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Prakalba į Malonųjį
 VUG’ietį

Įsivaizduok, jei vieną dieną patektum į laiko kilpą. Kasryt atsikėlus kalendorius žymėtų tą pačią 
dieną, o aplinkiniai, draugai, tėvai gyventų ta pačia diena iš naujo ir iš naujo, neprisimindami, 
kas vyko vakar ir laukdami išauštančio rytojaus. Ką tokiu atveju veiktum tu? Imtum kraustytis iš 

proto ar ieškoti atsakymo fantastinėse knygose? O gal pasinaudotum sustojusiu laiku ir bent kartą 
pristabdytum kasdien šviesos greičiu lekiančias mintis, pamirštum slegiančius rūpesčius ir bent kartą 

pamąstytum, kas iš tiesų daro tave laimingu? Turim tau pasiūlymą, jei retkarčiais netikėtai, su tam 
tikra priežastimi ar be jos, taip atsitiktų - pirmadienis, kurio taip nemėgstame, ar penktadienis, kuriam 
išaušus džiaugiasi kone kiekvienas, imtų kartotis iš naujo ir iš naujo - kviečiam apsižvalgyti, įsigilinti į 
magišką ir stebuklingą mūsų Užupio gimnaziją. Joje galima atrasti ne vien gražių, meniškų, unikalių 

kūrinių, vietų, žmonių ar peizažų, bet taip pat ir gyvenimo džiugesį, kurį sukuria maži stebuklingi 
momentai ir detalės. O gal tau net pavyks atskleisti gyvenimo meniškąją prasmę, džiugesį, virpesį 

laikinuose momentuose, atsitiktinumuose, kurie sukuria šypseną keliančią atmosferą...

– Pagarbiai, VUG‘o žurnalo komanda



INTERVIU  SU  Roku 
vALENTINAVIČ IUMi

Rokas Valentinavičius – mūsų gimnazijos ketvirtos klasės 
mokinys, mielai sutikęs pasidalinti savo patirtimi apie prezi-

dentavimą VUG‘e, karantino iššūkius bei šviežiai įkurtą 
įmonę. Pasidomėjome ir apie Roko kasdienybę, ateities 

vizijas. Atsakymai tiesiog spinduliuoja šiluma bei nuošir-
dumu. Paaukoję laisvą akimirką skaitymui tikrai nepasi-

gailėsite!

Kaip tau šovė mintis kandidatuoti į Užupio gimna-
zijos prezidento postą?
Noras kandidatuoti į prezidento postą viduje tūnojo jau 
labai ilgai, dar nuo progimnazijos laikų. Tuomet, deja, 
nepavyko laimėti, tačiau manau, kad būtent iš to kilo noras 
kandidatuoti antrą kartą bei stengtis, kad mano ir kitų 
idėjos būtų įgyvendintos. 

Ar labai daug asmeninio laiko teko paaukoti 
prezidentavimui? 
Gaila, bet taip. Žinoma, mūsų tuometinės prezidentūros 
darbas dėl pandemijos buvo šiek tiek kitoks, tačiau sugal-
votų darbų atlikimas vis tiek kainavo daug asmeninio laiko 
ir pastangų.

Kokius iššūkius teko įveikti prezidentavimo metu?
Mūsų prezidentūros veiklos metu sunkiausias ir kartu 
lengviausiais iššūkis buvo pandemija. Sunkumų kilo 
organizuojant senus ir visiems gerai žinomus renginius, 
tačiau lengva buvo kurti ir sugalvoti naujus, nes būtent 
karantino laikotarpiu visi daugiau laiko praleisdavo 
prie kompiuterių. Tai suteikė galimybę pažinti 
naujus, neatrastus plotus ir visus renginius 
perkelti į elektroninę erdvę, kurioje didžioji 
dalis gimnazistų puikiai orientuojasi.

Kokie įvykiai buvo įsimintiniausi? 
Labiausiai įsiminė prezidentūros organi-
zuotas šimtadienis, kuris buvo sujungtas su 
paskutiniu skambučiu. Tai buvo mūsų didžiau-
sias gyvas renginys, kurio organizavimui 
skyrėme labai daug laiko ir pastangų. 
Po ilgo išsiskyrimo visi prezidentūros 
nariai vėl susitiko gyvai ir dėl visų 
pastangų pavyko surengti, mano 
manymu, labai gražų ir linksmą 
renginį.
 
Kokie jausmai apima prisimi-
nus prezidentavimo laiką?
Buvimas mokyklos prezidentu 
buvo didelė garbė ir malonumas, 
kuris reikalavo daug laiko ir 
dėmesio. Tačiau kaskart pa-
galvodamas apie jau perleistas 
pareigas nei minutėlei nesuabejoju, 
kad tai buvo vienas geriausių mano 
gyvenimo pasirinkimų.

