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Lyg akmenukas nuo kalno viršūnės (o kai kam tartum nuo pečių) baigia nusiristi dar vieni
mokslo metai. Šio džiugaus įvykio proga Raminta Likšaitė kalbina gimnazijos direktorę Vidą
Šeškuvienę:
1. Ar sunku būti direktore? Kodėl?
Sunku, nes šios pareigos reikalauja ne tik žinių ir gebėjimų vadovauti ugdymo
procesui. Direktorius yra atsakingas ir turi priimti sprendimus dėl ūkinės bei
finansinės veiklos, spręsti bendravimo, bendradarbiavimo klausimus tarp visų
gimnazijos bendruomenės narių. Labai džiaugiuosi stipria, kompetetinga
pavaduotojų (skyrių vedėjų) komanda, kuri palengvina mano darbą.
2. Už ką galėtumėte pagirti gimnazijos mokinius?
Gimnazijos mokinius galėčiau pagirti už mandagumą – tą visada pastebi atvykę
svečiai.
3. O už ką mokinius reikėtų pabarti?
Nemažą dalį mokinių reikėtų pabarti už nepakankamai atsakingą požiūrį į savo
pagrindinį darbą – mokymąsi.
4. Kokį reiškinį, vykstantį mokykloje, pavadintumėte pirmuoju Niutono
dėsniu?
Sunkoka ,,išjudinti“ mokinius, įtraukti į kokią nors popamokinę veiklą: vis dar galioja
senasis inercijos dėsnis ir ne tik fizikoje.
5. Ar veikia mokykliniame gyvenime sunkio jėga?
Deja, sunkio jėga veikia ir mokykliniame gyvenime: galime turėti labai daug ir gražių svajonių, bet niekada
negalime užmiršti, kad mes gyvename čia, dabar, Žemėje...
6. Kokiam atsitikimui mokykloje šiais metais pritaikytumėte pagreičio sąvoką?
Su didžiausiu pagreičiu sklido žinia vieną žiemos rytą, kad kažkur yra –25⁰ (ar net daugiau) šalčio: net dalis
vyresniųjų klasių mokinių pasinaudojo tuo ir nėjo į mokyklą.
7. Ko palinkėtumėte mokytojams ir mokiniams artėjančių atostogų proga?
Pailsėkite vieni nuo kitų, bendraukite su Jums artimais žmonėmis, mielais draugais, pakeiskite aplinką,
pajudėkite, pakeliaukite, pasisemkite naujų įspūdžių. Linksmų, turiningų, saulėtų atostogų.

Dar vieni mokslo metai baigiasi... Kiekvienam mūsų jie buvo skirtingi: kam šauniausi, kam prasčiausi, bet 9 mėnesiai
mokslo tikrai jau užtruko bet (ačiū aukštesnėms jėgoms) vasara jau čia pat.
Jauniausiųjų klasių moksleiviams mokslų pabaiga jau visai ant nosies, tad vis dažniau matome juos mokyklos kieme
besimėgaujančius vis šiltėjančiais orais, vyresniesiems mokiniams pavydu, kad mažieji moka būti nerūpestingais ir džiaugtis
smulkmenomis. Devintokams pirmieji metai, kai tapo gimnazistais, galbūt tai kėlė nerimą, bet trys įvykiai buvo išskirtiniai jų
mokslo metuose: krykštynos, įstojimas į „ mėlynšvarkių“ gretas bei šimtadienio ypatumai. Dešimtokai kaip ir kiekvienais metais
buvo išskirtiniai ir stebino visus savo nenuspėjamais pokyčiais (naujos jų šukuosenos bei „plikės“) bei kitais savo poelgiais.
Atšventę šimtadienį ir atkentę pirmą dar švelnų egzaminų krikštą, gali laukti tikro egzamino ,,skonio“. Kuo jie mus nustebins?
Kai kuriems jų tai paskutiniai metai mūsų gimnazijoje, o likusiems prasideda pasirinkimų etapas prieš 11 klasę: laikykitės tvirtai,
apsispręskit protingai, sėkmės! Vienuoliktokams – vieni ramesnių metų ir dabar jie ramiai kenčia paskutines savaites iki
vasaros, tik amžini priminimai apie kitąmet laukiančius tokius „džiugius“ įvykius kaip egzaminai, gadina nuotaiką (mieli
mokytojai, rimtai baikit, jie tai žino, jiems nereikia to nuolatos priminti, nes...kas nuo to pasikeičia?).
Vieninteliams dvyliktokams vis artėjanti vasara kelia stresą dėl egzaminų bei tolesnių sprendimų, tad prie jų geriau
nesigirkit, kaip mėgausitės pirmosiomis šiltomis vasaros dienomis poilsiaudami (nebent jums patinka pikti žvilgsniai ar
graudžios kitų aimanos), geriau palinkėkite sėkmės ir stiprybės egzaminuose bei priimant svarbius sprendimus. Tačiau jų laukia
irgi smagesni įvykiai: paskutinis skambutis (kaip jie mus nustebins paskutinį kartą ateidimi į mokyklą?), išleistuvės ir duok,
Dieve, jiems tvirtybės ir sveikatos...
Geros jums kloties, mokytojai, mokiniai, nepamirškit visi iki vieno mėgautis ilgai laukta vasara. Rinkite visus saulės
spindulius, kad užtektų visiems ateinantiems mokslo metams!
Redakcijos vardu – Agnė Brazdžiūnaitė

