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Prieš Dižiojo Žaidimo finalą Pilaitės kortų namelio vyriausieji, karalius Paulius ir karalienės Audronė, Sigita ir Vilma, 

nusprendė įvertinti savo žaidėjų, damų ir bartukų, istoriją ir galimybes pergalingai baigti Didįjį Žaidimą. Nors visų kortų 

jie neatskleidė, bet smalsiems žurnalistams pavyko nugirsti ne tik jų galvose besisukančius klausimus, bet ir netyčia 

garsiai ištartus atsakymus. 

 

Kuo Jūsų auklėjamoji klasė išsiskyrė iš kitų? 

Draugiškumu ir nepatenkinamų pažymių gausumu. 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtinių? 

Į gyvenimą žiūrėti paprasčiau – vis tiek viskas bus gerai, pažymius išsitaisysim, 

mokyklą baigsim, egzaminus išlaikysim. 

Kaip manote, ką Jūsų auklėjamoji klasė darytų išlošusi aukso puodą?  

Nežinau ☺. Gal išleistuves kur nors toli atšvęstų? 

Trys taisyklės, kurių rekomenduotumėte laikytis žaidžiant loteriją „Gyvenimas“. 

1. Neužmirškite daryti to, kas neįmanoma, kad siektumėte to, kas įmanoma. 

2. Būkite atviri meilei ir netingėkite mylėti patys. 

3. Galimybės neatsiranda iš niekur – jas turite susikurti ir užsidirbti. 

 

 

 

 

 

Kuo Jūsų auklėjamoji klasė išsiskyrė iš kitų? 

Pareigingumu, nuoširdumu, atsakingumu, darbštumu. 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtinių?  

Dar neišmokau – labai tikiuosi, kad per gimnazijos baigimo 

išleistuves atskleis slapčiausią paslaptį apie kelionę Vokietijoje. 

Kaip manote, ką Jūsų auklėjamoji klasė darytų išlošusi aukso puodą?  

Važiuotų į pačią tolimiausią kelionę savaitei, mėnesiui, metams... 

Trys taisyklės, kurių rekomenduotumėte laikytis žaidžiant loteriją 

„Gyvenimas“. 

1. Neišsigąskite sunkumų, kurie bus ateityje, kad ir kaip sunku 

būtų, bandykite juos įveikti! 

2. Turėkite tikslą, kantriai siekite jo ir judėkite pirmyn, 

nugalėdami visus sunkumus! 

3. Pasitikėkite savimi, turėkite atkaklumo, stiprybės ir kuo 

geriau išlaikykite brandos egzaminus! 
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Kuo Jūsų auklėjamoji klasė išsiskyrė iš kitų? 

Sakoma, lyginti su kitais netaktiška, tačiau kiekviena klasė turi savo bruožus. 

Mano klasė išsiskiria  labai įvairiais savo charakteriais, pomėgiais, siekiais, todėl 

įdomu dirbti kartu. Auklėtiniai yra puikus empatijos pavyzdys, net jei jiems taip 

kartais patiems neatrodo, skirtingi žmonės moka suderinti nuomones ir rasti bendrų 

interesų, nesmerkti ar padėti vieni kitiems. Tai yra ir ankstesnių auklėtojų darbo 

vaisiai...  Man patiko stebėti tas asmenines pergales, kurias pasiekia kiekvienas, 

kiekvienam jos skirtingos, susijusios ne tik su mokslais, todėl didžiuotis kiekvienu 

mokiniu yra dėl ko. Aišku, norėtųsi, kad švęstume pergalę visi kartu, todėl tas kelias, 

kurį turi nueiti kiekvienas, toli gražu nesibaigė ir dar liko nors ir trumpas, tačiau 

sunkus bei įdomus ruožas...  

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtinių? 

Jų labai daug, ne tik mes vaikus mokome, gal kartais patys to nesuprantame, bet 

keičiamės kartu su savo mokiniais, svarbios yra vertybės, kurias mes turime vieni 

kitiems priminti, bei pareigos. Vertingiausia pamoka, be jokių abejonių,  empatija ir 

tolerancija. Tikrai teko dar kartą prisiminti, kaip šiuolaikinis jaunas žmogus derina 

žodžius ,,noriu“ ir ,,reikia“, dar kartą priartėjau prie tiesos, kaip motyvuoti save ir 

kitus.  

Kaip manote, ką Jūsų auklėjamoji klasė darytų išlošusi aukso puodą? 

Tikrai milijonas atsakymų. Net neabejoju, kad būtų labai daug pasirinkimų. Bet tikiu, kad laimėtus pinigus panaudotų 

ne tiek materialiems, kiek intelektualiems tikslams. Galbūt dalis investuotų į save, savo ateitį ar net tam tikrą socialinę 

erdvę. Tikiu, kad savęs nenuskriaustų, bet tikrai pagalvotų ir apie ateitį, galimybes... ☺ 

Trys taisyklės, kurių rekomenduotumėte laikytis žaidžiant loteriją „Gyvenimas“. 

1. Turėti galimybę sustoti ir pagalvoti apie ateitį, turėti kelis asmeniškai identifikuotus tikslus, kurti 

gyvenimo strategiją. 

2. Nebijoti pralaimėti, nes pralaimėjimai yra mūsų pergalės, jei darome asmenines išvadas ir 

nepasiduodame kitų piktdžiugai. 

3. Tikėti savimi, net jei tai yra sunku ir tam nepalanki 

aplinka arba aplinkybės, netiesa, kad nėra išeities, tai dirbtinai 

kuriamos iliuzijos.  

 

 

Kuo Jūsų auklėjamoji klasė išsiskyrė iš kitų?  

Nuoširdumu ir gerumu. Tai labai šilti, draugiški mokiniai, žinoma, 

kiekvienas turi savo kabliukų, bet visada žinojau, jei reiks pagalbos, tikrai 

prisikviesiu. 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtinių? 

Gerumas atlyginamas gerumu, pasitikėjimas- pasitikėjimu, o meilė – 

meile.  

Kaip manote, ką Jūsų auklėjamoji klasė darytų išlošusi aukso puodą?  

Manau, draugiškai visi surengtų  kalėdinį vakarėlį su picomis ir 

šokiais, o likusius pinigėlius paaukotų „Lesei“. 

Trys taisyklės, kurių rekomenduotumėte laikytis žaidžiant loteriją 

„Gyvenimas“. 

1. Mylėk taip, kaip norėtum, kad tave mylėtų. 

2. Dirbk taip, kad tavo darbai džiugintų kitų širdis. 

3. Gyvenk taip, kad paskutinę minutę žinotum, jog nugyvenai puikų 

gyvenimą. 
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Nugirdę karaliaus ir karalienių garsiai išsakytus atsakymus, jaunieji žurnalistai nusprendė pasidomėti, kokios mintys 

sukasi žaidėjų, damų ir bartukų, galvose artėjant Didžiojo Žaidimo finalui. Jie aplankė Pilaitės gimnazijos kortų 

karalystės A, C, D ir P dvarus ir paaiškėjo, kad panašūs klausimai ir atsakymai sukasi ne tik karalių, bet ir žaidėjų 

galvose. 

Kuo Jūsų auklėtoja išsiskiria iš 

kitų mokytojų? 

Auklėtoja labai įdomiai sprendžia 

problemas. Dominikas 

Dėsto man patį sunkiausią ir 

labiausiai nesuprantamą dalyką - 

informatiką. 

Taip pat labai šiltai bendrauja, 

visada pasiruošusi padėti. Augustė 

Kruopščiai tikrina vidurkius. 

Nikita 

Išskirtinėmis siūtomis suknelėmis. 

Irena 

Savo išskirtiniu stiliumi ir savo 

įdomiais laisvalaikio leidimo būdais, 

rankdarbiais.  Milda 

Auklėtoja visada priims, leis 

praleisti ,,langą” kabinete, išklausys  

ir niekada nepaliks 

bėdoje.  Klaudijus 

Kaip manote, ką Jūsų klasės auklėtoja darytų išlošusi aukso puodą? 

Pirmas dalykas, ką mūsų auklėtoja darytų, tai pasitartų su visos klasės mokiniais, ką galėtume nuveikti, kur nuvažiuoti 

papramogauti. Dovilė 

Nusipirktų prietaisus pamokoms, kurie padėtų aptikti nusirašinėtojus per kontrolinius.  Nikita 

Manau, kad auklėtoja išleistų pinigus kelionėms arba juos investuotų į bitcoin'us. Milda 

Kokių taisyklių žaidžiant loteriją ,,Gyvenimas" gimnazijoje sunkiausiai sekėsi laikytis? 

Nerūkyti. Dominikas 

Nesielgti su kitais žmonėmis blogai, kai visi prieš juos. Nesipasakoti per daug, kas nutinka tavo gyvenime, kad 

nebūtum vėliau apkalbinėjamas. Nikita 

Drausmės, nors ir esu dvyliktokas, bet vis tiek esu linkęs pasilinksminti. Na, ir stebėti lankomumą.  Daniel 

Nevėluoti į pamokas. Irena 

Dalyvauti visose pamokose ir turėti patenkinamus įvertinimus. Klaudijus 

Kadangi šioje loterijoje visuomet laimiu, sunkiausia išlikti kukliam. Ernestas 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtojos? 

Kiekvienas turi skirtingus gyvenimo kelius, aplinkybes, problemų ir, jei kitam kažkas tinka, ne visada reiškia, jog tiks 

ir tau. #yourownmeasure Emilis 

Kad gyvenime niekada nebus lengva, svarbiausia nepasiduoti ir eiti pirmyn! Dovilė 

Jeigu nelankysiu pamokų, išmes iš mokyklos. Karolis 

Neatvykimas į pamoką - nuodėmė. Irena 

Sunkiausia buvo apskritai laikytis taisyklių, o ne galvoti, kaip jas apeiti ir pergudrauti. Jei reikia 

tiksliai įvardyti, tai tikriausiai mokiausi punktualumo, nevykdyti uždraustų veiklų, atlikti namų 

darbus ir neprarasti geros nuotaikos. Milda 

  

„Laiptai“ 4/Žaidėjų žodis 

4A klasė 



Kuo Jūsų auklėtoja išsiskiria iš kitų mokytojų? 