Papasakok apie lūkesčius tapus 
prezidentu. Ko tikėjaisi ir kaip 
buvo iš tikrųjų?
Lūkesčių buvo begalės. Nauji renginiai, 

tarpmokyklinis bendradarbiavimas ir begalė kitų. Gaila, 
bet nemeluosiu sakydamas, kad didžiosios dalies ne-
pavyko įgyvendinti. Tačiau visi prezidentūros nariai labai 
stengėsi, kad būtų išgirstos visos idėjos. Kaip, jeigu neklys-
tu, kažkada sakė Vinstonas Čerčilis, neturiu, ką pasiūlyti, 
tik kraują, triūsą, ašaras ir prakaitą. Tokį darbą atliko mūsų 
prezidentūros nariai, kad jų idėjos ir norai pasiektų dienos 
šviesą. Už tai aš esu jiems be galo dėkingas.

Papasakok daugiau apie save. Ką veiki laisvalai-
kiu?
Šiuo metu laisvalaikis yra reliatyvi sąvoka. Daug laiko su-
valgo mokslai ir mano karantino metu įkurta įmonė. Tiesa, 
didžiąją laiko dalį pasiglemžia darbas įmonėje ir visokie 
nauji projektai su kultūrinėmis įstaigomis, tačiau, kai turiu 
laiko, jį skiriu savo draugams ir pramogoms.

Ar galėtum plačiau papasakoti apie savo įmonę?
Žinoma. Įmonės idėja kilo pirmąjį pirmo karantino savait-
galį, kai su draugais iš neturėjimo ką veikti nusprendėme 

sudalyvauti projekte „AcceleratorX”. Jame įgijome 
daug patirties ir žinių, todėl nusprendėme toliau 

vystyti projektą savomis jėgomis ir įkurti įmonę 
UAB „ME/AS”. Dabar ši įmonė vadinasi tru-
putį kitaip: Ltd „Interum”, bet kolkas veikiame 
senesniu pavadinimu. Gaila, bet iš originalios 
komandos dabar likau tik aš vienas. Dabar esu 

šios įmonės direktorius ir pagrindinis akcininkas. 
Pagrindinis įmonės tikslas - skaitmeninti kultūrinę 
medžiagą. Paprasčiau tariant: mes nufilmuojame 

spektaklį, koncertą, galerijos parodą, tą 
medžiagą perparduodam įstaigai, kuri-

ai buvo filmuotas renginys su išimtimi, 
kad mes galime šią mūsų medžiagą 
parduoti kitoms, trečiosioms 
šalims. Šiuo metu įmonėje dirba 
11 darbuotojų, įskaitant mane. 
Dirbame su operos teatrais, 
dramos teatrais, filharmoni-
jomis iš 17 pasaulio valstybių: 
Austrija, Portugalija, Belgija, 
Jungtinė Karalystė, Danija, 
Švedija, Marokas, Turkija ir 
dar daug kitų. Lietuvoje dir-

bame nedaug ir tik su žinomais 
teatrais ir įstaigomis.

Kokių turi hobių, pomėgių? 
Hobis susilieja su pomėgiu. Dar 

prieš pradėdamas lankyti mokyklą 
pradėjau lankyti chorą „Ąžuoliukas”. 

Ši veikla visada buvo mano įkvėpimo 



šaltinis, terpė, kurioje galėjau užaugti ir 
susiformuoti kaip asmenybė. Tikiuosi, kad 
„Ąžuoliukas“ mano gyvenime išliks dar ilgai.

Ar ateitis tau yra labiau miglota, ar jau 
aiški? Ką galvoji veikti po 12 klasės 
baigimo?
Nenorėčiau „šokti per griovį“, bet reikia 
tikėtis, kad ateitis bus aiški. Nesakyčiau, kad 
labai aiški, tačiau jau žinau savo norimas 
studijų kryptis, į kurias ir orientuosiuosi. Tad 
po mokyklos baigimo planuoju studijuoti. 
Širdis plyšta į daugybę dalių, nes norėtųsi 
studijuoti veterinariją, tačiau sulaukiu daug 
replikų, kad man reikėtų studijuoti kokius nors 
sociologinius mokslus arba būti politiku. Pats 
kartais pagalvoju, kad reiktų palikti vietos 
laviravimui, todėl ir pasirinkau tokius A lygius 
bei egzaminus, kurie suteikia daug laisvės 
renkantis studijų kryptį.

Kokį save ir kokią savo aplinką 
įsivaizduoji po 10-ties metų?
Norėčiau save įsivaizduoti pasikeitusį, 
geriau pažįstantį save patį ir praplėtųsį 
savo galimybių ribas. Labiausiai norėtųsi 
pagaliau išspręsti sunkiausią gyvenimo 
mįslę - meilę. Tikiuosi, kad per 10 metų mano 
aplinka ir pažįstami stipriai nekis, nes net 

žodžiais negaliu apsakyti, koks esu laimin-
gas, kad dabar turiu tokį nuostabų draugų 
ir pažįstamų būrį su kuriais, tikiuosi, net po 
mokyklos baigimo neprarasiu ryšio.

