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„Nuo žmogaus prigimties labai mažai kas
priklauso – žmogus yra toks, kokį save sukuria.“
Alexander Bell
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Mes KTU Gimnazijos bendruomenė – kurianti, besilavinanti, tobulėjanti ir kartais daranti
klaidų, bet nestokojanti valios jas
taisyti. Tik šioje bendruomenėje po vienu stogu gali sutikti būrį
Lietuvoje pripažintų mokytojų ar
KTU studentę ir II klasės mokinę
viename asmenyje, ar greitu metu
Lietuvą garsinsiančius mokslo, politikos, meno ar sporto atstovus.
Nuostabu su kokiomis entuziazmu
degančiomis akimis Gimnazistai
ir mokytojai drauge ruošiasi įvairioms olimpiadoms ir konkursams.
Keisčiausia, kad jie kažkaip atranda laiko ir Gimnazijos tradicijoms
(GFL, GKL, LDK, Gimnaziada, kalėdinė popietė, šimtadienis ar net
ir „Metų knyga“). Dar prieš metus
man, kaip ir daugumai su Gimnazija nesusipažinusių piliečių, atrodė, kad Gimnazistai turi kažkokių
antgamtinių galių. Tačiau dabar
manau, kad jūs tiesiog esate labai
smalsūs ir labai mylite gyvenimą.
Tad nešvaistykite jo veltui skaitydami įvadinį žodį, o verskite puslapius tolyn ir didžiuokitės tais gražiais darbais, kuriuos per metus
patys ir nuveikėte.

JŪS KURIATE SAVE, VADINASI
JŪS KURIATE GIMNAZIJĄ.
Tomas Kivaras

Nuskinti
laurai

2015– 2016 m. m.
FIZIKA

OLIMPIADŲ,

KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

MATEMATIKA
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65-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados šalies etapo laimėtojai
I vieta Justas Janickas 2Danskebank (mokytojas L. Narkevičius)
I vieta Pijus Bradulskis 2C (mokytojas A. Beinakaraitis)
II vieta Vilius Šarkinas 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Dovydas Kaunietis 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Ieva Pileckaitė 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Neringa Levinskaitė 2Danskebank (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Kajus Panevėžys 3A (mokytojas P. Tvarijonas)
III vieta Vaiva Augustinaitė 4C (mokytojas P. Tvarijonas)
65-osios matematikos olimpiados miesto etapo laimėtojai
I vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytojas L. Narkevičius)
I vieta Tautvydas Čeponis 2C (mokytojas A. Beinakaraitis)
I vieta Martynas Stankevičius 3A (mokytojas P. Tvarijonas)
II vieta Karolis Butkus 2C (mokytojas A. Beinakaraitis)
II vieta Vaiva Augustinaitė 4C (mokytojas P. Tvarijonas)
III vieta Dovydas Kaunietis 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Paula Bumbulytė 2C (mokytojas A. Beinakaraitis)
Prof. J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso laimėtojai
I vieta Tautvydas Jasiūnas 1B (mokytoja M. Lukoševičienė)
I vieta Neringa Levinskaitė 2Danskebank (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Ieva Pileckaitė 1A (mokytojas L. Narkevičius)
III vieta Justas Janickas 2Danskebank (mokytojas L. Narkevičius)
Sankt Peterburgo matematikos olimpiados laimėtoja
III vieta Neringa Levinskaitė 2Danskebank (mokytojas L. Narkevičius)

64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados šalies etapo laimėtojai
I vieta Justas Terentjevas 1A (mokytojas T. Kivaras)
II vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytojas T. Kivaras)
II vieta Ignas Šakuro 1A (mokytojas T. Kivaras)
II vieta Kristijonas Samuolis 2 Danskebank (mokytojas V. Tumavičius)
III vieta Pijus Bradulskis 2C (mokytojas V. Tumavičius)
III vieta Nida Duobaitė 3B (mokytojas T. Kivaras)
Pagyrimo raštas
Domantas Valčeckas 4A (mokytojas A. Jotautis)
64-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miesto etapo laimėtojai
I vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytojas T. Kivaras)
I vieta Ignas Šakuro 1A (mokytojas T. Kivaras)
I vieta Kristijonas Samuolis 2Danskebank (mokytojas V. Tumavičius)
I vieta Pijus Bradulskis 2C (mokytojas V. Tumavičius)
I vieta Nida Duobaitė 3B (mokytojas T. Kivaras)
I vieta Rokas Elijošius 3B (mokytojas T. Kivaras)
I vieta Domantas Valčeckas 4A (mokytojas A. Jotautis)
II vieta Justas Terentjevas 1A (mokytojas T. Kivaras)
II vieta Žygimantas Končius 3A (mokytojas T. Kivaras)
III vieta Paulina Erichsmeier 1B (mokytojas T. Kivaras)
III vieta Ainas Beinakaraitis 1A (mokytojas T. Kivaras)
21-ojo respublikinio profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkurso laimėtojai:
I vieta Justas Terentjevas 1A (mokytojas T. Kivaras)
I vieta Kristijonas Samuolis 2Danskebank (mokytojas V. Tumavičius)
II vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytojas T. Kivaras)
III vieta Ignas Šakuro 1A (mokytojas T. Kivaras)
III vieta Domantas Valčeckas 4A (mokytojas A. Jotautis)
27 – ojo Lietuvos mokinių fizikos čempionato laimėtojai:
I vieta Kristijonas Samuolis II Danskebank (mokytojas V. Tumavičius)
II vieta Ainas Beinakaraitis I A (mokytojas T. Kivaras)
III vieta Gediminas Lelešius I A (mokytojas T. Kivaras)
Moksleivių inžinerinių varžybų JuniorBEC‘16 laimėtojai
KTU gimnazijos dešimtokų komanda „Evil geniuses for a better tomorrow“
Akvilė Valentukonytė 2Danskebank
Arminas Tomaševičius 2C
Tomas Savickas 2Danskebank
Patricija Jankauskaitė 2C
Pijus Bradulskis 2C (mokytojas V. Tumavičius)
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ASTRONOMIJA
14-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
9-10 klasių grupėje
I vieta ir laureato vardas Paulina Erichsmeier 1B (mokytojas T. Kivaras)
GAMTOS MOKSLŲ OLIMPIADA
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7-osios Lietuvos mokinių gamtos mokslų olimpiados laimėtojai
I vieta Jonas Dženkaitis 2C
(mokytojai: V. Gustainis, A. Žemulaitienė, V. Tumavičius)
I vieta Justas Terentjevas 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
II vieta Ignas Šakuro 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
II vieta Gediminas Lelešius 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
II vieta Dovydas Vasiliauskas 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
III vieta Eglė Liagaitė 2Danskebank
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Žemulaitienė, V. Tumavičius)
Pagyrimo raštais apdovanoti:
Dovydas Kaunietis 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
Tadas Kluonis 2 Danskebank
Ainas Beinakaraitis 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
INFORMATIKA
27-ojoje Lietuvos mokinių informatikos olimpiados laimėtojai
I vieta ir laureato vardas Neringa Levinskaitė 2DanskeBank
(mokytoja K. Serapinaitė)
I vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytoja K. Serapinaitė)
II vieta Justas Janickas 2DanskeBank (mokytoja K. Serapinaitė)
II vieta Pijus Bradulskis 2C (mokytoja K. Serapinaitė)
III vieta Daumantas Kojelis 2Swedbank (mokytoja K. Serapinaitė)
Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų konkurso laimėtojai
Programavimo konkursas
I vieta Neringa Levinskaitė 2Danskebank (mokytoja K. Serapinaitė)
Multimedijos ir sukurtų programų konkursas
III vieta Akvilė Valentukonytė 2Danskebank (mokytoja K. Serapinaitė)

CHEMIJA
54-osios Lietuvos chemijos olimpiados miesto etapo laimėtojai:
I vieta Dovydas Vasiliauskas (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Ignas Šakuro (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Justas Janickas (II Danskebank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Rokas Elijošius (III B) (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Greta Kaminskaitė (III C) (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Domantas Valčeckas (IV A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Andrius Minelga (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Justas Terentjevas (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Neringa Levinskaitė (II DanskeBank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Dominykas Reimoris (II Swedbank) (mokytojas V. Gustainis)
II vieta Marius Kanopa (III A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Paulius Saulėnas (IV B) (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Agnė Zolubaitė (IV A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Dovydas Kaunietis (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Dovydas Januška (I C) (mokytojas V. Gustainis)
III vieta Kristijonas Samuolis (II Danskebank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Emilė Rudminaitė (III A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Marius Kluonis (IV A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Austėja Mikalčiūtė (IV B) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Pagyrimo raštais įvertinti:
Ainas Beinakaraitis (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Gediminas Lelešius (I A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Povilas Kruopis (I C) (mokytojas V. Gustainis)
Eglė Liagaitė (II DanskeBank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Austėja Šataitė (II DanskeBank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Viljamas Rakauskas (II DanskeBank) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Jonas Dženkaitis (II C) (mokytojas V. Gustainis)
Žygimantas Končius (III A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
Agnė Valatkaitė (III A) (mokytoja B. Maciulevičienė)
54-osios Lietuvos chemijos olimpiados šalies etapo laimėtojai
I vieta Justas Terentjevas 1A (mokytoja B.Maciulevičienė)
I vieta Rokas Elijošius 3B (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Gediminas Lelešius 1A (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Ignas Šakuro 1A (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Justas Janickas 2 Danskebank (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Neringa Levinskaitė 2 Danskebank (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta ir laureato vardas Marius Kluonis 4A (mokytoja B. Maciulevičienė)
Pagyrimo raštais įvertinti:
Dovydas Vasiliauskas 1A (mokytoja B. Maciulevičienė)
Povilas Kruopis 1C (mokytojas V. Gustainis)
Ainas Beinakaraitis 1A (mokytoja B. Maciulevičienė)
Jonas Dženkaitis 2C (mokytojas V. Gustainis)
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Kristijonas Samuolis 2 Danskebank (mokytoja B. Maciulevičienė)
Greta Kaminskaitė 3C (mokytoja B. Maciulevičienė)
Domantas Valčeckas 4A (mokytoja B. Maciulevičienė)
Pagyrimo raštas už geriausiai atliktą praktikos darbą:
Gediminas Lelešius 1A (mokytoja B. Maciulevičienė)
Akademiko Jono Janickio konkurso laimėtojai
I vieta Jonas Dženkaitis 2C (mokytojas V. Gustainis)
I vieta Kristijonas Samuolis 2 Danskebank (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Marius Kanopa 3A (mokytoja B. Maciulevičienė)
I vieta Agnė Zolubaitė 4A (mokytoja B. Maciulevičienė)
II vieta Domantas Valčeckas 4A (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Rokas Elijošius 3B (mokytoja B. Maciulevičienė)
III vieta Paulius Saulėnas 4B (mokytoja B. Maciulevičienė)
BIOLOGIJA
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49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapo laimėtojai
III vieta Dovydas Vasiliauskas 1A (mokytoja A. Matiukienė)
III vieta Valentas Brasas 4C (mokytoja A. Matiukienė)
III vieta Matas Nasvytis 4B (mokytoja A. Matiukienė)
III vieta Jonas Dženkaitis 2C (mokytoja A. Žemulaitienė)
49-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miesto turo laimėtojai
I vieta Dovydas Vasiliauskas 1A (mokytoja A. Matiukienė)
I vieta Jonas Dženkaitis 2C (mokytoja A. Žemulaitienė)
I vieta Valentas Brasas 4C (mokytoja A. Matiukienė)
II vieta Karolina Gužauskaitė 1A (mokytoja A. Matiukienė)
II vieta Rytė Benešiūtė 3B (mokytoja A. Žemulaitienė)
II vieta Matas Nasvytis 4B (mokytoja A. Matiukienė)
III vieta Mykolas Urbonas 3B (mokytoja A. Žemulaitienė)
GEOGRAFIJA
Kauno miesto geografijos olimpiados „Mano gaublys“ laimėtojas
I vieta Vincas Vosylius 2C (mokytoja J. Liukaitienė)
ISTORIJA
26-oji respublikinė istorijos olimpiados laimėtoja
II vieta Aušra Bukniūtė 3C (mokytoja J. Jarmalauskienė)
Konkurso „Lietuvos istorijos žinovas“ laimėtojai
Karolis Butkus 2C (mokytoja J. Jarmalauskienė)
Vincas Vosylius 2C (mokytoja J. Jarmalauskienė)
Akvilė Valentukonytė 2 Danskebank (mokytoja J. Jarmalauskienė)
Povilas Jučinskas 2 Swedbank (mokytoja J. Jarmalauskienė)