Visada kovoja už mus ir mūsų gerovę. Elzė 

Dideliu susidomėjimu mokinių asmeniniu gyvenimu ir jų pasirinkimais. Monika 

Noriu pasakyti, jog mano auklėtoja žino daug daugiau dalykų, nei įsivaizdavau. Taip pat, kai ką nors švenčiame, ji 

niekada nepriima dovanų arba reikia labai pasistengti, jog priimtų. Nesakau, kad tai yra blogai ar gerai, tiesiog manau, 

jog ji tuo išsiskiria. Aušrinė 

Visada stilingai, gražiai apsirengusi. Gabija 

Greičiausiai išsprendžia visus reikalus, yra labai aktyvi. Dominykas 

Mūsų auklėtoja yra labai elegantiška ir atsakinga, taip pat rūpestinga, kultūringa. Elzė 

Išsiskiria tuo, jog greičiausiai dažniau už kitus mokytojus mokiniams duoda pasiaiškinimus rašyti. Rokas 

Labai stropi ir teisinga moteris. Šiek tiek griežta, bet tik dėl mūsų šviesios ateities. Austėja 

Auklėtoja labai mumis rūpinasi ir elgiasi su mumis lyg su savo vaikais. Žinoma, buvo tarp mūsų visų ir įvairių 

nesutarimų, pykčių, tačiau, kuo vyresnė tampu, tuo labiau suprantu, kad tie visi auklėtojos pykčiai buvo tik dėl mūsų 

pačių gerovės. Be to, į auklėtoją galima kreiptis bet kokiu klausimu ir ji stengiasi padėti, išklausyti, patarti. Taip pat su ja 

labai smagu pasijuokti ir šiaip pašnekėti gyvenimiškomis, paprastomis temomis, nesusijusiomis su mokykla. Erika 

Ji labai kantri ir stipri emociškai, nors gali atrodyti, jog ji labai griežta, tačiau iš tikrųjų yra labai švelnus ir nuoširdus 

žmogus. Mantė 

Ji yra tikra stiliaus ikona, visada demonstruoja šiuolaikiškiausias madas :), taip pat visada mėgsta pakalbėti apie kažką 

vykstančio (,,papletkinti” šiek tiek). Taip pat visada užtaria prieš mokytojus (net prieš pavaduotoją ar matematikos 

mokytoją I. Medelinskaitę, net jei labai bijo su šiomis mokytojomis susipykti ir žino, kad jų perkalbėti turbūt nepavyks). 

Emilija 

Biologijos diplomas, IT specialybė, dienyno administratorė - auklėtoja visur tai prikaišo. Donatas 

Kaip manote, ką Jūsų klasės auklėtoja darytų išlošusi aukso puodą? 

Išdalintų kitiems. Dominykas 

Nusipirktų daug rankinukų, kvepalų ir turbūt prabangią mašiną. Elzė  
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Paaukotų dalį pinigų stokojantiems (senelių namams, vaikų globos namams, gyvūnėlių prieglaudai). Erika 

Pasiimtų  prabangiausias atostogas ir pailsėtų...  Erikas 

Nusipirktų naujų brand' inių drabužėlių:) (gucci, armani, guess), galbūt nusipirktų didelį namą ir naujausio modelio 

telefoną, tačiau vis dar dirbtų Pilaitės gimnazijoje:)). Emilija 

Kokių taisyklių žaidžiant loteriją ,,Gyvenimas" gimnazijoje sunkiausiai sekėsi laikytis? 

Nuotolinio mokymosi taisyklių. Nuotolinis mokymas yra 

didžiausias iššūkis per visą mano gimnazijos istoriją. Sunkiau 

keltis, mažėja motyvacija mokytis, nes man namai yra poilsio, o ne 

darbo vieta. Iš tikrųjų tai pasiilgau mokyklos. Iki šiol nepriprantu 

prie šio mokymo būdo. Aušrinė 

Tvarkaraščio. Dominykas 

Įtikti Irenai Medelinskaitei. Gabija 

Sunkiausia sekėsi atlikti visas užduotis, susidoroti su visais 

projektais, namų darbais sąžiningai, iki galo, nepasiduodant 

viduryje darbo. Elzė 

Telefonų dėžutės. Rokas 

Sunkiausia buvo susitaikyti ir priimti tai, kad pykdami 

mokytojai iš tiesų nori mums padėti. Kiekvienas gautas moralas iš 

pradžių erzindavo ir tuo metu atrodydavo, kad buvo pasakytas be 

priežasties, bet dabar žinau, kad kiekvienas moralas buvo tam, kad 

būtume geresni ateityje, pasimokytume iš savo klaidų. Taip pat per 

šiuos dvylika metų prireikė labai daug kantrybės ir valios. 

Kiekvienas ruošimasis  kontroliniam, savarankiškam darbui 

pareikalaudavo daug valios, bet noras nenuvilti savęs ir aplinkinių 

bei žinojimas, kad darai tai dėl savo ateities, suteikdavo stiprybės. 

Erika 

Visada ateiti laiku į pamokas, nenukėlinėti darbų paskutinei 

minutei. Mantė 

Išlikti mokyklos sudarytuose rėmuose, nereikšti savo 

nuomonės, nebendrauti su mokytojais kaip su draugais, ,,negarinti” 

tualete, nesmerkti jaunesnių, nesukčiauti. Donatas 

Sunkiausia, manau,  buvo sutarti su mokytojais. Pradėjome formuotis kaip didelės asmenybės, su savo ambicijomis, 

troškimais ir skirtingais įgūdžiais, tačiau visi norėjome būti išgirsti, suprasti ir įvertinti. Savaime suprantama,  ne visi 

mokytojai galėjo suprasti mūsų norą išsišokti, jėgų ir ambicijų demonstravimą, todėl atsirado nesutarimų su mokytojais, 

kurie yra šiek tiek konservatyvių pažiūrų, tačiau viskas išsisprendė, visi prisitaikėme vieni prie kitų ir susidraugavome. 

Emilija 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtojo? 

Prisitaikyk prie kitų arba gausi direkcinį. Monika 

Nepaisant visko, kas įvyksta - vis tiek reikia mokėti atleisti ir nelaikyti pykčio. Gabija 

Problemą reikia spręsti, o ne palikti ją likimo valiai ir laukti, kas bus toliau. Erika 

Manau, kad vertingiausia pamoka būtų, jog reikia stengtis iš visų jėgų dėl savęs, bet reikia ir nepamiršti kitų. Laura 

Viską galima  pakeisti direkciniu. Ignas 

Jeigu nori kažką turėti - išmok suktis iš padėties. Donatas 

Ne visada reikia spręsti apie žmogų iš pirmo įspūdžio. Pradžioje auklėtojos nemėgome, nes ji buvo labai griežta, 

atrodė, kad nesupranta mūsų, tačiau bėgant laikui atėjo suvokimas, kad tiek mes, tiek auklėtoja turėjome tiesiog 

prisitaikyti vieni prie kitų ir jog mes  turėjome užaugti, suprasti, kaip iš tiesų veikia gyvenimas, ir išmokti sakyti savo 

nuomonę neįžeisdami kitų, suprasdami kitų sprendimus ir norus. Emilija 
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Kuo Jūsų auklėtojas išsiskiria iš 

kitų mokytojų? 

Jis yra didesnis autoritetas nei kiti. 

Eduardas 

Mano auklėtojas išsiskiria tuo, kad 

su juo galima bendrauti ir tartis kaip 

su sau lygiu žmogumi, žinoma, 

nepažeidžiant pagarbos normų. Taip 

pat  jis visada suteiks pagalbos ir tol 

nepaliks, kol viskas bus sutvarkyta. 

Viltė 

Daug motyvacijos duoda tada, kai 

užpyksta ant visų. Dominykas 

Turbūt labiausiai save integruoja į 

moksleivių gyvenimus. Denas 

Savo iškalbumu -  jis gali laisvai 

įtikinti tiek mokinius, tiek mokytojus. 

Be to, humoro jausmu, nes 

daugiausiai prajuokina iš visų 

mokytojų. Eigirdas 

Savo juodu humoru ir išskirtiniais išvaizdos bruožais. Erika 

Savo auklėtiniais rūpindavosi taip, kad mokykla mums tapo vieta, į kurią gera ir nebaisu eiti, nes jeigu reikės - 

auklėtojas visada apgins savo klasę. Kotryna 

Mano auklėtojas yra itin komunikabilus, visuomeniškas ir be galo pilietiškas. Mėgstamiausia pokalbių tema- istorija. 

Rastų kelią bet kokio istorinio laikotarpio žemėlapyje užmerktomis akimis. Kad ir kiek darbų beturėtų, visuomet ras 

laiko savo auklėtiniams. Didžiausia pasaulio neteisybė (jo nuomone) yra tai, kad istorijos egzaminas nėra privalomas. 

Viltė. 

Kaip manote, ką Jūsų klasės auklėtojas darytų išlošęs aukso puodą? 

Jeigu auklėtojas išloštų pinigų, tai tikriausiai pastatytų istorijos muziejų.  Silvija 

Manau, kad išleistų savo knygą/vadovėlį ir labai tikiuosi, kad kažkiek skirtų ir sau, atostogoms. Viltė 

Atnaujintų mokyklos inventorių, nebedirbtų per daug darbų. Lukas 

Mano auklėtojas išlošęs aukso puodą skristų atostogauti į šiltus kraštus su savo auklėtiniais (tik, žinoma, į kelionės 

programą būtų įtraukta ir edukacinė dalis. Kaipgi be jos).   Viltė 

Kokių taisyklių žaidžiant loteriją ,,Gyvenimas" gimnazijoje sunkiausiai sekėsi laikytis? 

