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Sveikas, mielas Skaitytojau!
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Vienas nuoširdžių ir tyrų džiaugsmų yra poilsis po darbo. (Immanuel Kant)

Vakarė Černiauskaitė 5b

Ar pastebėjai, kaip greitai pralėkė mokslo metai? Ne už kalnų vasara ir mūsų
atostogos. Bet dar susiimkime ir sėkmingai pabaikime likusias mokslo
savaites. Grįžusieji į mokyklą, išnaudokite likusį laiką gyvai bendraudami su
draugais, bendraklasiais, kuriuos ilgą laiko tarpą matėte tik 2D formatu, o
likusieji nuotoliniame mokyme nenusiminkite, išeikite pasivaikščioti, pailsėti
gamtoje, kai tik dangus nerauda. Šie metai mums visiems buvo kitokie,
susidūrėme su neįprastais sunkumais, bet puikiai sugebėjome juos įveikti. Šis
karantino laikas parodė, jog galime įveikti bet ką ir mokame prisitaikyti prie
besikeičiančių situacijų.

Elena Jarmalavičiūtė 12d

Na, o šiais mokslo metais ,,ČMM Užkulisiai“ sveikinasi jau paskutinį kartą!
Tikimės, kad šių metų pavasarį bent maža dalelyte sugebėjome prisidėti prie
jūsų geros ir pozityvios nuotaikos kūrimo. Su kiekvienu nauju numeriu
stengsimės ir toliau tobulėti. Tikimės kitais metais išvysti naujų veidų, kurie
įsilietų į mūsų entuziastingą komandą. Degu dideliu noru su visais susitikti ir
gyvai apkabinti.
Ir, žinoma, linkiu visiems puikiai išlaikyti tiek brandos, tiek specialybių
egzaminus bei patirti nuotykių prisodrintą vasarą!
Pagarbiai laikraščio redaktorė Lėja Povilaitytė

www.vpfoto.lt

PSL.

Pirmas egzaminas birželio 7d.
Mielas esamas ar būsimas dvyliktoke.
Nors VBE (valstybiniai brandos
egzaminai) nėra baisiai reikšmingas
įvykis žmogaus gyvenime, mokyklą
vis tiek norisi užbaigti maksimaliai
gerais egzaminų rezultatais. Todėl
perskaičiau 10 pirmų straipsnių,
kuriuos išmeta Google, kai įvedi „Kaip
pasiruošti egzaminams“, ir noriu su
Tavimi pasidalinti keliais patarimais,
kurie, tikiuosi, padės nesutrikti kovoje
su egzaminais.
Pasiruošimas
Prieš kimbant į mokslus svarbu
išsikelti aiškų pozityvų tikslą, kuris
Tave palaikytų visą pasiruošimo laiką
ir tarsi sakytų „Tu gali, Tau pavyks“,
pvz., surinkti 90-100 taškų. Šio tikslo
siekiant svarbu išsiaiškinti, ką dar
reikia
išmokti
ar
pasikartoti
(www.nec.lt egzaminų programos) ir
susidaryti detalų mokymosi planą.
Taip pat rekomenduojama kaip nors
atnaujinti savo mokymosi aplinką:
perstumti stalą ar pasiimti kitos
spalvos tušinuką, pasidėti stiklinę su
vandeniu ir dubenėlį su riešutais, jog
mokantis būtų juntamas lengvumas ir
neslėgtų senojoje vietoje susikaupusios
būsenos. Be to, jog pats intensyviai

