
AUŠRELĖ
GIMNAZI JOS LAIKRAŠTIS ,  LE IDŽIAMAS NUO 1989 m.

Kol gimnazijos  erdves saugojo nuo Kalėdų ant langų įsitaisiu-

sios katės (projekto ,,Ramios katinų Kalėdos” autorės Irena  
Gruzdienė, Vida Gužienė, Roma Kvedarienė), mokiniai ir jų 

mokytojai ne tik prisijaukino ,,Zoom’ą”  ir ,,Classroom‘ą”, bet ir 

pasiekė solidžių pergalių šalies  olimpiadose: 

I.Bosas - biologijos II vieta (mokyt. R. Skirgailienė); 
T. Guvaitė -  anglų k. IV vieta (mokyt. I. Simončiuk); 
M. Alanija -  rusų k. IV vieta (mokyt. N.Kliorienė); 
M. Puskunigytė – muzikos I vieta mieste (mokyt. D. Druskis).
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ŠIAME NUMERYJE:
Genialusis A. Einšteinas yra pasakęs:,,Yra tik du būdai, kaip gyventi. 
Vienas - galvoti, kad stebuklų nebūna. Kitas - galvoti, jog viskas yra 
stebuklas. Jeigu gyvensi manydamas, kad viskas šiame pasaulyje yra 
stebuklas, galėsi mėgautis ir džiaugtis net pačiomis mažiausiomis 
gėrio ir grožio apraiškomis.”
 ,,Aušrelės” jaunieji žurnalistai užfiksavo dalį tų   mūsų gimnazijos  
gėrio bei grožio apraiškų ir štai  vėl kreipiasi  su naujuoju numeriu, 
tikėdamiesi jūsų dėmesio. 

O kad neprailgo laukti karantinės žiemos pabaigos, pasitarnavo 
smagios akcijos  ir ,,Aušros”  menininkai, kurių darbais papuošėme  
šį puslapį.

2020-21 m . gruodis-vasaris

Rūta Buteikytė 2c kl.



1234 dienos. Lygiai tiek dienų dabartiniai  
abiturientai žingsniuoja ,,Aušros“ gimnazijos 
koridoriais.  Per ketvertą metų kiekvienas 
mokyklos kampelis tapo toks savas ir mylimas, 
o mokytojai išmokė ne tik įdomiausių mokslo 
paslapčių, bet ir gyvenimiškų pamokų. Norė-
čiau sakyti, kad mūsų laida ypatinga, bet tokios 
buvo ir 102 laidos prieš mus. Mes stengėmės 
būti geriausia savo versija, įdėjome daug laiko 
ir darbo atstovaudami savo mokyklai  įvai- 
riausių sričių konkursuose. Bandėme savo 
idėjomis tobulinti gimnazijos atmosferą ir 
būtent mūsų laidos pastangomis aušrokai 
puošiasi nuostabiais megztiniais su mokyklos 
emblema. Siekėme, kad mumis didžiuotų-
si kiti, o labiausiai - mes patys. Ir nors šiuo 
metu esame priversti savo gražiausias 12-os 
klasės dienas leisti namuose, mes nepraran-
dame vilties, jog greitu metu vėl galėsime 
įbėgti į mokyklą ir plačiai šypsotis budėtojai  
Genutei, kuri, nepasakiusi nė vieno blogo 
žodžio, lieps skubėti į pamoką. Laukiame 
kiekvieno mokytojo sielą veriančio ir sąžinės 
balsą pažadinančio žvilgsnio , kai prisipažin-
sim, kad nepadarėm namų darbų be prie- 
žasties. Laukiame ,,socialinės“ Aušros paskai- 
tėlių apie gražų elgesį ir aprangos etiketą... 
Tikimės, sėkmingai išlaikę egzaminus, garsiai 
sušuksią: ,,Mums pavyko!“ Išsiskirstysim  
į skirtingas pasaulio puses ir šiek tiek  
drebančia širdimi eisime tolyn visuomet  
prisimindami savo gimnaziją, kurioje mes 
subrendome ir užaugome kaip asmenybės. 

