Šiandien vis dažniau pamąstome apie tai, kaip keičiasi, mąžta mumyse tėvų ir senelių skiepytos, diegtos
vertybės: pagarbūs santykiai šeimoje, pakantumas, meilė darbui. Vis rečiau beišvysi elementaraus
mandagumo ,,apraiškas” kasdienybėje: autobuse pirmiau ,,įsitaiso” jauniausieji keleiviai, neišgirstame
nuostabiojo ,,ačiū” ir ,,laba diena”, išdidžiai piktinamės net ir tuomet, kai senučiukai nepasiskubina išlipti
stotelėje - juk mes, jaunimas, taip skubame gyventi… Ir taip diena iš dienos ryžtingai trupiname tiltus tarp
senosios ir jaunosios kartos.

Galbūt ši priežastis ir paskatino Trečiojo amžiaus universiteto narius glaudinti ryšius su įvairiomis
bendruomenėmis, institucijomis, ugdančiomis jaunąją kartą. Šįkart entuziastingų ir veiklių jos narių dėka
bendras projektas buvo įvykdytas kartu su mūsų mokyklos 7b klase ir jos auklėtoja R.Vaškevičiene.
Projekto ,,Kartų bendravimas per M.K.Čiurlionio kūrybą” idėja labai prasminga ir paveiki – tai siekis
prisiminti mūsų miesto genijų M.K.Čiurlionį, artimiau susipažinti su jo gyvenimu, unikalia kūryba. Antrasis
tikslas – noras susiburti draugėn skirtingų kartų atstovams: lai mokiniai sužino, kaip svarbu kaupti gerąją
vyresniųjų patirtį, perimti žinias, mokytis vieniems iš kitų – juk bendras tikslas ir idėja vienija.

Pirmiausia 7b klasės mokiniai buvo pakviesti į M.K.Čiurlionio muziejų. Edukacinėje pamokoje mokiniai
,,išvydo” gana spalvingą kūrėjo asmenybės paveikslą: išklausė įdomų gidės pasakojimą apie jo vaikystę,

pomėgius, santykius su artimaisiais, analizavo namų erdvę. Mokinius ypač sužavėjo gidės iškalbingumas,
gebėjimas patraukliai ir įtaigiai pasakoti. Muziejuje mokinius lydėjo ir šio projekto sumanytoja, buvusi mūsų
mokyklos direktorė Ona Malaškevičienė. Ten apsilankę mokiniai džiaugėsi galimybe praplėsti savo
kultūrinį akiratį, teigė, kad įgytomis žiniomis pasinaudosiantys pamokose.

Antrasis projekto etapas – baigiamasis renginys–viktorina ,,Ką žinau apie M.K.Čiurlionį?” – įvyko
mokykloje. Skaitykloje susirinkę mokiniai pasidalijo į šešias komandas ir stengėsi sukauptas žinias
,,įsivertinti”, pritaikyti praktinėje veikloje: jiems teko atsakinėti į gana sudėtingus klausimus, pvz., kur gimęs
kūrėjas, prie kokių ežerų mėgdavęs laisvalaikį leisti, kokias liaudies dainas patikdavę dainuoti ir pan., taip
pat teko atpažinti dailės ir muzikos kūrinius, kurių autorius yra M.K.Čiurlionis. Trumpų pertraukėlių tarp
užduočių metu šios klasės mergaitės skaitė biografinius tekstus, pasakojančius apie M.K.Čiurlionio
neeilines vaikystės išdaigas, jo pagarbius santykius su mama ir broliais bei seserimis, ypatingą grožio
pajautą… Įtaigiai skaitomų ištraukų klausėsi ir Trečiojo amžiaus universiteto rektorius Jonas Valskys,
pagyręs mokinius už domėjimąsi kultūra, jos puoselėjimą.

Nors ne visų viktorinos dalyvių žinios buvo vienodos (tą atspindėjo komisijos susumuoti taškai vertinimo
lentelėje), bet apdovanotas kiekvienas renginio dalyvis – įteiktos saldžiosios dovanėlės ir palinkėta
prasmingomis veiklomis puošti ne tik mokyklą, bet ir mūsų gimtąjį miestą.

… štai ir pasisėdėjo prie bendro stalo skirtingos kartos – susipynė nuoširdžiais draugystės saitais…

Dėkojame buvusiai mokyklos direktorei Onai Malaškevičienei už nuoširdų domėjimąsi mokykla, už bendrą
projektą. Ypač maloniai nudžiugino pačios rankų darbo dovana viktorinos komisijos nariams –
sudygsniuotas drobės maišelis, subtiliai dekoruotas dekupažo technika – kiek šilumos ir jaukumo ten
įsiūta…
Jaunųjų korespondentų būrelis,
Renata Jaskelevičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja

