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Ką kiti darydavo mėnesius, mes pagimdėm per tris savai-
tes. Įtemptai dirbdami stengėmės atrinkti geriausią turinį, 
tiksliausiai atspindėti Gimnazijos dvasią, kurią, be abejo, 
kuria kiekvienas bendruomenės narys. Taigi imk, skaityk, o 
tatai skaitydamas permanyk, kas mes tokie, kaip mes keičia-
mės ir ko mes iš tiesų norime. Pasiimk ankstesnių metų kny-
gas ir palygink. Tai dar kartą padaryk po dešimties metų, 
nes tik refleksija padės suvokti mūsų identiteto dinamiką ir 
pakvies grįžti atgal. Arba atvirkščiai.

Gero jums gyvenimo, abiturientai, gimnazistai ir visi 
kiti padarai.

Žaiskit ir žaiskime,

Dovis

ŽODIS
REDAKTORIAUS
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ŽODIS
DIREKTORIAUS

ŽODIS

Sakoma, kad senti pradedame tada, kai baigiasi istorijos, 
kurias galime prisiminti. O jei gyvename turiningą, aktyvų 
ir YPATINGĄ gyvenimą, turime daug YPATINGŲ draugų, visada 
turėsime ir daug YPATINGŲ atsiminimų. Į atmintį įsirašo 
kiekviena svarbi akimirka. O tam, kad šias YPATINGAS aki-
mirkas bent iš dalies galėtų pajusti kitos kartos, būti-
na jas išsaugoti raidę jungiant su raide, žodį papildant 
kitu žodžiu, o užrašytą sakinį dar kitu. Taip prisipildė 
ir 25-osios KTU gimnazijos “Metų knygos” puslapiai. Tiek 
dabar, tiek praėjus šiek tiek laiko bus labai įdomu skaity-
ti apie tai, kaip KTU gimnazijos bendruomenė gyveno minint 
Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį ir artėjant KTU gim-
nazijos 30-mečiui.

Kauno technologijos universiteto 
gimnazijos direktorius

TOMAS
KIVARAS



PASIEKIMAI



PASIEKIMAI
METŲ

PASIEKIMAI
OLIMPIADOSE IR

KONKURSUOSE



8

TARPTAUTINIŲ OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

16-oji Europos Sąjungos gamtos mokslų olimpiada Slovėnijoje
Guoda Perminaitė (3Aon) – bronzos medalis

52-oji tarptautinė D. Mendelejevo chemijos mokinių olimpiada
Justas Terentjevas (3Aon) – bronzos medalis

24-oji Baltijos šalių informatikos olimpiada (BOI)
Gediminas Lelešius (3NFQ) – aukso medalis
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) – sidabro medalis
Rokas Urbonas (2Adform) – bronzos medalis

26-oji Baltijos šalių chemijos olimpiada Rygoje
Justą Terentjevas (3Aon)- II vieta

7-oji Europos merginų matematikos olimpiada
Neringa Levinskaitė (4Bentley) – aukso medalis
Ugnė Alaburdaitė (3NFQ) – pagyrimo raštas

14-oji Tarptautinė jaunių gamtos mokslų olimpiada (IJSO)
Vaiva Pilkauskaitė (2B) – bronzos medalis

11-oji vidurio Europos matematikos olimpiada (MEMO)
Tautvydas Jasiūnas (III NFQ) - pagyrimo raštas

14-oji tarptautinė geografijos olimpiada (IGeo)
 Vincas Vosylius (IVC) – bronzos medalis

29-oji tarptautinė informatikos olimpiada (IOI)
Gediminas Lelešius (III NFQ) – bronzos medalis

48-oji tarptautinė fizikos olimpiada (IPhO)
Kristijonas Samuolis (IVB) - pagyrimo raštas

Tarptautinis verslumo lyderių konkursas „Stay strong“
Nojus Setkauskas (2 Adform) – I vieta

KONKURSAI IR
OLIMPIADOS
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LIETUVOS OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ LAIMĖTOJAI

MATEMATIKA
67-osios Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajono (miesto) etapas
Rokas Burneika (1A) - I vieta
Arentas Meinorius (2A) - I vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) – I vieta
Augustė Jaškūnaitė (1A) - II vieta
Monika Šadauskaitė (1B) - II vieta
Ugnė Alaburdaitė (3NFQ) - II vieta
Tautvydas Čeponis (4Bentley) - II vieta
Rokas Urbonas (2Adform) - III vieta

67-oji Lietuvos mokinių matematikos olimpiados respublikos etapas
Justas Janickas (4B) – I vieta
Neringa Levinskaitė (4Bentley) – I vieta
Modestas Gujis (1B) – II vieta
Girius Panevėžys (1B) – II vieta
Dominykas Marma (2Adform) – II vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) – II vieta
Pijus Bradulskis (4Bentley) – II vieta
Rokas Urbonas (2Adform) – III vieta
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) – III vieta
Ieva Pileckaitė (3NFQ) – III vieta
Arsenijus Zubkovas (1B) – pagyrimo raštas
Valentas Olikauskas (2A) – pagyrimo raštas
Dovydas Kaunietis (3NFQ) – pagyrimo raštas
3-ioji VU MIF matematikos olimpiada
Girius Panevėžys (1B) - I vieta
Dominykas Marma (2Adform) - I vieta
Monika Šadauskaitė (1B) - III vieta
Rokas Burneika (1A) - III vieta

83-ioji Sankt Peterburgo matematikos olimpiada
Dominykas Marma (2Adform) – garbės raštas

29-asis respublikinis profesoriaus Jono Matulionio jaunųjų matematikų 
konkursas
Dominykas Marma (2Adform) - I vieta
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) - I vieta
Modestas Gujis (2B) - II vieta
Ieva Pileckaitė (3NFQ) - II vieta
Pijus Bradulskis (4Bentley) - II vieta
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Respublikinis matematinis maratonas
Gediminas Lelešius (3NFQ) – II vieta
Justas Janickas (4B) – II vieta   
Laurynas Raudonis (4Bentley) – III vieta

Šiaulių universiteto Jaunųjų matematikų varžybos
Rokas Burneika (1A) – I vieta       
Vika Meškauskaitė – II vieta
Tautvydas Jasiūnas – II vieta
Rokas Urbonas (2Adform) – II vieta

CHEMIJA
56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiados miestų-rajonų etapas
Justas Petrauskas (1A) - I vieta
Atėnė Jonauskytė (1A) - I vieta
Valentas Olikauskas (2A) - I vieta
Titas Stanionis (2A) - I vieta
Vincas Turskis (2Adform) - I vieta
Ignas Šakuro (3NFQ) - I vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) - I vieta
Kristijonas Samuolis (4B) - I vieta
Titas Povilaitis (1Helis) - II vieta
Matas Kudarauskas (1A) - II vieta
Justė Griškonytė (1B) - II vieta
Žilvinas Pocius (2B) - II vieta
Naglis Kalvaitis (2Adform) - II vieta
Dominykas Stasiulaitis (2A) - II vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) - II vieta
Justas Terentjevas (3Aon) - II vieta
Augustas Mačijauskas (3NFQ) - II vieta
Titas Radzevičius (1B) - III vieta
Eglė Gečaitė (1Helis) - III vieta
Deimantė Radzevičiūtė (1Helis) - III vieta
Monika Šadauskaitė (1B) - III vieta
Jaunė Malūkaitė (2B) - III vieta
Ainas Beinakaraitis (3Aon) - III vieta
Dovydas Kaunietis (3NFQ) - III vieta
Goda Perminaitė (3Aon) - III vieta
Neringa Levinskaitė (4Bentley) - III vieta
Julius Venckus (4B) - III vieta
Simonas Poškus (1Helis) - padėkos raštas
Dominyka Leskauskaitė (1A) - padėkos raštas
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Arnas Valantinas (1Helis) - padėkos raštas
Kęstutis Garalevičius (2A) - padėkos raštas
Arentas Meinorius (2A) - padėkos raštas
Danielė Senavaitytė (3Aon) - padėkos raštas
Dovydas Januška (3C) - padėkos raštas
Saulius Kulakauskas (4Bentley) - padėkos raštas
Saulė Gailiūnaitė (4Swedbank) - padėkos raštas

56-osios Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Ignas Šakuro (3NFQ) - II vieta
Justas Terentjevas (3Aon) - II vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) - II vieta
Matas Kudarauskas (1A) - III vieta
Valentas Olikauskas (2A) - III vieta
Kristijonas Samuolis (4B) - III vieta
Justas Petrauskas (1A) - pagyrimo raštais
Ainas Beinakaraitis (3Aon) - pagyrimo raštais

Akademiko Jono Janickio konkursas
Matas Kudarauskas (1A) – III vieta
Justas Terentjevas (3Aon) – III vieta

Respublikinis dr. Bronislovo Lubio vardo chemijos konkursas
I vieta KTUG komandai: 
Valentas Olikauskas (2A)
Arentas Meinorius (2A)
Justas Petrauskas (1A)
Titas Radzevičius (1B)

FIZIKA
66-oji Lietuvos mokinių fizikos olimpiados respublikos etapas
Gediminas Lelešius (3NFQ) – I vieta
Kristijonas Samuolis (4B) – II vieta
Matas Kudarauskas (1A) - III vieta
Monika Šadauskaitė (1B) - III vieta
Justas Terentjevas (3Aon) - III vieta
Naglis Kalvaitis (2Adform) – pagyrimo raštas
Ainas Beinakaraitis (3Aon) - pagyrimo raštas
Ignas Šakuro (3NFQ) -  pagyrimo raštas

66-osios Lietuvos mokinių fizikos olimpiados miestų-rajonų etapas
Monika Šadauskaitė (1B) - I vieta
Karolina Belousova (1B) - I vieta
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Valentas Olikauskas (2A) - I vieta
Marius Davidavičius (2Adform) - I vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) - I vieta
Justas Terentjevas (3Aon) - I vieta
Ainas Beinakaraitis (3Aon) - I vieta
Kristijonas Samuolis (4B) - I vieta
Matas Kudarauskas (1A) - II vieta
Titas Radzevičius (1B) - II vieta
Titas Povilaitis (1Helis) - III vieta
Benas Bagvilas (1Helis) - III vieta
Naglis Kalvaitis (2Adform) - III vieta
Arentas Meinorius (2A) - padėkos raštas
Titas Stanionis (2A) - padėkos raštas

29-asis fizikos čempionatas
Gediminas Lelešius (3NFQ) – I vieta
Karolina Belousova (1B) – II vieta
Kristijonas Samuolis (4B) – II vieta
Matas Kudarauskas (1A) – III vieta
Marius Davidavičius (2Adform) – III vieta
Justas Terentjevas (3Aon) – III vieta
Ignas Šakuro (3NFQ) – III vieta

23-asis respublikinis profesoriaus Kazimiero Baršausko fizikos konkursas
Kristijonas Samuolis (4B) - III vieta:
Gediminas Lelešius (3NFQ) - III vieta

INFORMATIKA
29-oji  Lietuvos mokinių informatikos olimpiados respublikos etapas
Modestas Gujis (1B) - I vieta
Rokas Urbonas (2Adform) - I vieta
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) - I vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) - I vieta
Markas Aišparas (1A) - II vieta
Dominykas Marma (2Adform) - II vieta
Benas Bagvilas (1Helis) - III vieta:
Dovydas Kaunietis (3NFQ) - III vieta:
Daumantas Kojelis (4Bentley) - III vieta:
Valentas Olikauskas (2A) - pagyrimo raštais
Pijus Bradulskis (4Bentley) - pagyrimo raštais

