
Laikraštį leido: redaktorius – Nedas Klimas, 8A; redakcinė taryba – Gustas Miliukas, 8A; Gabija Vercinskaitė, 8C; Paulė Vinčaitė, 8C. 
mokytojai - patarėjai - Irena Gatelienė, Edvardas Gatelis. 
Redakcijos adresas – „Eureka“, Širvintų „Atžalyno“ progimnazija, Ukmergės g. 4, 19110 Širvintos. 
Elektroninis paštas – eureka.atzalynas@gmail.com   
 

Iškilus klausimams, kreipkitės į straipsnio autorių ar bet kurį redakcinės tarybos narį, taip pat galite apsilankyti susirinkimuose,  
kurie vyksta trečiadieniais nuo 14 val. „Eurekos“ buveinėje – 24 kabinete. 
 

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su spausdinamų publikacijų mintimis 

„Protingi batai“ sumanė vieni 
grįžti namo, tačiau pasiklydo. 
Padėk jiems surasti teisingą kelią. 
Judėk pagal strėlytes iki raidės, 
kurią nurodo skaičius. Kiekvieną 
kartą turi pradėti nuo paryškinto 
langelio. Taip surinksi visas rai-
des, ir, jas surašęs į atsakymo 
langelius, sužinosi šalies, į kurią 
jie keliauja, pavadinimą. Joje 
buvo pagaminta pirmoji tokių 
batų pora. 

Sveiki, mieli Eurekos skaitytojai. 

Po pertraukėlės vėl susitinkame. Visa redakcija pasiilgo-

me Jūsų, mielų skaitytojų.  Tikriausiai ir Jūs nekantriai lau-

kėte naujojo Eurekos numerio! Išsijuosę dirbome ir pagaliau 

–116 -ąjį laikraštuką laikote rankose! 

Šis Eurekos numeris skirtas ♥Valentino dienai♥ ir Vasa-

rio 16-osios minėjimui.  

Meilę skirkime ne tik mylimiesiems, atseikėkime jos ir 

Tėvynei Lietuvai, nes Vasario 16 – oji – LIETUVOS VALSTY-

BĖS ATKŪRIMO DIENA. Šią dieną mes tapome laisva ir nep-

riklausoma valstybe, o „Laisvė – tai yra kažkas daugiau, ko 

net Dievas negali uždrausti žmogui, laisvė bei nepriklauso-

mybė yra niekuo nepakeičiama vertybė, ji aukštesnė už 

gerovę“. 

Mūsų istorijoje yra svarbių, pasididžiavimo vertų ir minė-

tinų datų, tačiau dalis jų yra ne šiaip sau garsios, bet atra-

minės, pamatinės. Būtent tokia yra Vasario 16-osios diena, 

labai reikšminga kiekvienam lietuviui, žinančiam ir gerbian-

čiam savo šalies praeitį.  

Vasario 16-oji (Valstybės atkūrimo diena) – nacionalinė 

Lietuvos šventė, skirta 1918-aisiais Lietuvos Tarybos signa-

tarų pasirašytam Lietuvos nepriklausomybės aktui paminė-

ti. Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 

1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, 

skelbiantis, kad Lietuva atstatanti nepriklausomą, demokra-

tiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine 

Vilniuje. 

Su šventėmis ir gražaus skaitymo! 

Nedas Klimas, redaktorius, 8A 

Poeto Justino Marcinkevičiaus 
vardas siejamas su lietuvių tautai 
lemtingais įvykiais, jis dažnai pra-
byla į tautą jos pačios vardu, iš-
reikšdamas visų Lietuvos žmonių 
viltis, troškimus, lūkesčius. Jo eilė-
raštis yra kaip kolektyvinės valios 
išraiška, todėl turi ypatingos im-

peratyvinės (įsakmios) meninės galios. Vienas tokių eilė-
raščių, kai poetas tarsi prabyla visos tautos vardu, yra 
„Diena atrištom akim“. 

 

Diena atrištom akim. 

