
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rudenį su įvairiaspalviais medžių lapais į mūsų rankas sukrenta viskas, ką subrandinome nuo metų pradžios. 

Vilniaus Pilaitės gimnazijos moksleivių sambūris „Laiptai“ savo veiklos metus pradėjo tik nuo šio rugsėjo, todėl 

įspūdingu nuveiktų darbų derliumi pasigirti dar negali, bet... pirmasis vaisius – gimnazijos laikraščio „Laiptai“ 

Nr. 1 – jau yra! Šįkart su Jumis kalbamės tema „ Gyvenimo mokykla“. Tuo ir dalijamės su savo skaitytojais.  

Sambūrį „Laiptai“ remiančios mokytojos Jolanta, Laima, Milda 

 

 

 

Verba docent, exempla trahunt* Nr. 1 2019 m. LAPKRITIS 

*Žodžiai moko, pavyzdžiai traukia 



Trys mūsų mokyklos 

mokytojos po ilgų apmąstymų ir 

dvejonių nusprendė suburti mus – 

Pilaitės gimnazijos mokinius – į 

sambūrį, kad atkurtų kažkada 

gyvavusį mokyklos laikraštį 

„Laiptai“. O mes savo ruožtu 

nusprendėme pasidomėti 

mokyklos laikraščio praeitimi ir 

žmonėmis, kūrusiais laikraštį. Jų 

pėdomis mes ir sekame. 

Panorome išsiaiškinti, kaip 

skiriasi gyvenimas Vilniaus 

Pilaitės gimnazijoje dabar ir prieš 

14 metų. Ką tuometinės 

„žurnalistės“ veikė mokykloje, 

kaip pasikeitė jų gyvenimas po 

mokyklos baigimo. Norėjome 

daugiau sužinoti apie mokyklos 

laikraščio raidą, egzistavimą. Dėl 

šių priežasčių rugsėjo 

trisdešimtosios vakarą susitikome 

su labai šaunia čia dirbusia 

lietuvių kalbos ir literatūros 

mokytoja Rita Leleiviene ir 

buvusiomis Vilniaus Pilaitės 

gimnazijos mokinėmis Inga 

Ulinskaite, Žavinta Jurevičiūte - 

Salatkiene, Jūrate Bielinyte, 

Aušra Bučyte - Makauskiene, 

kurios dar prieš 14 metų sėdėjo 

prie tų pačių mokyklos suolų. 

Susitikome jų auklėtojos 

kabinete. 

Vos įžengusios į patalpą 

galėjome pajusti vis stiprėjančią 

nostalgiją ir „korespondenčių“ 

nerimą nugalėjusį smalsumą. Ant 

suneštinėmis vaišėmis nukrauto 

stalo uždegtos žvakės skleidė 

jaukumą ir šilumą. Vaišės, šilta 

arbata, žvakės ir neformalus 

bendravimas padėjo nuslopinti 

įtampą ir jau galėjome pradėti 

interviu.  

Nieko nelaukdami ir 

netampydami katino už ūsų 

paklausėme, kas svarbiausia ir 

labiausiai rūpi. Pasiteiravome, 

kaip prasidėjo laikraščio kūrimas. 

Ar kilo kažkokių kliūčių kuriant 

laikraštį? Tikėjomės išgirsti ilgą, 

nuotaikingą istoriją, bet iš R. 

Leleivienės pavyko išpešti tik 

tiek: „Viskas išėjo taip 

spontaniškai. Mokiniai tada 

kūrybingi, imlūs buvo, jie patys 

visko norėjo.“ 

Tuo įsitikinome 

pasidomėjusios, kokius būrelius 

lankė merginos ir kaip tai 

pasitarnavo joms vėlesniame 

gyvenime. 

 

 Jūratė, kupina įspūdžių ir prisiminimų, pritardama 

savo buvusiai lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ritai 

Leleivienei, sako: „Popamokinė veikla ir pamokos – du 

atskiri gyvenimai.“ Jūratė Bielinytė dabar komercijos 

vadovė, vargonininkė, solistė. Muzika ją lydėjo gyvenime 

nuo mažens. Antroje klasėje Jūratė lankė liaudies šokių 

būrelį. Trečioje – pradėjo dainuoti chore, o vėliau choro 

užsiėmimai paskatino lankyti muzikos mokyklą, groti 

pianinu. Penktoje klasėje Jūratę rekomendavo į chorinio 

dainavimo mokyklą „Liepaitės“. Taip ji įsitraukė į muziką, 

o dabar tai tapo jos profesija ir neatsiejama gyvenimo 

dalimi. 

Aušra sakėsi vienu momentu lankiusi viską, ką 

įmanoma buvo. Vienu metu gal kokius 8 būrelius. Ji lankė 

greitojo skaitymo būrelį, kurio jai iš tikro visiškai 
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Popamokinė veikla yra 

super! Jei tik yra 

galimybė— reikia 

dalyvauti visur. 

Rita Leleivienė 

Laipteliu aukšČiau 



nereikėjo. Ir, pavyzdžiui, per lietuvių kalbos pamokas, kai visi garsiai iš eilės skaitydavo tekstą, ją 

praleisdavo, nes mokinė taip greitai skaitydavo, kad visi kiti nespėdavo  suprasti. Prieš porą savaičių darbe 

Aušra gavo pastabą, jog per greitai kalba. Aušra teigė, jog mokykliniais metais jai buvo labai svarbūs 

pažymiai. Stipriai krimsdavosi dėl gauto penketo, bet paskui, baigusi mokyklą, ji suprato, jog be reikalo taip 

jaudinosi. Dabar Aušrai svarbiausia šeima. Galime pastebėti, kad anuomet mokiniai taip norėjo ką nors veikti, 

kad tiesiog nebebuvo svarbu, ką daryti. Mokiniai eidavo visur, kur tik spėdavo, ir buvo priimami. 

 

Žavinta lankė teatro studijas, kur ji įgijo daug drąsos ir 

pasitikėjimo savimi. Tuo ji pasinaudoja ir savo kasdieniame 

gyvenime. Žavintos darbe labai reikia drąsos, kartais prireikia ir 

suvaidinti, mokėti įsijausti į vaidmenį, nes Žavinta Salatkienė dabar 

dirba advokato padėjėja, dalyvauja teismo posėdžiuose.  

Popamokinė veikla mūsų viešnioms leido suprasti, ką jos nori 

veikti gyvenime, įgytas žinias panaudoti savo kasdienėje veikloje, 

gerai praleisti laiką. Bet kas iš to lieka ir įstringa atmintyje? 

Moterys vienbalsiai nutarė, kad įsimintiniausios akimirkos 

buvo pertraukų, išvykų, popamokinės veiklos metu. Žavintai labai 

įsiminė spektaklių premjeros, vesti renginiai. Ingai ir Aušrai - ekskursijos.  

„Mokykloje daug ko įvyko, ar nesinori grįžti laiko mašina atgal ir kažką pakeisti?“ – paklausėme. Inga 

mažiau mokytųsi ir daugiau dėmesio skirtų dalykams, kurie jai tikrai patinka. Likusios viešnios sutarė, kad 

pakeistų savo klasę, nes buvo ir patyčių, ir pamokų trukdymų, ir nebuvo paprasčiausios disciplinos. Bet, kaip 

Jūratė sakė: „Visko buvo, bet visko ir reikėjo. Tai buvo pamokos ir patirtis sukaupta šiai dienai.“ 

Na, o baigdamos paprašėme ne palinkėjimo 

mums, bet paklausėme, ką moterys pasakytų sau, jei 

sutiktų save 16 metų? Inga pasakytų, kad reikia tikėti 

žmonėmis ir tikėti savimi visą laiką. Nes nėra 

žmonės blogi, tik kartais juos sugadina aplinkybės. 

Dažniausiai tą gerą žmogų galima „atkasti“. O 

Žavinta pasakytų, kad mokykla yra labai svarbus, 

bet vis dėlto tik etapas ir po to gyvenime gali viską 

susidėlioti taip, kaip tu nori: persikurti ir save, ir 

vertybes persidėlioji iš naujo. Mokykloje 

nervindavausi dėl kažkokių problemų – dėl santykių, 

dėl kontrolinių darbų – dėl kažko, kas atrodo labai 

svarbu – viskas paskui gyvenime pasirodo esą 

smulkmenos.