Gimnazijoje vykęs renginys „Talentų bankas“ parodė, kiek įdomių savo veikla
mokinių yra mūsų tarpe. Norite apie juos sužinoti daugiau? Skaitykite apie
gimnazijos „deimančiukus“.

1. Ar įsivaizduoji save be gitaros?
Greta: žinoma, be jos dar lieka dainavimas.
Vytenis: taip, įsivaizduoju.
Audrius: gitara man yra muzika. Be muzikos gyventi būtų lyg storai knygai nespalvotais puslapiais.
2. Ar jauti scenos baimę?
Greta: ne, scenos baimės niekada neturėjau, juk eini ten, kad parodytum tai, ką sugebi geriausiai, kad kiti
džiaugtųsi klausydamiesi tavo dainos ir gitaros skambesio.
Vytenis: scenos baimė yra natūralus dalykas, ją jaučia daugelis.
Audrius: jaudulys būdavo ir yra, tačiau scenos baimės nejausdavau niekada.
3. Ar esate sukūrę dainų?
Greta: taip, gal kokias šešias, jau net neprisimenu.
Vytenis: ne.
Audrius: taip, tik jų niekas nėra girdėjęs.
4. Kaip galėtum apibūdinti savo moksleiviškas dienas?
Greta: jos itin spalvingos, kiek išgyvenimų ir potyrių – tiek spalvų.
Vytenis: kiekvieną dieną mokykloje praleidžiu gana smagiai, klasėje visada linksma.
Audrius: įdomios.
5. Kokį savo mokyklinį atsitikimą galėtum įvardinti geriausiu anekdotu?
Greta: jų buvo labai daug, todėl tokio vieno, išskirtinio nėra.
Vytenis: man kiekviena diena kaip anekdotas.
Audrius: atmintis prasta, įvykiai trumpai užsilaiko.
6. Ko palinkėtum mokyklos mokiniams?
Greta: kantrumo ir susikaupimo.
Vytenis: nebūti tinginiais ir mokytis.
Audrius: užsiimti įdomia veikla.
7. Ar yra dalykų, dėl kurių baiminiesi?
Greta: šiuo metu baiminuosi dėl artėjančių egzaminų, dėl stojimo
į aukštąją mokyklą.
Vytenis: manau, kaip ir visi dvyliktokai, labiausiai bijau egzaminų.
Audrius: galbūt nesusimąstau, taigi ne.