Labai smalsu: kokia knyga ir filmas 
yra tavo favoritų viršūnėje? Kodėl?
Esu didelis fantastikos mėgėjas. Šiuo metu 
skaitau Issac Asimov knygų seriją „Fondas”, 
kuria labai mėgaujuosi. Vieno filmo ar serialo 
išskirti negalėčiau, nes filmus žiūriu daugybę 
ir įvairiausių.

Ko palinkėtum VUG‘o ateities kar-
toms?
VUG palinkėčiau nepamiršti, kad esame 
išskirtinė mokykla, kurios mokiniai kartu 
gali nuveikti daugiau negu dabar galime 
įsivaizduoti. Nereikėtų slėpti savo išskirtinumo 
ir mūsų kitoniškumo, kuris mus paverčia tokia 
mokykla, kokia esame šiandien: mokykla, 
kurioje visi galime būti savimi.



ANGLŲ KALBOS MOKYTOJA
IEVA IVANAUSKAITĖ:

1. Būdama mokinė (tiksliau 7 klasėje) buvau iškviesta du 
kartus per dieną pas direktorių. Kol kas tai rekordas Šėtos 
gimnazijoje.

2. Sunkiai sekėsi matematika, todėl pasekmės juntamos 
iki šiol - kaupiamajame vertinime rašau tik minusus, pliusų 
nepažįstu.

3. Neperskaičiau „Altorių šešėlyje”.  Viena auklėtinė kartą 
beveik įkalbėjo perskaityti. Knyga jau lentynoje, laukiu tik 
didesnio įkvėpimo.

MATEMATIKOS MOKYTOJA
SANDRA RAMANAUSKIENĖ:

1. Tikiuosi nieko nenustebinsiu pasakydama, kad laisvalai-
kiu sprendžiu matematikos uždavinius. Dvi įdomiausios 
vietos, laikas, kada sprendžiau uždavinius, buvo oro uos-
tas ir išvyka su auklėtiniais sodyboje. Oro uoste paprašė 
mokinys pažiūrėti jo valstybinio egzamino sprendimus, nes 
svarstė apie apeliaciją. Aš niekad neatsisakau padėti. Tik 
buvo problema - nebuvo ant ko rašyti. Bet nėra padėties 
be išeities - radau pirkinių čekių, ant jų ir sprendžiau. 
Išvykoje su auklėtiniais buvo valstybinio egzamino diena ir 
tik vakare įkeliama užduotis. Tai mergaitės man rado lapelį 
ir aš trumpam panirau į sprendimą. Visada labai įdomu 
pasižiūrėti kokia buvo užduotis, ar sunkūs uždaviniai.

2. Labai mėgstu konditeriją, tai antras atsipalaidavimo 
būdas po matematikos. Mėgstu kepti tortus, keksiukus ir 
daug kitų gaminių. Mėgstu ir seku visus žymius Lietuvos ir 
užsienio maisto gamintojus. Jei reikėtų keisti mokytojo pro-

fesiją, būčiau konditerė, turėčiau savo kepyklėlę. Daug kas 
yra sakę, kad ne ten dirbu. Bet jie tik ragavę mano kepinių, 
o nebuvę mano pamokoje.

3. Tikriausiai labiausiai neįtikėtinas dalykas. Visada mane 
žavėjo kariuomenė - jos disciplina ir visa kita. Universi-
tete buvome pakviesti pabandyti stoti į karo akademiją. 
Negalėjau nepasinaudoti proga. Man visad įdomu 
išbandyti naujus dalykus. Nuvežėm su drauge dokumen-
tus. Reikėjo atvykti į fizinio pasirengimo egzaminą, buvau 
pasiruošus. Truputį dar gąsdino gandai, kad kai priims, 
iškart liksim uždaryti mokymams ir gal net veš į pratybas 
miškuose. Egzamino laikas artėjo ir dieną prieš pasly-
dau nuo laiptų. Turėjau nedidelę traumą, bet tai matyt 
buvo likimas - ne man ta kariuomenė. Taip ir nenuvykau į 
egzaminą. Tikiu likimu ir džiaugiuosi, kad esu savo vietoje, 
džiaugiuosi savo mokiniais bei galimybe juos mokyti.

MATEMATIKOS MOKYTOJA
GIEDRĖ DULKAITĖ:

1.Nuo 12 metų iki 16 metų Semeliškių bažnyčioje per santuokos 
sakramentą šeštadieniais grodavau vargonais.

