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TALENTINGI 

 

Nuotrauka iš parodos Telšiuose. 

Kalbiname III g klasės mokinį 
Emilijų Klimą, šiais metais pa-
tekusį tarp Telšių apskrities mo-
kinių dailės olimpiados laureatų. 
Nuo kelių metų pradėjai piešti?  
Piešimu susidomėjau būdamas vie-
nuolikos metų, iš pradžių pradėjau 
piešti su grafitu, tada susidomėjau ir 
kitomis technikomis.  
Iš kur semiesi įkvėpimo piešimui?  
Iš interneto, iš kitų žmonių piešinių, 
kartais ir pats sugalvoju kažką, bet 
dažniausiai iš kitų žmonių. 
Ar lankai meno mokyklą?  
Ne, esu savamokslis. 
Ar žadi sieti savo likusį gyvenimą su 
piešimu?  
Taip, bet dar nesu įsitikinęs. 
Koks tavo mėgstamiausias piešinys, 
kurį esi nupiešęs?  

Sunku pasakyti, jų yra daug ir visi įspū-
dingi.  
Ar turi kitų hobių be piešimo?  
Taip, be piešimo dar daug kas patinka, 
pavyzdžiui, fotografija. Iš mokyklos da-
lykų mėgstu geografiją, anglų. 
Ar mėgsti skaityti knygas?  
Ne, visiškai neskaitau knygų. 
Ar tikėjaisi, kad pasieksi tokius gerus 
rezultatus olimpiadoje?  
Kaip ir tikėjausi, bet manau, jog galėjau 
ir geriau.  
Ar tavo tėvai mokė tave piešti?  
Ne, pats išmokau. Mama piešdavo ir iš 
jos esu pasisėmęs kažkiek idėjų, bet 
šiaip esu savamokslis. 
Linkime sėkmės! 

(Kalbino Deimantė ir Radvilė, II g klasė) 
 

Interviu su šokėja Aukse 
Stuopelyte skaitykite 2-ame psl. 

Kol dar nelepina vasariška kaitra, kol dar tik pradedame ragauti 
pirmąsias prisirpusias braškes, kol maudynėms dar nevilioja 
jūra ir kol visų minčių dar neužvaldė atostogos, pasitikim ketvir-
tąjį „Gimnazijos naujienų“ numerį. Kviečiame pasidžiaugti mo-
kiniais, kurių talentas ir kūrybiškumas skleidžiasi čia, šalia mūsų 
– Kulių gimnazijoje. O pasidžiaugus galbūt verta susimąstyti, 
kiek tiesos yra dažnai girdimuose mituose apie šiuolaikinius pa-
auglius. 

Malonaus skaitymo! 

Jaunųjų korespondentų būrelio komanda  Nuotrauka Justo Petraičio, 7 kl. 

Tęsiame rubriką „Susipažinkime“. Šį kartą kviečiame iš arčiau susipažinti su talentingais 
Kulių gimnazijos mokiniais Emilijumi Klimu ir Aukse Stuopelyte, kurių mėgstama veikla 
skleidžiasi už mokyklos ribų. Kokie jie – talentai šalia mūsų? 
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Kalbiname 4 klasės mo-
kinę Auksę Stuopelytę, 
kuri skina pergales sporti-
nių šokių konkursuose.  

Nuotraukoje Auksė su partneriu ir mokyto-
jais. 
 
Kaip kilo mintis pradėti lankyti 
šokius? Kažkas pasiūlė ar pati 
susidomėjai?  
Pradėjau nuo darželio, mama pa-
matė, kad aš noriu šokti ir tada susi-
domėjau ir nuo to laiko pradėjau 
lankyti šokių būrelį.  
Kiek tau buvo metų, kai pradėjai 
šokti?  
Pradėjau šokti nuo trejų metų. Lan-
kau sportinius šokius jau kokie šešti 
– septinti metai.   

Koks jausmas buvo, kai pirmą 
kartą atvykai į šokių salę?  
Buvo įdomiai, galvojau, kaip čia bus 
ateity, bet jausmas įdomus buvo. 
Koks tavo pirmas laimėtas prizas?  
Pirma laimėjau medalį, o paskui tau-
rės, daug taurių... 
Koks prizas tau yra svarbiausias?  
Daugiausia reikšmės buvo kai laimė-
jom Lietuvos čempionatą ir dar kai 
gavom tokias labai labai dideles tau-
res, sunkias dideles taures.  
Kaip  reagavo tavo artimieji, kai 
sužinojo, kad tu esi Lietuvos čem-
pionė?  
Iš pradžių mano artimieji net nepati-
kėjo, jiems buvo šokas. Paskui, lai-
kui bėgant, priprato prie šios minties. 
Dažniau yra taip, kad per čempiona-
tus mes nežinom nieko, kol nesušo-
kam, o po šokio vadovai stebi, kaip 
mus vertins teisėjai, ir tada gali su-
tikti arba nesutikti. 
Ar didžiuojasi tavimi klasiokai, tė-
vai, draugai?                 
Taip, manau, jie dažniausiai didžiuo-
jasi, nes ... pasiekimai tai geri... 
Ar visi tave priima kaip jauniausią 
šokėją kolektyve?  
Kartais priima, kartais nepriima, vi-
saip būna.  
Ar gerai sutari su partneriu? Iš 
kur jis? Kiek metų? Koks vardas?  
Kartais taip, kartais ne, bet dažniau-
siai sutariam. Jo vardas Nojus. Jam  
tiek pat metų, kiek ir man. Jis iš 
Plungės.  
Ar planuoji tęsti savo karjerą kaip 
šokėja? Ką žadi veikti ateityje?  
Taip, planuoju.  
Artimiausioje ateityje planuojam va-
žiuoti į Vokietiją, į Pasaulio čempio-
natą. Žadėjome važiuoti į Čekiją, bet 
ten nebuvo mūsu grupės, dar planuo- 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nuotrauka iš asmeninio albumo 
 