Tauta iš kapo pakilus. 

Viešpatie, leisk jai atkimt. 

Tebūna jos žodžiai kilnūs. 

 

Pašauk ją, pašauk atsitiest 

ir laisvę išskleist – kaip esmę. 

Štai mes – ir mūsų tik tiek, 

kiek buvom ir kiek esame. 

 

Kiek būsim šioje dienoje 

sudygę augimui ir brandai, 

ant žemės gyvi ir po ja, 

paženklinti lietuvybės randais. 

 

Prie savo kalbos prikalti, 

prie istorijos prirakinti. 

Žmonės, jūs nekalti. 

Jūs tik labai iškankinti. 

 

Bet jau atrištom akim. 

Ir kaip vėliava jau – pakilūs. 

Lietuva, leisk mums atkimt. 

Tebūna mūs polėkiai kilnūs. 

 

 
 Vasario 16 ir Vasario 14 datos 
 Naujos pažintys  

 Interviu su buvusia eurekiete 
 Linksmasis puslapis – komiksas, 

labirintas, kryžiažodis... 
  

Parinko Eglė Maslinskaitė, 6B 

Sujunk autorius su jų parašyta knyga  
Paruošė Eglė Maslinskaitė ir Urtė Mikalajūnaitė., 6B 

Pagal „Paskaitas gudručiams“ 
parengė Povilas Daugėla, 7B  

Sudarė Povilas Daugėla,7B; iliustracijos Gabijos Vercinskaitės, 8C Padėk susitikti įsimylėjėliams. Sugalvojo Nedas Klimas, 8A 

Laurynas Jakubickis, Karolis Ališauskas, Ignas Jakšta, 6B 

1. Šventasis, kurio vardo diena yra švenčiama antrojo mėnesio keturioliktąją? 
2. Kurio mėnesio 13 dieną lietuviai švenčia meilės deivės Mildos dieną?  
3. 85 proc. visų Valentino dienos atvirukų perka (...).  
4. 1537 metais Anglijos karalius (...) VII vasario 14 dieną oficialiai paskelbė esant 

šventine Šv. Valentino dieną.  
5. Ypač šios dienos laukia... 
6. Meilės dievas, Veneros sūnus. 
7. Kurio Lietuvos dainininko gimtadienis sutampa su Valentino diena?  



Esu Kornelija Polonskaitė iš 
šeštos B klasės. Neseniai mama 
nupirko man bloknotą ir aš pradė-
jau piešti visokius gyvūnėlius ir 
daiktus. Galima sakyti, netyčia 
parodžiau lietuvių kalbos mokyto-
jai. Jai labai patiko tie piešiniai ir 
paprašė atsinešti į Eureką. Moky-
tojas išmokė skenuoti ir dabar 
šiame numeryje turėtų būti mano 
darbų.  

Šį kartą kalbinu Ievą Jankauskaitę, 

L.Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos  IIIb 

klasės mokinę, buvusią eurekietę. 

Girdėjau, kad gimnazijoje lankai 

„Atodangas“. Kokias pareigas ten užimi? 

Ieva: esu laikraščio redaktorė ir  make-

tuotoja. 

Esi ėmusi interviu iš kokio nors įžymaus 

žmogaus?  

Ieva: dalyvaudama „Jaunųjų „Žalgirio“ 

žurnalistų“ projekte kalbinau krepšininką 

Robertą Javtoką ir Tomą Dimšą. Laukėme, 

kol krepšininkai išeis iš rūbinės po rungty-

nių, labai jaudinausi, bet įveikiau baimę ir 

įsidrąsinau prieiti. R. Javtoką kalbinau du 

kartus. Pirmą kartą nelabai vykusiai išėjo, 

nes nebuvau pasiruošusi gerų klausimų. 

Jaučiau baimę, todėl likau „suvartyta“. Ant-

ras pokalbis su juo pavyko, klausinėjau apie 

fanus, kokius jausmus sukelia pilna salė, 

giedanti Lietuvos himną. Tada parašiau gerą 

straipsnį iš jo ir T. Dimšos atsakymų. 