2. Gavau atestatą ir tik tada po savaitės švenčiau 17-ąjį gimtadienį, 
todėl galima sakyti, kad mokyklą baigiau 16-os.

3. Nuo 1995m. iki 2006m. dirbau vadove ir viršaite stovykloje 
„Lietuvos Atgaja“.

CHEMIJOS MOKYTOJAS
JONAS MEKŠRAITIS:

1. Domiuosi rytų filosofija ir praktikomis, kažkiek medituoju, 
nevalgau jautienos. Porą metų nevalgiau mėsos iš viso, bet labai 
skanu pas mus valgykloj, tai iš pagarbos darbščioms moterytėms 
teko paaukot vištą. 

2. Paauglystėje svajojau tapti rašytoju, bet vėliau išsiaiškinau, kad 
nemoku rašyti, tai tapau mokytoju. Visiškai nesigailiu.

3. Mėgstu keliones/ekspedicijas. 2018 žiemą ėjau Camino 
Frances su palapine, yra planų dviračiu apvažiuot Baltijos jūrą, o 
paskui jau bus matyt.

Sveiki, VUG’iečiai! Kviečiame artimiau 
susipažinti  su keliais mūsų mokyklos 
mokytojais, kurie pasidalino įdomiau-

siais faktais apie save!



Balandžio pirmąją dieną visą mūsų gimnaziją 
sudrebino ŠOKIŲ VAKARAS! Po vienerių metų 
pertraukos į aktų salę bei visų mūsų širdis buvo su-
grąžinta tradicija, užgimusi net prieš 15 metų. Tad 
šiuo skaitiniu dalyvavusius kviečiame pasinerti 
į prisiminimus, o nebuvusius – susivilioti atvykti 
kitąmet bei patiems pajausti tą nepakartojamą 
potyrį!

Visų pirma, kviečiu susipažinti su pačia renginio 
idėja – kiekvienas šokių vakaras turi savo temą, 
leidžiančią kiekvienais metais sukurti vis kitokią, 
ypatingą atmosferą. Mat būtent ja remiantis pirmų 
bei antrų klasių mokiniai imasi kūrybinio darbo: 
dalinasi savo šokio idėjomis, ieško muzikos, kuria 
choreografiją. Tą patį gali daryti ir trečių, ketvirtų 
klasių mokiniai, tačiau jiems tai nėra privaloma. 
Renginio vakarą visa aktų salė prisipildo žiūrovų, 
šurmulio, visi su nekantrumu laukia pasirodymų, 

kuriuos vertina bei vėliau apdovanoja komisija.

Šių metų šokių vakaras atidarytas sekant tradici-
jomis - mokinių prezidentas Jokūbas Mazys bei 
mūsų direktorė Virginija Navickienė šoko valsą. 
Nuo pat pirmų akimirkų salė ėmė šėlti, kol visai 
netrukus šėlsmą pakeitė šypsenos, akys pilnos 
susižavėjimo bei palaikymo.  Po nuostabaus 
reginio šokio žingsneliu scenoje pasirodė rengi-
nio vedėjai, trečių klasių mokiniai Mangerdas 
ir Gabrielius, kurie visą vakarą iš širdies kvietė, 
drąsino bei šmaikščiai gyrė mūsų dalyvių pa-
sirodymus. Juos vertino iš anksto jau savo vietas 
užėmusi komisija - direktorė Virginija Navickienė, 
šokių mokytoja Ligita Vaičiūnaitė bei nuostabioji 
Akvilė Minelgaitė, kuri yra ne tik mūsų gimnazijos 
trečiokė, bet ir profesionali šokėja, užsiimanti 
mokytojavimu. 

Šokių vakaras 
2022



Atmosferą tarp žiūrovų įkaitino ir vienas 
pirmųjų šokių - jungtinis trečiokų bei ketvir-
tokų pasirodymas, išsiskyręs savo tematika 
ir žingsneliais. Tai buvo žydų šokis pagal 
visiems gerai žinomą dainą „Hava Nagi-
la“. Po jų sekė pirmokų ir antrokų paruošti 
pasirodymai, tarp kurių buvo galima 
pamatyti labai daug veiksmo: susišaudy-
mai, bandymas nunuodyti ir net pinigų 
lietus. Taip pat buvo galima pasigrožėti 
parinktais rūbais, ypatingai atitikusiais pa-
sirinktą filmo dainą ar net patį filmo vieną 
ar kitą įvykį. Tai liudija ir salėje girdimi 
nenutylantys plojimai, o aplink buvo gal-
ima matyti ne vieną ir ne du iš susižavė-
jimo išsižiojusius žiūrovus.  Tiesa, būta ir 
staigmenų - renginį organizavusi VUG 
prezidentūra taip pat paruošė šokį pagal 
„Kung Fu Panda“ animacinį filmuką. Toks 
netikėtumas visus paliko nustebusius ir 
prisipildžiusius dar geresne nuotaika.