Sunkiausiai sekėsi išlaikyti klasėje tylą pamokų metu. Taip pat lankyti pamokas, kurios nebuvo įdomios. Silvija 

Buvo taisyklės? Jonas 

Išlikti kantriam ir stengtis neaprėkti erzinančių bendraklasių pamokų metu. Denas 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtojo? 

Vertingiausios auklėtojo pamokos buvo pilietiškumo. Jose išmokome būti dorais savo šalies piliečiais. Silvija 

Reikia mokėti pakovoti už save, kitaip kiti tik ir žiūrės, kaip užlipti tau ant galvos. Viltė 

Netingėti ir dirbti, dirbti ir dar kartelį dirbti. Dominykas 

Reikia įsiklausyti į kitų nuomonę ir išmokti patylėti. Lukas  

Nepasiduoti ir nepamesti savęs. Patrikas 

Vertingiausia pamoka, kurią išmokau iš klasės auklėtojo yra ta, kad kartais geriausia yra tiesiog patylėti ir garsiai 

nieko nesakyti kitam žmogui (ypač jeigu tas žmogus yra ant tavęs supykęs arba tiesiog yra ne jo diena) - tai labai 

palengvina gyvenimą. Eigirdas 

Auklėtojas mane išmokė daug dalykų: būti pilietišką, įsitraukti į įvairias veiklas/projektus, padrąsino siekti savo 

tikslų. Tačiau svarbiausia pamoka - klasė turi būti vieninga. Viltė 

  

„Laiptai“ 7/Žaidėjų žodis 

4D klasė 



Kuo Jūsų auklėtoja išsiskiria iš kitų mokytojų? 

Nuostabiausias ir stabiliausias žmogus visoje mokykloje. 

Geros širdies, moka pajuokauti ir žino, kada reikia surimtėti. 

Kamilė 

Su auklėtoja būna pačios smagiausios ekskursijos ir šilčiausios 

kalėdinės popietės su Just dance. Gabija 

Ji tikrai nuoširdžiai mus visus myli, atiduoda visą save, kad 

mes jaustumėmės gerai. Galima su ja bendrauti kaip su drauge, 

mama. Miglė 

Mėgsta pasijuokti -  bent jau pamokos ar klasės valandėlės 

linksmesnės. Paulius 

Vilma labai globojanti visus ir viską žino – na, beveik nieko 

negali nuo jos nuslėpti. Kamilė 

Iš kitų mokytojų auklėtoja išsiskiria pozityvumu ir visada gera 

nuotaika. Kornelija 

Savo humoro jausmu. Liepa 

Gali pajuokauti, nuoširdi ir maloni. Gali jaustis kaip su šeimos nariu. Rusnė 

Auklėtoja daugiau bendrauja su mumis, yra nuoširdesnė, patarianti. Uljana 

Labai žiūri, kad mes eitume į pamokas. Tomas 

Auklėtoja yra labai linksma, šiuolaikiška. Taip pat su ja galima pasikalbėti kaip su drauge. Ieva 

Savo jaunatviškumu, visąlaik per šventes su mumis žaidžia Just Dance. Julija 

Niekas taip nesirūpina mumis kaip auklėtoja. Aš tokį patį rūpestį gaunu iš šeimos, kaip ir iš jos. Turbūt todėl sakoma, jog 

mokykla - antri namai. 

Kaip manote, ką Jūsų klasės auklėtoja darytų išlošusi aukso puodą? 

Keliautų po visą pasaulį. Rusnė 

Manau, ji pinigus skirtų globos namams, gyvūnų prieglaudoms, kelionėms. Uljana 

Nuvažiuotų į Australiją. Julija 

Su savo šeima kur nors išvyktų pailsėti, į kokį Dubajų :). Modestas 

Nežinau, ką darytų, bet, mano manymu, kaip kiekvienas normalus žmogus, bent jau išeitų iš dabartinio darbo arba susirastų 

kažką geresnio. Paulius 

Ji ir taip turi visą aukso puodą. Adriana 

Manau, kad auklėtoja, išlošusi aukso puodą, pirmiausia pasidžiaugtų , o vėliau  keliautų po pasaulį. Kornelija 

Kokių taisyklių žaidžiant loteriją ,,Gyvenimas" gimnazijoje sunkiausiai sekėsi laikytis? 

Gyvenimas ne loterija, o anarchija, todėl taisykles susikuri pats ir jų nesilaikai. Paulius 

Laiku spėti ateiti į pamokas, daryti namų darbus. Modestas 

Taisyklės ir skirtos, kad jas laužytum, tai visų. Adriana 

Nevėluoti ir nemiegoti per pamokas. Gabija 

Kaip nors neprisidirbti bent kartą. Tomas 

Visada būti motyvuota. Ieva 

Daryti namų darbus, nenusirašinėti, nevalgyti pamokų metu. Julija 

Nelaužyti taisyklių. Miglė 

Kokia yra vertingiausia pamoka, kurią Jūs išmokote iš savo auklėtojos? 

Kad pažymiai nėra gyvenimo esmė ir nesvarbu, ką tu baigsi, vis tiek turėsi darbą ir šeimą. Modestas 

,,Jei bėgi, bėk, kai manęs nėra mokykloje”. Adriana 

Vertingiausia pamoka - turėti gerą nuotaiką ir pozityvumą.  Kornelija 

Visas problemas įmanoma išspręsti. Liepa 

Prisiminimai svarbūs ir jais galima pasidalinti. Taip ne tik bus sunkiau pamiršti, bet ir kartu bus galima pasidžiaugti. Rusnė 

Nereikia bijoti klysti. Uljana 

Tiesa visad pasimatys. Ir niekada negalima pasiduoti. Kamilė  
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Jaunųjų „Laiptų“ žurnalistų smalsumas vis tiek neapleido- jiems buvo įdomu sužinoti, kaip įveikus Didžiojo Žaidimo 

finalą garbingai atlaikyti kitus gyvenimo išbandymus. Daug išmintingų patarimų davė kasdien šalia abiturientų nemažai 

laiko praleidžiantys jų pagalbininkai – mokytojai. Ir štai ką išgirdome. 

LITUANISTĖS 

Kaip tapti išmintingam? Kokių vertybių svarbiausia laikytis, einant gyvenimo keliu? 

Išmintis įgyjama pačiam iš lėto kaupiant gyvenimo patirtį arba skaitant protingų žmonių parašytas knygas. Kadangi 

jūsų, jaunuoliai, kelionė pažinimo  link dar tik prasidėjusi, tai siūlome keletą    minčių, pasakytų gerai pažįstamų 

literatūros pasaulio asmenybių, jūsų apmąstymams. 

Antuanas de Sent Egziuperi 

Kristijonas Donelaitis  

 

Sokratas

Vienintelė tikra vertybė-žmogaus ryšys su žmogumi.  

Kas tav nemalonu, nevelyk artymui savo,  

O kas tav malonu, daryk ir jam tai širdingai. 

Geriau padaryti nedaug, bet gerai, negu daug, bet 

blogai. 

MATEMATIKAI 

Kaip laimėti loterijoje, pavadinimu gyvenimas? 

Belsk ir bus atidaryta. 

SOCIALINIŲ MOKSLŲ MOKYTOJAI 

Kaip nepasimesti gyvenimo kelyje? 

Turi svajonę? Bėk link jos! Neišeina? Eik link jos! Neišeina? Šliaužk iki jos! Negali? Atsigulk svajonės kryptimi ir 

gulėk, bet niekada nepasiduok ... 

UŽSIENIO KALBŲ MOKYTOJAI 

Frazė , kuria siūlytumėte vadovautis gyvenime? 

Never trouble trouble till trouble troubles you. 

Alles   vergeht  wie  der  Rauch  von  weissen    Apfelbaumen. 

Tout passera comme la fumée des pommiers blancs. 

Всё пройдёт,  как с белых яблонь дым.  

MENŲ IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAI 

Kokios gyvenimo klaidos patartumėte nedaryti? 

Nedarykite jokios klaidos, o ypač tokios, iš kurios nebūtų galima nieko pasimokyti. 

GAMTOS MOKSLŲ MOKYTOJOS 

Kaip nepasiklysti gyvenimo džiunglėse? Kokių gamtos reiškinių rekomenduotumėte vengti? 

Linkime, kad egzaminai nebūtų kaip žaibas iš giedro dangaus, kad jų metu nesijaustumėte kaip ežiukai rūke arba kaip 

ankstyvos šalnos pakąsti margaspalvių jurginų žiedai. Ir prisiminkite, kad kiekviename iš jūsų glūdi nenušlifuotas 

deimantas.  
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Suprasdami kylančią įtampą paskutinių mokslo metų gimnazijoje finalui artėjant, norėdami abiturientams padėti šiuo 

nelengvu metu pasikvietėme žinomiausius mūsų apylinkių orakulus į mokyklos kiemą prie Rojaus obelaitės ir paprašėme 

įvertinti žvaigždžių išsidėstymą Pilaitės dangaus skliaute. Atsakymą gavome ypatingą: teks patiems nuspręsti, kuriam 

žvaigždynui galite save priskirti. O tada... Raginame į rekomendacijas nenumoti ranka. Tikimės, kad mūsų pastangos 

duos vaisių. 

