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Nors ir ne ledų pardavėja, bet galinti mus
padaryti laimingus –

direktorė Egidija Urbanavičienė

Visi pastebėjome, kad mūsų gimnazija atgimusi. Viso to pokytis –
vasarą pradėjusi dirbti direktorė Egidija Urbanavičienė. Iš arčiau

susipažinti su naująja vadove kviečia 8a klasės mokinės Ieva,
Teidė ir Evita, kalbinusios direktorę tiek apie jos ankstesnę

veiklą, tiek apie darbą bei vizijas mūsų gimnazijoje.
 

Ar Jūs vaikystėje turėjote svajonių,
susijusių su darbu mokykloje?

 
Aš turėjau svajonę būti ledų pardavėja. Tai visiškai nesusiję su mano
darbu, bet savo elektroninio pašto dėžutėje kartą gavau tokią žinutę:

,,Jeigu nori dirbti darbą, kuris neštų visiems didelę laimę, eik pardavinėti
ledus, tada visiems įtiksi.” Tai gal čia kažkaip susiję, ar ne? Nes vadovas

negali visiems įtikti ir visus padaryti laimingus, bet tik ledų pardavėja gali
tą padaryti. Nes kai tu duodi ledų porciją, tu padarai žmogų laimingą.

 



Gal galėtumėte papasakoti, kaip Jūsų
karjera prasidėjo, kaip vystėsi?

 Galiu, bet trumpai. Tai pradžioje, kai studijavau, dirbau mokykloje ir
galvojau, kad tikrai tas darbas ne man. Tada studijų metais stengiausi
užsidirbti pinigų, ir ten pardavėja esu dirbusi. Po to kitais metais buvo

praktika ir papuoliau pas puikią mokytoją, kuri mane „užvedė“ darbui. Aš
supratau, kad tai yra labai įdomu, labai geras darbas ir aš iš tikrųjų
pasirinkau mokytojos specialybę. Tada dirbau privačioje mokykloje

pusantrų metų, po to perėjau į Vilniaus Filaretų pradinę mokyklą, kur
dirbau septynerius metus. Tada aš laimėjau konkursą ir išvažiavau dirbti į
Briuselį, į Europos mokyklą, kurioje dirbau devynerius metus ir pasibaigus

kontraktui galvojau, ką noriu daryti. Supratau, jog kaip pradinių klasių
mokytoja – aš esu viską išbandžiusi ir man nebereikia nieko sau įrodinėti.

Ir tada suvokiau, kad specialiųjų poreikių vaikų ugdymas ir tai, kad kuo
daugiau vaikučių ateina su specialiaisiais ugdymo poreikiais ir ypatingai
pradinės klasės, man yra įdomu ir tuo metu sprendžiau tokį klausimą: ar
aš einu studijuoti specialiąją pedagogiką, ar einu dirbti ką nors, susijusio
su specialiąja pedagogika. Ieškodama darbo pagal skelbimus, pamačiau,

jog Vilniaus Šilo specialiosios mokyklos vadovo vietai yra skelbiamas
konkursas. Dalyvavau ir laimėjau, todėl septynerius metus ten dirbau. Ir

po septynių metų atėjau į Riešę.
 



Pedagogas yra žmogus. Tai yra žmogus, išsilavinęs, pats gebantis mokytis.
Pedagogas yra labai gerbiamas.

 

Kaip manote, kas yra pedagogas?

Ar Jūs galėtumėte įsivaizduoti save, dirbančią
kitoje srityje?

 
Galėčiau įsivaizduoti. Netgi galvoju kartais, kad galėčiau sugrįžt dirbt

mokytoja. Vėl pabandyti, nes tikrai jaučiu, kad kai vaikštau po mokyklą,
bendrauju su vaikais, norėčiau ir galėčiau kažkokias veiklas organizuoti.

Buvom suorganizavę ir išvažiavom į mokinių tarybos lyderystės mokymus,
tad visai neblogai sekėsi. Galvoju, kad visai galėčiau turėti keletą valandų per

savaitę, per mėnesį ir grįžti vėl prie vaikų, tiesiog prie tam tikrų veiklų.
Nebūtinai mokykloje, bet kad būtų susiję su mokykla. Dar galėčiau vadovėlius

rašyt, nes esu parašiusi vadovėlių. 
 