Visoms klasėms pasirodžius komisija dirbo 
rimtą darbą - tarėsi, diskutavo bei rinko 
geriausius iš geriausių, kol tuo pat metu 
dalyviai valėsi prakaitą nuo kaktos, o 
žiūrovai tapo šokėjais bei linksminosi ne 
tik pagal DJ Sunny paruoštą muziką, bet 

ir pagal mūsų visų širdeles šildantį VUG 
himną - V. Kernagio „Mūsų dienos kaip 
šventė!“. Tačiau DJ Sunny šiame renginyje 
pasirodė ne šiaip sau, mat po apdovano-
jimų bei pagrindinės šokių vakaro dalies 
buvo jau visus iki vieno privertusi pakrutėti 
diskoteka!

Ir nors visi pasirodymai privertė daugumą 
aikčioti iš nuostabos dėl kūrybiškiausių, 
netikėčiausių  idėjų įgyvendinimo scenoje, 
pirmąją vietą laimėjo 1B klasė. Antrąją
vietą užėmė 2E, o trečioji atiteko 2B kla-
sei. Visgi, nevalia pamiršti pačio aukščiau-
sio titulo! Pastarąjį iškovojo puikiai 
pasirodę  2D klasės mokiniai! Be abe-
jonės, žodžiai neretai lieka tik žodžiais, 
todėl rekomenduojame nepatingėti ir visus 
pasirodymus peržvelgti sumontuotame 
filmuke. Tai galite padaryti socialiniame 
tinkle „Instagram“, @vugprezidentura 
paskyroje.

Norime padėkoti visiems buvusiems 
renginyje, ypač komisijai, vedėjams bei 
organizatoriams už tokią nepakartojamą 
bei neužmirštamą sukurtą atmosferą.



Kodėl VUG?
Lietuvoje tuo metu reikėjo vienintelio lietuvių kalbos moky-
tojo. Ir jo reikėjo būtent mūsų gimnazijoje. Norėjau važiuoti 
kuo toliau į kaimą, nes buvau pavargęs nuo miesto, bet teko 
likti Vilniuje. Nesigailiu, manau, kad patekau į tokią mokyklą, 
kokių reta, tokios autentikos reikėtų paieškoti.

Ar Jums visada sekėsi lietuvių kalba?
Man visada sekėsi kalba. Ne visada sekėsi literatūra. Uni-
versitete buvo gerokai daugiau literatūros nei kalbos, ten 
analizės įgūdžiai ir susiformavo. Ir nuo tada literatūra yra 
pirma, nors, aišku, literatūra be kalbos neįmanoma.

Kodėl mokytojo profesija?
Išbandžiau ir dėstytojo duoną, bet mokykloj daug
įdomiau. Daugiau dinamikos, kūrybos, judesio, jauni žmonės 
entuziastingesni. Yra bendruomenė, mažiau varžtų ir rėmų, 
universitete jautiesi įspraustas į tam tikrus standartus, kitokia 
bendravimo kultūra, kuri man yra pakankamai svetima. 
Mokykloje kiekviena diena kaip naujiena, aišku, gali būti ir 
bloga naujiena, ir gera. Bet daug dažniau maloniai nustembi 
mokykloje. Džiaugiuosi, kad esu lietuvių kalbos ir literatūros 
mokytojas, nors dėstyti, matyt, galėčiau daug ką, bet ar 
norėčiau, abejoju. 

Kaip manote, kaip mokiniai jaučiasi mokykloje, Jūsų 
pamokose?
Mokykloje, manau, jaučiasi gerai, bet pamokose ne visada. 

Mokykla dabar tapo visai kitokia erdvė, nebe išsilavinimą 
teikianti, o gerovės kūrimo vieta. Mokykloje visi turi jaustis 
puikiai, o išsilavinimas dar tik ieško kelio ar naujos vietos, kur 
jam reikia būti. Pamokos galbūt kelia daug streso. Stengiuosi, 
kad mano pamokose būtų kuo mažiau įtampos, tik nežinau, 
ar pavyksta. Pats nemėgstu įtampos. Kai visi jaučiasi gerai, 
galima ieškoti bendrų sprendimo būdų, kaip pasiekti vienokį 
ar kitokį rezultatą.

Ar žmogui, ypač jaunam būtinai reikia griežtų tai-
syklių, kad jis išgirstų ir suprastų?
Aš manau, kad reikia dermės. Turi būti ir tam tikra tvarka, 
standartai, bet ir be galo daug laisvės, galimybių. Vien 
taisyklės toli nenuves, mes išugdysim vidutinybes. Vis dėlto, 
jeigu bus per daug laisvės, atsiras per daug sąlygų
pasiklysti, o rasti kelią atgal labai sudėtinga. Ypač 
savarankiškai. Reikia ieškoti pusiausvyros tarp tvarkos ir tarp 
laisvės.

