2 psl.

Susipazinkime is arciau
v

v

v

Po skambucio
v

v
. 9-osios vidurines
. mokyklos laikrastis
Panevezio
v

Ðioje rubrikoje susipaþinsime su dailës mokytoja Vaida Vaitkevièiûte.

NIEKADA NESAKYK NIEKADA
- Mokytoja Vaida, papasakokite ,
kokie buvo Jûsø mokykliniai metai?
Kas labiausiai ásiminë ið ðio
laikotarpio?
Manau, kad geri. Þinoma, buvo
visko: ir juoko, ir rûpesèiø, bet
prisimenu juos ðiltai. Mokytojø tikrai
negàsdinau, juos gerbiau, bet
skirsèiau á tuos, kurie patiko ir tuos,
kuriø nemëgau. Baigiau sustiprinto
dailës mokymo klasæ, tuo metu tai
buvo naujovë vidurinëje mokykloje.
Labai patiko tie metai, kai vienà ið
savaitës dienø turëjome vien tik
dailës pamokas. Dailës mokytojø
turëjau gal deðimt per visus dvylika
mokslo metø. Manau, jø átaka mano
specialybës pasirinkimui buvo
nemaþa, keletas jø iki ðiø dienø man
iðliko autoritetais.
- Kodël pasirinkote dailës mokytojos
profesijà? Kur studijavote?
Kad tapsiu mokytoja pagalvodavau,
bet tik kartais. Taip susiklostë
aplinkybës, ir dël to nesigailiu. O
studijavau að Ðiauliø universitete
dailës ir technologijø fakultete.
Turëjau nuostabius studijø metus.
Beje, á Ðiaulius studijuoti vaþiavau
nenorëdama, labai norëjau mokytis
Vilniuje ar Kaune-juk didmiesèiai ;-)
Mano nuomonë labai pasikeitë, nes
Ðiauliuose sutikau daug ádomiø
þmoniø.
- Jei nebûtumëte dailës mokytoja,
tai...
...bûèiau studijavusi kokià nors
specialybæ, susijusià su kalba,... tai
gal bûèiau tapusi vokieèiø, rusø ar
lietuviø kalbos mokytoja.
- Mokykloje esate jau 10 metø, tad
kaip vertinate ðiandieninæ mokyklos
situacijà, moksleivius? Kokiø
nusivylimø ar lûkesèiø turite?
Kai po studijø atëjau dirbti á ðià
mokyklà, mokiniø buvo gerokai
daugiau. Þinoma liûdna, kad jaunimo
maþëja, labai liûdþiu, kad ðiais metais
jau iðeina paskutiniai dvyliktokai, kad
tapsime pagrindine mokykla. Gaila,
kad nebeteksime graþiø „Ðimtadienio“, „Paskutinio skambuèio“
tradicijø, nes joms besiruoðiant
daugiau paþásti mokinius, pamatai,

kokie jie ðaunûs, kà moka, ko negali
pamatyti pamokø metu. Tiesà pasakius, per deðimt darbo metø, nebuvo
nei vienø vienodø mokslo metø. Nors
að mokau vaikus dailës, taèiau ið jø að
taip pat gaunu þiniø. Vaikai daþnai uþ
mus yra atviresni, dràsesni, dalis
nebijo pasakyti savo nuomonës, jei ji
yra kitokia nei tavo. Kartais tai
priverèia susimàstyti.
- Koks jûsø laisvalaikis? Gal po
darbo galvojate apie darbà?
Kartais bûna, kad esi priverstas
galvoti apie darbà. Juk mûsø,
mokytojø, darbas tuo ir ypatingas,
kad turime ruoðti namø darbus.
Laisvalaiká leidþiu ávairiai; patinka ir
patinginiauti, ir knygas paskaityti,
lankau parodas, bendrauju su su
þmonëmis, mëgstu pamatyti,
suþinoti ar iðmokti ko nors naujo.
- Atostogos Jums buto remontas,
kelionës, ar rytas be þadintuvo?
Su buto remontu jûs pataikëte á
deðimtukà...visada nutinka, kad per
vasarà namuose kà nors iðgriaunu,
perstumiu á kità vietà, nudaþau ar
ðiaip pakeièiu. Bet tai matyt yra liga
ar, kaip pasakytø tikybos mokytoja,
dvasinë bûsena. Man patinka keisti
namø aplinkà. Atostogø metu visada
stengiuosi trumpam pakeisti aplinkà
- iðvykti ið namø. Esu tos nuomonës,
kad per atstogas reikia trumpam
pakeisti ir savo veiklà, atitrûkti nuo
kasdieniniø darbø. Jei tai pavyksta
padaryti, vadinasi atostogos buvo
geros.

