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 I a sveikina gim-
naziją su gimtadieniu ir 
linki dar ilgų gyvavimo 
metų, pačių geriausių bei 
nuoširdžiausių mokinių ir 
mokytojų :)

I b  klasė  



3

Miela Gabijos gimnazija,

 I c sveikina tave su gimtadie-
niu!
 Linkime tau būti draugiška, 
rūpestinga, jaukia ir kiekvienais 
metais plėstis bei dalintis su mumis 
savo šypsena.
 Kiekvieną dieną tu mus mo-
kai daugelio dalykų, tokių kaip būti 
atsakingiems, kūrybingiems ir rū-
pestingiems. 
 Niekada nenustok tobulėti.

Nuoširdžiai tavo  I c klasė

 Mokykla – tai vieta, kur įvyksta visos mūsų gyvenimo patirtys. Pyktis, įsimylėjimas, džiaugs-
mas ar liūdesys – visas šias emocijas žmonės patiria mokykloje. Sakoma, kad mokykla, jei ji tikra, 
yra slaptasis sielų suokalbis. Ydos ir blogi įpročiai žmonių atsinešamos į mokyklą. Bet mokykla ir 
visas auklėjamasis darbas joje yra tam, kad nustelbtų blogumus, kad diegtų gražius įpročius – blo-
ga naikintų geru. Mokyklos gimtadienio proga norėtume mokyklai palinkėti visko tik geriausio, o 
administracijai ir visiems, kas susiję su mokyklos klestėjimu – stiprybės, ištvermės ir sėkmės puo-
šiant bei garsinant mūsų mokyklą!

I d  klasė  
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 Išaušus spalio 23-iai dienai, I e klasės mokiniai susirinko atšvęsti mokyklos 31-ojo 
gimtadienio. Vieni gamino tortą, o kiti – plakatą. Esame labai jauni, todėl neišvengėme 
idėjų gausos, energingų diskusijų bei minčių įvairovės... Nesutarimus pavyko įveikti ir su-
telkti visus bendram tikslui. Tai yra mūsų artumo pavyzdys – kad  ir kokie esame skirtingi, 
mes išliekame draugais. Tortas pavyko gražus, spalvotas, ryškaus skonio. Plakatas – ryš-
kus, didelis bei spalvingas, tačiau vis tik svarbiausia yra ne rezultatas, o procesas, kuriame 
dalyvaujame kartu. 

I f  klasė  

 Susirinkome į klasę anksčiau – juk reikėjo pasipuošti! Vaikinai pūtė balionus, o 
merginos dekoravo jais klasę. Pasipuošę ėmėmės vaišių ir kitos veiklos. Sustūmėme suolus 
ir ant jų išdėliojome keksiukus. Susėdę ratu, pasidalinome veiklomis: vieni dekoravo kek-
siukus, kiti piešė. Aišku, vyko ir viktorina, kurios laimėtojai gavo prizus. Džiaugdamiesi 
klausėme muzikos, pokštavome ir bendravome. Visiems buvo labai linksma.

I e  klasė  
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Gabija,

Linkime:

Meilės
Sėkmės
Sveikatos
Inovacijų
Džiaugsmo
Gerų mokinių
Mažiau streso
Daugiau pinigų
Gerų mokytojų
Jaukių akimirkų
Naujų laimėjimų
Šiltų prisiminimų
Mažiau nuovargio
Sėkmės tobulėjant
Šiltų prisiminimų
Bendradarbiavimo
Laimės ir ramybės
Didelės kantrybės

Sąžiningų žmonių
Kad nenugriautų vaikai
Daug žadančių mokinių
Niekada nenustot tobulėt
Aukštų pasiekimų sporte
Daugiau pasiekimų muzikoj
Kad mokytojai būtų laimingi
Kad liktumei tokia pat šauni
Kad niekada neuždarytų mokyklos
Daug gerai besimokančių mokinių
Daugiau tokių mokytojų kaip Vitkus
Išlikti tokiai pačiai stipriai mokyklai

Jus sveikina 

I g klasė
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Miela Gabija,

 ačiū Tau už sparnus, kurie nenustoja augti Tavo dėka. Ačiū, kad esi ir ugdai, augini 
mus nuo mažų dienų, už puikią ir jaukią atmosferą, kurią tu sukuri kiekvieną dieną. Dėko-
jame už Tavo pasiaukojimą dėl mūsų ateities, atsakingų, kūrybingų, linksmų, padedančių 
žmonių subūrimą. Tu mums padėjai  pažinti pasaulį ir išmokei įveikti gyvenimo kliūtis. 
Džiaugiamės, kad esame šios mokyklos bendruomenės dalis.

