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 REDAKCIJOS  ŽODIS
Sveikas, licėiste !
Už lango jau šviečia saulė. Nutirpęs sniegas atidengė purvinai rudos spalvos žemę, iš kurios
jau kalasi šviesi jauna žolytė. PAVASARIS. Atšilus orui visai nebetraukia knygos, bet nieko čia nepakeisi. Galbūt
nereikėjo išvaryti žiemos ?
Užgavėnės buvo tikrai įspūdingos. Blynai, muzika, persirengėliai ir ,svarbiausia, gera nuotaika. Šiame numeryje
siūlome jums prisiminti linksmiausias ir įspūdingiausias šventės akimirkas.
„Madų šou” praūžė dar visai neseniai. „Ta prasme” įamžino jį nuotraukose.
Artėja akimirka, kai mūsų ketvirtakursiai paliks
licėjų. Šiame numeryje galėsite susipažinti
Su IVb klase. Abiturientams galbūt bus įdomu apie
studijas SSE Riga ekonomikos mokykloje išgirsti iš
pirmų lūpų.
Atėjus pavasariui viskas keičiasi, atgyja.
Pasikeitė ir “Ta prasme”. Pristatome naują redakciją
ir liūdėdami atsisveikiname su senaisiais laikraščio
leidėjais. Tikimės, kad be nesusipratimų
bendrausime ir bendradarbiausime nuoširdžiai ir ...
Pirmas mūsų blynas buvo prisvilęs, todėl dar kartą
atsiprašome.

Taigi įvertinkite mūsų darbą !!!

Ta  Prasme 2000.03 komanda

vyr. redaktorius:  Gediminas
Šiuškus

pavaduotoja:  Aistė Kumponaitė

redakcija:  Silvija Sivakova,
Nerius Andrijauskas,  Indrė
Skubeikytė, Dovilė
Stadalninkaitė, Eglė
Mikalajūnaitė, Eglė
Čekanavičiūtė, Urtė Neniškytė,
Agnė Veličkaitė, Reda
Markevičiūtė, Rūta
Kaziliūnaitė, Aistė Klyvytė

“page maker”:  Finn

rėmėjai:  kino teatrai „Lietuva”,
„Vilnius”, „Vingis”.

dėkojame: Buvusiai redakcijai už
moralinę paramą ir pagalbą.

klaidas tikrino:  Urtė Neniškytė,
Arnoldas Kubilius, Indrė
Skubeikytė

norintys pareikšti nuomonę arba
padėti laikraščiui kreipkitės į
bet kurį laikraščio darbotuoją
arba rašykite adresu:
TaPrasmeRedakcija@takas.lt

O dabar Skaitykite!!!
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Buvusios redakcijos žodelis

Labi  priešpiečiai!

To nelaukėme. Kiekvieną rytą pradėjo temti. Naktys praleidžiamos (ne)laukiant aušros. Aštuonios nulis nulis
ateina eilinė pasaulio pabaiga. Mes dar nelaimėjome mūšių ir nebaigėme žygdarbių, o laiko nebelieka. Irzlumas,
pyktis, išsekimas, keiksmažodžiai.
To nelaukite.
***
NR. TEIGINYS TEISINGAS NETEISINGAS

0. TA PRASME yra labai geras laikraštis. 

1. Baisiai smagu būdavo sėdėti auštančiais rytais paskendus
kavoje ir rašyti jums apie jus.
2. Beprotiškai įdomu būdavo klausti ir girdėti žmones su 1m3

tūrio galvomis atsakant (dėkojame visiems, kas neišsigando ir
davė TAI PRASMEI interviu).
3. Ir pro apačią, ir pro kairę džiaugdavomės, kai jų nelikdavo
(laikraščių).
4. Šypsodavomės, kai girdėjom MAN PATIKO.
5. Graužėmės, kad taip ir nepavyko laikraščio nuspalvinti.
Nesusigraužėme.
6. Ir gailėdavomės, kad nesugebėjome visur visada būti,
viską visaip pamatyti.
7. Tikimės, kad nauji ketvirti sugebės atsiduoti jums taip,

kaip mes norėjome.
***
O dabar galit šiuo lapu nusišluostyti ašaras. :)))
***
Tai buvo pabaiga.
Sudiev,

Alminas Arnoldas Rasos Indrė Darius Dalia

Alminas Žaldokas ir Arnoldas Kubilius

Rasa UždavinytėIndrė Genytė

Rasa
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Būkit palaiminti!

Šaltas, veidmainiškas šių metų pavasaris šykšti šilumos, o vangiai
iš padebesių į mus žvelgianti saulė taupo ir atideda “juodai dienai”
savo šiltus, širdį glostančius spindulius. “Saulėlydžio komisijos”
darbas atliktas nepriekaištingai…

Džiugu, kad naujai suformuota “Ta prasme” redakcija išleidžia
jau antrąjį “naujos kartos” numerį. Linkiu Jai kuo mažiau nesusipratimų,
kylančių iš gal kiek skuboto (bet pateisinamo) noro pasireikšti ir
išdėstyti kritišką, jaunatvišku nihilizmu dvelkiančią nuomonę. Šiek tiek
daugiau optimizmo ir tolerancijos!
Dažnas licėjaus moksleivis pastaruoju metu gali pastebėti tam tikrą,
gana neįprastą reiškinį – pertraukų metu ar po pamokų iš vienos
vietos į kitą keliauja šachmatų lentos bei keisti, plytą primenančios
formos laikrodžiai. Iš kai kurių moksleivių lūpų pasigirsta skambūs,
kartais keiksmažodžius primenantys žodžiai: „šachas! matas!
gambitas!” Ką gi visa tai turėtų reikšti? Nauja epidemija, liga ar šiaip
koks sezoninis susirgimas? NE. Tai šachmatų turnyras VTGTML
prezidento taurei laimėti - dar vienas bandymas licėjaus gyvenimą
praturtinti savotišku renginiu, kuris laikui bėgant, tikiuosi, taps
neatsiejama gimnazijos tradicija.

