Mieli bendruomenės nariai,
,,Volungė“ atskrido
Šių mokslo metų pradžioje, rudenį, buvo išspausdintas moksleivių kūrybos almanachas
,,Volungė“. Graži mokyklos tradicija - sukaupti literatūrinės mokinių kūrybos, parinkti meno darbų
ir periodiškai išleisti rinkinį. Kartu šis almanachas buvo skirtas Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų
mokyklos 75 – ių metų jubiliejui paminėti. Ketinome knygą pristatyti viešai - vis laukėme tinkamo
laiko leisti jai sučiulbėti gyvais mokinių balsais. Bet, deja, teko nutūpti į virtualią erdvę… Todėl, kaip
šio almanacho sudarytoja (esu lietuvių kalbos mokytoja Vesta Tamulionienė), norėčiau papasakoti
apie leidinį, atkreipti dėmesį į, mano nuomone, geriausius mokinių literatūrinius darbus, pateikti
keletą iliustracijų ir tokiu būdu pristatyti rinkinį mokyklos puslapio skaitytojams.
Šį kartą ,,Volungė“ rudeninė: viršelyje geltoni, raudoni krintantys lapai šiltos samaninės
spalvos fone. Intensyvi viršelio spalvų paletė siejasi su spalvotomis iliustracijomis ir nuotraukomis
knygos puslapiuose.

Rinkinio turinys – skyriai apie tėvynę, Vilnių, mokyklą, apie gamtą ir žmogų. Tėvynės temą
pradeda aktualus, parodantis jauno žmogaus poziciją 13 klasės mokinės Rūtos Karvelytės eilėraštis
,,Tėvynė – labiausiai brangintinas turtas“. Greta Sąjūdžio laikų nuotrauka, ji be žodžių pagrindžia ir
patvirtina Rūtos išsakomas mintis. Nuotraukoje dominuojančios raudonos spalvos sukuria sąšauką su
stipria emocija, pabrėžtinai išsakytu jausmu tėvynei 11 d kl. mokinės Sofijos Juozapaitytės eilėraštyje
,,Mano tėvyne“: ,,Esu karys, pasiryžęs numirti/ Ne dėl šlovės, o dėl tavęs, / Mano gimtine, / O mano
Tėvyne!”

Vilniaus tema įdomiai traktuojama 12 d kl. mokinės Urtės Kamilės Armonaitės impresijoje
,,Mano miestas“. Vilnius – pirmiausia brangios vaikystės vietos, apgaubtos šiltų prisiminimų, bet,
svarbiausia, į miestą žvelgiama lyg į meno muziejų po atviru dangumi – nepakartojamas Užupis
,,diktuoja“ savo kompozicijas: ,, ... aplinka atrodo siurrealistiškai. Pagalvojau, kad net galėčiau
nutapyti, ką matau, ir niekam nekiltų mintis, jog tokia vieta iš tikrųjų yra Vilniuje.”
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atskleidžiama mokyklos svarba, parodoma, kaip mokykla
augina žmogų, suteikia svarbiausių vertybių. Kalbantysis jaučia
artėjantį išsiskyrimą, todėl jo žodžiai kupini emocinės įtampos,
jautrumo: ,,Turbūt nedaug gyvenime atrasiu vietų, tokių mielų
mano širdžiai kaip ši mokykla, ji užaugino ir suformavo mane –
žmogų, koks esu dabar.“
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Buinevičiūtės avinėlis: ,,Laukais
bėga, risnoja /Avinėlis laibakojis. /
Bėga per pusnynus baltukas /
Mažytėlis aviniukas. [...] Ėriukas atbėgs pas vaikus / Į jų
gražiausius sapnus“( eilėr. ,,Žiemos vakaras“). Būties pajautimas natūraliai išsakomas 12 a kl.
mokinės Aurelijos Jakimavičiūtės eilėraštyje – paprasta, lakoniška raiška, gyvas atsivėrimas: ,,Man
patinka / Tiesiog būti: / Rytą atverti langą, / Stebėti vis stiprėjančią liūtį...“
Mūsų mokiniai išbandė nelengvą soneto žanrą, paminėčiau 11
d kl. mokinės Vėjūnės Razgaitytės eilėraštį ,,Sonetas“, kūrinys
išsiskiria visai kitokiu kalbėjimu – mąstymu, problemos svarstymu ir
šviesia, pozityvia pabaiga: ,,Kai blogį nugali gerumas / Ir džiaugsmas
viską vainikuoja, / Tai vėlgi supranti, kad meilė egzistuoja.“
Rinkinio skyrius ,,Prie apskrito stalo“ atėjo iš ankstesnio
almanacho ir, mano nuomone, tokia rubrika yra vykusi bei tęstina. Tai
galimybė mokiniui rimčiau į kažką pasigilinti, pamąstyti, išsakyti savo
nuomonę. Ir šiuose kukliuose mokinių pasvarstymuose, įžvalgose
galima apčiuopti svarbių, net pamokančių dalykų.

Trauką sukurianti knygos dalis – mokinių interviu su mokytojais. Tai smalsių mokinių
,,invazija“ į mokytojo asmenybės lauką - mokytojams teko ,,išeiti į sceną“. Pedagogų mintys apie
dalykines patirtis – įdomios ir reikšmingos. Nors, kaip teigė patys mokytojai, jų atsakymai skirti ne
viešajai, o vidinei – mokyklos - erdvei.

Atskirai norėčiau paminėti almanacho maketuotojos, dailės mokytojos Vitos Naumavičienės
indėlį. Tekstai išdėstyti, sukomponuoti taupiai ir kartu darniai, išlaikomas tinkamas iliustracijų ir
tekstų santykis. Pasikartojantis elementas - horizontalios spalvotos linijos, jos ne tik atskiria ar
aprėmina tekstus, bet ir praturtina puslapį. Tokiu būdu kuriama kūrybiška, bet kartu nuosaiki linijų,
tekstų ir iliustracijų dermė.
Knygos paskutiniame viršelyje tarsi neatsitiktinai pavaizduotos uogos, simbolizuojančios
mūsų rudeninį derlių. Kiekvieno mokinio ir mokytojo indėlis svarbus, kiekvieno mintys savaip
įdomios, kiekvienas išsisakymas kuria rinkinio vertę. Užbaigsiu Majos Kačerauskaitės žodžiais:
,,mylimieji, skaitykit“, - kol sulauksime kito derliaus, kitos knygelės.
Vestutė Tamulionienė