rūpiniesi savo mokymosi gerove, gali
pasikalbėti ir su savo šeimos nariais,
paprašyti, jog jie suprastų visą tave
kamuojančią įtampą ir stengtųsi
netrukdyti su papildomais rūpesčiais,
paaiškinti, jog jų supratingumas turės
įtakos Tavo pasiekimams. Jog nerimo
būtų
dar
mažiau,
nuodugniai
išsiaiškink, kaip ir kur vyks egzaminas,
kaip atrodys užduotys, kada reikia į jį
ateiti, kur palikti telefoną ir kitus
daiktus. Tiksliai žinodamas, ko tikėtis,
jausiesi ramiau. Todėl nesidrovėk ir
klausk savo mokytojų, ko gali tikėtis
egzamino metu.
Mokymasis
Mokytis ar prisiminti jau išmoktą
medžiagą reikia kuo efektyviau. Tam
padeda mokymasis per asociacijas
(tam tikrą informaciją susiejant su
kokiu nors veiksmu, prisilietimu,
kvapu, žodžiu iš tos pačios raidės).
Taip pat labai naudingas yra schemų ir
minčių žemėlapių braižymas, nes
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Laisvalaikis

tuomet informacija tampa vaizdesnė,
suprantamesnė. Nepamirškime, jog
rašymas ranka ar konspektų skaitymas
balsu įgalina skirtingas atmintis ir
informacija taip įsisavinama lengviau.
Labai svarbu, jog Tau besimokant būtų
kuo mažiau aplinkos dirgiklių, kad
smegenys
galėtų
visiškai
susikoncentruoti į mokslą, tad telefoną
geriau palik kitame kambaryje ar duok
pasaugoti mamai. Jog netaptum tikra
knygų žiurke, susirask draugą, kuris
taip pat kaip ir Tu nori egzaminus
išlaikyti kaip įmanoma geriau, ir
mokykitės kartu, taip atsiras lengva
konkurencija ir žaidybinis mokymosi
elementas. Jei žaidimų norisi daugiau,
pabandyk kelti kuo daugiau klausimų.
Pradžioje į juos pabandyk atsakyti
pats, bet negaišk per daug laiko ir
klausk mokytojo, taip visas mokymasis
taps šiek tiek asmeniškesnis ir
aktualesnis būtent Tau. Reikiamą
informaciją stenkis gauti skirtingais
būdais ir pabandyk ją kaip nors
susisteminti ir susikonspektuoti, ir,
žinoma, kartais sugrįžk prie jau
išmoktų dalykų,
juos pasikartok.

Ei, bet nepamiršk ir pailsėti, nes
įtemtai mokydamasis vargini savo
kūną ir prastėja Tavo emocinė
savijauta. Jog to išvengtum, suprask dabar yra labai įtemptas laikotarpis ir
tavo kūnas turi gyventi sveiku ritmu
(būti gryname ore, judėti, su maistu
gauti visų reikalingų medžiagų,
miegoti, kaip nors nusiraminti), kitaip
jis paves Tave jau pirmąją mokymosi
savaitę. Taip pat svarbu neapleisti
bendravimo su „likimo broliais“, jų
padrąsinimo ir palaikymo, prašymo,
patarimo ar tiesiog lietingo pavasariško
oro aptarimo.
Didžioji diena
Prieš egzaminą nepamiršk iš vakaro
susidėti reikiamus daiktus, gerai
išsimiegoti, sočiai papusryčiauti ir į
egzamino vietą atvykti kokia 15
minučių anksčiau, jog sumažintum
nereikalingo streso riziką. Dieną prieš
jau taip įtemptai nesiruošk, ir
svarbiausia nusiramink, juk padarei
viską, ką galėjai, daug stengeisi ir esi
šaunuolis, Tau teliko atsisėsti ir
parašyti viską, ką žinai.

Linkiu vaisingo pasiruošimo egzaminams,
Elena Jarmalavičiūtė 12d
ČMM
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Deguonies minutė
Dažniausiai žmogus kvėpuoja nesąmoningai,

Kaip

nesusimąstydamas, priimdamas šį procesą lyg

patartumėte

savaime suprantamą ir nesureikšmindamas jo.

kvėpuoti

O be reikalo, nes kvėpavimas yra didžiulė jėga,

sportuojant,

kuri

galbūt sportui

keičia

žmogaus

gyvenimo

kokybę

priklausomai nuo to, kaip jis kvėpuoja.

yra

Sąmoningas

mas tam tikras

kvėpavimas

(arba

tinkamas

kvėpavimas) padeda žmogui būti ryšyje su

pritaiko-

kvėpavimas?

