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Turite pasiūlymų ar
pastabų dėl žurnalo
turinio?
Norite prisidėti prie jo
kūrimo?
Kreipkitės į bet ką iš kūrėjų komandos ir mielai
talpinsime jūsų idėjas ir kūrybą!

Redaktorės žodis
Šis leidinys skiriasi nuo anksčiau kurtų Piliuonos gimnazijos laikraščių savo
turiniu ir neformalumu. Stengėmės perteikti aktualias ir įdomias temas
mokiniams ir mokyklos bendruomenei, todėl čia rasite interviu su mokytojais,
mokinių apklausos rezultatus, paprastus, bet naudingus patarimus, šmaikštų
horoskopą mokiniams ir su mokykla susijusį humorą.
Geranoriškai daugiau ar mažiau prisidėjo visi tarybos mokiniai, stengėmės
bendradarbiauti ir su mokytojais. Tikimės, kad jums patiks mūsų pirmasis,
beveik pusę metų kurtas ir tobulintas leidinys.
Linkėjimai,
Miglė

Interviu
Savo aplinkoje pastebime išties skirtingų ir įdomių žmonių. Kiekvienas, kuris pasidalina su
mumis kaip mato pasaulį, gali mums padėti atrasti tai, kas buvo visai šalia, tačiau vis
praslysdavo nepastebėta pro akis.
Pirmiesiems interviu toli nekeliavome nei temų, nei pašnekovų atžvilgiu. Pakalbinome tris
pakankamai skirtingus savo mokyklos mokytojus: istorijos mokytoją Romą Vilčinską,
lietuvių kalbos mokytoją Virginiją Mikšaitę ir visko mokytoją Sandrą Sabutytę-Ratautienę.
Apie ką kalbėjomės? Apie tai, kas mus visus sieja – mokyklą.
Mokytojus kalbino Emilija Šilanskaitė ir Miglė Jociūtė

Emilija ir Romas
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
E: Koks jūsų gėdingiausias dalykas, nutikęs mokykloje?
R: Turbūt pirmas dvejetas, kurį gavau ketvirtoje klasėje.
Man buvo labai gėda.
E: Ar turėjote problemų su mokytojais?
R: Ne. Tiesa, meluoju, turėjau problemų su lietuvių kalbos mokytoja,
kuri buvo šokių būrelio vadovė. Aš lankiau šokių būrelį ir man reikėjo
važiuoti į tokį konkursą, o aš nevažiavau, tada prasidėjo problemos.
E: Kokie buvo mokinių ir mokytojų santykiai, kai jūs mokinotės?
R: Na, jie buvo ir panašūs ir nepanašūs į dabartinius. Viena vertus, panašūs, todėl, kad mokytojas vistiek
buvo autoritetas, kažkiek daugiau žino, nei mokinys. Kita vertus, tas autoritetas buvo toks neginčyjamas,
dabar to nebėra. Dabar bet kuris mokinys žino nepalyginamai daugiau, kartais net daugiau už mokytoją,
jeigu gilinasi į ką nors, todėl, na, nevisai panašūs kaip dabar, bet tuo pačiu ir panašūs.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
gyvenimą, o jaunuoliams šiek tiek suprasti, kad mokytojus ir visą kitą slegia atsakomybė už tai, kad, na,
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
santykių, tiesiog būtų geriau, jeigu vieni kitus labiau suprastume.
E: Ar domitės kas vyksta pertraukų metu ar po pamokų?
R: Priverstas domėtis, nes budžiu ir matau.

Interviu
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
Emilija
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E: Koksirjūsų
gėdingiausias dalykas, nutikęs mokykloje?
R: Turbūt pirmas dvejetas, kurį gavau ketvirtoje klasėje. Man buvo labai gėda.
Emilija : Kokia jūs buvote mokykloje?
Sandra:
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Iš pradžių
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būtent šitą mokyklą, nes važiuoju didelį atstumą, bet mane žavi tas artimas ryšys, kai tu kiekvieną vaiką
pažįsti, žinai jo vardą, žinai pavardę ir dažnai dar žinai kokį patiekalą mėgsta (juokiasi). Tai va, mane šitas
labai žavi, tas artimas ryšys.
E: Ar jie labai pasikeitė?
S: Ne, aš manau, kad žmonės visada bus žmonės ir nuo kiekvienų
laikų bus ir geresnių santykių tarp mokinių ir mokytojų, tiek blogesnių,
taip kad ne nuo laikmečio priklauso, o nuo žmogaus, nuo mokytojo,
mokinio.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
S: Tai dar kartą pasikartosiu, kad man tai atrodo, kad viskas
priklauso nuo žmogaus, ne nuo laikmečio. Taprasme kiek
mokytojas nori bendrauti su vaiku ir kiek mokinys jam atsiveria,
bet vėl man atrodo vistiek, kad suaugusio rankos šitoje situacijoje
yra daugiau ir jeigu tu duodi savo širdį, vaikai dažniausiai tai jaučia.
E: Ar domitės kas vyksta pertraukų metu ar po pamokų?
S: Žinoma. Aš neatitrūkus, aš gi pletkų boba (juokiasi).