  

Kartais kai kurie dalykai mokykloje gali atrodyti menki, nuobodūs, maži, bet vėliau 

pasirodo, kad tai yra svarbi gyvenimo dalis, be kurios negalime gyventi, ir tai tampa jūsų 

profesija. Arba, atvirkščiai, mokykloje dalykas toks svarbus, jam skiriame visą dėmesį 

nepastebėdami kitų ir tik vėliau suprantame, kad tas dalykas nėra toks didelis, kaip 

atrodė. Taigi mokyklos gyvenimas kupinas įvairiausių emocijų ir žmogus visada 

gali rinktis, ką nori pasiimti iš gyvenimo. O mes norime iš šio laikmečio 

„išspausti“ viską, ką jis gali mums pasiūlyti, todėl ir esame čia, kad 

pratęstume kažkada gyvavusio ir mokytojams iki šių dienų 

sentimentus keliančio laikraščio erą.  
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Prisiminkit, nėra autobuso, kuris 

nuvežtų į 16 metų, ir jau nebėra 

kelio, kur autobusas važiuotų į 16 

metų… Labai norėtųsi sugrįžti į tą 

laiką, bet mes gyvename tiesiai ir 

viskas, nebepasikartos tas 

pavasaris, tad džiaukitės, žydėkit! 

Rita Leleivienė 
 

Milda Bieliūnaitė, Rusnė Gedvilaitė, 

Patricija Damulevičiūtė 



Nepraėjus mėnesiui nuo mokslo metų pradžios mes jau 

sėdėjome direktoriaus kabinete... Ne, visai niekuo 

neprasikaltome, buvome ten turėdamos kitą tikslą: ėmėme 

interviu iš mūsų gimnazijos direktoriaus Zotiko Popovo. 

Sužinojome daug apie jį, jo vaikystę, gyvenimo kelio 

pasirinkimą ir darbą šioje mokykloje. Manau, vertėtų pradėti 

nuo vaikystės, taigi... 

Kaip atrodė Jūsų vaikystės namai? 

- Augau Merūniškių kaime Zarasų rajone, vienkiemyje, 

aplink miškai, truputį baugu buvo mums - mažiems vaikams. 

Kartais sutikdavome usūrinių šunų ar vilkų... tada mes 

neatskirdavome. Namas buvo vienas, nemažas, perskirtas 

išilgai, bet gyveno dvi šeimos. Gyveno mano šeima ir mano 

tėčio sesės šeima. Mano šeimos kambarys buvo vienas, ilgas, 

bet kiek siauresnis už dabartinį mano kabinetą. Stovėjo duonkepė krosnis, siuvimo įranga - tame pačiame 

kambaryje ir miegamasis, ir virtuvė, ir svetainė. Štai taip atrodė mano namai.  

Koks jūs buvote vaikystėje? Ar krėtėte išdaigas? 

- Kiek atsimenu, vaikystėje buvau vienišas, labiau užsidaręs negu linksmas. Išdaigų nekrėsdavau nei 

tėvams, nei mokykloje. Problemų su manimi nebuvo. Buvau atsakingas ir pareigingas.  

Kokie ryškiausi Jūsų vaikystės prisiminimai? 

- Vaikystė be žaislų... patys gamindavome juos. Aišku, buvo gal ir kiek įdomiau. Iš beržo tošies 

gamindavome varlytes, paukštelius. Vakarais degdavo žibalinė lempa ir ant sienų pirštais rodydavome 

visokius gyvūnus: vilką, lapę, tai taip ir žaisdavome. O kai pradėjau lankyti mokyklą, prasidėjo kitas etapas. 

Per pusę metų išmokau kalbėti lietuviškai, nes šeimoje šnekėjome rusų kalba. Mokykloje mano nuotrauka 

visada kabėjo pagyrimų lentoje. 

Kiek turite brolių ir seserų? Kokie jūsų santykiai? Kaip jie pakito nuo vaikystės?  

-Augau didelėje šeimoje. Mama pagimdė vienuolika vaikų. Augome devyniese. Aštuoni broliai, viena 

sesuo. Aš buvau šeštas. Gyvenimas didelėje šeimoje reiškia daug atsakomybės. Visų pirma, žiūrėdavome, kad 

jaunesnieji neiškristų iš lovytės, kad niekur nesusižeistų, kad neverktų. Mes vienas kitą auginome. Tėvas mus 

mokė būti sąžiningus: mes negalėdavome pakelti obuolio, gulinčio po kaimynų obelimi, nors ir supuvusio. 

Kadangi šeimininko leidimo nebuvome gavę – imti obuolio negalėjome. Mums liepė taip elgtis ir neturėjome 

noro elgtis kitaip. Tarp brolių ir sesers buvo draugiški santykiai. Nebent kai paaugliai buvome, jau kai reikėjo 

eiti į šokius, visiems labai norėjosi ten nueiti, tai paeiliui susitardavome, kad vieną šeštadienį vienas, kitą 

šeštadienį – kitas. Vaikystėje viskas buvo gražu, o dabar, aišku, visi turime savo šeimas, kiekvienas išauginęs 

vaikus ir turime anūkų, bet susitinkame du kartus per metus.  
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Žvilgsnis nuo viršutinio laiptelio 

 

Elzė Kozlovskytė, Evelina Michailovskytė 

su gimnazijos direktoriumi 



Kokie Jūsų tarpusavio santykiai su anūkais? 

-Turiu du anūkus ir dvi anūkes. Jauniausioji trejų metukų, vyresnė šešerių metų, anūkai devynerių ir 

keturiolikos metų. Nei vienas anūkas neatlimpa nuo manęs, kai pradeda suprasti aplinkinį pasaulį. Dabar 

mažoji anūkė visada klausia: „Kada važiuosim į sodą? Kada važiuosim?“ Mano santykiai su anūkais puikūs. 

Jie yra mano džiaugsmas.  

Kur Jūs mokėtės? 

-Baigiau Stelmužės aštuonmetę mokyklą. Kadangi į mokyklą reikėjo keliauti penkis kilometrus, tai mes, 

pirmokai, antrokai, trečiokai, ketvirtokai, gyvendavome mokyklos bendrabutyje. Ten gyveno visi, kuriems 

reikėjo eiti toli iki mokyklos. Baigęs aštuonmetę, tęsiau mokslus Zarasuose. Kadangi pinigų buvo mažai ir 

nuomotis nieko negalėjome, nusprendėme, kad aš eisiu į internatinę mokyklą. Taigi, baigiau ten vienuolika 

klasių.  

Na, istorijos išties puikios, vaikystė, vaikai, anūkai... bet įdomu ir rimtasis gyvenimo etapas – mokslas. 

Taigi... 

Kur studijavote? 

-Baigus vidurinę dar buvo minčių tapti karininku, nes tuomet tai buvo labai prestižinė profesija. Bet mano 

vyriausias brolis buvo karininkas ir pasakė, kad karininko užteks vieno, tuo labiau buvau mažo ūgio, niekas 

manęs, tokio mažo, nebūtų klausęs. Dar norėjau būti tolimųjų reisų vairuotoju. Važiuočiau sau ir važiuočiau... 

niekas nerūpėtų. Bet paskui pagalvojau, jei sugesčiau kelyje, būtų sunku, nes man nepatiko technika. 

Apsisprendžiau tapti mokytoju, tą padėjo padaryti mano fizikos ir matematikos mokytojas, nes buvo labai 

griežtas, bet gerai išaiškindavo ir daug reikalaudavo. Studijavau Valstybiniame pedagoginiame institute, dabar  

- Švietimo akademijoje. Ten mokiausi penkerius metus fizikos ir hidrotechnikos specialybės. Maniau, kad 

būsiu inžinierius.    

Koks Jūsų profesinis kelias po studijų? 

-Tik mokytoju buvau vienerius metus Molėtų 

rajone Alantos vidurinėje mokykloje. Po to mane per 

prievartą paskyrė į aštuonmetę mokyklą direktoriauti. 

Taip trejus metus buvau direktoriumi. Visi mokytojai 

buvo vyresni, o aš jaunas, žalias dvidešimt ketverių 

metų direktorius. Paskui Alantoje eidamas į šokius 

susiradau žmoną ir išvykome į Vilnių. Čia ieškojau 

fizikos mokytojo darbo. Darbdaviai pasižiūrėjo į mano 

darbo knygutę ir pasakė, kad jei buvau direktoriumi, 

būsiu direktoriaus pavaduotoju. Pradėjau dirbti 

Senvagės vidurinėje mokykloje. Ten buvo labai sunku: 

buvo dvi pamainos, daug mokinių, daug mokytojų. Po 

tos mokyklos dešimt metų neturėjau reikalų su 

mokykla. Buvau elektrotechnikos dėstytojas 

Lengvosios pramonės technikume. Būtent čia dirbau 

pagal savo profesiją. Tiesa, mokiau merginas, buvo 

mažai vaikinų. Bet su kolega pamatę, kad merginos ne 

visai tinka šiai profesijai, parašėme laišką Švietimo 

ministerijai, jog šios programos technikume 

merginoms nedėstysime, tai beprasmiška, juk tai buvo 

elektros schemos ir visa kita. Čia reikėjo žmonių, kurie 

būtent tam ir ruošiasi. Mūsų prašymas buvo patenkintas 

ir mes likome be darbo. Tuomet išgirdau, kad būtent 

čia, Pilaitėje, statoma nauja mokykla, ir čia atėjau 

norėdamas būti fizikos mokytoju. Bet fizikos 

mokytojas jau buvo rastas, todėl buvau paskirtas 

pavaduotoju. Juk buvo ne pirmas kartas. Trejus metus 

pradirbau pavaduotoju, tada dvidešimt ketverius metus 

direktoriumi. Kartu dar dirbau fizikos mokytoju.  
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O dabar, esant brandžiame amžiuje, būtų įdomu pažvelgti atgal... 