Abiturientų vardu - Viktorija Staseliūnaitė
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SUSTOK, AKIMIRKA
ŽAVINGA!
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TIJA,  GALIMA SAKYTI, JOG ,,AUŠRELĖS“ 
REDAKCIJA BEI LAIKRAŠČIO SKAITY-
TOJAI TAVE JAU PAŽĮSTA, NES  DAŽNAI 
RAŠAI APIE BENDRAKLASIŲ, MOKYKLOS 
GYVENIMĄ. DŽIAUGIAMĖS IR ŠIŲ METŲ 
LAIMĖJIMAIS: LIETUVOS  11 KL.  
MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS  
OLIMPIADOJE UŽĖMEI  4-Ą VIETĄ (MOKY-
TOJA INGA SIMONČIUK).  
ŠĮ KARTĄ NORĖTUME, KAD  
PAPASAKOTUM APIE SAVO PATIRTIS  
UŽ ATLANTO:

KOKIOJE MAINŲ PROGRAMOJE TU 
DALYVAVAI? KADA?
Dalyvavau 2019-2020 metais  ,,FLEX” mainų pro-
gramoje, tačiau teko į Lietuvą sugrįžti anksčiau, nei 
planuota, dėl pandemijos.

KOKIOJE MAINŲ PROGRAMOJE TU 
DALYVAVAI? KADA?
Mėgau visur dalyvauti, save išbandyti, keliauti. Save 
laikiau savarankiška ir nebijančia iššūkių. Vieną dieną 
mano anglų kalbos mokytojas Tomas Poškaitis  
pasiūlė pasidomėti ,,FLEX’’ programa. Jau seniai 
svajojau aplankyti Ameriką, o ši programa ir su-
teikė  šansą į nemokamus mainus Amerikoje. Užpil- 
džius paraišką, svajonė pasirodė visai  įgyvendinama. 
Bet kelias iki svajonės įsikūnijimo buvo ilgas: testai,  

interviu, dokumentų pildymas. Tačiau užsispyrus ir 
dirbant  viskas įmanoma. Pavasarį sužinojau, kad 
patekau į ,,FLEX’’ programą. To skambučio niekada 
nepamiršiu.

KOKS MOKINYS GALI DALYVAUTI 
TOKIOJE PROGRAMOJE?
Pagrindiniai reikalavimai: dalyvis turi mokytis 9-oje 
arba 10-oje klasėje, mokėti anglų kalbą ir turėti 
gerus pažymius. Tačiau aš manau, kad reikia kiek 
daugiau. Dalyvis turėtų įvertinti savo galimybes: 
ne visi sugeba metus ištverti be gimto krašto, savų 
namų ar šeimos meilės. Norintys dalyvauti taip pat 
turėtų būti savarankiški, ambicingi, atviri idėjoms ir, 
svarbiausia, pasiruošę iššūkiams.

KOKIAME MIESTE (ŠEIMOJE) GYVE-
NAI, MOKEISI? 
Gyvenau Kerman miestelyje, Kalifornijos valstijoje. 
Mane į savo namus šiltai priėmė mokyklos, kurią 
lankiau, kulinarijos mokytoja. Turėjau 4 brolius ir  
labai daug šunų. Miestelyje gyvena apie 15  
tūkstančių gyventojų, o mokykloje mokosi apie 
1500 mokinių. Kalifornija pasižymi tuo, kad gyven-
tojai yra įvairiausių tautybių  ir religijų. Tą pajau- 
čiau ir savo miestelyje. Turėjau progą susipažinti su 
įvairių tautų žmonėmis. Visi jie turi savas tradicijas, 
patiekalus. Tai neįkainojama patirtis. 

