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DVYLIKA LAIPTELIŲ 

Mokytojui 

Kiekvienas rytas kupinas naujų žinių. 

Kiekvieną rytą labas Jums tariu. 

Ir nežinau, ar dar galiu  

Išlikti mokiniu brandžiu. 

 

Tiek daug kartų išgirti 

Ir tiek daug kartų nubausti,  

Bet mokytojai mieli 

Turės kampelį mokinio širdy. 

 

Ir pabaigoje brangių dienų - 

Nuo pamokų iki gilių naktų - 

Jūs rūpinatės ateitim visų. 

Aš AČIŪ Jums už tai tariu. 

 

 Mielieji mokytojai, mes, abiturientai, 
net nežinome, kaip galėtume Jums 
atsidėkoti už tai, ką jau padarėte dėl mūsų, 
ir už tai, ką dar iki pavasario padarysite. 
Paprasto AČIŪ yra per mažai. Galime tik 
pažadėti, kad savo gyvenime pasinaudosime 
visais Jūsų patarimais, būtinai pasieksime, 
ko siekiame, ir jau subrendę ateisime dar 
kartą Jums padėkoti. 

Su Jūsų diena!!! 

55 abiturientų laida 

 

 

Sveikinu visus su Tarptautine 
mokytojo diena ! 

 

 Praėjo dar vieneri metai, geri jie ar 
sudėtingi, kiekvienam jie skirtingi, nes 
kiekvienas mes skirtingas, kiekvienas 
skleidžiame gyvenime savo šviesą - ryškią 
ar blankią, tačiau ypatingą.  

 Mokytojas - ypatinga profesija. Mūsų 
darbas yra labai atsakingas, mes kasdien 
perduodame žinias ir kertines vertybes, 
formuojančias ateities žmogų. 

 Dėkoju už pastangas ir kantrybę 
dirbant su kiekvienu vaiku. Dėkoju už tai, 
kad ugdydami kitus spėjate šviestis ir patys. 

 Linkiu kiekvienam mokytojui šią 
šventinę dieną sulaukti daug sveikinimų 
nuo savo mokinių. Būkite laimingi, gerbiami 
ir mylimi. 

                                                         
Gimnazijos direktorius Stanislovas 

Milašius 
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Kviečiame 

susipažinti 

Šiemet mūsų gimnazijos kolektyvo gretas papildė visas būrys naujokų: 
mokytojų ir mokytojų padėjėjų. Laikas lekia žaibiškai: ką tik buvo rugsėjis, 
štai ir spalis, mokytojų dienos proga visą gražų būrelį nufotografavome ir 
paprašėme naujokus atsakyti į keletą klausimų. Trumpa apklausėlė, bet 

skaityti tikrai bus įdomu  

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man…… sunkiausia savaitės 
diena. Reikia anksti keltis į mokyklą. 
Savo noru sugrįžau po 12 klasių, tad 
pirmadieniais jaučiuosi lyg išgyvenčiau 13
-liktus vergovės metus ( :D juokauju ). 

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Nestresuok dėl dalykų, kurių negali 
pakeisti. Mėgaukis gyvenimu. 

"Life is a journey to be experienced, not a 
problem to be solved." - Winnie the Pooh. 

"Gyvenimas yra kelione, kurią reikia 
patirti, o ne problema, kurią reikia 
išspręsti. " - Mikė Pūkuotukas. 

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Laisvalaikiu groju gitara, sportuoju 
graikų-romėnų imtynes, skaitau knygas. 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Visuomet svajojau būti matematikos 
mokytojas, o Kovo 11-tosios gimnazija 
man suteikė šią galimybę! 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Rugsėjis iš tiesų buvo nuostabus mėnuo. 
Kaip naujas mokytojas, per šį mėnesį 
susipažinau su daugybę jaunų 
besiformuojančių asmenybių(mokinių), 
kurios pasiruošusios nuversti kalnus, bei 
nuostabių kolegų(mokytojų), kurie švyti 
pasakodami apie darbą šioje 
mokykloje.Dievinu savo profesiją ir darbą, 
kurį atlieku šiuo metu,  tad tikiuosi, kad 
ateinantys 8 mėnesiai bus tokie pat 
nuostabūs. 

Matematikos mokytojas Renaldas 

Ivanauskas  
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1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją?  