Kauno miesto mokyklų konkurso “Langas į Kauno kultūros,
istorijos ir gamtos objektus” laimėtojai
I vieta Monika Montrimaitė 1C
I vieta Vaiva Šafranavičiūtė 1C
I vieta Milda Ada Balčiūnaitė 1C (mokytojas D. Boguševičius)
IV-osios VDU Kauno istorijos olimpiados laimėtojai
9–10 klasių grupėje:
I vieta Austėja Šataitė 2 Danskebank
(mokytoja J. Jarmalauskienė)
II vieta Martynas Anikanovas1B
(mokytojas D. Boguševičius)
III vieta Saulė Morkūnaitė 1A (mokytojas D. Boguševičius)
III vieta Vytautas Oniūnas 1A (mokytojas D. Boguševičius)
11–12 klasių grupėje:
I vieta Domas Lavrukaitis 4B (mokytojas D. Boguševičius)
III vieta Indrė Urbelytė 4A		
(mokytojas D. Boguševičius)
VDU padėkos:
Benediktas Girdvainis 1B		
(mokytojas Domas Boguševičius)
Pijus Krisiukėnas 1B		
(mokytojas Domas Boguševičius)
Dovydas Januška 1C		
(mokytojas Domas Boguševičius)
Povilas Kruopis 1C		
(mokytojas Domas Boguševičius)
Andrius Urbelis 1C		
(mokytojas Domas Boguševičius)
Karolis Butkus 2C		
(mokytoja Jūratė Jarmalauskienė)
Philomena Marmion 3B (mokytoja Jūratė Jarmalauskienė)
EKONOMIKA
22-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
I vieta Vincas Vosylius 2C
II vieta ir laureato vardas Mindaugas Švirinas 4C
Pagyrimo raštu apdovanotas Tomas Sinkevičius 4A (mokytoja L. Danilavičienė)
Turnyro “Verslo virusas“ su komanda “Vindex” laimėtojai
II vieta Mindaugas Švirinas 4C
II vieta Aistė Jakubauskaitė 4C
II vieta Paulina Liutkutė 4C (mokytoja L. Danilavičienė)
ANGLŲ KALBA
19-to kasmetinio viešojo kalbėjimo konkurso anglų kalba laimėtoja
Apdovanojimas už originaliausią kalbą
Ieva Šalnaitė 3C (mokytoja E. Jančauskienė)
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Tarptautinio anglų kalbos turnyro „Per pasaulį daugiakalbiais batais“
laimėtojai
KTUG komanda laimėjo II vietą:
Dovydas Vasiliauskas 1A
Ignas Šakuro 1A
Saulė Janušonytė 1B (mokytoja E. Jančauskienė)
9-10 klasių anglų kalbos konkurso miesto etapo laimėtojas
III vieta Rokas Maksevičius 2A (mokytoja V. Paurazienė)
Kauno miesto 12-ojo viešojo kalbėjimo konkurso 10 – 11 klasių mokiniams
laimėtojas
III vieta Kajus Panevėžys 3A (mokytoja N. Požėrienė)
VOKIEČIŲ KALBA
Kalbų kengūros laimėtojai
II vieta Andrius Minelga 1A
III vieta Dovydas Vasiliauskas 1A (mokytoja J. Degutytė)
PRANCŪZŲ KALBA
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Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiados laimėtoja
I vieta Laura Sprogytė 3B (mokytoja A. Andriuškevičienė)
RUSŲ KALBA
Respublikinės rusų kalbos olimpiados laimėtoja
III vieta Ana Tretjakova 2 Danskebank
Rusų kalbos olimpiados miesto etapo laimėtoja
I vieta Ana Tretjakova 2 Danskebank (mokytoja D. Jasukaitytė)
LOTYNŲ KALBA
Lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto etapo laimėtojai
Trečius-ketvirtus metus besimokančiųjų grupė:
Paulina Adžgauskaitė 4B
Pirmus-antrus metus besimokančiųjų grupė:
Aušra Bukniutė 3B
Karolis Dabulskis 1B
Agnė Kurlinkutė 2Danskebank (mokytoja S. Morkevičienė)
Lotynų kalbos ir antikos kultūros olimpiados miesto etapo laimėtojai
Trečius-ketvirtus metus besimokančiųjų grupė:
Paulina Adžgauskaitė 4B
Pirmus-antrus metus besimokančiųjų grupė:
Aušra Bukniutė 3B
Karolis Dabulskis 1B
Agnė Kurlinkutė 2 Danskebank (mokytoja S. Morkevičienė)

Tarptautinių olimpiadų dalyviai
ir prizininkai
5-oji Europos merginų matematikos olimpiada (EGMO), Busteni (Rumunija)
III vieta Vaiva Augustinaitė 4C (mokytojas P. Tvarijonas)
24-oji Baltijos šalių chemijos olimpiada (BChO), Tartu (Estija)
I vieta Rokas Elijošius 3B (mokytoja B. Maciulevičienė)
12-oji tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada (IJSO),
Daegu (Pietų Korėja)
Bronzos medaliai:
Ignas Šakuro 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
Justas Terentjevas 1A
(mokytojai: B. Maciulevičienė, A. Matiukienė, T. Kivaras)
Mindaugas Dženkaitis 2C (mokytojai: V. Gustainis, A. Žemulaitienė,
V. Tumavičius)
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VALENTAS BRASAS

ROKAS ELIJOŠIUS

Vasario 16-osios premijos laureatas

Vasario 16-osios paskatinamosios
premijos laureatas

Vienas žodis, kuris geriausiai tave
atspindi?
Viskam pasiruošęs
Kaip vertini pelnytą pagrindinę vasario šešioliktosios premiją? Ką tau tai
reiškia?
Vis dar džiaugiuosi suteikta premija.
Tai man ne tik didžiulis įvertinimas už
visą tą laiką, kurį praleidau siekdamas
savo tikslų, bet ir paskata tęsti visą tai
bei niekada nenustoti tobulėti.
Ar galėtum objektyviai įvertinti ir
pasakyti dėl kokių savybių tapai laureatu (kaip tau atrodo, ko labiausiai
reikia gimnazistui, kad pelnytų vasario šeš.premiją)?
Manau, jog visų pirma reikia stengtis
būti aktyviam mokykloje bei neatsisa16

MIGLĖ PUIKYTĖ

kyti pagelbėti kitiems, turėti pasiekimų
olimpiadose, konkursuose, nes tai aplinkiniai labiausiai prisimena rinkdamiesi savo nominantą. Taip pat turėti
grupelę draugų, kurie paskatins skirti
balsą ir kitus.
Kaip išnaudotum I ha žemės?
Pastatyčiau dangoraižį, išsikasčiau šalia gilų tvenkinį bei nuo jo šokinėčiau.

Ar galėtum objektyviai įvertinti ir
pasakyti dėl kokių savybių tapai laureatu (kaip tau atrodo, ko labiausiai
reikia gimnazistui, kad pelnytų vasario 16-osios premiją)?
Populiarumas – tai, ko labiausiai reikia norint tapti laureatu.

Ką labiausiai vertini žmoguje?
Dopaminą.
Kas tau būtų tobula diena?
Ganyti karves ir melžti vištas.

Kokia būtum istorijos epocha ir kodėl?
Modernieji naujieji laikai – tai laikas,
kai žmonės tikėjo, jog viską įmanoma
pasiekti mokslo pagalba, kai viskas
sparčiai tobulėjo. Manau, aš toks: norintis viską aiškinti mokslu bei besistengiantis tobulėti.

Kas tau būtų tobula diena?
Tobula diena - kai visą dieną galima
šypsotis sau ir kitiems, kurie šypsosis
atgal. O šiaip - jei įstočiau į LMTA, tai
būtų viena tų tobulų dienų.

Kokia būtum istorijos epocha ir kodėl?
Nežinau ar būčiau, bet tikrai norėčiau,
Kaip vertini antrąkart pelnytą vasario kad nukeltų kas į Sąjūdžio laikus, kai
buvo bendrumo jausmo pakilimas,
šeš.premiją? Ką tau tai reiškia?
kai žmonės ėjo į gatves dėl idėjos
Labai smagu, kad meilė pasikartoja,
tada vadinasi tikrai kažką pasauly ge- apie nieką kitą nesvarstydami, tik kaip
pagaliau išsilaisvinus. Dar mane žavi
rai darau.
filmas ,,Vaikai iš ,,Amerikos“ viešbučio“,
tais Romo Kalantos laikais smagiai paKą labiausiai vertini žmoguje?
Žmoguje vertinu nuoširdumą, papras- žygiuočiau Kauno gatvėmis. Žodžiu, jei
kelčiaus į kitą laiką, tai į tą, kur galima
tumą, gražią šypseną ar kitokią veido
pamaištaut ir taip susivienyt dėl gėrio.
išraišką, jei tam yra pagrindo.
Vasario 16-osios paskatinamosios
premijos laureatė

Vienas žodis, kuris geriausiai tave
atspindi?
Glicerolis.
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MATAS NASVYTIS
2016 m. Tūkstantmečio Vaikas
„Jei nebūtų paskutinės minutės, 90
procentų darbo nebūtų padaryta“
Kaip save apibūdintum?
Apie save kalbėti sudėtinga — mano
požiūris gali būti ne visiškai objektyvus ir skirtis nuo tokio, kurį kiti mato
iš šalies. Tačiau trimis žodžiais aš:
principingas, maksimalistas, nelinkęs
graužtis dėl klaidų.

Ką tau reiškia tūkstantmečio vaikų
laimėjimas?
Galimybė vykti į NMA vasaros sesiją
(tarp protingų žmonių protingas gerai
jaučiasi). Taip pat „nubyrėjo“ šiek tiek
šlovės, išmokau tvarkytis su jauduliu,
o ir mano šeima labai patenkinta –
skatino dalyvauti nuo penktos klasės
:)
Kokia tavo sėkmės formulė?
Žmogui, kuriam įdomu jį supantis pasaulis, nėra sunku. Turbūt labiausiai
ir padėjo smalsumas, domėjimasis
viskuo nuo pat mažens.
Kaip išnaudotum 1 ha žemės?
Greičiausiai apsodinčiau mišku ir įsirengčiau trobelę.

Metų
mokytojai

BIRUTĖ MACIULEVIČIENĖ

Domas Boguševičius

3. Ar kada nors svajojote
būti mokytoju? Kodėl?
Ne, nesvajojau. Norėjau
studijuoti istoriją ir tai padariau. Norėjau, kad ją bent mokykloje studijuotų kiti, todėl ir
dirbu mokytoju.

1. Kas visada pasiteisina? Mokytojų
triukai triukeliai
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Nieko specialaus daryti nereikia,
manau viskas padaroma kantriai dirbant
ir ypač mylint tą darbą, kurį darai.

ją. Tėvai netgi pykdavo, kad kreidele rašinėdavau ant rašomojo stalo (rašydavau
ir ką nors mokydavau). Greičiausiai tas
potraukis ir atėjo iš vaikystės, na o dabar
man labai gera dirbti su vaikais – nieko
nesigailiu.

Visada pasiteisina tikėjimas kito
laisve, nes tik laisvų (nemaišyti su nepriklausomybe!) žmonių bendruomenėje
formuojasi pasitikėjimas, gebėjimas savarankiškai naudotis savo protu, atsakomybė, visuomenės galia. Štai toks triukas –
bėgimas nuo vergų.

2. Kurį egzaminą mieliau laikytumėte: lietuvių ar matematikos?

4. Įsimintiniausias įvykis per jūsų
karjerą?

2. Kurį egzaminą mieliau laikytumėte: lietuvių ar matematikos?

Greičiausiai būtų sudėtinga apsispręsti: prieš daugelį metų pasižymėjau
puikiais literatūriniais gabumais ir netgi svarsčiau apie galimas lietuvių kalbos
studijas (vėliau pasikeitus mokytojai pasikeitė ir noras studijuoti), taip pat labai
mėgau matematiką, dėl egzamino tektų
pasvarstyti.

Tokių įvykių buvo labai daug. Daugiausia – linksmi, ypač, kai pradedi dirbti. Vienas jų - su kolege nemokėjom sustabdyti reakcijos, netgi baiminomės, kad
nesprogtų (buvo sumaišytos netinkamos
rūgštys). Blogų įvykių nebuvo, o kad pradedant dirbti kažkas įdomaus nutinka, tai
tik paįvairina kasdienybę.

3. Ar kada nors svajojote būti mokytoja? Kodėl?

5. Lengviausias klausimas, kurį esate uždavusi kontroliniame darbe?

Iš vaikystės geriausiai prisimenu du
dalykus: žaisdavau gydytoją arba mokyto-

Aš manau, kad tik lengvus ir duodu - sunkių nebūna.

Mieliausiai egzaminų nelaikyčiau
ir egzamininių zombių armijos nebedidinčiau. Per metus, praleistus vaidinant
mokinį, studentą, mokytoją ir dėstytoją,
supratau, kad ne kontrolinio darbo ar
egzamino įvertinimas apibrėžia žmogaus
vertę. Dažniausiai pažymys parodo ne dalyko išmanymą, bet tai, kaip tu moki laikyti egzaminą. Todėl svajoju apie mokyklą
be pažymių, kurioje mokytojui ir mokiniui
rūpėtų studijuojama disciplina, o ne formalus įrašas dienyne. Tai irgi viena iš mokyklos laisvės sąlygų.