Kas yra Jūsų gyvenimo mokytojas? 

-Mano gyvenimo mokytojas, gal labiau vedlys, kuris mane skatina dirbti – noras daryti kitiems gera ir 

optimizmas. Įsitikinimas, kad viskas turi būti arba baigtis gerai. Jeigu nėra optimizmo, nėra tikėjimo 

žmogumi, tai neverta ir dirbti mokykloje. Tuo įsitikinu kasmet, kai teikiu atestatus. Kartais net apsiašaroju. 

Gražu pažiūrėti, koks jaunimas išeina.  

 

Ar turite įsimintiniausią įvykį iš visos Jūsų istorijos mokykloje? 

-Linksmas istorijas prisimenu mažiau. Įsimintiną istoriją turėjau tapdamas direktoriumi. Jautriausias 

prisiminimas yra, kaip aš tapau Pilaitės vidurinės mokyklos direktoriumi. Čia aš dirbti norėjau, mano tikslas 

buvo ateiti ir padaryti kitokią mokyklą. Deja, man pasiūlė tapti direktoriumi kitur. Žinote kur? Pasiūlė 

vadovauti rusų mokyklai. O man tai buvo didžiausias šokas, pažeminimas. Aš atsisakiau išeiti, nes esu 

Lietuvos rusas, o ne rusas iš Maskvos. Iki pasiūlymo Pilaitės vidurinėje mokykloje buvau pavaduotojas, todėl 

jaučiausi prisidėjęs prie jos kūrimo. Praėjo vienas mėnuo, antras, o aš vis rašausi „laikinai einantis 

direktoriaus pareigas“... Tylu, ramu. Tada sužinojau, kad esu paskirtas Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos 

direktoriumi. Man net nepranešė. Niekas nepakvietė pasirašyti įsakymo. Čia buvo ta istorija, kurios 

nepamiršiu niekada. 

Prie visų šių istorijų nepamiršome ir neformalaus gyvenimo... 

Kokie yra Jūsų hobiai? 

-Nuo pat vaikystės mėgau skaityti. Prisimenu, kai buvau ketvirtokas, tėvas liepė mokytis slaviška, religine 

kalba parašytą abėcėlę. O aš ant duonkepės krosnies atsisėdęs „mokiausi“. Iš tiesų pasiėmęs graužiu 

septintoko brolio istorijos knygą. Tėvas paklausia: „ Na, kaip, išmokai?“ Pakartoju tą patį, ką prieš tai sakiau, 

ir atsakau, kad mokausi. O paskui vėl skaitau istorijos knygą... Esu perskaitęs labai daug knygų. Bet, kai 

pradėjau dirbti vadybinį darbą, aš pavargdavau. Čia atiduodi daug, pareini namo ir nieko nebesinori, o knygą 

paimti skaityti – tuo labiau. Mano akys nebematydavo tų raidžių. Užuot skaitęs, kaip ir anksčiau mėgdavau, 

įsijungiu televiziją ir pagal kokį nors romaną pažiūriu filmą.  

Dėkojame už Jūsų nuoširdžius atsakymus. Norime palinkėti būti gyvenimo mokytoju savo anūkams bei 

jaukių akimirkų su artimaisias ir šeima.    

Elzė Kozlovskytė, Evelina Michailovskytė 
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Mes, sambūrio „Laiptai“ 

dalyviai, spalio trečią dieną 

„Skalvijos“ kino teatre žiūrėjome 

režisieriaus Ernesto Jankausko 

filmą „Čia buvo Saša“. Po filmo 

peržiūros kalbėjomės su jo 

scenariste Birute Kapustinskaite. 

Birutė buvo mūsų Pilaitės 

vidurinės mokyklos mokinė, ji 

baigė mokyklą prieš vienuolika 

metų. Šiandien ji Auksinį scenos 

kryžių už spektaklį „Terapijos“ 

pelniusi dramaturgė.  Įdomu 

susipažinti su žmogumi, kuris 

pasiekė gyvenime tiek daug – 

laimėjo Auksinį scenos kryžių - 

būdamas toks jaunas. 

Filmas, kurį žiūrėjome, 

pastatytas 2019 metais. 

Pagrindiniai šio filmo veikėjai yra 

berniukas iš globos namų Saša ir 

norinti įsivaikinti mergaitę pora – 

Jurga ir Tomas. Pora išgyvena 

nelengvą laikotarpį, nes neseniai 

prarado kūdikį. Filme 

vaizduojama viena diena iš šių 

žmonių gyvenimo, nagrinėjamas 

įsivaikinimo klausimas.  

Buvo įdomu stebėti 

besikeičiančius veikėjų santykius, 

bendravimą. Filmo pradžioje 

Jurga labai abejingai elgėsi su 

Saša, vis dėlto vėliau ji prisirišo 

prie berniuko, ėmė nuoširdžiai su 

juo bendrauti. Nustebino ir vaikų 

globos namų darbuotojos elgesys. 

Pora atvažiavusi į vaikų globos 

namus sužinojo, kad įvyko klaida 

ir jų laukia ne mergaitė, kurios 

Jurga taip troško, o berniukas. 

Darbuotoja neįstengė suprasti, 

kodėl pora nenorėjo susitikti su 

Saša, o Tomas ir Jurga neįvertino, 

kad atimta viltis turėti tikrą šeimą 

palauš berniuką. Buvo graudu 

sužinoti, kad vaikas visą dieną 

jautė, jog Tomas ir Jurga jo 

neįsivaikins. Ir įvyko nelaimė... 

Pažiūrėję šį filmą susimąstėme, 

kaip lengva įskaudinti kitą 

žmogų, ypač vaiką. Papasakota 

istorija atskleidžia, kad 

gyvenimas yra sudėtingas ir 

nelengvas. 

 

Po filmo peržiūros pakalbinome Birutę Kapustinskaitę ne tik apie filmą ir scenaristės darbą. 
 

-Kodėl ėmėtės nagrinėti įsivaikinimo temą? 

- Prodiuseriai turėjo jiems aktualią ir įdomią temą ir pakvietė parašyti scenarijų šia tema. 

 

-Kiek laiko užtruko filmo idėjos realizavimas? 

- Užtruko 5-6 mėnesius parašyti scenarijų. Režisieriai ir prodiuseriai dirbo trejus metus.  

 

-Kodėl toks pavadinimas? 

- Todėl, kad pažintis su pagrindiniu veikėju Saša - berniuku iš vaikų namų - palieka žymę vaizduojamos 

šeimos gyvenime. 

  

ČIA BUVO ,,LAIPTAI‘‘ 

‘‘,,LAIPTAI‘‘ 
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Sambūris „Laiptai“ susitikime 

su Birute Kapustinskaite 



-Kodėl taip baigiasi filmas? Kodėl nėra pabaigos? 

- Norėjau pabrėžti mintį, kad viena diena nepakeičia žmogaus iš esmės. Be to, 

kiekvienas žmogus turi prisiimti atsakomybę už savo veiksmus. 

 

-Kaip vyksta scenarijaus rašymas? 

- Tai yra be galo sunkus darbas. Kita vertus, toks darbas suteikia daug laisvės, 

gali planuoti savo laiką, dirbti namie. 

 

-Ar jums niekada nenusibosta rašyti ? 

- Nusibosta. Aš kartais nesuprantu, kaip savo darbą padarau. Nusibosta rašyti filmų scenarijus, nes filmai turi 

tam tikrus reikalavimus, struktūrą, bet to nepakanka, nes, kad gimtų geras filmas, reikia įdėti širdies. Tai yra 

sekinantis emociškai, moraliai darbas. Fiziškai tu turi vienu metu mąstyti už visus veikėjus, žiūrėti iš jų 

perspektyvų bei virš jų. Nors šis darbas yra varginantis, tai nėra toks didelis iššūkis , nes nematau savęs kitose 

srityse. 

 

Mes taip pat paklausinėjome apie Birutės Kapustinskaitės gyvenimą mokykloje ir gyvenimo pamokas. 

 

-Kokia buvo jūsų nemėgstamiausia pamoka ir ar to dalyko žinių neprireikė gyvenime?  

