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BŪK KIŠKIs
Grįžtame su naujuoju
laikraščio numeriu!
„Sugaukime valandą, kuri ateina; nesivykime jos, kai
išeina.“ (Anglų poetas William Shakespeare).
Jau praėjo nemažai laiko nuo tada, kai išleidome
paskutinį laikraščio numerį. Tačiau mes niekur
nedingome.
Intensyviai
dirbome,
kuruojami
„Žurnalistikos laboratorijos“ projekto žurnalistų,
ruošėme naujas skiltis, mokėmės, kaip geriau pateikti
mūsų laikraštį ir tinkamai jį sumaketuoti. Išklausę
Lietuvos žurnalistikos centro (LŽC) mentorių patarimų ir
įvairiausių mokymų, pristatome Jums atnaujintą
laikraščio numerį. Labai tikimės, kad jis bus įdomesnis,
aktualesnis ir išsamesnis.
Skulptorius Andrius Petkus

Linkime Jums gero skaitymo!
Visada su Jumis ir dėl Jūsų
Jaunųjų žurnalistų redakcija

„Po darbo visuomet malonu
permesti keletą žodžių, taip
niekur neskubant, ramiai ir
tyliai… Prisiminti „gerus
laikus“, tuos, kurie praėjo, o
praėję būna visuomet patys
geriausi.“ (Poetas Alfonsas
Nyka - Niliūnas)
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Mokykla - vaikų kalėjimas?
Dažnai girdime frazę: ,,Nekenčiu mokyklos!“ ar ,,Noriu greičiau dingti iš
čia!“, ir netgi pradėjome nekreipti dėmesio į šiuos nusiskundimus. Galbūt
taip dažnai girdime, kaip blogai yra toje mokykloje, kad net pripratome
prie tos minties? Taip neturi būti. Mokyklose mokiniai turėtų jaustis gerai.
Juk čia augame, vystomės, atrandame save, savo pomėgius, interesus. Tad
yra labai svarbu, kad mokykloje vyrautų gera atmosfera.
Tam, kaip mes jaučiamės mokykloje, įtaką gali daryti ir aplinkiniai:
mokytojai ar klasiokai, su kuriais tenka matytis kiekvieną dieną. Bet ne
kiekvienam yra lengva rasti bendrą kalbą su žmonėmis, kurių net
nepažįstame. Galbūt per daug skiriamės? O gal net nepabandome atrasti
bendros kalbos?

Paklausėme, ką apie atmosferą mokykloje mano patys mokiniai.
-

Mūsų mokykloje yra įvairių vietų, vienos primena ligoninę, bet kitos
spalvingos, tvarkingos. Greitu laiku mokykla plėsis, gaus kitą pastato dalį,
kuri šiuo metu priklauso profesinei mokyklai. Greičiausiai, gavę visą
pastatą, sulauksime renovacijos darbų, atsiras naujų baldų, naujų klasių ir
spalvų. Kuo tolyn, tuo tik bus geryn!

Mano nuomone, atmosfera mokykloje yra prasta. Netgi sakyčiau, kad
mokykloje jaučiuosi blogiausiai. Labai trūksta pozityvo, klasiokai mėgsta
kištis ne į savo reikalus, yra netolerantiški kitiems. Jaučiu gan didelį
spaudimą moksluose. Galbūt taip yra dėl to, kad mokykla maža, todėl viskas
daug labiau pastebima. Manau, visiems reikėtų į viską žiūrėti paprasčiau ir
labiau domėtis savimi, o ne kitais.
Lietuvos mokyklose viena iš problemų yra patyčios. 2018 m. duomenimis,
patyčias patiria 30 proc. mokinių. Visi mėgsta pajuokauti, gal net paerzinti
vienas kitą, bet tarp pajuokavimo ir patyčių yra labai plona linija. Kito
kažkoks pakomentavimas ar pajuokavimas gali sugadinti visos dienos
nuotaiką, todėl reikia rinktis, ką sakome.

-

Aš visai gerai jaučiuosi mokykloje. Mokytoja man patinka, pamokos irgi.
Tik klasiokai kartais lenda ir tyčiojasi iš kitų. Tai labai atsibosta. Gal
reikėtų, kad mokytoja su jais pakalbėtų ir juos apramintų.
Galbūt ne visiems patinka mokytis matematikos, lietuvių, istorijos ir kt.
Tačiau po pamokų galime pasirinkti veiklą, kuri mums iš tikrųjų patinka.
Vieni mėgsta sportą, tad eina į jiems patinkantį sporto būrelį, antri domisi
menu, treti gamtos mokslais, muzika ir t. t. Bet ką daryti, jei mokykla negali
pasiūlyti tau tinkamos veiklos?