Interviu
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
E: Koks jūsų gėdingiausias dalykas, nutikęs mokykloje?
Miglė
ir Virginija
R: Turbūt pirmas dvejetas, kurį gavau
ketvirtoje
klasėje. Man buvo labai gėda.
Miglė: Kokia jūs buvote mokykloje?
E: Ar turėjote problemų su mokytojais?
Virginija:
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gal... Sudėtinga.
R: Ne. Tiesa, meluoju, turėjau problemų
su Aktyvi,
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kuriimli,
buvokartais
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lankiau šokių būrelį ir man reikėjo važiuoti į tokį konkursą, o aš nevažiavau, tada prasidėjo problemos.
M: Koks jūsų gėdingiausias įvykis mokykloje?
V:santykiai,
Man?
E: Kokie buvo mokinių ir mokytojų
kai jūs mokinotės?
M: Taip.
R: Na, jie buvo ir panašūs ir nepanašūs
į dabartinius. Vieną vertus, panašūs, todėl, kad mokytojas vistiek
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,dabar to nebėra. Dabar bet kuris mokinys žino nepalyginamai daugiau, kartais net daugiau už mokytoją,
jeigu gilinasi į ką nors, todė,l na, nevisai panašūs kaip dabar, bet tuo pačiu ir panašūs.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
kontrolinio.
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
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V:
Man
taip.
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
santykių, tiesiog būtų geriau, jeigu vieni kitus labiau suprastume.
M: Tai jūs buvote pavyzdinga mokinė?
V:
Nu,domitės
taip mokytoja
manė
(nusijuokė).
E: Ar
kas vyksta
pertraukų
metu ar po pamokų?
R: Priverstas domėtis, nes budžiu ir matau.
M: Ar turėjote problemų su mokytojais?
V: Ne.
M: Kokie buvo mokinių ir mokytojų santykiai, kai jūs
mokėtės?
V: Aš mokytoją visa laiką gerbiau, nors buvo tokių mokytojų,
į kuriuos aš žiūrėt negalėjau, bet mane tėvai auklėjo, kad
mokytojas tas žmogus ,kurį reikia girdėti, gerbti ir mokytis iš jo.
M: Ar labai pasikeitė?
V: Labai.
M: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
V: Viskas priklauso nuo šeimos. Jeigu šeimoje bus kalbama pagarbiai apie šitos profesijos atstovus, tai ir
vaikas juos gerbs.
M: Ar domites kas vyksta pertrauku metu ar po pamokų?
V: Tikrai taip, įdomu.

Apklausa
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
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nariai, kokių pageidavimų turime ir kaip galime gerinti atmosferą mokykloje.
E: Kokie buvo mokinių ir mokytojų santykiai, kai jūs mokinotės?
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,dabar to nebėra. Dabar bet kuris mokinys žino nepalyginamai daugiau, kartais net daugiau už mokytoją,
jeigu gilinasi į ką nors, todė,l na, nevisai panašūs kaip dabar, bet tuo pačiu ir panašūs.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
Apklausoje iš 65 dalyvių aktyviausiai dalyvavo 9 klasės mokiniai (16). Mažiausiai aktyvūs dėl savaime
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
suprantamų priežasčių buvo pradinių klasių mokiniai (8 ir 11 klasių mokiniai buvo nelabai aktyvūs dėl
gyvenimą, o jaunuoliams šiek tiek suprasti, kad mokytojus ir visą kitą slegia atsakomybė už tai, kad, na,
nesuprantamų priežasčių)
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
santykių, tiesiog būtų geriau, jeigu vieni kitus labiau suprastume.
E: Ar domitės kas vyksta pertraukų metu ar po pamokų?
R: Priverstas domėtis, nes budžiu ir matau.