pačiu savimi, susikaupti, sustiprėti, aprūpinti ir
išnaudoti daugelį savo aspektų.
-Norėčiau paneigti mitą, jog yra viena ir ta
Kaip kvėpuoti taisyklingai?

pati kvėpavimo technika. Tai yra labai

Burna

individualus

neturi būti pražiota, – žinoma, jei tuo

dalykas

ir

kiekvienas

metu jūsų nekankina sloga.

turėtumėme surasti sau patogų ir patinkantį

Kvėpuokite

būdą.

per nosį, kad oras, patenkantis į

smegenis, apsivalytų ir sušiltų.
Pilvas

Vieniems

žmonėms

priimtiniau

kvėpuoti pro nosį, o kitiems pro burną.

ir nugara vienu ritmu su plaučiais gali

judėti, tik jei jūsų laikysena taisyklinga.

Ką reikėtų daryti, jeigu sportuojant pradeda

Stenkitės,

skaudėti dešinį pilvo šoną?

kad jūsų kvėpavimas būtų lygus.

Kasdien po

vieną – du kartus darykite

įkvėpimo ir iškvėpimo treniruotes.

-Skaudėti šoną pradeda dėl netaisyklingo
kvėpavimo arba, kitaip tariant, dėl užspaustos

Norėdama

daugiau

nusprendžiau

sužinoti

pakalbinti

šia

fizinio

tema,

diafragmos. Labai svarbu atliekant pratimus

lavinimo

nepamiršti kvėpuoti. Dažnai dėl susikaupimo

mokytoją Žanetą Gurkovą.

ar

pratimų

sudėtingumo,

užmirštame

kvėpuoti, todėl ir pradeda skaudėti šoną.
Galbūt žinote kokių nors kvėpavimo ar
nusiraminimo būdų prieš lipant į sceną?

Noriu padėkoti mokytojai Žanetai Gurkovai
už nedidelį interviu!

-Kvėpavimo būdų yra tikrai nemažai ir, manau,
šiuolaikiniam

jaunimui

yra

nesunku

jų

Tikiuosi šie patarimai pravers mūsų skaitytojams.

susirasti internete. Kadangi pati nesu scenos
žmogus, iš mano perpektyvos yra šiek tiek
sunkiau kalbėti. Esu girdėjusi apie gilius
įkvėpimus ir iškvėpimus.
Vakarė Černiauskaitė 5b
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Mes ne vieni...
Noriu

jums

pristatyti

mokinę

iš

Vokietijos - Jadwigą Bujnowską. Kol
nebuvo pandemijos,
chorą,

kuriame

Jadwiga lankė

nepaprastai

daug

dainininkų, ir gastroliavo po Europą.
Aišku, jos mokykla irgi ypatinga! Taip
pat Jadwiga yra buvusi ir Lietuvoje,
tada mes ir susipažinome. Tad siūlau
paskaityti mūsų trumpą interviu ir kartu
šiek

tiek

sužinoti

apie

kitos

šalies

moksleivių

kasdienybę.

Jadwiga,

trumpai papasakok apie sa-

vo mokyklą Vokietijoje.
Mano

mokykla

yra

rinktis tarp prancūzų, rusų ir čekų
Sorbisches

kalbų.

Mūsų mokykla turi labai

gimnazija „Bautzen“ Serbski gymnazij

sėkmingas tinklinio komandas visos

Budyšin (sorbų k.) Joje mokinasi apie

šalies mastu, todėl sporto pamoka išties

450 mokinių. Visame pasaulyje mes

orientuota į tinklinį.

esame vienintelė sorbų (

sorbai -

nedidelė tauta, gyvenanti dabartinės
Vokietijos

istoriniame

Lužicos

regione) gimnazija. Taigi, manau, kad



Ar tavo mokykloje yra karantinas?
Ar gali mokiniai eiti į mokyklą, o gal
jie mokosi nuotoliniu būdu?