  

Šimtadienio   horoskopas   dvylikai    VPG   zodiako   ženklų  

Dešimtakės 
 

Jeigu per pertrauką 

tu negailėdamas 

laisvo laiko kremti 

karčias mokslo 

šaknis tikėdamasis 

saldžių vaisių 

Vynai 
 

Jeigu per pertrauką 

tu nuolat pasirašinėji 

draugystės su 

direktoriumi sutartį 

Būgnai 
 

Jeigu per pertrauką 

tu bėgi maratoną iki 

Maximos 

Krupjė 
 

Jeigu per pertrauką 

tu dalijiesi su 

bendraminčiais 

didžiausiais 

prabėgusios 

valandos vargais 

Keturakės 
\V 

Jeigu per pertrauką 

tu kelią į šviesią 

ateitį bandai 

nusitiesti 

špargalkėmis 

Širdys 
 

Jeigu per pertrauką 

tu vis tvarkai 

nesibaigiančius 

meilės reikalus 

Bartukai 
J 

Jeigu per pertrauką 

tu visada užsiėmęs 

gimnazijos reikalais 

Tūzai 
T 

Jeigu per pertrauką 

tu neapsikrauni 

rūpesčiais, leidi sau 

viską 

Kryžiai 
 

Jeigu per pertrauką 

tu mokyklos 

koridoriuose žaidi 

slėpynių su 

vaiduokliais, nes 

nebuvai jų pamokoj 

Karaliai 
K 

Jeigu per pertrauką 

tu išdidžiai sėdi savo 

karališkoje karietoje 

Damos 
Q 

Jeigu per pertrauką 

tu būtinai užsuki į 

veidrodžių karalystę 

pasigrožėti savimi 

Riteriai 
Joker 

Jeigu per pertrauką 

tu mėgaujiesi ekrano 

pasaulių malonumais 

Žvaigždynas  
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Dešimtakės žvaigždyno atstovams 

ateinančios 100 dienų bus gana 

nelengvos, nes jėgos silps, darbų 

nemažės, o pavasaris dar toli. Kadangi 

visada siekiate aukščiausių mokslo 

rezultatų, seniai esate  ištarę „iki 

pasimatymo“ pramogoms ir kitokiam 

laisvalaikiui , bus itin svarbu 

prisiminti saiko jausmą. Žvaigždės 

pataria : kas per daug, tas nesveika. 

Prisiminkite subalansuotos mitybos 

reikalavimus, fizinį aktyvumą, 

pažadinti emocijas galėtų 

įvairiaspalviai drabužiai, sėkmę 

nešantys amuletai, pasiduokite norui 

pašėlti...  Persimokyti  nepatartina. Jei 

laikysitės minėtų rekomendacijų, 

turėsite visa, apie ką svajojate. 

 

Visas ateinančias 100 dienų Vynams 

seksis kaip niekada gerai. Vynų 

žvaigždynas nuo balandžio iki birželio 

mėnesio bus labai arti Jupiterio, 

dešimtakės žvaigždyno palydovo, 

vynai labiau susikoncentruos į 

mokslus, todėl žymiai sumažės ir 

sutarčių su direktoriumi skaičius. 

Visos šimtas dienų bus neįtikėtinai 

darbingos, todėl, jei sąžiningai 

dirbsite, pasieksite norimų rezultatų ir 

... teliks išlaikyti egzaminus. 

Jei  tinginiausite, jokie egzaminai 

nesutrukdys  - galėsite mėgautis 

užtarnautu poilsiu.  Beje, vasaros 

pradžia vynams bus ypač sėkminga- 

viskas, ką darysite, pavyks dar geriau 

nei galėjote tikėtis. 

 

Visos ateinančios 100 dienų Būgnams 

bus išties sudėtingos ir reikės išspausti 

ne vieną prakaito lašelį. Malonumus 

pamirškite  -  teks prisėsti uodegą ir 

įdarbinti akis, tegul bėgioja maratoną 

tarp knygų eilučių. 

Dabar labiausiai reikėtų koncentruotis į 

mokslus. Jei bent trumpam juos 

apleisite, tai nenustebkite – liks tik 

kelias iki Maximos durų. Žvaigždės 

įspėja, kad ateityje šis pasirinkimas gali 

teikti mažiau malonumo nei suvalgyta 

pertraukos metu bandelė su karamele. 

 
Iki šiol gyvenimas Krupjė nebuvo 

įtemptas, jokios naštos nesinešiojote 

ant pečių, nes visomis slegiančiomis 

mintimis ar smagiais įvykiais, kurie 

negalėjo būti neišgirsti, iškart 

pasidalindavote su bendraamžiais. 

Tačiau ateinančios 100 dienų Krupjė 

žvaigždynui bus tikrai neįprastos - 

klausytojai atitols. Dabar, kai artėja 

egzaminai, tikrai retas ras laiko 

pašnekesiams su jumis, visi aplinkui 

rengsis įveikti klampų egzaminų liūną. 

Pokalbius teks perkelti nebent vasaros 

vakarams, o dabar ir jums būtų 

neprošal  nusitiesti bent vieną saugų 

takelį savo sėkmės link.  Atminkite – 

kad išlaikytumėte egzaminą, 

reikalingos konkrečios žinios, o ne 

prabėgusios dienos istorijos. 

 
Širdžių žvaigždyno atstovai turi 

laaabai didelę širdį -  meilė yra jų 

gyvenimo variklis. 

Žvaigždės primena, kad artimiausiu 

metu, jeigu esate giliai giliai 

paskendę  to vienintelio žmogaus 

akyse, būtų naudinga  išnirti į realų 

pasaulį -  patartina meilės jėgą 

nukreipti kita linkme. Aistringai 

atsiduokite žinių kerams. 

Nepasinaudojus šiuo patarimu, po 100 

dienų gali tekti pulti ant kelių prieš 

mokytojus, ir tikriausiai ne iš meilės. 

Be to, jie gali ir neištirpti vien tik nuo 

jūsų maldaujančio žvilgsnio... Bet 

kuriuo atveju po daugiau nei 100 dienų 

Jūsų lauks numylėtas Pasaulis. 

 

\V 

Keturakės žvaigždynui ateinančios 

100 dienų bus gana sunkios ir 

nesėkmingos, tačiau pasistengę šio 

ženklo atstovai gali viską apversti 

aukštyn kojomis. 

Pavasario  laikotarpiu minėtas 

žvaigždynas visąlaik bus Dešimtakės 

šešėlyje – pastarosios  skleidžiama 

energija visiškai dominuos, todėl 

norintiems lengvai išsisukti nuo darbų 

bus beveik neįmanoma rasti būdų 

pasinaudoti   neleistina 

pagalba  konkuruojant su pirmūnais. 

Tai ypač pasijaus per lietuvių kalbos 

bei matematikos pamokas. Svarbu 

paminėti, kad šis laikotarpis yra puikus 

atsikratyti priklausomybės nuo 

sukčiavimo. Atsisakyti šios 

priklausomybės nebus lengva, bet, tai 

padarę, pastebėsite teigiamą poveikį 

jūsų sveikatai, taip pat tai turėtų padėti 

tolimesniais gyvenimo etapais. 

Horoskopai  
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T 
Ateinančias 100 dienų Tūzų 

žvaigždyną gaubs mielos, jokių 

rūpesčių nekeliančios dienos. Per 

ateinantį šiltąjį laikotarpį mėgausitės 

rožinio zefyro gyvenimu- būsite 

išskirtinai populiarus draugų rate, 

mokytojai šypsosis ir dovanos 

dešimtukus, seksis loterijose, todėl 

pinigai liesis per kraštus, jus mylės visi 

ir visos, patiktukai Instagrame pilsis 

kaip iš gausybės rago ir t.t., ir t.t. - 

būsite visų žvaigždynų numylėtinis. 

Neapleis įsitikinimas, kad pats laikas 

viską išsprendžia... Dėl visa ko 

žvaigždės primena – laikui bėgant 

rožiniai akiniai gali nukristi... 

J 

Bartukų žvaigždynui būsimos 100 

dienų bus kupinos reikalų ir mokyklos 

gyvenimo drumsties. Kiekvienas 

mokinys ar mokytojas ieškos JŪSŲ ir 

norės su JUMIS aptarti keletą 

klausimų, pasiteirauti JŪSŲ 

nuomonės – teks plėšytis į šimtą dalių. 

Tačiau vis tiek būsite kupini jėgų, 

patenkinti savimi. Žvaigždės įspėja: 

kai Bartukas susidurs su Skorpiono 

ženklu, jėgos ims silpti, motyvacija 

mažės, tada pradėsite mąstyti ir apie 

save – užtenka draskytis! Laikas 

surinkti visas savo šimtą dalių į vieną 

ramų, išmintingą asmenį. 

Nenusiminkite – galimybė rūpintis 

nesibaigiančiais reikalais sugrįš, kai 

tapsite VU, VDU, SMK ar kt. 

bartukais. 

 

 
Iki šiol mokytojo bijojai kaip velnias 

Kryžiaus. Per likusias 100 dienų 

siūlytume  pabandyti baimės 

atsikratyti. Geras vaistas tam 

nemaloniam jausmui įveikti – kokteilis 

iš 40 gramų motyvacijos, 30 gramų 

valios, 20 gramų darbštumo, 10 gramų 

disciplinos. Būtina viską stipriai 

suplakti ir vartoti kasdien iki paskutinio 

egzamino dienos. Pavartojus maždaug 

21 dieną situacija ims gerėti 

-  mokytojo siluetas mažiau gąsdins, 

slėpynės taps nebeįdomios, atsiras 

keistas noras... pasimokyti. Nors iš 

pradžių kokteilio šalutinis poveikis – 

stiprus galvos skausmas, tingėjimo 

priepuoliai, savigaila, beviltiškumo 

ašaros, upės negražių žodžių -  turėtų 

būti juntamas itin stipriai, bet ir vėl 

neišsigąskite - tikroji vaisto nauda, 

tikėtina, atsiskleis per egzaminus. 

K 
Jau kelis kartus po 100 dienų 

Karaliams gyvenimas atrodė labai 

mielas, visos nelaimės ėjo pro šalį ir 

žvaigždės nieko blogo nežadėjo. 

Tačiau artimiausiu metu jų dienos taps 

šiek tiek nervingesnės – staiga visi 

aplinkui ims trukdyti įkyriai 

reikalaudami lipti iš sosto bei atlikti 

net ir valdovams privalomus darbus – 

nesinorės, nes tai kainuoja nemažai 

jėgų bei pastangų. Lyg neužtektų 

užklupusių rūpesčių, gegužės 

pradžioje kažkas ims klibėti karietoje. 