O kokius vadovėlius esate parašiusi?
 

Esu parašiusi  lietuvių kalbos vadovėlį ,,Vaivorykštė” ketvirtai klasei, bet tai
toks sudėtingas darbas.

 



Kuo sudėtingas?

Taip, rašyti yra labai sudėtinga, nes tu negali parašyti,
ypač vadovėlių, taip, kaip tu nori. Tu turi labai daug
dalykų suderinti. Jeigu tu turi idėją, tai turi atitikti ir

programas, turi leidykla pritarti tai idėjai. Toliau dar yra
komanda, kuri realizuoja, tikrina tavo kalbą, ar taisyklinga
kalba parašyta. Toliau maketuotojas – kaip jisai atskleis
tavo tą idėją, dar ir dailininkas. Kartais būna taip, jog tu
savo darbo nelabai atpažįsti, kaip tu buvai tą pradinę
idėją sugalvojus. Toks komandinis darbas, bet irgi yra

kūrybinis, daug kūrybos.

O šiaip buvo įdomu taip dirbti?

Buvo įdomu, bet kadangi reikėjo derinti ir vadovo darbą, ir
vadovėlių rašymą, tai tiesiog buvo labai nelengva. Norėjosi

daugiau laisvo laiko ir labiau pailsėti, nes visą laiką taigi
vadovėlių nerašai taip atsisėdęs. Rašai po darbo.

Ar ilgai užtrunka parašyti vieną vadovėlį?
 

Na, buvo pora metu rašymo. Nes tu parašai, vyksta korekcijos, koreguoja.
Pavyzdžiui, sugalvoji, kaip tu tą puslapį padarysi, ir staiga matai, kad

nebetelpa užduotys, tad reikia keisti kažką, ar tai lieka tuščios vietos. Bet
tai labai įdomi patirtis, labai įdomi. Tai jūs irgi spausdinsit ir matysit, kad

taip tą interviu, kaip sugalvoji, ne visada gaunasi.



Tai pirmiausiai, gal toje mokykloje, kurioje dirbau, jau jutau, kad truputėlį toks
atsirado perdegimo jausmas, nes dirbau septynerius metus. Su viskuo jau
buvau susipažinusi, atsirado kasdienybė, kasdien vis tas pats ir tas pats, ir

supratau, kad noriu pokyčių gyvenime. Pati gyvenu Riešėje, kažkada bandžiau
čia įsidarbinti pradinių klasių mokytoja ir manęs nepriėmė į darbą, nes

nesusirinko vaikų klasė. Ir taip gyvenime susiklostė, kad atsikraustėm gyventi
į Riešę ir aš kiekvieną dieną pravažiuoju pro Riešės gimnaziją. Visąlaik man

akis krypo į šią mokyklą. Kol vieną gražią dieną pamačiau skelbimą, kad Riešės
gimnazijoje ieškomas iniciatyvus direktorius ir tada tokia mintis jau buvo

sukirbėjusi, bet pagalvojau, kad gerai čia gyventi, bet dirbti visgi prie namų
nėra labai gerai, bet mane pasikvietė, įkalbėjo bendruomenė, pasiūlė, aš

atėjau į gimnaziją. Kai įėjau į gimnazijos patalpą, pasitiko tokie labai šaunūs
vaikai, paklausė manęs: „O ar jūs šiandien su kuprine?“ Aš atsakau: „Ne,

neturiu kuprinės.“ (buvo akcija „Diena be kuprinės“) Tai gavau bilietą į kiną. Ir
tada galvojau: „Va čia yra vaikai, su kuriais iš tikrųjų galima dirbti, su kuriais
norėčiau dirbti ir kur galima daug gražių dalykų padaryt.“ Tai ir buvo toksai
galutinis pasirinkimas, ir po to, kai atėjau pasižiūrėti, pati paskambinau ir

pasiprašiau į svečius. Man čia viskas patiko ir tada atsirado tas entuziazmas,
todėl dalyvavau konkurse. Taip jau susiklostė, kad man pasisekė. Aš galvojau,

kad darbas Riešės gimnazijoje yra mano karjera. Karjera yra labai geras
dalykas, nėra lengvas, nėra paprastas, bet labai įdomu.