tai yra tikrai ypatinga. Čia mokomės

Praėjusiais

mokslo

kelių kalbų: turime lankyti vokiečių,

turėjome

sorbų ir anglų kalbas ir mes galime

gegužės mėnesiais, todėl turėjome

likti

mokintis

metais

namuose

nuotoliniu

mes

kovo

būdu.

ir

Nuo

birželio vyresniosios klasės galėjo vėl
eiti į mokyklą. O šiais mokslo metais
viskas prasidėjo normaliai, einame į
pamokas. Aišku, jei kam nors iš klasės
pasitvirtindavo COVID -19, tuomet

visa klasė turi likti namuose dvi
savaites

ČMM
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namuose. Man saviizoliuotis teko tik

savaitę jie keičiasi, todėl B grupė yra

vieną kartą, nes rudenį vienas mano

mokykloje, o A grupė - namuose.

klasės

Taigi mokykloje mokinių yra mažiau,

mokinys

buvo

susirgęs

COVID -19 virusu.

todėl mažesnė galimybė užkrėsti.

Gruodžio ir sausio mėnesiais buvo

Dvyliktokai (taigi ir aš) turi tik jų

paskelbtas

egzaminų

karantinas

mūsų

dalykų

gautume

atsargumo dėl šventinio laikotarpio,

egzaminui. Taigi dabar esame gerai

bet jau vasarį vyresnieji galėjo vėl

pasirengę. Nuo kitos savaitės visi

eiti į mokyklą, o nuo kovo pradžios ir

paskutiniųjų metų moksleiviai turi

jaunesnieji

likti namuose, nes po dviejų savaičių

vėl

lankyti

mokyklą.

reikalingas

kad

mokykloje, buvo nuspręsta imtis

galėjo

visas

pamokas,

žinias

rašome egzaminus ir dvi savaites
būsime atskirti nuo visų vien tam, kad
išvengtume rizikos užsikrėsti virusu ir
visi galėtume dalyvauti egzaminuose.
Egzaminus ruošiamės laikyti atėję į
mokyklą.
Taip pat vyksta mažiau renginių, bet
iš esmės jie yra leidžiami, pavyzdžiui,
mums buvo leista surengti klasės
karnavalą, tiesiog turėjome laikytis

taisyklių.
Kokie

ČMM

apribojimai yra taikomi tavo

mokykloje, siekiant išvengti COVID -

Tu

19?

je ir mokinaisi net dviejose Lietuvos

Šiuo metu pamokose ir koridoriuje

mokyklose. Kaip manai, kuo skiriasi

visą laiką turime dėvėti kaukę. Du

vokiečių ir lietuvių mokyklos?

kartus per savaitę turime atlikti

Vokiečių ir lietuvių mokyklos išties

greitąjį „COVID -19“ testą. Mes

skirtingos.

Mūsų

mokyklose

turime sistemą jaunesniems. Juniorų

Vokietijoje

yra

sumontuoti

klasės (5 - 10 klasės) suskirstytos į

skaitmeniniai įrenginiai, pavyzdžiui,

dvi grupes - A ir B grupes. A grupė

išmaniosios

eina į mokyklą vieną savaitę, o B

mokytojas turi planšetinį kompiuterį.

grupė tuo metu lieka namuose. Kitą

Vokietijoje

UŽKULISIAI
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lentos,

o
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darbų ir daug diskutuojame apie

Lenkijoje,

Italijoje,

dabartines naujienas, taip pat daugiau

Lietuvoje. Kartais choras lankosi

kalbame apie prieštaringas temas ir

užsienio festivaliuose, pavyzdžiui,
Barselonoje

Čekijoje

(tarptautinis

ir

chorų

susitikimas), arba lankosi naujose

šalyse, norėdamas pažinti jų muziką.
Bet tikriausiai visiems tai yra tiesiog
smagi kelionė su bendraamžiais!
Kiekvienais metais vasario mėnesį
mes keturias dienas būname choro
stovykloje Čekijoje. Joje intensyviai

repetuodavome

didiesiems

naujienas. Manau, kad mūsų mokyklų

pasirodymams. Bet, deja, šiuo metu

sistema

choro

yra

lankstesnė.