- Visada atrodote skoninga ir stilinga.
Kiek laiko praleidþiate prie
veidrodþio. Ar Jums svarbi mada?
Prie veidrodþio praleidþiu nedaug
laiko, bet, kaip ir visoms, pasitaiko
liûdnø dienø, kuomet visi rûbai
spintoje atrodo netinkami ir nëra kuo
apsirengti. Dþiaugiuosi, kad taip
bûna nedaþnai. Mada man yra
svarbi, taèiau yra daug svarbiau,
kad tai, kas tuo metu madinga, man
tinka. Labai þaviuosi tuo jaunimu,
kuris drásta atrodyti originaliai, bet
kartu ir skoningai. Manau, kad mokëti dëvëti drabuþius, kurie tau
tinka, yra menas. Kai kas ðá jausmà
turi ið prigimties, kai kam to reikia
mokytis.
Dailë mano gyvenime yra svarbi.
Dailës þinias pritaikau daugiau
praktiðkai, buityje. Jei kalbëèiau apie
paveikslø tapymà ar kitokià kûrybà,
tai mane kartais apima kaltës
jausmas, kad galëèiau tai daryti
daþniau.
Labai patiko tie metai, kai vienà ið
savaitës dienø turëjome vien tik
dailës pamokas.
- Jûsø gyvenimo kredo:
„Niekada nesakyk niekada“.
- Ko palinkëtumëte sau ir mokiniams.
Palinkëèiau niekada neprarasti
þingeidumo, visada gyvenime kuo
nors domëtis. Kol þmogus mokosi,
tol jis yra jaunas. Sëkmës visiems.
- Aèiû.
Kalbëjosi 8a kl. mokinë
Dovilë Oksaitë
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Mokyklos vejai

3 psl.

Mokyklos vëjai, ir savi, ir uþjûriniai, leidþia mums pajusti ávairesnio gyvenimo skoná, plësti akiratá, patirti
bendravimo dþiaugsmà. Apie keliones Lietuvoje ir sveèiose ðalyse dalijasi áspûdþiais mokiniai ir mokytojai.

NUOSTABI KELIONE I LENKIJA
Á Lenkijoje esantá Pilos miestà, iðvaþiavome ankstø, rytà. Á
kelionæ vaþiavo penkios mokytojos ir ðeði mokiniai. Pilà
pasiekëme vëlø vakarà. Ryte mus nuveþë á milþiniðkà
mokyklà. Ji buvo didesnë negu mûsø mokykla ir labai
graþi.
Èia visi buvo stilingai apsirengæ ir malonûs. Mûsø
susitikimas buvo netikëtai malonus. Susitikome turkus,
ispanus, lenkus ir rumûnus. Lietuvà lenkai pristatë su
dainos áraðu, nes sakë, kad mûsø kalba labai sunki. Kità
dienà, ankstø rytà iðvaþiavome á nepaprasto groþio miestà
– Torunæ. Ten aplankëme daugelá muziejø, nemaþai
baþnyèiø, ir kitokiø ádomiø dalykø.
Rytà, papusryèiavæ iðvaþiavome á Poznanæ. Miestas
labai didelis ir graþus. Jis penktas pagal dydá Lenkijoje.
Stebino muziejai ir pastatai, autobusai.. Kelionëje
patyrëme neapsakomai daug áspûdþiø, parsiveþëme
daugybæ nuotraukø ir begalæ prisiminimø. Pasiilgsiu visø
ten buvusiø þmoniø, visos Lenkijos. Tikiuosi dar kada nors
ten sugráðiu. Per ðià savaitæ susiradau daug, daug draugø,
kuriø niekada nepamirðiu. Ði savaitë buvo geriausia mano
gyvenime!
7a kl. mokinë Kamilë Triznickaitë

KELIAUJAM PO TEVIŠKE
Mes, dešimtos
klasës mokiniai,
gegužës 3 d. buvome
išvykæ á mokomàjà
literatûrinæ ekskursijà. Pirmiausia
apsilankëme Puziniškyje, Gabrielës Petkevièaitës - Bitës gimtinëje.Šiais metais
minëjome jos 150
metø gimimo metines. Puziniškio
dvaras nuostabiai
sutvarkytas, atrestauruotas. Gidë Irena nuoširdžiai pasakojo apie Bitës gyvenimà, jos
charakterá, pasiekimus. Apžiûrëjome
kambará, kur stovi senovinë spinta su
Bitës knygomis. Tame paèiame kambaryje ant sienø sukabintos jos nuotraukos nuo vaikystës iki senatvës.