- Dalykas man nepatikdavo tada, kai aš jo pradėdavau nebesuprasti. Chemija buvo įdomi tol, kol nepasidarė 

per sunku mokytis. Dar nepatiko rusų kalba. Rusų kalbos iš viso atsisakiau, atsisakiau gilintis į ją visomis 

prasmėmis. Išgyvenau vidinį konfliktą - per istoriją mokiausi, kad rusai buvo mus užėmę ir trėmė mūsų 

senelius, o po to reikėjo eiti į rusų kalbos pamokas. Namų darbus padarydavo mama arba kas nors kitas, kas 

suprasdavo rusų kalbą. Negaliu pasakyti, kad buvau susidūrusi su situacija, kurioje manęs neišgelbėtų anglų 

kalba. Kai yra anglų kalba, tai ta rusų kalba tampa šiandien man nelabai būtina ir svarbi. 

 

-Ar esate kada pabėgusi iš pamokų ir kaip dabar tai vertinate? 

-Aš esu organizavusi net masinį klasės pabėgimą, tai buvo vienas įdomiausių dalykų mokykloje. 
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-Ar buvo baisu baigti mokyklą? 

-Gal kažkiek ir buvo baisu, nes nežinai, kas bus toliau, kartu norėjosi sužinoti, kas bus toliau. Nors man patiko 

mokyklos etapas, po to buvo tik dar smagiau. 

 

-Ar norėtumėte grįžti į mokyklą? 

-Tikrai ne! Nes dabar aš jaučiuosi išmintingesnė ir turiu  didesnę gyvenimo patirtį. 

 

-Kokius lankėte būrelius ? 

-Lankiau daug būrelių. Teatrą pas V. Nedzveckaitę, ji mane labai daug išmokė: išmokė nebijoti reikštis, 

nebijoti kalbėti, nebijoti dirbti grupėje. Lankiau dailę, nes visą gyvenimą galvojau, kad ateitį siesiu su daile. 

Lankiau visokius sporto būrelius, kurie greit atsibosdavo. Dar lankiau chorą daug metų, kol susipykom su 

choro mokytoja, bet iš tikrųjų buvo labai smagu. 

 

-Ar yra kas nors, ko gailitės nepadariusi mokykloje ar universitete? Ką būtumėte dariusi kitaip? 

-Nėra to, ko aš dabar gailėčiausi. Man svarbiausias dalykas, kurį reikėjo padaryti mokykloje, buvo surengti 

maisto karą. (Juokiasi) Bet gailiuosi, kad ne visus klasės draugus pažinau.  

-Ko gyvenimas po mokyklos jus išmokė? 

-Atsakingumo, kurio dar vis mokausi. Būti atvira - jei eisi atviras gyvenimui, tai gyvenimas bus atviras tau. 

Jei tu būsi nelaimingas, tai nieko iš to gero nebus.  

 

-Ko sau palinkėtumėte? 

-Drąsos ir harmonijos. 

 

Susitikimas su Birute Kapustinskaite atskleidė tiesą, kad didelė sėkmė gyvenime yra atrasti save, tada nors ir 

sunku, bet jautiesi laimingas. Taip pat, kad sukurtum ką nors, reikia labai daug dirbti.  

Kornelija Grubliauskaitė, Eglė Vareikytė 
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Daugelis moksleivių neretai pagalvoja, kaip užsidirbti pinigų 

pačiam. Kaip tapti atsakingesniam už save ir nebeprašyti pinigų iš 

tėvų? Kaipgi rasti darbą, kai esi nepilnametis? Pasirodo, šiais laikais 

rasti darbą nuo 16 metų nėra taip jau sunku. Apie tai išsamiau 

papasakoti gali keli mūsų mokyklos moksleiviai. Tai Gabrielė 

Ruseckytė iš IVg klasės, Markas Bražinskas iš IVg klasės, Miglė 

Dičkutė iš IIIp klasės ir Dominikas Naus iš IIIb klasės. Jie pasidalins 

savo darbo patirtimi, papasakos plačiau apie tai, kokias profesijas 

jiems teko išbandyti, ir padės suprasti, kodėl vasaros darbas gali tapti 

jaunuolio mokytoju 

-Darbą susiradai pati ar per pažįstamus? 

-Per pažįstamus. Mamos pažįstama ieškojo darbuotojos, kuri galėtų 

dirbti batų parduotuvėje. Tuomet mama paklausė, ar aš galėčiau ten 

įsidarbinti ir, kadangi tuo metu labai norėjau užsidirbti savų pinigų, 

sutikau.  

 

-Smulkiai papasakok, kaip atrodė darbo diena. 

 -Ryte, atėjusi į darbą, išjungiu signalizaciją, įjungiu kasą ir įdedu 

reikiamą sumą pinigų. Apsitvarkau salę. Tuomet laukiu pirkėjų, 

padedu išsirinkti batus, surasti reikiamą dydį. Susitvarkau, kad visos 

prekės vaizdžiai bei gražiai atrodytų, o vakare darau ataskaitas, išimu pinigus iš kasos, išjungiu kasą, 

sutvarkau salę ir išeinu namo. 

 

-Kas patiko ir kas sekėsi dirbant? 

 -Labai patiko dirbti prie kasos. Pradžioje buvo gan sunku, tačiau, kai išmokau, pasidarė labai lengva.  

 

-Ar darbe buvo nesėkmių? Kokių? 

-Vienintelė nesėkmė buvo tuomet, kai susipainiojau ir įdėjau klientui du skirtingo dydžio batus. Po to rinkau 

batus ir pastebėjau, kad yra po vieną batą skirtingų dydžių. Deja, kliento pasivyti jau nebegalėjau. Laimei, po 

dviejų savaičių jis sugrįžo ir pasikeitė batus. Abu iš to smagiai pasijuokėme. 

 

 -Ką supratai, patyrusi nesėkmę? 

 -Po to, kai įvyko nesusipratimas su batų dydžiais, supratau, kad bet koks darbas reikalauja maksimalaus 

atsakingumo. Viską reikia šimtą kartų patikrinti ir apžiūrėti, kad nesuklystum. Tuomet tiek tu pats, tiek 

klientas būsite patenkinti. 

„Laiptai“ 10/MOKO...PATIRTIS 

Nestandartiška vasara paaugli Ų akimis 

Dirbo pardavėjos-konsultantės 

darbą batų parduotuvėje. 

Gabrielė Ruseckytė iš IVg 

klasės 

 



-Kaip susiradai darbą kitoje šalyje? 

-Tėvas dirba toje pačioje kompanijoje, tad pasiteiravo 

pažįstamų, ar yra laisvų vietų, jų buvo. Sutikau, nes 

norėjosi užsidirbti pinigų ir būti atsakingesniam už save. 

 

-Papasakok plačiau apie savo darbą. 

-Tiesą sakant, šis darbas buvo labai monotoniškas, dirbau 

aštuonias valandas penkių valandų darbą, tai tas likusias 

tris valandas nebežinojau, ką daryti. Ryte ateini į pirmąjį 

konferencijų kambarį, stumdai stalus, dėstai pieštukus ir 

užrašines, dedi stiklines su vandeniu, išneši šiukšles ir 

eini į kitą konferencijų kambarį, o ten darai lygiai tą patį. 

Nuobodi rutina. Nepatiko ir niūri aplinka, kurios nė kiek 

negerina įvairių tautybių žmonės ir jų skirtingos kalbos. 

 

-Ar buvo iššūkių? Kokių? 

-Mano darbas nebuvo sunkus. Kadangi dirbau vienas, nebuvo jokios konkurencijos: atlieki darbą ir viskas. 

Tad iššūkių nepasitaikė, bet nesėkmių buvo. Mano antra diena darbe, aš pilsčiau kavą ir netyčiom apipyliau 

senjorą, nukrito keli lašiukai, laimei, nepastebėjo... 

 

Ar nesigaili, jog vasarą nesiilsėjai,  dirbai? 

-Gailėjausi kiekvieną minutę, kad negalėjau ilgiau pamiegoti ir susitikti su draugais. Bet kitą vasarą, jei 

priimtų į tą patį darbą, vėl pasiaukočiau. Tokią motyvaciją teikia pinigai - smagu turėti savų pinigų, o ne 

mamos ar tėvo. 

 

  

Dirbo aptarnautoju konferencijų kambariuose 

Airijoje 

Markas Bražinskas iš IVg klasės 
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-Kodėl, nusprendusi dirbti vasarą, pasirinkai 

darbą kitoje šalyje?  

-Pasirinkau dirbti kitoje šalyje dėl aukštesnio 

ekonominio lygio, nes ten žymiai didesnės algos. Ir 

dirbdama mėnesį uždirbau tiek, kiek uždirbčiau per tris 

arba keturis mėnesius Lietuvoje. 

  

 -Kaip atrodo prekių krovėjos darbo diena? 