Be abejo, ir čia reikės pastangų, nes 

karieta – itin svarbi įvaizdžio dalis! 

Karaliai nepratę vienu metu spręsti 

dviejų problemų – sunku. Teks 

pasirinkti prioritetus – rūpintis 

įvaizdžiu ir tikėtis 

laimingo  egzamino  bilieto arba kaip 

ir visiems imtis darbo. 

Q 
Šios 100 dienų Damoms tikrai nebus 

paprastos: visi aplinkui kaip susitarę 

kartos, kad grožiu sotus nebūsi, o 

galvoje suksis mintis - kas gražus, tas 

ir laimi.  Kadangi išduoti savęs 

nesinorės, o atestatas vilios, teks 

aktyviai suktis – visada įmanoma 

pasinaudoti vertinančių grožį 

bendraamžių paslaugumu. Prie darbo 

stalo prirakinsite būtent juos. Na, o jūs 

stenkitės nesijaudinti, nes Damų 

žvaigždyno žmonės nepėsti. Jei 

pasinaudosite šia žvaigždžių dovanota 

savybe – laimė jums šypsosis. 

Veidrodžiuose.  

Joker 
Pavasarį Riteriams nusimato 

permainingas laikotarpis, kitų 

žvaigždynų skleidžiama energija darys 

įtaką jų elgsenai bei įneš naujų spalvų į 

kasdienį gyvenimą. Virtualus pasaulis 

nebeatrodys toks patrauklus, taip pat 

nuolatos būsite persekiojami minties, 

jog reikia pakeisti savo gyvenimo 

būdą. Riterio ženklo atstovai ištisus 

metus jausis daug drąsesni ir ištroškę 

naujų pažinčių, todėl ateinančios 100 

dienų bus idealus metas išplėsti draugų 

ratą ir pamiršti ekrano pasaulio 

teikiamus malonumus. Dėl Širdžių 

žvaigždyno daromos įtakos ši vasara 

riteriams – išskirtinai palankus metas 

vestuvėms. 

Deja, bet apie artėjančius egzaminus 

žvaigždės tyli, todėl lemiamo 

išbandymo metu galėsite pasikliauti tik 

savo jėgomis. 



Nors liko tik šimtas dienų iki brandos egzaminų, Tačiau ,,Laiptų" vyriausieji 

žurnalistai ir jų draugai vis dar randa jėgų kūrybiniam darbui. Žinoma, esame labai 

dėkingos už jų laiką, skirtą mokyklos leidiniui, ir džiaugiamės tokiais 

gražiais dvyliktokų darbo rezultatais. Šįkart žurnalistai dalinasi savo klasės ketverių 

metų gyvenimo Pilaitės gimnazijoje istorija. 

Sambūrį „Laiptai“ remiančios mokytojos 

Prisiartinusi prie kazino mūsų kompanija buvo 

vieninga - visiškai pasitikėjo tiek savimi, tiek ir vieni 

kitais. Kazino durų slenkstį  peržengėme visi drauge 

eidami koja kojon. Dar nepradėję žaidimo manėme, 

kad žaisime draugiškai visi kartu, padėdami vieni 

kitiems, taip, kaip visada elgėmės iki šiol. Taigi be 

didelių dvejonių visi pasirinkome žaisti pokerį. 

Visi susirinkę atsisėdome prie vieno didelio bendro stalo, gavome savo kortas ir galvoje tebeturėjome tą patį ketinimą - išlikti 

vieningi. Iš pradžių taip ir buvo - iš gailesčio kompanionams nestatėme didelių sumų, nesistengėme apgauti kitų žaidėjų. Tačiau 

žaisdami vieningai supratome, kad ne tobulėjame, o visi plaukiame pasroviui. Vėliau kai kurie išsikėlė naujų prioritetų. Atsirado 

žaidėjų, kuriems svarbiau buvo tik asmeniniai pasiekimai, juos užvaldė garbės troškimas. Aplinkui pradėjo kilti įtampa. Korta 

po kortos buvo metama ant žaidimo stalo ir mintis apie vienybę, kurią turėjome savo galvose čia įžengdami, pradėjo blėsti. 

Vieni laimėjo ir darėsi sėkmingesni, kitiems tuo tarpu buvo blogiausia, kas gali atsitikti žaidime - liko su vos keliais žetonais 

rankose. Atsirado žmonių, nebegalinčių ištverti įtampos ir pasitraukusių iš žaidimo. Vieni paliko kazino geresnio gyvenimo 

ieškodami. Kiti toliau bandė sėkmę, persėdę prie kitokių  žaidimų stalų. Taip susikūrė atskiros grupelės, pamėgusios skirtingas 

veiklas.  

Viena iš grupelių nusprendė keliauti prie lošimo automatų, manydama, jog tai 

lengviausias būdas išlošti daug pinigų. Šio tipo žaidimas nereikalauja daug 

pastangų, tačiau jam reikia daug kantrybės. Žaidimo  principas labai paprastas - 

meti monetą ir kantriai lauki, kas iškris. Tai kaip loterija: yra šansų laimėti, tačiau 

likimas ne tavo rankose. Laukdami iškrentančių laimingųjų „trijų septynetų“, 

žaidėjai sėdėjo sukryžiavę pirštus, tikėdamiesi gerų rezultatų. Kai kuriems 

pasisekdavo - pririnkdavo pilnus krepšelius monetų, kurias nedelsdami 

panaudodavo kituose automatuose. Kiti - likdavo prie tų pačių, toliau bandydami 

laimę. 

Buvo ir tokių, kurie persikėlė prie ruletės stalo. Žaidimo metu jo dalyviai spėja, 

kurioje vietoje  sustos rutuliukas, mestas ant besisukančio rato. Jie rinkosi 

statymus stengdamiesi klausyti savo intuicijos. Pasirinkti laimingą derinį tarp 

begalės galimų yra tikrai sudėtinga. Patys žmonės įsitikino tuo savo kailiu. 

Išbandydami įvairias galimas strategijas, jie stengėsi pasiekti geriausių rezultatų. 

Nors žmonės iš visų jėgų stengėsi laimėti, jiems nepasisekė gauti to, ko taip 

troško.  
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Priėjome prie pačios pavojingiausios ir rimčiausios grupės. Tai žmonės, 

žaidžiantys rusišką ruletę. Jie nesiruošia žaisti paprastučių (kaip jie vadina, „vaikiškų” 

žaidimų), jiems tai visiškai neįdomu. Dėl to kazino kietuoliai persikelia į tamsų rūsį 

ir jame žaidžia žaidimą su savo angelu sargu.  Susėdę ratu, paeiliui ima revolverį su 

jo dėtuvėje esančiu vienu koviniu šoviniu. Kiekvienas turi dėti ginklą prie savo 

smilkinio ir spausti nuleistuką.  Taip, pradžioje buvo baisoka, bet jau praėjo nemažai 

laiko, tad rusiškos ruletės žaidėjai įsismaginę labiau nei kas kitas.. . 

Grupelės užsiėmusios įvairiausiomis veiklomis, bet turi tą patį tikslą - laimėti. 

Vieniems pavyks, kitiems nebūtinai. Viską parodys tik laikas.  

Milda Bieliūnaitė, Irena Krugliakovaitė, Dovilė Timukaitė, Ieva Bairašauskaitė 
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Atrodo, seniai, labai seniai buvo pirmasis mūsų rugsėjis. Viskas prasidėjo 

nuo nejaukios tylos biologijos kabinete, kuris greitai virto mūsų mylimiausia 

susitikimų, pokalbių bei diskusijų vieta įtemptų pertraukų metu prie karštos 

arbatos puodelio. Nepaisant viso streso, pykčių ir nusivylimų mokykloje, 

kabineto dama nuolat pratino mus dirbti ir priversdavo ne tik draugauti, bet ir 

pamilti tai, ką darėm, kad būtų smagiau. Ir kas įdomiausia – jai visada 

pavykdavo. Būtent Rūta mus, tokius skirtingus ir baikščius, sudėjo į bendrą 

kortų kaladę – stiprią ir vieningą. Ji vienintelė žinojo, kaip sujungti skirtingos 

vertės ir rūšies kortas bei laimėti. Galbūt laimėti ne mokyklos konkursuose, 

bet klasės gyvenime. Laimėti patirties bei visapusiško supratimo, laimėti 

draugystę, gerą atmosferą ir šypsenas. Laikas progimnazijoje visiems bėkams 
buvo nepakartojamas ir įsimintinas. 

Atėję į gimnaziją mes nesijautėme svetimi tarp didelių žmonių. Priešingai – buvome tokie 

drąsūs ir jautėmės tokie stiprūs, kad galėjome nuversti kalnus. Bėda ta, kad nesupratome, jog 

prieš kalnus mums nereikia kovoti ir aplinkiniai mums nori tik padėti. Kad ir kaip ten buvo, 

dominavusios kortos, klasės perestukinai, patekę pas kitą kaladės šeimininkę prarado kontrolę ir 

leido sau pradėti gyventi jauno suaugusiojo gyvenimą. 

Daugeliui tai tapo vėjavaikiška savarankiško gyvenimo 

pradžia, kai visas pasaulis yra dar gerai nepažintas. 

