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Tegu žiema Tau būna tarsi vasara,
O šiaurės vėjas – muzika švelni.
Ne viskas bloga ir ne viskas pasaka,
Ką savo kelyje susitinki.
Te būna visko, visko žmogui reikia,
O kad laimingas būtų – tiek nedaug..
Jei nori, kad sėkmė ateitų,
Tu garsiai, garsiai ją pašauk..
Ir nebijok nusišypsoti žmogui,Rimtumo jau ir taip gyvenime gana.
Tuomet pasaulis geras pasirodys,
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Rugsėjo 1-oji - mokslo ir žinių diena gimnazijoje

Pradėjus gelsti medžių lapams ir vasaros įspūdžiams jau pasilikus atminty, mokyklos skambutis vėl
sukvietė visus Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos mokinius ir mokytojus pradėti naujuosius
mokslo metus. Po šventųjų mišių Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčioje mokiniai, mokinių tėvai ir
mokytojai susirinko gimnazijos kiemelyje. Šventę pradėjo ką tik gimnazijos slenkstį peržengę
pirmokai. Gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla įteikė pirmokams- Lietuvos pirmoko pasus.

Pradėkime naujus mokslo metus su naujomis idėjomis bei darbais. Linkiu sėkmės tėveliams,
mokytojams ir mokiniams. - gimnazijos direktorius A. Kirvėla.

Į rugsėjo pirmosios šventę gimnazijoje atvyko Anykščių savivaldybės administracijos direktorius
Audronius Gališanka, kuris palinkėjo pasiekti gerų mokslo rezultatų, emocinio saugumo gimnazijoje.
Anykščių švietimo skyriaus vyr. specialistė Zita Vilkončienė linkėjo mokytojams atrasti kelią į mokinių
širdis, stengtis suprasti jų siekius. Mokytojus ir mokinius Svėdasų bendruomenės vardu sveikino
Virginija Valikonytė. Po gimnazistės Aušrinės dainos dvyliktokai tradiciškai skambindami varpeliu
vedė pirmokus į klasę. Šventė tęsėsi klasės auklėtojų kabinetuose, kur kartu su mokinių tėvais buvo
aptariami naujųjų mokslo metų planai ir siekiai .

Netradicinio ugdymo diena gimnazijoje

Jau keletą metų, minint Vaižganto gimtadienį, mūsų gimnazijoje organizuojama netradicinio
ugdymo diena.
Šįmet rugsėjo 20 d. rytą Ig klasės mokiniai kitų gimnazistų akivaizdoje davė priesaiką, pasižadėjo ne
tik siekti žinių, bet ir ugdytis meilės, grožio jausmus. Per vietinį radiją visą gimnazijos bendruomenę
sveikindamas gimnazijos direktorius A. Kirvėla linkėjo kiekvienam rasti ,,deimančiuką“ savyje ir
dovanoti jį kitiems.
Pirmosiose pamokose mokytojai dalykininkai dėstomą medžiagą integravo su Vaižganto tema.
Šeštokai aplankė Kunigiškių kaime įsikūrusį muziejų, Vaižgantą prisiminė ir Maleišiuose, rašytojo
gimtinėje. Pradinių klasių mokiniai per antrą pamoką aktų salėje klausėsi abiturientų Gedimino ir
Domanto skaitomų Vaižganto kūrinių, vėliau kūrė iliustracijas. Per trečią ir ketvirtą pamokas darbo
užteko visiems: vieni klasėse kūrė puokštes Vaižgantui, kiti išradingai komponavo rudens gėrybes.
Abiturientai, kaip gimnazijos šeimininkai, nupynė vainiką iš gėlių ir juo papuošė Vaižganto paminklą
miestelio centre. Sportiškiausi mokiniai bėgo Vaižganto keliais. Kol sportininkai skubėjo greičiau
įveikti trasą, kiti mokiniai gimnazijos kieme iš obuolių sudėliojo VAIŽGANTUI – 148.

