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Mokyklos 
laikraštis 
MIŠKE.  
 
Šeštas sezonas, 
antras numeris.  
 
 
2022 m. 
gegužės 6 d. 

 

Aštuntos klasės metų projektai  
Antrą šio sezono numerį skiriame aštuntokams. Miško klasėje šiuo metu mokosi 24 vaikai, klasės kuratoriai  – 

Rima P. ir Egidijus K.   
 

Naujus pasaulius atrandame tik laisvai pasirinkdami, nes mes: 

 turime peržengti savo komforto zoną; 

 turime atlikti, padaryti tai, kas atrodo sunku; 

 turime išdrįsti susidurti su nežinomybe; 

 rizikuojame daryti tai, kas gali nepavykti; 

 praktikuojame, atrandame naujų savo esaties dalių. 
Darydami visa tai tampame kitokie, nei esame dabar. Mes ugdome gebėjimą veikti ir kurti pasaulyje. 
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Kas tas 8 klasės metų darbas? 
Vėjas S. 
 

Tai projektas, trunkantis metus. 
Jo metu visi aštuntos klasės moks-
leiviai Valdorfo mokyklose dirba 
prie asmeninių projektų, trunkančių 
visus metus, padedami mentoriaus. 

Šio projekto metu mokiniai turi iš-
mokti naujų žinių, susirasti mento-
rių, kuris jiems padės, o svarbiausia 
– sukonstruoti fizinį daiktą, kuris 
pristatomas metų gale viešai tė-
vams, kitų klasių mokiniams bei 
šiaip bendruomenės nariams ir 

svečiams. Su projektu buvome 
supažindinti dar 2021 m. balandį, o 
dabar, beveik lygiai po metų, rašo-
me, kaip mums sekėsi bei su kokiais 
sunkumais susidūrėme proceso 
metu.

 

Žingsniuoti mažais žingsneliais visus metus 
Egidijus K. ir Rima P. 
 

Valdorfo mokyklų aštuntokai neišvengiamai patiria 
aštuntos klasės projektą. Dažnai šis projektas vadina-
mas metų darbu. Artėjant aštuntai klasei, pradėjome 
gilintis į šio proceso esmę, klausėmės, žiūrėjome kitų 
mokyklų patirčių ir atsiliepimų. Skambėjo, kad tai dar-
bas, kai per metus vaikai subręsta, dėl to jį beveik ga-
lima vadinti aštuntos klasės brandos darbu.  

Žaliojoje mokykloje esame tik treti aštuntokai, no-
rėjosi aiškumo, naujovių, gero, sklandaus proceso. Pra-
dėjome nuo to, kad suplanavome visų metų kalendo-
rių. Norėjosi atsakyti į klausimą – ar galėtų jau vasarą 
vaikai pradėti dirbti? Ar pakankamai laiko turi pasidai-
ryti, išsibandyti ir pasirinkti įdomią temą? Kaip padėti 
paaugliams organizuotis? Tiems, kuriems jūra iki kelių 
ir viskam tiek daug laiko – kaip padėti suprasti, kaip eis 
metai, kokie bus procesai, kokie bus riboženkliai. Supla-
nuoti metų projektą netruko metus, bet darbo įdėta 
daug.  

„Visi metai“ prasidėjo septintos klasės balandį. Su-
pažindinome vaikus su idėja, papasakojome, kaip tai 
tęsis ir kaip išsidėstys per visus metus. Ieškome. Vysto-
me. Pristatome. Reflektuojame.  

Pasėtas sėklas vaikai brandino vasarą ir rudenį grįžo 
su sukonkretinta projekto idėja. Atrodytų, paprasta – 

sugalvojai ir daryk. Kai tau – paauglystė, viskas nėra 
paprasta. Projektas turėjo aiškius kokybės požymius, 
kurių išsakėme siekti.  

Kiekvieną kartą aštuntokui pasakius savo metų dar-
bo idėją, prašėme ją pasitikrinti. Ar mokotės kažko nau-
ja, įgyjate naujų žinių? Ar ugdysitės, praktikuosite nau-
jus  gebėjimus? Ar bus matomas fizinis daiktas, produk-
tas, kuris pademonstruotų bendruomenei, ko išmoko-
te.  

Susiderinę temas, iš karto priminėme visas sudėti-
nes metų proceso dalis: sugalvojama ir fiksuojama idė-
ja, randamas mentorius, tos srities ir temos profesiona-
las, rašomas teorinis tiriamasis rašto darbas, vedamas 
projekto žurnalas/dienoraštis, praktikuojami vieši pris-
tatymai, ruošiamas projekto stendas/plakatas, viešai 
pristatomas asmeninis darbas, reflektuojama, apra-
šoma. 

Mes būsime kartu, lydėsime, kas mėnesį padėsime 
pasimatuoti, kur esame, ką reikia atlikti, ko trūksta.    

Vienu metu ir raminome, ir kvietėme vaikus išeiti iš 
savo komforto zonos – iš to niurzgėjimo ar to   superak-
tyvumo, ar atvirkščiai – tylos ir  pauzės. Žingsniuoti ma-
žais žingsneliais visus metus. 

Aštuntos klasės projektų plakatų paroda vyksta H klasės koridoriuje (2022 m. kovą–liepą). 
Kviečiame apsilankyti ir paskaityti apie kiekvieną projektą plačiau.  
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PRADŽIA 
Aštuntokai – be sienų 
Skaidra B.V. 
 

 

Mes visi patiriame augimo, vidinio, procesą. Taip 
pat daugelis žmonių patiria jausmą, kad negali būti sa-
vimi. Kai esi kūdikis, visiškai nieko nesupranti, tik žinai, 
kad nori mamos meilės ir pieno. Kai truputį paaugame, 
mums žmonės jau sako: „Neverk kaip mergaitė” arba 
„Susišukuok plaukus, atrodai kaip berniukas.” Tampa-
me paaugliais ir jau manome, kad turime būti ploni 
arba raumeningi, kad turime turėti mažą nosį, simet-
rišką veidą ir ilgus plaukus. Taip po truputį tarp mūsų 
atsiranda ribos, ima augti siena, pro kurią tampa 
neįmanoma pralysti.  

 Man atrodo, kad tai yra visuomenės kaltė, o visuo-
menė – tai žmonės. Taigi iš esmės mes patys sau susi-
kuriame kalėjimą. Tai panašu į uždarą ratą: tave laiko 
užrakintą kiti žmonės, o tu – kitus, nors visi tiesiog no-
rim to paties – būti tokie, kokie esame. Norime pra-
laužti tas mus skiriančias sienas. 

Tokią istoriją pasakoja mano 8 klasės metų projektui 
sukurta šokio kompozicija „Because I love the rain” ir 
jos videoklipas. https://bit.ly/because_skaidra  

 
Kas tas tiriamasis rašto darbas? 
Liepa P. 
Prieš pradedant kurti metų projektą, mums teko ra-

šyti tiriamąjį rašto darbą, kuris būtų susijęs su projekto 
sritimi. Sugalvojau parašyti apie patį prietaisą, su ku-
riuo reikia fotografuoti – fotoaparatą, ne tik dėl to, kad 
jo reikės kuriant mano metų darbą – nuotraukų albu-
mą, bet ir dėl to, kad man buvo įdomu – domėjausi, kas 
jį išrado. Rašydama prikaupiau labai daug žinių apie fo-
toaparatą, jo sandarą, krūvą jo išradėjų, camera obscu-
ra ir dar daug visko. Iš tikrųjų rašyti buvo visai įdomu, 
tik gaila, kad vėl viską pradėjau pakankamai vėlai. Vis 
dėlto spėjau ir išėjo pakankamai gerai. Bent jau viena iš 
tų didelių pamokų, kurias gyvenime reikia išmokti, yra 
ta, kad reikia labai planuoti laiką. To ir išmokau rašyda-
ma rašto darbą. 

Jau maniau galėsianti imtis paties metų darbo, bet 
mus užgriuvo dar viena netikėta žinia: turėsime padary-
ti skaidrių pristatymą savo nagrinėta rašto darbo tema. 
Maniau, jie juokauja, tačiau, pažinodama savo mokyto-
jus, greitai supranti, kad jie nejuokauja, nes apie pamo-
kas ar panašius dalykus nejuokauja, todėl man buvo 
šioks toks šokas. Sau galvojau – jie išprotėjo! Tuoj pusė 
metų baigsis, o kai kurie iš mūsų nė nepradėjo projek-
to, tad kada mes jį padarysim! 

