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Redaktorės žodis
Sveikas, mielas Skaitytojau!
Vis širdyje banguoja jūra. Bekraštė vandens platuma. Ką gi slepia ši
paslaptinga gelmė savo garbanotose bangose? Jaudinančią romantiką ar
nesutramdomą gaivališką jėgą? Nenuspėjamą nepastovumą ar tvirtą ramybę?
Ogi viską... Viską viename... Viską, ką jaučiame, suprantame ir ko galbūt
nesuprantame.

Galvodamas apie jūrą M.K. Čiurlionis rašė: „Visas dangus apgaubia savo
mėlyne tavo bangas, o tu, didybės pilna, alsuoji tyliai ir ramiai, nes žinai, kad
nėra ribų tavo galiai, tavo didybei, tavo būtis begalinė.“ Argi nenuostabu, kad
visa ši būtis atsiskleidžia mumyse – „čiurlioniukuose“ – per kūrybą, polėkį,
fantaziją bei išsiveržia nenusakoma galia, virpindama širdis ir drebindama
mus supančią erdvę.
Tikiu, kad mūsų mokyklos 75-mečio jubiliejinių renginių ciklo „Menų
pašaukti“ metu per visų širdis nuvilnijusi didinga „Jūra“ nepaliks abejingų.
Pagarbiai laikraščio redaktorė Lėja Povilaitytė

www.vpfoto.lt
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LAPKRITIS 2021
Pirm.

Antr.

Treč.

Ketv.

Penk.

Šešt.

Sekm.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
Bendrojo
fortep. mokinių ,,Po
Čiurlionio
žvaigžde“
(Beatričės
salė 15h)

11

12
Fortepijono V
-XII kl. mokinių koncertas
(S.Sondeckio
salė 15h)

13

14

15

16

17

18
Fortepijono V
-XII kl. mokinių koncertas
(S.Sondeckio
salė 15h)

19
Žurnalo
„Muzikos
barai“, skirto
mokyklos 75mečiui numerio
pristatymas
14 h (šokio
teatras)

20

21
,,Maestra ir
jaunieji
talentai“ (Filh
armonija)

22

23 Fortepijono I-IV kl.
mokinių koncertas
(Beatričės
salė 13h)

24
Tęstinis
edukacinis
projektas
„Garsų pasauliai – moterų
kompozitorių
kūryba“
(Beatričės
salė 15h)
Korsaras
(LNOBT
18:30)

25
Korsaras
(LNOBT
18:30)

26
Korsaras
(LNOBT
18:30)

27
Baigiamasis
jubiliejinis
renginys ,,M
enų pašaukti“
(LNOBT
18:30)

28
Baigiamasis
jubiliejinis
renginys ,,M
enų pašaukti“
(LNOBT
19:00)

29

30

1
Kamerinio
ansamblio
skyriaus mokinių koncertas
(S.Sondeckio
salė)

2
„Viva la Musica“
atranka /
perklausa
S.Sondeckio
s. 17h-19h

3

4

5

2

Lapkričio parodos
Lapkričio 9-20 dienomis dailės skyr iaus pir mojo aukšto fojė vyks 12 klasės
mokinės Sofijos Juozapaitytės eskizų paroda.
Lapkričio 22 - gruodžio 4 dienomis dailės skyr iaus pir mojo aukšto fojė vyks 12
klasės skulptūros specialybės mokinių darbų paroda.
Nuo lapkričio 29 dienos dailės skyr iausketvir tame aukšte vyks 8-12 klasių
rudens peržiūrų darbų paroda.
Maloniai kviečiame apsilankyti!

Sveikiname!
Spalio 5d. Dailės skyr iaus mokytojai eksper tei
Julijai Ikamaitei buvo įteikta vyriausybės metų
mokytojo premija.

Spalio 8d. moder naus ir šiuolaikinio šokio mokytojai
ekspertei Linai Puodžiukaitei-Lanauskienei buvo įteiktas
garbingas Kultūros ministerijos apdovanojimas – garbės
ženklas „Nešk savo šviesą ir tikėk“!

ČMM

UŽKULISIAI

PSL.

3

PSL.