Grįžkime į mūsų gimnaziją. Kodėl
pasirinkote dirbti mūsų mokykloje?

 



Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti mokykla,
kad kiekvienas joje jaustųsi gerai?

Tai pirmiausiai, mes turim susitarti dėl esminių dalykų ir mes tą darysim, nes
dabar kiekvieną dieną suprantu, kad tuos pačius dalykus suprantam

skirtingai ir dėl to kyla nemažai konfliktų. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, kad
mes dabar turim su visais gerai pagalvoti ir pasirašyti, kas yra gera pamoka,

nes vaikams gera pamoka gali būti vienokia, o mokytojams kitokia, netgi
skirtingiems mokytojams dar kitokia. Tai turime surasti bendrus taškus, nuo

kurių mes atsispirsime, pradėsime kurti pasitikėjimo ir susitarimo atmosferą,
nes tikrai labai noriu daug padaryti, bet šiuo metu labai trukdo tokie dalykai,

kaip sudaužyti tualetai, kai reikia spręsti, kada santechniką kviesti, ar
sugadintos spintelių spynelės, kur vėl reikia ieškoti, kas ten užrakins ar

atrakins. Noriu, kad pradėtumėme statyti mokyklą nuo pasitikėjimo, ir kai
atsiras pasitikėjimas manimi, kai man atsiras pasitikėjimas mokiniais, kad mes

tikrai galime pastatyti naują teniso stalą, naują futbolo stalą ir kad nebus
laužomas ar niokojamas mūsų visų bendras turtas. Tada, manau, kad mes visi

jausimės saugiai mokykloje. Ir nėra taip svarbu, kad visi čia gerai mokintųsi,
svarbu, kad kiekvienas mokinys atrastų savo sėkmę. Gal kažkam, pavyzdžiui, 

 labai fizika patinka, aš tuo tikrai labai džiaugčiausi. Yra žmonių, kurie labai
gražiai piešia ir mūsų sienos yra labai liūdnos. Tai gal galim visi imti ir nupiešti

gražų paveikslą ant sienos. Mes visi turim, ką čia veikti, čia yra labai daug
dalykų, kuriuos mes galime padaryti. Ir tada aš galvoju, kaip mes visi

prisidėsim prie mokyklos kūrimo, bent truputėlį, tada mums ta mokykla bus
brangi, mes norėsim čia sugrįžti, nes žinosim, kad čia yra įdomu. Kiekvienas
išgyvens nors mažytę savo sėkmę ir tada gražiai gyvensim. Dar kitas dalykas

– labai noriu, kad ir tėveliai aktyviai dalyvautų, kad nebūtų taip, jog išeina
vaikas į mokyklą ir po dvyliktos klasės mes visi staiga atsibusim ir pamatysim:

„Vau, genijus!” Tai, manau, kad čia visi mes turim ir suoliuką nusidažyti, ir
šventes susiorganizuoti, ir į Kalėdų mugę kartu ateiti – visi turim prisidėti.

Mokyklos kūrimas – tai nėra vien mano reikalas, mano yra didžiulė
atsakomybė, bet mokyklos kūrimas yra visų mūsų bendras reikalas.



Kas Jus įkvepia dirbti direktorės darbą?
 

Manau, kad įkvepia toks pašaukimas, nes visas mano gyvenimas yra
susijęs su vaikais, tiesiog net kitaip ir neįsivaizduočiau, jeigu ir

keisčiau profesiją, tai vis tiek tai būtų labiau susieta su švietimu,
nes tai yra labai geras dalykas. Kai aš pradinių klasių mokytoja

dirbau, ateidavo mažas vaikas, o ketvirtoje klasėje jis jau ir skaito, ir
rašo, ir viską padaro. Tai čia yra kaip tokia realizacija, kai matai savo

darbo rezultatus, kai matai palaikymą, tas labai įkvepia ir
pastiprina.