Na, kažkaip susitvardžiau ir paruošiau skaidres. Man 
šis įvykis nebuvo labai svarbus – tą dieną, kai reikėjo 
pristatyti savo rašto darbo temas, buvau eilinį kartą pa-
miršusi apie pristatymus. Vis dėlto, kai paaiškėjo, kad 
pristatysiu antroji, patyriau dar vieną didelį šoką. Netu-
rėjau jokios išeities, todėl pristačiau. Manau, buvo visai 
neblogai. 

Kaip su tais naujais įgūdžiais? 
Marija L. 
 
Tikrai galiu pasakyti, kad kai pra-

dėdavau siūti suknelę, vis kažkas 
nutikdavo, nes siuvimas man tikrai 
buvo nauja patirtis. Būdavo ir taip, 
kad susipainiodavau tarp medžiagų 
ir užsiūdavau ne tai, ką reikėdavo. 
Tad reikėdavo vėl kirpti medžiagą ir 
vėl ją bandyti gražiai susiūti, nes aš 

gi nenorėjau, kad mano suknelė bū-
tų susiūta kreivai. Bet apskritai susi-
tikimai su mentore praeidavo labai 
gerai. 

Šio darbo dėka aš išmokau pui-
kiai siūti. Manyčiau, jog ateityje ga-
lėčiau kurti rūbų eskizus, kirpti leka-
lus ir siūti drabužius. Tai galėtų tap-
ti mano profesija.  

Apibendrindama galėčiau teigti, 
jog pasikeitė mano požiūris į darbą, 
požiūris į save, pasaulio suvokimas. 
Laiko planavimas tapo vienu pagrin-
dinių aspektų norint tinkamai ir 
nuosekliai atlikti darbą. Taigi pabai-
gai norėčiau pridurti: ,,Net maži da-
lykai gali pavirsti ateities vizija.“

         

https://bit.ly/because_skaidra
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PROJEKTAI 
 

 
 

Suknelės 
siuvimas  
Aleksandra J. 

  

 
 

 
 

Logotipas ant 
marškinėlių  

Danielius G. 
 

 

 

 
 
Medinė kėdė 
Domantas D. 
 

 

 
 
Tapymas ant 
didelės drobės 
Gaja P. 
 

 
 

 

 
 
Rankų darbo receptų knyga ir 
veganiškas tortas  
Barbora Z. 

 
 

Piešinys dviem skirtingom 
technikom 

Edgaras G. 
 

 
 

 

 
 
Paspirtukų triukų videopamokos 
Jokūbas K. 
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Išmanusis šiltnamis 
Joris S. 
 

 

 
 

Fotografija. Nuotraukų albumas  
Liepa P. 

 

 
 

 

 
 
Filmas 
Mikaja I.M. 

 

 
 

Kortų 
sukūrimas 

Gruodė M. 
 

 

 
Kompiuterio, 

kuris matuotų 
puvimą, 

sukūrimas 
Jurgis K.N. 

 

 
    

 

 
 
Suknelės 
siuvimas 
Marija L. 
 

 

 
 
Knygos 
sukūrimas 
Nija V. 
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Spintos 
gamyba 

Pranciškus A.J. 
 

 

 
 

Poezijos knyga 
su 

iliustracijomis 
Smiltė S. 

 
 

    

 

 
 
Treniruoklio 
skersinio 
statyba 
Vilius S. 
 

 

 
 
Rubiko kubo 
būrelis. 
Pedagogika 
Tomas S. 

 
 

 

 
 

Kambario renovacija 
Rapolas G. 
 

 
 

Šokis 
Skaidra B.V. 

 

 
 

 
 

 
 
Nespalvota analoginė fotografija 
Vytenis M. 
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Žirgo skulptūra 
Urtė S. 
 
 

 
 

Ornitopterio gamyba 
Vėjas S. 

 
 

 
 

 

 
 
Architektūros modelis 
Vėjūnė G. 
 

 
 

Kaip išsirinkti temą? 
 

Projekto temos pasirinkimas – pirmas savarankiškas projekto žingsnis. Miško klasės aštuntokų paklausėme, ką 
jie patartų septintokams, renkantis metų darbo temą? Ir jie patarė.  

 

 
Rinktis ne per lengvą ir ne per sunkią temą. Nusiteikti, kad išsirinkti bus sunkiau, nei atrodo. Pradėti rinktis 

temą laiku, kai paskelbta užduotis, kad liktų laiko apsispręsti. Išsirinkti kažką ne per asmeniška. Išsirinkti tai, ką 
norėjai visada išbandyti. Rinkitės tai, kas jums bus įdomu, neverskite savęs daryt to, kas nepatinka. Pasirink sau 
įdomią, bet lengvą temą, pagal savo jėgas, nes projektui daug laiko neturėsi. Rinktis sunkią temą. Užsibrėžti 
įveikiamus tikslus.  

Nebijok drąsiai rinktis temos. Pasirinkite tai, su kuo nenusibostų gyventi visus metus. Ir tai, ko jūs norite, ne 
kiti. Neskubėti, apgalvoti variantus. Nepalikti temos pasirinkimo paskutinei minutei. Rinktis temas, apie kurias 
jau esatę girdėję.  

Rinktis tai, kas įdomu, o ne lengva. Neskubėti, pasirinkti temą, kurios dar nebandėte, kad įgauti naujų įgū-
džių. Pasirinkti kažką, kad tave domintų, bet būtų nauja, ne visai pažįstama.  

Apsispręsti anksčiau. Tai iliuzija, kad „čia dar daug laiko“. Laikas labai greitai baigiasi. Kuo anksčiau išsirinkti 
temą.  

Nepalikti visko paskutinei minutei.  
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ĮKVĖPIMAS 
 
Norėjau rasti kažką unikalaus 
Vėjūnė G. 
 

Architektūra domėjausi jau seniau, tik nebuvau nie-
ko šioje srityje išbandžiusi. Priėjau prie galutinio pasi-
rinkimo – kad geriausiai rinktis architektūrą, kad galė-
siu išmokti kažko nauja ir įgyti naujų įgūdžių. 

Pradėjau galvoti, koks gi galėtų būti mano fizinis 
objektas… Žiūrėjau įvairių filmukų apie architektūrą 
jutube, tačiau ilgai man nekilo jokia idėja – net ir per-
žiūrėjus nemažai filmukų. Užtat šiek tiek susipažinau su 
šia sritimi. Žinojau jau iš pat pradžių, kad norėčiau dar-
yti kažką apvalios/raitytos formos. Norėjau rasti kažką 
unikalaus, autentiško ir įdomaus, kuo galėčiau pasirem-
ti kurdama projektą. Nieko neradau. Bandžiau kažką 
sugalvoti, piešiau, bet nenupiešiau būtent tai, ką norė-
jau pamatyti.  

Vieną dieną naršiau internete ir radau kūrinį pavadi-
nimu Klein bottle, sukurtą Felikso Kleino (Felix Klein). 
Vien iš išvaizdos jis mane labai sudomino. Iš karto 

susiradau straipsnių ir aprašymų apie šį kūrinį. Buvo 
gana nemažai informacijos ir tikrai buvo, ką suprasti ir 
ko pasimokyti.  

Taigi, apie Kleino butelį… Tikras Kleino butelis „gy-
vena” keturiose dimensijose, tačiau kiekvienas mažas 
jo lopinėlis yra dvimatis. Šia prasme Kleino butelis yra 
dviejų matmenų kolektorius. Topologijoje, matemati-
kos šakoje, Kleino butelis yra neorientuojamojo pavir-
šiaus pavyzdys. Labai norėjau padaryti kažką panašaus į 
Kleino butelį, gal netgi tokį patį architektūros modelį 
kaip jis. Jis vienintelis buvo mano galvoje. Buvau jau 
beveik galutinai sugalvojusi ir nupiešusi tai, ką noriu 
padaryti, bet, deja, tikras Kleino butelis negali egzis-
tuoti mūsų pasaulyje, nes jis „gyvena” keturiose dimen-
sijose, o mes – trijose. Taigi sukurti tokį pat fiziškai neį-
manoma. Ką gi, turėjau sugalvoti kažką panašaus. Pie-
šiau modelius, iki galiausiai atsirado tai, ką ir pasirinkau 
kurti kaip savo aštuntos klasės projekto fizinį objektą.

Myliu 
Urtė S. 
  