4

Pyragų diena
Pyragų diena tradiciškai yra švenčiama lapkričio 6 dieną. Šią dieną visi yra
kviečiami kepti pyragus, juos pardavinėti savo bičiuliams ar kolegoms bei
surinktas lėšas paaukoti „išsipildymo akcijai“ .Pyragų dienos tikslas – dalintis
ir padėti įgyvendinti vaikų svajones.
„Pyragų dienos“ tradicija gyvuoja jau daugiau nei dešimt metų, o paramos

projektas „Išsipildymo akcija“ – vyksta jau aštuonioliktus metus.
Beveik du dešimtmečius pagrindinis „Išsipildymo akcijos“ tikslas – padėti itin
sunkiomis ligomis sergantiems Lietuvos vaikams, tiems, kurių gydymui
nepakanka valstybės skiriamų lėšų, mūsų šalyje nėra reikiamų medicininių
priemonių, įrangos ar reabilitacijos programų, o tėvai bei artimieji jau būna
išbandę viską, ką leidžia jų galimybės.
„Pyragų diena“ kasmet įtraukia vis daugiau neabejingų žmonių. Pernai per
„Pyragų dieną“ buvo surinkta net 40 tūkst. eurų, kurie padėjo vaikams gauti
jiems taip reikalingą gydymą, vaistus, reabilitacijas, medicininę įrangą ir t.t.
Receptuką, kurį galėsi išbandyti, rasi žemiau.

Vakarė Černiauskaitė 6b
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Apsilankyk
11-07 19:00 - Andrius Žlabys su

11-20 19:00 - „Prancūzų muzikos

Lietuvos

šedevrai.

valstybiniu

simfoniniu

Camille'io

Saint-Saënso

orkestru

100-osioms mirties metinėms"

Puiki žinia aukščiausio lygio muzikos

Šių

mylėtojams – tarptautinėje scenoje išgar-

pradžios koncerte Lietuvos naciona-

sėjęs ir savo giliomis interpretacijomis

liniam simfoniniam orkestrui diriguos

publiką užburiantis lietuvių pianistas

legendinis batutos meistras Michelis

Andrius Žlabys koncertuos Vilniuje.

Plassonas, o fortepijonu skambins

Lapkričio 7 d. Valdovų rūmuose jis

festivalio meno vadovė maestra Mūza

pasirodys

Rubackytė.

su

Lietuvos

valstybiniu

metų

fortepijono

Festivalio

tema

–

simfoniniu orkestru ir šiame koncerte

„Paryžietiški

skambins

ispanų

Programa skirta vėlyvojo romantiko

kompozitoriaus Luiso Gustavo Prado

Camille’io Saint-Saënso 100-osioms

fortepijoninį koncertą, kuris Lietuvoje

mirties metinėms. Greta jo muzikos

nuskambės pirmąjį kartą. Taip pat

rikiuojasi įvairių epochų prancūzų ir

vakaro programoje – pasaulinė premjera,

pasaulio kompozitorių, kurių gyvenimą

kurią ruošia Niujorke gyvenanti lietuvių

ir kūrybines inspiracijas persmelkė

kompozitorė

Paryžiaus kultūra. Taigi, programoje

skambės

nuostabaus

jos

Žibuoklė

grožio

Martinaitytė,

naujausias

kūrinys

skambės

vakarai

festivalio

išskirtiniai

Vilniuje“.

prancūzų

orkestrui. Orkestrui diriguos maestro

romantikų Gabrielio Fauré, Ernesto

Robertas Šervenikas.

Chaussono ir Camille’o Saint-Saënso

Bilietus galima įsigyti Bilietai.lt

fortepijoninės-simfoninės

muzikos

šedevrai.
Bilietus galima įsigyti LNF tinklalapyje
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11-28 19:00 - MENŲ PAŠAUKTI. Finalinis Nacionalinės M.K.Čiurlionio
menų mokyklos 75-mečio koncertas LNOBT
Dalyvauja:
Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos simfoninis orkestras (meno vadovas ir
dirigentas Martynas Staškus, dirigentas Juozas Mantas Jauniškis), Nacionalinės
M. K. Čiurlionio menų mokyklos 6-12 klasių choras (meno vadovas Romualdas
Gražinis, chormeisterė Gitana Trimirkaitė)
Solistai:
Rugilė Juknevičiūtė, violončelė (11 klasė, mokytojas Domas Jakštas)