Ar mokytojo profesija, literatūra, yra labai susijusi su 
psichologija?
Visiškai. Vis tiek tai yra žmogaus kūryba, apie žmogų, ban-
dom jį suvokti, turim suprasti jo motyvus, jo būseną, kodėl jis 
taip elgiasi, kas jam nutiko, kodėl vienas žmogus koncen-
tracijos stovykloje žudo, o kitas išlieka orus, gina silpnesnį, 
nors visi yra kaliniai? Norėdami suprasti žmogų, mes 
psichologijos jokiu būdu negalim apeiti. Šios dvi sritys tikrai 
koreliuoja, turi eiti greta.

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas  Alius Avčininkas - mūsų gimnazijos mokinių tar-
pe labai mylimas mokytojas. Šis interviu - puiki galimybė jį pažinti. Kviečiame skaityti!

Interviu su MokytojU 
Aliumi Avčininku

Ar literatūra gali būti pagalbinis įrankis ieškant 
savęs?
Manau, kad kaip ir kiekviena meno sritis, gali būti ir 
yra. Vieni renkasi judesį, kiti - garsą, vaizdą, treti - žodį, 
vieniems reikia tylos, kam nors gal reikia stabilumo, 
kitiems - veržtis. Tai tam tikra stichija, kuri skirtingo būdo 
žmogui sudaro skirtingas sąlygas ieškoti savęs. Man 
itin svarbūs muzika ir žodis. Šios sritys padeda suprasti 
save, o kai supranti save, tada ieškai būdų, kaip supras-
ti pasaulį. Literatūra -  viena iš pačių taikliausių strėlių, 
kuri perveria žmogų, ieškantį atsakymo į egzistencinius 
klausimus: „Kas aš esu ir koks mano gyvenimo tikslas?“

Ar norėtumėte grįžti į mokyklą kaip mokinys?
Labai norėčiau. Visą laiką svajoju. Į vienuoliktą ar dvy-
liktą klasę. Gal į dvyliktą, nes egzaminai manęs nieka-
da negąsdino, streso nejutau. Norėčiau tiesiog lengvai 
pabūti per daug negalvodamas apie tą
gyvenimo prasmę: „O ką aš turiu su savo gyvenimu 
daryti?“ Mokykloje viskas taip paprasta, linksma, daug 
kūrybos, man visada patiko olimpiados, konkursai, 
ekskursijos. Aš namie tiek nenorėdavau būti, kiek norė-
davau būti mokykloje. Grįžčiau, grįžčiau ir grįžčiau.
Kaip sakėte, nekėlė didelio streso egzaminai?
Nekėlė jokio streso, nes žinojau, ko tikėtis. Moki skyry-
bos taisyklę - parašysi, nemoki - neparašysi, o kadangi 
mokėjau, streso ir nejutau. Turėjau draugų, nepraleis-
davau nė vieno vakarėlio, nebuvau tas, kuris turėjo 
daug kalti, man natūraliai pavykdavo. Sėdžiu pamoko-
je, klausau ir viskas lieka galvoje, suprantu, padarau 
viską klasėje, namų darbus padaryti užtrukdavo iki 
valandos, toliau visas laikas mano. Aš lankiau sporto 
mokyklą, lankiau būrelius, įvairūs vakarėliai, kelionės, 
pramogos, aš visur dalyvavau, viską spėjau. Dabar 
net pavydžiu sau tos valios, disciplinos, kurią buvau 
pasiekęs dar būdamas mokykloje. Kaip M. Martinai-
tis sako, „Kai žinai, kaip gyventi, tada labai lengva.“ 
O mokykloje žinojau, ką turiu padaryti, buvo lengva, 
nepaklysdavau.

Laikėtės tokios tvarkos, ar nenuvargindavo 
rutina?
Ne, tada išmoksti panaudoti tą laiką tinkamai. Tarkim, 
jei atsikėlei ketvirtą ryte, negi praleisi tas valandas 
gulėdamas? Man būtų gaila laiko. Kam tada keltis, jei 
vis tiek nieko neveiksi. Jeigu aš jau atsikėliau, jei žadin-
tuvas nutraukė mano miegą, aš atsikelsiu, padarysiu tą, 
trečią, penktą, ir žinau, kad vakare, jau po visų darbų, 
galėsiu atsipalaiduoti. Ta tvarka žmogui labai padeda.