1. Kas visada pasiteisina? Mokytojų

triukai triukeliai...

Apskritai, nesu linkęs tikėti mistiniu mokytojo pašaukimu, darbu „iš idėjos“ ir be atlygio. Tai it aktorius, aiškinantis,
kad vaidina sau, arba rašytojas,
rašantis „į stalčių“ – abu meluoja. Žmonėms reikia idėjų ir
patirčių mainų, pripažinimo bei
dėmesio, įprasminančio darbą.
Galiausiai žmonėms reikia pasitikėjimo
vienas kitu. Jokios mistikos, grynas pragmatizmas.
4. Įsimintiniausias įvykis per jūsų
karjerą?
Šiandien manau, kad tai – 2012 m.
liepą, per išleistuves, XXI laidos gimnazistės Barboros įteikta dovana arba, jei
tiksliau, jos dedikacija – „Už akademines
pertraukėles“. Kaskart džiaugiuosi, kai
atsiranda gimnazistų, suprantančių, jog
reikšmingiausios patirtys yra neprograminės, spontaniškos ir nepriklausančios
nuo biurokratinių normų, planų ir grafikų.
5. Lengviausias klausimas, kurį esate uždavęs kontroliniam darbe?
Lengvų klausimų kontroliniame
darbe negali būti. Lengvas klausimas –
įžeidimas ir užduoties autoriui, ir atsakinėjantiems. Mokykla visada vykdo socialinį užsakymą, todėl privalo ne susitaikyti
su intelektiniu vangumu, bet keisti realybę. O kaip gali ką nors keisti, jei negerbi
savęs, mokinių ir nepasitiki jų proto galimybėmis?
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Kas yra
KTUG?

KTUG – tai...

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
24 8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Antrieji namai
Vieta, kur sužinai, kad
„matematika - ne tik uždavinių sprendimas, bet ir
lenktynės su laiku“
Gimnazija, apie kurią
sklando daugiau gandų,
mitų ir paslapčių nei kokią
Atlantidą
Vieta, išmokiusi, jog ne
mokslai svarbiausia
Vieta, kuri visiems nesimokantiems joje atrodo, jog
prasilenkia su realybe
4 metai pasiruošimo gyvenimui
Mokymasis tarp barako
sienų
300 brolių ir sesių
Tas keistas studentavimo
pojūtis
Vieta, kur statomi pamatai ateičiai. Tiek bendravime, tiek karjeroje.
Vaistai nuo kasdienės rutinos
Visatos nesustojamo judėjimo pavyzdys
Nesibaigianti egzistencinė
krizė
Grįžimas namo 19 val. Po
Simonavičiaus konsultacijos
Baimę keliantys Tvarijono
greitukai
Kasdienis bandelių kvapas
cekų aukšte
Paltų slėpimas nuo viską
matančių pavaduotojo akių
Kai mokytojas pasako
“paskaita” vietoj „pamoka“
Galimybė dėvėti geriausias
Lietuvos uniformas
Gyvybė visur - net klasės
spintelėje
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(Pra)laimėtos GFL ir GKL
rungtynės
22. Pertraukos rūsyje žaidžiant stalo tenisą
23. Nulių žygyje nutrintos kojos
24. Anarchistų buveinė
25. Kartais net juokingas vadovėlio garbinimas
26. Išlietas prakaitas Bervingio šokiuose
27. Pinigai, išleisti vertingai
28. Insaidų šaltinis
29. „Gal kolega *įterpti pavardę* prie lentos?“
30. Vokiškos poezijos deklamavimas J. Degutytės pamokose
31. Ledas
32. Nuolat (nesu)tvarkomas
internetas (Svarbiausia
stengtis!)
33. Nesibaigiantis reivas
34. Namai, kurių durys Gimnazistui atviros visada (tik
ne naktį)
35. Galimybė tapti poliglotu
36. ŠIMTADIENIS (ir šimtadienio afteris (ir afterio
afteris))
37. 25 kartos asmenybių
38. Kamuolio spardymas Gimnazijos kieme
39. Kai Rietavas įgauna visai
kitą reikšmę
40. Rytinė rūbininkės šypsena
41. Mokymasis kontroliniams
5 minutės prieš patį kontrolinį
42. Olimpiadininkų traukos
centras

43. Laisvė

KTUG
žodynėlis

Gadė - žiūr. Gutris
Gimnaziada - Proga meniškai, sportiškai ir visaip kitaip pasireikšti gimnazijos jaunimui.
Gutris - Viso gėrio šaltinis
Gydyti - Koreguoti tiesą pasakojime, siekiant sau naudos.
KTUG Žinios - Dingo, dingo mano meilė dingo.
Kebis - Barakinio duona.
6-tas aukštas - Paslaptingas KTUG meilės užkampis
Akai - Sakoma, kad pas juos planuojamas filmuoti sekantis Michael Bay filmas. Paplitimas: 2-as aukštas.
Akvariumas - Vieta, kur linksmybės niekada nesibaigia, o kadaise stovėjusio pianino muzika vis dar girdima.
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Antistress - Vienintelis dalykas, palaikantis Gimnazistą gyvą pamokų metu.
Apendiksas - Ne tokio aukšto lygio akvariumas.
Baris - Vieta, kurioje visad trūksta maisto, bet niekad
netrūksta drum&bass’o.
Bekai - Šviesioji KTUG ateitis, manoma, kad olimpiadų
medalius greitai galės naudoti kaip užuolaidas.
Betris - Viso blogio šaltinis
Cekai - Girdėjome, jog jie paslapčia treniruoja būsimus prezidentus.
Cento - netoliese KTUG įsikūrusi IKI parduotuvė (motina maitintoja)
Davatka - Kelis kartus per metus apsireiškianti tiesos
skelbėja.
Elektronika - Vieta, į kurią eini, kai pritrūksta Antistress’o maisto.

Komis - Džinsų diva ir bendrabučio galva.
Kūno kultūra - Pamoka, į kurią 4 metus planuoja eiti
kiekvienas Gimnazistas.
Lowkey - Įvard.: Kažką daryti paslapčia; Būdvard.: Mažai kam žinomas žmogus.
Pekarskas (Pekis) - KTUG Biblija
Prikis - pašmaikštavimas
Rietavas - Stebuklinga vieta, į kurią dažnai keliauja
barakiniai pamokų metu.
Rūbinė - Vieta, į kurią Gimnazistai ateina tik dėl malonaus rūbininkės pasisveikinimo (arba mokytojo Narkevičiaus paliepimu)
Septyni - baisiausias nulių gydymas (dažniausiai galima sutikti rugsėjo-spalio mėn.)
Stumykla - Draugų ratelis su aktyviai vykstančia diskusija.
Šaikenzo – tie, kurie niekada nepalaukia ir išeina be
tavęs.
Šiukšliadėžė - XXI a. Technologinis stebuklas, reziduojantis KTUG fojė ir pritraukiantis tiek mažus, tiek
didelius.
Tikrieji cekai – į Raudonąją Knygą įrašyta Gimnazistų
rūšis, išnyksianti su paskutiniu 2016 m. įteiktu brandos atestatu.
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Dvyliktokai

Liudvikas Čiapas

AUKLĖTOJA

Saulė. Barako sąskaitos nekeistų
net į nuosavo buto patogumus.

Justinas Gerulis

Geris/Rymas. Nuoširdusis barakinis. Dievina savo raudoną Mazdą.
Pasikirtęs. Reivo dūšelė. Mieliau
prarastų juodą kiepką nei iPod’ą.

Tadas Budrikas

Kukliausias ir tyriausias klasėje.
Dailės sugebėjimus atskleidė kalbėjimo įskaitos metu. Automobilių
šūstrumo kovoje laimėjo pirmą
vietą. Pats geriausias draugas. Fiziškai pajėgiausias laidoje. „Tiksliai
ne aš“ Tiksliukas. Gali romantiškai
išjungti žibintus naktiniame ąžuolyne. Iš kojos. Paslaugus ir mielaširdingas.

Monika Budrytė

Edita Jančauskienė

Švelnumas (toks, kaip jos balsas).
Šypsena gali nušviesti net ir tamsiausią dieną. Kartais apsisprendžia. Dėl savo visapusiškumo galėtų būti ir daktarė, ir menininkė,
kaip koks Liudas - Pavasarėlis.
Jei ko nepasiekia nuo viršutinės
lentynos ranka, laisvai pasieks
koja. Vaikinų širdžių daužytoja. Nepripažįsta įjungto telefono
garso, nes ausiai mielesnė gaivi
miško (arba bibliotekos) tyla. Turės labai didelę ir labai gražią šeimą. Bus pasaulio šviesa ir žemės
druska. Gali išmokyti kaip įstoti į
biomediciną nemėgstant biologijos.
Vieną dieną kurs kvepalus. Turi
gabumų įkvėpti gyventi.
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“Ever tried. Ever failed. No matter. Try
again. Fail again. Fail better.“ - Samuel Beckett
XXVA - new fails coming in season 5!

Rosita Rašinskaitė

Roskė. Jei neįstos į mediciną, mokysis Hogvartse. Lengviau rasti
degtuką ugnies kupetoje nei muzikos stilių, kurio ji neklauso. Mėgsta ginčytis su biologijos mokytoja.

Aistė Frišmantaitė

Indrė Urbelytė

Frišma. Mafijos klano įpėdinė.
Paslaptinga kaip tamsioji Mėnulio pusė. Žmonės sako, kad pikta ir dar feministė, bet draugai
žino, kad dėl šypsenos ir bananų
duonos verta prisijaukinti. Vienintelė sugebėjo paversti gimnazijos
vaikinus divomis. Dėl akivaizdaus
D vitamino trūkumo bėga į Italiją
skintis kelią mados pasaulyje.

Sūrelis. Klasės bosė ir revoliucijos sinonimas. Istoriją išmano geriau nei 92,53 Lietuvos istorijos
mokytojų. Kada nors kurs sukneles bendraklasių vestuvėms ir
pralenks net patį Valentino. Buvo
palaikyta Mato mokytoja. Kelionių,
protmūšių, peržiūrų ir šiaip visko
organizatorė.

Valentina Černiauskaitė

Eglė Gelšvartaitė

Geiša, nes XXIV laida nemokėjo
rašytifi. Ir nes geiša. Turi daug gi34 minių ir mėgsta apie jas pasakoti.
Aname gyvenime buvo lindyhopo
meistrė, o šiame jau laksto greitąja ir gelbsti kauniečius. Niekada
nepamiršta apsikabinti. Išsigandus
aukšto stojamųjų balo į LSMU,
persidažė plaukus.

Dažniau matysime Tinos buvimo
vietos taškelį pasaulio žemėlapyje
nei pačią ją pamokose. Visada turi
ką pasakyti ir visada „išskridusi“.
Skiriamieji bruožai: priklausomybė knygoms, eksperimentavimas
ir lengvas fanatizmas. Velnio apraiškų ieško visur ir visada, bet
randa Dievą. Nuostabiai vaidina.
XXV laidos šimtadienio projekcijų
autorė. Šauniai čiuožia ant ledo ir
filmuojasi reklamose.

Eglė Miliūnaitė

(Šokių) diva. XXIV laida sakė, kad
Gazeliūnaitė. Ateityje savo šokių
judesiais džiugins būsimus kolegas
banke, bus geriausiai šokanti banko vadovė pasaulyje. Jei ne jos
veikla, tai gimnaziją kasdien ištiktų
badas, o dauguma mirtinai sušaltų
be savo džemperių. Aname gyvenime buvo kavos deivė. Paralelinis parkavimas - vienintelis Eglės
priešas, su kuriuo ji ankščiau ar
vėliau susitaikys!

