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Pragiedruliai 

Turinys: 

 

Žiemos lopšinė 

Giliam sniege paskendę miega girios,  

sodybų obelys, klevai ir ąžuolai,  

giliam sapne ir tu, tarytum mirus,  

manoji žeme, nutilai...  

 

Po baltu nuometu, kaip nuotakos, pušelės.  

po baltu nuometu senoji šatrija,  

bet ryto aušrą kai pažadins Paukščių Kelias,  

manoji žemė žengs su ja.  

 

Miegokit, obelys, miegokit lygios lankos,  

aukšti milžinkapiai, miegokit po sniegu,  

ir kol sūnaus — pavasario tave pažadins rankos,  

o žeme — motina, miegok.  

 

Tegu tavuos sapnuos dienos gyvybė bręsta  

ir amžiaus žygių eisena jauna ...  

Miegok tu po sniegu, budėk žvaigždynų raštuos,  

o žeme — motina mana. 
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AIDS – geriau žinoti!  Tokiu 

šūkiu pažymėta Pasaulinė 

AIDS diena. Paminint ją 

įvairiose Lietuvos vietovėse 

vyko protmūšis „AIDS: geriau 

žinoti!“, prie kurio šįmet 

prisijungė 30 tūkstančių 

dalyvių. Užkrečiamųjų ligų 

AIDS centro duomenimis, 

dalyvauti protmūšyje 

užsiregistravo 580 

bendruomenių – tai ugdymo 

įstaigos, visuomeninės 

organizacijos, aukštosios 

mokyklos ir kitos 

bendruomenės. Mūsų 

gimnazija taip pat prisijungė 

prie AIDS dienos paminėjimo 

ir surengė viktoriną. 

Gruodžio 1 dieną gimnazijoje 

mokiniai ir mokytojai 

prisisegė raudonus kaspinus, 

kurie simbolizuoja solidarumą 

ir paramą sergantiems ŽIV/

AIDS asmenims. Viktorinoje 3 

komandų laukė nemažas 

išbandymas - 20 suktų 

„Protmūšio“ klausimų. 

Protmūšis – tai pakankamai 

nauja ir patraukli forma, kuri 

motyvuoja sužinoti daugiau 

apie žmogaus imunodeficito 

virusą (ŽIV), jo sukeliamą 

ligą, jos plitimo kelius, 

prevenciją, gydymą, mokslo 

pasiekimus ŽIV ir AIDS 

srityse. Džiugu, jog 

gimnazijos bendruomenė taip 

aktyviai įsitraukė ir puikiai 

atsakinėjo į pateiktus 

klausimus. Komandas sudarė 

mokytojai, gimnazinių klasių 

mokiniai, sveikatos slaugytoja 

ir tėvai. Renginio pabaigoje 

visų komandų dalyviai buvo 

AIDS diena 

Socialinė pedagogė Gitana Tulušienė ir biologijos 
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Mūsų gimnazija 

yra  „Sąžiningumo mokyklų 

tinklo“ narė. Mininėdami 

Tarptautinę antikorupcijos 

dieną, gruodžio 9 d. 

surengėme viešą 

„Sąžiningumo deklaracijos“ 

skaitymą ir tokiu būdu 

visiems priminėme 

aukščiausius sąžiningumo 

standartus bei vertybes, 

kurių siekiame. 

   Kartu puoselėjame šias 

vertybes : 

   SĄŽININGUMĄ – 

mokydamiesi siekiame 

nenusirašinėti ir kitaip 

nesukčiauti; 

   ATSAKOMYBĘ – 

pasitikime savimi, gerbiame 

savo bendramokslius ir 

kolegas; 

   SKAIDRUMĄ – 

esminius sprendimus 

mokykloje priimame atviru 

ir bendru moksleivių ir 

administracijos sutarimu. 

 Istorijos mokytoja 

Tarptautinė antikorupcijos 

diena 

 

Mokytojos Nijolės Braukylienės 

gamintų kalėdinių atvirukų paroda 

Bibliotekoje veikia 

mokytojos Nijolės 

Braukylienės kalėdinių 

atvirukų paroda. Atvirukai 

pagaminti naudojant 

įvairias technologijas - tai 

karpiniai, simegrafija, 

siuvinėjimas, veltinis, 

gamtinė medžiaga.  

