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SUSITIKIMAS SU LEGENDINIU „ŽALGIRIO“ KREPŠININKU
SERGEJUMI JOVAIŠA
Mokykloje įvyko susitikimas su
vienu iš garsiausių Lietuvos krepšininkų.
Mokyklos direktorius Ramūnas Zlatkus
pristatė Kauno „Žalgirio“ veteraną,
krepšinio trenerį, Europos ir Pasaulio čempioną, Maskvos
bei Barselonos olimpinių žaidynių bronzos medalio
prizininką, aktyvų visuomenininką, dabartinį Lietuvos
Respublikos Seimo narį Sergejų Jovaišą.

Krepšininkas trumpai papasakojo Lietuvos krepšinio
istoriją, apie iškiliausius žaidėjus, varžybų bendražygius ir
savo sportinę karjerą. Sportininkas kalbėjo, kad sportas jo
gyvenime – ne tik hobis, bet ir gyvenimo būdas. S. Jovaiša
17
metų
žaidė
„Žalgiryje“. Stebina jo
ištvermė ir atsidavimas
krepšiniui,
nes
varžybos vykdavo kas
3 – 4 dienas, apie 100
varžybų per metus. Tai
labai didelis tempas.

Krepšininkas dalindamasis prisiminimais, įdomiai
pasakojo apie laikus, kai Lietuva buvo sovietų
okupacijoje: „Net ir tuo metu, kai buvo daug draudimų,
sporto kalba su pasididžiavimu išreikšdavom ir
primindavom, kad buvome lietuviai, esame lietuviai ir jais
būsime visais laikais“.
S. Jovaiša nevengė pašmaikštauti apie žurnalistų ar
kitų žmonių jam prisegtas pravardes, kaip gudrusis lapinas
senukas ar greitakojis, apie išskleidžiamas kaip
teleskopinė meškerė, rankas.
Susidomėję klausėmės apie šiuolaikinį modernų
krepšinį, kuris reikalauja dar daugiau ištvermės ir
dinamikos. Tai profesija, kuriai reikalingas itin didelis
atsidavimas. S. Jovaiša palinkėjo ir mūsų mokyklos
mokiniams aktyviai siekti savo tikslų, nepasiduoti, norėti
laimėti.
Krepšininkas pasveikino mokyklos bendruomenę
su Užgavėnėmis ir pakvietė po savaitės ateiti į Lietuvos
valstybingumo
atkūrimo
paminėjimo
renginius
Anykščiuose, kur šalia Lietuvos vėliavos labai reikalingi
ir jauni žmonės, kuriems svarbi mūsų Tėvynė.
Marytė Šimkūnienė, 3V 14
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GIMUSIUS VASARIO MĖNESĮ

3E 14: Mantą Milūną; S 15: Živilę Banytę; V 15: Sigutę Makuškienę;
T 13: Edgarą Žemaitį; K 15: Domą Mažvylą;
3V 15, 3E 15, T 15: Andželiką Tiutčevą, Laimių Morkūną, Deividą Jesinkevičių;
A 14: Modestą Gražį, Martyną Inčiūrą, Almantą Urboną,
Vytautą Virbalą;
E 15: Renatą Bartulį, Modestą Girkų, Gytį Kernagį, Valdą Kumštį,
Andrių Ragauską, Karolį Valevičių, Andrių Kamarauską.
Nematuokite savo gyvenimo kelio vien laimėjimais – nereikšmingais ar labai svarbiais… Geriau plačiai
atmerkite akis ir branginkite visa, kas pasitaikė tame kelyje. Gėrėkitės gėlėmis, kurios auga, kad pradžiugintų
Jus. Mėgaukitės saulėtekiu, džiaukitės vaikų juoku, lietumi ir paukščiais. Įsileiskite visa tai į savo širdį…
Nėra kelio į laimę, laimė ir yra kelias. Linksmo gimtadienio!
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