 -Atėjusi į darbą pasirašydavau, kelintą valandą atėjau, 

tuomet skubėdavau prie šaldytuvo ir bėgdavau į lauką, 

kad kuo greičiau suneščiau vandens butelius į 

šaldytuvą, nes po naktinės pamainos darbuotojai 

nebūdavo sudėję butelių, o ryte žmonės dažnai perka 

vandenį, todėl reikėdavo sudėti juos kuo greičiau. 

Tada susižiūrėdavau, kiek prekių trūksta lentynose, 

užsirašydavau ir eidavau į sandėlį paimti reikiamo 

kiekio produktų. Taip pat valydavau kolonėles ir mašinų plovimo vietą. Atėjus pietų metui pavalgydavau, o 

pavalgiusi vėl eidavau krauti prekių, nes per pietus viską išpirkdavo. Galiausiai eidavau aptvarkyti aplinkos, 

surinkti šiukšlių. 

 

 -Ar šis darbas atsakingas? Kodėl?  

-Taip, atsakingas, nes šaldytuvas yra pagrindinė vieta, iš kurios žmonės perka prekes, ir, jei neprikrausi 

prekių, bus žymiai mažesnis pardavimas. 

 

 -Ar buvo smagių momentų darbe? 

-Labai smagu būdavo išgirsti darbe lietuvių kalbą ir pasikalbėti su lietuviais. Dar susibendravau su viena 

panele ir turėjau bendradarbį, kuris vis juokaudavo ir bandydavo kalbėti su manimi rusiškai ir lietuviškai, o 

aš jam kažką atsakydavau prancūziškai. 

-Ką sužinojai apie save po pirmos darbo savaitės? 

 -Po pirmos darbo savaitės supratau, kad naujoje aplinkoje esu nelabai drąsi ir šiek tiek tingi, nes aštuonių valandų 

darbo man būdavo per daug ir paskutinę valandą tiesiog slampinėdavau. Pasivaikščiodavau, panešiodavau kažką 

ir stengdavausi daryti kuo lengvesnius darbus, nes jei viršininkas pamatydavo, kad kažkas tinginiauja, bardavo. 

 

  

Dirbo prekių krovėja „Total” degalinėje 

Liuksemburge 

Miglė Dičkutė iš IIIp klasės 
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-Ko gero, pradėdamas dirbti maisto prekių parduotuvės darbuotoju, 

kitaip įsivaizdavai savo darbo dieną nei vėliau? Kaip?  

-Taip, įsivaizdavau, kad ne tiek daug laiko praleisiu ant kojų ir kad galėsiu 

nors kartą atsisėsti per darbo valandas. Bet ne, to negalėjau daryti, taip pat 

kaip ir muzikos klausytis per ausinukus. Tai padarė darbo dienas niūresnes 

ir jas ištempti buvo žymiai sunkiau.  

 

-Kaip atrodė tavo darbo diena?  

-Ateinu vienuoliktą valandą ryto, persirengiu ir pradedu varginantį darbą ant 

kojų. Pasiimu vežimą, pilną produktų, ir kraunu juos iki tryliktos valandos 

dienos, tuomet galiu valandėlę atsipūsti ir užkąsti. Pasibaigus poilsiui vyksta 

ta pati rutina iki aštuntos valandos vakaro, bet vakarais darbas kur kas 

sunkesnis, intensyvesnis. Turėdavau per valandą su puse prikrauti daugybę 

lentynų joms skirtų prekių, o tų lentynų atrodė begalė.  

 

-Ką manai apie žmones, kurie visą gyvenimą dirba tokį darbą? 

-Manau, kad tie asmenys yra nelaimingi ir jiems nepasisekė gyvenime, gal jie silpnesni, nes negali ar bijo paleisti 

savo, kad ir mažą, bet stabilią algą ir bandyti susirasti kitą darbą su padoresne alga. Juk ne kiekvienas gali palikti 

savo darbą ir ieškotis kito. 

 

-Koks smagiausias prisiminimas dirbant? 

-Gal ne smagiausias, bet juokingiausias. Pjoviau apsauginę plėvelę nuo „PEPSI MAX“ dėžės ir netyčia įdūriau 

peiliu į butelį, o jis tiesiog sprogo man tiesiai į veidą. Beje, vienas senelis pamatė tai, kas man nutiko, ir pradėjo 

kvatoti. Bent kažkam diena tapo geresnė. Pagalvojus, buvo juokinga, nes niekad neįsivaizdavau, jog būsiu 

išmaudytas „PEPSI MAX“ gėrimo. 

 

-Ar vasaros darbas privertė apgalvoti kitokias profesijas, kurių norėtum mokytis? 

-Taip. Nes suvokiau, kad reikia išsilavinimo, jog nereikėtų dirbti tokių siaubingai sunkių darbų kaip manasis. 

-Štai tokia vasara buvo šių keturių jaunuolių akimis. O kokia bus ateinanti Tavo vasara? 

Liepa Rutkauskaitė, Gabija Šilaikytė 

Dirbo maisto prekių 

parduotuvės „Rimi“ darbuotoju  

Dominikas Naus iš IIIb klasės 
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Šiais laikais labai dažnai girdime žodį „savanorystė“. Tarp jaunų žmonių, socialiniuose tinkluose gausu pasiūlymų, 

kaip gali padėti kitiems, kartu realizuodamas savo gabumus, talentus ir įgydamas naujos patirties. Žmonės eina 

savanoriauti turėdami tikslą susirasti veiklos ir padaryti ką nors gero kitiems. Jaunieji savanoriai išsiugdo savybių, 

kurios praverčia ateityje siekiant karjeros, kuriant santykius su kitais žmonėmis ir auginant save kaip asmenybę. 

Paprašėme Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių, skiriančių didelę dalį laisvalaikio savanoriavimui, pasidalinti 

patirtimi. Visi jie patvirtino, kad savanorystę gali vadinti savo gyvenimo mokykla, nes ši veikla padeda atrasti save. 

-Kas paskatino savanoriauti? 

-Pažįstami ir draugai. 
 

-Ar sunku buvo surasti galimybę savanoriauti? 

-Buvo labai lengva susirasti pasiūlymų dėl socialinių tinklų. 
 

-Ką naujo sužinojai savanoriaudamas? 

-Patobulinau savo komunikacijos įgūdžius. 
 

-Kaip manai, kodėl savanoriavimas taip išpopuliarėjo 

jaunų žmonių rate? 

-Nes mes visi norime veiklos ir kartu suteikti kam nors 

naudos.   
 

-Ką tavo šeima mano apie savanoriavimą? 

-Šeima labai mane palaiko, daug visko leidžia todėl, kad 

savanoriauju. Tarkim, praleisti pamokas, ilgą laiką nebūti namie, pavyzdžiui, savaitę. Šeimos nariai labai 

manimi pasitiki, nes žino, kad darau kažką gero.  
 

-Ar manai, jog mokykloje renkamos socialinės valandos atveda į savanorystės kelią? 

-Priklauso nuo to, kur savanoriauji ir kaip savanoriauji. Jeigu mokykloje per prievartą valai lentą ar tvarkai 

spintas, tada, aišku, ne, nenuveda, bet jeigu susirandi, kas tau patinka, pavyzdžiui, padėti gyvūnų prieglaudoje, 

tada tikrai taip.  
 

-Kaip manai, žmonės daugiau savanoriauja, kad padėtų kitiems ar siekia asmeninės naudos? 

-Žmonės eina savanoriauti, kad patys įgytų kažkokių naujų kompetencijų, tačiau taip pat prisideda prie 

visuomenės gerovės, suteikia naudą. 
 

-Kokios naudos eidamas savanoriauti ieškojai sau? 

-Praplėsti akiratį. Konkrečiai nieko nesitikėjau. Ir išėjo taip, kad labai daug išmokau. 
 

-Kaip manai, kokios asmeninės naudos gali siekti kai kurie savanoriai? 

-Priklauso nuo to, kur savanoriauji. Tarkim, jei eini į gyvūnų prieglaudą, tai tu sieki padėti gyvūnams. Bet yra ir 

tokių, kurie nori pasirodyti esą geri žmonės.  
 

-Kaip manai, kokiais tikslais jauni žmonės savanoriauja festivaliuose iš tikrųjų? 

-Norėdami gerai praleisti laiką. Kai savanoriauji festivaliuose, tau nereikia mokėti už bilietą, už koncertus. 
 

-Ar galėtum savanorystę vadinti savo gyvenimo mokykla? 

-Tikrai taip. 
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Neatskleistos paslaptys apie savanorystĘ 

Savanoriauja bėgimo maratonuose, festivaliuose, 

Lietuvos moksleivių sąjungos Vilniaus padalinyje 

yra programų koordinatorius  

Edgaras Dambrauskas iš IIIc klasės 

 

 



-Kas paskatino savanoriauti?  