KUO MOKYMOSI SISTEMA SKIRIASI 
NUO MŪSIŠKĖS? KURI TURI DAUGI-
AU PRIVALUMŲ?
Mano pirmieji pastebėjimai buvo tai, kad mokytis 
čia  gan lengva. Tačiau taip maniau tik aš ir mano 
draugė, kuri  atvyko pagal  mainų programą iš 
Suomijos. Pajutusi nuobodulį pirmosiomis dieno-
mis, galėjau pamokas pasikeisti į ,,universitetinio” 
sunkumo. Tai ir yra vienas iš privalumų besimokant 
Amerikoje. Visi mokiniai turi galimybes patys sau 
susidaryti tvarkaraščius pagal jiems norimą sunku-
mo lygį, o jei kas netinka - pasikeisti, nesvarbu, ar 
semestras jau įsibėgėjo, ar ne. Taip pat nustebino 
pamokų įvairovė - teatro, statistikos, medicinos, 
mechanikos ir t. t. Jie neturi egzaminų dvyliktoje 
klasėje. Visi mokiniai atlieka vieną iš dviejų galimų 
testų vienuoliktoje klasėje, o į universitetus siunčia 
visų keturių metų pažymius ir testo rezultatus.
 Nustebino mokytojų ir mokinių bendravimas. 
Mokytojai per pietų pertraukas į kabinetus kviečia 
mokinius, visi žiūri filmus ar šiaip kalbasi. Dažnai 
vyksta įvairios šventės ir visi mokiniai prisideda prie 
dekoracijų kūrimo, planavimo. O mokyklų šokiai  
tokie, kaip rodo filmuose. Kas mėnesį vykdavo  
tinklinio varžybos tarp mokytojų ir mokinių. Be to,  
nepastebėjau patyčių. Visi mokiniai į mokyklą eina 
noriai.



KAS BUVO SUNKIAUSIA, MOKANTIS 
KITAIP? 
Suderinti popamokinę veiklą su namų darbų  
kiekiu. Pasibaigus pamokoms, važiuodavau iki namų  
pasiimti baseino aprangos. Turėdavau apie valandą 
laisvo laiko, todėl mašinų stovėjimo aikštelėje su 
draugais darydavome namų darbus. Pasibaigus 
treniruotei su vienu iš brolių važiuodavau namo. 
Grįždavome apie 19 valandą. Pavalgydavau ir dary-
davau likusius namų darbus. Ir taip kiekvieną dieną.

AR TURĖJAI LAIKO PRAMOGOMS? 
LINKSMIAUSIA PATIRTIS?
Kai laisvo laiko atsirasdavo, visada jį ir išnaudo-
jau. Savaitgaliais su šeima keliaudavome, gamin-
davome ar leisdavome laiką kartu. Su draugais 
važinėdavome po miestus, greito maisto užkan- 
dines. Linksmiausias patirtis turiu kelias, bet  
išskirsiu dvi ypatingas. Pirma, kelionė į Amerikos 
sostinę - Vašingtoną. Tai buvo savaitės konkursinė 
kelionė, į kurią buvo atrinkti tik keli dalyviai iš kiekvie- 
nos ,,FLEX’’ šalies, parašę geriausias esė. Savaitę 
praleidau su dalyviais iš įvairių šalių, gavau progą 
susipažinti su Amerikos vyriausybe, susitikti su  
savosios valstijos gubernatoriais ir senatoriais.  
Antra, savaitė po mokyklos uždarymo dėl pandemi-
jos. Su šeima išvažiavome porai dienų į kalnus.  

Pagaliau pamačiau ilgai lauktą sniegą. Iškart po šios 
kelionės su draugais išvažiavome prie jūros, kur 
praleidome kelias dienas. Ši kelionė parodė, kokia 
ypatinga yra mano valstija. Per vieną dieną gali 
pamatyti snieguotas kalnų viršūnes ir Ramiojo van-
denyno bangas.

AR PASIILGDAVAI LIETUVOS ? 
Lietuvos pasiilgau labai. Kartais pamačius šeimos 
ar draugų nuotraukas pasidarydavo liūdna, tačiau 
mane ramino mintis, kad mainai tik metams, o lai-
kas bėga greitai. Netrukus jau skrisiu atgal į gimtą 
kraštą. Sau dažnai liūdėti neleisdavau.

KO PALINKĖTUM SAVO BEN-
DRAMOKSLIAMS? KĄ REKOMENDUO-
TUM PAMATYTI (FILMĄ, VIETOVĘ), 
PASKAITYTI (KNYGĄ), PAKLAUSYTI 
(MĖGSTAMĄ GRUPĘ, ATLIKĖJĄ)? 
Palinkėčiau visada pasidomėti mums suteiktomis 
galimybėmis ir jas išnaudoti. Išbandyti save kitoje 
aplinkoje, praplėsti akiratį. Ir svarbiausia kasdien 
išeiti pasivaikščioti, klausantis ,,The Smiths’’, juk kas 
dar belieka karantino metu. O jei jau tikrai nėra ką 
veikti - peržiūrėti visus Kventino Tarantino filmus.