Savo aštuntos klasės metų projektui pasirinkau lipdyti žirgo skulptūrą, nes labai myliu žirgus. Savo žirgą kūriau 

maždaug tris mėnesius. Rezultatas išėjo ne toks, kokio norėčiau, bet, kaip pirmai skulptūrai, tikrai neblogas. Per 
visą procesą išmokau skulptūros lipdymo pagrindų bei geriau susipažinau su žirgo anatomija ir proporcijomis.

 

PROCESAS 
 

Norėjau išmokti dirbti su medžiu 
Domantas D. 
 
Aš gaminau medinę kėdę, kurios sėdimoji dalis yra 

iš kelmo. Norėjau išmokti dirbti su medžiu ir jo apdirbi-
mo prietaisais. Be to, tuo metu, kai reikėjo rinktis pro-
jektą, mes su šeima rinkomės naujus baldus naujiems 
namams, į kuriuos įsikraustėme prieš metus. Tuo metu 
pradėjau domėtis baldais ir jų dizainu, todėl tai turėjo 
nemažai įtakos, kai rinkausi, kokį 8-os klasės metų dar-
bą atliksiu. Susiradau mentorių – Vilniaus Valdorfo Ža-
liosios mokyklos technologijų mokytoją Gintą Kavoliū-
ną. Jis man pasiūlė išskaptuoti kėdę iš kelmo, nes tokią 
neseniai matė parodoje. Nuėjau į Nacionalinėje dailės 
galerijoje veikusią baldų dizaino parodą, apžiūrėjau kė-
dę, ir man kuratoriaus idėja pasirodė gera. Tik pasirin-
kau gaminti truputį aukštesnę, nei matytą parodoje, 
tiksliau baro kėdę. Dirbant kilo kai kurių sunkumų. Ma-
no pasirinkta mediena guoba buvo nelabai jauna, todėl 
buvo matoma daug įskilimų. Tad, kad kėdė išeitų tvir-

tesnė, turėjau į sėdimąją dalį sukalti tris pagaliukus ver-
tikaliai ir du horizontaliai. Pagaliukus įkaliau ne tik dėl 
tvirtumo, bet ir dėl to, kad daugiau mediena nebeskil-
tų. Vis dėlto įskilimų buvo daug, tai mentorius man pa-
siūlė juos užpildyti epoksidine derva, kad gražiau atro-
dytų. Užsisakiau šviesiai rudos ir juodos spalvų. Nors la-
biau norėjau, kad plyšiai būtų užtepti šviesiai rudos 
spalvos derva, tačiau man maišant abi spalvas išėjo 
tamsiai žalia. Dažiau penkis kartus: pirma – vieną šoną, 
paskui – kitą, tada – galą, priekį ir galiausiai – plyšius. 
Šių vis tiek liko. Aišku, viską man padėjo daryti mano 
tėtis – Vytautas Dastikas. 

Kurdamas šį projektą išmokau dirbti su mediena ir 
medžio apdirbimo įrankiais. Supratau, kad geriau pjauti 
pamažu ir po nedaug, o ne didesniais gabalais, nes jei 
nupjausi per daug, susigrąžinti negalėsi. Dar supratau, 
kodėl taip vertinamas rankų darbas. Išbandžiusieji ma-
no kėdę sakė, kad ji patogi, nuteikia ilsėtis. O ILSINTIS 
GIMSTA GERIAUSIOS IDĖJOS!  
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Reikėjo priimti sprendimus 
Gaja P. 
 

Nuo mažens norėjau būti meni-
ninkė, ypač dailininkė. To siekiau ir 
siekiu, todėl 8 klasės projektui pasi-
rinkau tapyti ant didelės drobės. 
Niekada gyvenime nebuvau to da-
riusi, todėl man tai buvo naujiena. 
Kitaip sakant, išsivadavau iš savo 
rėmų… 

Atėjo vasaris, kai prisėdau prie 
drobės – kad ant jos perkelčiau es-
kizą. Ir tada supratau, kad piešinys 
man nebepatinka. Supratau, kad 
noriu kažko kito, kad noriu tapyti 
didelį portretą. Taip ir padariau. 
Pradėjau kurti eskizą, kokį portretą 
galėčiau nutapyti, ir netrukus bai-
giau. Praėjus šiek tiek laiko, pradė-
jau portretą tapyti ant drobės. Kilo 
nesklandumų dėl skirtingų lapo ir 
drobės dydžių, todėl portretas kaž-
kiek pasikeitė. 

Pirkau drobę, kuri būtų skirta ta-
pyti visais dažais. Mentorius reko-
mendavo tapyti akrilu, tačiau pasi-
rinkau guašą, nes tuo metu šiais da-
žais tapyti mokėjau geriausiai. Bet… 

pasirinkdama juos padariau milži-
nišką klaidą.  

Guašą galima lieti, tapyti naudo-
jant daug vandens, taip pat jau už-
teptus, išdžiūvusius dažus galima 
atgaivinti vandeniu. Ir nors drobė 
buvo skirta tapyti visais dažais, gu-
ašo ji labai nepriėmė. Dėl anksčiau 
minėtų dažų savybių tapant portre-
tą darėsi dėmės, buvo sunku tarpu-
savyje jungti spalvas, jas lieti, ir tai 
labai ilgino ir sunkino darbą. Kiek-
vienas blogas potėpis kainuodavo 
daug laiko, nes taisant susidariusias 
dėmes atsirasdavo naujų, o taisant 
naujas atsirasdavo kitų ir susidarė 
užburtas ratas. Daug kartų verkiau 
prie kūrinio, daug kartų vos nepasi-
daviau. Praėjo beveik mėnesis ir 
dar nebuvau baigusi tapyti. Iki vie-
šojo pristatymo buvo likusios 
maždaug dvi savaitės. 

Daug stresavau. Nežinojau, ką 
daryti, kaip suspėti baigti kūrinį. 
Dažai visai nepadėjo, tik blogino 
situaciją. Bijojau prisiliesti prie dar-
bo, dar labiau jį sugadinti.  

Tėvai pasiūlė ant viršaus tapyti 
akrilu, dažais, kurie išdžiūvę negali 

būti atgaivinti. Idėjos ilgai nepriė-
miau, bet galiausiai supratau, kad 
kito varianto neturiu. Nebuvo likę 
laiko ir nieko blogiau negalėjo atsi-
tikti.  

Esu labai laiminga, kad tokį 
sprendimą priėmiau. Tapyti buvo 
kur kas lengviau ir greičiau, ir paga-
liau galėjau nebijoti sugadinti kūri-
nio. Kadangi pakeičiau dažus, su ku-
riais tapiau, turėjau keisti ir tapymo 
techniką. Taip portretas tapo visai 
nepanašus į eskizą, tačiau tai jau 
nebebuvo taip svarbu.  

Portretą baigiau tapyti paskuti-
nę dieną, kai darbą turėjau prista-
tyti. Labai jaudinausi kalbėti viešai. 
Galbūt ne todėl, kad reikėjo kalbėti 
daugybei žmonių, bet todėl, kad bi-
jojau sumalti žodžius ar kažko nepa-
sakyti. Vis dėlto to išvengti nesuge-
bėjau. Stresas tikrai užvaldė kal-
bant. 

Man baisiausia buvo parodyti 
savo kūrinį tokiai daugybei žmonių. 
Bijojau – kaip žmonės į jį žiūrės, 
kaip vertins. Vis vien kūrinys –- tai 
menininko dalelytė savęs, kurią 
lengva pažeisti… 

 
Sudėtingiau, nei tikėjausi 
Barbora Z. 
 
Gaminti desertus tikrai buvo sudėtingiau, nei aš ti-

kėjausi, nes reikia tiksliai apskaičiuoti proporcijas, kepti 
nei per ilgai, nei per trumpai bei gražiai papuošti. As-
meniškai man ši darbo dalis buvo pati smagiausia ir 
skaniausia. Manau, kad ir klasiokams, nes į mokyklą at-
nešdavau pyragų. Išmokus kepti pyragus ir biskvitus 
reikėjo išmokti juos pertepti bei dekoruoti. Tai buvo 
smagi dalis, bet užimanti daug laiko, kartais daug laiko 
užimdavo vien sugalvoti idėją bei parinkti uogas ir spal-
vas. Man sunkiausia buvo išmokti pjaustyti biskvitus. 
Dekoruoti išmokau tikrai greitai, iš tikrųjų tai gali iš-
mokti bet kas, tik tam reikia šiek tiek fantazijos ir im-
provizacijos. Baigusi gaminti desertus pradėjau rašyti ir 

iliustruoti desertų knygą. Rašyti buvo gana sudėtinga, 
nes tai dariau ranka ir labai greitai pavargdavau, o jeigu 
suklysdavau, nebuvo galimybės pataisyti, tad tekdavo 
perrašyti iš naujo. Ir sugalvoti, kaip ją surišti, buvo ne-
mažai darbo. Iliustracijos buvo lengviausias knygos ra-
šymo etapas, kuris taip pat buvo ir maloniausias. Pro-
jekto pabagoje gavau tris tortų užsakymus, jie buvo iš 
pažįstamų žmonių. Du tortai iškeliavo į vaikų gimtadie-
nius, ir vienas – į vestuves.  