-Neturėjau veiklos, atsibodo švaistyti savo laiką veltui. Rinkausi 

gyvūnų prieglaudą „Lesė“, nes niekada neturėjau galimybės 

auginti šuns, tad tai buvo puiki proga rūpintis patinkančiais 

gyvūnais. 

-Ar sunku buvo surasti galimybę savanoriauti? 

-Seniai žinojau apie gyvūnų prieglaudą „Lesė“, taip pat dažnai 

matydavau internete, girdėdavau apie ją kalbant draugus, tad 

reikėjo tik palaukti šešiolikos metų, nes ten leidžiama savanoriauti 

nuo šešiolikos. 

-Ką naujo sužinojai savanoriaudama? 

-Išmokau daryti įvairias procedūras: lašinti lašiukus į akis, ausis, gydyti nuo ausų uždegimo, leisti insuliną. 

-Ką tavo šeima mano apie savanoriavimą? 

-„Laura, tai gal  tu jau miegok toj „Lesėj“, juk kačių kambariuose yra sofų, kodėl gi ne, kodėl tu išvis grįžti 

namo, jei kiekvieną vakarą ten eini.“ „Taip, tai yra mano tėvų nuomonė“, – juokiasi Laura. 

-Kokia atmosfera tvyro tarp savanorių? 

-Yra daug draugiškų savanorių, bet yra ir tokių, kurie mėgsta pavadovauti. Jei labai noriu vedžioti kurį nors 

šunį ir nenoriu niekam kitam jo duoti, tada palieka jį man, nes vis tiek yra sutarimas, pagarba tarp 

savanorių. 

-Kas tau būna sunkiausia savanoriaujant? 

-Būna labai sunkių pamainų, kai savanoriai nesusirenka į pamainą, dirba po vieną du žmones, o gyvūnų 

maždaug šimtas. Yra ganėtinai sunku, bet verta. Kartais pasibaigus pamainai užplūsta emocijos: „Pagaliau 

einu namo!“ 

Ar galėtum savanorystę vadinti savo gyvenimo mokykla? 

-Taip, tikrai galėčiau. Savanorystė mane išmokė atkreipti dėmesį į smulkesnius dalykus. Taip pat kitaip 

vertinti žmones, pavyzdžiui, žiūrėti ne į jų aprangą, o į jų asmenybę. 
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Savanoriauja gyvūnų prieglaudoje 

„Lesė“ beveik metus 

 Laura Šimkutė iš IIIc klasės 

 

 

 



Nepaisydami sunkumų savanoriai visada grįžta, stengiasi, aukoja savo laisvalaikį, atiduoda savo energiją, bet kaip 

atlygį jie gauna ne pinigus, o patirtį, įgyja reikalingų savybių, patiria gerų emocijų ir turi, ką prisiminti. Ar tikrai 

savanorystė yra darbas be atlygio? Kiek daug iš tikrųjų mes gauname padėdami kitiems? Kiek daug prarandame skirdami 

laisvalaikį tik sau? Savanorystė yra viena iš daugelio mūsų gyvenimo mokytojų, bet ar tikrai apie ją žinome viską?  

Miglė Dičkutė, Julija Navickaitė 

-Kas paskatino savanoriauti? 

-Turbūt noras padėti kitam ir daryti pasaulį geresnį.  
 

-Ar sunku buvo surasti galimybę savanoriauti? 

-Ne, kadangi šiais laikais labai daug galimybių ir vietų savanoriauti. 
 

-Ką naujo sužinojai savanoriaudama? 

-Na, savanoriaujant prieglaudoje visų pirma pasikeitė mano požiūris į 

gyvūnus. Taip pat sužinojau daug naujo, kaip suteikti pirmąją pagalbą 

gyvūnui, ir panašiai.  
 

-Kaip manai, kodėl savanoriavimas taip išpopuliarėjo jaunų žmonių 

rate? 

-Tai pirmas dalykas turbūt – socialinės valandos, bet šiaip, manau, šiuolaikinis jaunimas neatitinka senų žmonių 

stereotipų, jog nieko nenori veikti ir daro viską tik dėl savęs.  
 

-Ką tavo šeima mano apie savanoriavimą? 

-Manau, kad palaiko mane, mes dažnai apie tai nekalbam, nes man iš tikrųjų nelabai svarbu kitų nuomonė.  
 

-Ar skatini savo draugus savanoriauti? 

-Taip, žinoma. Mano dėka prieglaudoje dabar savanoriauja keturi mano draugai. 
 

-Kiek tau buvo metų, kaip pradėjai savanoriauti? 

-Net tiksliai nepamenu, galbūt septyneri ar aštuoneri. 
 

-Kodėl būdama tokių metų tu rinkaisi savanoriauti, o ne eiti į kiemą pažaisti su kitas 

vaikais? 

-Laiko užteko ir pažaisti kieme. 
 

-Kaip manai, ar tai, kad žmogus savanoriauja, priklauso nuo tėvų auklėjimo, ar vaikystės patirties? 

-Jeigu žmogui kažkada reikėjo pagalbos pačiam ir jis gavo tą pagalbą, tada jis pats nori suteikti tą patį kitiems.  
 

-Ar vaikystės patirtį, kuri paskatino pradėti savanoriauti, stengeisi perteikti kitiems draugams? 

-Stengiausi perteikti jiems ne savo auklėjimo patirtį, o dabartinę patirtį savanoriaujant, nes „Lesėje“ dirbu ne 

nuo vaikystės. 
 

-Minėjai, kad „Lesėje“ labai gera bendruomenė, tai kodėl tada vis tiek norėjai pasikviesti savo draugus 

savanoriauti kartu? 

-Aš manau, kad kuo daugiau žmonių prisidės prie tokio tikslo - padėti gyvūnams - tuo lengviau bus jį pasiekti. 
 

-Ar galėtum savanorystę vadinti savo gyvenimo mokykla? 

-Tikrai taip, ji daug prisidėjo prie mano asmenybės formavimo. 
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Savanoriauja ,,Maisto banke‘‘, 

gyvūnų prieglaudoje „Lesė“ 

Ieva Bairašauskaitė iš IIIa 

klasės 

 

 



Gyvenime mes sutinkame daug mokytojų, kurie palieka pėdsakus mūsų 

širdyse. Tie mokytojai nebūtinai turi būti konkretūs asmenys, tai gali būti 

kažkoks neapčiuopiamas dalykas, pavyzdžiui, kelionės. Šia tema mes 

pasikalbėjome su mūsų gimnazijos mokiniais, sužinojome, ką jie galvoja apie tai. 
 

Pirmas pašnekovas, kuris papasakojo apie savo įsimintiniausią kelionę, buvo 

Ugnius. 
 

-Ar dažnai keliauji? 

-Taip, dažnai, kelis kartus per metus. 
 

-Kokia buvo įsimintiniausia kelionė? 

-Kelionė, kuri buvo šią vasarą, į Ispaniją. Šalis įspūdinga. Patiko gotikos, baroko, 

renesanso architektūros mišiniai miestuose. Nepakartojama atmosfera, rami 

aplinka ir žmonės, malonus klimatas, ypač smagu pasėdėti paplūdimyje ir išgerti 

vaisinį kokteilį, nes tai sukuria puikią atostogų atmosferą. Beje, buvo skanus 

maistas, labai patiko tapos (greitai pagaminami užkandžiai), chorizo (tradicinė 

ispaniška dešra), paelija (ryžiai, troškinti su jūrų gėrybėmis), gaspačo (šalta 

ispaniška pomidorų sriuba). 
 

-Ką matei ten, ką aplankei? 

-Gyvenau Lloret de Mar kurortiniame miestelyje. Buvau Karališkuose rūmuose 

Madride, Madrido Nepriklausomybės aikštėje šalia Alkatos vartų, šv. Šeimynos 

bažnyčioje Barselonoje, Pubolyje, miestelyje, kurį padovanojo dailininkas 

Salvadoras Dali savo mylimajai Galai. Įdomu tai, kad jo pramonė buvo tik 

alyvuogės ir vynas, nes Gala labai mėgo vyną. Aplankiau Salvadoro Dali muziejų 

ir teatrą, kuris yra Figueres mieste. Ten yra laikomi patys žymiausi dailininko 

kūriniai, taip pat jo paskutiniai aliejinių dažų paveikslai. Įdomus faktas, kad 

saldainių Chupa Chups logotipą sugalvojo pats Salvadoras Dali. 
 

-Ar galėtum keliones pavadinti gyvenimo mokytojomis? 

-Taip, nes keliaudamas aš sužinau daug naujų dalykų bei informacijos apie 

šalį pradedant nuo maisto, baigiant šalies kultūros raidos istorija. Tai 

praturtina pasaulėžiūrą, todėl keliauti yra vertinga ir įdomu. 
 