Tokį

mokymą, koks yra Lietuvoje, mes

veikla

sustabdyta

dėl

pandemijos.

vadiname ex-cathedra mokymu.
Štai, nors ir neilgas

tas mūsų

Tavo mokykloje yra didelis choras,

pokalbis išėjo, bet labai įdomus. Kai

kuriame

dainuoji.

pas mus Lietuvoje yra toks griežtas

Papasakok apie chorą, kiek jame

karantinas, net sunku patikėti, kad

narių?

kažkur ir išties ne kažkur, o ne taip ir

tu

taip

Kaip

pat
dažnai

vyksta

repeticijos?

toli – Vokietijoje – vaikai eina į

Mūsų mokyklos chore yra apie 60

pamokas ir ne tik kad bendrauja

mokinių nuo 9 iki 12 klasės, taip pat

gyvai,

turime mažą chorą, skirtą mokiniams

karnavalus bei kitus renginius! O jūs

nuo 5 iki 8 klasės. Repeticijos iki

ar jau pasiilgote mokyklos?

bet

netgi

organizuoja

pandemijos vykdavo kartą per savaitę
ir trukdavo 90 min. Jei suplanuotas
didelis koncertas, tada turime ir
daugiau

bei

ilgesnių

Kiekvienais metais

repeticijų.

vyksta didelis

kalėdinis koncertas. Per metus mes
taip pat rengiame keletą kitų mažų
koncertų.
Kas ketverius metus vykstame į
didžiulę kelionę. Visada lankomės
skirtingose šalyse. Jau esame buvę
Ispanijoje,
ČMM
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Parodos
Aš esu Gintaras iš 5D klasės, dailės skyriaus. Mano hobiai yra piešti, skaityti, klausyti muzikos,
žiūrėti muzikinius klipus ir lankyti parodas. Aš myliu meną. Kartais užsinoriu būti paukščiu ir laisvai
skrajoti padangėse.
Labai džiugu, kad ir karantino metu vyksta parodos. Ypatingai
pradžiugino mūsų mokyklos abiturientės Mortos Vileikytės
eskizų paroda „Vasara baltam kieme“ Nidos bendruomenės
namuose. Jaunoji menininkė eksponuoja savo darbus, sukurtus

vasaros dienas leidžiant pas močiutę baltajame Nidos kieme.
Morta tušinuku ir paprastu pieštuku stengėsi įamžinti
mažuosius kiemo draugus, jų nuotaiką, mėgstamą veiklą. Jos
darbuose regime Nidą tokią, kokią ją mato baltojo kiemo
vaikai. Darbuose atsispindi giedra nuotaika, nenutylantis
juokas, mažylių džiaugsmas. Morta Vileikytė talentingai, su

meile vaizduoja ir vaikus, ir vyresniuosius gyventojus, ir pačią
aplinką. Čia ir kieme kabantys skalbiniai, ir namo prieangis, ir
vaikiški dviratukai, ir Nidos gamta, ir išdykę kiemo draugai, ir
jų močiutės. Menininkė išraiškingai, jautriai, charakteringai
vaizduoja viską, kas jai artima ir miela. Jai rūpi kiekviena
buities detalė, kuri gali būti labai svarbi mažiesiems baltojo

kiemo gyventojams ir, žinoma, jų močiutėms, be kurių būtų
neįsivaizduojamas ir šis kiemas, ir ši paroda.

Balandis

Gegužė

Gintaras Rusys 5d
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Poezijos kampelis

Dangaus mėlynėje matau,
kaip skęsta angelų balsai.
Giesmių apipinta laikau,
žibuokles, kurias ten radai.
Mes klaidžiosim rugių laukais,
kol rasim savo kelią.
Sesute mano, ar matai?
Kaip širdį skaudžiai gelia.
Klastingi vėjo gūsiai
išbarstė visą tiesą.
Sugrįžk, mano sesute,
per šį takelį tiesų.

