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Esam smalsūs, energingi, 
kūrybingi ir raštingi. 
Kuriam klausimus gudrius, 
Rašom rašinius gražius. 
Mes nebijome žmonių 
Net ir žvilgsnių jų piktų. 
Mes tik norime tiesos 
Ir Jūsų šypsenos plačios. 

 
Sveikiname Jus visus vėl 

pradėjusius naujus mokslo 
metus. 

 

 
Rudenėja... 

Jau rudenėja 

Ir klevai,  
Ir liepų alėja... 

Rudenėja... 
Gražiai rudenėja. 
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                       Svarbiausia – būti savimi  

 

Interviu su kunigu,  

tikybos mokytoju Dovydu Grigaliūnu 

 
 
 
Kas Jums patinka mūsų mokykloje? 
Patinka, kad kabinete yra šiuolaikinės technologijos, galima naudotis 
multimedija. 
Kokioje mokykloje Jūs mokėtės? 
Aš mokiausi mokykloje, kuri buvo skirta aktyviems mokiniams. 
Mokykloje buvo sustiprintas fizinis lavinimas. Mes daug sportavome, 
kad pamokose būtume ramesni. Turėjome baseiną. 
Kokie dalykai mokykloje Jums labiausiai patiko ir geriausiai sekėsi? 
Man gerai sekėsi humanitariniai dalykai. Patiko mokytis užsienio 
kalbų. Prasčiau sekėsi matematika. 
Kokias kalbas mokate? 
Susikalbėčiau rusų, anglų, prancūzų kalbomis. Kai atvažiavau į 
Švenčionėlius, teko pradėti mokytis lenkų kalbos. 
Kokie buvo Jūsų pomėgiai mokykloje? Gal lankėte kokius būrelius? 
Labai patiko sportas. Sportui ir skyriau daugiausiai dėmesio. 
Plaukiojau. Lankiau dailės mokyklą. Man visai neblogai sekėsi piešti. 
Bet vis dėlto nugalėjo sportas, nors dailės mokytojai nenorėjo, kad 
mesčiau piešimą. Dailę vėliau pakeitė fotografija. Lankiau fotografijos 
būrelį. Mėgau fotografuoti. Būdamas 16-17 metų susidomėjau Rytų 
kovos menais.  
Papasakokite apie savo šeimą. 
Esu vienturtis vaikas savo šeimoje. Gimiau ir augau Klaipėdoje. Mano 
tėtis – dailininkas, mama-prekybininkė. Su šeima daug keliaudavome. 
Važiuodavome į Maskvą, į Krymą. Tėvai vesdavosi į muziejus, parodas. 
Kadangi mano tėvelis menininkas, tai dažnai bendraudavome su 
meninink ų šeimomis, lankydavomės jų sodybose. Aš visuomet 
būdavau kartu. Lankėmės ir pas Tėvą Stanislovą, ir Orvidų sodyboje.  
 

Ar Jus griežtai auklėjo? Koks Jūs buvote vaikas? 
Mane auklėjo pakankamai griežtai. Tėvelis tikintis žmogus, todėl ir 
mane vesdavosi į bažnyčią. Galiu prisipažinti, kad ne visada 
eidavau su didžiuliu noru. Maištaudavau. Tačiau tėtis pasakė, kad 
iki 16 metų turiu jo klausyti. Dabar už tai esu jam dėkingas. 
Mokykloje visada norėjau būti kitoks. Visada turėjau savo 
nuomonę. Galiu prisipažinti, kad mokykloje rašiau dienoraštį. Aš iš 
tiesų turėjau įvairios patirties. Vertinu draugystę, mėgstu 
bendrauti, bet mokykloje teko suprasti, kokios gali būti pasekmės 
dėl netinkamos draugų įtakos. Kai kuriuos draugus stengiausi netgi 
perauklėti. 
Kaip apsisprendėte tapti kunigu? 
Mokykloje apie tai net negalvojau. Kadangi užaugau prie jūros, 
mačiau laivus, tai svajojau apie jūreivio profesiją. Tačiau jūreiviai 
turi gerai mokėti matematiką. Mokiausi statybininko amato. Mano 
požiūrį į bažnyčią ir tikėjimą pakeitė dalyvavimas savanorių 
veikloje. Patekau į tokią bendruomenę, kurioje pajutau , kad apie 
Dievą galima kalbėti drąsiai, kad tikėjimą galima skleisti laisvai. 
Pajutau, koks džiaugsmas yra dalintis. Supratau, kad norėčiau būti 
tikybos mokytoju. Mokiausi pedagoginiame universitete. Būdamas 
20-21 metų apsisprendžiau būti kunigu. Tuo, žinoma, labai 
nustebinau ir savo tėvus, ir mokytojus. Įstojau į kunigų seminariją.  
Ar sunku mokytis kunigų seminarijoje? 
Na, kunigų seminariją galėčiau palyginti su karo akademija. Ten 
yra tvarka ir drausmė. Tačiau seminarijoje iš tiesų turi laiko pabūti 
su savimi, geriau save pažinti ir suprasti, ko nori gyvenime. 
Ką mėgstate laisvalaikiu? 
Mėgstu gamtą. Patinka muzika. Klausausi įvairios muzikos, bet 
dažniausiai krikščioniškos. Patinka keliauti. Man labai patinka 
kalnai. Į kalną kopti labai sunku, bet jausmas, kuris apima užkopus 
į kalną – nenusakomas žodžiais. Linkėčiau visiems tai patirti. 
Ar turite augintinį? 
Taip. Turiu katiną Korkį. Labai gerai medžioja peles. 
Ko labiausiai nemėgstate žmonėse? 
Veidmainystės. 
Kas Jūsų manymu yra svarbiausia gyvenime? 
Svarbiausia yra būti savimi. Reikia džiaugtis gyvenimu, dalintis tuo 
džiaugsmu su kitais ir tikėti. 
Ačiū už pokalbį. Linkime Jums nuoširdžių ir neveidmainiaujančių 
mokinių. 