Po įnirtingų mūšių politinėje Lietuvos arenoje, po prieštaringų
nuomonių susilaukusių rinkimų į savivaldybes laikas ir mums, licėjaus
moksleiviams, išsirinkti savo atstovą į LR steigiamąjį moksleivių
parlamentą. Noriu padėkoti visiems, padėjusiems organizuoti rinkimus
mūsų gimnazijoje, o ypač rinkimų komisijos nariams už sklandų,
organizuotą, konstruktyvų ir nepriekaištingai atliktą darbą. Taip pat norėčiau palinkėti Pauliui Stakėnui
sėkmingai įveikti tiek antrąjį, tiek trečiąjį rinkimų etapą ir tapti Lietuvos Respublikos steigiamojo
moksleivių parlamento nariu.

„Kūryba – tai kova. Patvariai kovai reikia ritmo, laimėjimui – vilties. O ritmas ir viltis – du visos
gyvybės komponentai.” (I.Šeinius)

Su tikruoju pavasariu! Su saulės šiluma! Su giedro dangaus grožybe!..

VTGTM Licėjaus prezidentas     Justas Gavėnas
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A.Daulenskienė
“Ateis tuojau galas ir galiorkai.”

A.Sindaravičius
“Nu todėl, kad išsivėdintų, pribezdėjot

čia.”
A.Daulenskienė

“Papildomos pamokos? Tu kalbi -
dainuoji! Man muzika ausyse skamba
– ketvirtokams prireikė papildomos
pamokos.”

V.Dailidienė
“Kaip mano bobutė sakydavo, myžalai

į galvą mušė.”
A.Karaliūtė

“Jeigu būtų galima muštis, tai tu taip
gautum vieną kartą!”
R.Razmas

“Tylėk! Priešas nemiega.”
A.Karaliūtė

“Dabar aš imčiau ir pasakyčiau Juozui
viską, ką aš apie jį galvoju. Ne todėl,
kad aš jo nemėgstu, o todėl, kad jis
mano gėlę skriaudžia.”

R.Razmas
“Daugianaris aukštojoj matematikoj
vadinamas polinomu. Kad įmantriau
būtų, nes, jei pavadinsi daugianariu,
dar supras kas nors.”

A. Teišerskis
“Netikslumas 20%. Jomajo.”

R.Razmas
“Jeigu yra įstatymas, tai visada būna ir

apstatymas.”
A. Teišerskis

“Kuriam ten užpakalis niežti? Išleisiu
pasikasyt.”
R.Razmas

“Bus, kaip Justui, lakstė lakstė po
mišką, atsisėdo ir žvejoja kadugyne,
arba kaip Rasai – braido jūroj ir grybų
ieško.”

V. Dailidienė
“Aš irgi noriu būti pati gražiausia

moteris Vilniuje. Bet tingiu net plaukus
nusidažyti.”
R.Razmas

“Matematikos, aišku, kažkoks
apsileidėlis neišvedė. Tuoj parašysiu, kiek

norėsit.”
S. Jurkevičius

“Oi, geras per istorijos egzaminą buvo.
Vienas parašė, kad kalvinistas – kalvių
cecho atstovas.”

V. Dailidienė
“Tomai, mano toks netvarkingas stalas.

Gal ateisi, sutvarkysi…”
M. Sueldo

“Paulius, if you don’t shut your mouth I
will shut it myself.”
V. Dailidienė

“ Neturi vadovėlio? Rask internete ir
atsispausdink!..”
S. Jurkevičius

“Mano vienas draugas nuėjo į tualetą
ir įkrito rublis. Įsivaizduoji?“
M. Sueldo

“ Four D, you get 0 for imagination…”
V. Dailidienė

“Mada vaikus mušti jau praėjo…”
J.Bagdonas:
*Gerai, nusirenk ir eikš – bus šilta.
*Ne prie manęs čia raitykis – nieko
neišraitysi.
* Labai atsiprašau už striptizą: man labai
karšta.
* O tu man matematiškai patinki. Patinki ir
kitaip, bet aš niekam nesakysiu.
* Nieko, su tavimi aš dar susidorosiu.
* Eik  tu varlių skrost !
* Jeigu nuo pernai metų išsigimei, reikia keisti
kaili - atsigimti.
* Tu neplepėk taip garsiai, nes man Dievas
nepadės.
* O, teletabių priviso...
* O čia tai mažą Monkės biznį padarysim.

Jei išgirsite kokia dėmesio vertą mokytojų frazę,
paduokite ją bet kuriam laikraščio darbuotojui
arba siųskite el. paštu
TaPrasmeRedakcija@takas.lt į „Subject” -
laukelį įrašę „Frazes”.

DĖMESIO!!!
PRIZAS (pakvietimas į kiną dviems
asmenims) atnešusiam daugiausia
geriausių frazių.
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   Kuo ski r ias i
ketvirtakursis nuo fux’o?
Amžiumi.  Kuo dar?  I r
atsakymais į mūsų klausimus.
Štai kokie buvo klausimai:

1 . P a s a k y k i t e
s inonimą žodžiui
‘’licėjus’’.

Saulė Ališauskaitė,IVa:
Namai...
Indrė Žliobaitė,IVb:
Gyvenimo būdas.
Jonas Reklaitis, IVa:
Nėra.
Eglė Kapustinskaitė, Ib:
Neišsimiegojusių žmonių

karalystė.
Stepas Toliautas, Ic:
Namai.
Domantas Jankauskas, Ic:
Pirmi namai.
2.Koks,  jūsų

nuomone, d idžiausias
l icėjaus  trūkumas?
Privalumas?

S.A.: Privalumas - fux’ai.
Trūkumai - nėra.

I.Ž.: Privalumas - galima
išreikšti save.Trūkumų nėra.

J.R.: Privalumas: yra
stojamieji, mėto tuos, kurie
nesimoko.Trūkumas - per toli
LUKOIL.

E.K. :  Pr ivalumas -
popamokinė veikla. Trūkumas -
nemiga.

S.T.: Privalumas - 12 kab.,
nes  ten  p i lna  muzikos
instrumentų. Trūkumas - jų nėra
daugiau.

D.J . :  Pr iva lumai  -
ketvirtokai, trūkumai - fux’ai.

3.Ar per krikštynas
pavydėjote  fux’ams/
ketvirtakursiams?