Man žiedlapių plaukuos prikritę.
Delnuos rasa, jau sniegas tirpsta.
Širdy lyg ko pripilta,
Ir džiugesys manim pavirsta.

DEIMANTĖ MIKUCKAITĖ

   

                                                                                   
8 minutės ir 17 sekundžių.

Maždaug tiek laiko užtrunka saulės šviesos 
kelionė iki žemės. 
Maždaug tiek laiko užtrunka, kol suprantu, 
kad tai tu.
Kad tai tu verti mano kūną ne tik jausti, bet 
ir matyti. 
Kūno rezginiuose kuriantis naujoms spal-
voms - mirgėti, 
Pro tūkstančius nepažįstamų veidų tykiai 
praeiti. 
Tavo akys pamažu prilygsta žvaigždžių spin-
desiui naktyje. 
Balsu ištart pernelyg sunku, kaip gera ir 
skaudu, 
Saulei akinant spindesiu tavu. 
 Kai meilės nebeliks tarp mudviejų nė lašo,
Sielos veidrodis pražūtį atmins galingu 
žodžiu. 

Kaip ir kasmet, taip ir šiais mokslo metais mokyk-
loje gausu lituanistinių renginių:  raštingiausio 
gimnazisto rinkimai,  meninio skaitymo konkursai,  
Gimtosios kalbos savaitė, skaitymo akcijos,  
viktorinos, olimpiados,  pamokos netradicinėse  
erdvėse ir kita... Šios veiklos  atvria daug galimy-
bių skleistis mokinių idėjoms bei kūrybiškumui.  
Ypač kuriančių  mokinių pamėgtą renginį ,,Pagauk 
kūrybos paukštę” jau galima pavadinti tradiciniu ir  
palinkėti jam peržengti  mokyklos ribas.
Kviečiame susipažinti su mokyklos kūrėjų tekstais: 
poezija ir proza, galbūt atpažinti kafkiško košmaro 
atgarsius, mačernišką egzistencinį skausmą, savitą 
kasdienybės grožį ar pajausti detektyvinę intrigą.

RŪTA ŠIRMULYTĖ

    

Kai laikau žiemą delnuose,
 Jaučiu pavasarį širdy.
Ir sniegas virsta pieva grožio,
O debesys išsirikiuoja.
Lengvai tarytum plunksna, oriai.
Ramiai lyg silpnas vėjas, glotniai.
Tik pėdos laikosi ant žemės, 
Ir gėlės skleidžiasi jų link, mojuoja.

PAGAUK KŪRYBOS 
PAUKŠTĘ



POVILAS PETRAUSKAS

Senas bičiuli, maniau,  šiandien bus  
ramus šeštadienis ir galėsiu peržiūrė-
ti  584 „Detektyvas Hopas ir ponia Mer“ 
seriją. Ruošdamas užpilamą grybų sriubą  
apsisvilinau pirštus, kai į duris kažkas  
pasibeldė. Iš pradžių inkšdamas, galvojau, 
kad tai mano nuomininkė ponia Viltienė, 
tik ji retkarčiais patikrina, ar aš dar gyvas. 
Suglumęs  viso to įkarštyje užkliudžiau  
komodą ir tėškiausi  ant žemės.  Už durų  
išgirdau isterišką riksmą: „Morinai, prašau... 
Atidaryk!“ Iš garso spėju, kad ji koja spyrė 
į duris. Visada galvojau, kad mano motina 
silpnas žmogus, bet nesitikėjau tokio  
pamišimo. Negalėjau susikaupti, pasidarė 
silpna, tik gulėjau, rankomis užsidengęs  
ausis, retkarčiais pajusdavau stipresnį 
dunkstelėjimą į duris ar motinos verksmą…

************************************

************************************

EIDENIS BANAITIS

Antraštė. Pastabos. Išsaugoti...

Nepriskirta kategorija, užrašinė pilna,
Rašau kaip beraštis ir galo negana.
Man galvą skauda, miegot jau turiu,
Nes viskas liejasi tarp pikselių šių.