Kalbiname Silvestrą Kriaučiuką:
1. Mokykloje vykęs Kupiškio jaunimo centro
projeko „Talentų bankas“ renginys atskleidė du
tavo pomėgius. Ką dar mėgsti veikti laisvalaikiu?
Aš mėgstu klausytis muzikos, kurti dainas ir ritmą
gitarai, sportuoti, spręsti intelektualias užduotis ir
uždavinius.
2. Kada pirmąsyk paėmei į rankas Rubiko kubą?
Pirmąsyk kubiką paimiau į rankas prieš 11 metų, kai
man buvo šešeri.
3. Kiek ilgiausiai valandų esi praleidęs prie
kubiko?
Ilgiausiai prie Rubiko kubo esu praleidęs šešias
valandas be jokio atsitraukimo.
4. Kaip manai, kokios charakterio savybės tau
padeda taip greitai sudėlioti kubą?
Manau, kad rimtis, tikslingumas ir atkaklumas man
padeda greitai sudėlioti.
5. Kuo ketini būti? Kodėl?
Aš ketinu būti filologu, nes aš labai lengvai įsisavinu
kalbas ir man patinka kitų šalių kalbos, tad norėčiau
kuo daugiau suprasti ir pats bendrauti įvairiomis
kalbomis.
6. Į kokią šalį svajoji nukeliauti?
Aš svajoju nukeliauti į Ispaniją, nes noriu susipažinti
su Ispanijos kultūra, papročiais, pamatyti tikrą ispanų
šokio temeramentą, aistrą ir užsidegimą.
7. Jeigu būtum mokyklos direktoriumi, ką
pakeistum?
Jeigu būčiau mokyklos direktorius, įvesčiau karinę
discipliną aukštesniųjų klasių mokiniams, kad būtų
drausmė, pagarba ir rimtis.
8. Kokia mėgstamiausia pamoka?
Mano mėgstamiausia pamoka yra laisva pamoka,
kai gali veikti, ką tik nori.
9. Ar dalyvauji olimpiadose, konkursuose?
Dalyvauju rusų kalbos olimpiadose, rusų ir anglų
kalbų vertimų konkursuose. Rusų olimpiadose esu
užėmęs pirmą, antrą ir trečią vietas.
Raminta. L.

Mokyklos koridoriuje sustabdėme Justą Tvarijoną:
1. Esi tas mokinys, kuris šiais metais iš mūsų gimnazijos
dalyvavo beveik visose olimpiadose. Kaip sekėsi
jose?
Gana gerai, visose olimpiadose, kuriose dalyvavau (o
jų buvo 7), išskyrus anglų k., užėmiau prizines vietas,
bei patekau į matematikos respublikinį etapą.
2. Kodėl dalyvauji?
Tiesiog įdomu pasivaržyti su kitais.
3. Ar daug laiko skiri kontrolinių darbų pasiruošimui?
Priklauso nuo to, kokios pamokos kontrolinis, turbūt
daugiausiai užtrunka pasiruošimas istorijos
kontroliniam, o tokiems kontroliniams, kaip anglų k.
ar matematikos ruoštis nereikia, nes jiems
pasiruošiame pamokų metu.
4. Vis dėlto gal kažkuriam mokomajam dalykui skiri
daugiausia dėmesio? Kodėl?
Matematikai, turbūt todėl, kad jis man geriausiai
sekasi ir labiausiai patinka. Nors tas ruošimasis kitoks,
nes mokausi spręsti olimpiadinius uždavinius, o ne
tai, ką mokomės per pamokas.
5. Kuo dar domiesi?
Programavimu, kompiuteriniais žaidimais
6. Apie kokią profesiją svajoji?
Dar nežinau, bet susijusią su matematika ar
informatika.
7. Kas yra tau autoritetas? Gal brolis?
Šiuo metu neturiu jokio autoriteto.
8. Didelė dalis jaunimo šiais laikais mažai skiria
dėmesio mokymuisi. Kaip manai, kodėl?
Galbūt todėl, kad niekas jų nebeskatina mokytis.
9. Tavo nuomone, kas paskatintų vaikus geriau
mokytis?
Įvairių stipendijų skyrimas.
10. Koks tavo gyvenimo kredo?
Geriau pradėti vėlai, negu visai nepradėti