S.A.: Ne, jiems šiek tiek
kliuvo.

I.Ž.: Ne, labiau patinka
organizuoti, nei būti krikštijama.

J.R.: ”Schader Freude-
beste Freude.”

E.K.: Ne, nes man buvo
pakankamai linksma.

S.T.: Ne, nes aš pats
krikštysiu.

. . .  ?
D.J.: Taip, pavydėjau toms

ketvirtakursėms, kurios
nesimaudė purve.

4.Ką iš  l icėjuje
draudžiamų dalykų
reikėtų legalizuoti?

S.A.: „100 metų Tibete.
I.Ž.: Nieko.
J.R.: „100 metų Tibete”,

nes budizmas patinka.
E.K.: Pratęsti “diskoną”.
S.T.: Nieko.
D.J.: Bėgimą iš pamokų.
5.Kiek la iko

užtrunkate  stovėdami
eilėje ,  kol ką nors
nusiperkate valgykloje?

S.A.: Nė kiek.
I.Ž.: Dažniausiai įlendu be

eilės.
J.R.: Kokioje eilėje?
E.K.: Neužtrunku, nes joje

jau kas nors būna.
S.T.: Max. - 10 min.
D.J.: Nė kiek.
6.Kokia vieta licėjuje

labiausia i   patinka?
Nepatinka?

S.A.: Patinka radiatoriai,
nes šilta, o nepatinka tualetai,
nes smirda.

I.Ž.: Patinka šaltais
ž iemos ryta is  pr ie
radia tor iaus .Nepat inka
matematikos kabinetas, nes
sėdžiu pirmame suole.

J .R. :  Nepat inka  21
kabinetas, patinka visur kitur.

E.K.: Viskas patinka, o
labiausiai - palangės, nes ant jų
sėdėti patogu, saulė šviečia.

S.T.: Patinka kiemelis, nes
jis licėjaus teritorijoje, bet ne
pats licėjus. Nepatinkančių
nėra.

D.J.: Patinka palangės,nes
ten šalta. Nepatinka rūbinėlės,
nes ten smirda.

7.Kas yra tavo
idealas licėjuje?Kodėl?

S.A.: (Tuo metu užmigo
(aut. past.))

I.Ž.: Tokių nerasta.
J.R.: Skyw’is, nes geras

budistas.
E.K.: Nėra.
S.T.: Aš.
D.J . :  Jankauskas

(vyresnysis,- aut. past.)
8.Be ko licėjus tau

nebūtų licėjus? Išvardink
tris dalykus.

S.A.: a) be kultinių
ž m o n i ų ( „ b o b u t ė s ’ ’ ,
Razmo,Antano, Mečislovo,
Jankausko(vyresniojo));

 b)renginių;
 c)be licėjaus pastato.
I.Ž.: a)be eilių rūbinėje;
b)be kiemelio;
c)be licėjaus švenčių.
J.R.: a) be švenčių;
b)be kiemelio;
c)be aktų salės.
E.K.:a)be pavadinimo;
   b)be mokytojų;
   c)be mokinių.
S.T.: a)be direktoriaus;
   b)be Gabijos;
   c)be 12 kab.
D.J.: a)be manęs;
   b)be direktoriaus;
   c)be licėjaus kiemelio.
9.Su kokiu(- ia)

l icėjaus mokytoju(-a)
sutiktum praleisti likusį
gyvenimą?

S.A.: Per ketverius metus
jau visi įgriso.

I.Ž.: Sąvokos nesiderina:
“mokytojas” ir “praleisti likusį
gyvenimą”.

J.R.: Su Žemaityte. Ūgis
pats tas.

E.K.: Jokiu, nes negali
atvirai bendrauti, jis visada bus
mokytojas.

S.T.: Braidyčiau po kalnus
su Bertašiūte.

D.J.: Per ketverius metus
dar įgris.

1 0 . U ž b a i k i t e
sakinį: , ,Je igu ieškai
problemų...’’

S.A.: ...kreipkis į mane.
I.Ž.: ...tai surasi dvigubai

daugiau.
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J.R.: ...atsiųsim.
E.K.: ...bėk iš pamokų.
S.T.: ...tai ir rasi.
D.J.: ...pradėk mokytis.
11.Kokį  mokytoją

pamatęs bėgi  ir
pasislepi?

S.A.: Tokių nėra.
I.Ž.: ”Vampyrą”.
J.R.: Bijau visų mot.g.

mokytojų.
Slepiuosi vyrų WC.
E.K.: Priklauso nuo

dienos.
S.T.: Jokio.
D.J.: Lietuvių kalbos

mokytojos.
12.Kokio klausimo

tikėjotės,  bet
neišgirdote?Atsakykite į
jį.

S.A.:Nepaklausėte am-
žiaus.

Pati neprisimenu.
I.Ž.: Ką norėtum pakeisti

licėjuje? Sienų spalvą.
J.R.: Ką darytum, jeigu

būtum “Saulytė”? Išvykčiau į
Egiptą.

E.K.: Mano mylimiausias
mokytojas/dalykas. Mokytojai -
visi, dalykai - tikslieji.

S.T.: Koks tavo intelekto
koeficientas? 135.(Pašaipiai,-
aut. past.)Paklauskite J.
Kubiliaus, koks jo intelekto
koeficientas.

D.J.: Nepaklausėt mano
vardo. Domantas.

Faktai tiesiog stulbinantys:
dauguma fux’ų dar nežino, kas
yra “100 metų Tibete”, ir dar
netapo budistais. Tačiau jų ir
ketvir takursių pasaulio
supratimas ganėtinai panašus.
Licėistai brangina kiemelį (tikri
gamtos vaikai), myli direktorių
(tai kodėl gerbia ne visus jo
įsakymus?), laiko licėjų namais
(tai kodėl kariauja rūbinėje ir
valgykloje?), nestovi valgyklos
eilėje (tai kas ten stovi?).

Buvo linksma.
Reda Markevičiūtė
Rūta Kaziliūnaitė.