Per penktą pamoką stadionas tarsi atgijo. Krepšinio aikštelėje karaliavo vyresnių klasių mokiniai –
vyko krepšinio maratonas. Kūno kultūros mokytojų vadovaujami jaunesni mokiniai
dalyvavo pasagos mėtymo varžybose, galynėjosi traukdami virvę. Palaikymo šūksniai skambėjo
garsiau nei šventinę nuotaiką padėjusi kurti muzika.
Vėliau vyko netradicinės klasės valandėlės. Gimnazijos koridoriuje visi galėjo pasigrožėti mokinių ir
jų tėvelių sukurtomis puokštėmis bei rudens gėrybių kompozicijomis, o bibliotekoje veikė 1969
m. mokinių pieštų Vaižganto kūrinių iliustracijų paroda.
Gero oro nepagailėjusi gamta leido įdomiai, linksmai paminėti Vaižganto gimtadienį. Norisi tikėti, kad
vaižgantiška gerumo, pakantumo dvasia ir darbinga nuotaika lydės gimnazijos kolektyvą visus mokslo
metus.

Rugsėjo 20 dieną, švenčiant Juozo Tumo – Vaižganto gimtadienį, gimnazijoje vyko tradicinis bėgimas
Vaižganto takais. Bėgime dalyvavo 30 mokinių. Greičiausiai atbėgo Gytis Gelčys (IVg kl.), antras Arnas Baklanovas (Ig kl.), trečias - Martynas Jakutis (IIIg kl.). Greičiausiai bėgusi mergaitė - Karolina
Romaraitė (8 kl.), antra - Neringa Matulevičiūtė (5 kl.), trečia - Kamilė Bražiūnaitė (7 kl.).
Šventėje vykusiose pasagų mėtymo varžytuvėse geriausiai sekėsi Brigitai Lideikytėi (5 kl.), baudų
metimo konkursą laimėjo Dovydas Niaura (7 kl.).

Mokinių savivaldos diena

Prasidėjęs spalis visus šalies pedagogus kviečia švęsti Mokytojo dieną. Ta proga Svėdasų Juozo TumoVaižganto gimnazijos mokytojai galėjo atsipūsti ir nebegalvoti apie rūpesčius, ruošimąsi pamokoms –
jų laukė diena, kupina įvairiausių staigmenų.

Viena iš svarbiausių Mokytojo dienos tradicijų mūsų gimnazijoje – Karjeros ugdymas, kai IVg
klasės mokiniai veda pamokas, pavaduoja mokytojus. Tai nėra lengva užduotis. Pasiruošti padeda
mokytojas, atsakomybę prisiima mokinys.
Mokytojo dienos proga sveikino gimnazijos direktorius Alvydas Kirvėla, įteikė mokytojams
diplomus, po to gimnazijos abiturientai nuo visų gimnazijos mokinių pasveikino mokytojus ir išlydėjo
į Lietuvos prezidento Antano Smetonos rezidenciją. Mokytojai dalyvavo edukaciniuose
užsiėmimuose, susipažino su Nepriklausomybės akto signataro gyvenimo istorija.

Krepšinio šventė Svėdasuose

Spalio 26 d. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos sporto salėje jau 22 kartą įvyko tradicinės
rudens krepšinio 3x3 varžybos. Žaidime dalyvavo 22 komandos. Sulaukėme svečių iš Kamajų, Užpalių,
Vyžuonų, Troškūnų ir Anykščių.
5-7 kl. amžiaus grupėje stipriausi buvo Vyžuonų atstovai: Lukas Žemaitis, Martynas Ilčiukas,
Laurynas Urba, Dovydas Mickūnas. Antrąją vietą užėmė Kamajų komanda: Aivaras Karosas,

Eidmantas Balaišis, Kipras Braukyla ir Rokas Lukšys. Trečiąją iškovojo svėdasiškiai: Gvidas Eigėlis,
Dovydas Niaura, Lukas Garšanikovas.
Antroje amžiaus grupėje (8 kl.- Ig kl.), visas prizines vietas iškovojo svečiai: pirmąją užėmė
Užpalių komanda, antrąją - Kamajų krepšininkai, trečiąją - Troškūnų vaikinai.
Vyriausiųjų grupėje geriausiai sekėsi užpaliečiams: Gyčiui Malinauskui, Lukui Indrašiui,
Tomui Gaučiui, Osvaldui Juodelei, Martynui Meškauskiui. Antrąją vietą laimėjo Svėdasų gimnazistai:
Ramūnas Skapas, Laimis Romaras, Gintautas Ražanskas. Treti liko Kamajų krepšininkai: Donatas ir
Modestas Matiukai bei Dalius Žindulis.
Dėkojame savanoriams Erikai, Agnei ir Tomui, padėjusiems vesti varžybas.
Džiaugiamės svečių gausa, gražiu krepšiniu, taikliais metimais, aktyviais sirgaliais ir gražia
tradicija tapusiomis varžytuvėmis. Dėkojame dalyviams ir sveikiname nugalėtojus.
Rūta Maniušienė