 

Daug darbo pasitaiko „Atodangose“? 

Ieva: daugiausiai darbo maketuojant 

numerį, nes tai darau viena. Parašyti straipsnį 

į laikraštį man vienas malonumas, kai tik 

turiu įkvėpimo ir temą. 

Kaip nors sieji žurnalistiką su savo ateiti-

mi? 

Ieva: anksčiau siejau. Buvau labai užsi-

degusi. Daug domėjausi, rašiau, visur dalyva-

vau. Išbandžiau save ir supratau, kad tai ne 

man, kad galiu padaryti daugiau. Visiems, jau 

nusprendusiems, ką nori veikti, siūlau daug 

kur save bandyti. Kai tik yra proga, daug 

domėtis ir skaityti, kad vėliau netektų nusivil-

ti. Visiškai rašymo neatsisakiau. Galbūt kada 

nors parašysiu knygą. Gal rašysiu mokslinius 

straipsnius. 

Ko išmokai „Eurekoje“, ką gali pritaikyti 

„Atodangose“? 

Ieva: naudotis Word‘u. Kaip „pagimdyti“ 

idėjas straipsniams. 

Dėkoju ir sėkmės. 

Aurėja Sližauskaitė, 6B 

Sveiki. Mes esame dvi penktokės – Austėja ir Elija. Mokytoja mums davė labai storą ir didelę knygą, jos pavadinimas 
„Žurnalistikos ENCIKLOPEDIJA“. Pavartėme, paskaitėme, daug ko nesupratome. Sugalvojome visiems pateikti pen-
kis labai įdomius, negirdėtus žodžius, paaiškinti jų reikšmę. Šįkart iš M raidės. 

METMENYS – kokio nors kūrinio, straipsnio, televizijos ar radijo laidos apmatai, pagrindiniai bruožai, projektas. 

MEMUARAI – atsiminimai. 

MAKSIMA – posakis, reiškiantis apibendrintą, glaustą mintį, paprastai elgesio ar logikos principą, sentencija, aforizmas.  

MANIPULIACIJA – miklūs, tikslūs, sudėtingi darbo judesiai rankomis. 

MARGINALIJA – pastaba knygos ar rankraščio paraštėje. 

Elija Rinkevičiūtė ir Austėja Šimkutė, 5D 

Neseniai „At-
žalyne“ svečiavosi 
smuikininkas Gedi-
minas Dalinkevi-
čius ir akordeonis-
tas. Susirinkusieji 
aktų salėje 
(mokinių buvo 
daug, nes koncertas 
vyko per ketvirtą pamoką!) klausėsi įdomaus 
pasakojimo apie muzikos istoriją, instrumen-
tus. Sužinojome, kad žodis akordeonas yra 
sudurtinis žodis, kuris susideda iš „akord“ – 
akordas, bei „deo“ – dieviškai, „Dieviški 
akordai“. Klausėme gražių akordeono  ir 
smuiko melodijų. Mums pagrojo ir žinomų, 
ir populiarių, ir negirdėtų kūrinių. Mes buvo-
me pakviesti irgi „pagroti“. Žinoma, mes 
plojome. 

 Sužinojome ir išgirdome, kokia 
muzika skamba Paryžiuje. Akordeonas ten 
populiarus instrumentas. Nelabai kas nusteb-
tų, jei Paryžiuje atsisėdęs parke ar gatvėje 
ant suoliuko ir pradėtum groti. Muzikos gar-
sai mus nukėlė į įsivaizduojamą kavinukę 
Paryžiuje ir klausėme tokią muziką, kokia 
ten ir skamba. Pamoka prabėgo greitai ir 
labai skambiai. 