Nepaisant didžiausios mokytojų baimės - nepriekaištingo 

lankomumo- mums nesinorėjo ramiai sėdėti klasės suole - 

norėjosi įrodyti savo tiesas, apginti kartais klaidingą ir 

visiškai nelogišką nuomonę ar mintis, pasiginčyti ir prieš 

visus maištauti. Pažiūrėjus į viską iš šono, maištas ir 

individualus protestas dabar atrodo tikrai juokingai. Tačiau 

maištingiausios kortos, kurios per kelerius metus 

nesuprato, ko nori iš gyvenimo ir gimnazijos, ramiai ir 

tyliai pasimetė... Didelė ir galinga kortų kaladė tapo mažas, trapus ir gležnas gyvenimo 

žaidimo įrankis. Svarbiausia, jog ji vis dar gyvavo ir stengėsi išlikti, o dominuoti pradėjo 

mažasis tyliųjų branduolys, kuris laikui bėgant pakeitė savo vertę ir išėjo į priekį. Iš šono 

trapi, bet viduje ta pati stipri, nostalgiškai žvelgianti į praeitį kaladė nepasidavė ir net 

priversta išsibarstyti – išliko. Kortos neprarado savųjų veidų ir dabar žaidžia kitus 

žaidimus. Jos vis dar susitinka mokyklos koridoriuose, bendrauja ir niekada neatsisako 

padėti savo buvusiems bendraklasiams, nes nuo pirmojo susitikimo tai buvo svarbiausia 
taisyklė jų bendrame žaidime.  

Tiesą sakant, šioms iš vienos pusės vienodoms, tačiau labai skirtingoms 

kortoms šeimininkas buvo labai svarbus. Jos mokėjo prisitaikyti, žaisti 

kartu ir klausytis, tačiau tai priklausė nuo žmogaus, kuris mokėjo su jomis 

susikalbėti, prieiti ir valdyti. Jos jautėsi tokios didelės ir savarankiškos, bet 

iš tikrųjų – šios mažos asmenybės norėjo lyderio, kuris jas ir toliau vienytų. 

Ši kaladė labai greitai prarado autoritetą ir bijojo prisileisti netinkamą 

žmogų - dėl to suiro. Visa ši istorija liko jaukus prisiminimas. O toliau – 

laukia nauji iššūkiai. Nuoširdžiai linkiu, kad paskutiniai metai atskirai 

fiziškai, tačiau kartu moraliai taptų geriausia naujos kelionės pradžia. Taip 
gaila, kad mums skirtas laikas kartu jau baigėsi prieš metus... 

Ornelija Sidorovič  

„Laiptai“ 15/Kalba abiturientai 

B   klasės žaidimo Pilaitės gimnazijoje istorija 

 



Dabartinė 4c kažkada buvo 1c. Mūsų klasės istorija prasidėjo per 

pirmokų krikštynas, kai tapome visaverčiais Vilniaus Pilaitės 

gimnazijos mokiniais. Krikštas nebuvo  paprastas, turėjome praeiti 

tikrą kančių kelią: valgėme česnaką, aplietą šokoladu, gėrėme 

pomidorų sultis, kurios tikrai nebuvo skanios, bei žąsele krypavome 

per mokyklos koridorius. Mums atrodė, kad sunkiausias kelias jau 

praeity, tačiau tikrieji išbandymai dar tik laukė.  

Vienas sunkiausių iššūkių pirmoje gimnazijos klasėje buvo 

matematikos pamokos. Kontrolinis darbas, gautas iš mokytojos 

Irenos Medelinskaitės už pavėlavimą į matematiką, įrodė, kad savo 

laikrodžius turime nusistatyti penkiomis minutėmis anksčiau nei 

įprasta. Su didesniais sunkumais kitose pamokose nesusidūrėme, bet 

baigiant mokslo metus už mokyklos ribų laukė dar vienas 

gyvenimiškas išbandymas. Tai bendra klasės kelionė į 

Vokietiją, kurios metu lankėmės Serengeti zoologijos 

sode, kur visai netyčia supainiojome ekspoziciją su tikru 

laukinių gyvūnų aptvaru. Iš arti matėme  raganosius, 

pastebėjome žirafas bei ristele bėgantį zebrą. Šis 

nuotykis mums įspėjo, kad pavojai gyvenime gali tykoti 

už kiekvieno kampo. Perėję šiuos išbandymus tapome 

antrokais.  

Po vasaros į antrą klasę sugrįžome išdrąsėję, žinantys, 

ko norime, maištaujantys. Norėjome visko ant lėkštutės. 

Nesutarimai su auklėtoja tapo vis dažnesni, nors 

auklėtoja mums jau buvo antra mama, o mes jai - jos 

vaikai. Kai galvojome, kad viskas gerai, sulaukėme 

skaudaus smūgio – išsiskyrėme su mylima lietuvių 

kalbos mokytoja Milda Minderiene. Atrodė, 

viskas prarasta, tačiau, kai Dievas uždaro 

duris, jis atidaro langus. Mus po sparneliu 

priklaudė nuostabioji Alma Žiūkienė, kurios 

pamokos buvo ne tik literatūros ir kalbos, bet 

ir gyvenimo. Turėjome galimybę nusikelti į 

praeitį – Renesansą. Rengėme pasirodymą su 

pačios Vitos Nedzveckaitės, mokyklos 

pavaduotojos ugdymui, teatro mokytojos bei 

barbės devyndarbės siūtais prabangiais rūbais. 

Teko įsikūnyti į to amžiaus žmones, dalyvauti 

puotoje su tikrais renesansiniais šokiais. 

Galiausiai dešimtoje klasėje visi sėkmingai 

išlaikėme Pagrindinio ugdymo pasiekimų 

patikrinimą, neteko net raštelio iš šeimos 

daktarės prašyti. 

 Pasiekę pusiaukelę tvirtu žingsniu 

žengėme į vienuoliktą klasę. Tai buvo geriausi 

mūsų metai. Mokėmės tikslingai pasirinktus 
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dalykus, liko laiko ir  linksmybėms, nes organizavome 

Šimtadienį dvyliktokams. Nors teko paaukoti visas 

vasario mėnesio atostogas, tačiau buvo verta, nes po 

renginio užsiskleidus scenos užuolaidoms ore tvyrojo 

tik geriausios emocijos. O tada atsitiko karantinas. Su 

šiuo iššūkiu sunkiai susidoroti sekėsi ir mokiniams, ir 

mokytojams, nes visiems viskas buvo nauja - dar 

neišbandyta. Užsimiegoję balsai, kameros, netyčia 

įsijungiančios iš lovos, interneto trukdžiai mums 

neleido kokybiškai užbaigti vienuoliktos klasės. Tačiau 

šiaip ne taip pavyko pasiekti paskutinę pakopą.  

Dvyliktoje klasėje džiaugėmės sugrįžę į realų 

mokyklos suolą su viltimi, kad taip galėsime pabaigti 

likusius mokslo metus. Mūsų viltys žlugo. Rudens 

atostogos prasitęsė iki kovo mėnesio. Metai tikrai nėra 

iš lengvųjų ne tik dėl padidėjusio darbų krūvio, bet ir dėl nepalankių mokymosi sąlygų. Prie viso to prisidėjo ir dar vienas 

skaudus išsiskyrimas – teko atsisveikinti su nuostabiąja lietuvių kalbos ir gyvenimo mokytoja Alma Žiūkiene, prie kurios 

jau buvome spėję priprasti ir ją pamilti. Paskutinė pamoka su ja kainavo daug ašarų. 

  Dabar stengiamės džiaugtis kiekviena smulkmena. Su nekantrumu laukiame Šimtadienio, kuris simbolizuos mūsų 

pabaigos pradžią gimnazijoje. Vėl tikimės sugrįžti į mokyklos suolą! 

Erika Balasevičiūtė, Brenda Dacytė, Elzė Kozlovskytė 
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Pirmieji metai 
Pirmieji metai kitame kazino. Pirmasis rimtas 

pokerio turnyras. Azartas dar nėra pirmamečių 

žaidėjų suprasta sąvoka. Su kazino aplinka 

susipažinti tiesiog nebuvo laiko. Pirmokams, vos 

įžengus į pastatą, akys tarsi aptemo, galvos 

apsvaigo ir sparčiai besisukančios mintys nerado 

vietos nereikšmingos informacijos prikimštose 

galvose. Be abejo, mokiniai mėgo žaisti 

kortomis ir prieš patekdami į šį kazino, tačiau 

pokeris jiems buvo naujas žaidimas. Įvairios 

taktikos, keistos strategijos, kortų kombinacijos ir nauja, dar neištirta žaidėjų komanda, bauginantys apsaugininkų 

žvilgsniai, skenuojantys kiekvieną judesį - ne pačios palankiausios sąlygos naujokams turnyrą pradėti sėkmingai.  

Pirmokai žvalgėsi į svetimus stalus, ieškojo savų trumpoje kelionėje į kitą - sudėtingesnio 

lygio - žaidimų instituciją pamestų bičiulių. Net jei jų žvilgsniai akimirkai kitai susitikdavo, 

juos nutraukdavo kortų dalintojas, primindamas, kad dabar jų kolegos yra prie bendro stalo 

sėdintys atvykėliai. Prie stalo, žinoma, buvo ir draugų - lošėjai pasiskirstė į skirtingas grupeles 

po keturis, po penkis ir pradėjo žaidimą.  

Tačiau, nieko nežinant apie technikas bei skirtingas nerašytas taisykles, sunku judėti 

pergalės link. Šis veržimasis pirmyn neturint taktikos, žinoma, nepasiteisino. Juk reikia 

vienybės, komandos jausmo. Stalo kortų dalintojas šiai kompanijai pasitaikė geras - kiekvieno 

raundo gale skatino žaidėjus susijungti į bendrą organizaciją, antraip sėkmės šie nesulauks. 

Pastarieji laužėsi - jiems buvo nejauku į akylai saugomus gyvenimus įsileisti grėsmę keliančius 

svetimuosiuos, kurie ne tik siekia būti geresni vieni už kitus, bet ir nesustoja žvalgytis į 

aplinkinius stalus, tikėdamiesi grįžti pas senuosius kolegas.  