KINO TEATRO
“LIETUVA”

Didþioji salë
(Dolby Digital, Dolby A, Dolby
SR)

„ELZË IÐ GILIJOS“
04.07-13d.     10; 17; 19.30
val.
04.14-20d.   10; 14.45; 19.30
val.
04.21-27d.       16.30
val.
(2:15)
Lietuva,Vokietija 1999 m.
Reþ. Algimantas Puipa
10 val. á „Elzæ” visomis dienomis

po 5 Lt

„VAIKINAI NEVERKIA”
04.14-20d. 12.30; 17.15 val.
(‘Boys Don’t Cry’)
JAV, 1999m. (1:54)
„Auksnio Gaublio”
apdovanojimas,
„Oskaro” apdovanojimas.

„MATRICA”
04.21-27d. 11; 13.45; 19;
21.45 val.
(‘Matrix’) (2:16)
04.28-05.30d.
JAV, 1999
Keturi „Oskaro” apdovanojimai
(geriausias garsas,
Geriausi garso efektai, geriausi
vaizdo efektai, geriausias filmo

montaþas);

Bilietø kainos: 10 Lt; (Didþioji
salë)
Pirmadieniais – 5 Lt;

Darbo dienomis iki 14 val. - 8 Lt

SALË 88
„Oskaro” laureato
Andrzejaus Wajdos filmø
retrospektyva.

 TIKRA „KARALIŠKA PICA”
04.10d.   12; 14; 16; 18; 20 val.
04.14-16d. 11; 13; 15;
17; 19; 21 val.

04.17d. 11; 13; 15; 17 val.
04.18-20d. 11; 13; 15;
17 val.

„UŽ GYVENIMĄ”
04.07d. 20 val.
Dokumentinis filmas apie solistę
GRAÞINÀ APANAVIÈIÛTÆ

„IZRAELIO KINO DIENOS”
17d. (atidarymas) 19.30 val.
18d.    19 val.;21 val.
19d.    19 val.;21 val.
20 d.      19 val.

„PAPLŪDIMYS”
04.21-27d. 12; 16.15; 20.30val.
(The Beach) (1:48)
Nuotykiø filmas apie
paslaptingà salà, saulëtà
paplûdimá, rykliø medþioklæ ir
aistringà meilæ.
reþ. Danny Boyle’as („Traukiniø
þymëjimas”,„Linksmas”)
vaid.: Leonardo DiCaprio, Tilda
Swinton

„VAIKINAI NEVERKIA”
01.10 d.         22  val.
04.21-27d. 14; 18.15 val.
04.28-05.04d.  14.30; 19.15 val.

„ELZË IÐ GILIJOS”
04.28-05.04d.
(2:15)
Lietuva,Vokietija 1999 m.
Reþ. Algimantas Puipa

Bilietø kainos: 10 Lt; (Salë88)
darbo dienomis iki 14 val. - 8 Lt
vaikams iki10 m. á vaikiðkus
filmus – 5 Lt
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Žiema, Žiema, bėk iš kiemo

Muzikantai buvo du. Kur šokėjai?! Nerandu...

Ir aš ten buvau...Per barzdą varvėjo, bet ir burnoj
turėjau...

Vienas bernas tarp mergų, kaista ausys - negražu !!!

O...Linas... O... ten Rokas ?! Wow !!! (+Sergejus)” „-Gracias. Todo esta muy sabroso !!!”

Laužo (nuo laužyti) šviesa licėjuje. Guodžia ir šildo
mane...

Finn + Šiuškus
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IVB  HIMNAS 2000

Štai pėsčiom keliauja Šaras į mokyklą

–
Pernai jis sudaužė savo motociklą.
Ir pridaužė tėvas musų Šarui snukį,
Kad sudaužė naują penki-pem-Suzuki.

Marius per istoriją senai nukvako –

Vėl jam referatą parašyti teko,

O vat Benas Rasą pamylėt pradėjo,

Kai pamatė Rasą net apsiseilėjo.

O kai kartais Benas biškį neatena,

Rasa kviečias Indrę - ir be jo apsieina.

Štai Donatas nuogą moterį terlioja

Ir dėl  to į šūlia jis rytais vėluoja.

Mano vardas Giedrius, aš taksistas

būsiu,
Kai sutiksiu Kazį - Ramui jį paskųsiu.

Štai Šveicarijos pilietis -

Gediminas Dauguvietis.

Jo nedomina merginos,
Nei alus, nei karštas vynas.

Indrės kojos olialia,

Bet jų glostyt nevalia,
Nes kaip iš kairės ji dės -
Net kiaušiniai išvarvės!

Kai Rasa tik išvažiuoja
Indrė greitai Benui moja.
Buivydas pas Indrę suolan prisistato –
Indrės rankos vietoj… Beno – nesimato.

Štai miške ant medžio kabaliuoja

Artas…

O tu Dieve mano! Jasius gi pakartas!
Kas gi taip galėjo šitai padryti...
Nedavė Arcioma man nusirašyti…

Štai ateina Paulius visas nesiprausęs,

Klynas atsisegęs, nu žodžiu – kaliausė!
Jis iš Giedriaus  vakar pirko “Zilitoną”,
Jis jo nemainytų net į gerą žmoną.

Štai melžėja kaime melžia visą rytą,
Pamatau jos veidą ir šaukiu ją –

“Rita!”,

Bet nespėjus jai man nieko pasakyti
Untas štai su šakėm – ką gi man daryti?

Laksto stadione lyg koks tai svarainis -

Sprinto čempionas Juozapas
Kontvainis.
Šiaip neblogas būtų Juozas IBM’as,
Tik i kyla kartais D˛oistikui
problemos.

Ji turėjo triratuką,
Įvažiavo ji į balą,
Kairę akį išsisuko -

Nu ir ˛iopla Atkrivala!

Turi Lapas daug draugų

Ir Romančinkas tarp jų…
Kai Jaunimkėj jį sutinka -
Vis nelaimės atsitinka…

Labas, aš esu Rigdenas,

Vakar pjoviausi aš venas
Bet man baisiai nepavyko -
Innnnnnfarktas ištiko.

Šaras visada nervuotas,

Mėto į Kontvainį šluotas.
Šalia kelio karčiama

Ten gyvena Pacenka –

Kašio demonas kaimynas
(Nuolat atsisegęs klynas)
Geria Pacenka kaip jautis
Ir niekaip negali liautis.