Galų gale beliko tik pristatyti savo projektą. Tai buvo 
sudėtinga, nes vėlgi man buvo baisu, ir aš labai nervi-
nausi. Po pristatymo visi vaišinomės mano pagamintu 
tortu, ir jis visiems labai patiko. Dėl to jaučiausi taip, lyg 
pasirinkau tinkamą temą, ir didžiavausi savimi.

. 
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Apsisprendęs jaučiausi laimingas 
 
Esu Tomas Simonaitis ir metų projektui vedžiau Ru-

biko kubo būrelį savo mokykloje jaunesniems moki-
niams, nuo ketvirtos klasės. Na kas gi yra Rubiko ku-
bas? Jį 1974 metais sukūrė vengrų skulptorius Erno 
Rubikas, norėdamas išmokyti studentus perprasti tri-
mačius objektus. Jis atsitiktinai sukūrė šį galvosūkį. 
Kubas yra nepaprastai sudėtingas. Nepatikėčiau, jei 
pasakytumėte, kad savarankiškai jį sudėliojote. Kubas 
buvo pavadintas kūrėjo vardu. 

Jums galėtų kilti klausimas: kodėl iš visų temų pasi-
rinkau Rubiko kubo būrelį? Mano to meto hobis buvo 
dėlioti Rubiko kubus (kuo greičiau). Mano vidurkis dė-
liojant paprastą 3x3 Rubiko kubą buvo 12 sekundžių 
(taip – sekundžių, ne minučių). Dalyvavau dvejose tarp-
tautinėse varžybose ir pagal kubo sudėjimo greitį ta-
pau 8-as Lietuvoje. Visą laisvą laiką namuose praleisda-
vau dėliodamas kubikus ir kurdamas filmukus „Insta-
gram”  tomasiucuber paskyroje. Tad ir nusprendžiau 
mokykloje vesti Rubiko kubo būrelį. Apsisprendęs jau-
čiausi laimingas, nes man tai buvo tikrai įdomu. 

Būrelio aprašyme mano mentorė Vilma D., mokyk-
los šokių mokytoja, nurodė mano telefono numerį, tad 
gaudavau skambučių keisčiausiose situacijose, pvz.: sė-
dėdamas prie stalo, per pertrauką mokykloje, gulėda-
mas lovoje ir t. t. Pirmą kartą susirinko net 10 vaikų ir 
pradėjome mokytis! 

Prieš Kalėdas organizavau varžybas. Parodžiau mo-
kiniams, kaip viskas vyksta ir kiekvienas kubiką sudė-
liojo po du kartus. Laimėjo Talis (šeštokas), jo laikas – 
33 sekundės. Išdalinau visiems po pakelį savo keptų 

sausainių ir skiltelę šokolado. Esu tikras, kad namo visi 
grįžo labai laimingi. 

Vienas iš būrelio vedimo iššūkių buvo tai, kad vaikai 
mokėsi savo tempu. Ir aš negalėjau visų mokyti to pa-
ties, tad greitesniesiems tekdavo mokytis iš algoritmų 
lapo. Buvo keli vaikai, kurie tiesiog nenorėjo mokytis. 
Lakstydavo po klasę ir žaisdavo bei erzindavo kitus. Aš 
nelabai žinodavau, ką su jais daryti: kartais išvesdavau 
iš klasės, kartais kaip nors subardavau. Buvo net keli to-
kie, kurie taip ir neišmoko sudėlioti Rubiko kubo. Taip 
pat būdavo sunku viską organizuoti — rinkti pinigus, 
sužiūrėti, kas lankė būrelį, kas ne.  

Per visus keturis būrelio veiklos mėnesius mokyklai 
uždirbau 400 eurų. Tapau populiarus, žinomas kaip Ru-
biko kubo vaikas. Išpopuliarinau Rubiko kubų dėliojimą 
klasėse. Kartą girdėjau, kaip mokytoja skundžiasi, kad 
visi klasėje dėlioja tuos kubikus. Dažnai ketvirtokai ar 
jaunesni pasisveikina su manim, bet aš nežinau jų var-
dų. Anksčiau jaučiausi nejaukiai, bet jau pripratau. 

Taip pat vesdamas būrelį supratau, koks esu nuolai-
dus. Atėjo trečiokas į mano būrelį, nors sakiau, kad gali-
ma tik nuo ketvirtos klasės ir vis tiek neišvariau. Jausda-
vausi, lyg aš vis nusileidžiu norėdamas pasirodyti geras, 
bet kažkada reikia nubrėžti ribą. To dar mokausi. 

Esu patenkintas visa projekto eiga. Manau, kad pro-
jektas man buvo truputėlį per lengvas. Kitą metų pro-
jektą kurčiau ką nors susijusio su elektronika. Vesda-
mas būrelį pajutau, ką reiškia stovėti mokytojo pozici-
joje. Truputį užjaučiu mokytojus. Kitais metais planuoju 
būrelį tęsti, norinčiųjų, girdėjau, yra. 

 

Apsiėmiau kurti ganėtinai lengvą projektą 
Joris S. 
 
Savo išmanųjį šiltnamį konstra-

vau iš medžio, o valdyti naudojau 
Arduino Uno plokštę, kurią prijun-
giau prie įvairių komponentų, tokių 
kaip sensoriai, varikliukai. Šiltnamis 
laistydavo, kada dirvožemis 

išsausėdavo, ir tai sensorius užfik-
suodavo. Tam, kad šiltnamis veiktų 
gerai, reikia jį ir gerai suprogramuoti. 
Programavau apie dieną, o po to 
atnaujinau po kelias eilutes kodo per 
mėnesį atsižvelgdamas į šiltnamio 
efektyvumą. 

Sakyčiau, kad apsiėmiau kurti 
ganėtinai lengvą projektą, bet užtat 
vis tiek papildžiau savo elektronikos  
žinias ir išmokau pamoką –  niekada 
nereikia atidėti darbų paskutiniam 
momentui. 

 

Nedvejojau 
Vilius S. 
 

Mano metų projekto tema – sportas ant skersinio ir 
skersinio mokyklos teritorijoje gamyba. Ši idėja man kilo 
iš karto, kai praeitų metų birželio mėnesį Egidijus prista-
tė projekto užduotį. Džiaugiuosi, kad nereikėjo galvoti, 
kokia tema rengti projektą. Man patiko tai, kad buvau 
tikras savo pasirinkimu ir daugiau dėl to nedvejojau.  

Pirmiausia kartu su mentoriumi Andriumi nusibrai-
žėme ant lapo maždaug tokį skersinį, kokį norėtume pa-

gaminti. Tada reikėjo viską apskaičiuoti, vizualizuoti. O 
paskui pagal visus planus ir brėžinius nusipirkome me-
džiagų. Atrodo, kad viskas buvo paprasta, tačiau įgyven-
dinti projektą nebuvo taip lengva, kaip tikėjausi iš pradž-
ių. Kai nuvažiavome į mokyklą ir nieko nelaukę pradėjo-
me gręžti polius, susidūrėme dar su viena problema – že-
mė buvo dar įšalusi ir grąžtas negalėjo jos pragręžti. Teko 
darbus atidėti šiltesniems orams ir tik tada baigti savo 
projektą. Buvo liūdna dėl to. 
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Lengva pasakyti, sunku padaryti 
Mikaja I.M. 
 