Augustas Būrė, marimba (12 klasė, mokytojas Zenonas Bagavičius)
Emilis Šarinskas, fortepijonas (12 klasė, mokytoja Aleksandra Žvirblytė)
Saulė Buikaitė, smuikas (LMTA, prof. Rūta Lipinaitytė-Savickienė)
Premjera:

Šokio spektaklis pagal Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoninę poemą
„Jūra“.
Dirigentai: Gintaras Rinkevičius ir Martynas Staškus
Režisierė ir choreografė: Anželika Cholina
Kostiumų dailininkė: Olga Filatova-Kontrimienė

Šoka:
Nacionalinės M. K. Čiurlionio mokyklos 6-12 klasių baleto skyriaus moksleiviai
Solistai: Nora Straukaitė (12 klasė, mokytoja Deimantė Karpušenkovienė)
Jonas Laucius (LNOBT solistas)

Renginį veda
muzikologas
Viktoras
Gerulaitis.
Bilietus galima
įsigyti LNOBT
kasose

Rapolas Venckus 10b
ČMM
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Spalvos irgi gali padėti
Ar žinojote, kad gydyti galima spalvomis? Taip,
galima, tai vadinama spalvų terapija, o kitaip chromoterapija.
metodas,

kai

Tai

alternatyvus

siekiant

gydymo

pagerinti

paciento

savijautą nuotaiką, naudojamos spalvos.

žmonėms.

Suteikia

kraujotakos

energijos

sistemai,

didina

širdžiai

ir

kraujospūdį.

Stimuliuoja visus pojūčius: klausą, uoslę,
regėjimą, skonį ir lytėjimą. Raudona šildo
kūną,

gali

netgi

temperatūrą.

šiek tiek padidinti

Puikiai

tinka

jo

žmonėms,

Spalvos poveikis žmogaus savijautai priklauso

kenčiantiems nuo anemijos ir kitų kraujo ligų.

nuo to, kokiomis savybėmis pasižymi kiekviena

Ši spalva atpalaiduoja ir suteikia stiprybės.

spalva

ir

kokią

energiją

ji

perteikia.

Atsižvelgdamas į tai ir į konkrečius paciento
nusiskundimus, terapeutas parenka gydymo
taktiką.

Ezoterinės savybės: kursto meilę, karingumą.
Suteikia drąsos, ryžto, valios, energijos, fizinės
jėgos, nepriklausomybės, impulsyvumo. Gali
paskatinti konkuruoti, aktyviau sportuoti.

Specialistai chromoterapijos metu dažniausiai
naudoja šias pagalbines priemones:

Tinka: siekiantiems meilės, asmeninės laisvės,
jaučiantiems drąsos, energijos, jėgų stoką, gyve-

žvakes arba lempas, kristalus, stiklo prizmes,

nime pasigendantiems spontaniškumo, nuotykių,

spalvotus audeklus, spalvų vonias.

ambicingumo.
Netinka: hiperaktyviems, labai impulsyviems,

agresyviems, egocentriškiems asmenims.
Oranžinė
Gydomosios

savybės:

šildo,

atpalaiduoja,

sveikatina, išlaisvina kūną ir protą, mažina
įtampą

ir

optimizmo,

spaudimą.

skatina

Įkvepia

ir

suteikia

kūrybiškumą,

padeda

įsisavinti naują informaciją. Teigiamai veikia
Pagal šaltinius, rastus internetinėje erdvėje,

plaučius, kvėpavimo ir virškinimo sistemas,

pristatau skirtingų spalvų poveikį:

skydliaukės

Alpalaiduoja

raumenis,

malšina spazmus.

Raudona
Gydomosios
suteikia

veiklą.

savybės:

energijos.

šildo,
Naudinga

stimuliuoja,
žmonėms,

jaučiantiems energijos trūkumą, nuovargį, šaltį,
flegmatiško

temperamento,

pasyviems

Ezoterinės savybės: didina žavesį, skatina

geraširdiškumą, pritraukia visokeriopą sėkmę,
gausą, klestėjimą.

7
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Tinka: stokojantiems vidinės šilumos, jausmin-

bakterijas ir mikrobus. Turi gydomąjį poveikį

gumo,

virškinimo sistemai, skrandžiui, kepenims,

energijos,

praradusiems

gyvenimo

džiaugsmą, patiriantiems socialinių, bendravimo
sunkumų, susikausčiusiems, ieškantiems savęs
asmenims.

