų
darbus šia tema. Šventėje dalyvavo žymūs šalies meno kūrėjai: į domiai savo
kūrybinę veiklą pristatė Justinas Jarutis, muzikinės grupės „Freaks On Flo or“
vokalistas. Aktorius, Lauryno vaidmens atlikėjas O. Koršunovo spektaklyje
„Katedra“, Marius Repšys pakerėjo publiką savo pasakojimu apie save,
atrankas įvairiems vaidmenims scenoje , tai improvizuodamas su žiūrovais iš
salės. Kaip gimsta filmas pasakojo Lietuvos kino režisierė, aktorė, scenaristė,
pedagogė Janina Lapinskaitė, skulptorius Gitenis Umbrasas atskleidė šio
meno subtilybes, o Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos
instituto doktorantė Renata Ženovienė įrodė, kad ir šis mokslas yra didžiulis
menas. Mokinai, pasiskirstę grupėmis , buvo suburti kūrybinei veiklai, vėliau
kiekviena grupė pristatė savo kūrybinius darbus, o skulptorius G. Umbrasas
negailėjo šiltų žodžių juos komentuodamas. Šventę baigė įspūdingas fakyrų
pasirodymas
bei
apdovanojimas
asmeninėmis
dovanėlėmis.
Mokytoja Lina Kilienė

Svečiuose psichologas
Šių metų lapkričio 29 dieną Subačiaus gimnaziją aplankė psichologas Mindaugas Vidugiris iš Vilniaus.
Paskaitos pradžioje psichologas truputį papasakojo apie save, o tada kibo į darbą. Kartu su mokiniais žaidė
žaidimus, kurių metu mokė įsiklausyti į draugus, juos suprasti, sakyti komplimentus.
Mokiniai noriai dalyvavo žaidimuose ir su įdomum u klausė psichologo. Laikas labai greitai prabėgo. Dabar
daugelis svajonių atrodo realistiškesnės ir lengviau įgyvendinamos.
Raminta Likšaitė ir Karolina Breivytė , 8 klasės mokinės
Gimnazijoje pakvipo šventėmis
Kasmet gimnazijoje vyksta įvairūs renginiai. Vienas iš tradicinių mokyklos renginių prieš pat laukiamiausias
metų šventes — karnavalinis Kalėdų renginys. Šių metų gruodžio 20 d. moksleiviai ir mokytojai susiburs į
gimnazijos aktų salę, kur galės atsipūsti, pamiršti rūpesčius ir pasinerti į artėjančių švenčių džiaugsmą.
Klasės ir jų auklėtojai stengsis nustebinti visus susirinkusius. Idėjų pasisemti galėsi me iš įmantriausių
kostiumų, kaukių ir įvairių puošmenų. Pradinių klasių mokiniai ruošia pasirodymą tem a „Pasidžiaukime
pasaka“. Karnavalą tęs 5 -8 klasių mokiniai. Persirengę jie atliks vaidmenis tema „Kviečiame į linksmą puotą“.
Vėliausias laikas – vyresniųjų klasių mokinių, jų vakaro tema „Muzikinis šou“.
Tradiciškai mokykloje įžiebta Kalėdų eglutė. 9-10 klasių mokiniai rūpinosi langų ir salės dekoracijomis.
Tai puikus būdas pasilinksminti ir suartėti. Kalėdiniai renginiai yra smagus praleistas laikas su klase.
Gabija Sutkutė ir Goda Puciataitė, 8 klasės mokinės
Šventės pasibaigs labai greitai ir vėl ateis laikas kasdienybei. Kaipgi turėtų atrodyti mokinys mokykloje? Kaip ir ką
rengtis? Agnė Brazdžiūnaitė, IIIG klasės mokinė:
Ne naujiena, kad apranga – žmogaus vizitinė kortelė. Mokinio įvaizdis svarbus ne tik aplinkiniams, bet ir jam pačiam – tik
atrodant nepriekaištingai galima pasitikėti savimi. O sekasi būtent tokiems – pasitikintiems savimi. Be to, posakis, kad pagal
drabužį sutinka, o pagal protą palydi, irgi ne iš dangaus nukritęs. Pirmas įspūdis dažniausiai būna lemiamas. Taigi jei ryte
norėdamas ilgiau nusnūsti bent pusvalandį apsitempsi nubrizgusiais, dėmėtais džinsais ir įlįsi į megztinį su skyle, niekas
nepalaikys tavęs tvarkingu, save prižiūrinčiu žmogumi, nors ir kaip stengtumeisi padaryti gerą įspūdį. Tad kodėl į mokyklą, kur
šiuo metu praleidžiame daugiausia laiko, kartais einama taip, tarsi atrodytų, kad mokinys susiruošė grybauti, žvejoti ar,
atvirkščiai, tarsi į vakarėlį: iššaukiančiais drabužiais, ryškiu makiažu ar žudikiškais aukštakulniais (žinoma, pastarieji variantai
labiau tinkami merginoms), kodėl taip sunku pasirinkti tinkamą aprangą mokyklai tiek vaikinams, tiek merginoms?
Daugumai mokyklinio amžiaus merginų norisi visada atrodyti lyg nuo podiumo nužengus. Nepriekaištinga šukuosena,
aukštakulniai, gilios iškirptės ir panašiai. Ne išimtis ir mūsų mokyklos panelės. Tačiau vaikinai taip pat retkarčiais persistengia
nesistengdami. Apklausus mūsų gimnazijos mokinius paaiškėjo, kad neretas turi ką pasakyti aprangos tema (ne mokyklinės,
tūkstanti kartų apšnekėtos, uniformos, bet tai, kas dėvima neskaitant jos). Taigi pylos iš bendramokslių gavo tiek vaikinukai, tiek
panelės. Dažnas vaikinas (kaip bebūtų keista) kritikavo per laisvą merginų rengimosi stilių. Pasak mokinių vis dažniau panelės
atrodo kaip atvykusios pasilinksminti, o ne mokytis. Taip pat vyriškoji lytis akcentavo tai, kaip juokingai atrodo merginos būriais
bėgančios į tualetus pertraukų metų tvarkytis makiažo ar šukuosenų. Be to, keletas panelių pripažino, kad jaučiasi prastai, kai
klasės draugės išsipusčiusios atvyksta į pamokas, o jos ne. Kol kas užteks kritikos panelėms, laikas pristatyti vaikinams skirtus
bendramokslių priekaištus. Taigi vyrukai daugiausia pylos gavo iš merginų dėl „treninginio stiliuko“. Pasak jų neretas vaikinas
mokykloje atrodo lyg kūno kultūros pamokoje. Taipogi mokinius peikė dėl nevalyvos aprangos. Taigi pasak apklaustųjų, kartais
persistengiama arba kaip tik, atvirkščiai, nepasistengiama dėl aprangos ir švaros. Kur slypi problema? Galbūt vertėtų kiekvieną
rytą pagalvoti apie savo aprangą, kad merginos netrikdytų berniukų, o vaikinai neerzintų merginų vienoda treningų mase.
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