Atvirukai šilti ir jaukūs, 

traukia akį originalumu, 

paprastumu. Kiekvienas 

norintis galėtų pasigaminti.  

Ačiū mokytojai už parodą.  

Advento rytmetis gimnazijoje 

Jei Adventas skleis ramybę, 

šilumą, jeigu gėrio sėklą 

nešim į namus, jei Advento 

laiką leisim laukimu, kad 

užgimtų Kūdikėlis 

širdyje… Daina ir šiais 

žodžiais, padeklamuotais 

trečiokių Neringos, 

Gabrielės ir Inetos, 

pradėjome Advento rytmetį, 

kuris vyko gruodžio 10 d. 

Svėdasų Juozo Tumo – 

Vaižganto gimnazijoje. 

Mokiniai pristatė įvairius 

simbolius. Pristatant žvakių 

simboliką, penktokai 

Gvidas, Karolis, Rokas, 

Aistė, Lukas, Dovydas, 

Džesminta, Ieva ir 

Kornelija suvaidino 

trumpus etiudus. 

Moksleiviai laukimo 
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   Svėdasų parapijos klebonas kun. Vydas Juškėnas 

palinkėjo paruošti širdeles, atsisakant visų blogybių, 

kad džiugiai galėtume švęsti Jėzaus gimimą. 

Audronė Bučienė 

Pažintinė - edukacinė pamoka 

„Pabėgimas iš sovietinės pilkumos: 

jaunimo maištas“ 

Š. m. gruodžio 14 dieną 

mūsų gimnazijos aktų salėje 

vyko neįprasta istorijos 

pamoka. Į gimnaziją atvyko 

Lietuvos gyventojų genocido 

ir rezistencijos tyrimo centro 

darbuotojos - Raimonda ir 

Aistė. Jos papasakojo 

mokiniams apie Lietuvos 

jaunimo pasipriešinimą prieš 

Sovietų Sąjungą. Programos 

tikslas – priimtinomis 

formomis jaunimui 

perteikti žinias apie skaudžią 

XX a. Lietuvos istoriją. 

Buvo pasakojama, kad 

pasipriešinimo metu 

Lietuvoje atsirado keletas 

grupuočių: hipiai, pankai. 

Hipiai turėjo savotišką kalbą 

– slengą. Tai – anglų ar rusų 

kalbos žodžiai su 

lietuviškomis galūnėmis. 

Slengas buvo vartojamas, 

kad lengviau atskirtų savus 

nuo apsišaukėlių. Hipiai 

skleidė meilės, grožio, 

pasaulio taikos idėjas, nėjo 

tarnauti į armiją. Pankai 

tiesiog vaikščiodavo 

gatvėmis apsirengę įžūliai, 

provokuojančiai, 

rungtyniavo tarpusavyje, kas 

daugiau kartų pateks 

milicijai į rankas. Lietuvos 

pankai skyrėsi nuo Vakarų 

pankų tuo, kad lietuviai buvo 

patriotai. Pamokos pabaigoje 

atlikome praktines užduotis, 

Tautvilė Mirklytė IIg 
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Pradinių klasių karnavalas 

Kalėdos – tai metas, kai mes imame 

tikėti stebuklais ir darome viską, kad pati 

šventė būtų jauki, šilta ir nepakartojama. Jų 

laukia visi, labiausiai – pradinių klasių 

mokiniai.  Jie nuoširdžiai tiki Kalėdų 

Seneliu ir kalėdiniais stebuklais. Ir kaipgi 

netikėsi, kai kasmet pildosi pačios 

slapčiausios svajonės. Gruodžio 23 diena 

gimnazijos pradinukams buvo ypatinga: jų 

laukė staigmena – į šventę atvyko  Kalėdų 

Senelis su dovanomis. 

Mokiniai ir jų tėveliai susidomėję 

stebėjo   vaidinimus: „Pirštinė“, „Viščiukų 

nuotykiai“, „Ko verkė musmirytė“, „Girios 

naujienos“, „Obuolių maišas“. O kiek 

dainelių apie Kalėdas padainavo, eilėraščių 

išsakė! 

Kalėdinė šventė padovanojo 

visiems puikią nuotaiką  su daug 

daug šypsenų. 

