
 

    MMOOKKYYKKLLOOSS         VVIINNYYSS  
 Visi šalkauskiukai, vienykimės!

  

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bendruomenės laikraštis                         2011 m.  lapkritis        Nr.3   

 

Nordplus Junior dvišalis tarptautinis mainų projektas su Islandijos Hofn m. FAS gimnazija 

 
,,Saulė ir vėjas. Kas dar? 

Alternatyvūs energijos šaltiniai – jų poveikis aplinkai ir ekonomikai“ 

 

                      „Nordplus Junior AER Lithuania+Iceland“ 

 

 Tikriausiai nieko nenustebintume pasakę, kad teko dalyvauti dvišalėje mainų programoje. Tokie 

projektai ne tik ne naujiena dabartinėje visuomenėje, bet ir tikrų tikriausia mada. Vis daugiau mokyklų, 

gimnazijų ir universitetų Lietuvoje kuria bendradarbiavimo programas su užsienio šalių mokyklomis ir 

universitetais. Dažniausiai tai būna populiariosios šalys, tokios kaip Vokietija, Švedija, Prancūzija, tačiau 

vis labiau populiarėja mainų (ERASMUS) projektai su egzotiškomis šalimis, pavyzdžiui, Turkija, Ispanija, 

Portugalija. Ne išimtis ir Stasio Šalkauskio gimnazija. Mokytojų Jūratės Rimšaitės ir Neringos 

Čekanauskienės dėka mūsų gimnazija dabar taip pat gali pasigirti projektu su savaip egzotiška šalimi - 

Islandija. 

 Lapkričio 5-12 dienomis mūsų Stasio 

Šalkauskio gimnazijoje vyko dvišalė NORDPLUS 

Junior mainų programa su Islandijos Hofn miestelio 

FAS gimnazija. Šio projekto metu įgijome patirties 

bendraudami su užsieniečiais, lavindami anglų 

kalbos žinias bei priimdami žmones kaip 

individualybes su savais norais, pasiūlymais ir 

pageidavimais. Taip pat sužinojome daug naujo, nes 

vis dėlto lietuviai su islandais susitiko ne šiaip sau. 

Pagrindinė šio projekto idėja ir tema buvo 

„Atsinaujinantys energijos šaltiniai – jų poveikis 

aplinkai ir ekonomikai“.  

Šios temos dėka mokiniai iš abiejų šalių galėjo 

atidžiau pažvelgti į esamas problemas planetoje. 

Mes nagrinėjome tiek Islandijoje, tiek Lietuvoje 

taikomų alternatyviųjų energijos šaltinių rūšis, 

kūrėme projektus su pasiūlymais ir idėjomis, kaip 

būtų galima skatinti alternatyviųjų energijos šaltinių 

taikymą abiejose šalyse, gerinti ekonominę situaciją 

ir spręsti ekologines problemas. Gaminome darbelius iš buitinių atliekų, siekdami patraukti visuomenės 

dėmesį, kaip svarbu rūšiuoti ir perdirbti atliekas, dalyvavome pažintiniuose vizituose, kurių metu turėjome 

puikią galimybę pažvelgti, kaip atsinaujinantys energijos šaltiniai atrodo realiai.  
(tęsinys 2 psl.) 
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     Kaip ir įprasta kasdieniniame gyvenime, po sunkių (gal ir nelabai ) dienos darbų mūsų laukė smagios, 

mokytojų sugalvotos veiklos. Pirmadienio popietę su visa grupe važiavome į Šaulių Žaliūkių malūną. 

Malūnininko troboje susipažinome su XX a. pradžios Lietuvos istorija, to meto žmonių buitimi. Turėjome 

galimybę stebėti juodos lietuviškos duonos kelią nuo rugių iki duonos riekės ir patys savo rankomis išsikepti 

rugių duonelę. Islandų mokiniams šis procesas patiko, tačiau duonos skonis jų nesuviliojo.  

Antradienį lankėmės Šiaulių karinio oro uosto NATO bazėje ir turėjome galimybę ne tik pabendrauti su 

uniformuotais kariškiais iš Danijos, bet ir apžiūrėti karinius lėktuvus bei pasėdėti piloto kėdėje! Šis vizitas 

ypatingą įspūdį paliko islandams, nes jų šalis karinių lėktuvų neturi. 