Rytmetys „Pabūkime drauge“

Spalio 27 d. priešmokyklinukai kartu su tėveliais smagiai leido laiką rytmetyje „Pabūkime drauge“.
Vaikai parodė programėlę apie rudenį, visi žaidė žaidimus, vaišinosi patiekalais iš rudens gėrybių.
Mėtos mama Inga Kilienė supažindino su piešimo ant vandens Ebru technika. Visiems labai patiko
lieti rudens spalvas ant vandens. Bibliotekoje galima pamatyti vaikų piešinių parodą.
Priešmokyklinio ugdymo
pedagogė Nijolė Braukylienė

Susitikimas su rašytoju V. Račicku

Lapkričio 10 d. mūsų gimnazijoje įvyko susitikimas su rašytoju V. Račicku. Pas mus jis lankėsi jau
trečią kartą. Žinomas, jaunųjų skaitytojų mėgstamas rašytojas pristatė savo naują knygą „Tetulė Ulė,
septintoji šlepetė ir mafija“.V. Račickas klausytojams kalbėjo apie knygelių rašymą, jų išdykusius, bet
teigiamus veikėjus, papasakojo apie kūrinių personažų skulptūras, esančias jo sodyboje. Taip pat
pasidalino mintimis, kodėl reikia skaityti. Susitikimo dalyviai klausėsi skaitomų eilėraščių ir kūrinių
ištraukų. Vėliau rašytojas atsakinėjo į vaikų užduotus klausimus, buvo galima įsigyti knygų su
autoriaus autografu. Bibliotekos fondas pasipildė naujomis rašytojo knygomis.
Susitikime su V. Račicku dalyvavo ir Debeikių pagrindinės mokyklos mokiniai. Smagu, kad atėjo
keletas tėvelių.

Projekto neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros edukacinė
išvyka

Projekto neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtros edukacinė išvyka "Optinės iliuzijos ir įdomieji
reiškiniai"
Š. m. lapkričio 9 dieną vykome į Vilnių, į energetikos ir technikos muziejų. Vyko 25 mokiniai, ir dvi
mokytojos Elena Indriūnienė ir Laima Bernotaitė. Tame muziejuje mus pasitiko nuostabus gidas,
kuris mus supažindino su optine iliuzija ir įdomiaisiais reiškiniais. Pirmiausia visa mūsų grupė buvome
mokiniais, tik skirtumas buvo tas, kad niekas nerašė pažymių. Nei vienas grupės mokinys negavo nei
dešimtuko, nei ketvertuko. Visi mes atsakinėjome į klausimus, atlikome kitas įdomias užduotis,
kurios buvo vertos dėmesio. Muziejuje sužinojome, kad optinės iliuzijos yra ir mistika, ir mokslas, ir
magija. Pati aktyviausia buvo Gerda Zabulionytė. Po to vyko praktiniai užsiėmimai. Optinių iliuzijų
kambariuose buvo daug daiktų, kurie naudojami optinėms iliuzijoms išgauti. Kiekvienas dalyvis galėjo
sužinoti savo svorį Marse, Mėnulyje ir Jupiteryje. Mokiniai patys kūrė muziką, mindami dviratį
uždegti lemputes, garsais sukurti elektrą. Taip pat matėme pirmuosius Kinijos animuotus filmukus.
Praktiniuose užsiėmimuose aktyviausias buvo Bronius Zujevas. Neformalaus ugdymo pamoka buvo
įdomi, turininga linksma ir naudinga.