Gal turit patarimų žmonėm su viešojo kalbėjimo 
baimėm?
Reikia išmokti įveikti save. Tu matai auditoriją šiandien. 
Ateityje galbūt visai nebesutiksi. Viešoji kalba - vienkar-
tinis momentas. Išmokti pasakyti - „Tai yra tik darbas.“ 
Kalbėjimas ne visada atskleidžia asmenybę,
neatskleidžia asmens turinio, viso intelekto, emocijų, 
kultūros. Vertinama tik užduotis, ne asmenybė. Mes 
negalime gebėti padaryti visko puikiai, tai yra norma-
lu. Tai nieko nereiškia, šiandien galbūt jaudinsiesi, o 
vėliau manysi, kad tai visiškai be reikalo sureikšmintas 
dalykas. Siekti reikia kuo daugiau, bet jei nepavyko, tai 
ne gyvenimo pabaiga.

Kokia egzaminų, testų, kontrolinių nauda?
Tai yra tam tikros, žmogų mobilizuojančios tvarkos da-
lis. Vis tiek žmogus turi lipti laipteliais į viršų, turi išmokti, 
turi pažinti. Kuo daugiau sužinai, tuo daugiau pasaulis 
tau atsiveria. Jeigu atpažįsti tik vieną medį, tavo pasau-
lis ir bus tas medis, jei pažįsti visą mišką, kiek galimybių 
tau atsiveria. Mes retai sąmoningai mokomės patys. 

Ko palinkėtumėte žurnalo skaitytojams?
Drąsos, netoleruoti kvailybės, nenusileisti neteisybei ir 
nesureikšminti buities.



VUG Mokinių darbai...

Mūsų mokyklos mokinė turi mikroskopą, šiek tiek 
laisvo laiko ir daug daug smalsumo. Šiame kūrinyje 
matome musės koją. Jeigu norite pamatyti daugiau 

mikroskopinių stebuklų, juos rasite Instagram paskyroje
@microbrainology!

Lukas - ne tik mokyklos stalo 
teniso varžybo antros vietos 
laimėtojas, bet ir talentingas 
tapytojas! Štai keli jo darbai! 
Daugiau Instagram paskyro-
je @the_zzlap!

Gimnazijoje turime daug gabių 
tapytojų - viena jų Marija Ema. 
Daugiau jos darbų galite rasti 
Instagram paskyroje @qqqlull!

Eilėraštis „Rugiagėlė“ 

Žvarbūs vakarai
Paskutiniai saulės spinduliai besileidžiantys man ant delno
Švelniai glosto mano odą

O aš rugiagėlė

Tik tiek

Ir daugiau iš manęs nesitikėk
Nes išnyksiu greit ir aš 
Bet tai, kas gražu, niekuomet amžina nebus 
Amžina tik pati lemtis

Amžini tik tie vakarai
Kurių akimis neišvysi

O aš rugiagėlė

Ir mane matyt gali 
Nusiskinki pievoj visą puokštę 

Ir amžinai grožėkis manimi

Lukas Urbšys 3E

Urtė Urbonaitė 2b

Saulė Paulauskaitė 3a 

Marija Ema Navickaitė 1B



VUG Horoskopai

Avinas 
Visas pavasaris Avinams buvo tikras valios ir sielos stiprybės išbandymas – įvyko daug 
naujų permainų, teko įveikti begalę išbandymų. Tad dabar tinkamiausias metas pailsėti. 
Grįžęs namo neskubėk daryti namų darbų, geriau gražiai paprašyk klasioko pasidalinti 
savaisiais. Palepink save šokoladu, pažiūrėk filmą ir negalvok apie rytojaus kontrolinius 
darbus.

Jautis
Paskutinis pavasario mėnuo Jaučiams bus labai palankus įvaizdžio, aprangos stiliaus 

pokyčiams. Todėl jei dar neturi įsigijęs VUG‘o džempo, paskubėk – jis puikiai įsipaišys 
tavo garderobe. Taip pat nebijok drastiškai keisti šukuosenos – kuo ryškesnė bus nauja 

tavo plaukų spalva, tuo pavasariškesnė nuotaika tvyros mokyklos koridoriuose. Žvaigždės 
rodo, kad jaučiams labiausiai tinka žalia spalva.

Dvyniai
Šį mėnesį Dvyniai turės paskutinę galimybę pasikelti savo vidurkius, 
bet tam, kad tai įvyktų, turėsi labai nuodugniai nagrinėti tuos literatūros 
pamokų kūrinius bei spręsti matematikos uždavinius be „Photomath“ 
pagalbos. Gali kilti moralinė dilema – eit pasivaivaikščiot su draugais ar 
pasiruošti rytojaus kontroliniam darbui. Žvaigždės rodo, kad turėtum rinktis 
antrą variantą.

Vėžys
Pagaliau orai atšilo, tad Vėžiams susidarė puikios galimybės vėl lipti 

ant Bekešo kalno grožėtis vaizdu. Tuos naujus laiptus įrengė būtent tau, 
kad būtų kuo patogiau, saugiau lipti ir mokykloje daugiau nebematy-
tume žmonių su sulaužytom kojom. Aišku, jei visgi esi tikras alpinistas, 
adrenalino mėgėjas, gali išbandyti kelią per aplinkui, tačiau jį įveikia 

tikrai ne kiekvienas.