11. Ar tiki horoskopais? Ne.
12. Apibūdink save vienu sakiniu. Moksliukas, kuris
nesimoko.
Gabija S.
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Kaip ir kada nusprendėte susiburti į Street
Workout grupę? Gal ir anksčiau domėjotės
nutrūktgalviška veikla?
Į Street Workout nusprendėme
susiburti maždaug prieš du mėnesius, nors
panašia veikla domėjomės ir anksčiau.
Kur pirmą kartą atlikote savo triukus? Ar
patyrėte traumų, sužeidimų? Jei taip, tai
kokių?
Visa mūsų komanda viešai triukus
pirmą kartą atliko Subačiaus gimnazijoje, na,
o prieš tai namuose. Teko patirti ir traumų:
lūžusi koja, patemptas kaklas ir, savaime
suprantama, mėlynės, nesunkūs sumušimai.
Kiek laiko praleidžiate treniruodamiesi? Ar
per treniruotes iškyla sunkumų,
nesklandumų?
Treniruotės reguliarios: dvi valandos
per dieną. Vasarą galime treniruotis nors ir
visą dieną. Treniruotės vyksta sklandžiai.
Kas jus paskatino užsiimti šia veikla? Ar
daug žmonių jus palaikė? Kaip į tai reagavo
draugai ir artimieji?
Idėja kilo pamačius vaizdelį internete.
Peržiūrėjus klipą liko įspūdis, nusprendėme
pabandyti ir mums tai patiko. Šeimos nariai
nepalaikė Ernesto, jaudinosi dėl jo
sveikatos, na o Renaldo ir Rendvaldo šeima
juos palaikė ir reagavo teigiamai.
Kuris narys jūsų grupėje buvo pradininkas?
Kaip kilo idėja suburti grupę?
Grupės pradininkas buvo Renaldas
Aleksejūnas. Grupė susikūrė vedami tokio
paties troškimo.
Kas pasikeitė, kai mokykloje vykusiame
renginyje „Talentų bankas“ užėmėte III –
ąją vietą? Ar jaučiate didesnį populiarumą?
Ar padažnėjo treniruotės?
Po
mokykloje
vykusio
renginio
Renaldas ir Rendvaldas buvo pakviesti į
Rudilių mokyklą pademonstruoti savo
triukų. Ernestas ir Renaldas padidėjusio
dėmesio ir padaugėjusių draugų rato
nejaučia, kitaip nei Rendvaldas.

8. Ar savo ateitį taip pat siejate su sportu,
panašia veikla į dabartinius užsiėmimus?
Savo ateitį su panašia veikla, sportu
sieja Rendvaldas ir Renaldas, tačiau Ernesto
tai nedomina.

1. Kokia kita veikla užsiimate laisvalaikiu? Kokie
jūsų hobiai?
Renaldas ir Rendvaldas laisvalaikiu dirba,
pramogauja, treniruojasi ir ieško nuotykių. Tuo
tarpu Ernestas žaidžia kompiuteriu, laiką leidžia
draugų būryje, konstruoja įvairius mechanikos
įrenginius: muzikos kolonėlės, telefonus ir kt.
9. Apie kokias profesijas svajojate?
Renaldas svajoja tapti įžymiu kultūrizmo
treneriu. Rendvaldas savo svajones sieja su
lengvąja atletika, Ernestas - kitaip nei draugai,
ateityje planuoja tapti mechaniku, nes jam labai
patinka technika ir mašinos.
10. Artėja atostogos. Kokios atostogos, jūsų
akimis, pačios nuostabiausios?
Artėjant atostogoms laukia treniruotės,
draugai ir be abejo linksmybės. Renaldo akimis,
nuostabiausios atostogos būtų keliaujant ir
smagiai leidžiant laiką. Rendvaldo – visos
linksmybės vienoje vietoje: draugai, vakarėliai ir
kt. Jis taipogi norėtų pakeliauti. Ernestui
nuostabiausios atostogos būtų su draugais,
keliaujant ir be abejo daugybė maudynių.
Dovilė V., Ugnė B., Gerda A.