-

Aš gerai jaučiuosi mokykloje. Atmosfera irgi gera. Tik galėtų būti daugiau
būrelių, nes man tenka važiuoti į miestą. Būtų geriau, jei būreliai būtų
vietoje.

Vieniems mokykla nepatinka, na, o kiti joje jaučiasi puikiai. Labai priklauso
nuo to, kaip mes sutariame su mus supančiais žmonėmis, kaip į viską
žiūrime, su kokia nuotaika ateiname. Yra moksleivių, kurie į viską žiūri
pozityviau ir mokykloje nemato jokių trūkumų.

-

Mūsų mokykla yra gana maža, dar auganti. Todėl neturi galimybės pasiūlyti
įvairesnių būrelių. Tačiau tikrai nėra taip, kad jų nebūtų. Vis vien, laikui
bėgant, mokykla plėsis ir atsiras daugiau veiklų.

Kokia aplinka mus supa, taip ir jaučiamės. Jei graži – gera ir nuotaika. Todėl
mokyklose stengiamasi palaikyti švarą, įterpti daugiau spalvų, pastatyti baldų, kad tik įėjus į mokyklą, pasitiktų puiki atmosfera. Dažnai mokiniai renkasi
mokyklas pagal jų išvaizdą, nes geriau eiti į tą mokyklą, kuri yra geriau
prižiūrėta.

-

Nežinau, atmosfera mokykloje, kaip ir gera. Tik galėtų būti (mokykla – red.
past.) gražesnė. Gal mokykloje galėtų būti daugiau spalvų, baldų, nes
dabar kaip kokioje ligoninėje. Taip, manau, jei mokykla būtų gražiau
įrengta, būtų dar geriau. O šiaip, viskas patinka.

Atmosfera – normali. Visai linksma leisti laiką su klasiokais. Mokytojai
taip pat labai patinka, ypač, lietuvių kalbos mokytoja, kuri veda daug
įdomių būrelių. Net nežinau, neturiu kuo skųstis.
Mokykloje mokomės bendrauti, sutarti, susipažinti, pristatyti save.
Sutinkame daug įvairių žmonių. Su kai kuriais susibendraujame ir gal
net tampame geriausiais draugais.
Man mokykloje patinka. Mokausi su savo geriausiomis draugėmis,
pamokos įdomios, mokytoja kartais griežta, bet vis tiek ją mylim.
Patinka ir renginiai, kurie dabar vis dažniau vyksta, nes galiu ir po
pamokų susitikti su draugais. Tai man viskas tinka.
Taigi moksleivių nuomonė yra pasiskirsčiusi pusiau. Vieniems mokykla
visai nepatinka, jie jaučia didelį spaudimą, blogą atmosferą klasėse, o
kitiems labai patinka, nes geri mokytojai, klasiokai. Tai tik parodo, kad
visi esame skirtingi. Norint mokykloje gerai jaustis, reikia visiems įdėti
pastangų. Manau, laikui bėgant, mūsų skyrius gerės, tik reikia noro,
pastangų ir gero vadovo.

Skilties ir fotografijų autorė Gabija
Mackonytė
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Gyvalazdės - pagaliukas
ar gyvūnas?
Kas yra gyvalazdės?
-

Gyvalazdė – vabzdys, kuris apsimeta pagaliu, kad jo
nesuvalgytų plešrūnai. Nusprendžiau jas aprašyti, nes jos yra
įdomūs gyvūnai. Pats pradėjau auginti dėl to, kad jos atrodė
keistai ir norėjau naujų augintinių.

Kaip rūpintis gyvalazde?
-

Ji turi turėti terariumą, du kartus ilgesnį ir platesnį nei ji pati.
Jos valgo aviečių, ąžuolų ir kopūstų lapus.

Iš kur gavau gyvalazdes?
-

Jas gavau iš mamos draugės, nes ji jau nebenorėjo auginti.
Labai apsidžiaugiau, kai tai išgirdau, nes norėjau jas gauti.