Ezoterinės savybės: ši spalva susijusi su augimu,
jaunyste ir atsinaujinimu, gijimu. Pritraukia

Netinka:

itin

jausmingiems,

jautriems,

lengvabūdiškiems asmenims.

ramybę, harmoniją, klestėjimą, suteikia vilties.
Tinka:

Geltona

siekiantiems

ramybės

ir

dvasinės

pusiausvyros, vilties, paprastumo ir aiškumo,

Gydomosios savybės: stiptina nervus ir protą,
sužadina

psichiką,

Padeda

esant

nervų

inkstams, stiprina imunitetą, raumenis, kaulus.

sistemos

stimuliuoja
nervinėms

mentalitetą.
ligoms

sutrikimams,

ir

melancho-

jaučiantiems nuovargį, ilgesį.
Netinka:

asmenims,

asmeninės

laisvės,

kurie

siekia

renkasi

visiškos

atsiskyrėlišką

gyvenimo būdą.

liškoms, depresinėms būsenoms. Taip pat
tonizuoja raumenis. Tamsiai geltona spalva

malšina nervinės kilmės skausmus. Teigiamai
veikia skrandį, kepenis ir žarnyną. Paspartina
virškinimą ir medžiagų apykaitą. Naudinga odai,
esant jos pažeidimams, randams, odos ligoms.
Ezoterinės

savybės:

suteikia

džiaugsmo,

optimizmo, gerina nuotaiką. Padeda susikaupti,
mokytis, įsiminti naują informaciją, gerina
atmintį. Skatina gyvybingumą, bendravimą.
Tinka:

esant

trūkumui,

energijos,

kamuojant

gyvybinių

Mėlyna

nuotaikai,

Gydomosios savybės: vėsina, šaldo, malšina

susikaustymui. Naudinga siekiantiems ugdyti

uždegiminius procesus, karščiavimą, galvos

žingeidumą,

skausmą, pasižymi antiseptinėmis savybėmis,

lankstumą,

blogai

jėgų

verbalinius

ir

neverbalinius bendravimo, socialinius įgūdžius.
Netinka:

labai

nepastoviems,

negalintiems

apsispręsti, paviršutiniškiems asmenims.

mažina

kraujospūdį,

slopina

kraujavimą,

niežėjimą, ramina itin stiprias emocijas, isteriją,
pyktį, agresiją, dirglumą, stresą, palengvina
fizines ir dvasines kančias. Teigiamai veikia

Žalia

gerklę.

Gydomosios savybės: gamtos ir žemės spalva,

Ezoterinės savybės: suteikia išminties, sąmonin-

ramina, suteikia vidinės, emocinės ramybės,

gumo, ramybės, kantrybės, padeda rasti tiesą,

harmonijos kūnui ir protui. Teigiamai veikia,

naudinga siekiantiems teisingumo, garbės, išti-

normalizuoja kraujospūdį ir širdies darbą. Žalia

kimybės, nuoširdumo. Gerina intuiciją, apsaugo.

spalva turi detoksikuojančių savybių, valo

8
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Tinka: norintiems ramybės ir poilsio, taip pat

subalansuoją kūną, protą ir mintis. Pasižymi

loginio,

raminančiu, migdančiu poveikiu.

racionalaus

mąstymo,

ieškantiems

prasmės, tiesos.

Netinka:

Ezoterinės savybės: valo mintis, aplinkos

labai

drausmingiems,

energiją, visą aplinką. Padeda kurti taikius

smulkmeniškiems, santūriems, susikausčiusiems

santykius

su

savimi

ir

pasauliu,

pasiekti

asmenims, perfekcionistams.

aukštesnius dvasingumo lygmenis, bendrauti su
nežemiškomis jėgomis. Apsaugo nuo neigiamų
aplinkos įtakų, prakeikimų, skatina gerumą.