Jokūbas Danaitis

Kūbas/Jokšė. Pats nestabiliausias
žmogus. Kartais mąsto labai giliai
ir apgauna jaunas mergaites bei
berniukus, bet draugai žino, kad
jis tik gydo. Bet vis dar nepraranda vilties uždirbt iš to milijoną.
Labai geras žmogus, kuriuo galima pasitikėti. Nepasikuklina. Skleidžia kažkokią slaptą energiją,
kuri priverčia esančius aplink jį
jaustis gerai. Kanda it šalna vidury
pavasario - taip pat netikėtai kaip
ir išlošia pokery. Pinigus išleidžia
greičiau, nei spėja suskaičiuoti,
kiek jų turi. Nėra nepatogių temų.
Nėra nepatogių atsisėsti žmonių.
Purtydamas galvą techno stage’uose tikisi įtikinti savo plaukus
pasilikti nors vieną naktį ir visą
gyvenimą. #224

Marius Kluonis

Džiumbrynas. Svajojo apie meilę,
o mokytojai svajoja apie jį savo
pamokose. Laimėjimų reikalais
svečiavosi net Irane, po metų
JAV pats nusprendė dar pabūti mokykloje ir pagyvent laimingai. Kai kuriuos žmones taip žavi,
kad net jie stengiasi būti geresni
ir draugiškesni. Organinę chemiją
dažnai palygina su plastišku šokiu.
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Miglė Puikytė

Tomas Sinkevičius

A’kų šypsena. Gautų tris šimtukus iš moralės egzamino. Viską
moka, viską žino, ji tiesiog puiki.
Po kelerių metų pakvies į koncertą “La Scala” ir ten savo balsu išmuš visus stiklus. Tūkstantis
jai - ne tik skaičius. Numina 60
kilometrų ir dar desertui įveikia
Trijų Mergelių tiltą.
- Galiu atjungt Gytautą? - sėdėdama prie fb

Pavyzdingasis klasės marijampolietis, ir net neskūpus! Net po
trejų metų Kaune neišsižadėjo akcento. Pažadintas ketvirtą nakties galėtų atsakyti į bet kokį
klausimą apie Euroviziją.

Agnė Zolubaitė

Chemijos deivė. Viena iš nedaugelio dalyvaujančių visose lietuvių
kalbos pamokose. Mėgintuvėlius
ir pipetes žada iškeisti į baltą mediko chalatą.
*Tvaris užduoda spręsti uždavinį
kokia tikimybė, kad sutiktas daltonikas yra vyras*
- Pastebiu, kad daltonikas, bet nepastebiu, kad vyras???? - Agnė..

Gediminas Griškonis

Geriausiai klasėj šokantis vaikinas. Džentelmenas. Visų merginų
numylėtos Garbanos. Sklinda gandai, jog dėl jo visi klasiokai turės
sveikus dantis.Tikras kaunietis(gerąja prasme).
*Eglė ir Gedas varto žurnalą ir
skaito interviu kokios moterys
vyrams gražiausios*
- Visi sako, kad miegančios. - Eglė
36 - Jo, nes nekalba. - Gedas.

Ignas Urbonas

Tomas Narbuntas

Narbis. Tomeška savo didžiuliais
rankų raumenimis galėtų nuskriausti mešką. Važinėtų Lamborghini, bet nori įrodyti, kad sėdint už BMW vairo galima daugiau
nei niokoti viešojo transporto
stoteles. Laisvalaikiu geras draugas, pastebimai dažniau pradėjo
lankytis prie prisikėlimo bažnyčios. Stalo tenisą geriausiai žaidžia be raketės.
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Rūtas. Oranžinio kamuolio virtuozas. Deja, pastaruoju metu dažniau mina Šilainių takelius, o ne
krepšinio aikšteles. Igno eilėraščiai vadovėliuose pakeis Maironį
ir jo draugus poetus.

Matas Zykus

Laidos anarchistas. Gimnazijos
Ianas Curtis, atradęs džiaugsmą
liūdesyje. Dviračių virtuozas. Post
- pankas. Galėtų įgarsinti animacinius filmukus arba dirbti radijuje. Klauso kruopščiai atsirinktą
muziką. Visada nustebina lietuvių
mokytoją savo įžvalgomis. Dailės
kabinete būna dažniau nei V.Ž.
Mėgsta daržoves ir gaminti draugams pietus, tai gal bus juvelyras.
Arba architektas. Arba režisierius. Detektyvas. Jei būtų daiktas, tai gal dabar pat žmonės jo
nesuprastų, neįvertintų, bet ateityje jis galėtų pakeist gyvenimus,
sujudint kažką žmogėnų makaulėse.

Kristina Buzaitė

Retai išgirsi ją nesijuokiančią. Žirgus turbūt myli labiau nei žmones,
tačiau pasiryžusi ateityje išgydyti
bet kurį ligonį. Pasakys taip, kaip
yra. Užaugus keliaus į Australiją ir
bus koala. „Tu gal… ša?“

Domantas Valčeckas

Už tikros vyriškos barzdos slepiasi berniukas, kuris visą dieną
žiūri ir žaidžia Pokemonus (japoniškai!), tačiau mąsto taip, kaip
daugelis suaugusiųjų nesugeba.

Gytautas Buivydas

Gycė. Klasės tėvas. Jam užrėkus „ša“ visi nutyla. Jei turėtų
uodegą, ją tiiiiikrai gaudytų. Kada
nors kartu su Robertu valdys
IT pasaulį.

Ugnė Valašinaitė
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Klasės poliglotė. Tikra šypsenėlė.
Supratinga, visada išklauso ir palaiko. Jei galėtų, tai turbūt įkurtų
mokyklos kačių mylėtojų klubą ir
būtų jo pirmininkė. Nuostabiai augina vaistines žoleles. Keramikos
juodasis arkliukas.
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Gabija Vilkaitė

Turi slaptų ryšių su bekais. Ir dar
moka visokių greito bei nepastebimo pradingimo triukų. Jei šypsasi, o kiti klasėj - ne, atsisukus į
ją rasi šypsenos draugą.

Arnoldas Gritė

Politikas. Buvo nusiųstas pas Burgį ir vadintas “Šerloku”. O dabar
vadinasi Ga$tin. Politiko karjerą
iškeitė į verslo ir DJ pasaulį. Dienomis vadovauja jo paties įkurtai
įmonei, o naktimis judina naktinių
klubų jaunimą. Per metus Seimą
aplankė daugiau kartų, nei trynė
suolą lietuvių pamokose, bet visgi
sugebėjo “praslysti”.

Robertas Maleckas

Robkė. Klasės gelbėtojas pirmoje klasėje išgyvenant Simuko kančias. Sumontavo daugiau
filmukų nei Holivudo pramonė.
Įvaldęs spec. efektus M. Bay
stiliumi. Užsikrėtęs dviračių virusu. Gitaros virtuozas. Kada
nors kartu su Gytautu valdys
IT pasaulį.

„Šaltasistaki,arkas
gali būtiomės irą
mes mokntykiai su
mūsų saalauskiene.
J.Jarm ia sprogimu,
Vis gres nesprogsta“
vis niekas
Domas Boguševičius
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AUKLĖTOJA

Grantas Narbutas

Geriau žinomas kaip Grantautas.
Prezidentinis gėrimas. Nepakeičiamas futbolo aikštelėje. Mokosi
vien dešimtukais. Būsimas verslo magnatas. Niekada nesakys
ne, net jei kils grėsmė užsiliepsnoti. Neaušins burnos be reikalo.
Sklinda legendos, kad kartą bėgo
šviesos greičiu.

Domantas Andriuškevičius

Auklėtoja Daiva Sutkevičienė

Mūsų užuovėja. Jei tave užklupo negandos
(suprastėję pažymiai ar pamokos nebe mielos),
auklėtoja visada skubės į pagalbą ir bandys ištaisyti padėtį. Sugeba į viską žvelgti optimistiškai
ir savo šypsena palaikyti šilumą klasėje.

Aprūpina klasę saldainais ir šokoladais kiekviena proga. Jei ne
Domantas, po kovo 7-osios būtų
kovo 9-oji. Nesvarbu, apokalipsė
ar laimingiausia diena gyvenime
audrų šėlsmą jo viduje (nors turbūt labiau drugelių lėkiojimą) išduos tik švelni it pūkas šypsenėlė. Užaugęs turės drugelių fermą
ir draugą žvaigždę. Galimai tyliai
rezga planus, kaip užvaldyti pasaulį.

Paulina Adžgauskaitė

Visada apsišarvavusi kūrybiškomis idėjomis ir pasiūlymais. Puikiai išmano ne tik biocheminius
mokslus, bet ir istoriją bei moka
daugybę kalbų. Maratonas - ne
riba. Laisvalaikį leidžia Italijoj arba
9gag‘e. Underground‘e groja bosine gitara.

Aušrinė Zavalašinaitė

Visuomet švyti savo nuostabia
šypsena. Už maistą pardavė sielą
šėtonui. Nuo pirmadienio pradės 43
mokytis. Žino visus faktus, kurių neprireiks egzamine. Mano,
kad visko išmokys gyvenimas.
Jei būtų reiverių šokių konkuras,
laimėtų pirmą vietą. Užaugus bus
princesė Lėja. Užkrutėjus. Gali
įspirti į galvą.

Gabija Augaitytė

Savo šiluma prisideda prie globalinio atšilimo. Kai miega, irgi šypsosi.
Jei koks blogas žodis išslysta iš
Gabijos burnos, ji apklosto jį gėlelėm, kurias laisto savo laimės
ašaromis. Žino, kas ten miške
triuška. Moka groti kazoo. Namuose turi kirvių kirvį. Į šluotą
gali dainuoti Andrea Bocelli balsu.
Nepažįstamiems vaikinams prisistato kaip Augustėja. Visada su
44 savimi nešiojasi statybininko šalmą, kurį rado naktį klajodama po
Romainius.

Gabrielė Glembockytė

Mačiusi daugiau filmų nei danguje
yra žvaigždžių. Miss barakas. Gyveno kaime, todėl kartais keistai
kalba. Nežino, ką studijuos, ir nenori sužinoti. Jei serga, tai per
pirmas dvi anglų. Turi nuosavą humaną, kurią vadina „palėpe“. Draugai vadina Romu. Prižiūri ir puoselėja vienintelį klasės augalą.

Justė Dilytė

Produktyviai leidžia matematikos
pamokas
nesimokydama.
Žino kiekvieną naftos akcijų vingį. Kartais apsireiškia mokykloje,
kad mokytojai nepamirštų, kaip ji
atrodo. Puikiai repuoja duete su
Dominyku. Dvyliktoj klasėj bandė
pradėti mokytis, bet tai ne nuo
jos priklauso.

Šarūnas Kilius

Aktorystės
sugebėjimais
nustebintų ir patį Tarantino. Tapo
neprasčiau už Van Gogh‘ą. Žino
meleoną dainų ir filmų, tad protmūšiuose visuomet veda komandą į pergalę. Kai apkeliaus pasaulį, skris į kosmosą klausydamas
The Doors. Nors kvepia citrusiniais vaisiais, visvien šūdų malūnėlis. Vardan įkvėpimo gali striksėti
ištisas valandas. Jo kuprinė - paslaptinga it juodoji skylė - vos
praverta pritraukia tuntus mergaičių.

Mantas Naujokas

Merginą iškeistų į dviratį. Šoka
taip pat gerai kaip ir programuoja. Į jį reikia kreiptis, jei nori
pasitikslinti iš kokios gi kolekcijos
tavo „Tupperware“ indelis arba
kiek kalorijų suvalgei per pietus.
Miške susilieja su aplinka. Jei turėtų pakartoti žodį „čėnija“, turbūt pasakytų „Čečėnija“. Bendraklasius laisvalaikiu apdalina savąja
išmintimi:“Gyvenimas kaip kontrolinis - smogia netikėtai.“ Arba
duoda patarimų santykių srityje:“Svarbu ne amžius, o patirtis.“

Dominykas Kaupas

Savo garbanas naudoja kaip pagalvę, spintelę daiktams ir apsauginę priemonę nuo sutrenkimų
(mat galva lubas siekia). Planuoja
gauti penkis šimtukus. Laisvalaikiu gepardas. Turi silpnybę afro
šukuosenoms. Penktadienio lietuvių kalbos pamokas dažniausiai
praleidžia užmerktomis akimis,
bet vis tiek gaus šimtuką.
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Gediminas Jacunskas

Merginas stebina ne tik backflip‘ais, bet ir įspūdingais kortų
triukais. Klasės Chuck‘as Norris‘as. Pirks Audi A5, jei gaus pakankamai šimtukų. Tikrai turės
butą su daug sėdmaišių ir svarbiausia lenktu televizoriumi. Savaitgalius leidžia viloje su draugais
kepdamas keksiukus.

Dominykas Krutulis

Teisingai
interpretuoja
lietuvių 45
poeziją. Reguliaraus maršruto
Gimnazija - Kebabinė - Gimnazija
vairuotojas. Bus tik už Lietuvą.
Praleido chemijos pamoką, kad
nusipirktų automobilį. Galėtų tiksliai nupasakoti kiekvieną Modern
Talking vaizdo klipą.

Domas Lavrukaitis

Sąžiningai pramiegojo visas lietuvių kalbos pamokas. Jeigu būtų
šachmatų
egzaminas
išlaikytų
jį 110. Gali laimėti bet kokį politinį
ginčą, Ne politinį - irgi. Prisiekęs
kaunietis - apie miestą žino viską,
bet norėtų sužinoti dar daugiau.
Mano, kad prie Smetonos buvo
geriau.“

„Tau ekidaožklaaibpai
prie vW tinka]“
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Kamilė Nanartonytė

Klasės geimerė, RPG guru. Be
galo organizuota mergina - žino
kaip jos gyvenimas klostysis po
10 metų. Per savo trumpą, bet
prasmingą viešnagę gimnazijoje,
spėjo įsiamžinti su daugeliu gimnazistų. Ji žino geriau. Jei Ugnė įkurtų kačių mylėtojų klubą, tai Kamilė
būtų pirmininkės dešinioji ranka.
Įvaldžiusi visus valgomus sojos pavidalus.