Agnė mūsų Redeckaitė

Ji isteriška mergaitė.
Orientacinį ji lanko
Ir pabėgtų net nuo tanko.

Štai Rūta… ką ir sakyti -

Seilę galima nuryti,
Bet ji niekam nesiduoda,
Apsižergus savo puodą.

Mūsų klasės primadona,

Ji gėlė, nes ji – Aldona.
Nieko ji neprisileid˛ia,
Nes vaikinai širdį žeidžia.

Moo-moo-moo riaumoja Justas,

Kaip Pamelos Justo biustas.

Štai įsiveržia Kristina –

Labai mokytą vaidina,
Bet mums ˛inoma tiesa,
Kur yra mergos vieta (prie plytos).

Štai matau aš kaime pievą,

O toj pievoj ganos Ieva…

Taip jinai palaiko formą
Su kareivio uniforma.

Vytas baisiai pasikėlęs,

Nu ir kas kad susivėlęs -
Jis Romančinką pažįsta,
Juozas šitai pripažįsta.

Kai išaušta ankstus rytas
Mus u˛puola transvestitas,
Bet jisai labai švelnus,

Jis - Antanas pamaldus.

Indrė štai su tačka joja

Ir visus namo ve˛ioja
Kai mentukai ją pagauna
Špilkas iš galvos išrauna…
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Matydami, kiek daug
licėistų uoliai braunasi moky-
tis į  SSERIGA mokyklą,
nusprendėme plačiau apie ją
sužinoti iš buvusio licėisto,
bebaigiančio šias studijas,
Mindaugo Šiuškaus.

1.Pr ieš  k iek  metų
baigei licėjų ?

1997 metais. Turėjau
baigti metais anksčiau, bet
viskas užsitęsė dėl metų,
praleistų Vokietijoje.

2.Ar  jau tei s i
pasi ruošęs  s to t i  į  SSE-
RIGA ?

Kuria  prasme -
pasiruošęs egzaminams ar
ž inant is ,  ką t ikrai  noriu
studijuoti? Egzaminams aš
ilgai ruošiausi, net TOEFL
testą susiradau, ir paskutinę
dieną nusprendžiau, kad
užteks žadėti, reikia tiesiog
nueiti į egzaminą. Nuėjau, ir
va - šiemet baigiu SSE.

O dėl apsisprendimo
tvirtumo, galiu tik viena
pasakyti - po 12 klasės, be
darbo praktikos, įsitikinimas,
kad žmogus gimęs tai ar kitai
profesijai, mažiausiai skamba
naiviai - aš nebuvau išimtis.
Pusę metų ruošiausi stoti į
teisę                      ir paskutiniu
momentu  nusprendžiau
pabandyt i  s to t i  į  SSE -
pavyko. O tik baigdamas
galutinai supratau, kad tai ir
buvo tai, ko man reikėjo.

3.Kaip sekėsi  laikyti
egzaminus ? Ar buvo sunku
?

Stojamieji egzaminai

truko nuo 9 iki 17 val. - tai
didžiausias laikytų egzų kiekis
per  v ieną  dieną:  anglų ,
matematikos ir logikos, - kurie
dar  buvo suskaidyt i  į
smulkesnes dalis.

4.Kokia s to j imo
sistema-procesas ?

Sistema papras ta
(eiliškumo tvarka):

A. Anketos pildymas ir
rašinio rašymas. Rezultatas -
niekas neaišku.

B. Egzaminas po mėnesio
-apie  j į  j au  kalbėjau .
Rezultatas – „gerai praplauta
smegeninė”.

C. Interviu su dviem
administracijos atstovais iš
SSE.  Užduodami
provokuojantys klausimai, į
kur iuos  nėra  te i s ingo
atsakymo.  Jų  t iks las  –
sužinoti, kaip žmogus moka
kalbėt i ,  i š re ikšt i  savo
nuomonę ir ją apginti.

D.  Gaunamas prane-
šimas, kad įstojai į SSE, ir
duodama savai tė  l aiko
galu t ina i  aps i spręs t i  i r
patvirtinti, ar ten studijuosi.

Trumpa pas taba  -
k iekvienoje  pakopoje ,
i š skyrus  anketą ,  yra
atsijojama geroka grupelė
žmonių (nuo 50 iki 80%)

5.  Kaip sekės i
pradž io je?  Papasakok
plačiau ,  mat  beveik vi s i

licėistai dega noru ten įstoti.
Plačiau nei še is  -  t ai

asmeniška. Kiekvienas tai
priims individualiai. Bet porą
bendrų  ypatybių gal ima
paminėti:

- kalbos barjeras (tiems,
kas  b i jo  kalbėt i ,  moky-
t i s  i r  rašyt i  angl i škai )
„pra lauž iamas”  per  3-4
savaites. Tam skiriamas spec.
kursas ,  kurio metu labai
aktyviai bendraujama - tam,
kad s tudentai  geriau
susipažintų, ir geriau kalbėtų
angl i škai .  Tai  t ik ra i  ne
problema.

- pirmais metais reikės
mokytis   2-3 kartus daugiau
nei licėjuje. Už tinginiavimą ir
aplaidumą meta lauk. Aišku,
ta ip  n iekas  pr iežasč ių
neformuluoja. Jos aiškėja, kai
studentas velkasi su daugybe
neišlaikytų egzaminų ir galų
gale jų susikaupia tiek, kad
pas idaro  sunku jų
“atsikratyti”. Rezultatas vienas
-  „ lauk!” .  O egzaminus
išlaikyti  t ikrai  įmanoma,
t ies iog re ikia  pas tovaus
darbo. Ir bent 1% talento :)

- stoti į SSE studentauti
- pamirškit šitą idėja. Taip,
studentiškas gyvenimas bus,
niekur jis nedings, tačiau jis
yra tikrai kitoks. Bimbalo
mušti taip, kaip VU ar kituose
Lietuvos universitetuose, tikrai
neišeis.

-  į  buit iškus dalykus
nesivelsiu - galima paprastai
į s iva izduot i ,  koks  yra
skirtumas gyventi su tėvais ir
be tėvų.