Tinka: siekiantiems nuoširdumo, bet kokio
lygmens

švaros,

gaivumo,

grynumo,

tiesos,

harmonijos,

paprastumo,

aiškumo,

vientisumo,

norintiems

atsikratyti

dvasinių

pančių, atsinaujinti.
Violetinė

Netinka:

Gydomosios savybės: padeda melancholijos,
isterijos, streso kamuojamiems žmonėms, taip
pat patiriantiems psichinę ir emocinę įtampą,

šalto,

atšiauraus

temperamento

asmenims, siekiantiems materialių tikslų.
Juoda

kovojantiems su priklausomybėmis, nemiga,

Gydomosios ir ezoterinės savybės: neutralizuoja

miego

stiprina

blogį, negatyvias energijas, saugo, išvaduoja nuo

imunitetą, malšina skausmą, didina pakantumą

žalingų įpročių, priklausomybių, atveria kelius į

jam, turi detoksikuojančių savybių.

pasąmoninį lygį.

Ezoterinės savybės: tai virsmo, transformacijos,

Tinka: norintiems susikoncentruoti, įgyti jėgos,

dvasingumo, psichologinės stiprybės spalva,

siekiantiems nepriklausomybės.

skatina intuiciją, įžvalgumą, dvasinę stiprybę.

Netinka:

Tinka:

kamuojamiems slogių minčių, melancholijos ir

sutrikimais.

Ramina

ieškantiems

siekiantiems

širdį,

prasmės,

sąmoningumo,

atsakymų,

dvasingumo,

siekiantiems

nuoširdumo,

depresijos.

pažinimo, jautriems žmonėms.

Taigi, jeigu ir vėl ištiktų karantinas ir reikės

Netinka: asmenims, pirmenybę teikiantiems lo-

leisti vienodas dienas tarp keturių sienų ir jausi-

gikai, racionalumui, besivadovaujantiems išskir-

te, kad depresija jums alsuoja į nugarą, griebkit

tinai protu, skeptiškai žvelgiantiems į pasaulį.

spalvotą popierių, išsirinkite gražiausią spalvą ir
žiūrėkit į ją, kol bus geriau. Juokauju, bet

Balta
Gydomosios

manau, kad ryški apranga, o gal tiesiog spalvotų
savybės:

harmonizuoja

visus

gėlių puokštė tikrai gali pakelti nuotaiką.

gyvenimo aspektus, apsaugo, spartina gijimą,
Urtė Skinkytė 6b
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Poezijos kampelis
TYLA

Tyloje tu esi
Ir grimzti į tamsą.
Akys merkiasi,
Bet išgirsti garsą.

Jau nebedžiugina tylus bangų ošimas,
vaikų klegėjimas krante.
Aš pasileisčiau bėgti ta smėlėtąja alėja,

Tai tylos garsas
Virpa ausyse...
Tai lyg trapus balsas,
Kuris skamba širdyse.

kol pačios kojos smigtų po žeme.

Atrodo, tyla,
Tai niekas.
O niekas
Tai tyla.

Viršūnių slėnius, pamirštus visų,
Apaugusius upokšnių krūmais,
išdarkomus vėjo dukrų.

Atrodo, sapne jau gyveni,
Bet pabundi
Ir supranti,
Kad realybėje tik miegi.
Kodėl Tyla,
Tokia lengvai suprantama?
O triukšmas
Taip sunkiai pakeliamas?
Bėgant laukais
Tyloje net kumeliuko kanopos
Daužosi begarsiais varpais.
O karčiai triukšmauja kaip bangos.
Telieka manyti, kad viskas, kas yra tylu,
Triukšminga.
O viskas, kas yra triukšminga,
Širdies gilumoje labai labai tylu.

Urtė Skinkytė 6b
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Menas pasaulyje
American Music Awards (AMA) —

Nominacijų kategorijos dažnai keitėsi,

tai kasmetinis, vienas iš trijų didžiausių

tačiau

Amerikos muzikos apdovanojimų šou, į

šešios:

kurį

(geriausias metų atlikėjas, geriausia

susirenka

garsiausi

muzikos grandai – tokie

pasaulio
kaip Steve

metų

dabar

kategorija

,,kolaboracija“

popmuzikos,

Amerikos

muzikos,

Apdovanojimus

patvirtintos

bendroji

Wonder, Taylor Swift, Rihanna ir etc.
Muzikos

yra

ir

t.t.),

ritmenbliuzo,

kantri

repo/hip-hop’o

ir

kita

1973 metais įkūrė televizijos ir žinių

(mėgstamiausias lotynų atlikėjas ir

vedėjas, prodiuseris ir aktorius Dick’as

t.t.).