jame dalyvauti Estijoje ar Latvijoje 
vyksiančiuose konkursuose. 
Gal turi kokį palinkėjimą laikraščio 
skaitytojams?  
Visada siekite savo tikslų, kad ir kas 
benutiktų. 
Sėkmės! 

(Kalbino Neila ir Agnius, 6 klasė) 
 

 
  
 
 
 
 
 

Nuotrauka iš asmeninio albumo 

 

 
Pažįsti daugiau talentų? Supažindink mus!  

Parašyk:

gimnazijoskorespondentai@gmail.com
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NUOMONĖ 
 

Mitas ar tiesa: ką girdėjai apie šiuolaikinį paauglį? 
 
Ar teko girdėti teiginį, kad šiais laikais žmonės tampa vis mažiau empatiški, užsidarę savyje, mažai 
bendraujantys? Suaugę žmonės tai dažnai sako. Jų vaikystės ir paauglystės metais visas pasaulis 
buvo kitoks, todėl turbūt sunku suprasti, kas vyksta šiuolaikinio paauglio gyvenime.  
Ar paaugliai nebendrauja?  

Augdami mūsų tėvai, seneliai, proseneliai nebūtų net pagalvoję apie tokias technologijas, kaip išmanieji telefonai, 
planšetiniai kompiuteriai ir visos kitos išmaniosios priemonės. Dėl šių technologijų mūsų gyvenimas palengvėjo. 
Šiuolaikinis žmogus didžiąją dalį dienos praleidžia prie ekrano, todėl daugumai bendravimas vyksta internetu. Bend-
raujant internetu nereikia stovėti prieš žmogų akis į akį ir nuolat palaikyti pokalbio. Todėl šiuolaikiniam žmogui yra 
gerokai  sunkiau susirasti draugų be mobilaus, ir suaugusiems gali atrodyti, kad paaugliai nebendrauja, nes jie nenori 
bendrauti, jiems nerūpi aplinkiniai arba tapo bejausmiais.  

Ar jaunimas išties bejausmis?   

Paaugliui daug veiksmo vyksta telefone – kitaip nei vyresniam žmogui. Todėl ir susidaro toks nusistatymas prieš 
jaunimą. Bet šiuolaikinis žmogus, kad ir kiek laiko praleidžia prie ekrano, jis vis tiek viską girdi, net jei nesidairo 
aplink. Blogiausia, kad jam nuolat kartojama, kad visus išgyvenimus ir patiriamas emocijas sukelia paauglystė. Todėl 
kai paauglys bando atsiverti ir pasidalinti savo jausmais, yra nuvertinamas. Gali būti, kad suaugę nesupranta jų emo-
cijų ir nežino, kaip su jomis tvarkytis, todėl mano, kad viskas praeis tiesiog laikui bėgant. Bet paauglį tai skatina dar 
labiau užsidaryti savyje ir slėpti savo emocijas, o jas užgniaužti nėra taip lengva, kaip gali atrodyti. Palaipsniui emo- 

Tęsinys 4-ame psl. 

Projektas „Atvira bendruomenės kūrybos 
erdvė Kuliuose“                         

                                              

 

Per pirmąjį užsiėmimą mokiniai turėjo panaudoti savo vaizduotę dirbdami komandoje, kad iš įvairių medžiagų ga-
lėtų sukonstruoti kelių metrų tiltą, kuriuo galėtų pravažiuoti žaislinė mašinėlė. Antrajame užsiėmime mokiniai tu-
rėjo suvaidinti juokingas situacijas ir pasakyti kuo daugiau komplimentų vienas kitam. Užsiėmime su Remigijumi 
Žiogu mokiniai išmoko, kaip reikia paskirstyti gyvenimo dalykus taip, kad gyvenimas būtų tobulas. Paskutiniame 
užsiėmime mokiniai tūrėjo gerai pasukti galvą, nes reikėjo komandoje nufilmuoti filmą apie pyktį arba nerimą. Mo-
kiniai sužinojo kaip gražiai ir įdomiai nufilmuoti scenas su Simu Buziliausku.   

 (Justas ir Domantas, 7 kl.) 

