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Sėkmingos mokslo metų pabaigos, puikaus metų 
derliaus! 

Saulėto, spalvingo, prasmingo vasaros laiko! 
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Tradicinis interviu 
su paliekančiaisiais mokyklos suolą

1. Kiek metų praleidote šioje mokymo įstaigoje?
2. Ką prisiminsite iš gimnazijos nepamokinio gyvenimo?
3. Kokie prisiminimai liks apie akademinę įstaigos sritį, pamokas?
4. Kurių mokytojų pavardės ar vardai, manote, liks visam gyvenimui atmintyje? Kodėl?
5. Gražiausias prisiminimas iš gimnazijos?
6. Linksmiausias arba liūdniausias prisiminimas?
7. Keliais žodžiais apibūdinkite patirtį, kurią įgijote šioje mokykloje.
8. Kaip manote, prieš akis laukia geresnis ar blogesnis gyvenimo periodas?

MIGLĖ MIKĖNAITĖ, IV A:

1. Gabijos gimnazijoje mokiausi nuo pat pirmos klasės.
2. Labiausiai prisiminsiu „Brigados“ trupę, Dainos teatrą ir visas išvykas, pasirodymus kartu su jų nariais.
3. Visą gyvenimą prisiminsiu mokytojus, kurie savo užsidegimu dėstomam dalykui sužavėjo, motyvavo 

mokytis.
4. Didžiausią įtaką man padarę mokytojai – tai Loreta Stasiulaitienė, Ieva Mikoliūnė, Edita Bagvilienė bei 

Eglė Meldaikė. Šie mokytojai ne tik paskatino mano meilę jų dėstomam dalykui, bet ir nepamiršo žmogiškųjų 
vertybių, šalia jų jaučiausi puikiai ne tik kaip mokinė, bet ir kaip žmogus.

5. Negalėčiau nurodyti vieno konkretaus įvykio, kurį galėčiau pavadinti gražiausiu, tačiau  pokalbiai „lan-
gų“ kabinete ir dėl jų iš lėto vis glaudžiau bendraujanti mūsų laida ilgai išliks atmintyje.

6. Linksmiausias prisiminimas turbūt yra tas keletas ekskursijų, į kurias teko nuvykti.
7. Šioje mokykloje išmokau kantrybės, žmogiškumo, kritinio mąstymo, pamilau teatrą bei muziką.
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8. Noriu tikėti, kad ateitis bus dar geresnis mano gyvenimo etapas negu mokykla, nes Vilniaus Gabijos 

gimnazija mane šiam etapui paruošė.

DOMINYKAS ŠUKŠTULIS, IV A:

1. Šioje mokykloje praleidau 12 metų. Nors 10-oje klasėje buvo minčių apie profesinę mokyklą, susilai-
kiau (mama neleido).

2. Niekada nepamiršiu savo mokyklos draugų, kurie tapo arba netapo mano realaus gyvenimo dalyviais, 
su kiekvienu iš jų tikrai turiu po prisiminimą. Nepamiršiu mokytojų, dėkoju jiems už viską. Tikrai prisiminsiu 
visus patirtus nuotykius mokykloje, jų buvo tikrai daug.

3. Prisiminimų  daug, bet kas labiausiai įsiminė iš akademinės srities, tai diskriminanto formulė. Tai yra 
pagrindinis dalykas, ką aš išmokau ir prisimenu iš matematikos.

4. Aš esu labai patenkintas visais savo mokytojais, kurie buvo man ne tik lietuvių kalbos, matematikos, 
teatro, dailės ar kitų dalykų mokytojai, bet mokė ir gyvenimo. Džiaugiuosi, kad turėjau šansą pažinti savo 
pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoją Liną Polikarpienę, labai esu jai dėkingas už viską, už visas 
lietuvių kalbos pamokas, nors ir pykdavomės kartais, bet džiugu, kad viskas išėjo tik į gera.

Labai nuoširdžiai noriu padėkoti  ir istorijos mokytojai Raselei Abromaitienei. Labai ačiū jai už viską, ką 
išmokau, niekada to nepamiršiu.

Didžiulė mano padėka teatro, Gyvenimo mokytojai Eglei Meldaikei. Turiu be galo daug prisiminimų, 
patyriau momentų, kurių tikrai niekada nepamiršiu. Be galo dėkingas už viską. Ačiū.