Kaip Jūs apibūdintumėte savo darbo
pradžią šioje mokykloje?

 

Darbo pradžia, tai buvo vau! Iš pradžių visi išėjo atostogų. Aš pradėjau
dirbti birželio 27 dieną, o birželio 28 dieną mokykloje buvo tik trys žmonės.
Po to prasidėjo vasara, bandėm žiūrėt, tvarkytis, ruoštis naujiems mokslo

metams. Atėjo rugsėjo mėnuo ir įvyko mitingas. Tokia buvo pradžia,
manau, kad ji yra ne eilinė, bet ji labai daug ką pasako. Pasako tai, kad iš
tikrųjų Riešės gimnazijoje reikia pokyčių ir mes būsim, štai jūs, aš, visa

bendruomenė – viso to pokyčio dalis, nes daug yra dalykų, kuriuos reikia
nuveikti. Pradžia kaip ir pilna sąmyšio. Kartais atrodo, kad aš nieko

nebepadarysiu, nes nieko nebesuspėju, bet dabar kiekvieną dieną einu į
darbą ir galvoju, kad aš turiu atlikti tos dienos darbus, susitvarkyti su tos
dienos iššūkiais. Negaliu per vieną dieną padaryti visko. Bet svarbiausia

man dabar yra, kad aš turiu tikslą ir savo tą tikslą atskleidžiau
pasisakydama ties pirmu klausimu.



Kokią Jūs turėjote nuomonę tik atėjusi
dirbti į šią mokyklą? Kaip ji pasikeitė

dabar?
 

Nuomonė buvo tai, kad yra didelė mokykla, kad bus didelių iššūkių ir man
atrodė, kad aš čia viską padarysiu ir visi čia gyvens, kaip aš norėsiu. Dabar

nuomonė yra pasikeitusi, nes supratau didumą, supratau nuomonių įvairumą
ir supratau tai, kad taip greitai pokytis neįvyks ir mes turėsim, matyt, pereiti

nemažai etapų ir dirbti skirtingomis kryptimis. Pagrindiniai etapai tai yra
pirmiausiai ugdymo kokybė, kai mes turime padėti mokytojams kelti

kvalifikaciją, priminti kaip naudoti savo darbe technologijas. Antras dalykas
tai, kad vaikai, mokiniai, būtų labiau sąmoningi. Man yra uždavinys, kad aš

visus girdėčiau, girdėčiau, ką sakot. Dar vienas yra dalykas - dar labiau
pagerinti mokyklos aplinką, nes mokiniai neturi ką veikti per pertraukas  ir
jeigu jie išeina į kiemą, tiesiog nėra nieko. Yra tik stadionas, yra krepšinio

aikštelė, kuri būna užrakinta, kur vaikai dėl patogumo išlupo vieną segmetą ir,
kad neitų kiekvieną kartą rakto pasiimti, tiesiog įlenda pro skylę tvoroje. Tai ir
galvoju, kad tokių žaidimo aikštelių turi būti daugiau. Tai turi atsirasti, kaip ir
minėjau, stalo tenisas, turi atsirasti erdvės, kur yra bevielis ryšys, nes ne visi
turi telefonus su nemokamu internetu. Bet ne visoje mokykloje, tiesiog yra

tam tikros zonos mokykloje, kur gali ateiti, prisijungti prie interneto,
panaršyti, atlikti kokias nors užduotis, galbūt ir tuo metu pabendrauti su
savo bendraamžiais. Tikrai galvoju, kad daug plėtros tokių dalykų, bet ne

viską mes galime padaryti dabar, nes tai yra susiję su pinigais. Pavyzdžiui,
valgyklos klausimas – joje netelpa dalis vaikų, todėl kai kurie važiuoja į

parduotuvę. Tai galvojom pavasarį pasatyti kažkokį tai vagonėlį, kur gali
paprašyti, kad padarytų karštą sumuštinį ir kieme pavalgyti šiltu metu,
pavyzdžiui, gegužį, birželį. Tokių netradicinių sprendimų galvojame, kad

pasidarysime. Bet kaip ir minėjau, jeigu kiekvieną kartą bus sulaužyti
suoliukai, nebus kur atsisėsti, jeigu bus tas vagonėlis ir jis irgi bus niokojamas,

tai niekas nenorės čia tokią veiklą vykdyti. Čia mums patiems reikia būt ir
auklėt tuos žmones, žiūrėti kokios problemos yra galvoje, kad taip norisi

niokoti.