Kulių gimnazija yra viena „Atvira bendruomenės kū-
rybos erdvė Kuliuose“ partnerių, tad vyresniųjų klasių 
mokiniai dalyvavo kūrybinio verslumo mokymuose jauni-
mui. Mokiniai turėjo keturis užsiėmimus, kurių temos 
buvo „Komandos formavimas" „Teatras ir verslas", „Kū-
rybiškumas kiekvieną dieną" ir ,„ Jei galėjau aš – gali ir 
tu!". Dalyviai mokėsi, kūrė, pasisėmė idėjų, praplėtė ži-
nias, įgavo puikios naujos patirties iš tokių populiarių 
žmonių, kaip aktorės Violetos Mičiulienės, renginių ve-
dėjo Remigijaus Žiogo, Aurimo Cibulsko, Aidos Breivie-
nės, Simo Buziliausko.  
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cijos kaupiasi, kol pagaliau išsilieja: pykčiu, isterija, agresija, liūdesiu. Taip pat dėl emocinio krūvio daug paauglių 
suserga depresija – liga, nuo kurios sunku pasveikti. Todėl ir ieškoma draugų internete, kur emocijų iškrova saugesnė 
– juk internetinį draugą prarasti ne taip skaudu.  Vadinasi, šiuolaikinis žmogus nėra bejausmis. Jam tiesiog yra sunku 
išreikšti susikaupusias emocijas, jeigu jos nėra vertinamos.  

Ar mums niekas neįdomu?  

Daugeliui yra susidariusi nuomonė, jog šiais laikais paauglius traukia tik kompiuteriniai žaidimai. Iš dalies tai tiesa, 
bet tai nėra vienintelė veikla, kuri mus domina. Dauguma paauglių turi pomėgį, kurį pasirenka dažniau nei žaidimus. 
Vieniems patinka gaminti maistą, kitiems groti, šokti, dainuoti, o daugumai – tiesiog leisti laiką kartu su draugais, 
šeima. Dažnai paaugliai tiesiog nesugeba surasti tos srities, kuri jiems patiktų. Būna ir taip, jog paauglys sako, kad 
jam neįdomu, tačiau giliai širdyje jis labai domisi ta veikla, tik galbūt nedrįsta žengti pirmo žingsnio. Tad norisi 
prieštarauti šiai nuomonei, jog paaugliams niekas neįdomu. Yra daug veiklų, kurios mus domina, tačiau kai kurie 
nedrįsta to parodyti, nes mąsto, jog susilauks neigiamų komentarų iš aplinkinių, kai kuriems atrodo, jog domėtis kitam 
nemėgstama veikla nėra „kieta“, o kiti tiesiog nesuranda tinkamos vietos ir laiko.  

Ką dar girdėjai apie šiuolaikinį paauglį?.. 

(Livija 8 kl., Deimantė, II g) 

 
                                 

      KŪRYBOS KAMPELIS 
 

Įvairiaspalvis kūrybos grožis: nuo pilkiausių iki šviesiausių tonų... 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
Ne visai čia daina, 

Nes situacija tokia: 

Mes pamiršom apie ką 

Kurti norime. 

Vaizdais kalbam, 

Grožį nešam, 

Mintį metam, 

Šviesą dedam, 

Purvini sėdim, 

Švaistome gėrį, 

Žiūrim į mėlį, 

Liudijam niekį. 

Jausmus karpau, 

Balsus girdžiu. 

Nepamirštu, draskau, 

Bet pasąmonėj gailiu. 

 

Anglis kramtau, 

Galvoti nesistengiu. 

Visiems ir sau vis kandu, 

Atsiprašyti nebandau. 

Pabodo jų kaukimas -  

Nieko negirdžiu 

Ir akis uždengiu, 

Nes žudo jų šaukimas. 
 

Durnių mes nelaukiam, 

Skambūs jų garsai 

Knisa protą visiškai, 

O jie dainuoja pastoviai. 
 

Jūs balsai pačius žemyn vis tempia. 

Mokslas dar net nepažengęs 

Išmatuoti jūsų tuščią erdvę. 

Jūsų žodžiai mus giliai smerkia. 

Nuotrauka Agniaus Zaleckio, 6 kl. 

Nuotrauka Justo Petraičio, 7 kl. 

Saulės Račkelytės  
(7 klasė)  

poetinės miniatiūros 
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Kulių gimnazijos laikraštį „Gimnazijos naujienos“ ruošė Jaunųjų kores-
pondentų būrelio nariai: Kamilė Stončiūtė, Saulė Račkelytė, Domantas 
Vaitkus, Deimantė Narkutė, Evelina Narkutė, Gytis Sabaliauskas, Agnius 
Zaleckis, Neila Vispulskaitė, Greta Gedvilaitė, Deimantė Kuprytė, Radvilė 
Žiliūtė, Simona Bastytė, Justas Petraitis. 
gimnazijoskorespondentai@gmail.com 

 

 

 

 

 

Medos Petrikaitės (5 klasė) 
kūryba 