6. Ar mokytis ten sun-
ku? Girdėjom,  jog viena
mergina nuo didelio krūvio
net pražilo.

Jau sakiau - vilkas nėra
toks baisus, kaip jį piešia.

SSERIGA:  licėisto svajonė ?

Licėjuje buvo ir paprastų, atsakingų
žmonių,...
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Taip, čia reikia asmeninės
disc ip l inos ,  sugebėj imo
pačiam susikaupti ir dirbti.
Aišku, po 12 klasės to niekas
negali iš mokinių reikalauti -
kiekvienas individualiai praeis
šitą suvokimo Golgotą.

O pražilusią merginą pats
mačiau - persinervino. Tačiau
ji - estė, lietuvėms tai negresia:
es tai  l abai  ind ividualūs ,
užsidaro  v iduje  i r  v isas
problemas sprendžia patys.
Na, jai ir neišlaikė „vidiniai
k laponai” .  O l ie tuvės
panelės... nors ir pavydžios,
bet  t ik mažiausia bendra
problemėlė  i r  kambarys
(vištidė) gaudžia nuo plepalų
(kudakavimo) - jos viską
„išsibėdavos”, ir viskas bus
ok.

Silpnų nervų žmonėms,
nesiūlau.

7. Kokie pedagogai ir
santykiai su jais ?

Daugiausiai švedai. Ir tuo
viskas pasakoma (tiems kas
pažįsta švedus). Santykiai
daugiau civilizuotesni nei
Lietuvos universitetuose -
dėstytojas čia tikrai ne liūtas,
auditorijos girių ir mokslo
džiunglių karalius. Dažniausia
jis - vedlys. Kartais  jis -
b logas  vedlys .  Kar ta i s
nuostabus. Žmonės skirtingi.

8.Ar ten yra fakultetai?
Vasia, “business school”

- ar jūs tikitės surasti tenai
astronomijos fakultetą?

9. Kiek studentų mokosi
ten ? Kiek tarp jų  lietu-
vių ? Kas šį skaičių nustato?

Studentų - maždaug po
100 kiekviename kurse. Šiuo
metu yra trys kursai, studentų
daugiau kaip 300. Lietuvių
apie 20-25%. O šitą skaičių
nusta to Šv.  Pet ras ,  be t
netiesiogiai. Pirmiausia jis
nusprendžia, kokį IQ lygį duos
visai  tautai , paskui,  kiek

kiekvienam. Na, o galų gale
per  krūvą  v i sokiaus ių
nesusipratimų ir sutapimų,
žmogus gauna tą anketą,
užpildo ją, išlaiko egzaminus,
pereina interviu ir pradeda
studijuoti.

10.  Ar  l i eka  laiko
pramogoms ?

Taip. Bet visada gali
rinktis - pramogauti dabar ir
neišlaikyti egzamino rytoj.
Arba nepramogauti dabar ir
galbūt išlaikyti jį rytoj. Čia -
kas kaip moka, tas taip šoka.

11.  Ar  už teko  ž inių ,
kurias įgijai mokykloje ?
Nereikėjo papildomai moky-
tis ?

Kam? Šiaip tai ... jei būtų

žinių užtekę, būčiau tenai visai
nestojęs... Jei turite omenyje
stojant, - taip. Bet tik ne
anglų.

12.  Ka veiki  dabar?
Dirbi, mokaisi ?

Dirbu. Daug dirbu ir man
patinka, ką aš dirbu.

O dabar  sėdžiu  pr ie
kompo ir bandau nesityčioti iš
klausimų. Dabar greit eisiu
valgyti, o po to į kiną. Vakare
eisiu miegoti, o ryte atsikelsiu
ir eisiu į darbą. Che che che...
ir taip pasaka be galo.

13.  Ko pal inkėtum
licėis tams (kurie bandys
stoti, ir šiaip tiems, kurie ten
mokosi) ?

- neprarasti įžūlumo-
prireiks ieškantis darbo;

- išsigydyti snobizmą-
sutvirtins draugystę;

-  nus i imt i  rož inius
akinius-  visos nesąmonės dar
prieš akis;

-išmokti neper- traukinėti
vienas kito kalbant - baisi visų
lietuvių liga.

14. Ką darysi baigęs
SSE, juk gauni tik bakalauro
la ipsn į?  Ir  š ia ip,  kokie
p l iusa i  ba igus? Ką ta i
duoda?

Toliau  –  „babkės” .
Auksu klotas kelias. Mašinos,
namai ,  j achtos ,  bankai ,
firmos... daug visko gali būti.
O jei rimtai - toliau daug
dirbti, kad įtvirtintum žinias, ir
to l iau  mokyt i s ,  kad  dar
daugiau dirbtum.. .  i r  vėl
pasaka be galo.

15.  Gal  galė tumei
p lačiau  papasakot i  apie
mokymo siste-  mą ?

Neturiu tiek laiko. Jei
nori te  daugiau  informa-
ci jos ,  s iū lau  aplankyt i
www.sseriga.edu . lv  arba
w w w. s s e r i g a . e d u . l v / l t
(lietuviška versija - tikiuosi
nepaseno).

Ačiū už sugaištą brangų
savo laiką.

...bet tokių reikėjo ir Rygoje.
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GAILA  DVYLIKTOKŲ ...