Pabuvæ Puziniškyje, mes važiavome á
Paberžæ, kur daug metø gyveno ir dirbo
Tëvas Stanislovas. Taip pat Paberžëje
gyveno ir 1863m. sukilimo organizatorius
A.Mackevièius. Moteris, prižiûrinti
sukilimo muziejø, pasakojo mums apie
Tëvelio Stanislovo darbus, apie jo

pagalbà žmonëms. Apžiûrëjome senoviniø bažnytiniø
vëliavø muziejø. Taip pat
Tëvelis Stanislovas buvo sukaupæs didelæ lektoriukø
kolekcijà..
Galutinis ekskursijos taškas –
Mënulio Akmens parkas. Já
savo senelio žemëse ákûrë
skulptorius A. Pajuodis. Mus
sužavëjo jo darbai iš akmens.
Skulptûros natûraliai ásikomponavæ gamtoje. Skulptorius papasakojo apie akmenis. Labai patiko ir pati sodyba.
Ten viskas žalia, gražu, daug varliø.
Ekskursija buvo mums naudinga.
Sužinojome apie Gabrielæ PetkevièaitæBitæ, išgirdome apie Tëvelio Stanislovo
gerus darbus bei pamatëme nuostabius
A. Pajuodžio kûrinius.
10 klasës mokinë Toma Burkauskaitë

4 psl.

Knygu, lentynoje

Po skambucio
v

v
. 9-osios vidurines
. mokyklos laikrastis
Panevezio
v

ROMANAS

PAAUGLIAMS

Tai bene pirmoji lietuviu detektyvine apysaka,
skirta paaugliams. I nelengva vaiku globos namu
aukletiniu gyvenima isiveržia meile ir išdavyste,
apgaule ir nuoširdumas. Tai, ka jie patyre per viena
vasara, pakeitusia ju likimus, bus idomu sužinoti ir
suaugusiam skaitytojui. Juolab, kad knyga iliustruota puikiais dailininko piešiniais. Knyga išleista
2006 metais ,,Magiles leidykloje‘‘. Ji tikrai nera stora
- 176 puslapiu..
Šios knygos autore Daiva Vaitkeviciute - rašytoja
prozininke, žurnaliste, dirbanti ir gyvenanti Šilaleje.
Meiles romanu autore, viena iš populiariu lietuvišku
serialu „Nekviesta meile”, “Nemylimi” ir „Moterys
meluoja geriau” scenariju kureju.
Tai šaunus, autentiška paaugliu kalba parašytas
nuotykinis detektyvinis romanas, kurio pagrindine
veikeja - sumani, nutruktgalve, sentimentali (ar buna
kitokiu?) paaugle Emile bei jos biciuliai Kobe ir
Kasparas.
Kasparas vaiku namuose naujokas. Vaikas,
gyvenes geroje, turtingoje šeimoje, atvežamas i
vaiku namus, nes tevus pagrobe mafija. Padedamas

herojams viskas baigiasi gerai, o Kasparas
susigražina savo tevus. Patirties apie gyvenima
vienatveje rašytoja semesi iš savo bei vaiku namu
gyventoju papasakotu išgyvenimu. Be to mergaite,
kuria knygoje pavadino Akvile, galbut ir šiandien, šia
akimirka, stovi prie globos namu stikliniu duru ir
klausia aukletojos: „Kada manes atvažiuos pasiimti...“ Mat ši mergaite tai neišgalvotas personažas, ji tikrai gyvena vaiku namuose, tik jos vardas
ne Akvile ir ji tikrai kiekviena diena laukia kada ja kas
pasiims.
Knyga skirta tevams, kurie nori savo vaikus
užauginti jautresnius ir vaikams ,kurie perskaite
suprastu, jog ne visiems gyvenimas yra gražus.
Ši knyga lengvai skaitoma ir itraukianti. Jau nuo
pat primuju puslapiu mintyse kilo ivairios versijos ,
kaip pagrobe Kasparo tevus ir kieno tai darbas.
Kurini pagyvina šiuolaikiškas žodynas. Šia knyga
patarciau perskaityti visiems savo bendraamžiams,
kurie ieško lengvo, bet idomaus ir kartais musu
paciu gyvenimo situacijas primenancio detektyvo.
8a klasës mokinë Dominyka Veinðreiderytë

Emiles ir Kobes Kasparas pats pradeda aiškintis ,
kas ir kokiu tikslu pagrobe jo tevus. Ir taip visi trys
vaikai pabega iš vaiku namu i pilna pavoju pasauli .
Kaip reikalauja žanras, paslapti pavyksta iminti,
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mokyklos laikrastis

38-oji abiturientu laida

Jau greit nuskambës paskutinis skambutis. Mokyklos duris uþvers dvyliktokai ir deðimtokai. Savo mintimis apie prabëgusá laikà mokykloje
dalijasi Eglë ir Minvydas.