Kadangi pati esu baigusi šią gimnaziją, 
pasitaikius progai čia sugrįžti jau kaip 
mokytojo padėjėjai nedvejojau. 
Prisipažinsiu, būdama mokinė tikrai 
nebūčiau patikėjusi, jei kas tuomet būtų 
tai pasakęs. Vis dėlto dabar suprantu, kad 
vietoje, kur tiek daug išmokau ir užaugau, 
vis dar turiu ko išmokti ir kur tobulėti, 
nes vaikai yra patys geriausi mokytojai. 
Gera sugrįžti ten, kur jauteisi tarsi 
namuose, ir vis dar būti laukiamas. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai?  

Iš tiesų pirmas mėnuo prabėgo labai 
greitai. Kiekviena diena mokykloje yra 
itin dinamiška ir kupina naujų iššūkių, 
todėl niekada nebūna nuobodu. Rutina 
skųstis tikrai negaliu☺ 

3.Pabaikite sakinį:  

Pirmadienis man naujų galimybių diena.  

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

 Asmeninio gyvenimo credo neturiu, 
tačiau manau, kad gyvenime reikia 
pasitikėti intuicija. 

5.Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?  

Paprastai laisvalaikiu renkuosi aktyvią 
veiklą ar gerą knygą, ar filmą. 

6.Ar dažnai svajojate? 

Ko gero, taip. 

Mokytojo padėjėja Neringa Vosyliūtė  Anglų kalbos mokytoja Ramunė 

Evelina Vaitiekaitienė  

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Jau būdama mokykloje svajojau būti 
anglų kalbos mokytoja. Šiai svajonei mane 
įkvėpė mano pačios anglų kalbos 
mokytoja. Po mokyklos baigiau anglų 
filologijos bakalauro studijas VDU, po jų 
sekė magistro studijos Ispanijos UJI 
universitete. Grįžusi į Lietuvą sukūriau 
šeimą. Pasibaigus dekretinėms 
atostogoms, nusprendžiau, jog noriu dirbti 
su vaikais, juos mokyti anglų kalbos. 
Pastebėjusi, jog Jūsų gimnazija ieško 
naujų mokytojų, nusprendžiau pabandyti 
ir labai džiaugiuosi šiuo savo sprendimu. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Viskas puiku  vaikai šaunūs, dirbu su 
skirtingo amžiaus vaikais (nuo 2 klasės 
iki I), kiekvieną dieną einu į darbą su 
malonumu  Labai džiaugiuosi kolektyvu 
– puikūs ir nuostabūs bendradarbiai, 
visuomet pasiruošę ištiesti pagalbos 
ranką, jei tik ko prireiktų ar reiktų ką 
paaiškinti.  

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man…… puiki savaitės 
pradžia mėgstamam darbe, šaunioje 
aplinkoje  

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Kaip šauksi, taip atsilieps  

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Mano laisvalaikis – tai laikas su šeima, 
kelionės, rankdarbiai, knygos, gyvūnai, 
sodo augalai  
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Mokytojo padėjėja Tautė Gailiūnaitė  

Kūno kultūros mokytojas Justinas 

Zagurskas 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Kelis kartus vasaromis teko padirbėti 
darželyje auklėtojos padėjėja, net 
nenumaniau, kad taip patiks šis darbas. 
Žinoma, labai lengva nebuvo, tai ir didelė 
atsakomybė, bet pats darbas labai 
smagus, įgavau daug žinių, smagu 
įsitraukti į veiklas su vaikučiais, 
bendrauti. Kadangi darbas buvo  tik 
vasaros sezoną, gavusi pasiūlymą dirbti 
gimnazijoje su pradinukais labai 
nudžiugau. Noras būti  su vaikais čia ir 
atvedė. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Pirmas mėnuo praėjo puikiai, žinoma, 
pirma savaitė buvo adaptacija ir prie 
naujos darbo vietos, ir prie vaikų, buvo 
labai įdomu su visais susipažinti, smagu 
„pasikrauti“ vaikiškos energijos, 
bendrauti. Smagu padėti vaikams 
mokytis, o taip pat kažko išmokti ir iš jų. 
Visi labai draugiški. Žinoma, darbas 
reikalauja labai didelės atsakomybės. 
Jaučiuosi lyg vėl sugrįžusi į mokyklą, tik 
protas jau kitoks. Apskritai, labai 
patinka, nėra monotonijos, kiekviena 
diena labai įdomi, įgaunu žinių. 