29-osios Lietuvos mokinių informatikos olimpiados miestų-rajonų etapas
Markas Aišparas (1A) - I vieta
Benas Bagvilas (1Helis) - I vieta
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Modestas Gujis (1B) - I vieta
Linas Nikiperavičius (1B) - I vieta
Girius Panevėžys (1B) - I vieta
Markas Černiauskas (2B) - I vieta
Vincas Turskis (2Adform) - I vieta
Rapolas Lisonka (2A) - I vieta
Arentas Meinorius (2A) - I vieta
Rokas Urbonas (2Adform) - I vieta
Dominykas Marma (2Adform) - I vieta
Marius Davidavičius (2Adform) - I vieta
Ieva Pileckaitė (3NFQ) - I vieta
Mantas Ramančionis (3NFQ) - I vieta
Julius Marozas (3NFQ) - I vieta
Dominykas Petkevičius (3C) - I vieta
Dovydas Kaunietis (3NFQ) - I vieta
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) - I vieta
Laurynas Raudonius (4Bentley) - I vieta
Akvilė Valentukonytė (4Bentley) - I vieta
Daumantas Kojelis (4Bentley) - I vieta
Neringa Levinskaitė (4Bentley) - I vieta
Justas Janickas (4B) - I vieta
Pijus Bradulskis (4Bentley) - I vieta
Rokas Maksevičius (4Swedbank) - I vieta
Aidas Jankauskas (4 Swedbank) - I vieta
Adomas Bagdonas (1B) - II vieta
Simonas Kalpokas (2A) - II vieta
Karolis Butkus (4Bentley) - II vieta
Valentas Olikauskas (2A) - III vieta
Ignas Kiela (2B) - III vieta
Gvidonas Pupelis (2A) - III vieta
Pijus Krisiukėnas (3NFQ) - III vieta
Vytautė Lipeikaitė (3NFQ) - III vieta
Eglė Liutkauskaitė (3Aon) - III vieta
Jokūbas Kvedaraitis (3NFQ) - III vieta
Laurynas Aleksiūnas (3NFQ) - III vieta
Dainius Dzialtuvas (4C) - III vieta
Tomas Savickas (4Bentley) - III vieta

J. P. Kazicko moksleivių kompiuterininkų programavimo konkursas
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ) - II vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) - II vieta
Daumantas Kojelis (4Bentley) - III vieta
Rokas Urbonas (2Adform) - III vieta
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Kazicko Dr. Juozo Petro Kazicko moksleivių kompiuterininkų multimedijos ir 
sukurtų programų konkursas  
Neringa Levinskaitė (4Bentley) – I vieta
Gediminas Lelešius (3NFQ) – II vieta
Tautvydas Jasiūnas (3NFQ)  - II vieta
Dovydas Kaunietis (3NFQ) – III vieta
Valentas Olikauskas (2A) – III vieta
Daumantas Kojelis (4Bentley) – III vieta

LIETUVIŲ KALBA
Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškųjų mo-
kyklų mokiniams
Paulina Erichsmeier – III vieta

ANGLŲ KALBA
Lietuvos mokinių 9-10 klasių kalbos konkursas
Greta Pangonytė (1B) – I vieta

Lietuvos mokinių 11-12 klasių anglų kalbos olimpiados miesto etapas
Gabija Navickaitė (3B) – I vieta

PRANCŪZŲ KALBA
Lietuvos mokinių prancūzų kalbos olimpiada
Marija Slabšinskaitė (2A) – III vieta

BIOLOGIJA
51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados miestų-rajonų etapas
Matas Kudarauskas (1A) – I vieta
Ignas Kiela (2B) – I vieta
Žilvinas Pocius (2B) – I vieta
Karolina Gužauskaitė (3Aon) – I vieta
Pavel Loginovič (4C) – I vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) – II vieta
Justas Petrauskas (1A) – III vieta
Andrius Minelga (3Aon) – III vieta
Darijus Šeporaitis (1Helis) - padėkos raštas
Gabija Jurkevičiūtė (3Aon) - padėkos raštas

51-osios Lietuvos mokinių biologijos olimpiados šalies etapas
Pavel Loginovič (4C) – I vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) – III vieta
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Matas Kudarauskas (1A) – III vieta

GEOGRAFIJA
30-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados respublikos etapas 
Vincas Vosylius (4C) – I vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) - I vieta
Elijus Gaidelionis (3B) – III vieta

30-osios Lietuvos mokinių geografijos olimpiados miesto etapas
Vincas Vosylius (4C) – II vieta
Elijus Gaidelionis – I vieta
Gabija Vasiliauskaitė (2A) – II vieta
Mindaugas Dženkaitis (4Bentley) – III vieta

7-asis Lietuvos mokinių geografijos konkursas „Mano gaublys“
Vincas Vosylius (4C) – II vieta
Gabija Vasiliauskaitė (2A)- III vieta

18-asis nacionalinis mokinių Česlovo Kudabos geografijos konkursas
Vincas Vosylius (4C) – I vieta

GEOMOKSLAI
1-osios Lietuvos geomokslų olimpiados II turas
Markas Černiauskas (2B) - I vieta
Andrius Minelga (3Aon) – nominacija už ,,Geriausią mokslinį darbą“
Gabija Vasiliauskaitė (2A) – nominacija už ,,Geriausią mokslinį darbą“

EKONOMIKA
2-oji Lietuvos mokinių finansų olimpiada
Vincas Vosylius (4C) – II vieta
Vytautas Oniūnas (3Aon) – II vieta

24-oji Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiada
Vincas Vosylius (4C) – I vieta
Titas Jonauskis (2Adform) – II vieta
Ignas Šakuro (3NFQ) – III vieta
Andrius Minelga (3Aon) – III vieta
Augustas Mačijauskas (3NFQ) – pagyrimo raštas

ASTRONOMIJA
16-oji Lietuvos mokinių astronomijos olimpiada
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Vaiva Pilkauskaitė (2B)- II vieta
Paulina Erichsmeier (3B) - III vieta
Ignas Šakuro (3NFQ) - pagyrimo raštas

ISTORIJA
6-oji VDU Kauno istorijos olimpiada
Vytautas Oniūnas  (3Aon) – I vieta
Nojus Juozapavičius (2B) – I vieta
Dovydas Januška (3C) – II vieta
Andrius Urbelis (3C) – II vieta
Saulius Žebrauskas (2Adform) – II vieta

28-osios Lietuvos mokinių istorijos olimpiados miesto etapas
Vytautas Oniūnas (3Aon) – I vieta
 

KITI KONKURSAI

Anglų kalbos viktorina „The Great big Quiz Day“ 
I vieta KTUG komandai:
Joriui Dambrauskui (1A)
Justui Petrauskui (1A)
Ignotui Gruodžiui (1A)
Benui Bagvilai (1Helis)
Titui Povilaičiui (1Helis)

„Lietuvos tūkstanmečio vaikai“
Laurynas Raudonis – I vieta

Nacionalinio debatų čempionatas
II vieta KTUG komandai:
Martynui Beruliui (4C)
Domantui Garšvui (4Bentley)
Gyčiui Greičiui (2Adform)

Tarptautinis debatų turnyras Riga Open 2018
Gytis Greičius (II Adform) – II vieta

Konkursas S.M.A.R.T. 
I vieta KTUG komandai:
Joriui Dambrauskui (1A)
Nojui Juozapavičiui (2B) 
Pijui Krisiukėnui (3NFQ)
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Lietuvos istorijos žinovo konkursas
Laurynas Raudonis – I vieta

Respublikinis anglų kalbos konkursas „Europos kalbos – geografijos labirin-
tuose“
I vieta KTU gimnazijos komandai:
Mindaugui Dženkaičiui (4Bentley)
Paulei Kairytei (4B)
Andriui Minelgai (3Aon)

Šalies mokinių vieno kūrinio konkursas ,,LABAS 2018“
Gabija Vasiliauskaitė  (2A) - I vieta



IINNTTEERRVVIIUU
SSKKIILLTTIISS
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KOKS JŪSŲ SĖKMĖS RECEPTAS NO-KOKS JŪSŲ SĖKMĖS RECEPTAS NO-
RINT TAPTI METŲ MOKYTOJA NE RINT TAPTI METŲ MOKYTOJA NE 
VIENĄ IR NE DU KARTUS?VIENĄ IR NE DU KARTUS?

Tokio recepto nėra, nes dirb-
dama negalvoju, kad esu pati 
geriausia arba kad labai no-
riu tapti metų mokytoja. La-
bai myliu savo darbą ir, kaip 
jau daug kartų esu sakiusi, 
myliu visus mokinius. Įver-
tinimai mane stimuliuoja, 
skatina, bet tai nėra gyve-
nimo pagrindas.

2017 

METŲ 

MOKYTOJA

INTERVIU SU

BIRUTE MACIULEVIČIENE

ORGANINĖ AR NEORGANINĖ CHE-ORGANINĖ AR NEORGANINĖ CHE-
MIJA?MIJA?

Organinė, nes manau, jog ji 
yra viso ko pagrindas. Juk 
su organine chemija susijusi 
visa gyvybė.

PRADŽIOJE MOKSLO METŲ SAKĖ-PRADŽIOJE MOKSLO METŲ SAKĖ-
TE, JOG GERIAU ATEITI Į KON-TE, JOG GERIAU ATEITI Į KON-
TROLINĮ NELABAI KĄ MOKANT TROLINĮ NELABAI KĄ MOKANT 
NEGU IŠ VISO NEATEITI. O KĄ NEGU IŠ VISO NEATEITI. O KĄ 
DARYTI, JEI VAKARE VIS DAR DARYTI, JEI VAKARE VIS DAR 
NIEKO NEMOKU IR LABAI NORIU NIEKO NEMOKU IR LABAI NORIU 
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MIEGO? AR GERIAU EITI MIE-MIEGO? AR GERIAU EITI MIE-
GOTI AR ATEITI Į CHEMIJĄ IR GOTI AR ATEITI Į CHEMIJĄ IR 
IŠ NUOVARGIO VIS TIEK NIEKO IŠ NUOVARGIO VIS TIEK NIEKO 
NEPARAŠYTI?NEPARAŠYTI?

Taip nebūna, kad gimnazis-
tai nieko neparašo. Labai 
priklauso nuo situacijos. 
Jei nuovargis labai kankina, 
tada reikia saugoti sveika-
tą, bet kiekvienas atėjimas 
į kontrolinį, manau, visada 
duoda naudos. Visada sten-
giuosi, kad gimnazistas ką 
nors naujo išgirstų, pamaty-
tų kitokio tipo uždavinių.

KOKIA YRA JŪSŲ MEILĖS GIMNA-KOKIA YRA JŪSŲ MEILĖS GIMNA-
ZISTAMS PRIEŽASTIS?ZISTAMS PRIEŽASTIS?
Turbūt prigimtis. Visą gyve-
nimą man labai patiko kažkuo 
rūpintis.

DAŽNAI GIMNAZISTAI SAKO, KAD DAŽNAI GIMNAZISTAI SAKO, KAD 
JŪS TARSI ANTRA MAMA, O KURĮ JŪS TARSI ANTRA MAMA, O KURĮ 
GIMNAZISTĄ JŪS NORĖTUMĖTE GIMNAZISTĄ JŪS NORĖTUMĖTE 
ĮSIVAIKINTI?ĮSIVAIKINTI?

Vieno išskirtinio tikrai 
nėra, taip niekada ir nebū-
na. Kiekviename matau kažką 
labai labai gražaus ir dėl 
kiekvieno galėčiau bet ką 

padaryti. Tiesiog nerandu 
dalykų, kurie man gimnazis-
tuose nepatiktų.

JEIGU ATRASTUMĖTE NAUJĄ CHE-JEIGU ATRASTUMĖTE NAUJĄ CHE-
MINĮ ELEMENTĄ, KAIP JĮ PAVA-MINĮ ELEMENTĄ, KAIP JĮ PAVA-
DINTUMĖTE?DINTUMĖTE?

Apie tai nė negalvojau, nes 
žinau, kad tai, ko gero, gy-
venime neįvyks. Aš žinoma ir 
neieškau, tačiau visada pa-
sidomiu naujausiais moksli-
ninkų atradimais.