Savo metų projektui pasirinkau 

nufilmuoti filmą. Kodėl? Kartą be-
žiūrėdama filmą su šeima pagalvo-
jau: jeigu kiti gali, tai kodėl aš nega-
liu? Juokų darbas! ,,Lengva pasaky-
ti, sunku padaryti.“ Manau, kad ši 
frazė labiausiai tiktų apsakyti visą 
mano projektą. Netrukus po to, kai 
man į galvą atėjo ši idėja, supratau 
klydusi pasirinkdama šią temą. Nes 
man filmus patinka žiūrėti, o ne 
kurti. Bet jau buvo per vėlu. Tėtis 

surado kino būrelį. Pradėjau jį lan-
kyti – be jokio entuziazmo. Man ne-
patiko viskas, ką dariau. Man nepa-
tiko mano tema. Nepatiko būrelis. 
Žodžiu, suklydau pasirinkdama šio 
projekto temą. Bet juk visi moko-
mės iš savo klaidų! 

Per visą laiką išmokau daug įvai-
rių pamokų, kaip: nepalik visko pas-
kutinei minutei; jeigu reikia pagal-
bos, nebijok prašyti; neleisk tingi-
niui tavęs nugalėti, ir daugybę kitų. 
Svarbiausia yra tikėti tuo, ką darai, 
nes jeigu netikėsi, tai tada kam išvis 

ką nors daryti? Pajusk malonumą 
tai kurti! Pajusk laimę mažuose da-
lykuose, kaip kad aš jaučiausi fil-
muodama filmą  

Dar ne laikas suaugti! Juk dar 
tiek daug laiko turim, o mes jį iš-
naudojame panikuodami dėl mo-
kyklos ar nebaigtų darbų. Pasidžiau-
kite, juk gyvenimą turime tik vieną, 
todėl gyvenkite dabar, šią akimirką. 
Juk mes patys susikuriame savo gy-
venimą, kodėl turėtume panikuoti 
dėl paprasto pristatymo, juk jų dar 
bus milijonai! 

 

Kibau į darbą 
Vėjas S. 

 

Mane metų projektas gąsdino, nes apie jį iš tėvų iš-
girdau dar 2020 m. rudenį. Tačiau beveik iš karto kibau 
į darbą. Kadangi tai reikėjo susieti su naujomis žinio-
mis/sritimis, man tai buvo elektronika, o vėliau įsijungė 
ir mechanika su inžinerija. Nusprendžiau daryti droną. 
Jau 2021 m. gegužės mėnesį pradėjau domėtis. Tai da-
riau apie pusantro mėnesio, tačiau, mano nelaimei, 
nustojau domėtis… Pamiršau apie projektą ir tiesiog 
pradėjau švaistyti ir taip brangų laiką bei tiesiog atosto-
gauti. Atėjo ruduo, o aš supratau, kad neturiu nei men-
toriaus, nei pakankamai žinių dronui sukonstruoti. 

Pradėjau nuo mentoriaus paieškų. Pirmasis žmogus, 
kuris galėjo būti mano mentorius, buvo Mindaugas Gri-
gas. Jis man patarė drono nedaryti, nes tai – per sudė-
tingas projektas net dvyliktos klasės moksleiviams. Rei-
kėjo naujos temos ir greitai, tad pradėjau naršyti inter-
netą apgalvodamas savo jėgas, visas idėjas, kurios atei-
davo man į galvą ir ar spėsiu projektą baigti. Visgi pasi-
rinkau sau per didelį projektą – per didelį kąsnį. Nus-
prendžiau sukonstruoti ornitopterį. Nemeluosiu – ne-
kūriau jo nuo nulio. Dariau pagal Youtube platformoje 
sukurtą vaizdo įrašų seriją, kurioje detaliai buvo paaiš-
kinta/parodyta, kaip susikonstruoti šį plasnojantį įren-
ginį. 

Atėjo metas pirkti detales. Oi, buvo vargo. Iš pradžių 
atrodė, kad detalių yra mažai ir kad jas supirkti bus 
lengva, tačiau greitai supratau kitaip (galutinai išėjo 
daugiau kaip 220 detalių). Taip pat reikėjo nailono rip-
stopo, krumpliaračių bei specialių tvirtinimo detalių, 

kurias buvo galima tik atspausdinti 3D spausdintuvu, 
nes negalėjau gauti mažyčių krumpliaračių. Šių turėjau 
nusipirkti iš Kinijos, tačiau šios šalies ir Lietuvos diplo-
matiniai ryšiai nebuvo geriausi tuo metu, tad aš pagal-
vojau, kad tik išmesiu pinigus į balą ir niekas man nebus 
atsiųsta. Vienintelė išeitis – detales atsispausdinti 3D 
spausdintuvu. Pradėjau mokytis 3D modeliavimo, ta-
čiau nesėkmingai, o ir laiko buvo jau mažai likę. Bet 
man pasisekė! Radau programą, kuri automatizavo 
procesą.  

Dar reikėjo ornitopterio rėmo. Tam nusipirkau stiklo 
pluošto plokštę, kurią frezavimo mašina išpjausčiau rei-
kiamos formos. Sparnus reikėjo išsipjauti iš didelio me-
džiagos gabalo, o tam reikėjo formų. Šiuo tikslu buvo 
užsakyti A1 - A0 dydžio lapai, ant kurių buvo atspaus-
dintos formos. Tačiau kas gi man spausdintų 3D spaus-
dintuvu tokių mažų gabaritų modeliukus ir kas pjautų 
su CNC staklėmis stiklo pluoštą. Čia padėjo tėtis.  

Sparnai ir uodega: pirmiausia iš popieriaus išsikirpau 
formas, išsitempiau nailoną ir išpjoviau iš medžiagos. 
Mama padėjo suklijuoti ir su siuvimo mašina apsiūti pa-
galiukus. O štai viską sujungti ant rėmo buvo ilgas, sun-
kus ir nuobodus procesas.  

Tada reikėjo išbandyti, kaip ornitopteris plasnoja. Ir 
– atsitiko nelaimė. Per greitai paleidau vairalazdę ir jau 
girdžiu – traaaaakšt! Pasirodo, tie mažyčiai krumpliara-
čiai neatlaikė streso ir lūžo. Taigi per pristatymą mano 
paukštis tik suplasnojo, o ne skrido, bet rezultatu esu 
patenkintas. Dalis iš Kinijos jau užsakiau ir projektą 
baigsiu.
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Per metų projektą sužinojau tikrąjį laiko veidą 
Nija V. 
 
Rašiau knygą „Pomidoras ir Auslinda”, ją dabar bet 

kas gali pasiimti iš mokyklos bibliotekos ir paskaityti. 
Pasirinkau rašyti knygą, nes visą gyvenimą mėgau rašyti 
ilgus ir vaizdingus rašinius su per daug smulkmenų. Visi 
man nuo pirmos klasės sakė, jog turėčiau parašyti kny-
gą, bet dažnai bijau griebti jautį už ragų, todėl laukiau 
tinkamiausios progos. Paskelbus apie metų projektus, 
supratau, kad dar geresnės tikrai nebesulauksiu. Ka-
dangi aš labai bijau bendrauti su nepažįstamaisiais ir 
pažinojau tik vieną rašytoją, tai jos ir paprašiau būti 
mano mentore. Mano mentorė buvo Kazimiera Kazi-
jevaitė-Astratovienė. 

Kai buvo paskelbta oficiali metų darbų projekto pra-
džia, jau buvau pradėjusi rašyti knygą. Nusiunčiau savo 
pradėtą darbą mentorei, bet ji pasakė, jog baigti jį tai 
bus per didelis darbas metams. Aš ja nepatikėjau, bet 
paklausiau, ir, ačiū Dievui. Jei nebūčiau paklausiusi, var-
gu ar iki šių metų septintokų 8-os klasės darbų prista-
tymo būčiau sugebėjusi tą darbą baigti, greičiau – iki 
šių metų šeštokų 8-os klasės metų darbų pristatymų. 
Taip pat būtų iškilusi dar viena problema, nes dešimto-
je klasėje jau pradedi galvoti apie 12-os klasės projek-
tą… Na, žodžiu, būčiau giliai įklimpusi į įvairias skolas. 

Per metų projektą sužinojau tikrąjį laiko veidą: jis la-
bai greitai praeina, kai jį kur nors leidi, ir labai ilgai užsi-
tempia, jei nieko neveiki. Dėl tokios jo savybės išmokau 
vieną skausmingiausiai išmoktų pamokų – kai ką nors 
darai, daryk tai nuo laiko limito pradžios iki jo pabaigos 
visu tempu, nes tuomet, kai laiko bus likusios vos kelios 
dienos, jau tikrai būsi pasitikrinęs visas klaidas ir viską 
užbaigęs bei ramiai galėsi tęsti ar pradėti savo kitas 
mėgstamas ar nelabai veiklas. 

