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Laikraštis leidžiamas kartą per mėnesį. 2021  m. spalio mėn. Nr. 1 

Gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė – Ieva Sakalauskaitė 
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Lietuva -  gimtasis mano kraštas.  

Ieškoti laimės gali čia visi. 

Einu taku, ramunės žydi. 

Tenai toli miškai žali...  

Upelis plukdo mūs svajų laivelį, 

Vaikystė tartum pasaka čia žydi,  

Ateik ir būsime kartu, patirsim tai,  ko mums visi pavydi. 

                                                                                                                 (I. Sakalauskaitė) 

Šiais metais gimnazijos  Mokinių tarybos pirmininke išrinkta 7a klasės mokinė Ieva 

Sakalauskaitė. Ieva mokosi tik dešimtukais, dalyvauja įvairiuose konkursuose ir pelno prizines 

vietas. Jau antrus metus iš eilės Ieva dalyvavo ir laimėjo konkurse ,,Lietuvos Maximalistė“. Šį 

konkursą organizuoja prekybos tinklas ,,Maxima“. Stipendijomis skatina Lietuvos talentingiausius 

mokinius  siekti užsibrėžtų tikslų. Džiugu, kad Ieva ir šiais metais  galės džiaugtis šia stipendija. Vien 

tik praėjusiais mokslo metais Ieva dalyvavo Jono Totoraičio progimnazijos organizuotoje istorijos 

olimpiadoje (2 vieta), Kings lietuvių kalbos olimpiadoje (pirmas lygmuo ir sidabro medalis), Kings 

anglų kalbos olimpiadoje (pirmas lygmuo ir sidabro medalis), meninio skaitymo konkurse. Dalyvavo 

esė konkurse ,, Jei turėčiau laiko mašiną...“ ir jos darbas   buvo atrinktas į geriausių dvyliktuką. 

Mokinė dainuoja solo ir Marijampolės šv. Cecilijos gimnazijos berniukų ir jaunimo chore. Yra  tapusi 

įvairių konkursų laureate. Prieš kelerius metus  dalyvavo  Nomedos Kazlaus  vokalo ir aktorinio 

meistriškumo vasaros akademijoje. Čia buvo pastebėta dramos ir operos spektaklių režisieriaus 

sceninio meistriškumo mokytojo Jono Rimanto Vaitkevičiaus. ,,Iš jo pasisėmiau daug išminties apie 

sceninį meistriškumą.  Buvau jo išrinkta  skaityti eiles Nomedos Kazlaus koncerte,“ – prisiminimais 

dalijasi Ieva. Mokinė  ne tik lanko dainavimo pamokas, bet ir šoka baletą, tautinius šokius, groja 

pianinu ir gitara. Mokykloje mėgstamiausias dalykas yra matematika. Laisvalaikiu  patinka piešti ir 

siūti drabužius, skaityti knygas ir žaisti šachmatais, mokytis įvairių kalbų. 

Tikimės, kad Ievai, gabiai, talentingai ir darbščiai mokinei, gerai seksis vadovauti ir 

gimnazijos Mokinių tarybai. Sėkmės Tau, Ievute. 

 

 

                                                                             

                                     Filmai  

   Pavadinimas: ,,Fear Street“ 
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„Fear Street“ arba lietuviškai „Baimės Gatvė“ yra detektyvinis, siaubo filmas. Šis filmas turi 3  dalis. Jis 

buvo išleistas šiais metais. Jį režisavo Leigh Janiak. Filme rodoma, kaip grupę paauglių, kurie gyvena Shadyside, 

terorizuoja keistos būtybės. Jos yra atsakingos už šio miesto žmogžudystes, kurios vyko 300 metų. Vieną dieną Rubės 

seną draugę Samantą užkeikė Shadyside miesto ragana, nes ji palietė jos kapą. Tad Rubei ir jos draugams patiems teko 

susitikti su šio miesto žudikais ir išspręsti šiuos paslaptingus įvykius. Kai jiems beveik pavyko išspręsti visus šiuos 

incidentus, keistos būtybės ir vėl smogia Shadyside‘ui. Rubė ir jos mažesnysis brolis 

sužino, jog yra dar viena moteris kurią buvo užkeikusi  šio miesto ragana. Ji vadinosi 

Ziggy, Ziggy Berman. Rubė ir kiti nuvažiavo pas ją. Iš pradžių ši paslaptinga moteris 

atsisakė jiems padėti, tačiau vėliau ji papasakojo ir savo istoriją.  Rubei klausant 

Zigės istorijos kilo nuostabus planas. 