46 Vaiva Margelevičiūtė

Klasę pripildo harmonijos ir šilumos jūra. Dažniausiai prisilaiko
rimties, bet iš tikrųjų yra begalo linksmas žmogiukas. Vegetarė
„ant tiek“, kad ir torto su kiaušiniais geba atsisakyti. Kai lauke
šilta, laisvanoriškai persikelia miegoti po atviru dangum. Galėtų išgyventi laukinėje gamtoje.

Austėja Mikalčiūtė

Gytė Gerulaitytė

Savo dainomis galėtų valdyti pasaulį. Kalba daug, garsiai ir užtikrintai. Per pora metų spėjo
sudalyvauti daugiau renginių nei
daugelis - per visą gyvenimą. Senamiesčio „Coffee Inn“ - jos antrieji namai.

Milda Tamelytė

Kepa keksiukus, vertus nuodėmės. Oficialiai daugiausiai knygų iš
klasės perskaitęs žmogus. Moka
pasakyti tvirtą NE. Mediciną iškeitė į literatūrą. Ilgais ir juodais
kaip anglis plaukais bei dangaus
žydrumo akimis sužavėjo ne vieną
gimnazistą (ir ne tik gimnazistą).
Galėtų tiksliai nupasakoti kiekvieną Modern Talking vaizdo klipą.

Pamokos prasideda 8.15 val. Sėkmingai suderina mokslininkės ir
menininkės karjeras. Turi tvirtą
nuomonę ir nebijo jos išsakyti. Kitais metais įstos į Cambridge‘ą.
„Shippina“ visus ir viską. Pirmasis
vyras - fotoaparatas, antrasisradiatorius. Gyvybę palaiko bananai, hematogenai ir muzika. Miegas griežtai ribojamas iki šešių
valandų, nes juk genijai nesnaudžia.

Kamilė Tumšytė

Jei J. K. Rowling būtų pažinojusi
Kamilę, savo knygą būtų pavadinusi ne „Haris Poteris ir paslapčių kambarys“, bet „Haris Poteris
ir Kamilė“. Kamilę išduoda tik jos
Dieviškai švelnus balsas ir akyse
besiganantys vienaragiai. Klasės
ramunėlė. Minecraft‘o ekspertė.
Sėdi strategiškai patogioj vietoj,
todėl visada būna aprūpinta šokoladu. Labai myli maistą ir niekad neatsisako ko nors skanaus. 47

Laura Miliūnaitė

Kulinariniais
sugebėjimais
pranoksta Oliverį. Pagaliau įsigijo neišsilydžiusią dėžutę, kurioje galima
į mokyklą neštis pietus. Nežino
neįveikiamų užduočių. Automobilį
plauna dažniau nei šeria žuvytes.
Dažniausiai namų darbus padaro
už visą klasę. Valgo riešutus (nes
sveika) užsikąsdama šokoladu
(nes skanu).

Guoda Steponavičiūtė

Matas Nasvytis
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Kitus vaikus privertė slėptis po
rudeniniais lapais ir tapo vienintelis - tūkstantmečio. Jei „nepaeis“ medicina, bus profesionalus
šachmatų treneris. Tikėtina, kad
yra keliavęs laiku į Antiką. Asmeninis klasės Gūglas Vikipedijus, nes
žino absoliučiai viską. Na o jeigu
jau kažko ir nežino, tai privers
tave tai pamiršti pianinu skambindamas įstabaus grožio melodijas.

Neveltui yra laimėjus ‚The Hottest
Delegate“ ir „The Best Hair“ ne
kur kitur, o MUN‘e. Viską sako
taip, kad ginčytis neverta. Savo
organizacinių sugebėjimų pagalba
galėtų suvaldyti net gyvulių bandą.
Su šeima susitinka kartą per 2
metus ir dar kokioj Aruboj arba
Dominikoj, nes kitaip too mainstream. Visada stengiasi palaikyti aukštą vidurkį. Klasės reikalus tvarko ir iš Nyderlandų, ir iš
Amerikų.

Paulius Saulėnas

Klasės saulė - savo šypsenos
šviesa galėtų aprūpinti energija
visą Kauną. Biologijos žinias pritaikys informatikoje. Visada su
mielu noru paneigs akivaizdžius
dalykus. Puikiai orientuojasi aplinkoje, todėl gali būti pastebėtas su
aptemptom kelnaitėm lakstantis
miškuose ar pievose.

Gertrūda Lazaravičiūtė

Kai ateina į mokyklą, tai į penktą
pamoką. Atsibodo mokytis, todėl išvažiavo į Meksiką. Per matematikos pamokas flirtuoja su
mokytoju Narkevičium. Kai meta
svorį, valgo tik trapučius ir geria arbatą. Jei kas ir galėtų nužudyti žvilgsniu, tai tik ji. SPOILER
ALERT. Savo skambaus juoko ir
melodingų dainų pagalba galėtų ir 49
Jon Snow iš numirusiųjų prikelti. Grįžus namo, citrina gardins ir
tabasco pils ant visko.

Martynas Rutkus

Bus pirmasis klasės milijonierius,
bet tiki, kad laimė slypi ne piniguose, o barzdoje. Žino daug ir apie
viską bei gali kiekvienai mergaitei gerai apsukti galvelę tautinių
šokių sukūry. Jau dabar aišku,
kad Martynas būtų puikus vyras, pykčius su žmona užglaistantis nekaltu, žydrų žydrų akių
žvilgsniu.
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Justas Morkūnas

Bando apsimesti kietu it riešutas,
bet visi žino, kad jis tiek širdyje,
tiek iš veido mielas vaikis. Virtuvėje nenaudoja peilių - tam turi
puikiai išlavintą karate gyvatės
kirtį. O jei gyvatės kirtis nepasiteisina, kumpį sumuštiniams susmulkina savo aštriu, it Eminemo,
liežuviu. Valentino dieną praleido
ypatingai - su draugu ir jo panele.
Sakė, kad buvo smagu.

Lukas Krikštanavičius

Tikras Amerikos pilietis. Savo pašaukimą atrado informatikos pamokose. Mokykloje išmoko origami meno - per pamoką gali išlankstyti
visa flotilę. Imperialinės matavimo sistemos vertėjas.

Justinas Žemaitis

Klasės balsas lietuvių pamokose bei šachmatų būrelio viceprezidentas.Tai, kad jis it gyvas sidabras tikrai nesutrukdys tapti gydytoju,
o pacientus gydyti obuoliais iš savojo kiemo. Ko jau ko, bet žodžių
kišenėje tikrai neieško. Nebent obuolių. Obuolių kartais gal ir ieško.
Pradėjo profesionalaus stream‘erio karjerą. Follow‘inkit. Asmeninė
dienotvarkė niekada nesutapdavo su vokiečių pamokomis.

Dvyliktokai

Vaiva Augustinaitė

AUKLĖTOJA

Legenda sako, kad turi slaptą
asmenybę, kuri naudodamasi matematikos žiniomis plėšia bankus.
Mieliausias žmogus pasauly. Labai
mėgsta šokti. Unlockinus bene visus life goals.
Laimėjo bronzą, bet verta aukso.
Savo grožiu ir protu traukia pulkus gerbėjų, tad vienintelė Vaivos
problema - kurį išsirinkti.

Valentas Brasas

Nes klasės bronzinei mergaitei
reikia sidabrinio berniuko.
Dažnai apžavi prancūzes.
Byckos tokios didelės jog marškiniai neišvengiamai plyšta nelygioj
kovoj.
Turi apsauginę sistemą nuo pokalbių su šeima pasiklausymo žemaitišką tarmę.

Aistė Jakubauskaitė

Auklėtoja Vitalija Paurazienė
Išmintis it nesibaigianti versmė nuolatos liejasi
per kraštus - nori tu to ar ne. Gali patarti bet
kokiu klausimu, o pati atsakymų ieško facebook‘o
quiz‘uose. Šiais metais tikrai išsitemps klasę į
Barseloną. Ar bent į teatrą. Ai, gal kitais. Yra
apsikabinusi dramblį
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Klasės seniūnė, buhalterė, psichoterapeutė ir apskritai didžiausia
mokyklos
multitaskerė.
Geba
skaityt mintis, žino, ką tau reikia
atsispausdint dar prieš tau pačiam sužinant. Gali nustebinti net
ir visko girdėjusius klausytojus
savo turimų faktų bagažu. Mokysis finansus, bet skina laurus
antikos olimpiadose bei irklavimo
varžybose. Metų pradžioje turėjo laikyti 7 egzaminus, bet dabar
apsistojo ties 4. Ateityje pirks
žirgą. Jokia pamoka neapseina be
jos pokalbių, nors ir sėdi strategiškai blogiausioje vietoje - pirmame suole. Dienos, kai nebūna
raštinėje - prarastos, net ir savaitgaliais kartais ten apsilanko.
Jos dingimai tiek per pertraukas,
tiek per pamokas jau niekeno nestebina. Į IELTS’ą bando nueiti jau
kelis mėnesius, gal kada nors ir
pavyks.
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Monika Jotautaitė

Saulė Kržčonavičiūtė

Puiki vairuotoja ir, nepaisant visko, dar geresnė parkuotoja.
Slapta moka groti pianinu ir gitara. Įgavus imunitetą juokams apie
ją ir atitinkamą dangaus kūną. Kai
nukrenta, būna saulėlydis.
Jos pavardei ištarti egzistuoja
mokslo atšaka. Tvarijonas nepasiduoda šį mokslą perkąsti it riešutėlį: “Kržžžžžččonavičiūtė prie
lentos”.
54 Gyvenime ketina kovoti su pasaulio neteisybe.
Jei gyvenimo korta nepakris,
persikels gyventi į Taize.

yin yang. Generolė, užsimaskavus
karaliene. Mėgsta padainuoti, pagroti, padūkti ir pajuokauti. Dažnai
užveda gilias filosofines diskusijas
apie gyvenimo, žmonijos ir visatos
egzistavimo prasmę. Debatuoja,
nes nori išspręsti visas pasaulio
problemas. Klaidžiodama sveikos
mitybos šunkeliais tapo vegetare,
nors keliskart ragavo ir veganų
duonos. Yra tvirtai įsitikinus, kad
rūšiavimas išgelbės pasaulį. Įlips į
aukščiausią kalną, įsijungs Debussy ir medituos. Kokią profesiją
pasirinks užaugusi dar nežino, nes
bus matematikė arba filosofė,
turbūt aplinkosaugininkė, nebent
bus dainininkė arba politikė, jei ne
ekonomistė, tai astronautė, bet
neabejotinai taps geru žmogumi.

Paulina Liutkutė

Tikrai turės youtubo čanelį su
milu subskraiberių. Jau ir dabar
Tumblr, We Heart It, Twitterio ir
visų kitų įmanomų tinklų karalienė. Norėtų gyventi viduramžiais,
bet tada nebūtų veganė.
Bet šiais laikais be veganizmo ir
yogos jai ne gyvenimas.
Susirado vaikiną.
Perskaitė Game of Thrones per
porą mėnesių, visada norėjo baigti mokslus Hogvartse.
Jei nepaeis gyvenime, dėstys
Mainstreamą.
Dalinasi angliškom knygom ir taip
šviečia visuomenę John Green’o
ir Jane Austen šedevrais.

Aldas Mackevičius

Kaip Gendalfas, pasireiškia kada
labiausiai nesitiki ir palieka magiją
po savimi. Jei egzistuotų Gimnazijos Tinklinio Lyga, jam ten būtų
uždrausta žaisti. Profesionalus
asmenukių modelis, nes originalesnę išraišką asmenukėse gali
padaryti tik jis pats.
Silpnesniems klausytojams, jo juokas gali tapti mirties priežastimi.
Paklaustas, ką studijuos, visiškai
nuoširdžiai atsako būsiąs bomžu.
Nuolat gerina rekordus vairavimo egzamino neišlaikyme, tačiau
vis dar tikisi nuskinti klevo lapą.
Savaitgaliai jam yra išeiginės, todėl susisiekti tuo metu su juo yra
Sizifo darbas.