 II a klasės sukurti sparnai simbolizuoja mūsų nesibaigiantį norą augti ir kilti gyve-
nimo laiptais aukštyn, o visų prisidėjimas prie sparnų kūrimo rodo mokinių bendruome-
niškumą ir darną.

 Dėkojame mokyklos darbuotojams, mokytojams už pagalbą augant ir mokantis, už 
suteiktas galimybes tobulėti, siekti savo tikslų.

 31-ojo gimtadienio proga linkime Tau išugdyti dar daugiau gabių mokinių, gyvuoti 
dar daug metų, toliau kurti jaukią atmosferą mokykloje, neprarasti kantrybės bei nenuils-
tančios ugnelės viduje. Tegul Tavo aplinka išlieka tokia pat jauki, tokia, į kurią norisi su-
grįžti.

Su meile

II a klasė
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II b sveikinimas mokyklai

Mūsų mokyklos gimtadienis 31-asis, 
Kaip stovėjo, taip tebestovi graži ji, 

Kad ir kur kiekvienas mūsų ateity rasis,
Visad prisiminsim ir būsim dėkingi visi.

Tegul stovi ji dar ilgai, 
Ir nekalbama apie ją prastai,
Tegul ją saugo angelai sargai 

Ir ateina  mokslo ištroškę vaikai.

Mes Tau tariam „ačiū“ už suteikiamas žinias, 
Už naujus draugus ir drauges,

Dėkojame už tavo šilumą ir svetingumą, 
Ir tegul toliau taip būna.

Tavo sienoms sukanka  31-ieji,
Tavyje giedami chorai gražieji,

Dirba mokytojai protingieji
Ir mokos vaikai darbštieji.

Nors problemų kyla visiems ir viskam, 
Tu jas atstovėjai ir stovėsi dar ilgai, 

Nepasiduosim mes pandemijai baisiai
Ir padėsim Tau žibėti šviesiai.
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Mieloji mūsų mokykla,

 mūsų klasė labai dėkoja už 
begalinę patirtį bei garbę, kurią 
jaučiame, kai sakome, jog moko-
mės būtent čia! Mokykloje esan-
tys draugai, mokytojai ir norėjimas 
įgyti kuo daugiau žinių mus mo-
tyvuoja. Ačiū už įdomias pamo-
kas, atsidavusius mokytojus, gerą 
atmosferą ir pačią nuostabiausią 
bendruomenę. Sveikiname visą 
mokyklos personalą, ypač moky-
tojus ir mokinius, su jau net 31-
uoju gimtadieniu! Tegu niekada 
nenustoja degti mūsų prometėjiška 
ugnis!

II d klasė
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Miela Gabijos gimnazija,

 sveikiname su 31-aisiais žinių ir jaunų žmonių ugdymo metais! Linkime ir toliau 
vesti mokinius šviesiu mokslo keliu, padėti jiems atrasti savyje Prometėjo ugnį, kuri keičia 
kasdienybę. Politinis lyderis ir filantropas Nelsonas Mandela yra pasakęs: ,,Išsilavinimas 
yra galingiausias ginklas, su kuriuo galima pakeisti pasaulį.“ Tegul  ši mintis  plevena virš 
Gabijos gimnazijos ugnies  ir tegu Gabijos liepsna niekada neužgęsta! 

II e klasės mokiniai
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II f
Daugel metų čia stovėjo
Ir lig šiol nesubyrėjo
Gimnazija mūs mylima,
Tad sveikinam ją su švente.

Jau 31 metai yra,
Kai ,,Gabeika‘‘ nesuyra,
Paminėkim dieną šią
Su arbatos stikline.

Linkim būt neužmirštai,
Mokinių neiškeiktai,
Daug visokių renginių,
Tolesnių gerų kartų.

Visi švenčia, džiaugias, linki,
II f taip pat suspindi:
Nuoširdžiai sakome visi:
Gimnazija mūs nuostabi

Per amžių amžius čia stovės
Ir dar ilgai nesubyrės.
Antri namai mūs čia yra
Ir jie vadinas – Gabija!