Trečiadienį lankėmės Šiaulių universiteto Gamtos mokslų fakultete ir klausėmės dėstytojos A. 

Pelanskienės paskaitos apie įvairias atsinaujinančių energijos šaltinių rūšis, vandenilį. Turėjome galimybę 

prisiliesti prie įvairių ten esančių prietaisų ir stebėti, kaip gaminama energija ir kiek jos galima pagaminti, 

pvz., minant paprasčiausią dviratį! Trečiadienio vakarą pliuškenomės pramogų ir laisvalaikio centre 

„Impuls“, kur ne tik smagiai praleidome laiką, bet ir puikiai pailsėjome.  

Ketvirtadienis buvo ekskursijų diena. Lankėmės Lietuvos širdyje - Kaune. Apžiūrėjome Aukštrakių 

sąvartyną, pasikalbėjome su Lietuvos ūkininku, savo žemėje įsirengusiu privatų vėjo malūną, pamatėme, 

kaip atrodo saulės kolektorių pieva – šiuo metu esanti didžiausia saulės jėgainė Lietuvoje.  

Penktadienį po visų darbų pristatymo su mokytojų 

pagalba gimnazijoje surengėme atsisveikinimo 

vakarėlį su dainomis, užkandžiais ir žaidimais. 

Netrūko nei judesio, nei juoko, nei geros nuotaikos, 

nors tikrai visų dalyvių širdelės mažiau ar daugiau 

virpėjo, pagalvojus apie islandų išvykimą. 

 Žinoma, mūsų laisvalaikiu rūpinosi ne tik 

mokytojos, didžiąją dalį planavome patys. Su islandų 

mokiniais ėjome apsipirkti į prekybos centrus, 

pažiūrėti komedijos į kino teatrą, pavalgyti įvairaus, 

žinoma, ir lietuviško, maisto. Vieną vakarą 

čiuožinėjom ant ledo, kitą vakarą pliuškenomės pirtyje, 

dar kitą smagiai žaidėme boulingą. Lietuviai 

nuoširdžiai stengėsi, kad naujų draugų iš Islandijos 

viešnagė Lietuvoje būtų pilna įspūdžių. Todėl visi 

stengėsi būti drauge ar bent jau susiskirstyti į grupes, 

kad būtų įdomiau bendrauti ir leisti laisvalaikį. Būtent 

laisvalaikio metu lietuviai ir islandai galėjo vienas kitą 

daugiau ir artimiau pažinti.  

    Mūsų nuomonė apie islandus daugmaž sutampa: jie yra atsipalaidavę, nesusikaustę, savo nuomonę 

turintys paaugliai. Jų draugiškumas privertė juos pamilti, lygiai kaip ir juos pačius sužavėjo ir patraukė 

lietuvių atvirumas. Jie negailėjo gerų žodžių mums, lietuviams, ir, žinoma, pačiai Lietuvai: „10 balų 

Lietuvai, nuostabi šalis“- štai tokie pasisakymai pasklido internetinėje erdvėje islandams grįžus namo. Jie 

ilgisi mūsų, mes ilgimės jų, todėl gera žinoti, kad jau po keturių mėnesių mes vėl su jais susitiksime... Tik 

šįkart Islandijoje! 

 Taigi, visi žino, kad mainų programos yra pilnos įvairiausių įspūdžių, patirties ir naujovių, tačiau ne 

visi ryžtasi jose dalyvauti. Lietuviai, atsiverkite naujovėms ir semkitės iš gyvenimo viską, ką galite! 

Šalkauskiečiai, naudokitės mokytojų darbu ir gimnazijos suteiktomis galimybėmis dalyvauti tokiose 

programose, nes tai yra puiki galimybė tobulėti, aplankyti ne tik svečias užsienio šalis, bet ir giliau pažvelgti 

į savo tėvynę.  

                                                                                                                              Aurelija Urbonaitė (IVa kl.) 
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        Laikas, praleistas su islandais,  buvo nerealus!  

        Islandai nuo lietuvių nelabai kuo skiriasi. Jie 

draugiški, linksmi ir mandagūs. Įdomu buvo bendrauti, nes 

jie daug išmano apie alternatyviuosius energijos šaltinius ir 

galėjome šnekėti ne tik  apie mus pačius, bet ir 

mokslinėmis temomis. Kuo daugiau bendravome, tuo 

labiau patiko būti jų draugijoje. Visi šios mainų programos 

dalyviai esame patenkinti jų atvykimu, nes ne tik pažinome 

linksmus kitos šalies žmones, bet ir patys lietuviai tapome 

gerais draugais.  