Devintokų krikštynos

Pirmokų gimnazistų krikštynos jau tapo tradicija mūsų gimnazijoje. Šių metų krikštynų tema –
„Šauktiniai“. Šauktinių vadai, t.y. mes, II g klasė, pasistengėme, kad neatsirastų nei vieno
dezertyro. Taigi surišome visus poromis ir nuvedėme į sporto salę, kur išpaišėme veidus ir
patikrinome šauktinių sveikatą. Po to visi nusileidome į rūsį, kur buvo tamsu, aidėjo sprogimai ir
šūviai – juk reikėjo patikrinti, ar šauktiniams užteks drąsos būsimiems išbandymams. Taip pat
turėjome įsitikinti, ar pirmokai gimnazistai sportiški. Sporto salėje jie turėjo įveikti kliūčių ruožą.
Pasportavusius ir išalkusius tikrai „skaniai“ pavaišinome zefyrais su majonezu ir aitriąja paprika bei
sultimis su druska.
Išlaikę šiuos išbandymus, visi „žąsele“ buvo nuvesti prie auklėtojos kabineto priimti priesaikos.
Pirmokai pasižadėjo gerbti gimnazijos direktorių, auklėtoją, mokytojus ir vyresnius mokytojus, rimtai
mokytis, nešiukšlinti gimnazijoje ir jos teritorijoje ir kt.

Krikštynos praėjo labai smagiai ir įdomiai.

Šaškių varžybos

Lapkričio 23 dieną Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje vyko šaškių varžybos. Jose dalyvavo
17 įvairaus amžiaus mokesleivių. Pasivaržyti atvyko ir Debeikių pagrindinės mokyklos mokiniai.
I-IV gimnazijos klasių grupėje 1 vietą užėmė Dovydas Gavėnavičius, 2 vietą – Martynas Jakutis, 3
vietą – Edvardas Zupka.
V-VIII klasių grupėje pirmas dvi vietas užėmė svečiai iš Debeikių pagrindinės mokyklos – Tadas
Sriubas ir Ignas Lengvinis. 3 vieta atiteko Lukui Svetickui.
Puikiai sekėsi ir pradinių klasių mokiniams. Jie vietas pasidalino taip: 1 vieta – Joris Baltrūnas iš
Debeikių pagrindinės mokyklos, 2 vieta – Kęstutis Gončerovas, 3 vieta – Kamilė Baklanova.

Metodinė diena

Lapkričio 28 d. Metodinė taryba suorganizavo gimnazijos pedagogams metodinę dieną. Mokytojai
pristatė kolegoms savo veiklas, kurios jiems sekasi geriausiai, dalijosi patirtimi, diskutavo. Pirmiausia
savo patirtimi dalijosi priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė Nijolė Braukylienė. Ji pristatė
metodinę priemonę jaunesniojo mokyklinio amžiaus vaikams „Aktyvioji pamoka“. IT mokytoja Aušra
Karosienė supažindino su mokymosi sistema ,,MOODLE“. Istorijos mokytoja metodininkė Gražina
Gvozdaitė pristatė pamoką-išvyką „Svėdasų krašto istorijos paminklai“. Kūno kultūros vyr. mokytoja
Rūta Maniušienė kalbėjo apie tai, kaip kelti motyvaciją kūno kultūros pamokose. Anglų kalbos vyr.
mokytoja Jolanta Garbauskienė su kolegomis pasidalino metodine medžiaga klasių vadovams
„Paįvairinkime klasės valandėles“. Logopedė metodininkė Raimonda Kirvėlienė pristatė savo sukurtą
metodinę priemonę „Kalbinių įgūdžių ugdymas ikimokykliniame ir jaunesniame mokykliniame
amžiuje, panaudojant logopedinę priemonę „Taisyklingai tark garsus S, Z, Š, Ž žodžiuose. Žaisk ir
keliauk“.
Tikimės, kad šis renginys buvo naudingas ir taps tradicinis.

Krepšinio varžybos Užpaliuose

Lapkričio 29 dieną Užpaliuose vyko krepšinio 3x3 varžybos, kuriose dalyvavo moksleiviai iš Vyžuonų,
Užpalių ir Svėdasų. Nugalėtojais savo amžiaus grupėje tapo mūsų gimnazijos mokiniai Ramūnas
Skapas, Arnas Baklanovas ir Edvinas Prušinskas. Antrąsias vietas užėmė Laimis Romaras, Eimantas
Romaras, Martynas Pošiūnas bei septintokai Gvidas Eigėlis, Dovydas Niaura ir Karolis Mikuckis. Treti,
nugalėję Užpalių komandą, liko Bronius Zujevas, Tadas Indrelė ir Deividas Mingaila.

