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Neužmiršk daryti to, kas neįmanoma, kad
pasiektum tai, kas įmanoma.
Antonas Rubenšteinas

ADMINISTRACIJOS SVEIKINIMAS
Mielieji,
nuoširdžiai sveikinu Jus su Rugsėjo 1-ąja - Mokslo ir
žinių diena. Nors ji kasmet būna kitokia, o šiais
mokslo metais – dar kitokia.
Vieniems – pirmoji gyvenime, kitiems – jau paskutinė,
dar kitiems - tradicinė, tačiau nepanaši nei į buvusias
anksčiau, nei į būsimas ateityje. Tuo rugsėjo 1-oji ir
ypatinga. Tuo ir išskirtinė. Tuo ir svarbi.
Nors ir visiems gimnazistams labai patiko lepintis saulėje, dienas leisti su
draugais, neskaičiuoti suvalgytų ledų porcijų, tačiau gimnazija kviečia
sugrįžti. Jus pasitinka ta pati klasė, tas pats suolas ir tos pačios pamokos, ir
tai yra puiku. Juk rugsėjo 1-ąją ir griežčiausias mokytojas šypsosi Jus
matydamas, o įžengę į klases prisimename įprastą gimnazijos ritmą. Vos
įpusėjus pamokai, pradėsite skaičiuoti minutes iki jos pabaigos, o
nuskambėjus skambučiui bėgsite į valgyklą, lenktyniausite, kuris pirmas
nusipirks šviežią bandelę. Bet pripažinkite, juk pasiilgote viso šito...
Sveikinu visus, pradedančius naujus, kitokius mokslo metus. Nuoširdžiai
linkiu, kad gimnazijoje Jūs jaustumėtės kaip geroje šeimoje , kur kiekvienas
yra išskirtinis ir kartu – vienodai gerbiamas. Kur konfliktai sprendžiami
išmintingu žodžiu ir ramiu dialogu, kur formuojasi dvasios stiprybė,
padedanti sunkią minutę. Ir kur formuojasi tikėjimas ir pasitikėjimas tiek
savimi, tiek šalia esančio žmogaus geranoriškumu, atvirumu, nuoširdumu.
Linkiu, kad būtų laimingi ir mokiniai, ir mokytojai. Linksmų, gražių ir
turiningų naujų mokslo metų. Būkite sveiki.

Rugsėjo 1- osios
šventė
Ruduo jau ,, išvijo“
vasarą... Džiūgaudami, kad beveik po pusmečio gali susitikti gimnazijoje,
gimnazistai ir mokyklos bendruomenės nariai rinkosi prie mokyklos švęsti Mokslo
ir žinių dienos, Rugsėjo 1- osios. Džiugu, kad gimnazistų gretas papildė gausus
būrys naujokų. Sveikiname juos. Tikimės, jog jie greitai įsilies į mūsų bendruomenę.
Didžiausios sėkmės linkime visai gimnazijos bendruomenei.

ABITURIENTŲ ŽODIS
Mes, XXXIII laidos abiturientai, norime nuoširdžiai padėkoti gimnazijos
bendruomenei ir pasveikinti su gražia švente. Smagu, kad čia visada esame
laukiami. Dėkojame už kantrybę, pasiaukojimą, ryžtą, meilę mums ir savo darbui.
Miela administracija, norime jums padėkoti, kad padėjote ir išklausėte iškilus
problemoms. Ačiū už jūsų kantrų bei nuoširdų darbą. Visuomet žinome, kad galime
jumis pasitikėti.
Gerbiami mokytojai, norime jums padėkoti, kad kantriai kiekvieną dieną stengiatės
padėti mums įgyti naujų žinių, kad padėjote siekti svajonių netgi tuomet, kai
pritrūkdavome pasitikėjimo savo jėgomis, pasitikėjimo savimi, stengiatės mus
įkvėpti, palaikyti bei motyvuoti. Supratote, kad kai kuriuos dalykus darėme ar
patyrėme pirmą kartą, todėl mums kartais nepavykdavo, bet visuomet būdami šalia
padėdavote nepasimesti. Ačiū, kad prisidėjote prie kiekvieno iš mūsų asmenybių
ugdymo, padėjote suprasti, kas mums patinka, o kas ne.
Šiandien susirinkome čia visi tarti „sudie “prabėgusiai vasarai ir pasitikti šiuos
mokslo metus, kupinus naujų iššūkių. Šie metai yra ypatingi mūsų gimnazijos
abiturientams, nes tai yra paskutinės jų akimirkos šioje mokykloje. Labai svarbios
akimirkos…

LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS
GIEDRĖS SALADŽIUVIENĖS SVEIKINIMAS
Rugsėjo 1-oji – tai Mokslo ir žinių diena. Kiekvienais metais ji ateina įnešdama į
mūsų gyvenimą naujų vilčių, naujų spalvų, troškimų ir svajonių!
Ruduo – tai derliaus metas, kai subrendusi gamta pasiruošia naujam etapui:
išskrenda paukščiai, šviesa meta šešėlį, medžiai pasipuošia rudens drabužiais ir jų
vis ryškėjančios ir kartu blėstančios spalvos mums primena susikaupimo ir rimties
metą. Tai laikas sugrįžti į mokyklą, kuri nėra pasirengimas gyvenimui. Tai yra pats
gyvenimas. Ir kaip jį išgyvensite, nuo to priklausys jūsų ateitis. Juk mokymasis yra
pats geriausias būdas surasti savo vietą pasaulyje – būtent čia jūs galite surasti raktą
nuo daugybės užvertų durų ir atrakinti jas savo protu ir širdimi. Žymus fizikas
Albertas Einšteinas yra pasakęs, kad „Diena be mokslo – tai tuščiai praleista diena.
Juk tiek daug yra ko mokytis, ir tiek mažai turime tam laiko“.
Kadangi mokykla yra gyvenimas – tai būtent čia jūs turite galimybę ne tik mokytis,
bet ir draugauti: su pačiu savimi, su draugu, su knyga ir su mokytoju, kuris yra
žmogus, sunkius dalykus galintis paversti lengvais. Juk tiek daug žemėje yra
paslėptų dalykų, kuriuos atveria didysis išminčius – klaustukas. Tad nebijokite būti
savimi – ieškokite, mąstykite, klauskite – geras klausimas yra ir atsakymas.
Tad linkiu čia, mokykloje, patirti tikrų, įkvepiančių akimirkų, galimybę įžvelgti,
surasti, sukurti ir stebėti kovą tarp gėrio ir blogio jėgų savo širdyje. Ir pamatyti , kaip
laimės šviesos angelas. Dirbkite, svajokite, mylėkite, kaukitės už gėrį, nes tam, kad
įsiviešpatautų blogis, užtenka, kad geri žmonės nieko nedarytų.
Gerumas ir meilė užaugina sparnus ir išmoko skraidyti.
Tad visų mokytojų vardu linkiu jums ir jūsų tėveliams visokeriopos sėkmės, ypač
jums, mieli moksleiviai, jos prireiks, besiruošiant į didįjį gyvenimo kelią. Jame reiks
surasti savo tikslą ir užsiauginti didelę ir gražią sielą, kuri lyg stebuklingas sodas
trauktų praeivių širdis gėrio žiedais ir išminties vaisiais.

Kalendorius
Prieš 5 metus.
Mūsų gimnazijos bendruomenę papildė IT mokytoja
Rita Marčiulynienė bei prancūzų kalbos mokytoja
Rūta Šmulkštienė.

Prieš 10 metų.
Gitaros mokytojas Gintaras Eidukaitis pradėjo mokyti groti šiuo nuostabiu
muzikiniu instrumentu.

Prieš 15 metų.
Anglų kalbos mokytoja Inga Zaikinienė prisijungė į gimnazijos mokytojų gretas.

Prieš 20 metų.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Švarplienė įstojo į
gimnazijos mokytojų gretas.

Prieš 30 metų.
Rimantas Zavackas, anglų kalbos mokytojas, prisijungė prie gimnazijos mokytojų.

Linksmasis kampelis
Pareina Bartas iš mokyklos. Mama jo klausia:
-Na, sūneli, kaip sekėsi mokykloje?
Bartas atsako:
-Puikiai! Kontraktas su penkta klase pratęstas dar vieneriems metams.
Mokytoja:
- Šiandien mes mokysimės veiksmažodžių asmenavimo. Asmenuosim
žodį ,,dainuoti‘‘. Bartai, jeigu tu dainuoji, kaip tu sakysi?
- Aš dainuoju.
- Teisingai. O jei dainuoja tavo sesuo?
Bartas atsako:
- Nutilk, gyvate!
Mokytojas:
-

Vaikai, atsistokite, kas save laikote kvailais?

Po kelių minučių atsistoja Tomas.
Mokytojas:
-

Tomai, tu manai, kad esi kvailas?

-

Ne, bet nepatogu, kai jūs vienas stovite.
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