AR KIEKVIENĄ DIENĄ ATLIEKANT AR KIEKVIENĄ DIENĄ ATLIEKANT 
NAMŲ RUOŠOS DARBUS, GAMINANT NAMŲ RUOŠOS DARBUS, GAMINANT 
(PAVYZDŽIUI, KEPANT BLYNUS) (PAVYZDŽIUI, KEPANT BLYNUS) 
PAGALVOJATE APIE PRODUKTŲ PAGALVOJATE APIE PRODUKTŲ 
CHEMINĘ SUDĖTĮ, GALIMAS RE-CHEMINĘ SUDĖTĮ, GALIMAS RE-
AKCIJAS?AKCIJAS?

Pagalvoju ir labai stengiuo-
si namiškius išmokyti, kas 
sveika, kas nesveika. Tik ne 
visada jie manęs nori klau-
syti.

KOKIAI ORGANINIŲ JUNGINIŲ KOKIAI ORGANINIŲ JUNGINIŲ 
KLASEI SAVE PRISKIRTUMĖTE?KLASEI SAVE PRISKIRTUMĖTE?

Tikriausiai alkanams, nes 
jie visko jau prisisotinę.
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KO GERO, NORINT BŪTI TOKIU KO GERO, NORINT BŪTI TOKIU 
RIMTU OLIMPIADININKU KAIP RIMTU OLIMPIADININKU KAIP 
TU, YRA SVARBI NE TIK PROTO, TU, YRA SVARBI NE TIK PROTO, 
BET IR KŪNO SVEIKATA. TAIGI, BET IR KŪNO SVEIKATA. TAIGI, 
KOKS MAISTAS SUDARO OLIMPIA-KOKS MAISTAS SUDARO OLIMPIA-
DININKO-BARAKINIO RACIONĄ?DININKO-BARAKINIO RACIONĄ?
Priklauso, kiek turiu pini-
gų. Būna viską išleidi ir mė-
nesio gale valgai tik bomž-
pakius. Na o jei pinigų visgi 
truputį yra, tada nueinu į 
Hesburgerį ar kebabų. Žino-

VASARIO
16-OSIOS 
PREMIJOS 
LAUREATU

INTERVIU SU

GEDIMINU 
LELEŠIUMI

ma, mokykla pamaitina pietu-
mis, na, išgyvenu kažkaip.

O KOKS TAVO TOBULO BOMŽPAKIO O KOKS TAVO TOBULO BOMŽPAKIO 
RECEPTAS?RECEPTAS?
Kai du bomžpakius sudedi į 
vieną.

KALBANT APIE PINIGUS, KIEK KALBANT APIE PINIGUS, KIEK 
VIDUTINIŠKAI PRAŠO OLIMPIADŲ VIDUTINIŠKAI PRAŠO OLIMPIADŲ 
VERTINIMO KOMISIJOS?VERTINIMO KOMISIJOS?
Čia reikėtų paklausti kole-
gų, kurie mane aplenkia. Aš 
neduodu.
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VASARIO
16-OSIOS 
PREMIJOS 
LAUREATU

INTERVIU SU
NEDUODI? O KUR TOKIU ATVE-NEDUODI? O KUR TOKIU ATVE-
JU IŠLEIDAI/IŠLEISI VASARIO JU IŠLEIDAI/IŠLEISI VASARIO 
16-TOSIOS STIPENDIJOS PINI-16-TOSIOS STIPENDIJOS PINI-
GUS?GUS?
Dalį jau išleidau ant maisto, 
nes pavalgyti juk reikia. O 
dėl kitos dalies dar galvo-
ju, galbūt vasarą reikės kur 
nors pakeliauti...

O GAL JAU YRA ATEITIES PLANŲ O GAL JAU YRA ATEITIES PLANŲ 
KAŽKUR KELIAUTI OLIMPIADI-KAŽKUR KELIAUTI OLIMPIADI-
NIAIS REIKALAIS?NIAIS REIKALAIS?
Rugsėjo mėnesį nusimato ke-
lionė į Japoniją, o šiaip ne-
žinau.

O KUR ESI BUVĘS IR KUR LA-O KUR ESI BUVĘS IR KUR LA-
BIAUSIAI PATIKO?BIAUSIAI PATIKO?
Na, daug kur: Švedijoje, Nor-
vegijoje, Danijoje pabuvo-
jom, patiko kelionė į Indo-
neziją, dar Irane esu buvęs, 
tai dabar negaliu keliauti į 
JAV be vizos

VISGI KELIAUJANT NUO OLIMPI-VISGI KELIAUJANT NUO OLIMPI-
ADŲ IR TAVO PASIEKIMŲ, AR YRA ADŲ IR TAVO PASIEKIMŲ, AR YRA 
DAR KAŽKAS, KĄ NORĖTUM KAD DAR KAŽKAS, KĄ NORĖTUM KAD 
ŽMONĖS ŽINOTŲ APIE TAVE?ŽMONĖS ŽINOTŲ APIE TAVE?
Nežinau, man atrodo, kad visi 

ir taip jau pakankamai žino.

VISGI KARTAIS PASITAIKO, KAD VISGI KARTAIS PASITAIKO, KAD 
ŽMONĖS ŽINO TAVO VEIDĄ BET ŽMONĖS ŽINO TAVO VEIDĄ BET 
NE VARDĄ. KAIP MANAI, KODĖL NE VARDĄ. KAIP MANAI, KODĖL 
TAIP YRA?TAIP YRA?
Man atrodo kaip tik atvirkš-
čiai. Štai iš istorijos pe-
rėjau į geografiją ir mokyto-
ja klausia, kodėl taip dažnai 
mokytojų kambaryje girdi mano 
vardą. Nežinau. Tiesiog taip 
gaunasi.

KOKS PRASČIAUSIAS PATARIMAS, KOKS PRASČIAUSIAS PATARIMAS, 
KOKĮ ESI KAM NORS DAVĘS?KOKĮ ESI KAM NORS DAVĘS?
Mėgstu tokius patarimus duo-Mėgstu tokius patarimus duo-
ti, todėl daug jų ir buvo... ti, todėl daug jų ir buvo... 
Labai smagu: kai patari, jis Labai smagu: kai patari, jis 
turi pasirinkimą, todėl ne-turi pasirinkimą, todėl ne-
gali sakyti, kad jį apgavai, gali sakyti, kad jį apgavai, 
bet gali pastūmėti norima bet gali pastūmėti norima 
linkme.linkme.





ABITURIENTAI
I V S W E D B A N K
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KURATORĖ
I V S W E D B A N K

Asta Kraujūnienė
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Labai gabi moksluose, bet žavi ir savo paprastumu. 
Pietums - obuoliai. Turi talentą nuostabiai piešti. Mie-
lai miesto šurmulį iškeistų į buvimą gamtoje. Ramus 
ir tyros širdies žmogeliukas. Visada palaikys ir duos 
geriausius patarimus.

Aistė Tamonytė

Gudė. Mielumo įsikūnijimas, bet patrakusios sielos. 
Mielumo ekstremumą pasiekia, kai susinervina. Moka 
ginčytis. Myli paprastumą, bet neprastumą: A. Bara-
nauską. J. J. jai išpranašavo prezidentės postą. 

Ieva Gudelevičiūtė

Bartè. Reivo karalienė. Taškydamasi pasiekia kitas 
dimensijas ir transcendenciją. Kablius geriau išmano 
nei piratai. Kultūros ekspertė. Kalba (beveik) visomis 
kalbomis, bet vis dar nesusikalba su laikrodžiu. Kai 
pirks mašiną, tai tik aplinkai draugišką elektrinę Tes-
lą. “Veganė”. Jei būtų tai, ką valgo, būtų pienė (arba 
vegan kebbas). Taip patinka lietus, kad išsikrausto į 
Škotiją. Tikisi ten išsiaiškinti savo recesyvinio braški-
nių plaukų geno prigimtį arba tiesiog sukurs dirbtinį 
intelektą, kuris už ją tai padarys. 12 klasėj tris kartus 
keitė profesiją, daugiau valandų pradirbo, nei išsė-
dėjo pamokose. Gyvena bene toliausiai nuo mokyklos, 
bet tai netrukdo į ją važiuoti dviračiu.

Gabrielė Barteškaitė
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Žuvisimus Petisimus,  pakliuvo į KTU gimnazijos 
tinklą 2016 metais, per juos spėjo pasižymėti kaip 
linksma ir besijuokianti iš visko mergina. Mėgsta pa-
klausti, ką valgei pusryčiams. Nesimoko, nes per ge-
ras oras. Estetiškai ir tvarkingai derina viską: mokslą 
ir meną, sportą ir muziką, batus ir suknelę - tikriau-
siai ir pižamą.

Ūla Rimkevičiūtė

Užkietėjusi gyvūnų mylėtoja - jei pasitaikei jos kely-
je, būtinai gausi klyčką (priklausys tik nuo to, į kokią 
šuns veislę esi panašiausias). Turi gražiausią žirgą 
pasaulyje ir vis dar svajoja atjoti juo į mokyklą (deja, 
parkavimas šiam sudėtingesnis). Jei ir norėtų kuo kitu 
būti, tai tik Iron Man’u. Didžiausias konkurentas buvo 
Žaibas Makvynas, dabar - Simarono žirgas. 
P.S. Squat’ina daugiau, nei visi likę laidos vaikinai su-
dėjus.

Dovilė Kiudelytė

Metafizika > epistemologija. Šypsosi kitam pasauliui 
(bet pagalvojai, kad tau). Idealistė. Svaigsta kažką 
apie pievas ir rokenrolą, nors užbaigs filosofijos fa-
kultete. Mėgstamiausias erdvinis kūnas - teãtraedras. 
Šneka sąmonės srautu ir moka išsikviesti dvasias, tad 
atėmė Jono galimybę išprotėti pirma m. Per lietuvių 
kalbos egzaminą pridydys tiek, kad pati išgis.

Agnė Noreikaitė
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“Jau Saulelė vėl atkopdama budino cekus”. Per langus 
eina pabėgiot (todėl 9-10 kl. swedams buvo įstatytos 
grotos). Geriausi crêpes visame paSauly. Bus chemi-
kė, pilotė arba eigulė - jau ketverius metus skaldo 
medieną (sutikę paklauskit to pokšto apie varną). Per 
matematikos pamokas sugalvojo 1969 būdus kaip 
užstumt ant Gedimino Gumbio ir peržiūrėjo 420 
memų. Greičiau laimės šachmatų čempionatą, nei 
pasidalins savo maistu.

Saulė Gailiūnaitė

Iš Vokietijos parsivežė nepriekaištingą tvarkingumą 
ir šokio įgūdžius. Geriausia suolo draugė. Nemoka 
nieko, bet moka viską. Jeigu susapnuos, kad ją įžei-
di - įsižeis ir realybėje. Gali prakalbinti akmenis. Pa-
saulis dar nematė kokybiškesnės makiažo kolekcijos 
ir didesnių knygų kalnų viename kambaryje. Slapta 
mėgsta apsikabinimus ir siekia sportinių aukštumų. 
Sūrio ir čili ekspertė. 

Pasaulio čempionė - ne todėl, kad su MeGusta lai-
mėjo pasaulio čempionatą, o todėl, kad išmokė šokti 
Gustą. Ateina į 50% lietuvių pamokų, bet taiso žmo-
nes, kurie sako “pakrovėjas” vietoj “įkroviklis”. Visada 
turi šokolado. Kai neturi ką pasakyti, siunčia gif’us. 
Užaugus turės šimtus šuniukų, kurių nuotraukomis 
spam’ins visus socialinius tinklus.