Jūs sakėte, kad atėjusi į mokyklą sutikote
labai draugiškus vaikus, bet kokią mokyklą,
kaip bendruomenę, pamatėte pradėjusi čia

dirbti?
Labai daug dėmesio sulaukiau. Tai galiu pasakyti, kad anksčiau

eidavau į parduotuvę – ir  viskas, o dabar su manim sveikinasi ir
man sako: „Labas vakaras, direktore, kaip gyvenat?” Tai dabar

suprantu, kad jeigu gyveni tokioje bendruomenėje, kuri nėra didelis
miestas kaip Vilnius, turi suprasti, kad būsi žmogus, kurį atpažįsta

visi, bet tu kai kurių žmonių neatpažinsi. Tu matai, kad ten yra vaikas
ir suaugęs žmogus ir supranti, kai tai – mokinio tėvas. Ir tada aš

nebesuprantu, ko iš manęs tikisi, kokią nori mane matyti, nes darbas
yra darbas, o žmogaus asmeninis gyvenimas yra asmeninis

gyvenimas. Tai pasakyti, ko aš norėčiau, kad mes visi atskirtumėm,
kad kai aš uždarau savo kabineto duris, aš nebesu direktorius, o esu
tiesiog žmogus, kuris gyvena savo gyvenimą Riešėje, kuris turi savo
kaimynus, kuris pjauna žolę, kuris savaitgalį kepa „barbeque”, kuris

linksminasi, kuris eina į parduotuvę ir kuris tiesiog yra laisvas
žmogus. Tai tiesiog, kad nesutapatintų manęs parduotuvėje su

mano pareigomis mokykloje. Čia kaip pavyzdį tokį sakau. Tai truputį
slegia.



Ką galbūt buvote girdėjusi apie šią
mokyklą ir ar tos kalbos pasitvirtino?

Girdėjau, kad tai yra didžiulė mokykla, kad tikrai labai daug darbo, kad visi
turi labai didžiulius krūvius. Ir tai – pasitvirtino. Toliau girdėjau, kad šitoje

mokykloje mokinasi laisvi jauni žmonės, laisvi vaikai, todėl kad čia dauguma
gyvena nuosavuose namuose, turi savo kiemą, turi draugų gatvėje. Vilniaus
mieste kartais žmonės gyvena daugiabutyje ir nesisveikina tarpusavy, o čia

daug kas pažįsta vienas kitą ir tą aš matau, kadangi aš taip pat esu
bendruomenės narys, nes čia gyvenu. Tai šitą supratau ir žinojau. Mane
priėmė iš tikrųjų labai draugiškai ir su dideliu rūpesčiu, su dideliu noru

padėti. Tai esu labai dėkinga, labai vertinu tą rūpestį ir labai smagu, nes
vienas iš tokių dalykų, ko pasigedau Vilniaus mokykloje – man buvo labai

sunku prisikalbinti tėvus dalyvauti vienam ar kitam renginy, padėti
organizuoti, pavyzdžiui, kalėdinius renginius, o Riešėj yra kitaip – Riešėje
yra idėja, sako: „Mums reikia mokyklos patalpų, direktore, ar leisit?” Aš,

žinoma, leisiu. Pavyzdžiui, vieną penktadienį vyko šokių festivalis, vienas
tėtis prieš tai atėjęs pjaustė su lazeriu ir staklėmis medalius. Jis pats atėjo,
aš tik buvau informuota, kad tas žmogus jau yra mokykloje ir kad jisai jau

dirba. Tai čia yra labai geri dalykai, kurie man be galo patinka. Arba
pavyzdžiui, jūs atėjot, aš čia duodu interviu, man yra labai smagu. Nauja

patirtis! Tai ačiū jums labai už tą patirtį. Tai labai gera patirtis.