-Ar norėtum dar kartą sugrįžti į Ispaniją? Ar yra tokių vietų, kurias 

norėtum dar aplankyti? 

-Taip, norėčiau dar daug kartų nuvykti į šią šalį. Tikrai būtų daug naujų, 

neatrastų vietų. Būtų puiku pakeliauti po visą Ispaniją, o ypač norėčiau 

aplankyti Alchambra rūmus Granadoje, Barselonos jūrų muziejų ir Drakono 

olas, kur yra vienas didžiausių požeminių ežerų pasaulyje. 
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SavĘs ir pasaulio paŽinimas keliaujant 

Ugnius Greckis iš IId 

klasės 

 

Lloret de Mar 

Salvadoro Dali muziejus 



Kitas žmogus, kurį mes kalbinome - Tautvydas. 

 

-Prisistatyk. 

- Esu Tautvydas Bridikis iš IId klasės. 
 

- Ar dažnai keliauji? 

-Anksčiau dažnai keliavau, dabar jau ne. Kai buvau jaunesnis, o tiksliau dešimties metų amžiaus, labai dažnai 

keliaudavau. 
 

-Kokia buvo įsimintiniausia kelionė? 

-Mano įsimintiniausia kelionė - į Belgiją, nes praleidau ten trejus metus. Gyvenau Mons 

mieste dėl tėčio darbo reikalų. Toje šalyje susipažinau su belgų kultūra ir gyvenimo 

būdu. Tai buvo vieni iš geriausių metų mano gyvenime, todėl ši kelionė ir buvo 

įsimintiniausia. 
 

-Ką įdomaus matei Belgijoje? 

-Vaterlo mūšio vietoje pastatytą Vaterlo paminklą, gražiausią Belgijos pilį Gravensteen, 

šv. Mykolo ir šv. Gudulos katedrą Briuselyje, kuriai sukurti prireikė apie 300 metų. 

 Labiausiai patiko du festivaliai: „Gėlių kilimas“ ir „Binche festivalis“. „Gėlių kilimas“- 

kas dvejus metus vykstantis renginys Briuselyje, į kurį atvažiuoja savanoriai iš visos 

Belgijos, kad iš gėlių nupintų kilimą. Binche festivalis vyksta Binche mieste. 

Sekmadienį-pirmadienį vyksta gatvės pasirodymai. Antradienį žmonės apsirengia 

ypatingais kostiumais, eina aplink miestą su mandarinais ir linksmai mėto juos į žmonių 

minią arba į pavienius žmones, kadangi manoma, kad tai neša sėkmę. 
 

-Kokie žmonės Belgijoje? 

-Belgijos žmonės labai ramūs, turi įdomų gyvenimo būdą. Iš ryto prieš 

darbą išgeria alaus bokalą, o po darbo visada eina su šeima vakarieniauti 

kavinėse. Šiltuoju sezonu mėgsta 

daryti sendaikčių masinį išpardavimą, 

ištisi miesteliai virsta turgais. Žmonės 

išneša daiktus į gatves ir pardavinėja. 

Visa tai pasirodė įdomu ir neįprasta. 
 

-Ar galėtum kelionę pavadinti 

gyvenimo mokytoja? 

-Taip, galėčiau. Kelionė buvo labai 

vertinga, nes sužinojau apie belgų kultūrą, papročius bei tradicijas, išmokau 

anglų kalbos ir susidraugavau su daug gerų žmonių. 
 

-Ar norėtum ten dar grįžti? 

Grįžti labai norėčiau. Jeigu būtų galimybė, tai ten ir gyvenčiau. 

Diana Kornilova 
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Festivalis „Gėlių 

kilimas“ 

Mons miesto centras 

„Binche festivalis“ su 

mandarinais 



Tai linksma, šmaikšti, intriguojanti, šiek tiek liūdna, priverčianti 

mąstyti, nustebti, kartais šokiruojanti, ne visada atvira istorija. 

Tai knyga apie draugus, kurie nepaiso klaidų ir paslapčių, 

draugystę, kuri išliks net ir praėjus daugeliui metų, draugystę tarp 

kraujo brolių ir likimo draugų. 

Tai istorija apie dviejų brolių pabėgimą nuo piktavalės tetos, norą 

būti kartu ir kovą prieš išsiskyrimą. 

Tai pasaka apie neįtikėtiną magiją, tokią visų trokštamą, bet 

nepasiekiamą.  

 

Romano pradžioje pasakojama, kaip du 

našlaičiai broliai, neturėdami geresnės išeities, 

susideda su benamių vaikų gauja. Šie priima abu 

brolius kaip savus, leidžia prisiglausti, 

neklausdami apie jų praeitį, padeda išgyventi, 

dalinasi savo ir taip skurdžiomis atsargomis, neprašydami jokio atlygio už tai. Iš pat pradžių broliai priimami 

kaip šeima, tokia šeima, kuri nepalieka savų bėdoje. Smagu skaityti apie tyrą, ištikimą draugystę. 

O kur apsistojo gatvėje 

atsidūrę broliai? Šią paslaptį turi 

išsiaiškinti tetos pasamdytas 

seklys. Pabėgti nuo jo nėra pats 

lengviausias darbas, jis sumanus 

ir gudrus kaip niekas kitas, bet 

brolių draugai benamiai irgi 

neatsilieka. Prisiviliojęs patį 

smalsiausią iš benamių, 

vaidindamas milžinišką paukščių 

lesyklą, seklys išsiaiškina ne visai 

įtikimą jų slėptuvės vietą – 

apleistą kino teatrą. Deja, 

nepajėgęs daugiau nieko 

išsiaiškinti, seklys yra 

priverčiamas bėgti. Benamiai, 

pasinaudoję savo žmonių 

skaičiumi ir puikiais vaidinimo 

sugebėjimais, išsisuka nuo 

persekiotojo. Pažemintas ir 

nusivylęs, jis priverstas grįžti prie 

senų seklio metodų. Ar prieš 

geležinę logiką benamiai irgi 

galės atsilaikyti? 

Labiausiai knygos istorijoje 

intriguoja ne benamių gaujos 

vado, Vagių Karaliaus, asmuo ar 

ištaiginga benamių slėptuvė, o  

neįprasti dalykai, vykę prieš 

kelerius metus. Seniau mieste 

stovėjusi įstabaus grožio karuselė, 

dovanota turtingo pirklio, buvo 

daugybės gandų šaltinis. Iš šnekų 

galėjai pagalvoti, kad karuselė 

turėjo magiškų galių. Vos keli 

apsisukimai ir jau esi keleriais 

metais vyresnis! Ne vienas norėjo 

pasinaudoti karuselės galiomis... 

Įdomu, kiek toli jie buvo 

pasiruošę eiti dėl tokių neįtikimų 

dalykų. Deja, vieną dieną tas 

nuostabus statinys buvo 

meistriškai išrautas iš žemių, 

pavogtas ir žmonės galiausiai jį 

pamiršo...  

Manau, Cornelia Funke „Vagių Karalius“ miela, 

lengvo skaitymo knyga, o iš tikrųjų slepia puikią 

istoriją, įdomią visiems, pasiruošusiems ieškoti 

paprastų stebuklų. 
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BendraamŽiai rekomenduoja ... knygĄ 

 

„Vadinasi, tu iš tikrųjų esi vagių karalius, - tyliai tarė 

nepažįstamasis. - Na gerai, būk su kauke, jei nenori 

rodyti savo veido.“ 

Cornelia Funke. „Vagių Karalius“ 

Įsitikinkite, ar verta sužinoti Vagių 

Karaliaus istoriją? 

 

Greta Vilkončiūtė 



 Mums – sambūrio Laiptai moksleivėms Lukai ir 

Erikai – sužinojusioms, kad pirmasis gimnazijos 

laikraščio numeris bus apie gyvenimo mokytojus, 

kilo mintis parašyti probleminį straipsnį mokinio ir 

mokytojo santykių tema, nes ta tema pasirodė aktuali 

ir verta dėmesio. Entuziastingai puolėme aptarinėti 

šią iš pažiūros lengvą, taip mums pasirodė, užduotį. 

Tikslai ir užmojai buvo dideli, idėjų taip pat netrūko, 

bet lūkesčiai atlikti darbą taip, kaip tikėjomės, 

priblėso. Norėjome sužinoti abiejų pusių nuomones 

apie dažniausias mokinių ir mokytojų nesutarimo 

priežastis ir tai atlikti mums pavyko, bet iškilo 

problema – tiek mokytojai, tiek mokiniai netryško 

noru būti viešai aprašyti, o mes suprantame, jog 

darant išvadas reikia remtis konkrečiais pavyzdžiais. 