3.Pabaikite sakinį:  

Pirmadienis man…… 

Pirmadienis man kaip naujas knygos 
lapas. Visa savaitė prieš akis, laukia daug 
naujų įspūdžių, darbų, veiklų. 

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Turiu, mano asmeninis  credo : Bus 
tikslas, atsiras ir kelias. 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Gavęs darbo pasiūlymą, negalėjau 
atsisakyti, nes labai mėgstu dirbti su 
vaikais.  

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Įspūdžiai tik teigiami.  

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man diena kaip ir visos kitos.  

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Niekada nesustoti ir eiti tik pirmyn.  

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Žaisti futbolą ir leisti laiką su šeima.  

6. Ar dažnai svajojate? 

Svajoju dažnai, nes esu įsitikinęs, kad 
svajonės pildosi.  

5.Ką mėgstate veikti laisvalaikiu? 

Laisvalaikiu mėgstu skaityti knygas, ypač 
psichologines.Daug vaikščioju, labai 

patinka žiūrėti detektyvinius filmus ir 
serialus. Žinoma, leidžiu laiką ir su šeima, 
draugais. 

6. Ar dažnai svajojate? 

Labai dažnai, nes tikiu, kad visos svajonės 
išsipildo, jei tik labai norime ir dirbame ta 
kryptimi. Tikiu, kad visos mūsų mintys 
materializuojasi, ir patys pritraukiame 
tai, apie ką galvojame. 
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Mokytojo paėjėja Vytenė Uksienė  

Mokytojo padėjėja Gintarė Miliuvienė  

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Į gimnaziją atvedė darbo paieška. 
Niekada negalvojau, kad galiu dirbti 
mokykloje su daug vaikų. Bet viena Kovo 
11 gimnazijos mokytoja užsiminė, kad 
reikalingos mokytojų padėjėjos. Nutariau 
išbandyti laimę.  

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Pirmosios mėnesio dienos su 
nepažįstamais,nenutylančiais, emocijų 
kupinais vaikais buvo sunkios. Bet vėliau 
pripratau, susipažinau su jais, taigi 
mėnuo praėjo puikiai . 

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man diena,  kai reikės anksti 
keltis, kai vakar ir užvakar tas miegas 
buvo toks saldus. Bet jis neblogesnis už 
bet kurią kitą darbo dieną, nuo 
pirmadienio galima pradėti ką nors naujo.  

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Mano gyvenimo credo NIEKADA 
NEPASIDUOK.  

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Laisvalaikiu mėgstu sportą, aktyvų 
gyvenimo būdą.  

6. Ar dažnai svajojate? 

Taip, pasvajoti mėgstu. 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją? 

Į gimnaziją mane atvedė noras išbandyti 
savo jėgas, dirbant su vaikais. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

Įspūdžiai teigiami. Darbas nėra 
monotoniškas. 

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man…… kupinas staigmenų. 

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)? 

Ne jėga, o atkaklumas nulemia didelių 
darbų įvykdymą. – Samuel Johnson. 

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Skaitau knygas, patinka aktyvus 
laisvalaikio leidimas. 

6. Ar dažnai svajojate? 

Manau, kad kiekvienas žmogus turi 
svajonę, ne išimtis ir aš. Svajonės veda į 
priekį. Tad taip, svajoju dažnai. 
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Pailgintos dienos grupės mokytoja 

Ledina Tamošiūnienė 

Rusų kalbos mokytoja Jūratė 

Dubickė 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją?  

Prieš trejus metus šią mokyklą pradėjo 
lankyti mano sūnus. Jam taip patiko, kad 
ir aš užsimaniau!  Bet tai tik dalis kelio. 
Kita dalis – tai ryžtas įgyvendinti 
vaikystės svajonę dirbti mokykloje. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai?  

Atrodo, pagaliau radau, ko man visą laiką 
trūko! Jaučiuosi, lyg būčiau pagaliau 
surinkta dėlionė.  

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man – diena čempionė.  Juk 
ne veltui ji pirma?! 

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)?  