AIDS diena

Gruodžio 1 d. – pasaulinė kovos su AIDS diena. Mūsų gimnazija taip pat paminėjo šią dieną.
Biologijos mokytoja pravedė trumpą paskaitą apie AIDS. Mokiniai buvo informuoti, kad ŽIV atvejų yra
daugiau nei pernai, o infekuotų yra 210 žmonių, tarp jų yra ir gyvenančių Utenos apskrityje. Bendras
ŽIV infekuotų žmonių skaičius artėja netoli 3000, ir tai yra Lietuvoje. Daugiau negu pusė užsikrečia
per švirkščiamuosius narkotikus. Š. m. AIDS dienos šūkis ,,Mano sveikata - mano teisė”. Kartu su
dalyvių auditorija buvo aptarti ŽIV infekcijos būdai, taip pat buvo aptarta, kas teikia visuomenėje
nepagrįstą baimę apie šią ligą. Buvo akcentuota, ko nereikia bijoti bendraujant su ŽIV infekuotu
žmogumi.
Aptarėme ką reiškia raudonojo kaspino simbolis. Antrojoje renginio dalyje peržiūrėjome
informacinio pobūdžio video klipus, kuriuose žinomi žmonės informuoja apie galimas grėsmes ir
paneigia nepagrįstas baimes apie ŽIV.

Kelionė mokiniams, garsinusiems gimnaziją savo laimėjimais rajone ir
respublikoje
Projekto „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ edukacinė išvyka "Juoko dirbtuvės"Lapkričio
29 dieną, gimnazijos mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje ,,Juoko dirbtuvės“. Ši kelionė tai dovana
tiems mokiniams, kurie garsina gimnazijos vardą rajone ir respublikoje savo laimėjimais bei tiems,
kurie padarė didžiausią pažangą moksle. Kelionės tikslas – per improvizuotą veiksmą ir kūrybines
užduotis padėti išlaisvinti mokinių spontaniškumą, natūralias emocijas ir asmenybės elgseną. Vilniuje
mus pasitiko draugiškas ir besišypsantis juoko jogos treneris Stepas Šafranauskas. Jis papasakojo, kad
juoko joga – tai indų gydytojo Madan Kataria sukurta technika, padedanti nuraminti ir atpalaiduoti
žmogaus savijautą. Juoko joga susideda iš kvėpavimo pratimų, plojimo ir garso „ha-ha-ha-ha“ tarimo,
priartinančio prie tikrojo juoko.

Lietuvoje juoko jogos metodika gyvuoja apie dešimtmetį. Ši veikla taip vadinama, nes jungia juoko
pratimus su jogos kvėpavimo pratimais. Juoko jogos koncepcija grindžiama moksliniu faktu, kad
organizmas negali atskirti dirbtinio ir tikro juoko. Gaunama ta pati nauda sveikatai, nesvarbu, ar
juokas yra realus, ar imituotas.Po trumpo pasakojimo apie juoko jogos atsiradimo istoriją, mūsų
juoko jogos treneris pasiūlė mums patiems išbandyti juoko pratimus, išmokti juoktis be jokios
priežasties – iš nieko. Reikėjo pasisveikinti, užsivesti žoliapjovę, nušienauti žolę, priskaldyti malkų,

užkurti ugnį, išsivirti juoko arbatos, smagiai ją išgerti ir visą laiką juoktis. Tarp pratimų nuotaikingai
skambėjo frazė: „Labai gerai, labai gerai! Valio!“ Pratimus lydėjo plojimai, kvėpavimo ir
atsipalaidavimo pratimai, nuolatinis judėjimas, susitikimai su dalyviais, akių kontaktas. Baigiamoji
užsiėmimo dalis buvo ypatinga. Reikėjo sugulti ratu. Mes negalėjome kalbėtis, bet galima buvo
juoktis, daug ir ilgai, iš nieko.Tai buvo neįprastas savo forma užsiėmimas, suteikiantis kitą mąstymo
kampą bei atveriantis unikalius potyrius.

