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Šią publikaciją parengė Gabrielė
Neverauskaitė( IIC) 



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Sonata Saukienė

Kokį dalyką dėstote? 

Matematika, informacinės technologijos

Jūsų mėgtamiausias
ledų skonis

Vaniliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Katinu

Patarimas mokiniams

Turėkite savo 
gyvenimo tikslą
 ir nors mažais
 žingsneliais 

keliaukite link jo :)



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Daiva
Paškauskienė

Kokį dalyką dėstote? 

 
Biologiją

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Šokoladiniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Stirna

Patarimas mokiniams

Tiesa - kokia juoda 
ji bebūtų,

 ji yra tiesa.



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Vaida
Kainauskienė

Kokį dalyką dėstote? 
Lietuvių kalbą

 ir
 literatūrą

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

vaniliniai

(nors ledų

nemėgstu)

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Katinu

Patarimas mokiniams

Tikėti savimi, visur ir
visada ieškoti pozityvo,

nenukabinti nosies ir
nepasiduoti, ištikus

nesėkmei, o ieškoti dar ir
dar...



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Violeta
Zajankauskienė

Kokį dalyką dėstote? 

Matematika, 
 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vaniliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Katinu

Patarimas mokiniams

Būkit savimi, 
svajokit, 

turėkite tikslą
 ir jo siekite.



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Jūratė
Dapkūnaitė

Kokį dalyką dėstote? 
Lietuvių kalbą

 ir
 literatūrą, 

 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vaniliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Namine
kate

Patarimas mokiniams

Būti ryžtingiems
idealistams, nebijantiems

mąstyti ne pagal
standartus, nebijantiems

veikti, skatinant
progresą ir gyvenimo

kaitą.



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Danutė Voitiuk

Kokį dalyką dėstote? 
Dorinis ugdymas(tikyba)

 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vyšninis

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Homo
sapiens

Patarimas mokiniams

Drąsos 
ir nebijoti

 veikti, nors 
ir suklysite.

 Nebijokite GYVENTI



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Daiva Čėsnienė

Kokį dalyką dėstote? 
Anglų kalba

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Žemuoginis

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Kokiu nors paukščiu,
kuris gali aukštai

skraidyti (gal vanagu,
sakalu ar kalnų ereliu...)

Patarimas mokiniams

Ką išmoksi, ant pečių
nesinešiosi (nes

internetas ar tėvai ne
visada gali padėti, todėl

savo problemas
gyvenime turėsi spręsti

pats )



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Rasa
Laukaitienė

Kokį dalyką dėstote? 

Žmogaus sauga

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Mango

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Katinu

Patarimas mokiniams

Būti žingeidžiais,
nuoširdžiais ir

aktyviais. 



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Erika
Anisimavičienė

Kokį dalyką dėstote? 
Lietuvių kalbą 

ir 
literatūras

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vaniliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Žirafa

Patarimas mokiniams

Visko buvo, yra ir
bus, mes ne

vieninteliai tokie.



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Jurgita
Būdininkienė

Kokį dalyką dėstote? 

Vokiečių kalba
 
 
 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vaniliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Ereliu, nes
mėgstu labai

keliauti.

Patarimas mokiniams

Pasitikėti 
daugiau 

savimi



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Jurgita
Rutkauskienė

Kokį dalyką dėstote? 

Dailę, 
technologijas 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Karameliniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Sakalu

Patarimas mokiniams

Būkite nuoširdūs 



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Danutė
Leščiukaitienė

Kokį dalyką dėstote? 

Chemija

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Karamelė

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Tuo, kurį be išlygų
mylėtų, kurio

nebijotų....

Patarimas mokiniams

Su kitais elkis, 
bendrauk taip, kaip

norėtum, kad  
su tavimi 

bendrautų :)



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Joalita
Arbačiauskienė

Kokį dalyką dėstote? 

Ugdymas karjerai

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Vaniliniai:)

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Šuniuku

Patarimas mokiniams

Būkite kantrūs, atidūs,
draugiški. Nepamirškite
šypsotis ir kuo dažniau

kelkite akis nuo ekranų -
gyvenimas gražus! Jūs -
mūsų ateitis, viltis ir dar

gražesnio pasaulio
kūrėjai. Sėkmės!



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Vilma
Balandienė

Kokį dalyką dėstote? 

Tikybą

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Mėtiniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Delfinu

Patarimas mokiniams

Gyvenkite 
su 

nuostaba. 
Visada!



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Andrius
Damušis

Kokį dalyką dėstote? 
Lietuvių kalbą 

ir 
literatūrą

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Balto

plombyro...

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Zylute
arba

žmogumi...

Patarimas mokiniams

Būk ne tik sau,
 bet ir kitiems, 

džiaukis
 ir 

kito sėkme....



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Antans Budrys

Kokį dalyką dėstote? 

Neturiu pamokų šiaismokslo metais

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Šokoladinis

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Šunimi, kuris
elgiasi, kaip

katė

Patarimas mokiniams

Mokytojai 
(suaugusieji) 

nevisada yra teisūs
 



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Lina Jociuvienė

Kokį dalyką dėstote? 

Matematika
 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Šokoladiniai

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Katinu

Patarimas mokiniams

Šypsokitės



 Susip
ažink

ime

Vardas pavardė

Rasa
Šlivinskienė

Kokį dalyką dėstote? 

Teatras, 
 

Jūsų mėgtamiausias ledų skonis

Nevalgau

Kokiu gyvūnu 
norėtumėte būti?

Gerve

Patarimas mokiniams
Daugiau šypsoti, nors ir su

kauke, ir džiaugtis gyvenimu
- dūkti ir krėsti išdaigas, nes

kai suaugsit ir pasensit, to
tikrai nebedarysit... Geriausi
prisiminimai apie jaunystę -
įvairios iškrėstos išdaigos

kartu ir linksmi nuotykiai. Ir
dar, nebūkite seniai

(susiraukę, nelaimingi, vos
pajudantys ir t.t.), kai esate

jauni...