Vis dėlto, supratę, kad sėkmės nepasieks, kol neturės bendro plano, pirmokai ėmė ieškoti 

kompromisų - kiekvieną trečiadienį po ketvirto raundo susiburdavo ir kurdavo išlikimo 

strategijas. Stalas išsirinko seniūną - jis buvo visos komandos atstovas. Seniūnas turėjo kelis 

pagalbininkus - kai dirbti vienam pasidarydavo per sunku, į pagalbą skubėdavo padėjėjai, 

padėdavo tvarkytis su mažiau svarbiais, tačiau būtinais reikalais. Taip pat stalas neapsiėjo be sekretoriaus - žmogaus, kuris 

fiksuodavo sėkmę bei pralaimėjimus raštu, siekiant mokytis iš klaidų bei nepamiršti kiekvieno pareigų.  

Palaipsniui jaunuolių santykiai šiltėjo - jie ėmė noriai leisti kartu laiką tarp raundų, kartais net ir dienos pabaigoje, o kai 

turėjo šiek tiek laisvo laiko, kūrė strategijas kitai dienai. Pirmasis 

turnyras artėjo į pabaigą. Azartą pajutę žaidėjai pralaimėjo ne 

vieną raundą, tačiau pamažu mokydamiesi iš klaidų tobulėjo, 

suprato, kad svarbiausia - turnyro pabaiga. Juk ji nulems ateitį!  

Susivienijimas ir strategijų kūrimas buvo gera pradžia, kuri 

paklojo pamatus ateities žaidimams. Pirmasis turnyras įveiktas. 

Jaunuoliai buvo labai laimingi, kai po pirmųjų žaidimo metų 

pagaliau pajuto vasaros skonį... 

Antrieji metai 
 Kadangi tai jau buvo ne pirmas turnyras, žaidėjai pasidarė 

drąsesni. Tokie drąsūs, kad bandė apgauti apsaugininkus, tačiau 

jiems ne tik nepavyko, bet dar ir apsaugą supykdė -  pasiaiškinti 

buvo iškviestas mūsų kortų dalytojas! Jis savo antrokus ir 
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išgelbėjo, todėl galėjo toliau žaisti. Buvo išbandomi ne tik jų pokerio, bet ir 

vaidybos meno įgūdžiai: teko sugrįžti į XVI amžių  ir scenoje įkūnyti to meto 

aukštuomenės pramogas. 

Prieš pat antro turnyro pabaigą buvo egzaminas. Visi antrokai stipriai jam 

ruošėsi  ir pastangos davė vaisių - saldžią antrų metų žaidimo pergalę. 

Žaidėjai jautėsi nusipelnę poilsio, todėl išvyko į kempingą. Ten pramogų 

netrūko – vieni virė kukurūzus, kiti vėdino namelį, kažkas aplankė kaimynus, 

kažkas iki saulėtekio nemiegojo – komanda grįžo sustiprėjusi ir pasirengusi 

tretiesiems žaidimo metams. 

Tretieji metai 
Trečio turnyro pradžia. Žaidimui dar neprasidėjus, stalą paliko du kolegos. 

Tiesa, šis stalas turėjo gerą reputaciją, tad, išėjusiųjų kėdėms nė nespėjus atvėsti, jose įsipatogino du naujokai. Tylūs, 

ramūs, greitai tapę artimais ir savais. Trečiokai  atsipalaidavę - dveji metai praktikos užtikrino pasitikėjimą  savimi. 

Kadangi lošėjams šis turnyras ne pirmas, pastarieji jau žino, ko reikia tikėtis. Statymai, jų kėlimai ir blefas - 

konkurencingam jaunimui gerai pažįstama strategija. 

Pokeris reikalauja daug mąstymo arba daug sėkmės - kartais šie abu 

dalykai kai kuriuos žaidėjus lydi iki pat raundų pabaigos. Bet 

jaunuoliams darosi sunku laimėti, kai nuo sėkmės apsvaigusios galvos 

nebepriima racionalių sprendimų. Turnyrą pradėję stipriai, kai kurie 

trečiokai, paragavę sėkmės, tačiau pamiršę mąstyti, žemyn leidosi taip 

greitai ir netikėtai, kaip Ikaras, nuo saulės kaitros ištirpus sparnams. 

Kiti buvo atsargūs, kantrūs, mokėsi iš ikariškų nesėkmių. Visą sėkmę 

praradusiems, pakilti buvo sudėtinga. Nors pagal taisykles kortų 

dalytojas turėtų išlikti neutralus, tačiau, trečius metus stebėdamas 

kaprizingus, bet širdžiai artimus žaidėjus, nesusilaikydavo ir juos 

užstodavo nuo apsaugininkų rūstybės. Taigi laimėti pasiryžęs jaunimas žaidimą tęsdavo, nepaisant to, kad apsauga įtartinai 

žvilgčiojo jo pusėn. 

 Netikėtai įprastos žaidimo taisyklės pasikeitė – vienas mutavęs virusas padarė įtaką 

viso pasaulio veiklai. Kazino darbas irgi sutriko, nes niekas nežinojo, kokių priemonių 

imtis. Visuotinis karantinas buvo naujas reiškinys kiekvieno gyvenime. Pavasarį 

žaidėjai turnyrą tęsti buvo priversti iš namų, nė nesuvokdami, kokia jų laukia trečiųjų 

turnyro metų pabaiga. Prasidėjo moralės išbandymas, ar jaunimas pasinaudos palankiai 

susiklosčiusia situacija, ar sąžiningai sieks laimėti turnyrą.  Iki šiol atsakymas nėra 

aiškus...  

 Baigėsi trečiasis turnyras. Žaidėjams pasisekė nepralaimėti, tačiau nė vienas jų 

nesijautė kaip laimėtojas. Ši pergalė buvo kitokia - kaip žmogus gali džiaugtis pokerio 

turnyro sėkminga pabaiga, kai pasaulis skęsta skausme? Suaugusiais žmonėmis pamažu 

tampantis jaunimas buvo pasimetęs, o suvokimas, kad liko paskutinis turnyras, kuriame draugai žais kartu, pridėjo ir šiokį 

tokį su melancholija persipynusį neužtikrintumą. Atsisveikinimas tais metais buvo karčiai saldus, tačiau dar ne paskutinis.  

Ketvirtieji metai 
 Ketvirtasis turnyras žaidėjams yra lemtingas. Tačiau kartu jis ir išskirtinis. Pokerio žaidimas persikėlė į virtualią erdvę 

dėl pasaulinės pandemijos. Nepaisant to, kaip visuomet kiekvieną ėjimą ketvirtokai kruopščiai apmąsto. Nors kartais kyla 

noras sužaisti „Va banque“, mintis apie įkliuvimą apsaugininkams greitai šį pasvarstymą nuveja šalin. Artėjant finalui, 

prie pokerio stalo nenumaldomai auga įtampa. Kaip pasibaigs šis žaidimas, nė vienas nenumano, tačiau gali pažadėti, kad 

deda visas pastangas. 

Rugilė Karsokaitė, Viltė Šipailaitė, Viltė Zavadskytė  
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„Gražiausi jaunystės metai prabėga gimnazijoje“, – sakydavo 

mamos. „Su jumis gimnazijoje niekas nežais, teks suaugti“, – 

gąsdindavo mokytojai. „Visiškas košmaras, nieko nespėju“, – 

lepteldavo vyresnis pusbrolis. Su tokiomis mintimis ir mus keliai 

atvedė iki gimnazijos, o ko iš tiesų reikėjo tikėtis, nė nežinojome. 

Iš skirtingų progimnazijų išeina išdidūs ir savimi pasitikintys 

aštuntokai. Visi eina žaisti naujų žaidimų, tikisi pradėti naują 

gyvenimo etapą. Prieš įžengiant į gimnaziją sklando bei verda 

daug įvairių gandų. Jaunieji žaidėjai nori pergalių, aptarinėja 

savas strategijas, bet niekas nežino, ko tikėtis, kokios naujosios 

žaidimo taisyklės. Tai štai - 2017 metų rugsėjis. Vilniaus Pilaitės 

gimnazijoje iš būrelio pirmokų susidaro komanda ,,P’’, arba 

kitaip - ,,Prestižinė klasė’’. Baimės jausmas tvyro ore, nes  

komandoje turime vieną jau praeitais metais pralaimėjusį 

žaidėją, kuris supažindino, su kokiomis nesąžiningomis 

taisyklėmis ir nesupratingais teisėjais jam teko susidurti. Komandą taip pat papildė dar keli nauji nariai, negana to, visi 

žaidėjai vienas kitą mažai pažinojo, todėl komandinio žaidimo dar nebuvo. Teisėjų nurodymai skambėjo kaip sugedęs 

telefonas. ,,Koks lietuvių  mokytojos kabinetas?“ ,,128’’! ,,Ne, 137’’!  ,,1370?’’ ,,Varom gal pas auklėtoją?’’ Pripratus prie 

sistemos jauniesiems žaidėjams darėsi nuobodu, todėl teko susigalvoti naujų žaidimų: vienas iš jų -  slėpynes nuo 

auklėtojos. Aikštelė didelė, vietų, kur pasislėpti, gausu, o kai kas nepabūgo slėptis net ir už mokyklos ribų. Po ilgų 

treniruočių kūno kultūros pamokose, darant kartu projektus, bėgant bendromis pastangomis nuo auklėtojos ir visiems kartu 

nusirašinėjant vieniems nuo kitų, pagaliau išvydome rezultatus. Rengiant Vasario 16-osios pasirodymą visi pajutome 

komandinę dvasią, sustiprėjome, buvo pastebėta komandos ,,P’’ galia. Auksiniais medaliais niekas mūsų neapdovanojo, 

bet savo brangiosios vadovės buvome praminti ,,aukseliais’’ ir „pupsikais“. Po ilgų metų mūsų komanda išvyko išbandyti 

jėgų tarptautiniuose vandenyse, Čekijoje. Galiausiai nualinti sudėtingų pirmųjų metų buvome išvežti į sodybą gimtajame 

auklėtojos regione, Palūšėje, atgauti jėgų ir pasistiprinti – daug dar visko buvo prieš akis. 