Laikraščio žurnalistė Goda K. pakalbino Kamilę Stašytę ir Goją Montvilaitę.
1. Kokie jūsų pomėgiai?
Kamilė: mėgstu groti gitara, klausytis muzikos, piešti.
Goja: mano pomėgiai yra grojimas pianinu, važinėjimasis dviračiu.
2. Kokią vietą jūsų gyvenime užima pomėgis groti?
Kamilė: kai lankiau muzikos mokyklą užimė tikrai didelę dalį
veiklos. Dabar daugiau groju gitara.
Goja: grojimas man yra gan svarbus, stengiuosi mokytis,
domėtis apie muziką.
3. Kas jus paskatino groti?
Kamilė: tikriausiai tai, kad mano brolis taip pat grojo, todėl
augau apsupta muzikos garsų.
Goja: šiek tiek paskatino mama, bet ir aš pati norėjau išmokti
groti.
4. Ar nebandote pačios kurti muzikos?
Kamilė: nesu bandžiusi. Aš dažniausiai improvizuoju.
Goja: kartais, kai kyla įdėjos.
5. Ar svajojate apie ateitį, kuo norėtumėte būti, kokią specialybę
ketinate rinktis?
Kamilė: manau, visi sajoja apie ateitį. Kol kas nežinau,
kuo norėčiau būti, bet žinau, kad aš neapleisiu muzikos.
Goja: šiek tiek svajoju, bet kuo būsiu dar nenusprendžiau.
6. Ką norėtumėte išbandyti, ko esate nedariusios?
Kamilė: nežinau.
Goja: norėčiau skristi su lėktuvu.
7. Kokios žmonių savybės jums labiausiai patinka?
Kamilė: drąsumas, draugiškumas.
Goja: man patinka žmonės, kurie mane supranta, su kuriais
galiu pasidalinti savo džiaugsmais ir nelaimėm. Be to žmogus
turi būti bendraujantis.
8. Kokie jūsų laimėjimai per šiuos mokslo metus?
Kamilė: laimėjimų, galima sakyti, nėra, nes galbūt nebuvo kur
dalyvauti.
Goja: dalyvavau įvairiose olimpiadose, bet prizinių vietų
neužimiau, taigi laimėjimų neturiu.
9. Kur ir kaip leisite atostagas?
Kamilė: dar tiksliai nežinau, bet tikriausiai namuose.
Goja: pas senelius, keliausiu po įvairius miestus (Druskininkus, Kauną).
Ką veiksiu, dar nesugalvojau.

Į Gabijos S. klausimus atsako Almantas Kunskas:
1. Kuo domiesi?
Aš domiuosi daile, viskuo, kas susiję su daile. Dalyvauju įvairiuose
konkursuose, ne tik dailės, bet ir meninio skaitymo.
2. Kodėl domiesi tuo? Kokie tavo laimėjimai?
Domiuosi daile todėl, kad mano mama dirba kultūrinį darbą.
Dažnai esu jos pagalbininkas renginiuose, kitoje meninėje veikloje.
Visada patikdavo meno raiškos formos. Mano didžiausias pasiekimas
yra I vieta rajoniniame meninio skaitymo konkurse, taip pat
mano gebėjimai įvertinti renginyje „Talentų bankas“.
3. Kuo norėtum būti užaugęs?
Mano svajonė baigti dailės akademiją ir tapti dailės mokytoju.
4. Jeigu būtų galima, ko paprašytum auksinės žuvelės?
Prašyčiau, kad mokykloje sumažėtų patyčios.