Tai, ką pavyko nuveikti, mums padėjo susidaryti tik 

bendrą vaizdą. Liko problema – sužinoti konkrečių, 

efektyvių, ne tik bendrais pasvarstymais paremtų 

būdų, atrasti įkvepiančių istorijų bei patirčių, kurios 

galėtų būti aprašytos. Pateikiame Jums pirmąjį savo 

bandymą kalbėti šia tema, bet temą prižadame dar 

gilinti ir tęsti, mėginsime prisikasti prie gilesnių 

atsakymų, nes juos žinoti yra verta ir nauding

Mokytojai - neatsiejama 

kiekvieno mokinio gyvenimo 

dalis. Šie žmonės lydi mus nuo 

mažumės, augina mus, ugdo ir 

ruošia gyvenimui, o galiausiai 

– išleidžia į nuotykių pilną 

pasaulį. Jei savo gyvenime 

neturėtume mokytojų, tai nemokėtume įvairiausių dalykų, pradedant nuo 

elementarių – skaitymo, rašymo ar matematikos uždavinių sprendimo - ir 

baigiant sudėtingais – kaip atsakingai priimti sprendimus ir spręsti įvairias 

gyvenimiškas situacijas, bendrauti, mokytis, tobulėti. Tačiau retsykiais 

tampa sudėtinga objektyviai įvertinti mokytojo vaidmenį mūsų gyvenime 

dėl interesų nesutapimo ar tarpusavio konfliktų, tad nusprendėme išsikelti 

sau klausimą – kaip patys galime pagerinti santykius su mokytojais? 

  

Vienas iš būdų, kaip pagerinti 

santykius su mokytojais, yra 

pasitikėti jais. Visi žinome, jog 

pasitikėjimas įgyjamas bėgant 

laikui, bet be jo neįsivaizduojama 

jokia draugystė. Nedidelė dalis 

mokinių gali įsivaizduoti 

mokytoją kaip draugą, nes dažnai 

dalykiniai santykiai užgožia norą 

bendrauti su mokytoju atviriau ir 

neleidžia augti pasitikėjimui 

tarpusavio santykiuose. Vilniaus 

Pilaitės gimnazijos puslapio 

,,Facebook’’ platformoje atliktoje 

apklausoje iš šimto aštuonių 

apklaustųjų tik trisdešimt keturi 

mokiniai į klausimą ,,Ar galite 

pasitikėti ir pasipasakoti 

mokytojams?‘‘ atsakė teigiamai. 

Tai verčia susimąstyti, kodėl taip 

yra ir kaip tai pakeisti? Mes 

suprantame, kad žodžiai 

,,pasitikėk mokytoju‘‘ problemos 

taip paprastai neišspręs, bet 

galima pradėti nuo mažų 

žingsnelių. Vienas iš pirmųjų yra 

pažvelgti į mokytoją ne tik kaip į 

pedagogą, bet kaip į sau lygų 

pašnekovą, kurį turime gerbti. Kai 

įvykdome pirmąjį žingsnį, yra 

žymiai lengviau pereiti prie 

antrojo – surasti abiems pusėms 

aktualių pokalbio temų, kurios 

gali būti susijusios tiek su 

mokykla, tiek su kitais įvairiais 

gyvenimiškais dalykais. Kaip 

mokytojai gali mums atvirai 

išsakyti savo nuomonę, taip ir 

mes galime argumentuotai 

išreikšti savąją. Nepamirštant 

pagarbos ir pasinaudojus 

anksčiau paminėtais patarimais 

galima tapti puikiais bičiuliais su 

mokytoju, nes jis yra toks pat 

žmogus kaip ir mes, tik turi 

daugiau žinių ir gyvenimiškos 

patirties, kuria gali pasidalinti su 

mumis. 
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Įklimpome … 



Kitas būdas sustiprinti ryšį su 

mokytoju yra aktyvus 

dalyvavimas pamokose ir 

sąžiningas darbų atlikimas. 

Mokytojai, matydami pastangas ir 

iniciatyvą mokytis, pastebės 

mokinio potencialą, jaus jam 

didesnę pagarbą ir norės skirti 

daugiau jėgų ugdydami vaiko 

asmenybę, nes bus matomas 

progresas. Net neabejojame, jog 

jums gyvenime teko atsidurti 

situacijoje, kai santykiai su 

mokytoju pasisuko teigiama 

linkme, parodžius daugiau 

pastangų ir noro mokytis. Taip 

nutiko ir mokinei iš mūsų 

mokyklos, ji nenorėjo atskleisti 

savo tikrojo vardo, tad 

pavadinome ją Ugne. Ji atskleidė 

savo istoriją, kaip geresnis 

pasiruošimas bei įdedamas darbas 

pamokoms suteikė jai galimybę 

turėti geresnius, šiltesnius 

santykius su mokytoju. Tai įvyko 

praeitų mokslo metų žiemą. Tuo 

metu ji jautė motyvacijos trūkumą 

ruošti namų darbus, mokytis ir 

dirbti pamokose, bet sužinojusi 

apie būsimą matematikos 

kontrolinį nusprendė susiimti. 

Praleido daug sekinančių valandų 

spręsdama matematikos 

uždavinius, bet tai jai pasiteisino 

ne tik geru rezultatu, bet ir 

nuoširdžia mokytojo pagyra, kuri 

suteikė motyvacijos ne tik 

stengtis toliau, bet ir suprasti, 

kokie mokytojai gali būti 

nuoširdūs, ir džiaugtis savo 

mokinių pasiekimais. Čia ir 

galime prieiti prie išvados, jog 

noras pagerinti mokymosi 

rezultatus gali teigiamai paveikti 

ir santykius su mokytoju

. 

Paminėjome visus asmeniškai išbandytus būdus, kaip galime pagerinti mokytojo ir mokinio tarpusavio 

santykius, tad jums lieka patiems nuspręsti, ar esate pasiryžę atvirai ir nuoširdžiai kalbėtis su mokytojais, 

nemeluoti, atsakingai ir sąžiningai atlikti įvairias paskirtas užduotis, aktyviai dalyvauti pamokose ir rodyti 

norą mokytis ne tik artėjant atsiskaitymui. Tai nėra lengva užduotis, tačiau sugebėję įvykdyti tai, palikti už 

savęs tinginystę ir atradę motyvacijos tobulėti ir augti kaip asmenybei jūs gaunate dvigubą naudą: pagerėja 

mokymosi rezultatai bei suteikiama puiki galimybė komunikuoti su išsilavinusiai ir daug gyvenimiškos 

patirties turinčiais žmonėmis – mokytojais. 

Luka Arnašiūtė, Erika Balasevičiūtė  
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Horizontaliai: 

1. „Jei neturite skiestuvo, galite naudoti ausines.“  

3. „Žmonės, šnekėkit su manim.“ 

4. „Žmonės, būkit žmonės.“ 

10. „Padėkit debilofonus.“ 

11. „Pas mus mokykloj ne kompai sugedę, o grandis tarp 

kompo ir kėdės.“ 

12. „Man labai patinka džiazas.“ 

13. „Dabar sakai arba... 1“ 

16. „Gausit direkcinį.“ 

Vertikaliai: 

2. „Tiek žodžių šios dienos Evangelijoj.“  

5. „Viskas, nuo kitos pamokos sėdat į pirmą suolą: 

shutdown.“ 

6. „Šliūbinės, į zaksą nuvesiu.“ 

7. „Aš tavo mamą pažįstu, sesę pažįstu ir žinau, kur 

gyveni.“ 

8. Kreipinys „Gerbiamieji“ 

9. Kreipinys „Moliūgėliai“ 

14. „Aš tavęs į vienuoliktą klasę nekelsiu!“ 

15. „Negaliu sakyt, išsilavinimas neleidžia.“ 

Pasitikrink, ar pažįsti mūsų gimnazijos mokytojus! 

Spręsdami kryžiažodį įrašykite vardą mokytojo, kurio populiarią frazę 

perskaitėte. 

Sėkmės! 

Atsakymai kitame numeryje 

„Laiptų“ žurnalistai: 

Miglė Dičkutė, Julija Navickaitė 

Luka Arnašiūtė, Erika Balasevičiūtė 

Eglė Vareikytė,  Kornelija Grubliauskaitė 

Elzė Kozlovskytė, Evelina Michailovskytė 

Greta Vilkončiūtė, Gabija Šilaikytė, Liepa Rutkauskaitė 

Patricija Damulevičiutė, Milda Bieliūnaitė, Rusnė Gedvilaitė 

Diana Kornilova, Kamilė Adžgauskaitė, Raminta Siniauskaitė 

 

Kryžiažodį sudarė 

Kamilė Adžgauskaitė, 

Raminta Siniauskaitė 

„Laiptų“ dizainas – Roberto Česnulio „Laiptų“ iliustratorės: 

Elzė Milašiūtė, Medeina Janušaitė 