Pradinių klasių metodinės grupės pirmininkė Irena Jucienė 

„Muzikinė kaukė“ Svėdasų 

gimnazijoje 

Gruodžio 23 d. Svėdasų gimnazijoje vyko 

„Muzikinė kaukė“. Į šventę susirinko visas 

būrys pasaulinio lygio žvaigždžių. Vieni 

atsivežė su savimi laiko patikrintus hitus, o 

kiti šių dienų populiariausias dainas. Savo 

pasirodymus surengusios garsenybės, tokios 

kaip Sabina, ABBA, Modern Talking, 

Taylor Swift, One Republic, Lady Gaga ir 

One Direction, labai džiaugėsi 

apsilankiusiais žiūrovais, kurie negailėjo 

garsių plojimų ir ovacijų. Dėl gražių dainų 

ir puikios renginio nuotaikos renginio 

svečiai išėjo laimingi ir apstulbę nuo 

garsenybių gausos. 

Svėdasų gimnazijos abiturientai 
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Paminėjome Sausio 13-ąją – Laisvės 

Sausio 13-oji mūsų 

gimnazijoje, kaip ir 

daugelyje Lietuvos mokyklų, 

prasidėjo pilietine 

akcija ,,Atmintis gyva, nes 

liudija“, kurią organizavo 

Tarptautinė istorinio 

teisingumo komisija. Šios 

pilietinės akcijos metu 

prisimintas ir paminėtas 

Lietuvos piliečių siekis 

apginti atkurtos valstybės 

nepriklausomybę ir bendrą 

pilietinę poziciją, padėjusią 

atsilaikyti prieš sovietinių 

okupantų ir vietinių 

kolaborantų agresiją, 

bandymą karine jėga 

įvykdyti perversmą. 

Penkiolika pirmosios 

pamokos minučių visų 

kabinetų languose mirgėjo 

žvakučių liepsnelės, 

primindamos 1991-ųjų 

sausio 13-osios 

įvykius.  Pamokos metu 

prisiminti Laisvės gynėjai, 

aptarta to meto istorinė 

situacija, diskutuota apie 

Laisvės prasmę 

šiuolaikiniame kontekste. 

   Mokiniai ir mokytojai 

segėjo „Neužmirštuoles”, 

kaip atminties ženklą, kodėl 

mes esame laisvi, tylos 

Istorijos mokytoja G. Gvozdaitė 

Gimnazijoje lankėsi dėstytojai iš 

Sausio 18 d. Svėdasų Juozo 

Tumo-Vaižganto gimnazijoje 

lankėsi MRU dėstytojai. Jie 

susitiko su gimnazijos 3g-4g 

klasių mokiniais. 

 Ar norėtum būti sėkmingu 

verslininku, finansų valdymo 

profesionalu ar finansų 

analitiku? Tad ką studijuoti? 

Apie šias ir kitas profesijas 

papasakojo MRU 

dėstytojai susitikime su 

moksleiviais. 

 Priėmimo komisijos 

atsakingasis sekretorius 

Saulius Bugailiškis 
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Pareigūnai kalbėjo, kaip saugiai elgtis 

Vasario 11 dieną gimnazijoje 

lankėsi Utenos apskrities 

vyriausiojo policijos 

komisariato Anykščių rajono 

policijos komisariato 

Nepilnamečių reikalų 

vyriausias specialistas 

Nėrijus Blažys ir Kelių 

policijos poskyrio 

viršininkas Rimvydas 

Versinskas. 

 Susitikimo metu 

policininkai su 

priešmokyklinio ugdymo 

grupės ir 1–4 klasių vaikais 

kalbėjosi apie saugų elgesį 

kelyje, kur ir kaip galima 

pereiti gatvę, kaip elgtis 

autobuse ir iš jo išlipus, 

kodėl važiuojant automobiliu 

reikia prisisegti saugos diržą, 

kaip saugiai važiuoti 

dviračiu. Svečiai jauniesiems 

klausytojams priminė ir apie 

atšvaitų svarbą tamsiu paros 

metu. Policijos pareigūnai 

vaikams aiškino, jog gatvėje 

ir kelyje svarbiausia 

neskubėti, ragino juos būti 

atsakingus, drausmingus, 

atidžius, atsargius ir 

pastabius. 