 
 Tiek daug juoko patirta ir ašarų pralieta, tačiau nenorėtumėme to patirti niekur kitur. 
Šioje mokykloje tvyro jauki ir šilta aplinka, todėl ir linkime to niekada neprarasti.

Su meile

 III A klasė

III B klasė
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Miela mokykla,

Būk ta, kurios rankos laiko pasaulį.
Būk saulė, kad galėtum šviesa dalintis.

Būk šviesa, kurioje viskas auga.
Tą mokykloje praleistą dieną
Mes skaičiuojam kiekvieną.
Atrodo, lyg vakar atėjom,

O šiandien beveik sužydėjom.
Pražydom jaunystės sparnais,

Jautėmės Tau tarnais.
Bet šiandien supratom,

kad Tu – didžiausia dovana,
kurią atradom.

Sveikina Tave III C klasės mokiniai. 
Užauginai mus lyg sesė.

Su 31 gimtadieniu, Gabija!

III C klasė
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Miela Gabija,

 dėkojame tau už jaukumą, šilumą bei rūpestį – dalykus, kurie leidžia mums jaus-
tis kaip namie. 31-ojo gimtadienio proga norime palinkėti stiprybės, kad tokie sunkūs 
momentai kaip šis nepalaužtų tavęs bei tavo dvasios. Linkime, kad būtum pavyzdys 
kitoms mokykloms, o tavo veikla būtų žinoma plačiai už tavo ribų.

Sveikiname tave su 31-uoju gimtadieniu! 

III E klasė
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Sveikinam Gabijos gimnaziją su gimtadieniu!!! 

III D klasė

Miela Gabija,

 dėkojame visi Tau, kad šiais jaunystės metais priglaudi mus po savo sparnu. Lin-
kime, kad Tavo vartai visuomet mums liktų atviri tiek sunkiais, tiek gerais laikais. Dė-
kojame už tai, kad iš mūsų išauginai žmones, ir tikimės, kad per Tavo slenkstį žengs dar 
daugiau šviesių asmenybių.

  Nuoširdžiai   III G klasė 
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IV A klasė
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 Linkime mokyklai stovėti ir nesugriūti, kad galėtume atšvęsti ir 131-ąjį gimtadienį!

 Linkime mokyklai tokios didelės meilės kaip ši širdis ir tokių puikių mokinių kaip 
mes.

IV D klasė



 Kaip Gabijos gimnazijos 31-ąjį gimtadienį paminėjo IVC klasė?  
 Šventė  prasidėjo nuo Gabijos gimnazijos laiško skaitymo. Kaip auklėtoja minėjo, jį 
atnešė pats Gabijos gimnazijos karvelis. 
 Pirmiausia dalyvavome klasės draugų Žygimanto ir Tomo sukurtame protmūšyje, 
kurį laimėjo Austėja ir buvo pripažinta pačiu „Proto bokštu“!
 Sužinojome, kad mūsų klasė yra tikra kulinarų komanda!  Dar prieš savaitę susi-
skirstėme grupėmis ir gaminome šventinius patiekalus.  Mes pristatėme patiekalus, atsto-
vaujančius tam tikrai šaliai: Prancūzijai –blynai ir kanelės; Amerikai – karštas šokoladinis 
pyragas (brownie), karštos bandelės su dešrelėmis, garsusis auklėtojos desertas – „Pavlo-
va“ / morengai su uogomis, kuris yra kilęs iš Naujosios Zelandijos arba Australijos (jie ir 
patys negali susitarti) – tai žymios balerinos desertas, nes gaminamas be miltų! Ir, žinoma, 
dar begalė kitų saldėsių, nuo kurių tik raibsta akys, lenkiasi kojos ir norisi tingėti... Pabai-
goje auklėtojai Irenai Kusaitei vis dėlto pavyko mus kartu suburti nuotraukai prie rudeni-
nio, ryškiai geltonų lapų klevo. 

  Metraštininkė Medeina Marčenkaitė

IV C
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Su gimtadieniu, Gabija :)

IV E

 Sveikinimai ir fotografijos mokinių kurti klasių kolektyvuose Gabijos gimnazijos 
gimtadienio proga paskutinę dieną prieš rudens atostogas.

Gabija, gyvuok dar triskart tiek, kiek jau gyvuoji!

Redakcijos komanda