Mėmelio pilies lobių beieškant…

Š. m. gruodžio 6 dieną mūsų gimnazijos 5-7 klasių mokiniai vyko į Klaipėdą. Uostamiestyje aplankė
Senąją pilį, dalyvavo edukacinėje programoje “ Įdomioji archelogija”, požemiuose ieškojo lobio…
Edukacinės programos vadovė papasakojo mokiniams šios labai senos pilies, pastatytos kalavijuočių,
istoriją. Šeštokė Monika suskaičiavo kiek buvo tiltų Klaipėdoje (Mėmelyje) XVII a.
Įdomiausia užduotis septintokui Deivydui buvo surasti ir atpažinti pilies gynybai naudotus ginklus.
Visiems mokiniams labai patiko žaisti viduramžių žaidimus. Apskritimų mėtimo rungtyje daugiausia
taškų surinko šeštokas Tomas.
Apžiūrėję pilį, patraukėme prie Baltijos jūros. Penktokas Aleksas liko sužavėtas jūros platybėmis, sakė,
kad norėtų sugrįžti. Mus džiugino debesys, smėlis, jūros bangos. Buvo smagu…

Įspūdžiai iš respublikinės muzikos olimpiados

Š. m. gruodžio 2 d. ankstyvą rytą mokyklinis autobusas pajudėjo uostamiesčio link. Olimpiada vyko
Klaipėdos universiteto Menų akademijoje. Susirinko būrys moksleivių iš įvairiausių Lietuvos kampelių.
Visi talentingi, visi muzikalūs ir tikrai daug dirbę tam, kad šiandien būtų pirmi. Reikėjo atlikti 4
užduotis: natų skaitymą iš lapo, testą, savo sukurtą kompoziciją ir padainuoti. Daugelis dalyvių buvo
labai šilti ir draugiški. Daug kalbėjomės apie užduotis, kaip pavyko jas atlikti, kiek metų grojame.
Dalyviai labai nustebo išgirdę, jog nesu baigusi muzikos mokyklos. Iš tikrųjų aš groti mokausi
Kamajuose neformaliojo ugdymo skyriuje pas mokytoją Astą Mičelienę, o olimpiadai mane ruošė ne
mažiau mylima mokytoja Kristina Dilienė. Daugiausiai jaudulio sukėlė pirmoji užduotis. Tačiau ją
atlikusi supratau, jog svarbiau ne taškai ar prizas, o visus vienijanti muzika. Dainuodama daug
šypsojausi, buvau laiminga matydama šypsenas ir žiūrovų veiduose. Nors ir neparvežiau į mokyklą
prizinės vietos, olimpiada man sukėlė daug teigiamų emocijų.
Aušrinė Neniškytė IIIg

Apklausa

Ką manai apie gimnazijos mokinių bendravimą?
Gintarė 6 kl. : Manau, kad visi draugiški.
Ieva 8 kl. : Kai kurie mokiniai priešiški vienas kitam, tačiau dauguma draugiški.

Ar norėtum gimnazijoje ką nors pakeisti, o gal norėtum ko nors naujo ?
Ligita 8 kl. : Norėčiau ilgesnių pertraukų, daugiau praktikos darbų per pamokas ir kai būna kieno nors
gimtadienis mokykloje, kad jį skelbtų per garsiakalbius.
Paula 9 kl. : Norėčiau, kad būtų daugiau sėdmaišių.

Ar norėtum, kad gimnazijoje atsirastų koks naujas būrelis ?
Lukas 7 kl. : Norėčiau, kad mokykloje vėl atsirastų Skautų būrelis.
Sonata 10kl. : Norėčiau, kad būtų šokių būrelis.

Ar norėtum gimnazija papildomo sporto inventoriaus ?
Rokas 8 kl. : Naujų krepšinio, tinklinio kamuolių, grandininių krepšinio tinklelių.
Tomas 6 kl. : Šokinėjimo kamuolių, rakečių.

Kaip vienu žodžiu apibudintum mūsų gimnaziją ?
Gediminas 12 kl. : Kūrybinga.