   Pradinukai aktyviai 

dalinosi su svečiais savo 

pastebėjimas, pasakojo, kas 

iš jų bendraamžių laukdami 

autobuso elgiasi netinkamai 

ir neatsargiai. Nesaugiai 

šalia važiuojamosios kelio 

dalies išdykaujančius vaikus 

policijos pareigūnai 

sudrausmino žodžiu Vaikai 

pasižadėjo elgtis tinkamai, 

Socialinė pedagogė Gitana Tulušienė 

Seimo narys vedė pilietiškumo 

Š. m. vasario 9 d., mūsų 

gimnazijoje viešėjo LR 

Seimo narys E. Masiulis ir 

Anykščių 

savivaldybės  tarybos narys 

L. Pakeltis, kurie vedė 

pilietiškumo pamoką IIIg-

IVg klasių mokiniams. 

 Pamokos pradžioje Seimo 

narys prisistatė, paminėjo 

savo dabartines ir praeitoje 

LR Seimo kadencijoje eitas 

pareigas, papasakojo apie 

savo kelią į politiką. Svečias 

pasakojo, kaip 

yra  inicijuojami esminiai 

visuomenės pokyčiai ir 

sudaromos sąlygas formuotis 

kryptingai, atsakingai ir 

atvirai asmenybei. E. 

Masiulis akcentavo pilietinės 

kultūros ugdymo svarbą, 

pabrėžė, kad pilietinio 

ugdymo praktika Lietuvos 

mokyklose turėtų būti 

orientuojama į aktyvų 

mokinių dalyvavimą 

pilietinėse veiklose 

artimiausioje savo aplinkoje 

– gimnazijoje, 

gimtajame kaime, 

miestelyje. 

 E. Masiulis pabrėžė, kad 

kiekvienas mūsų privalome 

turėti svajonę, tikslą ir jo 

siekti, nors tai gali užsitęsti 

ir  ilgesnį laiką 

nei  planuojame. Seimo 

narys labai  suprantamai 

paaiškino, kokios yra 

politinės srovės ir kaip jos 

veikia šiandieninėje 

politikoje. 

 Pamokos pabaigoje 

Istorijos mokytoja Gražina 
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Pradinių klasių mokinių ir jų šeimų 

Vasario 12 d. popietę į 

gimnazijos sporto salę 

rinkosi pradinių klasių 

mokiniai ir jų šeimų nariai. 

Po trumpo apšilimo buvo 

paskelbta šventės pradžia. 

Komandas, kurias sudarė 

labai įvairaus amžiaus 

dalyviai, rinkosi du tėčiai. 

Sportininkai vienas už kitą 

buvo greitesni ir vikresni, 

įveikė keturias 

skirtingas estafetes, 

kurioms vadovavo 

kūno kultūros 

mokytojas. Kas 

nugalėjo? Į šį 

klausimą atsakymo 

nėra. Nugalėjo 

bendradarbiavimas ir 

pagalba vienas kitam! 

 
Pradinių klasių mokytoja Irena Jucienė 

Gimnazija šventė Lietuvos valstybės 

atkūrimo dieną 

Iag klasės mokiniai rengė 

projektą „Širdingi 

palinkėjimai Lietuvai“. Jie 

nupiešė Lietuvos valstybės 

kontūrus ant plakato ir 

visoms klasėms išdalino 

širdeles. 1-IVg mokiniai ir 

mokytojai sugalvojo ir ant tų 

širdelių užrašė palinkėjimus 

Lietuvai, kurie vėliau buvo 

suklijuoti ant Lietuvos 

valstybės kontūrų. Su šiais 

palinkėjimais Vasario 16-

osios minėjime galėjo 

susipažinti ir Svėdasų 

miestelio bendruomenė. 

Gimnazijoje vyko ir daugiau 

šventinių renginių. Dramos 

būrelio 6-7 klasių mokiniai 

parodė spektaklį „Obuolių 

maišas“. 5-6 klasių mokiniai 

dalyvavo viktorinoje 

„Lietuva – nepriklausoma 

valstybė“. Viktorinos 

nugalėtojais tapo šeštokai 

Ligita, Živilė, Milda ir 

Domas. 5-8 ir Iag klasės 

mokiniai per dailės pamokas 

kartu su mokytoja Ž. 