Štai baigia pralėkti ir dar vieni meteliai licėjuje.Tik spėjom geriau vienas kitą pažinti ir jau reikia
atsisveikinti ,išsiskirti. Atrodo, šie metai tik prasidėjo , bet deja... Jau buvo “Krikštynos„, „Mediumas„,
„Šimtadienis„, begalės eilinių diskotekų. Ko daugiau trūksta? Beliko tik „Išleistuvės„...
Kiekviena licėjaus karta išsineša dalį mokyklos sielos kartu su savimi. Nebelieka kelis metus matyt.ų
veidų, šypsenų, nebelieka daugumos aktyviai veikloje dalyvaujančių žmonių. Tuos metus daug ko
mokėmės iš ketvirtokų, jie darė neigiamą ir teigiamą įtaką, buvo visų gerai pažįstami. Mes tapome
licėjaus kolektyvo nariais,tik įtakojami seniau čia besimokančiųjų. Už tai turime būti dėkingi.Bet ir jiems
atėjo laikas užleisti savąsias vietas.
Įvyko „Šimtadienis„, kuris tik dar kartą patvirtino,jog laiko liko labai nedaug. Vieni galbūt džiaugiasi,kad
žengs dar vieną žingsnį į priekį,bet dauguma liūdi, kaip ir visi kiti ,pasiliksiantys licėjuje mokytis toliau.
Bet kartos keičiasi kiekvienais, vieni išeina, kiti ateina. Vėl nauji , nepažįstami žmonės, nauji veidai,
charakteriai.Turės prabėgti nemažai laiko , kad taptumėm gerais draugais, priprastumėm prie naujų
aktorių, muzikantų, dizainerių ir jų idėjų. Neseniai mokėmės iš senbuvių, o ne už ilgo kažkas ims pavyzdį
iš mūsų. Šiaip ar taip dvyliktokai išeina, jie taip pat matys naujus žmones, o keliai išsiskirs į priešingas
puses.

Mes nepamiršime Jūsų, tikimės,kad prisiminsite ir mus. Tegalim palinkėti tik sėkmės.
                                               Dvyliktokai, sėkmės!!!

Lina Pusvaškytė

                           Madų šou

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet prieš kūrybingąjį madų šou licėjuje buvo jaučiamas sambrūzdis.
Jaunieji dizaineriai bėgiojo tai šen, tai ten ieškodami modelių savo kūriniams. Susivėlinusiems teko
gerokai pasistengti, kad galėtų rasti bent vieną laisvą licėjistą. Kūrybinės kančios pagaliau baigėsi, o jų
rezultatus pamatėme ir buvome maloniai nustebinti. Madų šou šiais metais pasitiko mus originaliomis
idėjomis, teatrališkumu ir vis tobulėjančia rūbų pristatymo technika. Buvo ir kur akis paganyti : specialūs
efektai,originalus manekenų žingsniavimas podiumu ir daug daug kitų gerų dalykų. Jau atsibodusius
rūbus iš polietileno, šiukšlių maišų ir kitų buitinių atliekų pamažu pakeitė taurios medžiagos ir įvairūs
kietieji kūnai. Matyti, kad kūrėjai tikrai ieškojo ir rado, o radę pritaikė. Visos kolekcijos buvo palydėtos
gausių ovacijų, kurios gal kiek atpirko pralaimėjimo kartėlį. Pamatėme tikrai nemažai šaunių kūrinių, tad
komisijai teko tikrai sunkus uždavinys - išrinkti tą vienintėlę ir nepakartojamą nugalėtoją. Po mažiausią
kaulelį ji narstė kolekcijų vientisumą, originalumą ir sceninį drabužių pateikimą. Pagaliau paskelbus

pirmąją vietą buvo ir džiaugsmo, ir nuoskaudos ašarų.
Tikrai gaila buvo tų, kurių įdėtas darbas nebuvo taip gerai
įvertintas. Pamažu aistros atslūgo, o licėjistai rinkosi į
diskoteką atšvęsti naujai iškeptų dizainerių pergalės. Kas
žino, gal licėjus išugdys ne tik ekonomistus ir teisininkus, bet
ir naujuosius Juozus Statkevičius bei Ramunes Piekautaites?

                                             Silvija Sivakova ir Aistė
Kumponaitė
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           Interviu su Danute Ulvydiene

  Turbūt visi pažįstate licėjaus šokių mokytoją Danutę Ulvidienę. Gal norėtumėte šį
tą sužinoti apie jos vaikystę ir kaip ji pasirinko savo gyvenimo kelią?
   Danutė Ulvydienė šoka nuo mažens. Būdama dešimties metų ji įstojo į Vilniaus
Čiurlionio meno mokyklos baleto skyrių. Tuo metu stojamieji egzaminai būdavo
sunkūs ir trukdavo ištisas tris dienas, tačiau mažajai Danutei pavyko įstoti netikėtai
lengvai: nežinia kodėl, bet jau po pirmosios išbandymų dienos buvo nuspręsta, kad
ją tikrai priims ( o tuo tarpu apsispręsti dėl kitų stojančiųjų prireikė visų trijų
konkurso dienų ). Gal tai tiesiog sėkmė, o gal gabumai?
    Šiaip ar taip, tai buvo svarbus įvykis, visam laikui susiejęs mergaitės gyvenimą su
šokiu. Net ir dabar mūsų mokytoja nė kiek nesigaili, kad pasirinko tokį kelią:
priešingai, ji laiminga, nes tai - ” ir hobi, ir visas gyvenimas ”.
    Stojimas į meno mokyklą nebuvo tik vaikiška užgaida, bet iš anksto apgalvotas
sprendimas: vien dėl to Danutė su tėvais atvyko į Vilnių iš Šiaulių, kur tada gyveno.
Įstojusi ji viena pasiliko gyventi Vilniuje, mokyklos bendrabutyje. Nors sąlygos ten
nebuvo labai geros - kartais viename kambaryje apsistodavo daugiau negu dešimt
mergaičių, o dar tos girgždančios metalinės lovelės... - tačiau gyvenimas atskirai nuo
tėvų išmokė savarankiškumo.
    Čiurlionio meno mokykloje praleisti metai - įspūdingiausi vaikystės prisiminimai.
Mokytoja sako, kad ji priklausė ”laimingųjų kartai”, nes tuo metu meno mokyklos
mokiniai galėdavo nemokamai lankyti parodas, muziejus, koncertus. Ji džiaugiasi,
kad vaikai turėdavo galimybę vaidinti baleto spektakliuose. Nors tie vaidmenys dar
nebūdavo labai svarbus ( pvz., kartą mūsų mokytojai teko vaidinti beždžionėlę
spektaklyje ”Daktaras Aiskauda” ), bet teikdavo daug laimės. Mokytoja prisimena,
kaip po spektaklių vaikai specialiai nenusivalydavo grimo ir kaip išdidžiai
važiuodavo troleibusais, o žmonės kalbėdavo: “ Iš kur čia tokie gražūs vaikai?“.
Pamatę juos išlipančius prie Čiurlionio meno mokyklos, viską suprasdavo...
    Mokytoja mano, kad šokejos darbas yra nelengvas ir reikalaujantis daug
pastangų, kitaip sunku pasiekti gerų rezultatų. Ji myli savo darba, tai jai -
malonumas, nors kartais pasitaiko ir liūdnų akimirkų.
    Mokytoja nelinki rinktis šokėjo karjeros Lietuvoje, nes darbas sunkus, be to,
menkai apmokamas. Jos nuomone, menas Lietuvoje yra korumpuotas, todėl
pasisekimas priklauso ne nuo gabumų.
    Mokytojai patinka dirbti su licėistais, nes jie imlūs, kūrybingi ir “ visko nori“, nors
kartais pasitaiko ir niurgzglesių ( ei, nebūkite zirzaliai! ).
    Pernykščiame licėjaus metraštyje Danutė Ulvydienė perskaitė: “ Licėistas judesy -
kaip žuvelė vandeny “, tačiau ji mano, kad tai - kiek per drąsus išsireiškimas, nes
„to dar nėra, bet aš linkėčiau, kad taip būtų! “