Aistė Juozapavičiūtė

Urtė Smailytė
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Chirurgė, melomanė ir sportininkė. Nirvana. Gita-
ros virtuozė, savo balsu galinti pakerėti kiekviena 
Kabaljerą. Pikčiausio šuns pasaulyje šeimininkė. Ją 
galima papirkti vytinta dešra (norint apsilankyt jos 
namie, reikia dar vienos dešros jos šuniui, nes jis vis 
tiek kažką valgys - tave arba dešrą). Įvairiapusiškai 
apsišvietusi asmenybė, pažinusi kitokias, amerikie-
tiškas gyvenimo manieras. Kartais, užėjus pilnačiai, 
kėsinasi į draugų gyvybes mėtydama į juos daiktus 
arba mėtydama juos į daiktus, bet visados tam turi 
kokį šmaikštų pasiteisinimą. Šamanė, burtininkė, eg-
zorcistė ir dar skaniai kvepia. Labai skanų kažkokį 
ten datulių šampūną turi, pasiklausk jos, papasakos 
daugiau.

Ieva Jakaitytė

Kai ateina į anglų pamokas, tai atgauna keturis ra-
šinius, kurių pusė rašyti ne jos. Visada turi gumos. 
Dažniau sutiksi Gym+, nei pamokose. Jei pakankamai 
giliai pasirausi daiktuose ant jos stalo, rasi sąsiuvinių 
iš 10 klasės. Vis dar laukia MyProtein ir Gymshark 
rėmimo. Per pusvalandį gali sukurti architektūrinį še-
devra. Tikriausiai visų mūsų kartos meninių netyčiukų 
autorė.

Simona Drabužinskaitė

Mėnulio vaikas, tačiau tikras žvėriukas. Mymas ar 
mémas? Memuar. Sparčiausiai gimnazijoje nustato 
seksizmo ar rasizmo atvejus. Penktadienis - kostiumo 
diena. Supažindina klasę su naujai išleistais albu-
mais, o ir apsirengęs lyg iš jų viršelių. 

Rokas Maksevičius
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Šis vyrukas antroje ar trečioje klasėje iš eilinio vai-
kino tapo balčiausių kedų ir šviežiausių šukuosenų 
savininku. Mitai byloja, kad jį vadino ‚Kulka‘, nes dar 
nepasibaigus pamokoms jis jau važiuodavo namo. 
Surinktų kompiuterį iš šiukšlių. Jei imtų į armiją, tai 
tiesiai į virtualiosios kariuomenės dalinį - sukaupta 
‚CS:GO‘ ir ‚Fortnite‘ patirtis kažkada turėjo atsipirk-
ti. Namuose turi „Twix“ dėžę, nes nuolat juos pralošia 
lažybose. Jei sunervinsi Edviną, bėk - jis nebijo nei 
pasakyti, kur tau eiti, nei nuversti stalo prieš pačią J.J.

Edvinas Jaskovikas

Ramiausiais ir kartu nenuspėjamiausias žmogus kla-
sėje. Ilgus metus lankė dailės mokyklą, tačiau sunkiai 
lipo į dailės kabinetą penktame aukšte. Klasės duris 
atrakina šakute. Maištingoje jaunystėje jis buvo pra-
mintas Rebeliu.

Žino visas kiekvieno žodžio reikšmes. Jei kas netyčiom 
pasako kažką dviprasmiško, iškart išaiškina tos fra-
zės reikšmių įvairovę. Jei sprendžia fiziką ar matema-
tiką, uždavinių sprendimui sukuria savas formules.

Manvydas Mikulėnas

Antanas Kepalas
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Interneto karalius. Radai gerą mėmę? Didelė tikimy-
bė, kad ji Pijaus. Pertraukas praleidžia tobulindamas 
žaidimų įgūdžius. Laikykite savo draugus atokiau, 
galimas daiktas, kad pavogs. Savaitgaliais įpratęs 
keliauti po Lietuvą dėl plovo užsakymų - nuo kuklių 
50 porcijų švenčių iki 350 porcijų festivalių. Čia ne 
reklama, bet plovas.lt .Legendos byloja, kad dėl savo 
sėkmės sugebėjo pralošti 4 kartus iš eilės, kai laimė-
jimo šansas buvo 92%. Dėl to net ir tarp giminių yra 
pramintas ‘the neverlucky’. 4 randai aplink dešinę akį 
vienintelis įrodymas kad likimas ridenęs kauliukus 
pasigailėjo bent vienoje vietoje.

Pijus Požėra

Geriausias būdas praleisti langą - anot Meišto - 
spręsti chemijos uždavinukus. Pianinas įsimylėjęs šį 
vyruką, bet jausmai vienpusiai. Turi slaptą romaną, 
dėl kurio gimė virš 100 mėmių. Sėdi su Dominyku.

Dominykas Meištas

Bijo švirkštų, todėl, žinoma, bus daktaru. Gaus bym-
sa, jeigu įstos į nemokamą vietą. Kai nemiega, valgo 
šokoladą, o kai nevalgo šokolado - miega. Anglų eg-
zamino nelaikė, bet Eminemo dainas moka mintinai. 
Suoladraugius varo iš proto nesimokydamas ir mokė-
damas. Sėdi su Dominyku.

Dominykas Reimoris



33

„Visur gerai, bet su manimi geriausia!“

Povilas Jučinskas

Nesisvaido žodžiais be reikalo.

Gal jums šis vaikinas ir atrodo kaip liūdno veido ri-
teris, bet tikriausiai dar negirdėjote Alevel. Pradėjo 
mokytis fiziką, tai greitu metu turėtų pradėti ir žemai-
čiuoti. Tiki, kad Balys Sruoga rašė visomis temomis. 
Jei jam iškyla problema, sprendimas paprastas - su-
kurti programėlę.

Aidas Jankauskas

Tauras Gudinavičius

3 taškus lengviau renka krepšinio aikštelėje, nei lie-
tuvių rašinyje iš kontekstų. Praeitam gyvenime buvo 
juodaodis ir žaidė NBA, bet prasikaltęs reinkarna-
vosi į lietuvį. Vieninteliai skaičiai, kuriuos supranta, 
yra “Žalgirio” statistika. Mokytojų požiūriu kalba net 
ir tada, kai nekalba, bet jei paklaustumėte jo paties, 
pasakytų, kad pamokos metu nėra nė žodžio pasakęs.

Vilius Žiaukas





IVBABITURIENTAI
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KURATORĖ

Asta Kraujūnienė
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Mykolas Skrodenis
Bičas, kuris negali būt piktas, nes to-

kiu atveju trūkčioja antakiai. Iškalbus. 
Gfle arba neimusa dvidesimt kartu i lais-
vus vartus, arba imusa dubli per pirma 
beku finala.

Pijus Liubinskas
O kas šis paslaptingas jaunuolis? 

Įprasta išvaizda - apgaulė, jo triukai - pro-
to žaidimas, Sruoga - katastrofistas. Bri-
tų mokslininkai nustatė, kad kas trečias 
vyras Šveicarijoje yra jį sapnavęs. Kute-
na? Jeigu dar ne, per pilnatį išeikite vien-
marškinis į laukus ir dainuokite Hurts 
- “Stay”, kol pajausite prakaitavimą. Ra-
keta – transporto priemonė, ginklas ar 
skraidantis prietaisas, kuris skrenda dėl reaktyvinės jėgos, atsira-
dusios dėl dalies savo masės išmetimo. Perkelkite kaladę. Ar tai 
jūsų korta? 

Ištikimas Jėzaus karys. visus kerina pubg, itin geras zaidejas, 
sumanus.



38

Miglė Varnaitė
Šarangė varangė, po suolu susirangė. 

Kas? Ko imasi - tą padaro nepriekaištin-
gai, nuo namų darbų iki maisto gami-
nimo. Pati sau duotų 13 metų, bet juk 
vaikiškos privilegijos ne taip ir blogai. 
Laisvalaikiu skaito fizikos vadovėlius. 

Gustas Dzemyda
Prieš pradedant kočiotis atrodė kočio-

kas, pradėjo kočiotis, nebeatrodo kaip 
kočiokas. Rimčiausias Kapsuko futboli-
ninkas su legendiniu miego režimu. Ma-
rijampolietiškas akcentas visus 2 metus 
kėlė jo biologijos vidurkį. Stipriausias vy-
ras laidoje. Taip pat pagarsejes kaip au-
galotas vyras.

Kipras Česnavičius
Laidos baryga. “Nepramušinėk”. Li-

kus 2 savaitėm iki lt.k. egzamino, pamo-
kas leidžia žaisdamas PubG. Proto išei-
ginės - Kipro kasdienybė. Primeta, kad 
yra stilingas. Nemoka stereometrijos, 
bet žino visus koffus. Studijuos kažką 
su muzika, nors nieko nauji neišmoks. 
LAIMĖJO. (???)



39

Ignas Staniulis 
Jis Uz Dvylikta. Kiečiausias visų laikų 

bičas.

Donatas Plenta

Matas Simaitis
Patyčių lordas. Gaujoje žinomas kaip 

Simdžis. “Nakties gimnazijoje” išnykimo 
priežastis.
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Kristijonas Samuolis
Visada žiūri į dangų. Bet neapsigau-

kite - jis nėra sentimentalus romantikas, 
tiesiog tai daryti jam liepia OG Version. 
Miega griežtai tik dienomis ir griežtai tik 
be apatinių. Sutinkamas tik gaminantis 
ar valgantis maistą ar protį. Gimė už-
sikačialinęs. Į univerą stoja dėl panų. 
69696969. Kristijonai, jei skaitai, tai lie-
tuvių mokytoja tau siunčia linkėjimus, 
nes ilgai nematė. Pries fizikos egza iki 4 
tusino su OG ir ta visa grupe.

Paulė Kairytė
Komunikatorė sugebanti kalbėti 7 ak-

centais. Savo egzotišku grožiu pakerės 
Aziją. Būdama ant dietos valgo ekologiš-
kus bomžpakius ir dumblius. Jeigu par-
duotų visus savo lūpdažius, galėtų susi-
mokėti už mokslą Šanchajuje.

Ana Tretjakova
Asta, tiesiog Asta. Taip prilipo pravar-

dė, kad kartais pasimiršta tikrasis var-
das. Iš pirmo žvilgsnio - tikra rimtuolė, 
bet neapsigauk - jos juokas užkrės aki-
mirksniu. Traukia mokytojų (vardus lai-
kykime paslaptyje) akį. Sakoma, kad bus 
puiki žmona. Verslininkė iš prigimties - 
pirmoje klasėje jau suko biznį. Skaneeei. 
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Gabrielė Sejonaitė
Vėlavimo karalienė. Tikra staigme-

na, jei pirmoje pamokoje pasirodo laiku. 
Kerinti šypsena ir gerumas pavergs ne 
vieną širdį. Jos optimizmas ir energija 
liejasi per kraštus (ypač šokant, crazy 
woman!). Pavydėtinas produktyvumas ir 
noras mokytis. Iš esmės - klasės šviesu-
liukas. 

Austėja Šataitė
Visų galų meistrė. Geriau su ja nesi-

ginčyti - Austėja viską žino. Turi degtukų. 
Ir peilį. Dažnai pasiskųs, kad nepasise-
kė, bet vien tam, kad atrodytų normali 
mirtingoji (nors iš tikrųjų viską daro to-
bulai). Dailės pamokas su malonumu 
keisdavo į chemijos laboratorinius, o ten 
garsėjo puikiais netyčinio sprogdinimo ir 
inventoriaus gadinimo įgūdžiais.

Agnė Kurlinkutė
Čiaudi kaip jūrų kiaulytė. Nėra patieka-

lo, kurio nesugebėtų atsinešti pietums į 
klasę. Viena liemenė kainuoja brangiau 
nei visos klasės apranga. Savo kompiu-
terinų žaidimų įgūdžius praktikuojasi in 
the “Endless forest”. Originalus Tumblr 
post’as apie tinginį susilaukė 142 notes. 