Gytis Masiulis

Kašioras padėjęs iškovoti pirmą
vietą GKLe, bet tai kad šiaip jis
kietas kašioras.
Jei nėra pamokose, tai jau išvažiavęs su rinktine laimi Lietuvai
medalių.
Kai ateina į mokyklą, visi bendraklasiai turi būti išsiplovę galvas.
Pasiekė tokį lygį, kai gali būti vieša tapke.
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Kristijonas Medelis

Tik baigęs mokyklą supras, kad
mus visus labai labai mylėjo Ir visi
mokytojai supras, kad jį labai labai
mylėjo
Vis dar laukia tolimo dėdės, iš kurio paveldės milijardus, bet ir be
paveldejimo stumdys milijonus ir
vairuos range’ą.
„Bet gi čia nelogiška“
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Gediminas Morkūnas

Marius Oliandra

Nuo tos dienos kai Marius atėjo
į mokyklą, nebeserga nė vienas
mokytojas. Visas ligas jis tarsi
magnetas sutraukė sau. Kodėl
Marius dar vienišas - didžiausia
amžiaus paslaptis - jis ne tik puikiai vairuoja, bet ir dar puikiau
gamina. LADIES, jei jums patinka
tai ką skaitote, palaukit, kol išgirsit jo telefono numerį. Pasak
lietuvių mokytojos - geras akto56 rius! “Mokytojau, man pas gydytojus reikia”

(Ne vien) prancūzų muzikos ekspertas. Nors ir nemėgsta dailės
mokyklų, yra Beinakaraičio (“papieši vėliau, dabar geometrija”)
bei Tvariuko (“kolega vėėėl daile
užsiima”) mylimiausias menininkas.
Dažnai užbaigia Bogio sakinius.
Jaučia visas kates 3 kilometrų
spinduliu. Turi gilų balsą, kuris
rezonuoja gimnazijos koridoriais.
Pasak biurokratijos - kultūrinis
švietėjas, todėl pasveikina save
su mokytojų diena. Lavina jaunųjų kompozitorių asmenybes sakydamas “Būčiau parašęs kitaip,
bet daryk ką nori, aš ne policija.”

Lukas Paulauskas

Yra sakęs: „Jei pasauly būtų mažiau žmonių kaip aš, pasaulis būtų
geresnė vieta“. Galvoja, kad mes
apie jį nieko nežinom. Tegul pagalvoja dar kartą. Viskam turi sarkastišką atsakymą. Su šiuo žmogum nepasiginčysi. Įžvelgia visą
nelogiką ir netiesą lietuvių literatūroje. Jausmas lygus nuliui prieš
jo šaltą protą.

Lina Perlibaitė

Nuostabių plaukų bei šypsenos
savininkė. Turi įgimtą stiliaus pojūtį. Tikisi išmokti piešti per mėnesį.
Jei ir toliau negaiš laiko miegui, tikrai suspės. Dėl tokio gyvenimo
ritmo dažnai sveikinasi žodžiais
“Noriu miego”. Gyvybę palaiko
kava. Laikrodis - neišaiškinta paslaptis, todėl visada vėluoja.

Emilija Petraškaitė

Grožiu ir madom stebina tiek
berniukus, tiek mergaites. Paslaptinga bei žavi. Eminemo fanų
klubo prezidentė. Septintus metus lanko dailės mokyklą, bet vis
dar nemoka piešt medžių. Širdį
atiduos tam, kuris nupirks jai kebabą.

Rytė Patalavičiūtė
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Aktorė iš prigimties, kiekvieną
kasdienį nutikimą galinti papasakoti taip, tarsi tai būtų metų
įvykis. Gavo dramos karalienės titulą. Sarkazmo bei žodžio
“awkward!” meistrė. Linksma ir
šmaikšti, nuo jos juoko skamba
visa klasė. Dievina teatrą, neįtikėtinai greitai skaito knygas. Dažnai
miega po tris valandas per parą,
net ir savaitgaliais, nes juk miegas
tik silpniems.
Norėjo niekada neužaugti, deja…
užaugo. Tačiau tai tikrai pravers
ateityje - kokį gyvenimo kelią pasirinks dar neaišku, bet neabejotinai pasieks viską. Nes aukšta.

Rokas Poška

Tiesiog tėvas. Bus puikus gydytojas, bet tavęs negydys. Logika ir šaltas protas. Paprašytas pagalbos maloniai padės, bet
dar maloniau palydės sarkazmu
pasaldintais komentarais. Savo
darbštumu bei kantrybe ir akmenį pratašytų. Šiaip ramus, bet
laisvai sulaužytų per pusę. “Ką tu
nusišneki?”
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Vainius Podolinskis

Justas Puodžius

“Žmogus - ne puodas, nepaskambinsi.”
Sarkazmo karalius. Svarbu jis
žino, kad jis moka! Geria picas ir
kai užeina išsitraukia savo prikolų
arsenalą. Tęsia inžinierių dinastiją.
Jis žino muziką ir filmus. Taigi čia
easy. Kolos magnatas. Gali japoniškai pasakyti, ką apie tave mąsto. Jei būtų gyvūnas būtų smauglys žnaiblys kutulys. Draugužis.
58 Jei per greit augi - sulaužys koją.

Trumputis.
Baudėjas.
Strigius.
Anot mok. Jarmalauskienės blogiausias prezidentas ever. Nors
visi kiti mano, kad geriausias. Visada pasiruošęs pagelbėti, puikios
nuotaikos ir energingas vyrukas.
Rašo dailyraščiu. Nuo pat mažumės svajojo būti sraigtasparniu,
todėl dabar, pasikinkęs Pavasarinį vėją, skrajoja padebesiais. “Ė,
chebra, pradėjot mokytis? Nes
aš tai ne” - bet vis tiek gaus kelis
po šimtą. Bent jau apelsinų sulčių
tai tikrai. Šoferiukas. Kai Kulautuvoj pametė savo galvą, nusigauna
iki ten per 15 minučių. Dėl savo
akmenimis puoselėtų raumenų ir
didžios juose slypinčios galios, galėtų būti naujas Old Spice veidas.

Živilė Stanionytė

Jos šypsena jau beveik prekinis
ženklas. Be vargo pavergia visų
simpatijas per pirmas 10 minučių.
Profesionali žiurkėnų ir anarchistų tramdytoja. Gali pralinksminti
žmogų, net jei jis ką tik parašė
greituką. Sudoku guru. Kai nedėlioja dėlionų, kuria papuošalus. 140
kilometrų per 6 valandas dviračiu - ne rodiklis. Perėjo pelkę, užvaldė medžiotojų bokštelį. Išmano
kirminiukų ir sliekų reikalus. Žino
kaip nuhackint gyvenimą. Taip pat
žino visų pop dainų žodžius, nors
klauso roko. Chemikė iš didžiosios Ž, mat Žibutė.

Ieva Semėnaitė

Mindaugas Švirinas

Kairiarankis. Savo rašysena gali
užkoduoti slapčiausias žinutes.
Reguliariai, kartą į pusmetį, įgūdžių
tobulinimui žaidžia tenisą. Kalbėdamas su draugais sakinį pradeda
žodžiais ‘ką sakei?’. Ekonomikos
vice-genijus, visad pritrūksta poros taškų iki pirmos vietos. Didžiausia svajonė - užsidirbti tiek,
kad visad turėtų pinigų sushiui. Jei
patalpoje sutiks Aldą, juoko rezonansas išdauš langų stiklus. Moka
gražiai groti gitara, todėl savo
talentą slepia.

Nenori vaikų, bet nori anūkų.
Juokiasi arba kai labai juokinga,
arba kai labai nejuokinga. Pasak
lietuvių mokytojos, itin “padykus”,
bet čia dėl to, kad jauna ir neprityrus. Jei vėluoja tai tik visada.
Šlapia galva. Mėgsta užvest gerą
reivo polką, kai labai nėra ką
nuveikti arba kai labai yra. Pinigus užsidirbs dainuodama gatvėje
balandžiams. Nežino, kas darosi,
ir šiaip, nežino. Per pertraukas
medituoja, bandydama sužinoti.
Studijuos paukščius, nes nori nuspręsti, kuriuo būti. Dėl persikų
galėtų net ir pasimokyti. Jei būtų
akmuo, riedėtų aukštyn. Gal kas
pasakys, kuo Ieva bus užaugus?
Lol(help).

59

Rūta Stanevičiūtė

Igna. Labai puikiai tinka seni kailiniai ir Ignas Urbonas parankėj.
Nors per mokslus gimnazijoje užmigdė, tačiau dar tikrai nenumarino meilės menui. Svajose nuolat
Anglija, bet gimtojo krašto apleisti
nežada niekada. O jei reziumė- tai
tiesiog kuklumo įsikūnijimas.
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Gabija Tarvydytė

Jai slapčia priklauso turtinga italų
mafija, kuriai ji vadovauja su savo
neaprėpiamu gerumu. Moterišku
spindesiu ir vidine charizma užkerėjo ne vieno vaikino širdį, bet
dar galite registruotis į laukiančiųjų sąrašą.Gyvena dvare. Iš neįtikėtinai tolimų kelionių visad parsiveža neįtikėtinai skanių saldainių.
Nuostabūs meno šedevrai veda
jos sielą į harmonijos pasaulį.

Ex’ų akimis

Laura Urbonaitė

Visų galų meistrė, niekada neatsisakanti pagelbėti draugui. Bus
pati geriausia gydytoja pasauly,
nes yra labai labai protinga. Ką
bendraklasiai darytų be jos išminties.… Būtų pati kiečiausia blogiukė, jei nebūtų tokia be galo gera.
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Justė Vyšniauskaitė

Jei ateina į mokyklą, tai su vinilu
rankose. Jaučia Stokholmo sindromą Laurai.
Plaukų spalvą daugiausia kartų
pakeitęs klasės žmogus ir ne tik
klasės…
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Jūratė Jarmala

Mieli KTUG gimnazistai,
Tikriausiai kiekvienas žmogus geba deramai įvertinti tai,
ką turėjo, tik tada, kai negrįžtamai praranda.
Tik dabar suprantu, kaip gera mokytis nedidelėje gimnazijoje, kur kiekvienas mokinys jaučiasi lyg namuose ir klasė
tokia sava, nes joje vis dar gyvena klasiokų juokas, auklėtojos
neišblėstanti šypsena, krūva pasuolėje prirašytų sąsiuvinių ir
nutrūktgalviškos istorijos. Vargu, ar dar teks kada turėti tokius jaukius ir šiltus antruosius namus.
Tik dabar suprantu, jog gimnazija subūrė žmones, kurie
domisi skirtingomis sritimis, sieja savo karjerą įvairiuose sektoriuose ir turi visiškai kitokius gyvenimo tikslus. Išnaudokite
progą diskutuoti įvairiausiomis temomis pradedant nuo robotikos ir baigiant politinėmis ideologijomis. Vargu, ar turėsite tokią
galimybę universitete, kur studentai domėsis ta pačia sritimi,
kaip ir kiekvienas iš jūsų ir, tikėtina, turės labai panašų karjeros planą. Išnaudokite galimybe įvairiapusiškai save ugdyti.
Tik dabar suprantu, kaip gera, kai mokytojai pažįsta tave
ir domisi ne tik tavo akademiniais gebėjimais, tačiau ir asmeniniu gyvenimu. Taip gera žinoti, kad kažkam rūpi, kokiu žmogumi
62 užaugsi ir kokį pėdsaką paliksi po savęs.
Tik dabar suprantu, kaip gera, kai visi žino/pažįsta tave
ne dėl to, jog esi aukšta šviesiaplaukė lietuvaitė skubanti kartu
su 30 000 kitų studentų, tačiau prisimena ne tik tavo vardą,
tačiau ir tavo darbus bei pasiekimus. Tik patekęs į universitetą supranti, kaip gera pradėti skleisti sparnus ir pasiruošti
skrydžiui nedidelėje erdvėje, kurią labai greitai gali perprasti ir
įvaldyti. Žinokite, jog jūsų laukia ilga ir ne tokia lengva kelionė.
Kuo anksčiau suprasite, kad tik įveikus vieną viršukalnę galima
kopti į kitą, tuo greičiau ir lengviau pasieksite savo tikslą.
Tik dabar suprantu, kokia esu laiminga, jog gimnazija leido
išbandyti savęs, suklysti, pralaimėti, pakilti ir vėl siekti kitų pergalių. Džiaugiuosi, jog galėjau patirti šilumą, rūpestį ir meilę iš aplinkinių žmonių. Nepaprastai dėkoju likimui, kad galėjau ketverius
savo gyvenimo metus ieškoti, tobulėti ir augti kaip asmenybė
gimnazijoje. Pasistenkite ir Jūs, mielieji KTUG gimnazistai, išnaudoti šią progą. Aš jau nebeturiu galimybės viską pakartoti ir iš
naujo deramai įvertinti, tačiau Jūs vis dar galite.
Su meile,
Monika Tarvydytė
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„Diena iš Kinijos“
Žadintuvas suskamba 6:30. Apsižvalgai. 4 mėnuo Kinijoj. Blembački,
kaip jau atsibodo.
Guliu čiužinį pasitiesęs ant šaltų grindų, nes mano lova stovi kambary su sulūžusiu langu. Kambary daugmaž 7 laipsniai šilumos. Pusryčių
reikia eit iki mokyklos. Lauke -7. Ateini iki valgyklos, kur pusryčiauja
4000 kiniečių vaiku. Visi rėkia. Valgyt vėl kiaušiniai ir beskonė kukurūzų košė. Pavalgęs iškenti 4 pamokas bergždžio aiškinimo kiniečiams kaip tarti BANANA ir kuo skirias LION nuo TIGER. Tada pietūs.
Keturi patiekalai, iš kurių vienas turi skanų padažą, o kiti dar taip ir
neišsiaiškinau kokios sudėties. Daug ryžių. Grįžti namo ir eini miegot.
Atsikeli. Dar 4 pamokos. Tik įeini į mokyklą ir tave apsikabina 30
vaikų šaukiančių HELLO HELLO HELLO. Per pamokas visi labai juokiasi iš beždžionės paveiksliuko. Po antros pamokos popiet prieina
bent penki vaikai ir visi duoda po nupieštą atvirutę. Per pertrauką
pamėtai kelis vaikus į orą. Visi spiegia iš džiaugsmo ir susižavėjimo. Po
pamokų visi šaukia goodbye ir lydi tave iki mokyklos vartų.
Vakarienės eini į street food‘o kioskelį ant kampo valgyt nerealiai skanių ir nerealiai daug makaronų už 7 yuanius (1.5€). Grįždamas
namo pažaidi fūlę su kiemo vaikais. Visi sako tau very good ir džiaugiasi, kai pavaišini šokoladukais. Grįžti namo. Guliesi į lovą. Gal ir visai
nieko ta Kinija...
Rokas Ridzevičius 24C