Taip pat dabar žinau, kad labai bloga idėja buvo pa-
sirinkti metų darbui rašymą, nes jį nuolatos reikia apra-

šinėti. Pavyzdžiui, kad ir dabartinis mano darbas yra ra-
šymas, nors aš jau parašiau visą knygą, tiriamąjį rašto 
darbą. Man asmeniškai šiais metais rašymo buvo labai 
per daug. Labai nuo to pavargau.  

Nors knygos rašymas gali atrodyti labai sudėtingas ir 
ilgas darbas, tai yra smagioji dalis, nes išsitaisyti beveik 
penkiasdešimt stiliaus klaidų ir daugiau nei kelis šimtus 
rašybos klaidų yra be galo nuobodus ir dar labiau erzi-
nantis bei varginantis darbas. Be to, kai reikia taisytis 
klaidas, nėra jokios fantazijos, jokios kūrybos, jokios 
laisvės, žodžiu, beveik nieko, tik taisyklės ir siaurutė ri-
ba, ant kurios turi balansuoti.            

Nors nuolatos trūko laiko, ir knyga buvo atspausdin-
ta vos kelios dienos iki pristatymų, o pagrindinę repeti-
cijų dieną aš sirgau, pristatymas pavyko puikiai. Beje, – 
kaip ir pati knyga. Jau gana daug žmonių ją perskaitė, 
nes ji – lengvo rašymo stiliaus. Manau, įdomi, truputį 
įtraukianti ir šiaip jau trumpa, o ir visų jų atsiliepimai 
apie mano darbą geri. Kadangi man taip pasisekė, be-
veik norėčiau susitarti su kokia nors leidykla, kad šią 
knygą išleistų platesniam vartotojų ratui, bet iki to laiko 
turiu dar labai daug ką atlikti, o tiksliau – aš neturiu lai-
ko domėtis ir tartis su leidyklomis dėl knygos leidimo, 
esu per daug užsiėmusi. Vis dėlto tai jau yra žingsnis 
mano svajonės tapti profesionale, pasaulyje garsia ra-
šytoja link. Žinau, kad ši svajonė labokai vaikiška ir sun-
kiai išsipildanti, bet tik iš svajų gali išaugti realybė ir 
ateitis, todėl niekada nenustoju svajoti. Taip pat labai 
gerai žinau, kad negalima laukti tobulų progų – jos labai 
retai ateina, todėl kai ką nors sugalvoji, tiesiog reikia ei-
ti ir daryti. Na, o dabar man atėjo laikas eiti į lovą, todėl 
nieko nelauksiu ir tenai eisiu. 

 

PRISTATYMAI 
Pristatymas man suteikė tiek daug...  
Smiltė S.   
Kovo dvidešimt penktą dieną vy-

ko kol kas didžiausias mano prista-
tymas ir pirmasis mano knygos 
,,Jausmų Fragmentai” pristatymas. 
Jaučiau neapsakomai daug. Man la-
bai patiko kalbėti stovint prieš žmo-
nes, jaučiausi pasitikinti savimi, nie-
ko neužmiršau, ir tos kelios minu-
tės, per kurias pristačiau mokyklai 
savo knygą, buvo be galo įsiminti-
nos. Negaliu aprašyti to jausmo, bet 

šis pristatymas man suteikė tiek 
daug... Negalėčiau nepaminėti ir to, 
kad pristačiusi knygą jaučiau didžiu-
lį palengvėjimą. Po ilgo darbo dar 
kelias dienas vaikščiojau ir negalė-
jau patikėti, kad man pavyko įgy-
vendinti savo idėją. Taigi 2022-ųjų 
metų kovo dvidešimt penktosios 
dienos vakaras buvo man ypatin-
gas. 

Idėja kurti poeziją man pavyko, 
atradau save, išmokau daugybės 
naujų dalykų ir esu tuo patenkinta. 
Nebijokime kurti! Nesigėdykime 
jausti! Ir būkime savimi. 

  
Jauskime, mylėkime, džiaukimės, 

liūdėkime,  
verkime, klausykime, juokimės. 
Nes tam mes ir gimėme. 
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Draugai mane palaikė, tai aš pristačiau 
Vytenis M. 
 
Nuo tada, kai mokytojai pasakė, kad reikės tiriamąjį 

rašto darbą pristatyti skaidrėmis ir tai padaryti prieš 
klasę, aš labai stresavau ir labai daug galvojau apie tai. 
Pristatymas man trukdė gyventi, nes mane pastoviai 
slėgė stresas ir baimė. Kai atėjau į mokyklą, visą laiką 
labai bijojau pristatyti, to vengiau. Norėjau būti pasku-
tinis. Tiek daug streso gyvenime nesu patyręs. Kai atėjo 
mano eilė, nesugebėjau. Vos nenualpau, o žmonės rė-
kė, kad galiu pristatyti, bandė mane palaikyti, bet man 
tai tik trukdė. Kojos nebeišlaikė ir mane perkėlė į kitą 
dieną. Galvojau pabėgti iš pamokų, bet draugai mane 
palaikė, tai aš pristačiau. Kai baigiau pristatymą, visas 
stresas dingo, tada man palengvėjo ir nebereikėjo apie 
tai galvoti. 

Kai jau sukūriau nespalvotą analoginę fotografiją, 
dar mums reikėjo paruošti plakatą ir baigiamąjį skaidrių 
pristatymą. Aš dieną prieš savąjį sužinojau, kad reikia 
kitokių skaidrių ir teksto nei per tiriamojo rašto darbo 
pristatymą. Paprašiau, kad mane perkeltų į kitą dieną. 
Ačiū Dievui, mokytojai sutiko. Kitą dieną nėjau į mokyk-
lą, likau namie ir visą dieną ruošiau pristatymą. Plakatą 
paruošti padėjo močiutė (jis išėjo labai gražus). Skaid-
res parengiau pats – tai nebebuvo sunku, nes jau turė-
jau patirties. Tekstą parengiau ir per tą dieną jį perda-
riau penkis kartus. Visą likusį laiką viešąją kalbą repeta-
vau su močiute. 

Atėjo pristatymų diena. Parepetavau mokykloje – 
visai sklandžiai. Kai atėjo laikas pristatyti, peržengiau 
savo baimę ir pristačiau. Nusprendžiau neturėti su savi-
mi teksto ir tiesiog pasakoti – išėjo visai gerai.
 

Kam reikia mentoriaus? 
Jurgis K.N. 
Kadangi mane domino maisto 

atliekų perdirbimas, nusprendžiau 
sukurti kompiuterį, kuris matuotų, 
kaip pūva maisto medžiagos. Pats 
kompiuteris būtų sumontuotas ant 
daugiasluoksnės spausdintinės 
plokštės, arba PCB (Printed Circuit 
Board). Be to, nusprendžiau dirbti 
be mentoriaus pagalbos, nes norė-
jau išsikelti iššūkį. <...> Kai ėmiau 
viską jungti ir jau atrodė, kad matau 

šviesą tunelio gale, iškilo daug pro-
blemų, kurias man teko taisyti. De-
ja, vienos man taip ir nepavyko 
išspręsti, tai yra ekranas nekomuni-
kavo su kompiuteriu. Veikė viskas: 
jutikliai matavo puvimą, kompiute-
ris apdorojo informaciją, laidukai 
perdavė informaciją, išskyrus ekra-
ną – informacijos nebuvo galima 
matyti ekrane. Tad galiausiai mano 
darbo rezultatas – planuoto įrengi-
nio prototipas. 

Po pristatymo pasikalbėjau su 
savo mentoriumi, kurio pagalbos 
buvau nusprendęs neprašyti. Paaiš-
kėjo, kad jis žinojo, kaip galima 
daugiasluoksnę spausdintinę plok-
štę, arba PCB, pasigaminti pačiam 
neišleidžiant dviejų šimtų eurų – 
būtent dėl to atsisakiau jos gamy-
bos. Tad išmokau pamoką skau-
džiuoju būdu – bendradarbiaujant 
darbas būna efektyvesnis. 

 
MENTORIAI 

Kūrinys naudojamas pagal paskirtį 
Gintarė G., Danieliaus G. mentorė  

 

Metų projektas – svarbus įvykis Danieliaus mokyklos 
gyvenime. Įgyvendinant projektą jam puikiai pavyko su-
derinti mokslo darbą su jo aistra futbolui. Ilgiausiai tru-
ko išgryninti idėją. Užmojų ir norų būta visokių – nuo 
vartininko pirštinių kūrimo iki futbolo vartų modelio 
konstravimo. 