               Dovilė Garlaite 3b
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AUXINĖ PLUNKSNA
ŠVIESULYS———————-

Tyla.Ramu.
Taip šalta,nyku,bet gera...
Stiklas atspindi mane ir
Baltą baltą blyną danguje.
Bet jis nepaprastas,
Žiūri į mane,
Žvelgia didelėm pilnaties
Akim.
Aš jį stebiu, kaip
Švyturį, auksinį kamuolį
Ar stebuklingą obuolį.
Bet jis stebi mane,
Kaip mažą vabalėlį,
Šiukšlę po kojom
Ar milimetrinį duonos

trupinėlį.
Mums kartu gera,
Vienai nyku nakty,
Dabar abu stebim,
Tykom gilioj paslapty.
Spindulys žeidžia akį,
Jis žiebia pro sidabrinį sniegą,
Man primena naktį ir gyvybę.
Ši šviesa lydi pasaulį
Kasnakt, kaskart per tamsą,
Bet atėjo laikas, pabaiga.
Prisimenu,kad naktis...
Kartu su juo užmerkiame akis.

Vaikas

Štai ji atlekia taku
Atskrenda su vėjeliu
Plaukia lyg baltas pūkelis
šypsosi skaidrus veidelis.

Driekiasi plaukai juodi padangėm
Jos švelni kakta aplipus snaigėm
 Niekur nėr tokių pasaulyje akių
Kerinčių, rudų, gražių ir nuostabių ir
t.t.

Šypsosi kaip saulė danguje
 Kaip gėlė laukų ji čia atrodo
Lyg žibutė šoktų kalnuose
Nieko aš nesuprantu?...

 Kas per pasaka keliauja čia?
Tyliai slenka paslapčia
Aš šaukiu kas tu? kas tu?
...kalės VAIKAS aš esu.

 Geniai

 Štai stebiu aš rungtynes
Vyrai trinas į mergas
 Aš galvoju pamažu
Smegenis suku ratu...

 Tie Geniai tikri kašistai
Ęsa jie tikri basketbalistai
Žaidžia šiandien neblogai
 Nors taškų dar per mažai

Pasigavę vyrai strioko
 Ieško pas save jie broko
 O Geniai vis kraitį krauna

 Ir į priekį išsirauna.

 Štai ir Motina Genių ateina
 Užplėšia aikštelėj dainą
Sušvilpia ji tris kartus
Ir padaro vaikinus.

Nu bernaiciai negražu!!!
 Cha cha cha fu fu fu fu!!!
Garsiai salėj sušunku
 Dar kiek spėju pamąstau
 Ir........rungtynių nematau.

Pasilik, neišeik

Mano žvaigždele,
Nematysiu nei tavęs, nei kelio
Neregėsiu tavo šviesos,
Nesuprasiu tavo tiesos.
Pasilik, neišeik, prašau!..

Nebebus dienos ir nakties,
Taip šiltai saulė nešvies.
Debesys temdis mano akis,
Vėjas Tave pasivyt bandys.
Pasilik, neišeik!..

Nebejausiu jausmų gražių, didelių,
Nesuprasiu laimės bei meilės kančių,
Nežinosiu ką reiškia mylėti,
Savąją žvaigždę kasdien regėti.
Pasilik, neišeik!...

Diena bus beprasmė,
Be saulės, dangaus, debesų,
Naktis niūri ir baisi,
Be mėnulio, žvaigždžių takų,
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Šiuškus

Šiusku pušku takučiu
Į mokykla aš einu
Kuprinyte ant pečių
Šiušku pušku takučiu.

Šiušiušiu ir šiušiu
Pasiilgau pamokų
Murma sau jisai panosėj
Štai ir pasirodo klasėj.

Koks aš didelis esu
Argi jums dar nebaisu?
Šiušiušiu ir šiušiu
Kalba garsiai prie vaikų.

Ša! užteks čia šiušiušiu!
Sėskit greičiau ant kėdžių!
Na o tu ateik čia šiu
Pasiaškinsim kartu...

Šiušku pušku šnyru šnyru
Aš visai nemyliu vyru
Drąsiai atkerta jam šiuškus
Ir akis išpūtęs čiužka.

Sėskis! du! atsako tėvas
Eiki tu geriau į pievas
Grybų tenai paieškot
Vis geriau nei čia miegot.

Šiušku pušku pamažu
Jis išeina iš namų
Nusiminęs, širdį skauda
Vis tik žvirblis aš esu.

Rokas - fuksas.

Jausiu tik juodą pragarą,
Beprasmį sunkų gyvenimą.
Slėgs begalinė našta,
Žymė sieloje įspausta.
Pasilik, neišeik!..

Negalėsiu gyventi, egzistuoti,
kvėpuoti,
Jei tu negalėsi, žvaigždele, pasilikti.
Nebereiks man saulės, šilumos,
šviesos,
Nebetrokšiu kiekvienos dienos.
Pasilik, neišeik, prašau!..

Norintys savo kūrybą
publikuoti licėjaus laikraštyje
neškite ją į redakciją arba
siųskite adresu:
TaPrasmeRedakcija@takas.lt