Į Ramintos L. klausimus atsako Silvija Janonytė:
1.Apibūdink save vienu sakiniu.
Esu patikimas, žingeidus žmogus.
2. Apibūdink save vienu žodžiu.
Realistė.
3. Kokie Tavo pomėgiai?
Skaitau knygas, leidžiu laiką internete, bendrauju su draugais,
aktyviai sportuoju, klausausi muzikos ir truputį kuriu.
4. Kokias knygas skaitai?
Skaitau šiuolaikines knygas apie paauglių gyvenimą, fantastiką.
5. Kokiu sportu užsiimi?
Futbolu, dviračių sportu, bėgiojimu, šokdyne.
6. Kokia muzika Tau patinka?
Dažniausiai POP muzika.
7. Ar norėtum vaidinti?
Norėčiau vaidinti kino filmuose.
8. Ar sieji savo ateitį su tais pomėgiais?
Manau, kad su kai kuriais susiesiu.
9. Su kuriais?
Su rašymu.
10. Kuo norėtum būti užaugusi?
Norėčiau būti aktore.
11. Kokiais žmonėmis žaviesi, ką laikai autoritetu?
Žaviuosi Kristen Stewart, ji išmano savo darbą...
12. Ar jau pajutai artėjančią vasarą, kaip leisi atostogas?
Manau, kad jaučiu. Planuoju keliauti į Palangą, leisiu laiką su draugais – atostogausiu.

Gimnazijos kronika
Laisvės gynėjų diena
Sausio 13-ąją dieną, Laisvės gynėjų dieną,
Subačiaus gimnazijos kiekviename lange degė žvakutės
paminint mirusiuosius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę.
Mokiniai su mokytojais įsijungė į akciją
„Neužmirštuolė“. Visi tą dieną segėjo neužmirštuolės
žiedą. Ji simbolizuoja mūsų padėką ir norą parodyti, kad
mes nepamiršome, kam esame dėkingi už Lietuvos
laisvę.
Buvo organizuojamas bėgimas Laisvės gynėjų
dienai paminėti. Bėgime dalyvavo ir gimnazijos
jauniausieji – pradinukai, ir vyresnieji mokiniai.

Mamyčių dienos koncertas
Gegužės 2 dieną gimnazijos aktų salėje
susirinko gausus mamyčių ir mokinukų būrys. 4 klasės
mokiniai vedė šventės Mamyčių dienos paminėjimui
skirtą koncertą. Vieni mokiniai dainavo, kiti deklamavo
eiles, grojo dūdelėmis, fortepijonu, šoko liaudies ir
šiuolaikinius šokius. Mamytės apdovanotos vaikų
kurtomis gėlėmis, paveikslais, žavėjosi savo mažaisiais,
grožėjosi mokinių pieštų Mamyčių portretų paroda,
eksponuojama pradinių klasių fojė.
mokytoja J. Kulnickienė

Vaikų Velykėlės
Po pavasario atostogų atskubėję
pradinių klasių mokiniai nešėsi į mokyklą po keletą
velykinių margučių.
1 klasėje buvo išrinktas gražiausias margutis, kurį
atsinešė Emilis Ragauskas. Gražiausio margučio
nugalėtojas apdovanotas mediniu margučiu.
Vėliau mokyt. D. Jonelytė pakvietė visus mokinukus į
gimnazijos sporto aikštyną, kuriame mokiniai buvo
supažindinti su Vaikų Velykėlių istorija, tradicijomis.
Daugiausia džiaugsmo ir smagių akimirkų vaikai
išgyveno atlikdami įvairiausias linksmas estafetes bei
ridendami margučius. Daugelis grįžo namo papildę
savo kraitelę laimėtais margučiais.

„Sveikatos riteriai“
Mūsų gimnazijoje vyko renginys ,,Sveikatos riteriai ’’.
Puikią idėją sugalvojo Elena Kaziukėnienė, padedama Lelijos
Uosienės suruošė labai įdomų konkursą 6-11 klasių
mokiniams. Šio renginio metu mokytojos tikėjosi, kad
mokiniai bus aktyvūs ir visą informaciją panaudos gyvenime.
Mokytojos rezultatais liko patenkintos, nes mokiniai buvo
aktyvūs ir daug žinojo apie sveikatą.
Tarp 6-8 klasių laimėjo aštuntokai, o tarp 9-11 klasių 9a
klasė.
Pasak mokytojos Elenos, nebuvo sunku organizuoti
renginį, bet idėją sugalvoti buvo sunkiausia. Daug laiko
užtruko ruošimasis, reikėjo daug priemonių, įvairių klausimų ir
rasti veiklos klasių sirgaliams. Mokytoja Elena mano, kad kitais
metais renginį pakartos, nes daugeliui mokinių buvo įdomu.
Odeta. K ir Goda. K