Darbo projektas – vartininko pirštinių antspaudas su 
integruotu Danieliaus asmeniniu logotipu ant marški-
nėlių – tapo galutine idėja. Toliau darbas vyko sklan-
džiai ir noriai. Neatidėliojant jo eigos, pavyko tilpti į lai-
ko limitus. Buvo įdomu stebėti, kaip sūnus neriasi į gra-
finio dizaino pasaulį, kurį aš žinau puikiai, mano pro-

fesija – grafikos dizainerė. Su mano pagalba Danielius 
išmoko dizaino programų pagrindų, suprato, koks ke-
lias yra nuo piešinio ant popieriaus lapo iki vaizdas atsi-
duria kompiuterio ekrane, kaip jis paverčiamas kore-
guojamais objektais, kaip jis paruošiamas ir perkelia-
mas spaudos pagalba ant aprangos. Nuostabu buvo 
stebėti kokiu noru ir susidomėjimu Danielius kūrė savo 
ženklą – vardo ir pavardės pirmųjų raidžių bei futbolo 
žaidėjo numerio – 96 derinį. Rezultatu likome patenkin-
ti abu. Tiek pats procesas, tiek galutinis rezultatas ma-
no vertinimu yra puikus. Juolab, kad kūrinys jau dabar 
naudojamas pagal paskirtį – marškinėliai dėvimi kone 
kas dieną.
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Kur drabužiai?   
Danas G., Pranciškaus A.J. mentorius  
 

Pranciškaus motyvacija padaryti spintą buvo gan 
aiški – vietos stygius spintoje ir drabužių gausa už jos ri-
bų per visą namų perimetrą kaupė jo motyvaciją ilgai ir 
kantriai… Ypač tomis akimirkomis, kai reikdavo rasti 
vieną ar kitą drabužį… Planuoti laiką sekėsi pakankamai 
gerai… planavimą skatino nuo Pranciškaus besislaps-
tantys drabužiai… 

Darbų organizavimas vyko sklandžiai ir truko iki lap-
kričio mėnesio. Matyt, artėjantis žiemos periodas ir 
vėstantis oras bei noras rasti šiltesnius rūbus suteikė 
Pranciškui organizacinių gebėjimų… 

Bendradarbiavimas su mentoriumi buvo retas ir 
konkretus, idant nuožmi drabužių paieška sueikvodavo 
daug laiko… 

O taip! Pranciškus tikrai išsiugdė naujų įgūdžių, to-
kių kaip: planuoti darbą, planuoti laiką, braižyti, dirbti 
su staliaus dailidės įrankiais, atsakomybę rūpintis savais 
daiktais ir gebėjimą greitai rasti pasislėpusius drabu-
žius… 

Visa šeima, palaikoma ir visos gausos drabužių, labai 
didžiuojasi ir džiaugiasi Pranciškumi, bei sveikina žen-
gus didelį žingsnį link atsakomybės, savarankiškumo, 
gebėjimo planuoti darbus ir bendradarbiauti. Tikime, 
jog tas didelis žingsnis pagelbės Pranciškui gyvenime 
daug daugiau, nei tik peržengti didelę drabužių krūvą….

             

Mentoriavimas – pagalba jaunam žmogui 
 
Aštuntokus projekto kelionėje lydi ne tik mokytojai, klasiokai ir klasiokės, šemos nariai, bet ir savo srities pro-

fesionalai – mentoriai. Šiemet rekomendavome, kad mentoriais aštuntokai nekviestų artimų šeimos narių, ypač 
mamų ar tėčių. Tai leido daugeliui patirti naujus profesinius santykius su suaugusiu, visai kitokius nei artimoje ap-
linkoje.  

Mentorių darbas yra savanorystės ir pagalbos pagrindais, susitariant bendradarbiauti projekto metu. Mentoriai 
konsultavo, teikė techninę pagalbą kuriant fizinį objektą, daiktą, proceso metu analizavo atlikto darbo privalumus 
ir trūkumus, palaikė morališkai, fiksavo darbo baigtumą.  

Ką pataria Miško klasės aštuntokai būsimiems projektų kūrėjams?  
 

 
Būkite atviri su mentoriumi, išsakykite iškilusias problemas. Klausykitės mentorių, nes jie labiau patyrę už 

jus. Prašykite pagalbos mentoriaus. Išklausykite, ką mentorius turi pasakyti. Drąsiai bendradarbiaukite su men-
toriumi. Susitikite gyvai, o jei negalite – pasiskambinkite. Jūs nesate vieni. 

 

 

EPILOGAS 
 
Smiltė S. 
Tai eilėraštis iš mano 8 klasės metų darbo – nedide-

lio eilėraščių rinkinio, iliustruoto savo darytomis foto-
grafijomis bei savo pieštais piešiniais. Šiems naudojau 
akvarelės techniką, o fotografijas parinkau iš ankstes-
nių savo gyvenimo etapų arba nufotografavau projekto 
metu. Iš viso sukūriau dvidešimt vieną eilėraštį, kiekvie-
nam jų priklauso po iliustraciją. Tai kol kas didžiausias 
mano įgyvendintas projektas. 

 
 
 
 
 

Stovėsiu čia ir lauksiu ryto 
 
Ramybės kupinas, šviesus 
Šis vakaras toksai švelnus… 
  
Toks tobulas, jausmingas vėjas 
Jis ūžia pro mane šaltai… 
Kedena ilgus mano plaukus, 
Sujaukdamas mane visai… 
  
Aš apsisiautus šiuo šaltu vėju 
Ir vakaru, kuriuo gaubiuos… 
Stovėsiu čia aš iki ryto 
Kol mintys mano pasiduos… 

 

 
 



 

15  

 
ATSILIEPIMAI 

O kodėl čia viskas taip neveikia?  
Akvilina S., Jorio S. mama 
  
Iš pradžių paaugliui atrodęs labai lengvas ir daug lai-

ko nereikalaujantis metų projektas, įpusėjus mokslo 
metams, Joriui apsivertė visai kitu kampu. Iš „aš viską 
žinau ir viską moku" viskas pasikeitė į „o kodėl čia vis-
kas taip neveikia, kaip rodo jutube". Manau, tai buvo 
puikus virsmas paauglio galvoje, kad realybėje būna 
daug daugiau nežinomųjų, nei jų būna virtualioje er-
dvėje. Joris mokėsi kontroliuoti savo laiką ir čia smar-
kiai teko prisidėti mums, tėvams. Susidarėme aiškų 
darbų planą, kurį nuolat tekdavo priminti. Tačiau pro-
jektui einant į pabaigą pamačiau, kad Joris stengiasi ir 

netgi labai nori viską perimti į savo rankas ir atsisakyti 
mūsų pagalbos, priminimų. Leidome jam pačiam visiš-
kai skirstytis savo laiką ir pasitikėjome juo. Teorinė dalis 
ir pristatymas mums buvo tikrai staigmena, nes Joris jį 
padarė pats, padedamas mokytojų. Jaudulio buvo 
daug, tačiau po pristatymo Joris jautėsi daug labiau pa-
sitikintis savimi, padaręs didelį darbą. Smagu matyti sū-
nų, kuris pradeda savarankiškėti, kliautis savimi, pasiti-
ki mokytojais.  

Be galo džiaugiuosi, kad metų projekto temos nebu-
vo įspraustos į jokius rėmus ir Joris galėjo išbandyti pa-
daryti tai, kuo iš tikrųjų domisi, ir prie tos srities pridėti 
savo rankas. 

 

Ir sunku, ir itin saldu 
Justina ir Nerijus, Gajos P. tėvai 
 
Mums šis projektas šiek tiek pri-

minė obels sodinimą. Kai iš pradžių 
gimsta tik mintis, kad norėtum 
užauginti obelį, tada galvoji, kokią 
ją pasirinkti, kaip ji tiks sode ir ma-
no aplinkoje, ieškai vietos ir erdvės 
jai, dar vėliau –  kokius vaisius norė-

tum ragauti. Ir – iki to galutinio ir 
tuo pačiu ne tokio jau ir ilgo pasi-
mėgavimo reikia nudirbti nemažą 
kiekį darbų. Su visomis atsakomy-
bėmis ir sunkumais, dar net neži-
nant, ar pavyks, kaip pavyks ir kaip 
bus. Labai gražus procesas, kuris 
apdovanoja tokiais vaisiais, kurių 
esi vertas.   