Iš kur atsirado gyvalazdės?
-

Jos dažnai dauginasi partenogenetiškai – patelės deda
neapvaisintus kiaušinėlius, iš kurių išsirita savo motinai
genetiškai identiškos patelės. Todėl patinai yra retesni už
pateles. Kai kurių rūšių patinų nėra visai, arba jų dar
nepavyko aptikti natūralioje gamtoje.

Koks yra gyvalazdžių gyvenimas? Kur jos dažniausiai
gyvena?
-

Jos aktyvios naktį, dieną būna nejudrios. Gyvalazdės
paplitusios daugiausiai tropikų ir subtropikų zonose.
Didžiausia rūšių įvairovė randama Pietų Amerikoje,
Pietryčių Azijoje ir Australijoje. Kiek mažesnė rūšinė
įvairovė Afrikoje. Kelios rūšys gyvena ir Pietų Europoje.
Lietuvoje negyvena. Tačiau gyvalazdžių fosilijų yra
aptikta Baltijos gintare.

Skilties ir fotografijų autorius Gytis
Rimkevičius
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Stefa Staknienė.
Dirbanti mokytoja jau
30 metų.
Nusprendžiau pakalbinti mokytoją Stefą, nes visada žavėjo jos mokymo
metodai.
–

Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?

–

Na, šiuo metu mėgstu piešti, tiesiog atradau save dailėje. Taip pat
labai mėgstu skaityti, bet pastaruoju metu rečiau tai darau.
Stefa Staknienė

–

Ar vaikystėje norėjote būti matematikos mokytoja?

–

Taip, aš nuo pat mažens, nuo kokių penkerių metų, norėjau būti mokytoja,
bet nebuvau apsisprendusi, kokio dalyko. Matematiką pasirinkau likus
dviems mėnesiams iki mokyklos baigimo. Šiaip, visada galvojau, kad
būsiu lietuvių kalbos mokytoja.

–

Kodėl pasirinkote dėstyti matematiką?

–

Mano auklėtoja buvo lietuvių kalbos mokytoja ir ji visada įsivaizdavo, kad
ir aš būsiu, ne tik gera studentė, bet ir mokytoja. Tačiau tada kita lietuvių
kalbos mokytoja, kuri buvo ir direktorės pavaduotoja, man pasakė: „Ką tu
galvoji? Labai sunku taisyti rašinius, pasakojimus, visų stilius yra kitoks,
bemiegės naktys, sėdėsi ir tik taisysi. O matematikoje – viskas aišku, kur
klaida – pabraukei ir viskas, žymiai trumpiau – ir mokytoja tu vis tiek
būsi.“

–

Ar mėgstate keliauti? Kokias šalis esate aplankiusi?

–

Taip, labai mėgstu keliauti. Kai man sukako dešimt metų, mes tada
gyvenome uždaroje sąjungoje ir niekur nebuvo galima išvykti, tai nuo tų
metų jau ir svajojau. Po kiek laiko Lietuva tapo nepriklausoma, vaikai
užaugo ir pradėjau keliauti.

–

Kaip manote, kuo skiriasi jūsų kartos mokiniai nuo
dabartinės kartos mokinių?

–

Mano kartos mokiniai gal turėjo didesnius tikslus gyvenime,
kažkaip. Anksčiau nuspręsdavo, kuo nori būti ir pagal tai
rinkosi mokslus. Gal dėl to, kad jeigu pasirinkai ir neišlaikei,
tada galėjai stoti tik kitais metais, nebuvo tokių galimybių kaip
dabar. Manyčiau, kad gal daugiau buvo išugdyta kritinio
mąstymo.

-

Ar kaip nors pasikeitė mokymo metodai nuo jūsų laikų, kai
buvote mokinė, iki dabar?

–

Jeigu lygintume mano mokyklą, kurioje aš
mokymo metodai praktiškai buvo tokie patys.
pristatyti savo darbus, rašėme referatus,
grupėmis, buvo individualiai skirtos užduotys,
dirbome, kaip dabartiniai mokiniai.
–

Ar pasitaiko, kad skirstote mokinius į daugiau ir mažiau
mėgstamus?

–

Žmonės, kurie mane pažįsta, sako, kad matosi, jog niekada
neskirstau žmonių į gerus, blogus, mėgstamus, nemėgstamus,
nes į visus žiūriu vienodai, ypač, vaikus mokykloje.