Visi žaidėjai auga, bet vieni tobulėja, kitiems vis dar nėra 

lengva susitaikyti su gimnazijos diktuojamomis taisyklėmis. O 

naujieji mokslo metai ypatingi, kiek kitokie nei įprasta, su 

laiminga pabaiga arba nelabai… Laukė įtempti žaidimai, bet 

finalas – jau nuo gimnazijos pradžios košmaruose sapnuojamas 

PUPP. Sprendžiamas didžiausias gyvenimo klausimas - 11 ir 12 

klasės pasirenkamieji dalykai. Mokiniai aktyviai žaidžia 

„Šansą”. Komanda „P“ drąsiai žengė į naujus metus ir nebijojo 

iššūkių, nes žinojo, kad jų nuostabioji komandos trenerė ištikus 

bėdai visad padės išsikapstyti ir grįžti atgal į žaidimą. 

Pažengusių mokinių žvilgsnius pradėjo traukti kortos, jie 

nedrąsiai imdavo visą kaladę į rankas mokydamiesi kiekvienos 

kortos ženklus. Pramokus paprasčiausių žaidimų jie 

drebančiomis rankomis nedrąsiai dėdavo savo pasirinktą kortą, 

bijodami suklysti ir siaubingai apsikvailinti. Ir taip vienas po kito visa klasė pradėjo kortuoti. Nors kai kurie mokiniai ir 

mokėjo žaisti įmantresnių žaidimų, dažniausiai visi kartu žaisdavo gerai žinomą „Durnių“. Būdavo žaidėjų, kurie 

bandydavo apgauti kitus, tačiau nuo likimo nepabėgsi –  vis tiek likdavo „durniais“. Taip linksmai leisdama laiką komanda 

net nepajuto, kad priartėjo prie finišo. Vieną dieną į jų kabinetą atėjo rimta pavaduotoja, išdalino lapus su pasirenkamųjų 

dalykų sąrašu, metė kamuolį ir sušuko – „Šansas!“  Visi stengėsi įsivaizduoti savo ateitį, rinkosi profesijas ir karjeros kelius 
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bei pagal tai bandė nuspręsti, kuriuos dalykus reikia 

pasirinkti. Kai kuriems iškilo nesklandumų. Pasirinkimų 

daug, valandų skaičius ribotas, o norus ne visus įmanoma 

išpildyti. Žaidėjų akyse pasimatė nuostaba, kilo sąmyšis, 

likimas skrido į juos kaip kamuolys, tereikėjo jį pagauti 

ir rinktis. Pasirinkome. Artėjant metų pabaigai, gavome 

progą apsilankyti Baltarusijoje. Entuziazmo nebuvo tiek 

daug kiek pirmą kartą, kai keliavome į Prahą, bet norinčių 

į Baltarusiją važiuoti vis tiek atsirado. Galiausiai 

egzaminai, kurių taip siaubingai bijojome, praėjo net 

nespėjus atsikvėpti ir, tiesą pasakius, net nebuvo tokie 

baisūs. Komanda „P” galėjo ramiai džiaugtis 

pasibaigusiais mokslo metais ir mėgautis vasara. 

Trečiaisiais metais viskas atrodė paprasčiau, tačiau kartu ir 

baisiau, kadangi prasidėjo nepažintas žaidimų kelias - 

„Prestižinės klasės” žaidėjai buvo priversti įsimaišyti į kitų 

komandų gretas. Reikėjo bendrauti ne tik su savo komanda, bet 

ir su kitų komandų nariais, tai iš pradžių labai gąsdino 

vieningąją „P“. Bet pamėginus keliskart prasižaisti, paaiškėjo, 

kad nėra taip baisu ir vienam, nors aplink nėra tokio stipraus, 

palaikančio komandos „P“ užnugario. Jau nuo pat metų 

pradžios laukiamiausia vienuoliktokų pramoga yra 

Šimtadienio organizavimas. Visos komandos susijungusios 

kartu sukūrė neįtikėtinai gražų bei įdomų spektaklį, kuriame atskleidė savo užslėptus gabumus ir parodė vyresniems 

žaidėjams, kokia tvirta didelė komanda susidarė susijungus 5 skirtingoms klasėms. Po žiemos atostogų prasidėjo darbas. 

Teatro pamokose intensyvios repeticijos. Dailės pamokose kuriamos dekoracijos. Darbas verda be perstojo, papildomi 

aktoriai graibstomi net koridoriuose. Džiaugiamės, kad nepaisant paslaptingo viruso Šimtadienis įvyko ir darbas atsipirko.  

Šventės organizavimo iššūkius pakeitė naujas iššūkis – nuotolinis mokymas. Visos komandos buvo uždarytos namuose, o 

žaidimų aikštelę galėjo stebėti tik per kompiuterių ekranus. Tačiau tai nesutrukdė nuostabiajai „Prestižinės klasės“ 

komandai sparčiu tempu tobulinti savo žaidimų gabumus, nors ir žaidžiant „Aklą vištą“ su jų pasirinktų dalykų žaidimų 

profesionalais. Kodėl „Aklą vištą“? Ogi todėl, kad žaidimų dėstytojai kalbėdavo su žaidėjų ikonomis, kol šie saldžiai 

snausdavo, gamindavosi valgį ar valgydavo skanius pusryčius. O paklausti imituodavo trūkinėjantį interneto ryšį ar 

neveikiantį mikrofoną, tačiau atėjus svarbesniems  

patikrinimams neretai gaudavo geresnį pažymį nei 

tą, kurį gaudavo būdami realioje žaidimo 

aikštelėje. Sunku būtų paaiškinti šį fenomeną, 

tačiau tai buvo „Laivų mūšio“ pradžia, kai žaidėjai 

visaip bandė praslysti šaudydami žaidimo teisėjų 

pusėn įvairiausius keistus atsakymus, kuriuos tik 

ką persiskaitė internete, ir po to tekdavo skaudžiai 

nusivilti, supratus, kad internetas ne visais 

gyvenimo atvejais gali išgelbėti. Tačiau buvo ir 

tokių, kuriems šis žaidimas ėjosi visai neprastai ir 

gerokai pakėlė savivertę bei žaidimo teisėjų požiūrį 

į juos,  

„Laiptai“ 20/Kalba abiturientai 



kadangi jų rezultatai stulbinančiai pagerėjo. Žinoma, 

buvo ir tokių, kurie nesivėlė ir tą mūšį ir savomis 

jėgomis kapstėsi kaip išgalėdami, siekdami to paties 

pripažinimo iš profesionalų. Taip keistai pabaigę 

metus, suglumę mokiniai net nepajuto, kad pabaigė 

vienuoliktą klasę. Beliko tikėtis geriausio, kad po 

vasaros visi grįšime į mokyklą. 

Grįžimas į mokyklą. Visi pasikeitę ir seniai 

nematyti. Mūsų klasėje padaugėjo žaidėjų. Turėjome 

prisitaikyti prie naujos taktikos - mišraus mokymo ir 

kaukių, kurios taip lengvai pamirštamos, dėvėjimo. 

Kas antrą dieną privalėjome mokytis namuose. Tai 

truko tik du mėnesius. Vėl pasklido kalbos apie karantiną. Pranašystės išsipildė. Prasidėjus antrai viruso bangai teko grįžti 

prie nuotolinio mokymo. Tik šįkart mokiniai ne taip jo bijojo, visi gerai žinojo tokio mokymo sistemą, o ir darbas ėjosi 

lengviau, kadangi visi buvo rimtai nusiteikę, nebebuvo noro nusirašinėti. Tvyrojo itin rimtos nuotaikos,  kol dvyliktokai 

nepradėjo žaisti žaidimo „Tiesa. Drąsa“. Kiekvienas turėjo savo tikslų ir svajonių, tačiau ar visi turės drąsos juos bandyti 

įgyvendinti. Ar visi sako tiesą apie norimą kelią, apie svajonių profesiją, ar meluoja patys sau paveikti tėvų ir aplinkos 

spaudimo? Dėliodamiesi savo ateitį mokiniai pradėjo planuoti vis smulkesnes detales - kiekvienas norėjo tobulos ateities. 

Taip ir prasidėjo žaidimas „Sims“- buvo smagu kurti svajonių gyvenimą, kvailai 

tikintis, jog viskas eis pagal planą ir niekada nekils jokių netikėtumų. O tiesa yra 

tokia, kad visi mes bijome ateities, nežinome, ko tikėtis, kaip klostysis mūsų 

planai. Neaišku, kaip žaidimas tęsis toliau ir kiek komandos „P“ narių pabaigs 

žaidimą patenkinti savimi, o kiek iš jų grauš save už savo atsainų požiūrį į 

žaidimą, kiek praslys lyg per sviestą neįdėję daug pastangų ir laiko į tobulinimąsi 

šiame žaidime. To kol kas dar niekas nežino. 

Supratome, kad kiekviena mintis, kurią girdėjome prieš eidami į gimnaziją, 

savaip teisinga. Tačiau gimnazijoje atradome begales dalykų, kurie padėjo mums 

tapti tokiems, kokie esame dabar, susiradome nepakartojamų draugų, turėjome 

žmogų, kuris, nepaisant visų nesklandumų, visada buvo šalia ir padėjo sunkiais 

ir linksmais gyvenimo periodais. Bet gyvenimo tėkmė nestoja ir mūsų laukia 

nauji išbandymai. Kaip ir prieš ketverius metus į naują etapą ir vėl žengiame su 

nežinia – žaidimas sukasi ratu. 

Luka Arnašiūtė, Gabija Šilaikytė, Julija Navickaitė, Eglė Vareikytė, 

Kornelija Grubliauskaitė 
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Visame laikraščio tekste paieškokite skyrybos, rašybos ir korektūros klaidų. Užsirašykite jas. Ir niekam 

nieko nesakykite.  

Užrašams 
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