Apklausa
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
Nežinia, ar dėl to, kad apklausa buvo vykdoma gruodžio mėnesį, ar išties Kalėdos beveik pusei mokinių
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Mažiausiai
šventėsproblemų
Helovinas,suRugsėjo
(tikriausiai
atspėti
kodėl),
jasvadovė.
pasirinko
R: Ne. Tiesa,mėgiamos
meluoju, turėjau
lietuvių 1-oji
kalbos
mokytoja,galima
kuri buvo
šokių
būrelio
Aš tik
du mokiniai.
Paskutinėje
– Velykos.
tas kitas
kurį
pasirinko
mokinys?
lankiau
šokių būrelį
ir man vietoje
reikėjo važiuoti
į tokįKoks
konkursą,
o ašvariantas,
nevažiavau,
tada
prasidėjovienas
problemos.
Penktadienis. Na, šventė gali būti ir kasdien, jei tik džiaugiasi širdis!
E: Kokie buvo mokinių ir mokytojų santykiai, kai jūs mokinotės?
R: Na, jie buvo ir panašūs ir nepanašūs į dabartinius. Vieną vertus, panašūs, todėl, kad mokytojas vistiek
buvo autoritetas, kažkiek daugiau žino, nei mokinys. Kitą vertus, tas autoritetas buvo toks neginčyjamas
,dabar to nebėra. Dabar bet kuris mokinys žino nepalyginamai daugiau, kartais net daugiau už mokytoją,
jeigu gilinasi į ką nors, todė,l na, nevisai panašūs kaip dabar, bet tuo pačiu ir panašūs.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
gyvenimą, o jaunuoliams šiek tiek suprasti, kad mokytojus ir visą kitą slegia atsakomybė už tai, kad, na,
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
santykių, tiesiog būtų geriau, jeigu vieni kitus labiau suprastume.
E: Ar domitės kas vyksta pertraukų metu ar po pamokų?
O kurios iš šių švenčių mokiniams NEPATINKA? Daugiau nei pusė mokinių teigia nemėgstantys Rugsėjo
R: Priverstas domėtis, nes budžiu ir matau.
1-osios šventės. Pasistengsime vėliau išsiaiškinti, ar jiems tiesiog daug maloniau atostogauti ir ši šventė
siejasi su pasibaigusiomis atostogomis, ar būtent šventės formatas jiems nėra patrauklus. Keletas mokinių
parašė, kad nėra švenčių, kurios jiems nepatiktų. Beje, kaip manote, ar gimtadienis taip pat nesurinktų nei
vieno balso, jeigu apklausoje dalyvautų mokytojai?

Apklausa
Emilija : Koks jūs buvote mokykloje?
Romas: Ramus, nedrąsus.
Neseniai praėjo Kalėdos, todėl pakalbėkime daugiau apie šią šventę. Kokios tradicijos dar gyvos mūsų
E:
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ManTaip
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12 patiekalų per Kūčias (51 iš 65) ir laužo kalėdaitį
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patlabai
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iš 65 mokinių). 5 mokiniai teigia nesilaikantys nė vienos iš išvardytų tradicijų.
E: Ar turėjote problemų su mokytojais?
R: Ne. Tiesa, meluoju, turėjau problemų su lietuvių kalbos mokytoja, kuri buvo šokių būrelio vadovė. Aš
lankiau šokių būrelį ir man reikėjo važiuoti į tokį konkursą, o aš nevažiavau, tada prasidėjo problemos.
E: Kokie buvo mokinių ir mokytojų santykiai, kai jūs mokinotės?
R: Na, jie buvo ir panašūs ir nepanašūs į dabartinius. Vieną vertus, panašūs, todėl, kad mokytojas vistiek
buvo autoritetas, kažkiek daugiau žino, nei mokinys. Kitą vertus, tas autoritetas buvo toks neginčyjamas
,dabar to nebėra. Dabar bet kuris mokinys žino nepalyginamai daugiau, kartais net daugiau už mokytoją,
jeigu gilinasi į ką nors, todė,l na, nevisai panašūs kaip dabar, bet tuo pačiu ir panašūs.
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
gyvenimą, o jaunuoliams šiek tiek suprasti, kad mokytojus ir visą kitą slegia atsakomybė už tai, kad, na,
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
santykių, tiesiog būtų geriau, jeigu vieni kitus labiau suprastume.
E: Ar domitės kas vyksta pertraukų metu ar po pamokų?
Daugiau
negudomėtis,
pusė mokinių
namuose
džiaugiasi gyva eglute (60 proc), maždaug trečdalis puošia dirbtinę
R: Priverstas
nes budžiu
ir matau.
eglutę. Šakos ir kitos dekoracijos mūsų mokinių namuose nėra populiarios. Ir tik trys mokiniai iš 65 per
didžiąsias metų šventes namų nepuošia.