2022 Gegužė

Liūtas
Gegužė Liūtams bus finansiškai palankus mėnuo. Tai reiškia, kad turėtum 
pradėti investuoti į kokį nors vazonėlių verslą, kad po to su Jančiene sudaly-
vautum tarpmokykliniam projekte arba bent jau sulauktum pagyrimo. Bet 
jei visgi manai, kad esi ne koks verslininkas ar investuotojas, nenusimink! 
Finansinė sėkmė gali reikši ir tai, kad pakeliui į mokyklą rasi kokį euriuką.

Mergelė
Orams atšilus pagaliau vėl galima bėgti į Ikiuką ir Mergelės tikrai nepraleis 

progos tapti šios nuostabios, unikalios sporto šakos čempionais. Būtent 
gegužę turi galimybę parodyti visiems, koks sportiškas esi ir kad net žiemą 
sąžiningai darei visus tuos workout‘us namie ar ėjai į gym‘ą. O jei vis dėlto 

žiemą neprisivertei sportuoti, dabar puiki proga pradėti. Tad bėgimas į 
Ikiuką per pertraukas bet kuriuo atveju bus tau tik į naudą.

Skorpionas
Gegužė Skorpionams bus fiziškai sunkiausias mėnuo – kasdienis kelias 
į mokyklą pasidarys trigubai labiau varginantis, kūno kultūros mokytojai 

sugalvos begalę naujų atsikaitymų, o išlipimas iš lovos bus sunkiausia 
dienos misija. Bet liko ne daug kentėti! Žvaigždės rodo, kad Skorpionai 

tikrai atgaus savo gyvybines jėgas vasarą.

Svarstyklės
Pavasarį visiems žmonėms meilės norisi labiau nei įprastai, tačiau 
Svarstyklės tai patiria stipriausiai. Tikriausiai jau išbandei Tinderį, 
Badoo ir visus kitus įmanomus pažinčių apps‘us, o savo princo ar 
princesės and balto žirgo taip ir neradai. Tačiau nenuleisk rankų 
– žvaigždės rodo, kad gegužė bus ypatingai palankus mėnuo 
Svarstyklėms naujų pažinčių mezgimui. Tad išdrįsk pagaliau pakalbėti 
su tuo žmogum, kuris vis traukia akį mokyklos koridoriuose, kavinėj ar 
parduotuvėj.

Šaulys
Pagaliau mokyklos tualetuose per pertraukas nevyksta visuotiniai 

susirinkimai ir naujų elektroninių cigarečių skonių degustacijos, tad šį 
mėnesį galėsi ten eiti be jokio vargo ir streso. Bet jeigu visgi pasiilgsi 
to nepakartojamo braškių ar vynuogių kvapo, eik pasigrožėti vaizdu 

ant Bekešo arba į parkelį priešais „Biržų duoną“. Ten visuomet kvepia 
egzotiniais vaisiais ir tropiniais kokteiliais.

Ožiaragis
Gegužę Ožiaragiai turėtų būti itin atsargūs – jiems ypatingai padidė-
jusi rizika įsivelti į konfliktus su kūno kultūros mokytojais, mokyklos 
virėjomis ir budinčiais. Tad jeigu kurią nors dieną per kūno kultūrą labai 
nesinorės bėgti ratus aplink Vileišio stadioną ar rasi plauką kotletuke, 
prisimink šį horoskopą ir pasistenk palaikyti vidinę bei išorinę harmoni-
ją bei taiką. 

Vandenis
Atšilę orai vandeniams bus tikras valios išbandymas. Gegužės saulutė 
vilios į lauką jau po pirmos pamokos. Gali pasitaikyti tokių dienų, kai 

kur nors nusukti norėsis dar pakeliui į mokyklą. Tačiau neskubėk bėgti iš 
pamokų – birželį šis noras dar labiau sustiprės, tad geriau pasitaupyk 

tas „n“ raides kitam mėnesiui.

Žuvys
Iki Gegužės vidurio Žuvims viskas eisis kaip per sviestą – namų darbų 
ne daug, matematikos vidurkis teigiamas, kontrolinius rašyti gausis net 
be pasiruošimo. Tačiau mėnesio galas gali būti daug sunkesnis – teks 
pateisinti visas „n“ raides bei paaiškinti auklėtojai ir tėvams iš kur jos 
atsirado, kas ir bus sudėtingiausia. Tačiau Žuvys iš prigimties yra labai 
išradingi ir kūrybingi žmonės, todėl iš šitos situacijos taip pat sugebės 
išsisukti. 
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