mokytoja D. Jonelytė

Jaunųjų žurnalistų popietė Alizavoje
Šiais mokslo metais mūsų jaunųjų žurnalistų būrelis dalyvavo
Alizavos
pagrindinėje mokykloje ,,Jaunųjų plunksnagraužių“ sąskrydyje. Susirinko trijų mokyklų leidžiamų
laikraštukų kūrybinės grupės. Mokyklos bibliotekoje atvykusius svetingai priėmė „Šratinuko“
žurnalistai ir vadovė.
Liūdėti ir nuobodžiauti nebuvo kada —prieš atliekant užduotis apšilti padėjo karšta arbata ir
saldumynai. Susibičiuliavę jaunieji plunksnagraužiai kibo į darbą: Subačiaus gimnazijos,
Salamiesčio ir Alizavos pagrindinių mokyklų mokiniai pirmiausiai pristatė namų darbus interviu
tema. Juos įvertino ir patarimų negailėjo „Kupiškėnų minčių“ redaktorė Nida Šulcienė ir
žurnalistas Algirdas Petrulis. Buvo smagu girdėti puikiai įvertintą mūsų namų darbą. Vaidinome
situacijas.
Paskui laukė kitos kūrybinės užduotys — pasakojimas, laisvasis rašymas ir eilėraščių kūrimas.
Darbas virte virė, trys bendravimo valandos prabėgo žaibišku greičiu.
Gabija S. ir Goda S.

Kovo mėnesį į Subačiaus gimnaziją atvyko Donatas Voveris su muzikiniu mono
spektakliu „Lietuva“. Tad „Gimnazijos pulso“ žurnalistės netruko jį pakalbinti.
1. Kokia Jūsų profesija, kuo užsiimate?
Esu kariškis ir dainininkas.
2. Kada pradėjote domėtis Justino Marcinkevičiaus kūryba?
Kai 2011 m. kūriau spektaklį „Lietuva“. Teko pasigilinti ir į Marcinkevičiaus
kūrinius, ir į Lietuvos istoriją.
3. Kokie yra spektaklio tikslai?
Noriu, kad tai būtų lietuviškas, pilietiškas, istoriškas, skatinantis patriotizmą
mono spektaklis.
4. Kur Jums teko dalyvauti?
Panevėžyje, Panevėžio rajone, bus renginys Kaune.
5. Ko tikitės su šio spektakliu?
Tikiuosi greito ir gero rezultato.
6. O koks pats buvote mokykloje?
Buvau tinginys, nepaklusnus, ne kartą teko kviesti tėvus.
7. Kaip vertinate šiuolaikinio jaunimo patriotizmą?
Jaunimas yra kaip kempinė: kokioje aplinkoje jie būna, tą ir sugeria. Jei tie
jaunuoliai yra patriotiškų žmonių aplinkoje, ir patys tokie yra patriotiški.
Linkime kūrybinės sėkmes.
Gabija ir Goda P.

Sporto šventė
1-4 kl. mokiniai dalyvavo
linksmoje, žaismingoje sporto
šventėje, kurioje galėjo ne tik
varžytis tarpusavyje, bet ir
išbandyti savo jėgas įvairiose
estafetėse.
Kiekvieną klasę
atstovavo 8 mokiniai, iš kurių
buvo
sudarytos
mišrios
komandos,
likusieji
klasės
draugai palaikė savo bičiulius
plojimais ir garsiais šūksniais.
Šventės pabaigoje mokytoja
Jūratė kiekvienam dalyviui įteikė
po padėką ir atminimo dovanėlę.
mokytoja J. Petrauskienė

M. Špokauskaitės fotografija

M. Špokauskaitės fotografija

M. Špokauskaitės fotografija

Laikraštį parengė: Goda P., Goda K., Karolina B., Raminta L., Gabija S., Odeta K., Dovilė V., Ugnė B., Gerda A.,
Agnė B., Martyna Š., Justas T. ir mokytoja Lina.
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