Eisi mišku, tu-pasiklysi,
Sustojęs papėdėj pažvelgsi tolyn.
Po kojom vijokliai raizgysis, matysi,
O saulė ant kranto nersis gilyn.
Samanų Mergelės burs tau svajones,
O vėjas palaidūnas tave link ežero nuneš.
Ryto rasą motinėlė palydės
Ir ašara skruostu jos nuriedės.

Vakarė Černiauskaitė 5b
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Pažiūrėkime...
Neliečiamieji (The Intouchables)
Filme vaizduojama milijonieriaus Filipo ir jauno emigranto Driso draugystė.
Filipas po nelaimingo atsitikimo yra paralyžiuotas iki kaklo ir gali tik girdėti,
kalbėti, matyti ir sukioti galvą. Drisas – neseniai atsėdėjęs kalėjime už smulkias
vagystes ir ieško darbo interviu tik tam, kad gautų valstybės paramą, tačiau
visiškai netikėtai yra pasamdomas Filipo slaugytoju. Šis įvykis pakeičia abiejų
vyrų gyvenimus – jie tampa neišskiriamais draugais, patiria daug nuotykių, o
Driso jaunatviškumas, nuoširdumas ir veiklumas įkvepia Filipą naujam
gyvenimui.
Ši komedija netrukus po pasirodymo

kino

teatruose

tapo

žiūrimiausiu

prancūzų kilmės filmu iki pat 2014
metų, laimėjo ne vieną apdovanojimą,
pavergė žiūrovų širdis bei įkvėpė dar
du

filmus

–

„Geroji

pusė“

„Oopiri“. Filme aiškiai

ir

parodoma

draugystės ir optimizmo reikšmė bei
galia pakeisti žmogaus

gyvenimą, o

sukurti personažai – ryškūs, tikroviški
ir įkvepiantys. Įdomu, jog

filmas

sukurtas remiantis tikra istorija, o
Filipo ir Driso prototipai gyvena ligi

šiol ir išliko artimais draugais.

Rapolas Venckus 9b
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Gero apetito!
Kondensuoto pieno ir sausainių
triufeliai
INGREDIENTAI:

PARUOŠIMO BŪDAS:

500 gramų šokoladinių
sausainių

1. Sausainius susmulkinkite iki trupinių ir
sumaišykite
su
ištirpintu
sviestu
bei
kondensuotu pienu.

400 gramų kondensuoto saldinto
pieno
100 gramų sviesto

PAPUOŠIMUI:
100 gramų šokoladinių
sausainių

2. Papuošimui skirtus šokoladinius sausainius
taip pat susmulkinkite iki trupinių.
3. Iš sausainių ir kondensuoto pieno masės
rankomis formuokite graikinio riešuto dydžio
rutuliukus. Jeigu masė būtų per minkšta ir
sunkiai formuotųsi, trumpai palaikykite ją
šaldytuve (ji gan greitai tvirtėja).
4. Kiekvieną rutuliuką
sausainių trupiniuose.

iškart

apvoliokite

5. Suformuotus triufelius padėkite bent porai
valandų (geriausia - nakčiai) į šaldytuvą, jog
sutvirtėtų.

Paruošimo laikas:
apie 30 min.
Porcijų skaičius: 50

Parinko Lėja Povilaitytė 11a
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Mažiesiems bendruomenės

nariams
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Juokų maišelis
Mama išvažiuoja pailsėti į Kiprą. Tėtis ryte veda Petriuką
į darželį. Į vieną veda - nepriima, į kitą - nepriima. Vaikui
trūko kantrybė ir sako:
- Tėti, kiek tu mane vedžiosi po darželius? Aš į mokyklą
pavėluosiu.

Grįžta mokinys iš mokyklos ir pareiškia tėvams:
- Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu!
Tėvai klausia jį:

- Kodėl? Kas atsitiko?
- Rašyti aš nemoku, skaityti irgi nemoku. Tai dar ir
kalbėtis neleidžia!

- Dukryte, kodėl tu nevalgai? Juk sakei,
kad esi alkana kaip vilkas.
- Mamyte, kur tu matei, kad vilkas ėstų
manų košę?
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