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Įžanginis žodis

Jau nuskambėjo Paskutinis skambutis ketvirtokams – ir pradinukams, ir gimnazistams. Vienus išlydėjo-
me į penktą klasę, o kitus į gyvenimą. Tegu ir tuos, ir tuos lydi sėkmė, tenetrūksta, į ką atsiremti, kai sunku, su 
kuo pasidalinti, kai aplanko džiaugsmas. 

Netrukus atostogos visiems, daugelio mintys jau turbūt prie jūros, sodybose, kalnuose... Nesvarbu, kur, 
nesvarbu, kaip atostogausite, svarbiausia – kad pailsėtų Jūsų protas, o siela išskleistų sparnus naujiems skry-
džiams.

Redakcija



Abiturientų mintys apie mokymąsi ir gyveni-
mą

Tęsiame mūsų abiturientų minčių publikaciją. Apie mokslus, nuotykius mokykloje ir tiesiog gyvenimą.

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. Kaip manote, prieš akis laukia geresnis ar blogesnis gyvenimo periodas?

Emilija Petruškaitė, IV G
1. Gabijos gimnazijoje praleidau 4 metus. 
2. Manau, jog geriausiai prisiminsiu žingeidžius mokyklos pradinukus ir kitus mažesnius mokinius, kurie 

drąsiai užkalbindavo, susipažindavo, o kartais net ir prašydavo pagalbos. Esu padėjusi penktokei rašyti lietu-
vių kalbos rašinį. 

3. Man patinka daugumos mokytojų pamokų darbas, planai. Visuomet galiu drąsiai klausti ir į mano 
klausimus bus atsakyta. 

4. Manau, geriausiai atmintyje man įsirėžė dviejų mokytojų pavardės: lietuvių kalbos mokytojos Jūratės 
Skomantienės ir kūno kultūros mokytojos Linos Bagdonienės. 

Mokytoja Skomantienė mane sužavėjo savo žmogiškumu, tolerancija, gerumu, taip pat ji niekada nebijo 
pripažinti, jog klydo ar ko nors nežino. Jūratė Skomantienė yra be galo atvira ir nuoširdi, ji sugebėjo man pa-
rodyti, jog galima papirkti žmones nuoširdumu, užsitarnauti jų pagarbą ir tikrai nebūtina mokinių bausti, jei 
nori, jog jie tavęs klausytų. Taip pat ji yra puiki savo srities specialistė, atvira diskusijoms, puikiai perteikianti 
dėstomą medžiagą ir be galo atsakingai žiūrinti į savo darbą. Iš jos išmokau ne tik lietuvių kalbos, bet ir būti 
žmogumi.

Mokytoja Lina Bagdonienė buvo ta, kuri manimi nuolat rūpinosi. Ji buvo žmogus, kuris pirmas paste-
bėdavo, jog nekaip jaučiuosi ar atakuoja blogos mintys, ji tiksliai įvardindavo mano problemą ir parekomen-
duodavo sprendimo būdų. Aš jai esu labai dėkinga už rūpestį, ji skyrė labai daug dėmesio ir mano fizinei, ir 
psichinei sveikatai. 

7. Manau, jog gyvenimo etapų negalima skirstyti į „geresnius“ ar „blogesnius“. Man kiekvienas ateinan-
tis etapas yra vis geresnis, nes atneša naujų iššūkių, netikėtumų. 
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Marta Graičiūnaitė, IV A
1. Čia praleidau 12 metų, mokiausi nuo pirmos klasės.
2. Prisiminsiu, kaip pradinėse klasėse pertraukų metu šokinėdavau per gumytę, keisdavausi lipdukais, o 

po pamokų eidavau į lauką žaisti kvadrato.
3. Prisiminsiu fotografijos pamokas, į kurias eidama jausdavau malonumą.
4. Liks atmintyje Jolita Baranauskienė, nes ji padėjo atlikti fotografijos egzamino užduotį, būrelio metu 

komentuodavo mano nuotraukas ir taip tobulėjau šioje srityje.
5. Taip pat prisiminsiu mokytojas L. Stasiulaitienę, I. Zaveckaitę, V. Ambrasiūnienę, L. Rastenienę.
6. Įsiminė Šimtadienio vienuoliktokų pasirodymas ir vakarinė dalis.
7. Mano nuomone, bus sunku po mokyklos, tačiau tai suteiks man didesnės stiprybės.

Antanas Bunikis, IV C
1. Visus dvylika.
2. Tiesą sakant, manau, labiausiai įsimins „Brigados“ miuziklai, spektakliai, žmonės.
3. Įvairūs, tačiau net ir sunkiausias dienas krūvio prasme atsvers juoko pilnų pamokų momentai, daugu-

ma mokytojų su savo juokais, geromis emocijomis.
4. Pirmiausia dviejų Reginų – Šapranauskaitės ir Belickienės. Vienos jų dėka atsidūriau šioje mokykloje, 

kita buvo geriausia pradinių klasių mokytoja, kurią drąsiai galima vadinti to meto antrąja mama. Dabartinėms 
jaunoms pradinukų mokytojoms reiktų pasimokyti iš jos... Vyresnėse klasėse – visi man dėstę mokytojai, 
tikrai. Aišku, gal šiuo metu prieš akis labiausiai stovi dvi: auklytė I. Zaveckaitė ir J. Antanavičienė, bet tikrai 
užmarštyje neliks ir kiti mokytojai. Susigyvenom visgi per tiek metų.