Clark’as, o pirmoji laida parodyta tų

Jau

pačių metų vasario 19 dieną.

Awards“

Iki 2005 metų atlikėjus nominuodavo

Teatre, Los Andžele, Kalifornijoje.

muzikos industrijos nariai - įtakingiausi

2021-ieji — ne išimtis, lapkričio 21

prodiuseriai ir režisieriai. Jie atrinkdavo

dieną, 20.00 valandą vakaro (Lietuvos

laimėtojus, remdamiesi

laiku — lapkričio 22 dieną, 03.00

komerciniais

14

metų
yra

,,American
rengiami

Music

Microsoft

rezultatais, tokiais kaip pardavimai ir

valandą

nakties)

radijo bei televizijos eteris. Tačiau 2006

aktorius

Jesse

metais buvo teisiškai įtvirtinta, kad

48-ąjį ,,American Music Awards“

nugalėtojus

gerbėjai,

vakarą. Amerikos ABC televizija

užpildydami apklausą, kurią galima

transliuos apdovanojimus į daugiau

rasti

nei 200 šalių. Kviečiame žiūrėti ir

turi

,,American

rinkti

Music

svetainėje.
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dalintis įspūdžiais.
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Collins

ir

atidarys
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architektūros

bienalėje

prisistatė

savarankiškai. 2016-aisiais kartu su
latviais ir estais Lietuvos atstovai kūrė
bendrą „Baltijos paviljono“ projektą, o

2018 m. Venecijoje veikė Nomedos ir
Gedimino Urbonų kuruota „Pelkių
mokykla“ .Šįkart Lietuvai atstovavo
menininko, dizainerio, inžinieriaus ir
tyrėjo

Julijono

Lietuvos

erdvės

Urbono

įsteigta

agentūra

(LEA).

Tai — kosminės kultūros organizacija,
kurios tikslas – tyrinėti nežemišką
vaizduotę

ir

gravitacinę

estetiką.

Venecijos architektūros bienalėje LEA
tarptautinei

bendruomenei

pristatė

Venecijos architektūros bienalė –

specialią meninę-mokslinę galimybių

viena

studiją

svarbiausių

meno

parodų

„Planeta

iš

žmonių“ .

–

apsvarstyti

pasaulyje. Dėl pandemijos perkelta į

Programos

tikslas

2021-uosiuos, šiemet ji vadinasi „How

teorinius

disciplinų,

will we live together“ („Kaip mes

architektūros pagrindus iš kosminės

gyvensime

.(Tarptautinė

perspektyvos. LEA laboratorija įrengta

paroda vienija 112 dalyvių iš 36 šalių.

renesansinėje 1575 m. pastatytoje

Tai

Santa Maria dei Derelitti bažnyčioje.

kartu?“

antras

kartas,

kai

Lietuva

o

ypač

Sofija Varkulevičiūtė 11a
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Pažiūrėkime...
„Labirintas“
1986 metų Jimo Hensono filmas

Tai fantastinis, muzikinis filmas apie mergaitę Sarą, kuri labai mėgsta žaisti. Ji
gyvena savo susikurtame svajonių pasaulyje, tačiau tėvai jai liepia prižiūrėti
mažąjį broliuką Tobį, kuris tik verkia ir trukdo Sarai. Mergaitė bando nuraminti

brolį, sekdama pasaką apie goblinų karalių Džaretą, kuris mylėjo gražią mergaitę,
turinčią broliuką verksnį... Pasaka nepadeda ir Sarai baigiasi kantrybė – ji
pareiškia norą, kad goblinų karalius pasiimtų Tobį visiems laikams. Tą akimirką
išnyra goblinų karalius ir pagrobia Tobį. Džaretas siūlo Sarai stebuklingą
rutuliuką, kuris leistų išsipildyti visoms jos
svajonėms. Paauglė turi pasirinkti – ar

išgelbėti mylimą broliuką, įveikiant sunkų ir
visados

klaidinantį

labirintą,

ar

gauti

stebuklingą rutuliuką bei Džareto meilę.
Šis filmas ypatingas tuo, kad jame vaidina
žymus muzikantas, dailininkas bei aktorius
David Bowie. Filme skamba jo muzika. Aš

rekomenduoju visiems pažiūrėti šį filmą, nes
jis verčia susimąstyti apie gyvenimo tikrąsias
vertybes, užburia savo meniniu išpildymu,
aktorių vaidyba ir, žinoma, nuostabiomis
David Bowie dainomis.