S N A C C
5 eurai.
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Ieva Gailiūtė
Geriausiai limpantis vardas - Gailiu-

kas. Neįtikėtinas sugebėjimas išsisuk-
ti nuo kai kurių pamokų ir mokytojų. Į 
muzikos ritmą moka pajudėti dviem ju-
desiukais. “Ex drama queen”. Jos ketve-
rius metus gimnazijoje galima pavadin-
ti tikrais amerikietiškais kalneliais, bet 
dabar Ieva - rimta moteris, planuojanti 
rimtą karjerą. Semiasi išminties iš “24 

valandų”, o už silkių magnato ištekėtų nesuabejojusi. Teisės aktų 
registre gali iškasti žmonų evoliucijos įrodymus.

Milda Mikalonytė
Jos balsas, lyginamas su sviestu, 

gydo gimnazistų širdis, o vėliau ji gydys 
ne tik balsu, bet ir medikamentais.

Šokių aikštelėje su ja geriau nesivaržy-
ti - lindyhop’o pasaulyje garsėja pribloš-
kiančiais tvistais, o Just Dance žaidime 
jos pralenkti beveik neįmanoma. Profe-
sionali kelionių organizatorė. Nesimoko, 
bet viską moka. Daugkartinė čempionė 
klasės metinių vidurkių sąraše. Turi atsakymus į visus klausimus. 
Tiesiog kelrodė žvaigždė, kitaip nepavadinsi.
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Agnė Sukackaitė
Seniuuuukas. Kiekvieną vasarą ieško 

laimės užsienyje, bet visada tampa pa-
davėja restorane. Laimės ir motyvacijos 
šaltinis -  kačiukų video. Kai pabosta mo-
kytis, su draugais trip’ina aplink pasaulį.

Justas Janickas
“Neopets” ir “Pokemon GO” žaidime 

yra milijardierius - verslininkas - kolekci-
ninkas. „Bmepigu puikuotis, kai turi kuo 
puikuotis“, - tai apibūdina visą jo gyvme-
nimą.

Kipras Čižauskas
Visų laikų geriausias gimnazijos mu-

zikantas. Be konkurencijos gražiausias 
gimnazistas - ne tik merginų, bet ir dau-
gelio vaikinų simpatija. Prieš egzaminus 
nusiskuto plaukus ir ėmė pardavinė-
ti daiktus, nes tiki, jog tai padės apsi-
100iesti. Vairuoja saugiau už tavo tėvą, 
bet muzika mašinoj išties taško. Kipro 
vardas yra Kipras. 
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Julius Venckus
Nilabai megsta istuoriją, ale kažkaip 

ten būn. Juo puokalbiai  legendiniai, 
mėgsta pasisakyt žmuogus. Žemaičiuoj, 
nuors kalba taisyklinga laba gražia. 
Mėgsta metalą. Groja metalą. Tirpina 
metalą druskos rūgšty, o išsiskyrusį van-
denilį sprogdina barako kriauklėje. Vien 
žuodžiu, mitalistas iš Plunges. XEMIKAS

Tadas Kluonis
Skaisčiaveidis. Kažkada tikriausiai 

taps Saulium, nes jo veidas spindi ryš-
kiau už žvaigždes. Pilnas užuojautos ir 
gerų žodžių, mat šio to išmoko iš Š(m)
openhauerio. Slapčia piešia nuostabius 
paveikslus, vertus Ivano Šiškino teptuko. 
Myli matematiką, gamtą, žmones, meną 
ir nuolaidas suteikiančius anti-streso 
darbuotojus. Apvertęs Nyčę karste , Ta-

das teigtų: “Jei ilgai šypsosies bedugnei, bedugnė ims šypsotis 
tau”. Labai pareigingas zmogus

Matas Bačiauskas
Halaaaaaaaaaa Madriiiiiiiiiiiiid
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Eglė Liagaitė
Visų pirma - skautė. Taikos ir gėrio 

nešėja, organizatorių organizatorė. Per 
šimtadienį rėžė kalbą, ilgesnę už patį pa-
sirodymą. Lietuvių mokytoja skaito jos 
rašinius relaksui, kai prislėgia bendra-
klasių neraštingumas. Nors greitakalbių 
konkurse nelaimėtų, minčių originalu-
mas - neprilygstamas. Laiko istorijos eg-
zaminą be istorijos pamokų. 
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KURATORĖ

JŪRATĖ JARMALAUSKIENĖ
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MARTYNAS BERULIS
Gyvenime nėra nusipirkęs saldainių, bet nuolat 
juos valgo. Būsimas aktorius - fizikas. Kakoja 
kas tris dienas. Etikos mokytojai labai patin-
ka, kaip jis skaito. Patinka ir visiems kitiems. 
Ginčijasi su Miku dėl etikos paslapčių pažinimo 
vietos, nes asmeniškai yra už kinus. 

MIKAS PAULAUSKAS
Sklinda legendos, kad tikras jo vardas yra My-
kolas. Geriausia vieta pažinti etikos paslaptis 
- picerija. Namie visada skaičiuoja plotus, bet 
ne matematikos, o jeigu vieną dieną į mokyklą 
vietoj jo ateitų jo šuo, niekas nepastebėtų. 
Kakoja tris kartus per dieną, bet šiaip - nuo-
širdumo įsikūnijimas. Labiau chill už jį yra tik 
Rapsas - jo šuo. Mėgsta namuose ieškoti spa-
gečių. Mielai dalija patarimus šunų auklėjimo 
klausimais, o anglų mokytoja vietoj globalinio atšilimo leidžia jam rašyti 
tema “My Pet”

DAINIUS DZIALTUVAS
Apie lietuvių rašytojus žino daugiau, nei bū-
dami gyvi žinojo jie patys. Neoficialus klasės 
lietuvių kalbos mokytojas. Galbūt užsislėpęs 
rašytojas, nes mėgsta ir pakalbėti, ir patylėti. 
if (problema programuojant==true) ask (Dai-
nius);
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ALANAS MAKAUSKAS
Ar jis mokosi mūsų klasėje? Ar jis moko mūsų 
klasę staklių meno? Paskutiniu metu tvarkos 
mašiną, kažkas su diržais, jei pataisysit, ne-
blogai primokės. Turi garantuotą ateitį ir stabi-
lų pajamų šaltinį. Mėgstamiausias poetas - H. 
Radauskas, nes parašęs eilėraštį “Girtuoklis 
grįžta namo”. Pradžiugina lietuvių kalbos mo-
kytoją, kai/jei pasirodo pamokoje. Jei paneles 
palieka ant ledo, tai tik tiesiogine prasme.

PAVEL LOGINOVIČ 
(LOGOUTOVIČ)
Dažniausiai pasiekiamas Gmail’u, o ne Mes-
senger’iu ar Instagram’u. Gydo 24/7. Visada 
sprendžia chemiją, bet studijuos biologiją. 
Vakarais gedi savo neišdygusios barzdos. Gali 
konsultuoti ledo ritulio, filosofiniais ir guminu-
kų klausimais. Parašė skundą guminukų fabri-
kui. Labai rimtas vyrukas, myli matematiką ir 
vėžlius.

GEDIMINAS GUMBIS
Tikras filosofas/mokslininkas/muzikantas. Šo-
kio judesiai išsprogdins jūsų šokio suvokimą. 
Turi toleruotinų žmonių sąrašą (jame - vien 
jo paties vardas). Mèmas ar mymas - va jums 
klausimas. Išpažįsta tik jam vienam supranta-
mą Dievą - Ochinchin. Per dvyliktos klasės ma-
tematikos kursą peržiūrėjo 1969 9GAG memus 
ir išmoko 420 naujų būdų, kaip užstumti ant 

Saulės Gailiūnaitės. Ryžas Elektrėnų žiburys. Gedo vardas Gediminas.
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GABRIELĖ KAVALIAUSKAITĖ
Skriejančių objektų gaudymas - ne jos stiprio-
ji pusė. Samprotauja giliau nei patsai Aputis. 
Baisiai miela. Nesišypso tik vasario trisdešim-
tą ir per Tvarijono kontrolinius. Valgo geriausius 
jogurtus rinkoje. Britnės dainų žodžius žino 
geriau nei pati atlikėja. Rugsėjį jau mąsto apie 
paskutinio skambučio dekoracijas.

MARTYNAS BARTNINKAS
Kofeinkes valgo kaip “haribo” bitch. Dalina-
si maistu, nors ir skaičiuoja kalorijas. Sklinda 
gandai, kad jo kojos turi po 9 gyvybes (kairei, 
tiesa, liko aštuonios). Jaučiasi labai kietas, 
bet vairuoja MiniCooper. Prieš miegą veidą 
tepa mamos losjonu, užtat dieną būna tikras 
alfa. Nuolat kalba nesąmones, bet visi galvoja, 
kad jis tai daro tyčia, todėl turi gudraus vyruko 
įvaizdį.

LUKA KEMEŽYTĖ
Iliuzionistė. Garsiausias triukas - užrakintos 
klasės raktą perkelti ant Gimnazijos pievutės. 
Visų laidos širdžių prezidentė. Turbūt nekakoja 
ir išvis nemiega, bet visad miega. Elgesys nesi-
keičia nuo septynerių metų ir nesikeis dar bent 
iki 64-erių. Prašau, nedoubledabbinkit prie jos, 
nes apsiverks. Kai verkia, tai geriausia verkti 
kartu su ja, porą valandų užsidarius kambaryje. 
Atvykus į kaimą, privalu be pertraukų 12h žiū-

rėti “How I met your mother”, paskui profilaktiškai pažiūrėti visą “Twilight” 
Saga. Iki devyniolikto gimtadienio parašys knygą. Augina koldūną bei turi 
šunį, kuris valgo metalą. KKME. Yra susapnavusi visus savo pažįstamus. Iki 
trisdešimties apkeliaus visas pasaulio šalis.
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LIEPA GORINAITĖ
Lepcikas. Jauniausia abiturientė pasaulio is-
torijoje ir didžiausią skolą turėjusi mergina. 
Labai mėgsta burgerius, todėl niekada neturi 
už ką pavalgyti. Iš pirmo žvilgsnio atrodo bai-
siai kieta, bet giliai širdyje visada išlieka pū-
kelis. Aplankė beveik visus žymiuosius Lietu-
vos klubus būdama nepilnametė. Instagramo 
GARSIAUnybė. Jei galėtų rinktis, ar išgelbėti 

gyvybę naujagimiui ar katinukui - nesvarstydama rinktųsi katuką. Vienuo-
liktoje klasėje pakeitė šukuoseną ir dar dabar kai kurie mokytojai ją laiko 
naujoke. Naktim keliasi tris kartus, kad nuramintų savo katiną, kitą katiną 
arba šunį.

JONAS PIPIRAS
Taip patiko dvylikta klasė, kad nutarė pakar-
tot. Mėgsta skelti išminties iš savo jaunystės 
dienų pas Bekus. Pamaitina. Paskutiniu metu 
įtartinai nesidomi istorija, mat gydytojai - ge-
riausi istorikai. Moka visus dalykus šimtukams 
jau antrus metus iš eilės. Galimybę išprotėti 
pirmam atėmė Agnė.