        Labai laukiame mūsų, lietuvių, kelionės į Islandiją ir 

tikimės, kad ten taip pat gerai praleisime laiką.  

                                                                                                                      

                                                    Gytė Šoblinskaitė (II c kl.) 

 
Beno Žukausko (II a kl.) nuotraukos                                                            
 

 

                                                 ATEITININKŲ AKADEMIJA 
 

         Per rudens atostogas Kaišiadoryse, A. 

Brazausko gimnazijoje, duris atvėrė Moksleivių 

Ateitininkų Rudens Akademija (MARA).  

Mokykla labai   šiuolaikiška, graži ir jauki, 

malonu joje pabuvoti. Kiekvieną dieną eidavome 

į Šv. mišias į netoli mokyklos esančią Katedrą. 

Taip pat kasdien turėdavome po vieną paskaitą, 

kurios metu profesoriai dėstė mintis apie 

Apšvietą, kodėl reikia mokytis ir kaip reikia 

mokytis. Dauguma užsiėmimų vykdavo 

nedidelėse grupelėse, kuriose mes aptardavome 

dieną, šnekėdavomės, kartais gaudavome 

užduočių pasiruošti grupelėse kokiam nors 

pristatymui ar išnagrinėti kokį nors aktualų 

mums tekstą. Beje,  maistas valgykloje buvo 

labai skanus. 

          Akademijos metu vyko MAS (Moksleivių 

Ateitininkų Sąjungos) suvažiavimas, kuriame 

buvo renkama nauja MAS taryba. Daug 

sužinojome apie MAS sandarą ir kitus mums 

aktualius dalykus. Žinoma, mes ne tik mokėmės, švietėmės ir klausėme paskaitų... Lauke žaidėme  visokius 

judrius žaidimus, šokome liaudiškų šokių vakare, turėjome gitarų vakarą, dainavome, turėjome orientacinį 

žaidimą mokykloje ir daug visokiausių kitų žaidimų, atsivežtų iš kitų miestų. Buvo tikrai labai linksma, 

susiradome naujų draugų iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių. Toks jausmas, kad patys draugiškiausi ir 

šilčiausi žmonės buvo susirinkę būtent čia, į Akademiją.  

                                                                                                                                Beatričė Užkuraitė (III c kl.) 
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              SVEČIUOSE - MOKYTOJAI 
 

Lapkričio 18 d. popietę į gimnazijos skaityklą buvo 

pakviesti mokytojai, dirbę mūsų mokykloje ir neseniai 

atšventę garbingus jubiliejus. Tai lietuvių kalbos mokytoja 

Irena Bielskytė, vokiečių kalbos mokytoja Gema Vilkienė, 

pradinių klasių mokytojos Aldona Galvičienė ir Elena 

Jakučionienė bei lietuvių kalbos mokytojas Egidijus Lapkus. 

Juos sveikino gimnazijos direktorė, kolegos ir buvę 

mokiniai. Gera buvo prie kavos ar arbatos puodelio 

pasišnekučiuoti, apžiūrėti parodą „Akimirkos mokykloje“ ir, 

be abejo, matyti švytinčius svečių veidus...  

 

                                                             

KŪRYBA 
 

Suėdė tylą vilkai. 

Ar jauti, kaip lekia mintys? 

Nepyk ant saulės, 

kuri verčia susiraukti, 

geriau surask mane,   

ateinant nakčiai. 

         
(tęsinys 5 psl.) 
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Aš už tavo pečių, 

bet prieš  tavo akis. 

Matai? 

Žengiu nedrąsiai prieš tave 

link lūpų. 

Įkvėpk manęs 

ir dvasia sušils. 

 

Prasilenkia du paukščiai, 

sugrįžta vilkai. 

Ir mūsų akys  moka bendrauti, 

o rankos neklysti. 

Ir vėl iš naujo surask mane, 

kai bus tylu. 

Aš parodysiu, kokia iš tikrųjų 

gali būti saulė,  

o tu mane  parvesi čionai...  

 Greta Jankauskytė (III c kl.) 

 

 

 

 

 

 