Rašiau aš poeziją, rašiau ir dainas,
Rašiau trioletus ir pasakas kelias.
Tačiau ko nemoku rašyt iki šiol,
O gal aprašyti, aš pats nežinau.

Nemoku aš kurti, ilgai sakyti bandžiau,
Antraštė, pastabos, o išsaugoti 
kiek sunkiau.

KŪRYBA - 
TAI 

MAGIŠKA ERDVĖ...
H. HESĖ

“
“



PAULIUS BARANAUSKAS

    

Šėgžmas

GRUODŽIO 10 D. 
Sveikas, Dienorašti,
pirmą kartą gyvenime Tave rašau. Užrašinėti 
savo gyvenimą ant popieriaus man visada 
atrodė kaip laiko švaistymas. Tačiau situacija 
pasikeitė ir Tu man gali praversti.
Neseniai dovanų gavau naują vaikystės  
knygos leidimą. Iš esmės tai yra visokių  
pasakų, mitų ir legendų, atėjusių iš Rytų  
Europos, Britų salų, Skandinavijos ir dar  
velniai žino kur rinkinys.
Bėda ta, kad vienos pasakos trūksta. Galiu 
prisiekti, kad ji buvo senesniame leidime 
ir nebuvo įtraukta į knygą. Nepamenu jos 
pavadinimo, bet internete sutikau keletą 
kitų asmenų, besiskundžiančių istorijos din-
gimu, tad tai negali būti tik mano vaizduotė.
Taigi, nusprendžiau surasti tą pasaką, o čia 
žymėsiu savo progresą.

GRUODŽIO 12 D. 
Pasirodo, ta knyga laaabai sena, veikiausiai 
išleista tarpukariu. Senieji autoriai jau mirę, 
o naujieji - mėgėjai, atkūrę knygą iš atmin- 
ties. Vadinasi, leidėjai nieko nežino, o senoji 
knyga dingusi.
Laimė, man pavyko gauti bibliotekos lei-
dimą ieškoti jų archyvuose. Rytoj ten nueisiu 
ir pasižiūrėsiu, ką galiu atkasti.

GRUODŽIO 13 D. 
12:00 Pasisekė! Visos knygos sukeltos  
į kompiuterį ir man nereikės kapstytis po 
šitą šaltą rūsį.
12:05 Nepasisekė! Senojo kūrinio neradau. 
Siūlomi keli šaltiniai. Daugiausia kitos  
pasakų knygos užsienio kalbomis.
16:35 Nieko neradau. Jau darosi vėlu, grįšiu 
rytoj.

Gruodžio 14 d. 
12:00 Pasaka gali būti germaniškos kilmės. 
Susiradau germaniškų sakmių sarašą, bet 
turinys numeruojamas šimtais.
16:35 Perskaičiau apie šimtą sakmių, bet nė 
viena neprimena Jos. Nujaučiu, kad dabar 
tai tik grynų pastangų klausimas. Adatos 
šieno kupetoje turėsiu ieškoti po šiaudą. 
Bet apie tai rytoj.

GRUODŽIO 15 D. 
12:00 Atgal prie darbo. 
14:00 Perskaičiau anksčiau minėtas pasakas. 
Nieko. Galbūt ji iš Velso? Velsas turi labai 
senų sakmių.
14:23 Ne! Esu tikras ji slaviška. Taip, daug 
populiarių pasakų Lietuvoje - slaviškos.

GRUODŽIO 17 D. 
12:00 Man skauda galvą. Pastarosios dvi  
dienos tebuvo slaviškos dainelės, pasakos 
eilėraščiai...
Turiu vieną idėją, bet bijau apie ją galvoti. 
Geriau nagrinėsiu skandinaviškas.
12:57 Ji GALI būti indiška ar Viduriniųjų Rytų, 
bet aš turiu vilties Švedijoje.
13:14 Susiradau indiškų sąrašą ir gavau per 2 
milijonus rezultatų, dauguma jų dviejų 
puslapių ilgio. Tai per 4 milijonus puslapių 
plokščio teksto.
13:34 Ir kam aš ieškau tos prakeiktos  
pasakos?!

(Tęsinys kitame numeryje!)

„Aušrelės” redakcija kviečia 
rašyti  adresu: 

ausrelesredakcija@gmail.com 