TAUTVYDAS JOCIUS
PIRMAS. Visur ir visada. Jei nežinojot, tai jo 
vardas Tautvydas. Hiperaktyvus. Šukuosenas 
keičia dažniau nei panas, nes yra latentinis 
homoseksualas. Tikra Facebook’o įžymybė. Ir 
instagramo. Pirmokų stovykloje turėjo ves-
ti workshopą “Kaip keliauti už dyką”, bet tuo 
metu buvo Paryžiuj. Mėgsta bragint apie tai, 
koks jis kietas kulinaras, nes nededa kečupo į 

spagečius, kai kiti mato, nors realiai gamina tokį patį šūdą kaip ir kiti. Ben-
drą vaizdą galima susidaryti iš fakto, kad jo memų puslapis pralošė paties 
suorganzuotą konkursą. Ateina į mokyklą žaist GTA V.
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SILVIJA DULINSKAITĖ
Ilgiausi Instagram’o postų aprašymai. Bet užtat 
kokie nuoširdūs. Ir pati labai nuoširdi (išskyrus 
matematikos lankymo atvejį). Visgi minutes iki 
pamokos galo skaičiuoja profesionaliai. Kartą 
taip susimaišė, kad vietoj rašinio parašė re-
ceptą. Niekaip nenutaria, ar laikys biologijos 
egzaminą ir ar nori išvis baigti mokyklą. Nusi-
šypso kaskart, kai kalba su žmonėmis, todėl 

išvengia net J.J. rūstybės. Nepatiko tvarkaraštis, todėl susidėliojo savo. 
Minta bandelėmis arba “Gaidelio” sausainiais. Metų frazė: “Dar daug laiko.”

AUGUSTĖ RAZMAITĖ
Tikrasis vardas - Avgusce. Nieko nevynioja į 
vatą. Svarbu ne smūgis, o ūgis. Skardžiausias 
balselis ir užkrečiamiausias juokelis. Būtų gera 
aktorė, bet tingi vaidinti. Pogrindinio klasės 
laikraščio redaktorė. Stilingiausio dviračio sa-
vininkė. Stilingiausio šalmo savininkė. Puikiai 
įvaldžiusi žemaičių kalbą ir širdy - gryna že-
maitė. Dažniau būna teatre nei namie. Paklau-
sia “Whatchyasayin???”, o atsako - “Ou em 
džy”. Kai gyvenimas būna liūdnas: “sedlaif”, o kai lengvas, tai: “yzylaif”. 
Tokia linksma, kad besijuokdama apsisuka 360 laipsnių.

ALEKSANDRA KRIUKELYTĖ
Alex - ekstremalaus sporto fanas, praleistų po 
neblogą bankę pusei laidos bachūriukų, tada 
nusišypsotų ir viskas būtų atleista. Burokėlių 
čipsai > bulvių čipsai. Lietuvių pamokas galėtų 
vesti geriau, nei pati mokytoja, todėl ateityje 
pakeis švietimo sistemą. Užpatentantavo iš-
radimą. Kokį? Niekas nesupranta.
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KAROLINA SKREBUTĖNAITĖ
Per lietuvių kalbos pamokas sėdi su Jocium. 
Ar ji tokia pašėlusi, ar jai sumokėjo? Priklauso 
LMS - Lenciūgų Meistrų Sąjungai - ten užima 
aukštas Šveitėjos-Suvirintojos pareigas. Jei 
diena bloga - ją išgelbės kava. “Aš spoksau į 
uždavinį, uždavinys spokso į mane ir nieko ne-
vyksta”, - tik neužsispoksokite patys! Jei nuo 
kažko priklausoma, tai tik nuo Švedijos. Studi-
juos ISM tik tam kad išmoktų elgtis su pinigais, 

kuriuos uždirbs vyras, pagautas su lenciūgu. 

LINA ČIPKUTĖ
Konspektuoja viską - lietuvių kalbos pamokas, 
sapnus, mintis duše. Nors yra tyli, jos žodis 
turi svorį. Dar neįstojo į medkę, bet jau taikosi 
įdurti kažkam į veną: nesvarbu, reikia to, ar ne.

UGNĖ KLIMAVIČIŪTĖ
Moteris - paslaptis. Atrodo, kad per lietuvių 
pamoką uoliai mokosi, bet iš tikro skaito ne-
programinius kūrinius keliems metams į priekį 
- angliškai, nes taip geriau. Dėl jos aprangos 
klasės vaikinai gailisi, kad nėra moterys ir ne-
gali nešioti sijonų.
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NOJUS MŪRAS
Slėpkit savo merginas ir valtis. Jis - milijonie-
rius. Don Žuanas. Suits always suit. Raslabū-
cha. Pilkasis gimnazijos kardinolas. Megėjas 
pakalbėt per anglų pamoką. Visada akvariume 
čilina ant sofos. Kaip nepaskęsta? Kriptovaliu-
tų pasaulyje nardo kaip žuvis. Ir dar turi savo 
laivą. Vadinasi Nojaus arka. Jo garbei pavadino 
ne tik laivą, bet ir visą rūšį - kąnojus.

JOVITA GRUŽAITĖ
Visada ištiesia pagalbos ranką, vertina kie-
kvienos šalies (o jų jau aplankė nemažai) grožį, 
o jos sąsiuvinių puslapiai yra tvarkingiausi vi-
soje mokykloje - jau geriau išplėštų puslapį ir 
perrašytų nei pribraukytų. Duok jai bet kokią 
temą - sukurs patį profesionaliausią interne-
tinio puslapio maketą. Žavisi fotografija, tiki, 
kad kiekvienoj nuotraukoj slypi užfiksuota ne-
paprasta istorija, nuoširdi emocija ir jausmai.

GIEDRIUS ŠULSKUS
Gandrelis. Jis nekvailas, jam tik mokslai nesi-
seka. Turbūt labiausiai down to earth bičiukas, 
bet ne dėl to, kad iškrito iš medžio. Visada nu-
sišypsos, pažvengs ir pats užmes kokį baisiai 
medinį bajerį. Gerų vaibų įsikūnijimas (bet rim-
tai, iš kur šitas bičas toks laimingas??)  Ret-
karčiais anglų egzaminą atspausdins su mielu 
noru! Asmeniškai mačiau, kaip įkalbinėjo biolo-
gijos mokytoją įrašyti jam aštuonetą, “nes taip 

sąžininga”. Geografijos mokytoja vadina Kristijonu, o tikybos - Karoliu.
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VINCAS VOSYLIUS
Nelabai aišku, ką šis vaikinas veikia per pamo-
kas, bet vakaro žinių ekonomikos skiltyje apie 
jį kažką rašo. Vincas - taikus žmogus, bet ge-
riau su juo nesipykti: aštuonerius metus lankė 
karate, o jei labai nepatiksit -pasinaudos bir-
žos spekulianto sugebėjimais ir sužlugdys jūsų 
tėvo firmą.

MONIKA KYLIOTAITYTĖ
Neturi agresyvių polinkių, bet jeigu pastebėsi-
te džiaugsmą arba pyktį, rekomenduojama lai-
kytis saugaus atstumo. Netoleruoja rėkiančių 
žmonių (tikrai, nebandykit), bet visada užjaus 
ir supras (tikrai, pabandykit). Neturi nuosavo 
įkroviklio. Behind strong brows is a stronger 
woman. Tai Kyliotaitė ar Kyliotaitytė?
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kuratorėkuratorė

Jūratė JarmalauskienėJūratė Jarmalauskienė
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Į pamokas ateina kaip Pilypas iš kanapių. 
Blynų kepimo fanatikas. Dėl Minecraft’o 
serverio su draugais galėtų paaukoti savo 
naujagimį. Jeigu tau šalta, ateik pas Domą, 
jis įrodys, kad tau nešalta. Pirmą kartą paty-
rė asmenybės proveržį klausydamas Black 
Eyed Peas dainos “Scream and Shout”. 
Kvėpuoja garsiau nei traktorius. Mieliau 
gyvai pakalbės apie kažką negu parašys 
ant lapo. Savo Pežiuka laiko saugiai, visada 
pasirūpina užrakinti jo duris, kaip kad ir lai-
komos visos mašinos.

Domantas GaršvasDomantas Garšvas

Gureta-chan. Jos gaminti sausainiai verčia 
pasakyti: “Sauliau, tau labai pasisekė.” Ko-
pūstų siaubas. Mėgsta sūrį. Jotaučio juoke-
lių įkvėpimas. Yra tekę ridentis nuo asfal-
tuoto kalniuko. Myyyms entuziastė. 11toje 
klasėje ją sutraumavo graudus krentan-
čios į savo mirtį varlės video su Pianoman 
soundtrack. Laisvalaiku stumdo Shrek’o 
merchandise ir taip pat įkūrė Shrek’o gar-
binimo sektą. Apverkė dingusius mėgsta-
miausius Lidlo ledus, o jie drįso sugrįžti, kai 
ji buvo ant dietos. Ant šios Šilainių mote-
ries užsirauti nenorite. 

Greta UrkytėGreta Urkytė
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Jei nepaeis su tiksliaisiais, bus roko žvaigž-
dė. Žydas ateistas. Keičia klases kaip koji-
nes — kas metus. Su lūpomis pasiūlo išsi-
urbti kai kurį galą. Viešai nekenčia visko, 
kas juda. O jei nejuda — pajudina. Profilak-
tiškai patikrina kitų pagurklius. Profesorius. 
Skaniausia Teriyaki vištiena? Draugiškai 
pasiūlo uždusinti. Kai suėjo 18, plaukai 
nuo galvos nuslinko ant barzdos

Ugnius ŽidonisUgnius Židonis

Kartais matai, kaip rūksta dūmai jam mąs-
tant. Šitas žmogus vieną dieną išspręs ko-
kią matematinę tūkstantmečio problemą 
kaip namų darbus. Kartą pamėlynavo, pas-
kui pažaliavo ir tada išbalo, turbūt sprendė 
dažymo problemas? Žvitrus žvilgsnis iškal-
bingesnis už tūkstantį žodžių… 

Pijus BradulskisPijus Bradulskis
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Jeigu tik kas nors neveikia, lūžta, susprogs-
ta, į pagalbą skuba Savas. Pats mėgsta 
sprogdintis smegenis funkciniu programa-
vimu ir kitokiais likusiems nesuprantamais 
dalykais. Jo ugniniai karčiai apgaulingi, 
deja, nešildantys, tad garsiausia frazė - 
“Uždaryk langą, asile”. Išsikepė kiaušinie-
nę ant procesoriaus.

Tomas SavickasTomas Savickas

Pavyzdingai valgo savo paties iš vakaro pa-
gamintą maistelį. Abitūra lėmė domėjimąsį 
literatūra, tad nenustebkite, jei pokalbyje 
išgirsite pacituotą Mačernį ar ginče netikė-
tai įvinguriuotą biblinį kontekstą. Lietuvių 
mokytoja galėtų nominuoti skliaustelių ka-
raliumi. Baigė dailės mokyklą ir dabar spal-
vinimo įgūdžius panaudoja spalvindamas 
Istorijos konspektus. Mokosi bentliuose, 
stos į politiką (lol xd). Kartais apsilanko vir-
tualiame pasaulyje. Metų hitas - Vidmanto 
Sakalausko “Vėjo botagėlis”. 

Edvardas LukošiusEdvardas Lukošius
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Tuk tuk. Kas te.. TOLERANCIJA!. Atėjo į 
KTUG jau mokėdamas vokiečių kalbą C1 
lygiu, nes tipo čia pažangos nepadarė. Gro-
ja fleitute 12 metų, visada pasiūlys savo 
atrastų muzikos perliukų, dainuoja kaip 
diva, humanos guru, šoka Bliūdų Hop’ą ir…
studijuos informatiką. Iš esmės šis vyrukas - 
tikras laimės kūdikis, jam sekasi viskas. Jei 
Kristijonas būtų Sruoga, jo telefonas - Krėvė. 
Naujasis telefoniukų klubo atstovas. Jis toks 
žavingas - prašome jį pamaitinti. Kompaktus 
perka valgykloje. Jums neseniai suėjo aštuo-
niolika ir nežinote už ką balsuoti artimiau-

siuose prezidento rinkimuose?  Kristijonas jums 
būtinai patars (hint: Paksas). Vienas iš tų Bentlių, kur maloniai kvepia. 
Paltukas ir dviratukas - ištikimiausi kompanijonai kasrytinėje kelio-
nėje į mokyklą. Labai dažnai pataria baigti išdykavimus ir suvaldyti 
savo elgseną. Pavyzdingas ir drausmingas Lietuvos tėvynės pilietis.