Mano credo – pasitikėk Dievu ir laikykis 
jo įsakymų. 

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu? 

Laisvalaikiu skaitau, pramogauju su 
šeima, lankau baseiną. Kartais rašau 
eilėraščius, vaizdelius (nežinau, ar ne 
pernelyg makabriškas eilėraštis, bet 
vaikiškų neturiu. Gal geriau nedėti į 
laikraštį?  ) 

Džiaugėsi senelis garsiai: 

„Atvažiuos anūkas! 

Reikia žolę nušienauti 

Jo švelniems padukams!“ 

 

Šokoladinių saldainių pirko,  

Degalinėj kuro stojo, 

Kūrė pragaro mašiną– 

Sraigės išsižiojo. 

Žolės liemenis paliko 

Po griaustinio ratais. 

Muzikantų galvos lėkė 

6. Ar dažnai svajojate? 

Svajonės yra prabanga, kurią kiekvienas 
suaugusysis privalo sau leisti, o  
svajonėms labai padeda knygos.  Kuo 
daugiau skaitai, tuo svajonės įvairesnės ir 
įdomesnės! Pavyzdžiui, perskaitai 
įkvepiančią knygą ir užsisvajoji apie 
susitikimą su jos autoriumi. O kas 
nesvajojo turėti Aladino lempą? Arba 
leistis į kelionę aplink pasaulį per 80 
dienų? Jei niekas nebūtų sukūręs šių 
istorijų, būtume likę be fantastiškų 
svajonių. 

1.Kokie keliai atvedė Jus į mūsų 
gimnaziją?  

Darbo,pokyčių,tikėjimo,pasitikėjimo 
savimi. 

2.Prabėgo pirmasis darbo mėnuo. 
Kokie įspūdžiai? 

 Labai džiaugiuosi mokinukais.Visais. 

3.Pabaikite sakinį: 

Pirmadienis man……dabar jau bus 
darbadienis. 

4.Gal turite asmeninį gyvenimo credo 
(pvz: Niekada nesakyk niekada)?  

Norint laimėti, reikia žaisti -Einšteinas 

5.Ką mėgstate veikti laivalaikiu?  

Dainuoju (dainuoju ir 
nelaisvalaikiu),rašau eiles lietuvių ir rusų 
kalbomis, rūpinuosi sodu,rožynu  prie 
namo,mokausi, ieškau suknelių, tinkančių 
vilkėti darbe.  

6. Ar dažnai svajojate? 

 Dažnai.Važiavimas viešuoju transportu 
suteikia tokią galimybę. 
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Laiškas vasarai 

Mieloji vasara, 

    Tu  praskriejai  lyg krentanti žvaigždė šiltą giedrą vakarą. Žvaigždė – pilna laimės, 
džiaugsmo, prisiminimų… galiausiai, liūdesio. Tu nesi tik metų laikas, trys mėnesiai ar 92 
dienos. Tu lyg nauja epocha mano gyvenime. Bent ši vasara buvo. Per šią vasarą atradau save.  

   Supratau, kad myliu lietų. Lietus leidžia man atsipalaiduoti. Lietus man lyg muzika, kurios 
galėčiau klausytis visą gyvenimą. Jis teikia man džiaugsmą. Jis lyg nuplauna nuo manęs visas 
problemas ir nelaimes, ir tą momentą aš jaučiuosi laiminga.  

   Suvokiau, kad miškas man lyg rojus žemėje. Medžių ošesys. Vėjas. Gryno oro kvapas – nieko 
skaniau kvepiančio nėra. Paukščių čiulbėjimas. Saulės skverbimasis pro medžių lapiją, 
paveikslas realybėje.  

   Atradau naują pasaulį – knygas. Jos man lyg pabėgimas nuo tikro pasaulio problemų. Gali 
pasinerti į begalinį vaizduotės lopšį. Staiga atsirandi pasakų namelyje, pagamintam iš 
sausainių. Patampi karaliene ar karaliumi ir valdai karalystes sėdėdamas didinguose rūmuose, 
kartu būdamas karūnos tarnas. Knygos- tai lyg mano slapta vieta, kur galiu nebegalvoti.  