Jūs sakėte, kad labai norite daug pokyčių
padaryti, kaip ir naujų „vėjų” atnešti. Kaip

kiti žmonės šioje mokykloje tai priima?
Visą laiką turi kažkokią  viziją, bet ta vizija nėra mano asmeninė teritorija,

kurioje galiu daryti ką noriu. Mokyklos viziją mes visi kartu kursim ir tai
užtrunka ilgiau, nes mes visi turim susitarti dėl visko. Dabar dėl pačios

mokyklos, dėl pačio pokyčio norėtųsi, kad daugiau pokyčių vyktų greičiau,
bet aš suprantu, kad tai turi būti ne revoliucija, o evoliucija, nes taip, kaip aš

įsivaizduoju, ko aš norėčiau, nebūtinai gali sutapti su mokinių mintimis,
administracijos žiniomis, nes šie žmonės yra labiau patyrę ir labiau žino
kontekstą. Tai mes labai daug kalbamės ir labai daug diskutuojam. Tose

diskusijose atrandam problemas, kurios dabar yra labai karštos, ir mes jas
sprendžiam. Tačiau ne visi pokyčiai įvyksta greitai ir labai gerai suprantu,
kad jeigu yra pokytis, yra ir pasipriešinimas. Tai labai kviečiu visus atvirai

kalbėtis, kas yra negerai. Bet aš nesu ledų pardavėja, kad visus padaryčiau
laimingus, nes vieniems tas pokytis patinka, o kitiems jisai netinka. Arba yra

žmonės, kurie bijo pokyčių, nes nesijaučia saugiai. Atrodo, kam čia keisti,
mes taip jau viską susitarę, mums viskas gerai, mes toliau taip darysim. Bet

aš atėjau irgi su savo patirtim su savo mintimis ir galvoju, kaip galima
pasitobulinti, kažkaip pakreipti ir tarkim, kaip pavyzdį galiu pasakyti: visi

važiuoja labai į ekskursijas, aš visus tikrai išleidžiu ir pasirašau, bet aš dabar
galvoju, kad tos ekskursijos turėtų labiau susieti su pamokomis, kad jeigu,
pavyzdžiui, mokomės apie kirčiavimą – gal visiškai būtų įdomų nuvažiuoti į
Žemaitiją ir paklausyti, kaip žmonės ten kalba ir kirčiuoja. Čia tokį pavyzdį

sakau. Ir tuo metu dar aplankyti jų kažkokias įžymias vietas ir pabūti toj
aplinkoj, kad susipažintų, jog tas kirčiavimas yra labai įvairus, ir

padiskutuotų, kaip tai nutiko istoriškai. Žinios yra gilesnės ir taip įdomiau
mokytis. Čia dabar tai, ką pasakiau improvizuodama. Arba tarkim, prieš 

 Kalėdasr daug kas važiuoja prie Vilniaus eglutės, bet kad tas nuvažiavimas
nebūtų vien nuvažiavimas, galbūt grįžę galėtų pasidaryt Kalėdų atviruką,
piešinuką, miniatiūrą ar kokį kamuoliuką, kurį galima būtų pasikabinti ant
klasės kalėdinės eglės. Kad tai labiau būtų susiję su pamokom. Arba stovi

prie Vilniaus katedros eglė ir reikia apskaičiuoti jos aukštį. Tai gal yra
kažkokie būdai ją apskaičiuoti, pavyzdžiui, apskaičiuoti lygiašonį trikampį,

galima būtų tuo metu pravesti matematikos pamoką.
 