Apklausa
E: Ką manote apie dabartinius mokinių ir mokytojų santykius?
R: Aš manau, kad tie santykiai gana neblogi, tiesiog reikėtų truputį gal mokytojams įsijausti į jaunuolių
gyvenimą, o jaunuoliams šiek tiek suprasti, kad mokytojus ir visą kitą slegia atsakomybė už tai, kad, na,
turi išmokyti ir bežaisdamas gali nespėti to padaryti, o šiaip neįvardinčiau jų kaip labai probleminių tų
Šventės
siejasi jeigu
ir su dovanomis.
Kokias
dovanas mokiniai mėgsta gauti ir dovanoti
santykių,neretai
tiesiog mums
būtų geriau,
vieni kitus labiau
suprastume.
labiausiai? Maždaug du trečdaliai mokinių per šventes labiau nori gauti dovanas, o ne pinigus. Kokia tai
turėtų
būti dovana?
Šiek tiek
daugiau
nei pusė
džiaugtųsi rankų darbo dovana, tačiau patys jų
E: Ar domitės
kas vyksta
pertraukų
metu
ar pomokinių
pamokų?
dovanoti
neskuba
– didžioji
dauguma
patys jų negamina.
R:
Priverstas
domėtis,
nes budžiu
ir matau.
Ar darote dovanas patys ? (kairėje)
Ar mėgstate gauti rankų darbo dovanas (šlepetes, muilą…) ? (dešinėje)

Stebint kiek daug pasaulyje išmetama dovanų popieriaus, nereikalingų dovanų ir kitų su šventėmis
susijusių atliekų, žmonės vis labiau skatinami dovanoti savo laiką ir patirtis. Pavyzdžiui, vietoje materialios
dovanos padovanoti neįprastą skanų patiekalą ar praleisti daugiau laiko su šeima ar draugais, keliauti. Taip
pat populiaru dovanoti ir intelektines dovanas – mokymus, paslaugų dovanų kuponus. Įkeliame keletą
idėjų, kuriomis pasinaudoję galėtumėte dovanas pakuoti iš antrinių žaliavų ir išvengti bereikalingos taršos.

Life hacks arba patarimai lengvesnei kasdienybei

Horoskopas

Avinas – gresia dvejetai, per pamokas negalėsite
susikoncentruoti į vieną dalyką ir labai blaškysitės. Galite
kartais nesuprasti lietuvių kalbos mokytojos.
Jautis - priešingai nei avinai, galėsite puikiai suprasti
pamokos temas ir sutelkti dėmesį. Kartais pastebėsite,
kad kai kurie dalykai jums darosi įdomūs.
Dvyniai - ginčai su mokytojais bus neišvengiami.
Atrodys, kad viską žinote geriausiai. Per pamokas norėsis
naudotis telefonu.
Vėžys - laukia sunkūs rytai, į pamokas eisite nervingi, nes
neissimiegojote ir dėl to negalesite susikaupti.
Liūtas - trukdysite pamokose, jums noresis kelti
triukšmą, nerašyti, neklausyti, nežiūrėti.
Mergelė - jei susikaupsite, seksis matematika, turėsite
daugiau nei įprastai gerų pažymių.
Svarstyklės - negalėsite apsispręsti, ar eiti į paskutines
pamokas. Dažnai jūsų sprendimus įtakos klasės draugai.
Skorpionas - drąstiski pasikeitimai pamokų metu: jeigu
mokėtės blogai, mokysitės gerai, ir atvirkščiai, tačiau
namų darbus daryti bus sunku.
Šaulys - darysite namų darbus ir gerai mokysitės,
numatyti nuostabūs santykiai su mokytojais ir mokiniais.
Tačiau galite pavėluoti į autobusą.
Ožiaragis - nesuprasite pamokų temų, bus sunku
susikaupti, gresia šešetai. Svarstysite paruoštukių
galimybę, tačiau išlieka didelių problemų tikimybė.
Vandenis - sutarsite su mokytojais, tačiau bus ginčų su
matematikos mokytoja, per pamokas jus įtakos suolo
draugas ir nuo jo priklausys jūsų pažymiai. Nusimato
vakarėlis.
Žuvys - visai „atsipalaiduosite” pamokų metu, telksite
dėmesį į pro langą matomą vaizdą, o ne į lentą. Galite
jausti šaltį rankose ir kojose.

2019-2020 mokslo metų akimirkos (rugsėjis-gruodis)
Rugsėjo 1-oji,
mokytojo diena,
kelionė į senelių namus
ir šunų prieglaudą,
naktys mokykloje,
gimnazijos šimtmetis ir
daug kitų...

Linksmasis puslapis