Buvo kartais ir sunku, ir itin sal-
du matyti, kaip Gaja eina per visus 
šiuos etapus. Kaip idėja, gimusi dar 
tik kažkur mintyse, po to po truputį, 
lėtai skleidžiasi ir su didele asme-
nine atsakomybe virsta kažkokiu 
kūnu ir galiausiai –  vaisiumi, su-
prantant ir pasiimant sau tai, ko la-
biausiai tuo metu reikia. 

 

Paaugo kiekvienas 
Indrė ir Irmantas – Smiltės, Urtės ir Vėjo tėvai  
 
Kad šie mokslo metai mūsų šeimai išsiskyrė, susivo-

kėme tik tą vakarą, kai buvo pasakytos vaikų aštuntos 
klasės pristatymo kalbos. Žiūrint į pasitikinčius savimi, 
išdidžius ir aiškiai mintis reiškiančius savo vaikus, neju-
čia prisiminėm visą kelią, kuris atvedė į šį momentą. Su-
pratom, kokie įsitempę ir susikaupę vaikai buvo visus 
šiuos metus. Viskas prasidėjo dar septintos klasės pa-
baigoje, kai pietaudami ar vakarieniaudami vaikai rin-
kosi temas savo projektams. Kas man būtų tikrai įdo-
mu? Kas man nebūtų per lengva? Ko norėčiau išmokti? 
Kiekvienas metė sau didesnį ar mažesnį iššūkį. Kiekvie-
nas su juo tvarkėsi savaip. Kiekvienas bandė veikti sava-
rankiškai pagal savo jėgas. Vienas drąsos ir užsispyrimo 

turėjo daugiau, kitas mažiau. Vieno motyvacija tik au-
go, kito susidūrus su, atrodytų, neįveikiamomis kliūti-
mis rankos sviro, trečio netenkino ryškėjančios formos 
ir didėjo noras viską mesti ir pradėti iš naujo. Visiems 
trims tai nebuvo šiaip užduotis. Kiekvieno projektas 
jam pačiam labai svarbus ir asmeniškas, todėl artėjant 
pristatymų dienai įtampa augo. Mums, kaip tėvams, šie 
projektai taip pat nepaprasta patirtis, leidusi geriau pa-
žinti savo augančius vaikus lydint juos procese nuo idė-
jos suformulavimo iki paskutinių potėpių, su nuostaba 
stebint ryškėjančius kiekvieno charakterio bruožus. Su-
sitvarkė kiekvienas, paaugo kiekvienas. O svarbiausia 
praplėtė savo horizontą žengdami mažą žingsnelį į su-
augusių pasaulio pusę, peržengdami ne tik namų, bet ir 
mokyklos ribas. 

 

Ačiū, kad pakvietėte 
Daiva J., Vyčio klasės mokytoja  
 
Man labai patiko aštuntokų metų darbų pristatymas, sudalyvavau dviejų grupių pasirodymuose. Smagus prista-

tymo formatas: paklausai, pamatai, o paskui per pertrauką dar plakatus panagrinėji ir nespėji pavargti, o intriga 
tęsiasi net tris dienas! Net ir ketvirtokams buvo įdomu pamatyti bei paklausyti. Darbai ir pristatymai labai įvairūs, 
kaip ir jūsų klasės vaikai. Tikrai, prieš tokią gausią auditoriją sutramdyti jauduliuką nelengva, tačiau aštuntokai, ko 
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gero, daug ruošėsi. Smagus Tomo Rubiko kubo būrelio pristatymas, išsami Nijos knygos anotacija, ir, aišku, vega-
niško Barboros torto degustacija paliko įspūdį. Iš metų darbų man labai patiko Jorio išmaniojo šiltnamio idėja ir jos 
įgyvendinimas, iki sielos gelmių sujaudino  Skaidros šokis, o Rudės žvilgsnis iš Edgaro tapyto paveikslo – vis dar 
prieš akis. Įdomus kortų su gyvūnais projektas, tiesa, atrodo, nebaigtas, bet idėja puiki. Ačiū, kad pakvietėte pasi-
džiaugti metų darbų rezultatais! 

 
ESTAFETĖ 

Estafetė 7-okams 
Rūta G., Džiaugsmo klasės mokytoja 
 
Būnant septintos klasės mokytoja ir tik probėgš-

miais tesusiduriant su aštuntokais, kartais atrodydavo, 
kad tarp vienų ir kitų labai mažas skirtumas. Bet tada 
nueini į jų metų darbų pristatymus (planuoji vieną va-
karą, bet atvaikštai visus tris) ir jauti, kaip nuomonė vi-
siškai pasikeičia. 

Taip, labai daug jaudulio, kai kam gal pritrūko laiko 
ar pasimiršo viena kita norėta pasakyti mintis, ar šiaip 
kažkas pavyko netobulai, bet susidaro bendras klasės 
vaizdas ir supranti, kad ne veltui aštuntos klasės pro-

jektai dar vadinami ir brandos darbais. Pristatymas po 
pristatymo ir matant vaikų kūrybiškumą ir puikius jų su-
kurtus dalykus neišvengiamai apima nuostaba ir 
džiaugsmas. Dabar jau nedvejodama pasakyčiau, kad 
aštuntokai, nors tik metais vyresni, jau yra visa galva 
praaugę septintokus savo mokėjimu dėstyti mintis, kal-
bėti apie savo darbus ir jų kūrimo procesą, juos vertin-
ti, o svarbiausia - nueiti visą kelią nuo idėjos iki jos įgy-
vendinimo, užbaigto, realaus, apčiuopiamo rezultato.   

Dabar nekantraudama laukiu kitų metų, kai ir da-
bartiniai septintokai palypės šiais laipteliais aukštyn! 

Ką aštuntokai dabar darytų kitaip? Ką keistų?  
 

Viską daryčiau anksčiau, ne paskutinę minutę. Temą ir mentorių susirasčiau per vasarą. Pradėčiau kurti 
anksčiau, idėją vystyti kuo anksčiau, nepasimesčiau. Labiau išplėsčiau projektą ir kurčiau sunkesnį, detalesnį 
darbą. Keisčiau savo laiko planavimą, nedaryčiau paskutinę minutę. Dirbčiau kruopščiau. Pradėčiau viską 
anksčiau. Pasirinkčiau kitą temą. Susiplanuočiau viską datomis. Kuo greičiau rinkčiausi mentorių ir susitikčiau su 
juo. Nebijočiau rinktis temos iš širdies. Rinkčiausi sunkesnę temą, mažiau žinomą. Stengčiausi kuo anksčiau pra-
dėti.  Nebijočiau klysti.  
 

 

AČIŪ  
 

Dėkojame jaunuolių tėvams – už kantrybę, palaikymą, finansus – kitaip tariant, visų sienų laikymą. 
 
Dėkojame visiems projekte dalyvavusiems mentoriams, be kurių profesionalumo ir dėmesio jaunuolių darbai 

atrodytų visai kitaip: Aidui Dailidei, Agnei Šakočienei, Algirdui Kuzmai, Audriui Macijauskui, Audriui Matijošaičiui, 
Daivai Urbonavičiūtei, Danui Galvanauskui, Deimantei Pazdrazdytei, Gintarei Griniuvienei, Gintui Kavoliūnui, Irinai 
Schmidt, Karinai Surpinai, Kazimierai Kazijevaitei-Astratovienei, Liutaurui Nekrošiui, Mariui Česuliui, Mindaugui 
Grigui, Pijui Mickui, Tomui Binkiui, Ugnei Piaceskienei, Vilmai Dastikienei.  

 
Ačiū visiems žiūrovams, atėjusiems ir palikiusiems šitiek jaudulio patiriančius paauglius. 
Dėkojame autorėms Smiltei S. ir Nijai V., padovanojusioms mokyklos bibliotekai savo knygas.  
Ačiū Viliui S., kurio projekto rezultatas skersinis statomas mokyklos kieme, visų džiaugsmui.  
Ačiū aštuntokams, pasinėrusiems į pasiūlytą  procesą ir apdovanojusiems mus visus savo atradimais. 
Dėkui! 
 

 

      MIŠKE S06/2 (19) 
Visi laikraščio numeriai internete:  
www.zaliojimokykla.lt/laikrastis 
Pasiūlymus ir klausimus siųskite adresu: 
laikrastis@zaliojimokykla.lt 
 

 

Laikraščio rengėjai:  
Egidijus K., Rima P. 
Antraštės piešinio autorė Smiltė S. (Miško klasė) 

 
Dėkojame visiems fotografijų autoriams!  
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