 

Pavadinimas:“ The Mitchells vs Machines“  

   Tai filmas apie keistą šeimą – Keitę, jos mažąjį 

broliuką Aroną, tėtį – kuris nori daug laiko praleisti gamtoje, mamą – 

kuri nori, jog jų šeima būtų geriausia, ir jų šunį. Keitė visą savo 

gyvenimą niekur nepritapo, tačiau jai nusišypsojo viltis – ji rado 

universitetą, kuriame moko apie dalykus, kurie jai iš tiesų patinka, ir 

ji negali laukti, kol išvyks iš savo namų. Tačiau jos tėtis sugalvoja, kad 

jiems reikia paskutinį kartą pabūti kartu su šeima. Kad ir kaip Keitei nepatinka ta idėja, ji privalo važiuoti su šeima 

atostogauti ir praleisti pirmąją savaitę universitete. Tačiau jiems keliaujant, pradeda vykti keisti dalykai. Visame 

pasaulyje dingsta internetas. Žmonės taip pat dingsta be žinios. Pasirodo, jog tai robotai grobia žmones, kad išskraidintų 

juos į Marsą, nes jie nori valdyti pasaulį. Kai vieninteliai likę nepagauti žmonės – Keitės keistoji  šeima, atrodo, kad 

žmonijai išlikti nėra šansų. Tačiau Keitei gimsta mintis..   

                               Serialai 
Pavadinimas: „Toilet Bound Hanako – kun“  

         Jauna studentė Yashiro, lankanti „Kamomės“ akademiją, išgirsta 

keistą gandą, sklindantį akademijoje. Gandas byloja, jog akademijos 

mergaičių tualete gyvena vaiduoklis, vardu Hanako- kun. Ji gali išpildyti 

kiekvieno, prisikvietusio ją, norą. Ir Yashiro pabando tai padaryti,  nes turi 

didelį norą, nors ir netiki, jog legenda tiesa. Tačiau ji baisiausiai nustemba, 

kai ištarus žodžius, reikalingus prisikviesti vaiduoklį, prieš ją išdygsta jauno 

berniuko vaiduoklis. Jis jai papasakoja, jog jis ir yra Hanako – kun, o gandai, 

kad jis mergaitė – netiesa.  Neilgai trukus jiedu susidraugauja ir jiedviem tenka įveikti visokių pavojų 

ir pabaisų, kad Hanako – kun galėtų išpildyti Yashiro norą. 

 

 

             Genshin Impact 



 

 
4 

  

 

Gacha/RPG/Anime žaidimas                    

 Kūrėjas – miHoYo                                   

 Išleistas – 2020 m. Rugsėjo mėn.   

 

Žaidimo pradžioje gali pasirinkti brolį (Aether) arba 
sesę (Lumine). Jei pasirinkai brolį – sesę atima nežinomas dievas. 

 

Žaidime tavo pirma draugė buvo Paimon.  

Ji visada būna su tavimi ir tau padeda. Su Paimon po Tevyat 
(žaidimo pasaulį). Tevyat turi 7 tautas, kurios turi po vieną savo 
viziją (magiškas galias) ir valdovą. 

 

Tauta    Vizija Dievas 

 Monstadt – Anemo (vėjas) – Barbatos                                              Pagrindinis veikėjas ieško                                

Liyue – Geo (žemės) – Morax                                                               savo sesės ir pakeliui                            

Inazuma – Electro (elektra) – Ei                                                           išgelbėja tautas ir sutinka 

Sumeru – Dendro (gamta) - ?                                                              naujų draugų. 

Fontaine – Hydro (vanduo) - ?                      

 Natlan – Pyro (ugnis) – Murata  

Snezhnaya – Cryo (ledas) – Tsaritsa                           

 

Redakcija tikisi, kad pasidalinsite savo matytais filmais, žaidžiamais žaidimais...Rašykite 

mums.  Taip bus įdomiau gyventi!!! 

 

 

Redaktorė – Ūla Mickevičiūtė, žurnalistės -  Saulė Kraptavičiūtė, Ema Stravinskaitė ir Kotryna 

Šleinotaitė, tech redaktorė – Dileta Sarpaliūtė. 

Viršelį iliustravo – Goda Smarodinaitė, Toma Dainauskaitė ir Danielė Jasevičiūtė 
 

Žaidimas dar nebaigtas ir ilgai nesibaigs. 
Tikiuosi pabandysite žaisti Genshin 
Impact! 

 