Praktiškai esu aplankiusi vos ne visas Europos Sajungos šalis, taip pat
Turkiją, Egiptą, ir dar daug kitų.
–

–

Esate pirmojo matematikos vadovėlio lietuvių kalba „ Matematika
tau +“ autorė, kas jus pastūmėjo jį sukurti?
Iš tikrųjų nesu vadovėlio autorė, aš pirmojo matematikos vadovėlio penktai
ir šeštai klasei, kurie buvo išleisti 1994-1995 metais, autoriaus padėjėja.
Mane kalbino rašyti tą vadovėlį, bet aš tiesiog padėjau, eksperimentavau.
Visus metus dirbau, sukūriau mokytojų komandą, su kuriais tikrinome
uždavinius, visą teoriją, ir tada jis buvo patvirtintas bei išleistas. O visų kitų
vadovėlių, vėlgi, buvau eksperimentatorė, padejėja. Su savo mokiniais
bandydavau, kaip vadovėlio uždaviniai tinka, ar jie gali juos išspręsti ir ar
ugdo mąstymą.
Taip pat esu autorė dviejų mokytojų knygų: „Mokytojo knyga, kaip mokyti
matematikos devintoje klasėje“ ir „Mokytojo knyga, kaip mokyti
matematikos dešimtoje klasėje“. Tose knygose išsprendžiau visus
uždavinius, parodžiau visus būdus, kokius įmanoma parodyti mokiniui.
Trumpai užrašiau tikslus ir kaip, kokia turėtų būti tos pamokos dėstymo
metodika.

–

Kiek laiko dirbate mokytoja?

–

Beveik trisdešimt metų.

mokiausi, tai
Mes turėjome
esė, dirbome
lygiai taip pat

–

Kaip sekėsi studijų metu?

–

Sekėsi gerai. Nebuvau ta pirmūnė, kuri viską baigė aukso
medaliu.

–

Kokie buvo pagrindiniai iššūkiai studijų metu?

–

Kuo daugiau sužinoti, kaip mokyti vaikus tos matematikos, kad
jie suprastų, kaip iš tos sudetingos padaryti lengvą, kad visiems
būtų aišku.

–

Kokia yra jūsų nuomonė apie šiuolaikinį jaunimą? Ko jam
palinkėtumėte?

–

Galbūt palinkėčiau, kad labiau susikauptų, daugiau galvotų apie
profesiją, kurią nori pasirinkti, ko tai profesijai reikia, ir tada dar
labiau atkreiptų dėmesį į tuos mokymo dalykus, kurie bus
reikalingi ir darbe, ir bendraujant, daugiau tos socializacijos
palinkėčiau.

– Ačiū, mokytoja Stefa, buvo malonu su Jumis bendrauti.

Kalbino Smiltė Podvaiskytė

– Linkiu daug laimės.

Fotografija iš asmeninio pašnekovės
albumo
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Nykstančios gyvūnų rūšys

Ar kada nors pagalvojote, kad gyvūnai miršta dėl žmonių kaltės? Ar
pagalvojote, kad galite prisidėti prie jų išsaugojimo? Na, aš pagalvojau,
taigi nusprendžiau pakalbėti šia tema.
Kalbinau biologijos mokytoją Sigutę Gaidytę Budreikienę.

– Gal galite pasakyti, kada gyvūnai laikomi nykstančiais?
– Tie gyvūnai, kurių rūšies skaičius sparčiai mažėja, vadinami

nykstančiais.

– Kiek tokių gyvūnų yra? Gal galite kelis įvardinti?
– Pasaulyje kiekvienais metais išnyksta nuo 1500 iki 15000 visų gyvūnų

rūšių, todėl apskaičiuoti, kiek jų šiuo metu yra išnykusių, labai sunku. Jau
išnykusios rūšys: kaspijos tigras, tauras, mamutas, teterva, baltasnapis
genys, imperatoriškasis genys ir dar daugiau. Neseniai išnykę gyvūnai:
rudagalvė antis, prožirninė kuprotoji cikada, gyvavedis driežas,
paprastasis kūjagalvis.