Kristijonas BučiūnasKristijonas Bučiūnas

Karalius. Krepšinis - kaip per sviestą. Pokal-
bis - šiek tiek sunkiau. Nuolankiai paskolins 
skaičiuotuvą ir iš padilbių nusišypsos. Žmo-
gus - legenda, mat apie jį tikriausiai kažką 
sužinosi tik iš sklindančių legendų. 

Domas NasvytisDomas Nasvytis
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Dažnai Concertuoja. 2017 metais įkūrė 
Gusto egzaminų centrą. Nesvarbu, kiek 
egzamine parašysi, svarbu, kad dailyraščiu. 
Sklinda gandas, kad knygos nėra spausdi-
namos, jas rašo Gustas. Užaugęs gyvens 
CityBee name. Švariausio stalo klasėje sa-
vininkas. Mokosi japonų - savo protėvių 
- kalbos. Nebeturi kur tobulėt su dešine 
ranka tai pradėjo su kaire ranka dailyraštį 
rašyt.

Gustas KlevinskasGustas Klevinskas

Nors pagarsėjo fraze grakšti kaip taburetė, 
ši mergina mėgsta prasisukti Bervingio šo-
kių salėje. Nors sako miegas tik silpniems, 
taisyklingai kasnakt išmiega 8 valandas. 
Kancerogenas. Su nepakartojama šypse-
na keliauja po pasaulį, tik kartais pamiršta 
pasiimti kojines. Vienas iš talentų - nukris-
ti lygioje vietoje. Rašo neblogą blog’ą, jos 
kūryba buvo ir publikuota. Deja, nespėjo 
tapti privalomu autoriumi iki egzamino. Ši 
protinga ir žavi mergina dalija geriausius 
apkabinimus pasaulyje ir naudingus pata-
rimus matematinėse problemose. Keičia 
geografijos atsakymus į keksiukus. Nema-
no, kad Brexit’as buvo gera idėja. Rašo ran-
ka “ta lieva.”

Akvilė ValentukonytėAkvilė Valentukonytė
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Užsimaskavusi panda slaptoji agentė, to-
dėl savo aukoms dalina šilčiausius ir minkš-
čiausius apkabinimus.  Matematikė ir filo-
logė viename. Matematikos korifėjus, bet 
sklinda legendos, kad kartą pas Tvarijoną 
gavo 9. Per pasaulį eina plačiai atlapota 
širdimi ir plačiai atlapotais langais, kurie 
kartais sudaužo vieną ar kitą gėlę. Informa-
tikų klasėje atsisakė informatikos.

Neringa LevinskaitėNeringa Levinskaitė

Plaukai spalvingesni nei garderobas. 24/7 
“daro” informatiką. Sutaupo ant plėšytų 
džinsų - kelnės plyšta savaime. Dažniausiai 
vartojamų frazių trejetukas (3): “Is that boy 
okaay.!.”, “FIGHT ME” ir “I’m not complai-
ning”. Dėl šalčio stiliaus neaukoja - 20cm 
skylę kelnėse uždengia su kojine. Vietoje 
pamokų atvėrinėja trečią chakrą. Has a ba-
sketball game tomorrow. Loves snaccs.

Patricija JankauskaitėPatricija Jankauskaitė
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Jonai jai nuoširdžiai ne prie širdies: Jonas 
Mačiulis buvo ištremtas į Anykščių šilelį, o 
Biliūnas tapo Juozu. Jūs sakote, kuo reng-
sitės šiandien? Ieva sako, kokia plaukų 
spalva bus šiandien? Dėl mistiško “Lemon 
Cloudy” atliko orientacinį po Kopenhagą - 
o kai rado, nesugebėjo pabaigti. Be to, kad 
sugeba visus užkrėsti savo juoku, ši mergi-
na sušildo ir apsaldina kiekvieno širdį savo 
kepiniais. Niam. Jeigu kada elgsis keistai, 
tai tik dėl placebo. Vis dar bando išsiaiškin-
ti, kas yra Gretos maiše.

Ieva MaksvytytėIeva Maksvytytė

Turbūt labiausiai miego trūkumu pagarsė-
jęs ketvirtokas. Nesupranta egzaminų tvar-
kos, bet jau turi magistro laipsnį repo srity-
je. Girdėjimo diapazonas - 3 cm; jei miega 
- šansų prisikviesti nebus. Os-os-os-osum!! 
Laisvai parašytų literatūrinį rašinį iš repo. 
Planuoja išlaikyti lietuvių kalbos egzaminą 
pasitelkdamas savo slaptu ginklu - įžanga 
apie vampyrus. Galimai eina prieš sistemą. 

Vilius SabonisVilius Sabonis
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Dirbs klinikose. Nuo serviravimo tinklinio 
aikštelėje išsižioja krūvelė studentų.Duokit 
jam sportą, jis jums duos auksą. Nors atro-
do taikus vaikinukas, geriau į kovą nesivelk 
- karate čempionate yra nukovęs ne vieną 
finalininką.

Tomas LinikasTomas Linikas

Jei nori pasikalbėti - pakelk galvą. Gali net 
neklausti, kiek programavimo užduočių 
padarė - jo žinios smarkiai lenkia informati-
kos kursą. “Madagaskaro”, deja, neparašė. 

Paulius IvaškevičiusPaulius Ivaškevičius

Pradėjo važinėti traktoriumi dar nevaikš-
čiodamas. Jei galėtų, Tvarijono “ūkiškai” 
nominuotų metų fraze. Anūkas senelių, ne 
senukų. Šis žmogus neieško meme’ų kiše-
nėje. Anot pletkų, savo “Supreme” džem-
pą plaunasi pasitelkdamas savo washbo-
ard abs’us. Sutaria su visais ir yra puikus 
kelionės draugas.

Lukas RakauskasLukas Rakauskas
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„Niekas nesiseka, egzaminų neišlaikysiu.“ 
Sukurs tobulą simfoniją ir jos nekęs. Per 
praktiką pamilo stalo tenisą. Kadangi jis 
jau sukaupęs nemaža kiekį patirties stalo 
žaidime ,,Secret Hitler”, yra tikimybė, kad 
ateityje jūsų aplinkoje įvykdys fašistinį val-
džios perversmą.

Daumantas KojelisDaumantas Kojelis

Jei esate Šarūnas ir jus kažkas kviečia, ne-
atsiliepkite - tai tikriausiai tik Paula ieško 
savo šuns. Puikiai rūpinasi Birute - jei jau 
kuro siurblys iš pelenų prisikėlė, tai vai-
ras tikrai pats išsitiesins. Arkliais kinkytu 
vežimu apkeliaus pasaulį. DA U DA DAJU 
TRAPU TU GUDAJU. Dvylika metų kėlėsi 
į mokyklą dviem valandom anksčiau, kad 
susigarbanotų plaukus, tačiau vistiek pra-
leidžia pamokas. Dilgėlių auginimo entuzi-
astė.

Paula DundulytėPaula Dundulytė
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Kadaise buvo pavadintas sūriu. Šypsena 
privers nueiti į akių kliniką. Pasidalins pa-
skutiniu maisto gabalėliu. Gimė su presu. 
Įteisino šeimos tradiciją mokytis KTUG. 
Valgo mažiau už aštuonių metų vaiką iš 
Libano. Turi kelis meilužius ir mano, kad 
Greta apie juos nežino. Kai niekas nemato, 
valgo sviestą su nutella. Nešioja sandalus ir 
tuo didžiuojasi. Praktikuoja anime boi gy-
venimo būdą. Riteris be žirgo. 

Mokosi dalykus, apie kurių egzistavimą 
mokykloje kiti moksleiviai girdėjo tik le-
gendose. Nėra protmūšio, kuriame Min-
dė nebūtų naudingas. Neturi geografijos, 
bet laimi geografijos olimpiadas. Turbūt iš 
Hogvarsto nugvelbė laiko atsuktuvą, nes 
spėja į 40 savaitinių pamokų. Netiki, kad 
išlaikys egzus. Yra pramokęs jau nebesu-
skaičiuojamą kiekį kalbų ir visomis jomis 
moka Internacionalą. Moka ištarti Llanfai-
rpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllanty-
siliogogogoch. Nežino the Beatles.

Mindaugas DženkaitisMindaugas Dženkaitis

Saulius KulakauskasSaulius Kulakauskas
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Pabandyk su juo pavažiuoti - net netikėda-
mas Dievu pradėsi melstis. Užleidus Upto-
wn Funk judesiukai beveik lenkia Bervingį. 
Jo šuo -  tikras Lobis. Laisvalaikiu vykdo fo-
tosintezę. Panèlė ar pane ̃lė? Nemoka per-
metinėti bėgių. Ai nu ir dar ten dirbo kaž-
kokiam Silicio Slėnyje. Gal dar iki Indijos su 
motociklu nuvažiuos savaitgaliui. Slaptai 
kasa kriptovaliutas požeminiame bunkery-
je. Aplink jį visada sklinda odos kvapas. 

Gimęs du tūkstantaisiais, su mumis paly-
ginus lyg ir vaikas… Štai jums - Lietuvos 
Tūkstantmečio vaikas! Pagalvės šukuose-
nų dievas. Visada pasidalins savo maistu 
- ir privers juo pasidalinti. Turi pasirinkęs 
istoriją A lygiu… Ir B lygiu. Gaila nėra C ly-
gio. Nors lenkia savo gyvenimą į IT pusę, 
namuose turi istorijos šaltinių biblioteką ir 
konservatorių altorėlį. Šio narsaus vyruko 
vedamos protmūšio komandos ne kartą 
didvyriškai paskendo prie pat finišo. Eina į 
Žalgirio areną palaikyti Ryto. 

Laurynas RaudoniusLaurynas Raudonius

Arminas TomaševičiusArminas Tomaševičius
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Vairuotų formulę PlayStation pulteliu. Tiek 
kartų sutriuškino kitas protmūšių koman-
das, kad Petrauskas uždarė visą turnyrą. 
Fizikos žinios prilygsta Jotaučio, tačiau pa-
matęs egzą išsigando (visiem nebėra šan-
sų). Visada antras. Barça daugiau nei klu-
bas. Žaliai baltas nuo gimimo.

Apie dinozaurus žino daugiau, nei jie pa-
tys. Slaptasis serijinis žudikas, žudo ryto 
fanus. Sumuoja skaičius kokybiškiau nei 
skaičiuotuvas. 

Mantas MalažinskasMantas Malažinskas

Karolis ButkusKarolis Butkus
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Sukurs savo švietimo sistemą, mokys mąs-
tyti. Interviu stojantiems ves maždaug taip: 
“Jei upė labai išplatėja, ar ji tampa ežeru?” 
Nors šiaip - kam apsiriboti mokykla, vieną 
dieną gal ir galaktiką sulipdys. Jei netaps 
psichologu ar mąstytoju, gamins tortus. 
Dirbo restorane šefu, gamina pačią geriau-
sią čepakotą. Kas žino, gal vieną dieną ke-
liaudami po Japoniją jį rasite tenai gami-
nantį? 