5. Labiausiai liks atmintyje Šimtadienis, o šiaip daug buvo gerų įvykių.
6. Linksmiausias – kai per mokytojos Almos pamoką su Rūta prapliupome juokais. Tai buvo kaip žaidi-

mas su peiliais tuo metu. Liūdniausias įvykis – kai po 10-os klasės išsiskaidėme pagal pasirinktus dalykus.
7. Manau, laukia blogesnis periodas, nes ant pečių nešime daugiau atsakomybės, reikės kabintis į gyve-

nimą patiems.
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Edgaras Paškevič, IV A
1. Praleidau 12 metų.
2. Prisiminsiu susitikimus su klasės draugais, choro ir Dainos teatro repeticijas.
3. Daug gražių prisiminimų ir šiek tiek liūdnų. Pasitaikė visos labai draugiškos ir nuoširdžios mokytojos, 

todėl pamokos (nors ir ne visos) buvo pakenčiamos.
4. Liks atmintyje Edita Bagvilienė, nes Editos ir kitų mokytojų dėka supratau, kad vis dėlto reikėtų da-

ryti tai, ką tu pats mėgsti, ir siekti savo svajonių bei tikslo. Tai puiki muzikos, choro, Dainos teatro mokytoja, 
visada buvo pozityvi, labai šiltas žmogus. 

5. Mokytojos Jolanta Grudzinskienė, L. Stasiulaitienė, V. Kaminskienė, V. Ambrasiūnienė taip pat sutei-
kė motyvacijos ir supratau, kad žmogus laimingas tada, kada jis daro tai, kas jam patinka, todėl paskutiniai 
metai nebuvo tokie sunkūs ir liūdni.

Norėčiau išrinkti vieną, bet suprantu, kad jų yra daugybė... Pradedant nuo visokių kelionų su klase, ren-
ginių mokykloje (Gabijovizija, Kalėdų koncertas) ir baigiant devintos klasės krikštynomis, mūsų Šimtadieniu. 
Bet turbūt vienas iš geriausių prisiminimų turėtų būti, kai dar buvau 9–11klasėje ir mes su choru kiekvienais 
metais vykdavome į Klaipėdą pabūti kartu ir labai smagiai praleisti laiką.

6. Mokytojo Romo Vitkaus pamokos beveik visada buvo labai linksmos ir smagios, vienas iš geriausių 
prisiminimų.

7. Kiekvienas gyvenimo laikotarpis turi savų gerų ir blogų prisiminimų. Tikiuosi, kad ateinantis bus 
geresnis periodas, nes galėsiu išbandyti kažką naujo, galbūt daugiau daryti tai, ką mėgstu, paskirsiu muzikai 
daugiau laiko. Bet kol kas labai liūdnai jaučiuosi, kad jau baigiu mokyklą, ir sunku patikėti, kad prasidės nau-
jas gyvenimo etapas.

Šviesaus, prasmingo Jums visiems skrydžio! Ir sugrįžimų čia, pas išmintingus ir nuoširdžius mo-
kytojus, kai gyvenime bus liūdna ar ieškosite atsakymo...
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Pagaliau... atostogos !
Paskutinė mūsų laikraščio tema jau visai vasariška. Paklausinėjome mūsų mokinių ir mokytojų apie jų 

planuojamas atostogas. 

1. Ką planuojate šioms vasaros atostogoms?
2. Kokios būtų Jūsų svajonių atostogos?

Otilija Smelevičiūtė, 6 d:
1. Važiuosiu į kaimą ir dirbsiu sode.
2. Turkijoje prie jūros skaitant gerą knygą.

Marija Rukaitė, 6 d:
1. Keliausiu po kelias šalis.
2. Aš jau jas turiu.

Goda Laurinėnaitė, 6 d:
1. Keliausiu po Italiją, Vokietiją, Lenkiją.
2. Atostogos Havajuose.

Gildė Bugaitytė, 6 b:
1.Važiuosiu į Kroatiją, prie jūros su draugėmis, pas senelius ir į stovyklą liepos viduryje. 
2.Viešbutis prie jūros, aplinkui bambukiniai nameliai, skaidrus vanduo, vandens gyvūnai, vandens pra-

mogos, palmės, vakariniai jodinėjimai žirgais prie jūros, prabangūs restoranai.

Jonas Dervinis, 6 b:
1.Vasaros pradžioje su tėvais važiuosiu į Prancūziją, susitiksiu su draugais.
2. Maldyvuose, šilta, gražu, yra skanaus maisto ir nemokamų gėrimų, daug valgomųjų ledų. Ten turėtų 

būti pardavinėjama daug gražių rūbų.

Domas Stankevičius, 6 b:
1. Liepos pradžioje su šeima keliausiu į Dubajų, vėliau važiuosiu į stovyklą. 
2. Savo svajonių atostogas praleisčiau prie jūros prabangiame viešbutyje.

Vita Michailec, 6 b:
1. Planuoju daug susitikimų su draugėmis bei giminėmis, taip pat važiuoti prie jūros.
2. Nesu keliavusi į kitas šalis, tad norėčiau skristi į Ispaniją, ten susirasti naujų draugų.

Mokytoja Ana Baranovskaja:
1. Vasaros atostogas dar tik pradedu planuoti. Tradiciškai keliausiu prie jūros ir keletą dienų pasimėgau-

siu pajūriu. Žadu šiek tiek laiko skirti pasimatymui su artimais žmonėmis. Taip pat skirsiu laiko knygoms, 
skaitysiu Erikos Umbrasaitės knygą „Prancūzija mon amour”. Per atostogas norėčiau tiesiog ramiai praleisti 
laiką, pailsėti, pasimėgauti gamta, skirti laiko sau. 

2. Mano tobulos atostogos ramios, lengvos, be jokių įsipareigojimų, užduočių, įtampos, kartu su artimais 
žmonėmis ir įdomiais pokalbiais.

             Parengė Liepa Samulionytė, Emilija Lukošiūnaitė, Ūla Jocytė, Agnė Matulionytė