– Man irgi… O ar galite pasakyti, kodėl gyvūnai nyksta?
– Gyvūnai nyksta dėl klimato kaitos, pvz.: prie šalto oro

pripratę mamutai išnyko, nes pradėjo tirpti ledynai ir gyventi
šiltoje aplinkoje jiems buvo neįmanoma. Taip pat gyvūnai
nyksta dėl brakonieriavimo, kai žmonės medžioja gyvūnus
poravimosi metu arba masinis gyvūnų naikinimas. Dėl to, kad
žmonės iškerta miškus, gyvūnai neturi maisto ir vietos, kur
miegoti. Aišku, žmogus ne tik daro bloga. Gamtos apsaugos
mokslininkai pasitelkia perkėlimą ir veisimą nelaisvėje, kad
atkurtų gyvūnų populiacijas, kurios laukinėje gamtoje yra
išnykusios – arba visiškai, arba tam tikruose regionuose.
Išnykusių gyvūnų sugrąžinimas į jų prigimtines teritorijas yra
dvigubas laimėjimas: tai padeda atkurti pasikeitusias
ekosistemas ir didinti populiacijos skaičių.
– Ką mes galime padaryti, kad pristabdytume gyvūnų

nykimą?
– Valgyti vietoje užaugintus sezoninius vaisius ir daržoves,

mažinti nuotekų kiekį, daryti maisto atliekų kompostą ar
sužinoti daugiau apie savo regione gyvenančių gyvūnų ir
augalų rūšis. Jei visi imsis bent keleto iš šių paprastų
veiksmų, gamtos išteklių išsaugojimas ateities kartoms labai
pasistūmės į priekį.

– Gal žinote kokių nors įdomių faktų?
– Pirmasis gyvūnas, kuris išnyko, buvo drontas (paukštis). Jis

išnyko septinioliktame amžiuje, nes į Mauricijaus salą
atsikraustę žmonės ėmė medžioti, naikinti gyvūnų
gyvenamas vietas ir užveisė invazines rūšis, tokiu būdu
sunaikindami milijonų metų evoliucijos darbą ir pašalindami
šį paukštį nuo Žemės paviršiaus amžiams.

– Na, o kokio išnykusio gyvūno jums labiausiai gaila?
– Man labiausiai gaila gyvūnų, kurie išnyko dėl žmogaus

Drontas

priežasties, nes jie sąmoningai juos naikino, žinodami to
pasekmes.

Kalbino Urtė Januškaitė
Iliustracijų autorė Liepa Strumskytė
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Kalba mokiniai: klimato kaita
Klimato kaita yra labai svarbi problema. Dėl šios problemos miršta
gyvūnai, tirpsta ledynai, irsta gamta. Galbūt ne visi pastebime arba net
nežinome, kaip žmonijos veikla daro įtaką mūsų gamtai. Todėl
nusprendėme pakalbinti mokyklos mokinius ir sužinoti, ką jie žino
apie klimato kaitą.

– Kaip manote, kas yra klimato kaita?
– Tai kai atšyla klimatas, – daugiausiai sulaukėme tokių atsakymų.
– Kaip manote, kas daro įtaką klimato kaitai?
– Žmogus ir gamtos tarša. Tarkime, žmonės, metantys šiukšles.

Balandžio mėnesis Lietuvoje

– Kaip manote, kas atsitiks, jei ir toliau taip šils klimatas?
– Ledynai ištirps, vandens lygis pakils, vanduo užlies miestus, išnyks

didžiulis kiekis gyvūnijos ir augalijos, kas prives žmones prie bado ir
išnykimo linijos.

– Kuo jūs prisidedate prie žemės išsaugojimo?
– Aš rūšiuoju, stengiuosi nešvaistyti maisto, neperku daiktų, kurių

– Kaip galima padėti pasauliui išvengti klimato kaitos?

nenaudosiu ir stengiuosi nešiukšlinti.

– Pirma reikia išmokti tvarkos, tai reiškia nešiukšlinti, rūšiuoti ir stengtis

pakeisti mašinas dviračiais ir panašiai.

Kalbino Eiva Šiaulytė ir Smiltė Pociūtė
Fotografijos autorė Eiva Šiaulytė

Mūsų redakcijos etikos kodeksas
1.

Kalbinami pašnekovai privalo žinoti, kaip ir kur gauta
informacija bus naudojama.

2.

Klausimai turi būti pagarbūs, neįžeidžiantys kalbinamo asmens.

3.

Turi būti nurodyti nuotraukų ir informacijos šaltiniai.

4.

Žurnalistai turi prisiimti atsakomybę už savo atliekamą darbą.

5.

Žurnalistai turi aiškiai, rišliai, nuosekliai, įdomiai ir pilnai
pateikti informaciją.

6.

Žurnalistai turi gerbti visus pašnekovus.

7.

Žurnalistai turi suformuluoti tinkamus klausimus.
(M. Anušauskaitės iliustracija.)