   Kalbant apie tai, ką prisimenu iš vasaros, manau, labiausiai prisimenu pirmąjį įlipimą į ledinį 
jūros vandenį. Saulė akinamai spigino į akis, o  mano pėdos buvo įklimpusios į šlapią smėlį. 
Vaikai juokėsi ir krykšdavo besitaškydami vandenyje. Kaip jiems nešalta, susimąsčiau. Švelnus, 
šiltas vėjas papūtęs priminė man saugumą. Tas jūros oras... Atrodo, įkvepiant sušildo tau širdį, 
atrodo, pasidarai toks lengvas, skaistus lyg tos žvaigždės danguje, nenustodamai šviečia lyg 
vaikų juokas ir šypsena. Viena koja žengiau į priekį. Atsiridenanti banga palietė mano pirštus. 
Buvo šalta, tačiau šilta. Buvo vasara...  

   Patyriau, ką reiškią besąlygiškai mylėti, kerštingai nekęsti, supratau, ką reiškia netekti, 
pykti, ką reiškia būti laimingai. 

   Supratau, ką reiškia gyventi. 

Pagalvojau, kaip liūdna: baigėsi šiluma, baigėsi linksmybės, baigėsi begalinis džiaugsmas. 
Sėdžiu šiltoje klasėje, o už lango žvarbu ir šalta. Man neliūdna. Aš laiminga.  

   Pagalvojau, aš tik mergaitė, kuri žiūri pro langą į bekeičiančius spalvą lapus. Kaip lapai 
krenta nuo medžių sudžiūvę, negyvi. Tačiau margi sudžiūvę lapai pakloja nuostabią klostę ant 
žemės, lyg ją šildytų ir glostytų. Aš nepasiilgau vasaros, tačiau esu dėkinga už viską, ką 
patyriau. 

   Prisimenu, kaip aš sėdėjau bemiegėmis naktimis po atviru tamsiu, giliu, bekraščiu dangumi, 
skaičiuodama šviesuliukus, kurie ir dabar vis man primena kiekvieną vasaros vakarą. 

   Ačiū, vasara, kad leidai man tai suprasti. Ši vasara buvo kitokia. Ačiū. 

Su meile 

Emilija Jurkšaitė 7A 
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           Rugsėjo 26 dieną gimnazijoje buvo 
minima Europos kalbų diena. Pamokų 
metu buvo kalbama apie pasaulio kalbas, 
jų atsiradimą. 

           Studentė anglistė Roberta, 
atliekanti praktiką mūsų gimnazijoje, 
parengė pranešimą, apie anglų kalbą: jos 
formavimąsi, kokia buvo anglų kalba 
Šekspyro laikais. Vyko integruota 
istorijos-anglų kalbos pamoka, mokiniai 
atliko istorijos testą anglų kalba. Šia 
proga istorijos mokytojas Ignas buvo 
originaliausias- vilkėjo škotų drabužį 
kiltą.  

           Lingvistai mano, kad iki šio 
amžiaus pabaigos išnyks pusė šiuo metu 
egzistuojančių pasaulio kalbų, todėl 
svarbu ne tik mokytis užsienio kalbų, bet 
ir išlaikyti bei puoselėti savo gimtąją 
kalbą.  

Europos kalbų diena 

Rugsėjo 20 dieną prasidėjo nauja Mokinių 
prezidento rinkimų kampanija. Pernai 
rinkimai neįvyko dėl Covid-19 
pandemijos, ir Kamilei Berinkevičiūtei 
(šiuo metu IV gimnazijos klasės mokinei) 
teko dar metus padirbėti. Tikimės, kad 
šiais metais niekas nebesutrukdys ir 
išsirinksime naująjį prezidentą, o Kamilei 
leisime ramiai ruoštis abitūros 
egzaminams. 

Taigi kviečiame būti aktyvius ir kelti savo 
kandidatūras, o gal savo klasės 
kandidatūrą į MP. Spręskime savo 
problemas patys, kitaip už mus nuspręs 
kiti. 

I.Kazlauskaitė, MP rinkimų štabo pirmininkė 

Mokinių prezidento 

rinkimai – 2021  

Laikraštį rengė mokytojos: 

Rita Sarapinienė, Lina Šakelytė, Jolanta 

Lastauskienė, Jūratė Šukelienė 

Maketavo IV klasės gimnazistė Nerija 

Mačenskaitė 