5. Vieno prisiminimo čia maža, nes gražių įvykių buvo labai daug. Bet turbūt labiausiai įsiminė pasirody-
mas, kuriame dalyvavau, šis miuziklas vadinosi  „Kabaretas tarp girnų". Tai buvo nuostabi patirtis, kiekvienas 
šio renginio momentas  yra įstrigęs mano atmintyje.

6. Mano linksmiausias prisiminimas iš įvykio 5-oje klasėje. Su mokykla aš dar tuomet nebuvau susipaži-
nęs, nes bijojau vaikščioti koridoriais ir eiti ten, kur niekada nebuvo nuvedę mano tėvai ar mokytojai. Tačiau 
vieną dieną nusprendžiau, kad gana bijoti ir metas keliauti. Va taip ir apkeliavau visą mokyklą, apžiūrėjau 
kiekvieną kampą. Buvo tikrai linksma.

7. Viena iš svarbiausių patirčių, kurią aš įgijau šioje mokykloje, yra bendravimo menas. Galima sakyti, 
išmokau profesionaliai bendrauti. Man tai labai padeda gyvenime ir aš džiaugiuosi, kad šią savybę sugebėjau 
išugdyti. Be šios patirties, yra dar daugelis kitų, gerų patirčių buvo beprotiškai daug.

8. Visada tikėjau, kad savo likimą mes kuriame patys ir esame jo valdovai. Aš žinau, kad nesvarbu, kas 
nutiktų mano gyvenime – ar tai būtų bloga, ar gera – galų gale tai išeis man į naudą. Ar tai būtų pamoka, kurios 
aš nepamiršiu niekada, ar tai bus milijonas, laimėtas loterijoje. Viskas bus tik gerai.

PAULINA MALECKAITĖ, IV D:

1. Dvylika nuostabių metų! Ir labai džiaugiuosi, kad vis dėlto nusprendžiau nepabėgti mokytis į kitą gim-
naziją.

2. Prisiminsiu „Brigadą“. Taip pat laiką mokykloje iki pat ryto, kai reikėdavo pasiruošti renginiams.
3. Nemeluosiu, kad turbūt dar ilgai sapnuosiu košmarus apie tai, jog nepasiruošiau kokiam nors kontroli-

niam darbui.
4. Visada prisiminsiu buvusias mokytojas: Eglę Meldaikę (už tai, kad Jos dėka atradau save); Raselę 

Abromaitienę (tiesiog įsimintiniausia mokytoja); Liną Polikarpienę (nuoširdžiausia ir geriausiai išmokiusi 
mokytoja).

Prisiminsiu ir ką tik dėsčiusias: Rasą Burakienę (žmogiškiausia ir šilčiausia mokytoja); Ievą Mikoliūnę 
(visados su šypsena ir gera nuotaika vesdavo pamokas, yra labai mylintis ir geras žmogus, kuris atiduoda visą 
save mokiniams); Loretą Stasiulaitienę (įdomiausios pamokos, didelis profesionalumas ir visados puiki nuo-
taika); Jolantą Antanavičienę (tiesiog visados turėjome stiprų ryšį su šia mokytoja); Laurą Stašauskienę (labai 
daug dirbančio bei atsidavusio žmogaus pavyzdys, didžiausias autoritetas).

5. Kaip gražiausias prisiminimas liks  Paskutinis skambutis. Šis renginys įrodė, jog mūsų karta labai vie-
ninga, taip pat sukėlė sentimentus ne tik dėl mokyklos baigimo, bet ir dėl to, jog vos mums taip susivienijus, 
tenka išsiskirti.

6. Linksmiausias prisiminimas – Dominyko karšti sumuštiniai per pertraukas, kepti ant palangės. Pusė 
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kartos susirinkdavo jų paskanauti.
7. Išmokome būti autentiški ir pasitikėti ne tik savimi, bet ir kitais.
8. Bus visko. Bet tikiuosi, kad esu tam pasiruošusi.

ELEONORA ČERNIAUSKAITĖ, IV D:

1. Visus 12 metų.
2. Prisiminsiu visus patirtus nuotykius, kaip pradžioje buvo sunku susigaudyti vaikštant po mokyklą, ne-

dideles grūstis per pertraukas koridoriuose, žaidimus ir vaikščiojimus ratu, būrelius ir, žinoma, mokytojus bei 
sutiktus draugus.

3. Turbūt labiausiai įsiminė mokytojų supratingumas. Jei tik iškildavo kokia problema dėl atsiskaitymų ar 
pažymių, visada galima buvo bandyti tartis ir kalbėtis.