MOKYKLOS UZMIRŠTI NEIMANOMA
Baigiantis mokslo
metams vis didëja átampa,
nuolatos keièiasi mûsø
nuotaikos, emocijos...
Manau jog kiekvienas
dvyliktokas jauèia
didesnæ ar maþesnæ
baimæ prieð daug kà
lemianèius egzaminus, tik
vieni jaudinasi maþiau,
nes siekia tiesiog gauti atestatà, kad ir su þemesniais
paþymiais, nes jø ateities planuose figûruoja uþsienio

ðalys bei iðsilavinimo nereikalaujantis darbas, o kiti
siekia didesniø tikslø, ketina mokytis universitetuose,
kolegijose, svajoja apie gerai apmokamà darbà.
Dauguma abiturientø trokðte trokðta kuo
greièiau baigti mokyklà. Mûsø nuotaikos ðiek tiek
nerimastingos, nes likæs laikas verèia jaudintis dël
ateities. Jau labai greitai þengsime naujà þingsná á
gyvenimà. Kai kurie dþiaugiasi, kad greit baigsis
„mokyklinës kanèios“, dar kita gupë mokiniø liûdi,
nes mokykloje palieka savo draugus, mylimus mokytojus, veiklas, kurios buvo smagios ir leido tobulëti.
Manau, kad per dvylika metø mokykloje tikrai

patyrëme daug ávairiausiø iðgyvenimø: laimës
akimirkø, liûdesio, nusivylimø. Kaip ten bebuvæ,
mokyklà mes visada prisiminsime tik ið gerosios
pusës, nes èia sutikome gerus draugus, patyrëme
linksmiausius nuotykius, mokëmës su nuoðirdþiais
mokytojais, o kartais ir su piktais, bet vis tiek esame
jiems labai dëkingi, nes tik jø dëka dabar baigsime
dvyliktà klasæ ir keliausime tolyn. Taigi, kad ir kaip
orime greièiau iðeiti, paskutinæ dienà tikrai
nubrauksime aðarà, þengdami per mokyklos
slenkstá.
12b mokinë Eglë Ðipkauskaitë

PASKUTINIAI METAI MOKYKLOJE DEŠIMTOKO AKIMIS
Musu mokykla nuo
kitu metu taps pagrindine, todel man ir kitiems dešimtokams teks ja
palikti. Mokykla jau
gyvuoja keturis dešimtmecius. Keturis dešimtmecius augino, moke,
rupinosi vaikais nuo
pirmos iki dvyliktos klases.Cia jie išmoko
rašyti, skaityti, skaiciuoti, be to susirado tikru draugu. Šia mokykla baige
ne tik musu broliai, seserys, bet ir daug tevu..
Mokyklos sienos slepia daug paslapciu, tokiu kaip

pirmoji meile, muštynes, iškrestos šunybes ir kitos
eibes, be kuriu ne vienas iš musu neužaugo.
Mokyklos mokytojai nuoširdžiai ir kurybingai dirba su
mokiniais. Kai kurie tapo mums labai artimi. Su jais
mes praleidome daug laiko, todel nieko nuostabaus,
kad patikejom nemažai paslapciu. Esam dekingi už
pastangas, auklejant mus dorais žmonemis.
Paskutiniaisiais metais mokykloje ivyko daug
pokyciu. Turejome galimybe sportuoti naujai irengtoje
sporto saleje, laisva laika galedavome praleisti
modernioje bibliotekoje. Taip pat mokykla isigijo
dideli stenda, kuriame yra sudeti mokiniu
apdovanojimai, taciau yra vienas bet...
.HOLNLWLPRN\kORVVWHQGai pritvirtintLSUDVtDLEORJL
stiklaL VXVNLOH -XRVUHLNLD NHLVWLDUED aWQaXMLQWL