Prieš vakarienę ant mano galvos randasi prožektorius ir į rankas
įbrukama pora guminių batų. Su šortais jie nelabai dera, bet apsaugo
nuo pievose klestinčių gyvačių. Po greito instruktažo kaip gaudyti
varles, kimbam į darbą. Mano dviejų gyvių laimikis, palyginti su draugo,
kuklus, bet prisidedu prie už valandos ant stalo besipuikuojančios vakarienės. Trašku. Po valgio išsivalius dantis, mano nugara vėl įsiremia
į medinį gultą. Pradžia ir pabaiga. Alfa ir Omega.

Simas Vainauskas 24a

Tekant saulei, pradeda giedoti gaidžiai. Ausį pasiekia traškančių
medinių gultų garsas, o iš paskos ir gilus atodūsis. Apsiverčiu ant kito
šono. Draugas pakyla ruošti pusryčių, kol man tuo tarpu suteikta
privilegija snausti iki 7 ryto.
Praskleidžiu tinklelį nuo uodų ir, krapštydamas akis, tipenu į kaimelį.
Žydrame danguje kybo du maži debesėliai. Pasirenku takelį, nesiker64 tantį su ankstaus ryto sugėrovų ieškotojais. Nežinau, kuri šiandien
savaitės diena, todėl nusprendžiu, kad sekmadienis. Taip, pastarąjį
mėnesį kiekviena diena – sekmadienis. Pasiekus sutartą pusryčių vietą, užsiropščiu ant stalo ir mano pirštai sminga į šiltą dubenėlį ryžių.
Pasisotinęs sugalvoju kultūrinę programą. Palengva išsivarau aprūdijusį motociklą iš mokyklos ir pradedu užvedinėjimo ritualą. Netrukus prisistato vienas mano mokinių, Apapas. Man prakaituojant, šis
nejudėdamas stebi mane iš pagarbaus atstumo su ‘aš žinau kažką,
ko tu nežinai‘ tipo šypsenėle. Galiausiai pavyksta ir metalinis žvėris
džiugiai suriaumoja.
Vidurdienio saulei kepinant, meistriškai manevruoju aplink į darbus
riedančius vežimus. Man iš šonų - palmių ir sulysusių karvių pilni laukai.
Stabteliu pakelėje ir nubraukiu dulkių sluoksnį nuo pigios ‚Ray Ban‘
kopijos, tada, bakstelėjus pirštu, moterytė iš šaldiklio paduoda sojų
pieno pakelį. Laktozę toleruoju, bet šis gėris - mano jaunystės eliksyras. Iš kišenės ištraukiu du 1000 rielių banknotus.
Kiek vėliau įsitaisau pavėsyje budistų pagodos kieme ir įninku į Oldoso Hakslio rašliavas. Už poros valandų, po maldų, laukan pasipila į
mandarinų spalvos robes susisupę vienuoliai. Jiems akimis skanuojant
pašalinį, dirstelnu į laiką ir, šįkart su didesne sėkme, priverčiu žvėrį
burgzti.
Mokyklą pasiekiu saulei leidžiantis ir netrukus į klasę suguža būrys
klykiančių vaikų. Kartu su manimi tarti žodį ‚šaukštas‘ ar ‚knyga‘ ne
itin įdomu, todėl pasirenkama geresnė veikla. Baksnodamas lazdele į
lentą, pajaučiu kažką ant kaklo. Paaiškėja, kad tai vienas iš balkone
atostogavusių vabzdžių maldininkų. O kadangi ten asortimentas nekuklus, greitai ant manęs jų ima rastis daugiau. Pamoka baigta.

6:00 Keltis
Iki 7:00 mankšta, daug vandens ir arbatos ir trumpas pašnekesys su pliušine meška apie
tai, kad o gal grįžti pamiegoti...
nutinka visaip.
7:00 Pusryčiai ir dažniausiai
nevaisingos pastangos ką nors 65
nudirbti ryte.
8:45 Išmynis į pavojingą išvargusių dviratuotų studentų, ieškančių į ką atsitrenkti, užplūstą
gatvę.
9:00-12:00 paskaitos ir netyčinis akių ilsinimas pritemdytoje
auditorijoje.
12:00
Laboratorija,
kurioje jautiesi kūrėjas. Pvz. tapantis
plytomis arba poeziją rašantis
kėdėmis.
13:00 Pietūs, nes chemikalais
ant eksperimento aprašymo nepasisotinsi.
18:00 Parmynis koledžan; nebent, žinoma, vėl sprogo dviračio kamera. Tuomet bus laiko paskambinti šeimynai Lietuvoje.
19:00-22:00 Jei netyčia nepasipainioja miegelis, tai atsiranda pašnekėsių, kurie maloniai užsitęsia visiems per ilgai. Bet tam čia ir esi.
22:00 Susivoki, kad ryt reikia įduoti supervizijos darbus.
xx:yy (Kažkiek valandų ir kokios penkios minutės) - miegas.

Kasparas Vasiliauskas 23c

Kuriam aukštui tu priklausai?

1. Kaip leidi pertraukas?
a) Su draugais keliaujame po aukštus (0 t.)
b) Gutrini (žiūr. Psl. ----) (3 t.)
c) Stengiuos padaryti neatliktus namų darbus (1 t.)
d) Ilsiuosi ant sėdmaišių akvariume (2 t.)

9. Geriausiai sutari su…
a) dabartiniais Gimnazistais (0 t.)
b) savo klase (1 t.)
c) ex‘ais (2 t.)
d) visais iš eilės (3 t.)

2. Iš kur gauni maistą?
a) Elektronikos (1 t.)
b) Per pertrauką (arba langą) greitai nuleki iki mako (0 t.)
c) Našar našar (3 t.)
d) Antistress’o (2 t.)

10. Koks tavo mėgstamiausias Gimnazijos renginys?
a) GKL’as (2 t.)
b) GFL’as (0 t.)
c) Lapkritinės/Gitarų vakaras (1 t.)
d) Šokiai (3 t.)

3. Kaip leidi vasaros atostogas?
a) Retkarčiais susitinku su draugais (1 t.)
b) Vienas nesustojantis reivas (0 t.)
c) Oi, kaip tik neleidžiu (2 t.)
d) Namie (3 t.)

11. Kaip dažnai tave galima rasti pamokoje?
a) Retokai – aš per daug užsiėmęs (2 t.)
b) Kai sugebu atsikelti (kitaip sakant, beveik niekada) (3 t.)
c) Karts nuo karto praleidžiu, bet stengiuosi ateiti (0 t.)
d) Dažnai (1 t.)

4. Norėčiau keliauti...
a) Nesvarbu kur, svarbu su kuo (2 t.)
b) į Rietavą (3 t.)
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c) kur šalčiau (1 t.)
d) kur šilčiau (0 t.)

„Klayumsųimvųakiraras“
atsak
ienė,
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a
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l
A dama omeny, kad
turė sim klasės darbą
rašy

12. Kokie tavo santykiai su kūno kultūros pamokomis?
a) ...kūno kultūra? (2 t.)
b) Sąžiningai atsiskaitau kūno kultūros pamokose (1 t.)
c) Pasportuoju stengdamasis laiku atbėgti į trečią pamoką (3 t.) 67
d) Pažymius gaunu už GFL‘ą ir GKL‘ą (0 t.)

5. Kaip rengiesi?
a) Stilingai (0 t.)
b) Tvarkingai (1 t.)
c) Tą, ką randi švaraus (3 t.)
d) Patogiai (2 t.)

13. Kur dažniausiai miegi?
a) Namie (1 t.)
b) Lietuvių kalbos pamokose (3 t.)
c) Akvariume ant sėdmaišių/sofučių (2 t.)
d) Pamiegosiu kai numirsiu (0 t.)

6. Kokios muzikos klausai laisvalaikiu?
a) Drum&Bass (3 t.)
b) Roko/alternatyvios (1 t.)
c) Bet kokios, svarbu beatas geras (2 t.)
d) Popso (0 t.)

14. Dėl ko minimas tavo vardas?
a) Mokytoja Jarmalauskienė pamatė miegantį akvariume (2 t.)
b) Pro mokyklą apskriejo gandas (0 t.)
c) Vėl laimėjai olimpiadoje (1 t.)
d) Vėl pramiegojai visą pamoką (3 t.)

7. Jei galėtum, važiuotum...
a) į koncertą (2 t.)
b) į sporto varžybas (0 t.)
c) į ekskursiją (1 t.)
d) namo (3 t.)

15) Ką labiausiai vertini drauge?
a) Draugiškumą (0 t.)
b) Nuotykių ieškojimą (2 t.)
c) Humoro jausmą (3 t.)
d) Lojalumą (1 t.)

8. Vakarėliuose tu...
a) valgai (3 t.)
b) pažindiniesi su naujais žmonėmis (0 t.)
c) esi šokių aikštelėje (2 t.)
d) bendrauji daugiausiai su savo grupele (1 t.)

16) Kurį didžėjų labiausiai norėtum išgirsti per šokius?
a) DJ Gastin (0 t.)
b) Dj Layzhtek (3 t.)
c) Man nesvarbu, vis tiek ten nebūsiu (1 t.)
d) DJ Vainius (2 t.)

Jei surinkai 0-12 taškų, tu priklausai A‘kų aukštui! Žinai savo vertę ir nebijai to
parodyti. Dažnai kaitini ne tik savo aukšto palanges, bet ir kitų Gimnazistų(-čių)
širdis. Visi tave žino, tu žinai visus, o Gimnazijos renginiuose tave rasti niekada
nebūna sunku, kadangi mėgsti būti dėmesio centre.
Jei surinkai 13-24 taškus, tu širdyje (o gal ne tik) esi tikrų tikriausias B’ekų
aukšto atstovas! Esi viskas, ko pavaduotojas Narkevičius nori iš Gimnazisto stropus, protingas, o svarbiausia - lankantis pamokas. Nors Davatkos miklūs
pirštai tavo vardo nemini taip dažnai kaip kitų Gimnazistų, tavo nuopelnai slypi
kitur - galbūt skini laurus tarptautinėse gamtos mokslų olimpiadose, o gal trigonometrijos srityje gali konkuruoti su pačiu mokytoju Tvarijonu?
Jei surinkai 25-36 taškus, tu priklausai C‘ekų aukštui! Tavo gyvenimo tikslas niekad nesibaigiantys nuotykiai, o atsipūtimas jau seniai įaugęs į kraują. Istorijos apie tave ir tavo nuotykius sklinda po visą Gimnaziją, bet tau ne tai
svarbiausia - visad trokšti paprasčiausiai gerai praleisti laiką, nepaisant ar
tai būtų aukščiausio lygio viešbutis, ar palapinė vidury miško, svarbu linksma
kompanija!
Jei surinkai 37-48 taškus, tu geriausiai pritaptum barakinių tarpe! Myli maistą,
miegą ir Drum&Bass’ą. Gimnazija - tavo treti namai, kuriuose apsilankai tik kas
ketvirtą pamoką, tačiau myli ją taip lyg lankytumeis kas antrą.