Gintaras Rusys 6d
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Technologijų perspektyva švietime
Šiandien

technologijos

vaidmenį

kiekvieno

Nesvarbu,

ar

atlieka
mūsų

mėgaujamės

svarbų
gyvenime.

muzika

per

pertrauką, ar naršome socialiniuose tinkluose,
ar

pramogaujame

skaitmeninėje

erdvėje

žaisdami su draugais, žiūrėdami serialą ar
filmą - mes kasdien mėgaujamės patogumais,
kuriuos mums suteikia naujausios inovacijos.
Žinoma, jos daro įtaką ne tik kasdienybei, bet
ir ateičiai - gyvename XXI-ajame amžiuje,
o pastovios naujienos apie naujus išradimus
jau niekieno nebestebina. O ar kada nors
susimąstėme, kokią gi perspektyvą naujausios
technologijos

turi

mokinių

ir

mokytojų

gyvenime?

žurnalų ar kitų leidinių mėgėjas - elektroninis
skaitytuvas, o kartais tiesiog planšetė.
Visai neseniai atsidūrus pandemijos sūkuryje
teko patirti, kokią svarbą turi elektroninė
mokomoji medžiaga ir galimybė ją pasiekti,

kaip patogu ja manipuliuoti elektroniniuose
prietaisuose

-

nesunku

reikiamas

vietas

pasižymėti, keisti teksto dydį, šriftą, dalintis
rasta informacija su kitais. Svarbiausia, kad
tokia medžiaga neužima fizinės vietos, gali
būti pasiekiama bet kuriame įrenginyje su

interneto prieiga, o naujausios platformos
atveria kelią naujiems būdams tokia medžiaga
laisvai dalintis ar prie jos dirbti drauge.
Elektroninių
naudojimas

skaitytuvų
vietoje

ar

planšečių

popierinių

vadovėlių

sudarytų galimybę atsisakyti šimtų plastikinių

aplankalų,

sunkių

kuprinių,

poreikio

mokykloms pirkti naujas knygas ir jas
išlaikyti. Taigi, šie prietaisai turi perspektyvą
mokykliniame gyvenime, palengvindami jį
tiek mokiniams, tiek mokytojams.
Kiek

naujesnė,

technologijų

bet

sritis,

sparčiai
galinti

tobulėjanti

paįvairinti

ir

patobulinti mokymosi patirtį, - papildytoji
realybė
Pirmas ir tikriausiai pats paprasčiausias
technologijų panaudojimo pavyzdys yra tai,

ką

sunkiai

bepavadintum

naujiena.

Tai

įrenginys, apie kurį žino kiekvienas knygų,

Šio

(angl.

principo

Augmented
nereikėtų

Reality/AR).
painioti

su

virtualia realybe, kuria siekiama vartotoją
visiškai „panardinti“ virtualiame pasaulyje.
Papildytosios

realybės

technologija

ant

matomos tikros realybės pateikia papildomai

14
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išpieštus informacijos sluoksnius, kuriuos

Archeologinių radinių, topografinių ir kitokių

galima peržiūrėti monitoriuje, išmaniajame

žemėlapių, molekulių modelių, organizmų

telefone arba su specialiais akiniais. Tai būdas

sudedamųjų dalių spausdinimas - tai tik keli

susieti mus supančią tikrovę su skaitmenine

pavyzdžiai, kuriuos būtų galima panaudoti

informacija.

padėtų

pamokų metu. Taigi, 3D spausdintuvas

kiekvienam ant savo rašomojo stalo iš arti

neabejotinai mokiniams padėtų suprasti ar

susipažinti su pamokos tema - nagrinėti

tiesiog apčiuopti daugelį pamokose sutinkamų

Saulės sistemą ir jos planetas, organizmų

temų ir su jomis susijusių pavyzdžių.