 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-qvvadpNaq-kIM&tbnid=oBUHBZbRA6IzYM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.bernardinai.lt/religija/religija_komentarai_ir_pokalbiai/puslapis/9&ei=VDG_Upu7LKX30gX2vYAI&psig=AFQjCNHJ5v91zyS7a1EhiddDlL1QqfG76w&ust=1388347886198679


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Interviu su mokyklos prezidentu Dominyku Raginiu 
 
Išvardink geriausias savo charakterio savybes. 
Esu linksmas, draugiškas, atviras. 
Ar turi ydų, trūkumų? 
Na, kartais man trukdo plepumas. 
Kokios pamokos tau labiausiai patinka, kas geriausiai sekasi? 
Man patinka lietuvių kalbos pamokos, mėgstu kūno kultūros 
pamokas. 
Koks dalykas mokykloje sunkiausiai sekasi? 
Turbūt fizika. 
Ką veiki laisvalaikiu? 
Laisvalaikiu sportuoju, susitinku su draugais.  
Kuo norėtum būti? 
Norėčiau būti karininkas. 
Kas tau yra didžiausia vertybė? 
Šeima, draugai. 
Kaip manai, kokia turi būti mokykla, kad ji būtų kaip antrieji 
namai? 
Mokykloje turi būti gera ir saugu. Mūsų mokykloje truputį nesaugu 
dėl drausmės. 
Kaip manai, kas dėl to kaltas? 
Kalti mes patys – mokiniai. Reikėtų būti kultūringesniais. 
Ką galėtum pasiūlyti, kad mokiniai būtų drausmingesni? 
Reikėtų daugiau bendrauti vieniems su kitais. Gal galima būtų 
organizuoti kokias nors diskusijas ar pokalbius įvairiomis temomis 
tarp klasių prie apskrito stalo. Taip vieni kitus geriau pažintume, 
labiau vieni kitus gerbtume. Manau, kad trūksta tolerancijos, nes 
nepakankamai gerai vieni kitus pažįstame. 
Kas pasikeitė, kai tapai prezidentu? 
Nelabai kas pasikeitė. Tiesa, dabar daugiau mokinių su manimi 
sveikinasi, dažniau užkalbina. Mokytojai mane atidžiau stebi. Jokių 
nuolaidų man tikrai niekas nedaro. Turiu daugiau veiklos mokinių 
taryboje. 
Ačiū už pokalbį. Linkime sėkmės . 
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Laikraštį leidžia:  

Augustė S., Erika V., Ramunė Č., Karina P., Greta P., Simona V., Brigita G.,  
Silvija B., Edvinas M., Ramunė V.,  

Lija B., Greta K., Ugnė J., Laurita P., Valentina V. 
lietuvių kalbos mokytoja Ramunė B. 

2013 – aisiais metais sukanka 100 metų, kai gimė lietuvių literatūros tyrinėtoja, 
pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Lietuvos persitvarkymo 
Sąjūdžio narė, Švietimo reformos pradininkė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos 

autorių  Meilė Lukšienė. 
2013 – ieji metai paskelbti Meilės Lukšienės metais. 
 
Remdamiesi Meilės Lukšienės mintimis, kad ,,žmogus turi būti laisvas ir atsisakyti melo 
visur“ bei ,,mokykla turi būti antrieji namai“, vykdėme apklausas.  
Susipažinkite su apklausų rezultatais 

,,Ar mokykloje gali laisvai išreikšti savo nuomonę?“ 
 
TAIP                  44 mokiniai  (32%) 
NE                     16 mokinių   (11%) 
KARTAIS           78 mokiniai  (57%) 
 
Apklausoje dalyvavo 136 mokiniai (5-8kl.) 
 
                                                                       Apklausą vykdė  
                                                                      Ugnė, Lija, Greta 

 

,,Ar mokykla tau yra antrieji namai?“ 
Mokinių atsakymai 
TAIP     124          
NE        109 
Apklausoje dalyvavo 233 mokiniai (5-8kl.) 
Mokytojų atsakymai 
TAIP      12 
NE           9 
Apklausoje dalyvavo 21 mokytojas 
 
 
 
                           Apklausą vykdė  
                     Ramunė, Silvija, Edvinas 

 

Žurnalistinis tyrimas 
,,Populiariausias progimnazijos vardas“ 

 
Populiariausias progimnazijos vardas - LUKAS 
Švenčionėlių progimnazijoje mokosi 13 LUKŲ 

 
 
 
 
 
 
 

Nuotraukoje 12 Lukų 
 
Lukas – lot.; tarm. Luka ryt. aukšt.;  iš lot. Lucas – ,,lukanietis, Lukanijos (Italijos sritis) gyventojas“ 
Lietuvių vardų kilmės žodynas 
K.Kuzavinis, Br.Savukynas 

 
 
                                                                                                                 Žurnalistinį tyrimą atliko  
                                                                                                                   Karina, Erika, Ramunė, 
                                                                                                                  Augustė, Simona, Brigita 
 