Semaškiene pagamino 

atvirukus, kuriuos Vasario 

16-osios proga padovanojo 

Senelių globos namų 

gyventojams. Vyresniųjų 

klasių mokiniai galėjo 

išbandyti jėgas spręsdami 

kryžiažodį apie J. 

Basanavičių. Geriausiai 

sekėsi IIIg klasės mokinei 

Snieguolei. 

Mūsų gimnazijos mokiniai 

dalyvavo ir šventiniame 

Vasario 16-osios minėjime 

Svėdasuose: garbingai nešė 

vėliavas, skaitė J. 

Basanavičiaus raštų 

ištraukas. 

Kiekvienas, mylintis savo 

tėvynę, yra mūsų tautos 

šerdis. Mūsų tėvynės istorija 

išmokė mus būti stipria ir 

laisvę vertinančia tauta. 

Tautvilė Mirklytė, IIg kl. 
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Anekdotai 

 

 
Ateina į klasę Petriukas su ištinusia lūpa. Draugai 

teiraujasi, kas jam atsitiko. 

- Plaukiojom su tėvu valtimi po ežerą, ir man ant 

lūpos nutūpė vapsva. 

- Ir ji tau įkando? - susidomėjo draugai. 

- Ne, nespėjo, - papurtė galvą Petriukas, - tėvas ją 

irklu užmušė. 

 

 

 

Pirmokėlį tempia į mokyklą. Tas vis spyriojasi ir 

šaukia: 

- Dvylikai metų! Už ką?! 

 

 

 

Mama, man šiandien pasisekė mokykloje, - 

džiaugiasi sūnus. 

- Kodėl? 

- Mokytoja mane norėjo pastatyti į kampą, bet visi 

kampai jau buvo užimti... 

 

 

 

Kalbasi du mokiniai: 

- Mes tik ką rašėm anatomijos kontrolinį. Romas 

gavo dvejetą. 

- Už ką? 

- Už “špargalkę”. Mokytoja pagavo jį beskaičiuojantį 

šonkaulius. 

 

 

 

Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas. 

- Ką reiškia “mažasis”? 

- Na, tu, aš ir direktorius. 

 

 

 

Mokytoja: 

- Petriuk, kodėl tu vėl vėluoji į pamokas? 

- Jūs gi man sakėte, mokintis niekada ne vėlu. 

 

 

 

Neįsivaizduoju, kaip vienas žmogus gali tiek klaidų 

pridaryti? 

- Kodėl vienas? – išdidžiai sako Petriukas. – Kartu su 

tėvu darėm! 

 

 

 

Parodyk žemėlapyje Geltonąją jūrą! 

Negaliu, nes čia jos visos mėlynos. 

 

 

 

Mokytoja klausia mokinių: 

- Kodėl mes geriame vandenį? 

Petriukas: 

- Kad žuvys, kurias mes suvalgome, turėtų kur 

plaukioti! 

 

 

 

Mama:  

- Kaip tau patiko pirmoji diena mokykloje? 

- Duktė: Pirmoji? Aš turėsiu ten ryt grįžti?!!  

 

 

 

Vienas mokytojas skundžiasi kitam : 

- Ale kokius kvailus mokinius man davė! Aiškinu 

jiems vieną kartą teoremą - jie 

nesupranta. Aiškinu antrą kartą - jie nesupranta. 

Aiškinu trečią kart - pats 
supratau, o jie nesupranta!  

 
 
 

Tikras studentas – ne tas, kuris užduoda klausimą, 

kokio dalyko šiandien egzaminas bus, bet tas, kuris 

po egzamino klausia kokio dalyko egzaminą jis ką tik 

laikė.  

 

 

 

Kūno kultūros mokytojas: 

- Kai į pamoką - niekas aprangos neturi, o kai po 

rajoną trainiotis - visi su Adidasais!  

 

 

 

Biologijos pamoka. Mokytoja prašo: 

- Onute, išvardink du plėšrūnus. 

- Tigras ir... nežinau... 

- Sėsk. Du. Jonuk, išvardink tris plėšrūnus. 

- Tigras, liūtas... hmm... 

- Sėsk. Du. Petriuk, penkis plėšrūnus! 

- Du tigrai ir trys liūtai.  

Parengė ir redagavo 

Tautvilė Mirklytė II g kl. 