Ši

technologija

sandarą, susipažinti su interaktyviais 3D
žemėlapiais

per

istorijos

ir

geografijos

pamokas ir t.t. Galimybėms iš tiesų nėra ribų.
Taigi, papildytoji realybė galėtų paįvairinti
mokymosi procesą, padėti artimiau susipažinti
su pamokos medžiaga ir ją geriau išmokti.

Apibendrinant galima teigti, kad gyvename
laikotarpyje, kuriame technologijos atlieka
svarbų

vaidmenį

mūsų

kasdienybėje.

Švietimas neturi atsilikti - jis gali žengti koja
Paskutinis išradimas, kurį čia paminėsiu, jau

kojon

parodė pasauliui savo naudą ir plačias

užtikrindamas, kad mokyklose darbas vyktų

panaudojimo galimybes - tai nuostabus

kiek

3D

kūrybiškiau.

spausdintuvas.

Turinys,

išdėstytas

su

naujausiomis

įmanoma

efektyviau,

inovacijomis,
patogiau

vadovėliuose, dabar gali būti išreikštas ir
realiu, apčiuopiamu 3D modeliu, o tai, kas
apčiuopiama, neabejotinai geriau išmokstama

už paprastą, sausą tekstą.

Rapolas Venckus 10b

ir
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Gero apetito!
Obuolių pyragas
INGREDIENTAI:

PARUOŠIMO BŪDAS:

500g miltų

1. Paruoškite tešlą: kambario temperatūros
sviestą išsukite su cukrumi, sukdami po vieną
sudėkite trynius, suberkite miltus, kepimo
miltelius ir užminkykite tešlą

250g sviesto tešlai ir 2 valg. š.
įdarui
1 arbat. š. kepimo miltelių
2 vnt. kiaušinių (2 tr yniai tešlai
ir 1 baltymas įdarui)
100g cukr aus
6 vnt. obuolių
2 valg. š. citr inos sulčių
120g r udojo cukr aus
5g cinamono

1 žiupsnelis muskato

2. Išklokite tešla apvalią kepimo formą.
Pasilikite šiek tiek tešlos pyrago papuošimui.

3. Nuplaukite obuolius, nulupkite žievelę ir
supjaustykite
smulkiomis
skiltelėmis.
Apšlakstykite
citrinos
sultimis,
kad
nepatamsėtų.
4. Sumaišykite cukrų, cinamoną, muskatą,
sviestą su obuoliais ir dailiai juos išdėliokite
pyrago centre.
5. Papuoškite pyragą tešlos juostelėmis. Jas patepkite išplaktu kiaušinio baltymu.
6. Kepkite iki 200 laipsnių įkaitintoje orkaitėje
apie 40 minučių.

Skanaus!

Parinko Vakarė
Černiauskaitė 6b
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Mažiesiems bendruomenės

nariams

←

→

ČMM

UŽKULISIAI

PSL.

18

Juokų maišelis
Pamoka. Mokytoja klausia laikydama ant rankų ežiuką:
- Vaikai, gal kas pasakys kas čia?
Marytė sako:
- Liūtas!
- Ne, ne liūtas, - sako mokytoja.

Kita mergaitė:
- Tai žirafa!
- Nu, ir ne žirafa, vaikučiai, - sako mokytoja.
Dar vienas berniukas kelia ranką ir sako:
- Žinau. Tai kiškis!
- Ne, vaikai, ir ne kiškis. Gal kas nors tikrai žinote, koks tai gyvūnas?
Petriukas:
- Aš žinau!
Mokytoja:
- Tai ateik prieš klasę ir pasakyk visiems, kas čia.
Petriukas išdidžiai prieina. Visi vaikai kartu su mokytoja įdėmiai žiūri.
Jis paima ežį ant rankų ir sako:
- Tai štai koks tu, BRIEDI!

- Dukryte, kodėl tu nevalgai? Juk sakei, kad esi alkana kaip
vilkas.
- Mamyte, kur tu matei, kad vilkas ėstų manų košę?
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KVIEČIA
Jei moki ir mėgsti maketuoti, rašyti
straipsnius, kalbinti pašnekovus, ar turi
įdomių, orginalių idėjų ir esi atsakingas,
išbandyk savo jėgas prisijungdamas prie
mokyklos laikraščio komandos!

Laukiame tavo laiško
cmmuzkulisiai@gmail.com