4. Išliks atmintyje tie mokytojai, su kuriais daugiausia bendravau, bet tikrai išliks ir tie, kuriuos dėl išskir-
tinumo žino visa mokykla. Su tais mokytojais aš užaugau ir tokias legendas pamiršti yra nelengva.

5. Gražiausias prisiminimas – žmonių bendradarbiavimas per šventes bei renginius.
6. Linksmiausia patirtis – vaidinimas scenoje bei dalyvavimas pasirodymuose, džiaugsmas jiems pasise-

kus.
7. Čia įgijau ir akademinės patirties, bet daugiausia išmokau atsakingumo, bendradarbiavimo, draugišku-

mo ir ryžto.
8. Manau, šiuos periodus lyginti būtų nesąžininga, laukia nauji nuotykiai ir nauji išgyvenimai, tačiau ir 

ateities, ir praeities laikas taps savotiškai džiugus ir laimingas.

VILTĖ GRIGALIŪNAITĖ, IV G:

1. Aš Gabijos gimnazijoje esu praleidusi 12 metų, mokiausi nuo pirmos iki pat dvyliktos klasės.
2. Prisiminsiu draugystes su įvairiais žmonėmis, asmeninį gyvenimą už mokyklos ribų. Dar Šimtadienį. 
3. Buvo ir gerų, ir prastesnių pamokų, sąžiningo ir nesąžiningo mokytojų elgesio. Stengsiuosi prisiminti 

tik teigiamus akademinio gyvenimo niuansus. Pavyzdžiui, per kai kurias pamokas vykdavo protmūšiai, žais-
davome „Kahoot“,  tai padėjo neformaliai mokytis.

4.  Manau, kad prisiminsiu daugumos mokytojų, kurie mane mokė, pavardes. Pirmiausia, prisiminsiu 
Eglę Meldaikę dėl, manau, ir taip suprantamo dalyko  – jos įkurto bendruomenės teatro „Alfonsas prie teatro“,  
„Brigados“. Kita mokytoja, kurią prisiminsiu – tai Lina Polikarpienė, nes ji buvo mano pirmoji lietuvių kalbos  
mokytoja, kuri išmokė visų kalbos pagrindų. Liks atmintyje Loreta Stasiulaitienė, nes labai ją myliu. Ji yra 
tobula mokytoja: ir pajuokauja,  ir išmoko puikiai, ir supranta. 

5. Gražiausias prisiminimas – galbūt Paskutinis skambutis, nes tai gimnazijos pabaiga, labai daug gilių 
emocijų sukėlė. Daug kas verkė. Patiko ir Šimtadienis. Aišku, galbūt įsimins ir išleistuvės. Trumpai tariant, 
dvyliktos klasės momentai gražiausi buvo, nes jie labai suvienijo visą kartą.

6. Linksmiausi momentai – vėlgi dvyliktos  klasės įvykiai. Visi dvyliktos klasės metai. Jie praskriejo man 
taip greitai, iki šiol dar yra sunku  patikėti, kad baigiu mokyklą. Iš tiesų, visa dvylikta klasė yra ir liūdniausias, 
ir linksmiausias prisiminimas – visi  renginiai, tinklinio žaidimas vadovaujant mokytojai J. Grudzinskienei

7. Aš galėčiau visą čia įgytą patirtį įvardinti kaip smagią, naudingą, galbūt mane užauginusią, nes ji mane 
iš dalies tikrai suformavo. Jaučiuosi pasiruošusi eiti su šia patirtimi į suaugusio žmogaus gyvenimą, tad  džiau-
giuosi, kad Vilniaus Gabijos gimnazija mane išleidžia į pasaulį su būtent tokiu išsilavinimu, kokį aš įgijau. Ir 
išsilavinimu, ir  išgyvenimais. Čia viskas kartu. 

8. Man asmeniškai atrodo, kad bus geresnis etapas. Aš šiandien valydama  vaistinėlę (turiu tokį  kasdienį 
darbelį – ateiti valandai nuvalyti dulkių  Šeškinės poliklinikos vaistinėlėje) ir galvoju: „Gyvenimas turi tiek 
daug man paruošęs po mokyklos.“ Tiesiog man asmeniškai kitas etapas atrodo dabar geresnis. Liūdna moky-
klą baigti, bet tuo pat metu toksai kirbėjimas galvoje: „Pagaliau, na, pagaliau.“ Kadangi planuoju dirbti, finan-
sinė padėtis  bus gera ir aš eisiu studijuoti tai, ko aš noriu, tai, kas mane domina. Galų gale tikrai išsilaikysiu 
vairavimo egzaminą. Manau, gyvenimas turi paruošęs daug gerų dalykų.