Tautvydas ČeponisTautvydas Čeponis







76

kažkoks briedas. I dalis.
Kartą po Lietuvos girias vaikščiojo kažkoks briedis kitų briedžių 

bandoje. Jam atsibodo valgyti grybus ir kerpes, todėl žinduolis nuėjo 
į mokyklą. Mokykloje jam sekėsi nepaprastai gerai, nes jis buvo labai 
protingas briedis: turėjo kiaurą dešimtuką iš visų dalykų, nepaisant to 

kad nelegaliai turėjo 41 valandą. Briedis turėjo 7 medalius iš tarptauti-
nių matematikos, fizikos, lituanistikos ir istorijos olimpiadų, todėl jo var-
das buvo aukso raidėmis išgraviruotas ant mokyklos durų. Laisvalaikiu 

jis rašė poeziją ir iki lietuvių egzamino tapo privalomuoju autoriumi. Per 
matematikos egzaminą jis rėmėsi ir įrodė Didžiąją Ferma teoremą, o per 
istorijos egzaminą jam užteko savo patirties. Nereikia net minėti, kad iš 

visų egzaminų jis gavo 101. Su tokiais rezultatais briedis įstojo į Oksfor-
do universitetą. Taip, taip - į Oksfordo universitetą! Bakalauro studijas 
čia baigė vos per dvejus metus su visais įmanomais pagyrimais (net 
valytoja pasirašė ant briedžio diplomo, nes jam atėjus universiteto 

beveik nereikėjo valyti). Nepaisant to, kad laisvalaikiu dėstė dėstyto-
jams, briedis užsiėmė irklavimu. Dar niekada Kembridžo universitetas 
nebuvo taip sutriuškintas kaip irkluojant briedžiui! Studijų metais jis 
buvo prisijungęs prie kelių teatro, debatų ir politikos “sociečių” ir tapo 
populiariausiu studentu per visą Oksfordo istoriją. Su briedžiu arbatos 

išgerti atvažiuodavo net Anglijos karalienė.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Dovydas Januška
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kažkoks briedas. II dalis. 
Per visą šį laiką, Nobelio literatūros premija buvo įvertinta poezija, 

rašyta briedžio mokyklos laikais. Įspūdinga kalba atsiėmęs apdovano-
jimą, jis vėl kibo į mokslus. Apsigynė net du daktaro laipsnius: vieną ge-
ografijoje, kitą fizikoje. Išgirdęs apie nepaprastus briedžio tyrinėjimus 
ir puikią fizinę būklę (Kemo irkluotojai jau treniravosi naujoje iš ašarų 
susidariusioje upėje), Elonas Muskas pasiūlė briedžiui tapti pirmuoju 

žmogumi Marse. Žinduolis sutiko.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Dovydas Januška
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 kažkoks briedas. III dalis.
Marse jis praleido 14 metų tyrinėdamas dirvą, augindamas bulves 

bazėje ir savo išradimais per dešimtmetį teraformavo Raudonąją pla-
netą. Tik su amžiumi jam pradėjo kelti šiokį tokį nepaaiškinamą skausmą 
per teleskopą matoma melsva planeta. Ketverius metus prabuvęs naujos 
kolonijos prezidentu jis atsistadydino ir grįžo į Žemę. Erdvėlaiviui nusi-
leidus briedis patraukė į gimtuosius miškus. Banda paklaiko iš džiaugs-
mo jį pamačiusi ir mėnesį laiminga skersai išilgai bėgiojo po Europos 
girias. Galima sakyti, kad ir briedis buvo laimingas. Jis galvodavo, kad 
jau taip begyvendamas jis mielai sulauktų, kada Didysis Briedis jį pa-

šauks į amžinųjų kerpių plotą.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Paulina Kiliūtė
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kažkoks briedas. IV dalis.
Bet kartą užėjus Astravą briedis vėl pajuto gimtųjų kerpių užgožtą 

potraukį mokslui. Matot, beėdant grybus jam toptelėjo idėja, galinti pa-
aiškinti pačią visatos atsiradimo priežastį. Briedžiui atrodė, kad visas jo 
gyvenimas nuo mokyklinių olimpiadų iki bulvių Marse jį vedė prie to. Ši 
idėja jį įrašys į istoriją ir po briedžio daugiau negyvens žemėje niekas, 

ką verta prie jo prirašyti. Tą idėją jis vadino kvantiniais mazgais. 

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Gabija Jurkevičiūtė
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kažkoks briedas. V dalis.
Jis įsidarbino Astrave ir šalia vieno reaktoriaus savo kanopomis pa-

statė specialų dalelių greitintuvą, galintį atrišti tuos atomuose slypin-
čius mazgus. Statyboms pasibaigus, šiek tiek virpančiomis rankomis jis 
nuleido įjungimo svirtį. Svarbiausias briedžio gyvenimo eksperimentas, 
turėjęs parodyti, ar kvantiniai mazgai vandenilio atomuose egzistuoja, 
prasidėjo. Spindėjo lemputės, dužo atomai, skaičiavo kompiuteriai ir 
svarbiausio kvantinio kompiuterio ekrane briedis virpančiu balsu per-

skaitė: “atomazgos nėra”.

A k v i l ė  V a l e n t u k o n y t ė



Goda Stirbytė



Goda Stirbytė



Vaiva Pilkauskaitė
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***
Paukšteliui pasakei: 

Dabar tu būsi laisvas. 

Paukštelis šoko aukštai sau į padangę, 
Į debesis, negrįš jau jis į žemę, 

Jis skris, darys, apie ką bylos košmarai, 
Ir grotų tie šešėliai, pamėklės, 
Vartę jį nuo šono šono kito ant, 

Mėnulis, kurs blyškiai tik stebėjęs,
Ką kalinys darys vos atsikėlęs... 

Trukt! 
Vibracija siūlo supurtė niekingą jo kūną, 

Pakeitė rimą ir minčių tą kilimą. 

Trukt trukt! 
Dangus neartėjo, žemė netolo, 

Paukštelis, jis plakė sparnais ir jais mojo, 
O siūlelis, nutįses lig pat rūpestingos 
Jį kalinusios rankos nežinant nei jam, 

Nei jo aukai, susaistė paukštelį amžiams su ja. 

Dabar būsi tu laisvas! 
Laisvas skristi ten, kur driekiasi virvelė.

E m i l i j a  M i k u č i o n y t ė



Emilija Mikučionytė
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Starfacas
Kažkas sklando ore,

It voratinklis prie veido priglunda migla,
Bandau sugriebti gijas,

Saulės gaismo apšviestas užklos ūkana.

Ne vieta jai čia buvo,
Ji kelias į naktį, o gal jau ir nubudo,

It drugelis ratą apsuko,
Tau ne vieta! Vietos pritrūko.

Nukris galva iš aukštai,
Nukritus pažiro šukėmis ir gabalais,
Smėlio smiltelės pasklido lengvai,
Ji krito iš naujo ir taip metų metais.

Sugrubusiais delnais
Sugriebti giją bandau, pavyklo gal tai,

O gal ne, ištiestais
Sustirusiais pirštais vyniojuos siūlais.

Ji slinko iš lėto,
Į vitriną ilgesingai, spindi, žiūrėdam‘,

Ne ten ji atėjo,
Ne laiku, ne pas tuos, - ji negalėjo.

Vėjo dvelksmas švelnus
Išnešios smilteles po mūsų namus,

Pažvelki. Rausvas dangus.
Galva kris ir pažirs į dulkes, šapus.

E m i l i j a  M i k u č i o n y t ė



Emilija Mikučionytė



Gabija Jurkevičiūtė



Gabija Jurkevičiūtė
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Visur aš esu, aš viena.
Ir tu, esi čia tik tu,
Vienas, vienintelis tu.

Viskas – tai tu.
Tas paukštis, 
Jo klyksmas,
Sūrus jūros kvapas,
Gaivūs purslai,
Liežuvį nudeginęs beribis vanduo – 
Tai tu, ne daugiau,
Tai aš, ir tik tiek.

Nes tai, ką girdi, girdi tiktai tu,
Nes tai, ką matai, matai tiktai tu,
Nes tai, ką tu valgai, valgai tik tu,
Nes tai, ką uodi, uodi tiktai tu...
Ir jausmai, ką jauti,
Jie gimė ir gims tiktai tavo širdy...

E m i l i j a  M i k u č i o n y t ė

Čia, erdvėje, esi tiktai tu,
Nes viskas – tik tu.
Netgi jo tamsūs plaukai,
Netgi jo skambąs balsas,
Netgi jo gaivus kvapas,
Netgi jo lūpų skonis
Ir tai, ką jauti, jam priėjus ir prislietus...
Netgi tai esi tiktai tu.

Tu vienas.
Aš irgi viena.
Nes jis irgi esu tiktai aš.
Nėra nei mūsų, nei jūsų, nei jų.
Esu tiktai aš, tiktai tu, tiktai jis arba ji.

Vienišumo „simfonija“



Emilija Mikučionytė







Rugsėjo 1-ąją Akvariumo lankytojus pasitiko naujas ir nema-
tytas daiktas – Playstation žaidimų konsolė. Žinoma išra-
dingi gimnazistai iškart rado būdą šį objektą eksploatuoti 
ir nuo tada Akvariumas tapo kimarviete ir kompiuterinių 
žaidimų entuziastams. Pertraukos (ir kai kurios pamokos, 
red. past.) dabar skrieja neįtikėtinai greitai, o konku-
rencingieji gali išbandyti savo jėgas GPL‘e, kurio įkūrėją 
Benediktą pakalbinome:

„Gimnazijai įsigijus žaidimų konsolę buvo suteikta ga-
limybė pradėti pirmąjį ir tikrai ne paskutinį GPL se-
zoną. Šį sezoną nuo sofos akvariume mėgavomės FIFA 
turnyrais, kurie ne tik suteikė azarto ir veiklos per 
pertraukas, bet tarpusavyje supažindino daugybę žmo-
nių!!! Tikimės kitais metais pratęsti šią žmones jun-
giančią, šviežią tradiciją. Vive la GPL!“

PlayStation



Šiemet pasikeitė ir muzikos mokytojai - į gimnaziją atėjęs 
naujasis mokytojas Arūnas Važinskis jau spėjo būti pamėgtu 
gimnazistų, taip pat pasižymėjo ir bendruomenės gyvenime - 
suorganizuoti LDK ir paskutinio skambučio renginiai buvo 
tiesiog nuostabūs, o choras gyvuoja kaip niekad! Sėkmės 
kitąmet!

Po šių metų pirmojo 
semestro įvykių Gim-
nazijoje ėmė dirbti 
motyvuotas istorijos 
mokytojas Rolandas Vy-
tautas Lingys. Linkime 
naujai iškeptam moky-
tojui profesinės sė-
kmės naujose pareigo-
se!

NAUJOVĖS
MOKYTOJŲ KOLEKTYVE

Jau pirmosiomis rugsėjo dienomis į ketvirtąjį aukštą 
atėję moksleiviai ir mokytojai rado žymųjį akva-

riumą jau transformuotą. Būtent nuo 2017 metų 
rugsėjo akvariume atsirado ne tik Playstati-
on‘as, bet taip pat sumažėjo sofų bei stalų 
skaičius, atsirado rašymo lenta bei HELIS. 
Visgi svarbiausia paminėti, jog dingo ba-
rikada, kuri atskirdavo, įrėmindavo ma-
giškąjį akvariumą - stiklinės durys! 

Akvariumo?





VEIDNELIS, KAI...VEIDNELIS, KAI...

GIMNAZISTAI BEABEJO NEATSILIEKA GIMNAZISTAI BEABEJO NEATSILIEKA 

NUO NAUJŲ TENDENCIJŲ. NUO NAUJŲ TENDENCIJŲ. 

REDAKCIJAI BANDŽIUS SUSISIEKTI REDAKCIJAI BANDŽIUS SUSISIEKTI 

SU MOKYKLOS ŠMAIKŠČIŲJŲ SU MOKYKLOS ŠMAIKŠČIŲJŲ 

INTERNETINIŲ PAVEIKSLĖLIŲ INTERNETINIŲ PAVEIKSLĖLIŲ 

KŪRĖJAIS, ATSILIEPĖ VIENO IŠ KŪRĖJAIS, ATSILIEPĖ VIENO IŠ 

JŲ ADMINISTRATORIAI IR SUTIKO JŲ ADMINISTRATORIAI IR SUTIKO 

PASIDALINTI GERIAUSIAIS PERLAIS.PASIDALINTI GERIAUSIAIS PERLAIS.
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