„Jūstėčsia
šypsoi, bet
labaematikai
mat enos
šyps bai“
nela
Alvayidtaiss
Beinakar

kaip
„pakabinti“
Gimnazistą?
1. Mergaite, tu iš manęs kaip skaliaro padarai vektorių, nes suteiki mano gyvenimui kryptį. ( K.P.)
2. Mergaite, ar tik nebūsi Cu(OH)2 mano, aldehido, gyvenime? Nes sutikęs
tave išraustu...
3. Berniuk, tu man suteiki daugiau laimės nei Vytautui laimėtas Žalgirio mūšis.
4. Mano gyvenimas be tavęs it karboksirūgšties indikavimas fenolftaleinu bespalvis.
5. Aš galiu surasti tavo striukę!
6. Mergaite, būk mano sprendiniu šioje nesibaigiančioje lygčių apsuptyje.
7. Tu man kaip Lietuva V.Kudirkos gyvenime - vienintelė mylimoji.
8. Berniuk, mano gyvenimas be tavęs - visiškas sin0.
9. Dėl tavęs galėčiau būti Keleriu šioje skirgailiškoje mūsų dramoje.
10. O gal einam į šeštą aukštą?

Mokytojai pataria:
„Gal nori kartu nesimokyti chemijos?“ – Vytenis Gustainis
„Su moterimi kaip su matematika – reikia elgtis preciziškai.“ – Leonas Narkevičius
(PUPP‘o metu apie ėjimą į tualetą) „Kai mergaitės eis – aš
lydėsiu.“ – Virgilijus Tumavičius
„Pasakyk „Aš žinau, kur tu gyveni“. Tai būdas užmegzti
pokalbį ir kartu patikrinti, ar simpatija tikrai vertas dėmesio –
pasakai nesąmonę, kuri balansuoja ant buvimo creepy ribos ir
žiūri, kas bus.“ – Edita Jančauskienė

„Skaitau apie Radauską,
skaitau, skaitau,
perskaičiau tris
puslapius ir suvokiau,
kad apie Brazdžionį
skaitau“

“Jei žinutėje yra žodis
“estas”, ji nueina trigubai
lėčiau”
Matas Nasvytis

Emilija Martišiūtė

„Jei plauksi piene,
gausis sviestas“
Benjaminas Venslovas
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“Lietuvoje kažkada buvo
�,� mln. gyventojų, dabar,
prie euro, gal tik koks
milijonas teliko”
Paulina Šalaševičiūtė

Mokslo šaknys karčios,
o vaisiai - nevalgomi.
Gediminas Jacunskas

„Svarbiausia yra esmė,
o esmė yra judėti“
Viljamas Sipavičius

„Aš patiesčiau visą spec.
būrį. Aš terminatorius.“
Laurynas Vaitkus

„Davai aš atsistosiu
ant galvos“
Monika Šilkaitytė

„Jei atėjot pro langą
pažiūrėt, tai eikit į
lauką.
-Tai kad lauke langų
nėra.“
Laima Grucė ir Tomas
Narbuntas
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„Kastracija – pirmoji
indukcijos dalis“
Matas Zykus

„-Išplaukia, kad....
-Kiek čia jie plaukt gali?“
Povilas Tvarijonas ir
Ieva Šalnaitė
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„Laimingai“
Rūbininkė Vanda

Pasidaryk
pats,
arba kaip
išgyventi
su vėjais
kišenėje

DIY „Barak laif“
Gyvenimas bendrabutyje kupinas įvairių netikėtimų, kas skatina
kasdien įjungti savo vaizduotę ir rasti
kuo pigesnius ir paprastesnius spren-

dimus kasdieninėms problemoms.
Kadangi nemaža dalis abiturientų jau
po kelių mėnesių patirs panašų gyvenimą, šioje skiltyje pasidalinsiu savo
neįkainojamais barako išradimais.

1 DIY

„Skalbimo maišas“
Švarių drabužių stoka ilgai nesilankius namie yra dažna barakinio
problema. Dažnai neturėdamas laiko ilgam skalbimo procesui, atradau
paprastesnį kelią.
Visų pirma jums reikės patvaraus maišo, kuriame tilptų skalbiniai
(patartina naudoti du maišus norint
išvengti netikėto dušo).
Maišą pripildykite vandens,
kad skalbiniai būtų šiek tiek apsemti, ir įpilkite standartinį kiekį skalbimo miltelių (indų ploviklis taip pat
veikia).
Tada tiesiog sukite maišą kaitaliodami sukimosi kryptis ir po 5
minučių turėsite švarius rūbus.
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Alvydas B
2 DIY

„Žiemos

šaldytuvas“
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Sklando gandai, kad maisto
netekties agonija barakiniui lygi ar
net baisesnė už kambarioko žūtį, todėl, neturint savo šaldytuvo, bendru
bendrabučio inventoriumi naudotis
gan rizikinga. Kartą už lango pučiant
žvarbiam žiemos vėjui supratau, kaip
išspręsti šią problemą su minimaliu
biudžetu.
Visų pirma, jums reikės storasienio maišo arba krepšio.
Turimą talpą užpildykite maisto produktais ir jūs jau beveik baigėte.
Teliko susirasti patvarią virvę
(užuolaida taip pat puikiai tiks), ja
pririšti krepšį prie lango rankenos, ir
nuleisti „šaldytuvą“ pro langą.
Kritulių atveju prireiks apdengti krepšį neperšlampama medžiaga (šiukšlių maišai puikiai atlieka darbą).

3 DIY

„Namų kino
teatras“

Kiekvieną penktadienio vakarą
vilioja pagunda išeiti į miestą pasižmonėti, galbūt pažiūrėti filmą su
draugais, tačiau reikia nepamiršti
labai riboto barakinio biudžeto. Šią
problemą galima išspręsti susikuriant kino teatro nuotaiką savo kambaryje.
DIY projektoriui jums reikės:
batų dėžės, kartono, padidinamojo
stiklo, šiek tiek karštų klijų ir išmaniojo telefono.
Visų pirma nupjaukite lupos
kotą, gautą apvalią dalį apsiprėžkite
ant mažesnio batų dėžės šono ir išpjaukite lupai skirtą skylę.
Padidinamąjį stiklą karštais
klijais priklijuokite prie išpjautos
skylės kartone.
Dabar reikia sufokusuoti projektorių. Pamažu judinkite telefoną
arčiau lęšio kol vaizdas ant projektuojamo paviršiaus taps ryškus.
Pasižymėję tą vietą pieštuku
ten priklijuokite kartono gabalą telefono atramai.
Pritemdykite šviesas ir mėgaukitės filmu!
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Kūryba

Valentina Černia

uskaitė

Mėnesienos liūtai
Į Jukos sodą
prie seno baobabo
patraukia
du sukriošę mėnesienos liūtai.
Atsigula ant šono į sausą dulkių smėlį,
laukia,
stebi vienas kitą
prisimerkę,
kaskart vis sunkiau
vokus vėl ir vėl pakeldami.
Nei ūsus, nei uodegas judina
- miega.
Sapnuoja
ūksmingų laukinių gebenių sūpynes
ir supasi,
supasi...
O gyvenimas bėga miego upėm vilnija.

Kas geriau meilė ar aistra,
Kai kūnas rėkia, bet širdis tyli.
(Matas Zykus)
Gėris slypi kažkur anapus
Bendrojo suvokimo tvoros
Kurią stato kiekvienas
Kuris mato, bet nesako
(Matas Zykus)

(Justina Šikšnelytė 3a)
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Matas Zykus

Indrė

Urbel

ytė

Rašalas
Jau baigias rašalas rašikly,
Bet nesustoji tu visvien.
Mintis kiekviena dar po mintį gena
Ir taip be galo, be vilties.
Sausą popierių raižo plunksnakotis.
Šiurkštūs rėžiai kaip arklo dirvoj.
Kas gi bus tau, žmogau nelabasis,
Kai nebėr jau ką art toj dirvoj?

Šviesuma
Kaip tu liesies, jei per kraštus
bėga,
Kai kur pylei, jau pilna ir ten?
Kaip gyvensi, jei nieko nebėra,
Ką mylėjai, tikėjai, ko laukei?

Tamsa vien aplinkui,
Nei spalvos, nei kvapų,
Nei to jausmo patamsėj,
Tik tuščia, ramu, net keista,
jauku.

Ir iškris tau iš rankų rašiklis,
Ir tau merksis jau akys visam.
Ir tu tyliai tyliai užmigsi,
Nebearsi daugiau niekada.

Bet jaukumas tamsoj,
Juk neregėtas dalykas!
Nežinia kas už kampo.
O jei nėr tų kampų?

(L.)

Ir toli tamsumoj,
O gal prie kojų, čia pat,
Sužiba dvi akys.
Ar džiaugtis, ar verkt?
Artėja tos akys,
Tu jau skęsti jose.
Iš tamsos vėl į tamsą.
Ar sugrįši dar ten?
(Anonimas)

Julija
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Tadas

Alman

tas

Pacau
s

kaitė

Labas,

Utopija!
Paliečiau tave, o tuo
pačiu - euforiją!
. . .
Bet ji pabuvo tik
prieš auditoriją...
Vėliau aš supratau,
Kad tik maniau,
Kad man buvai utopija.
Iš tikro Tik menka parodija.
(Anonimas)
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Austėja Mikalčiūt
ė

Julija Pacauskaitė

84

Matas Zykus
Gediminas Morkū

nas

Julija Pacauskaitė

O jei nėr tų kampų?
Ir toli tamsumoj,
O gal prie kojų, čia pat,
Sužiba dvi akys.
Ar džiaugtis, ar verkt?
Artėja tos akys,
Tu jau skęsti jose.
Iš tamsos vėl į tamsą.
Ar sugrįši dar ten?
(Anonimas)

Valentina Černia

uskaitė
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Valentina Černia

uskaitė

Seniai seniai tai buvo...
Vienoj kunigaikštystėj
Krašte Kuršių ir Žiemgalių,
Lietuvių kaimynystėj.
Nors vokiečių paimtas,
Kraštas jų klestėjo,
Papūtė iš užsienio
Naujas madų vėjas.
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Olandija ir Anglija,
Ir Rusija motutė
Keliavo ir kolonizavo
Visur, kur tik pabuvę.
Kuržemės valdovas
Ketleris Jokūbėlis
Nedelsdamas ir savo
Į vėją bures kėlė.
Laivus siūbavo piktos bangos
Ir daužė vėjas neramus,
Žvaigždė Šiaurinė kelią rodė
Ir plukdė į naujus namus.
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Ir vieną dieną jie pamatė:
Karibų saulė šypso iš dangaus
Ir palmės tyliai lapais moja,
Ir gieda paukščiai iš viršaus.

Bet kartą štai Perkūnas
Siautė po Atlantą
Ir nubloškė į krantą
Skrajojantį Olandą...

Bet ėmė Kuržemių kariai
Blaškytis, panikuoti:
- Nebus ko užkariauti mums,
Kam naujo darbo duoti!

Laivas neskrajojo,
O plaukė kaip visi.
Ir vėl prisigalvoja
Olandai nelemti!

Ir ėmė jie Tobago salą
Naršyt iš visų pusių Po mišką ir po kalnus,
Ir vandenyse upių.

Smėlis auksu žėrėjo,
Pirštinė balta gulėjo:
Tai iššūkis mestas Jokūbui Kariauk, nes sala bus mūsų.

Užuovėjoj lagūnos,
Žėrinčios žalia,
Pūpsojo dvi trobelės
Su šuns būda šalia.
Čiabuvius indėnus
Į katorgą išvarė
Ir šalia trobų
Jakobštadą pastatė.
Naująja Kuršo žeme
Jie salą pavadino
Ir Trinidado žmones
Kartu prisijaukino.

Griaudėjo patrankos,
Aidėjo šūviai trankiai,
Žvangėjo kardai plieno,
Žygiavo pulkai garsiai.
Vėjas laužus šokdino Miškais ugnis nukulniavo.
Ir degė Jakobštadas,
Dvi trobos ir būda šunelio.
Nusiminė Ketleris baisiai,
Į rytus laivą apsuko,
Tobago salą paliko,
Jos vaizdas toly išbluko.
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Tarkime a ir b yra teigiami sveikieji skaičiai. Įrodykite, kad jei
4ab – 1 dalinasi iš (4a2 – 1)2,

Proto
mankšta

tai a = b.
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Ši

vieta

skirta

KTUG

prisiminimams

–

paprašyk draugo parašyti linkėjimą, bendrą jūsų
nuotykį arba tiesiog užpildyk ją nuotraukomis.

Parašai
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Parašai

Parašai

Parašai
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Parašai

Parašai
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VIZITINĖ KORTELĖ

KTUG prezidentė

Studentų g. 65, LT-51369 Kaunas

Ieva Šalnaitė

fax: (8~37) 451468

ievasalnaite@yahoo.com

Raštinė

Tel. nr.: +370 630 29389

tel.: (8~37) 451469
Rastine@ktug.lt
Direktorius

RĖMĖJAI:

Tomas Kivaras
tel.: +370 675 78188
tomas.kivaras@ktug.lt
Pavaduotojai
tel.: (8~37) 451596
Mokytojų kambarys
tel.: (8~37) 451596

Aras Pranckevičius