Parengė Agnė Matulionytė, II d
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Ką veikti vasarą?
• Vasarą galima prisijungti prie įvairių jaunimo organizacijų,  kviečiančių tiek pradėti ilgalaikes sociali-

nes ar politines veiklas, tiek trumpai savanorystei. Prisijungti prie tokių veiklų gali visi aktyvūs ir motyvuoti 
jauni žmonės, norintys sutikti bendraminčių, mokytis naujų įgūdžių bei įgyti kompetencijų.

• Jūros šventė − kasmetinė Klaipėdos miesto šventė, tradiciškai vykstanti paskutinį liepos savaitgalį. 
Šventės metu mieste vyksta daug kultūrinių, sportinių ir pramoginių renginių:  koncertai, spektakliai, taip pat 
organizuojamos veiklos vaikams. Jūros šventės metu didžioji dalis renginių būna susiję su jūrine tematika, net 
jų organizavimo vieta  būna netoli jūros (kruizinių laivų terminalas, Smiltynė, „Memelio miesto“ teritorija, 
Danės upės krantinės). 

• Vasaros metu taip pat galima praleisti nemažai laiko įvairiose stovyklose. Jos gali būti ugdomojo arba 
poilsinio pobūdžio. Pavyzdžiui,  dienos anglų kalbos stovyklos arba stovyklos pajūryje, kuriose galima ne tik 
pailsėti, bet ir išmokti naujų dalykų, kaip antai plaukioti su burlentėmis. 

• Pasiūlymas tiems, kas daug laiko praleis Vilniuje – čia ir vasarą veikia paplūdimiai, sporto ir pramogų 
erdvės. Visuomet atviri muziejai, vyksta daugybė koncertų nuostabiose atvirose erdvėse.

Pasiteiravome ir keleto mūsų gimnazistų, ką jie planuoja savo vasarai.

Augustas, III klasė: Mano vasaros planai yra preliminarūs. Planuoju darbuotis, galbūt laukia kelionė 
į išsvajotą Daniją, reikia išsilaikyti vairavimo praktikos egzamino dalį. Taip pat norėčiau susitikti su seniai 
matytais draugais.  
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Vilniaus Gabijos gimnazijos laikraštis „GABIJOS BALSAS“
Redaktoriai: Jūratė Kalverš, Daiva Andriukaitienė 

Korespondentai:  Gildė Bugaitytė, Neringa Kelertaitė, Radvilė Leiputė, Agnė Matulionytė,
Emilija Stankauskaitė, Adrija Subačiūtė, Otilija Smelevičiūtė, Liepa Samulionytė, Kamilė Šimaitė

Laikraščio el. paštas: gabijos.laikrastis@ gmail.com

Viltė, I klasė: Manau, daugiau  planų atsiras ateityje, o kol kas planuoju leisti laiką su draugais, šeima, 
pakeliauti, išsimaudyti ežere, nuvažiuoti prie jūros. Dar planuose atšvęsti kelių draugų gimtadienius.

Ieva, IV klasė: Kol kas planuoju tik dirbti ir laukti egzaminų rezultatų. Šiuo metu labiausiai laukiu iš-
leistuvių.

Dainų rekomendacijos vasarai / vasaros hitai:
• Tomas – „G&G Sindikatas“
• Kunigunda – Vaidas Baumila
• Rugpjūtis – Justinas Jarutis
• Bailando – „Paradisio“
• Perlai – „Sel“
• Nes aš tik vėjas – „Sel“
• Nenoriu grįžt namo – Monique
• 39 – Saulius Prūsaitis
• Ransom – Lil Tecca
• Panama Ibiza – „QV Trap“
• Hot N Cold – Katty Perry
• Ar mylėsi tu mane – Marijonas Mikutavičius
• Starships – Nicki Minaj
• Jeigu nori šokt – Saulius Prūsaitis
• Roses – „The Chainsmokers“
• I feel it coming – „The Weekend“
• Hot in here – Nelly
• Be my lover – „La Bouche“
• Livin‘ la Vida Loca – Ricky Martin
• Duele el corazon – Enrique Iglesias
• Vasara – Jazzu
• Sentimentai – Monika Liu
• Grįšiu – „Jauti“ 

Parengė Gildė Bugaitytė, Liepa Samulionytė, II b
Emilija Stankauskaitė, II c