Dar viena mintis – mokyklos erdvės. Pavyzdžiui, kai ateini į mokyklą – matai 
 tokią baisią sieną. Ji labai tuščia ir ten visai jokios informacijos nėra, nieko

negali daryti su ta siena, kad ir ką tu pakabinsi – niekas neskaito, nes ten
žmonės nuolat vaikšto. Galvojam pasikviesti dailininkę, kuri nupieštų kažkokį

grafinį vaizdą ir kviestųsi į pagalbą mokinius, duoti jiems po kreidelės
gabaliuką ir leisti štrichais spalvinti viską. Mačiau, kaip kitos mokyklos

nupiešia įvairias bangas ir kitokius dalykus ant sienų. Taryba turi mintį dažyti
klases. Mes leistumėme vieną sieną nusidažyti kaip nori, piešti ką nori ir

daryti ką nori. Mes tikrai tą leisim. Arba yra laiptai. Jeigu atkreipsite dėmesį,
pirmame aukšte yra tokios dvi kolonos. Čia kaip dvi kojos. Tai jau žiūrėkit – čia

gali būti žirafa arba dramblys, tik reikia nupiešt. Tegul tos sienos kažkaip
džiugina visus. Yra daug dalykų, kuriuos gali patys mokiniai padaryti. Ir kartu

piešt – smagu. Prisiminimai geri. Kol pieši – gali su kažkuo susidraugauti. 

Vizija įgyvendinta! 
Dailininkės Agnės piešinys jau puošia mokyklos sieną!



Ačiū labai. Gal kokių palinkėjimų turite
mokyklai?

Čia taip simboliškai reikėtų palinkėti, nes dar visai neseniai Kalėdų
metas. Aš noriu palinkėti, kad kiti metai būtų tokie metai, kai mes

kiekvieną dieną ateitumėme, kas – mokytis, kas – į darbą, ir
pagalvotumėme, ką mes šiandien gero galėtume padaryti.

Nebūtinai dėl mokyklos, pavyzdžiui, dėl mokytojo, dėl mokinio.
Norėčiau palinkėti, kad  atsineštumėme po vieną gerą žinutę ir ją
realizuotume. Šie metai yra kiškio, o kiškis – vegetaras. Tai linkiu

sveikos mitybos, šiltų, minkštų santykių ir draugystės metų.

O ką pati sau norėtumėte palinkėti?

Sau palinkėčiau atsparumo nesėkmėm, mažiau jaudintis dėl visko, daug
mokytis norėčiau, nes man irgi yra daug naujovių, ir savo idėjom, tai ką
aš turiu galvoje, uždegti kitus. Mokslo metuose yra 9 mėnesiai, tai linkiu

sau, kad bent 9 idėjas įgyvendinčiau.

Tai kaip ir sakiau – daugiau pasitikėjimo kitais ir labiau vertinti, kad mokykla
tai yra gera vieta, kur tu gali save realizuoti, kad čia nėra bausmė, kur tau
kiekvieną dieną reikia eiti ir taip. Mes visi esame skirtingi, vienam sekasi

geriau matematika, kitam – lietuvių kalba, bet vis tiek yra kažkokia programa
ir vis tiek tu turi gerbti žmogų, kuris dėsto net ir tau labai nemėgstamą

dalyką, nes mes einam į mokyklą tam, kad įgytume tą bendrą išsilavinimą.
Tam reikia pastangų. Kiekvieno žmogaus pastangų. Ir tai būna sunku, bet kad

įveiktum tuos sunkumus, reikia, kad atsirastų diskusijos, o nesibaigtų
daužymu, durų trankymu, nepagarbiu elgesio iš visų pusių, pykčiu, kad
tiesiog nors ir labai sunku, galėtumėme kalbėtis ir nusileistumėme vieni

kitiems, nes visada yra labiau priimta kategoriška pusė. Vis dėlto galvoju,
mes nueisime kartu šį kelią. O kad sunkumų buvo ir bus, tai tikrai taip, nes

tikrai labai didelė mokykla.

Jūs kalbėjote apie mokyklos viziją, tai, ko dar
tikitės pamatyti ateityje, o kokia būtų Jūsų

vizija?



Nauji vėjai mūsų gimnazijoje primena lietuvių sakmę apie vėjus. Sugebėkime darniai visi pūsti!