0RN\NORs NDLNXULǐNaELQHWǐ GXU\VVXNOeUĊ. Mokykla
dar visai nesenai skyrơ lešǐ Ƴsigyti SHQNHUioms
kameroms, iš kuriu tik keturios veikia, todơl,
mano manymu, šios lešos galejo buti skirtos
mokyklos sienu tvarkymui, nuo kuriu jau kuris
laikas krenta pusplytes arba chemijos kabineto
lango idejimui, nes jis keleri metai yra sXVNLOHVLU
negražiai suklijuotas.
Kaip ten bebutu, mes savo mokykla ir jos
mokytojus mylime ir visada juos prisiminsime, juk
mokykla mums buvo tarsi antrieji namai. Nuo 2011øjø metu mokykla pakeis savo varda bei statusa. Ji
taps ‚,Panevežio Rožyno pagrindine mokykla‘‘, kai
ivyks šios reformos musu jau nebebus.
10 klases mokinys Minvydas Aleksiejus

APIE MÛSØ LAIKRAÐTÁ - MES INFORMUOJAME, DALINAMËS, PATARIAME
Laikraðtis kvieèia bendradarbiauti (siûlykite temas, reikðkite pageidavimus, nuomones, kritikuokite). Gyvenkime, dþiaukimës, mokykimës kartu.
Mokyklos laikraðtis - tai jûs. Raðykite mums: skambucio@gmail.com
Redakcija: vyr. redaktorë: V. Venskûnaitë. Korespondentës: V. Vëþytë, S. Ðimoliûnaitë, D. Jundulaitë, D.Oksaitë, R.Veinðreiderytë. Maketavo: GeraiLT ReklamosDizainoStudija
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Jei þinai kur eini ir kur nori
Nueit,- tau tiltas nuo kranto lig
kranto,- nepaliekantis vietos
abejonei, neleidþiantis pasiklysti
tiltas nuo èia iki – ten.
Jei taves
, nebaugina neþinia, jei
,
Svajones stipresnes uþ baimeTau tiltas be pabaigos,neatimantis laisves ir galimybes
klysti. Tiltas – polekis, nuo èia –
bet kur.
L. Lozoraityte

Visiems abiturientams linkime kuo sëkmingesniø egzaminø ir svajoniø
iðsipildymo. O mokytojus ir moksleivius sveikinam su artëjanèia vasara.
Lai po visø darbø rimties zylioja smagios atostogos.
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REDAKTORËS MINTYS

Dþiaukimës
Pavasaris ilgokai kankinæs ðalèiu ir
besaulëm dienom galiausiai
susimylëjo – dosniai papylë
ðilumos ir þiedø. Taip ir norisi
tik akis po þiedynus ganyti,
jø kvapais svaigti. Sunku atsispirti
artëjanèiø atostogø vilionëms ir ramiai
iðsëdëti klasëje. Bet saulutë,
donelaitiðkai iðbudinusi svietà,
meiliai ðiluma glostydama primena dar ne laikas atostogauti,
dar darbø darbai laukia. Vieniems teks
grumtis dël pusmeèio ar metinio
paþymio, kitiems ðturmuoti valstybines
ir vietines egzaminø virðukalnes.
Visai netrukus nuskambësiantis
paskutinis skambutis bus pats
liûdniausias per visà mokyklos
gyvenimà , nes jis pats paskutiniausias.
Daugiau dvyliktokø jaudulio per ðià
graþià ðventæ nebematysime,
nes ir ðventës, ir paèiø
dvyliktokø mokykloje nebebus.
Tapsime „Roþyno“ pagrindine. Ak,
kaip sentimetaliai pravirkti norisi
dël tø praëjusiø dienø, nusineðusiø ir
jaunystæ, ir neiðdraskytà mokyklà su
smagiu kolektyvu.,
ðauniais mokiniais... Pakeliu aðarotas
akis á saulæ, smagiai bemerkenèià
man aká, ir jos ðypsenoje iðskaitau : ‚
Þmogau, tai að nesikeièiu.
Mane radai ir paliksi, o pasaulyje
mainosi vëjai, tad neliûdëk,
o dþiaukis gyvenimu.‘
Tad ir noriu palinkëti sugebëjimo
dþiaugtis. Dþiaugtis draugo ðypsena,
nuoðirdþiu pokalbiu , dþiaugtis saule,
sodria þole, varnënu, betàsanèiu
sliekà, þiedlapiø lietum...
ir, apskritai, dþiaugtis ,
kad ðiandien dar esi gyvas.
Mokytoja Valdonë