 

Adrija Redeckaitė, 7B 

Dažniausiai piešiu visokius mitinius gyvūnus ar 
daiktus, išreiškiančius  mano mintis. Vienu metu 
„užsivedžiau“ piešti žmones iš nugaros. Visi tie pie-
šiniai atspindi mano nuotaiką, jie dažnai atrodo 
liūdni. Pabandžiau nupiešti briedį, o kai parodžiau 
tėčiui, o tėtis draugui, teko piešti šerną. Nors tie gy-
vūnai man ne itin patinka, būti išgirtai, kad labai 
gražiai piešiu, man patiko.   Kartais piešiu kosmosą. 
Man taip patinka ir tiek. Kartą sėdėjau ir nežinojau 
ką piešti, pažiūrėjau į pliušinį žaislą didelėmis aki-
mis. Nupiešiau tas akis, o kad jos blizgėtų ir būtų 
tobulos, nulakavau jas su nagų laku. Man ir tai pa-
tinka. 

Mokytoja pasiūlė nupiešti Eurekai ekslibrisą (ex 
libris –lotyniškai – iš knygų; toks ženklas, žymintis 
knygų savininką, tai gali būti ir laikraščio ar kito 
daikto antspaudas). Bandžiau ne vieną kartą, kažkas 
gero pasisekė, nors nežinau, ar jis paklius į laikraštį. 
Labai tikiuosi. 

Iliustracijos Gabijos  Vercinskaitės, 8C 

Pasimetė Justino Marcinkevičiaus  eilėraščio 
„Gimtoji kalba“ žodžiai. Surask juos!!! 

Gimtųjų ............ apkabintas,  
...... gyvas kalboje.  

Sakau: esi man, kaip.............  
Pasaulio ............ .  

Kas ..........žodį – randa kelią  
Visur ir ......... .  

Sakau: lietuviška ...........–  
Kaip .............lazda.  

Kalba ............ – kasdieninė  
Tu – ........mums esi,  

Kai tariam: ............ , gimtinė,  
Dangus – ir .......visi. 

„Pasimetę“ žodžiai: Moka  Mes  Visada   Žibintas    Duona   Gimtoji  
Tamsoje  Žodžių  Neregiui  Motina  Aš  Knygelė 

Užduotį paruošė Simona Švalaitytė, 6B 

Paruošė Eglė Maslinskaitė ir Urtė Mikalajūnaitė., 6B 

Sujunk mums įprastą 
matematinio termino pavadi-
nimą su anksčiau vartotu. 
Atlikęs užduotį sudėk raides 
eilės tvarka (pvz., jei pirmuo-
ju numeriu pažymėtą žodį 
sujungei su raide A, tai 
atsakymo žodžio pirmoji 
raidė bus A ir t.t.). Sužinosi, 
kaip anksčiau buvo vadina-
mas taškas. Tik taip neva-
dink jo per pamokas, nes 
mokytojai tikriausiai tavęs 
nesupras.  

Prieš tave įvairūs muzi-
kos instrumentų pavadini-
mai, tačiau jų raidės 
sumaišytos. Jei teisingai 
surašysi jų pavadinimus, 
paryškintuose langeliuose 
galėsi perskaityti vieno 
pirmųjų muzikos instru-
mentų pavadinimą.  

Pagal „Paskaitos gudručiams“ užduotis paruošė  
Aurėja Sližauskaitė ir Ūla Ramanavičiūtė, 6B 

Eurekiečiai Povilas Daugėla ir Miglė 
Dvilevičiūtė iš 7B dalyvavo anglų kalbos 

konkurse  „Spelling Bee“. Mokinius 
moko mokytoja Larisa Soloveičik. 

Kupidonas – meilės dievas, Veneros sūnus. 

Raudona rožė – romėnų meilės deivės Veneros mėgstamiausia gėlė. 

Valentino diena pasaulyje švenčiama jau daugiau nei 1500 metų!!! 

O Lietuvoje švenčiama tik 27 metus! 

Lietuviams senovėje meilės diena buvo ne vasario 14-oji, o gegužės 13-oji, 
Meilės deivės Mildos diena. 

Meksikoje vasario 14 d. yra ... nacionalinė gedulo diena. 