Keturi vėjai    
Senovėje buvo du  broliu vėju. Iki šiai dienai juodu dar gyvi, bet tik vienas jau bepučia. Kad
pučia iš rytų, tai nepučia iš vakarų arba iš kitos pusės. Atsiversdamas į kitą pusę, jis ir vardą

kitoniškai gauna. Pietų vėjas vadinasi Pundušas, vakarų – Terteušas, žiemių – Jovušas, o rytų –
Merkeušas.

    Kaip prisimena senukai, antrasis vėjų brolis jau seniai sergąs galvos skaudėjimu. Jam sukalę
galvą geležiniais lankais, ir jis dabar nebepučia. Jeigu tik pūstelėtų, tai tuojau lankai trūktų ir jis
numirtų. Jis dabar, sako, pas savo vyresnįjį brolį iš malonės suonos gyvenąs. Vyresnysis brolis

turėjęs tris sūnus, bet jie visi prigėrę mariose šitokiu būdu. 
    Vieną kartą sūnus ir tėvas susitarę, sako, norėję išpūsti vandenį iš marių, ant kurių dugno jie
manė rąsią daug žuvų ir lygių pievų. Jie sustoję iš visų keturių pusių ir pūtę vandenį ilgą laiką,
bet vanduo, iškildamas tiesiai į padanges, vėl atgalion nupuoląs. Jiems taip bepučiant, einąs

pro šalį žmogus. Vienas sūnus pasiklaus to žmogaus , kas tai ęsa, kad jiems tai nesisekąs
darbas. Tas žmogus pažiūrėjąs sakąs :

- Taip, iš visų keturių pusių pūsdami, nieko nelaimėsite, bet užeikite visi iš vienos pusės ir kartu
pūstelkite, tai vanduo ūždamas išeis iš marių.

    Taip vėjai ir padarė. Susirinko visi ant vieno kranto ir kaip pūstelėjo – vanduo satugdamas ir
ūždamas iš marių išėjo!... Dabar vėjai lydavo po dugną ir džiaugėsi jo gražumu. Tėvas buvęs
arti krašto, nes čion netoli sergantis brolis miegojęs ant kranto, bet vaikai buvę toli nuėję ir

vaikštinėję marių dugne, visokius nuostabius daiktus apžiūrinėdami. Taip jiems besitriūsiant,
vienu sykiu tėvas surikęs:

- Vaikai, bėkime, vanduo grįžta – pasiskandins!...
        Pats tėvas paspėjęs išbėgti ant kranto, o vaikai, kaip toli nuo kranto buvo taip ir prigėrė

visi...
        Ir liko tik tuodu broliu.

Vėjų simboliai mitologijoje, Aurora, 8a



Žiema
Kai sniegas nukloja žemę spalvotą,
Pabunda šaltoji dvasia...
Ji vaikšto be kojų, skrenda be sparnų,
Žvaigždes išdėlioja po kiemus visų.

Tą rytą jau tamsų prabunda Žiema,
Barbena į langus baltąja skraiste.
Vis vaikšto aplinkui su šalčio dvasia,
Nešdama džiaugsmą nykštukų kieme.

Taip tyliai namuos jau krosnis kūrenas,
Šilumą neša liepsna...
Už lango vėjai vis skraido
Pasiklydę savo sapnuose.

Lyg pamirštas vėjas pralėkė metai,
Džiaugsmą nešdami po ranka.
Taip greitai prabėgo laikas,
Skaičiuodamas metų paskutines
dienas.

Lyg užuolaidos nuo lango
Atsidengs nauji metai,

Vėl laikas iš naujo prabėgs,
O dienos vis ilgės.

Gal volungės balsą išgirsim netrukus,
Gal Žiema ištirpdys snaiges tuojau...
Kažkur toli pavasario giesmę užgiedos
gėlė.
Sušalus nuo šerkšno spygliuoto,
Lauks ji saulės karštos
Ir pavasario dienos gražios.
                                   
                                                             8 a

Žiemiški eilėraščiai

Kava
Staugia vėjas,
Šlapios žvaigždės
Laukia, kol pavargs vėl snaigės...
Nieks net negalvos,
Jog kava vis vien garuos,
Nors ruduo jau baigės...
                                             8 a
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