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...Paskutinį kartą į gimnaziją – tradiciškai...

  . . .  Sukasi  lyg  karuselė  metai  –  ruduo,  ž iema,  pavasar is . . .
S k r i e j a        i r  skuba kar tais  i lgos ,  nuobodžios ,  kar tais 
saulėtos ,  l inksmos,  kupinos  jaunystės  polėkio,  nerūpest ingos 
dienos . . .  i r  nejučia  išaušta  r ytas .  Ypat ingas  r ytas .  Rytas , 
kai  š irdimi  pajunt i  –  kažkas  baig ias i .  Taip,  baig ias i . . .  –  aidi 
Paskut inis  skambut is . . . 

....Šiandien – gimnazistai, abiturientai, 
rytoj – studentai, specialistai, darbininkai, emigrantai...



   Tikriausiai ne kartą iš vyresnės kartos esa-
me girdėję: „ O mūsų laikais...“ . Taip sakė 
mūsų tėvai, taip sakome ir mes savo vaikams.  
Supykstu, kai išgirstu sakant, kad šių laikų jau-
nimui niekas neįdomu. Kiekvieną dieną sutinku 
jaunų žmonių, kurie yra protingi, žingeidūs, 
turintys širdžiai mielus užsiėmimus ir gražius 
siekius. Kai lyginu savo mokyklą su dabartine, 
matau kaip ji keičiasi. Kinta mokymosi  aplin-
ka, požiūris, o keičiantis mokiniams,  keičiasi 
ir mokytojai.  Jie  jau nėra tik žinių pateikėjai, 
o žmonės, kasdien susiduriantys su daugybe 
iššūkių,  ieškantys atsakymo į klausimus, 
kaip motyvuoti vaikus, sutelkti juos į grupes, 
išryškinant geriausias kiekvieno savybes. 
„Aušros“ gimnaziją šiemet baigs trečias mano 
vaikas. Todėl esu be galo dėkinga visiems, ku-
rie stengiasi, kad  mokiniams čia būtų gera. 
Visiems, kuriuos prisimena ir yra dėkingi jau 
baigusieji gimnaziją. 
   Šis pavasaris mus nustebino staiga užplūdusia 
šiluma, o žinia, oras yra atvirkščiai proporcin-
gas norui mokytis. Bet visiems gimnazijos abi-
turientams noriu palinkėti stengtis iš visų jėgų 
ir nusitiesti tvirtus tiltus link savo svajonių pro-
fesijos. Juk taip svarbu rasti savo vietą šiame 
pasaulyje ir stengtis jį pakeisti. Tikiu, kad vieni 
trumpesniais, kiti ilgesniais keliais tai pasieks. 
Bet  man atrodo, kad svarbiausias dalykas 
gyvenime yra būti geru žmogumi su stipriai 
išvystyta „A“. Tai reiškia ATSAKOMYBĘ – 
sėdant prie automobilio vairo, prisiliečiant prie 
šalia esančio, prisipažįstant meilėje, valdant 
mažą įmonę ar visą valstybę, kalbant, dirbant 
ar tiesiog galvojant. Ir dar... sakoma, kad nėra 
kelio į laimę, laimė yra kelias... Tad gero kelio!

                                           Raimonda Kurauskienė
                   „Aušros“ gimnazijos tarybos sekretorė

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI ABITURIENTAMS

  ABITURIENTO ŽODIS PASILIEKANTIEMS

                                        Turbūt dar nė vienam iš mūsų neatėjo supratimas, kad mokyklinių suolų, neatliktų namų darbų, pirmųjų įsimylėjimų ir su
                               bendraminčiais praleistų pertraukų dienos jau baigiasi. Skaičiuojam paskutines dienas po šiuo gimnazijos stogu. Baigiantis mūsų
                               „kadencijai“, norime išsakyti palinkėjimą tiems, kurie pasilieka šioje gimnazijoje ir vis dar skaičiuoja ne dienas, bet metus...
                                 Branginkit savo klasės auklėtoją, kuri kartais svetimą vietą paverčia tau antraisiais namais. Dirbkit daug, nes bemiegės naktys
                                  ateityje atsipirks, tačiau nepamirškit ir kvailiodami pašokti pertraukų metu koridoriuje. Bet svarbiausia – nepykdykit Tetukės 
                                    sukdamiesi ant rūbinės praėjimo.
                                        Mus mokinusiems mokytojams norime padėkoti už visą „įkrėstą košę“ tiek mokslo, tiek gyvenimiškų pamokų atžvilgiu   
   ATSIPRAŠOME už sunaikintas nervų ląsteles, nesidomėjimu kirčiavimo taisyklėmis, vektoriais ar kvantine fizika. Pripažinkim – ir Jūs patys nuo          
   to kartais nusižiovaujate 
        Na, o labiausiai esame dėkingi savo auklėtojai MARYTEI MOCKIENEI, užauginusiai mus nuo kabineto nerandančių pirmokų iki būsimų
  studentų ir perspektyvių asmenybių. Jūs, auklėtoja, visada mums išliksite tas žmogus, pas kurį surasdavome prieglobstį ir šilumą. O kur dar visi
  Jūsų mums iškepti pyragai ir užsakytos picos... Mylim ir branginam. AČIŪ JUMS UŽ VISKĄ..!

                                                                                                                                                                                                     Milda Malevskytė, IVE

 ...Visuomet prisiminsiu, jaunatviškus mokytojus 
bei įdomias, šiuolaikiškas pamokas, pertraukas, su 
atpalaiduojančia muzika ir pačiais geriausiais drau-
gais šalia.
...Visada grįžusi į kaimą pas savo artimus 
žmones bei valgydama močiutės iškeptus 
blynelius prisiminsiu ,,Aušros" gimnazijos 
kasmetinę šventę UŽGAVĖNES, kai mokiniai 
pertraukų metu vaišindavo pačiais skaniausiais 
blynais... 
    Iš tikrųjų, kiekviena situacija primena mo-
kyklą. Atmintyje nuolat atgyja per tiek metų su-
kaupta patirtis, perskaitytos knygos, nauji drau-
gai, jų labai daug ir, be abejonės, eidami gatve 
vieni kitus pažinsim ir prisiminsim mokyklą ir 
kaip buvo gera kartu... Gimnazijos nepamiršim 
niekada, kaskart atvyksim aplankyti mokytoją 
ir prisiminsim jų gyvenimiškus patarimus, 
galbūt ne visas žinias panaudosim savo gyven-
ime, bet amžinai prisiminsim, ko mus išmokė 
mūsų antrieji namai – Gimnazija.
   Mokytojams nuoširdžiai linkime kantrybės, 
niekada nesiliauti dalinti puikių patarimų, ku-
rie mums, mokiniams, padėjo atrasti save, su-
vokti savo svajones ir slapčiausius siekius!
   Žinoma, šilčiausius padėkos žodžius norim 
tarti auklėtojai, padėjusiai visur ir visada, 

užjautusiai, kai būdavo sunku, ir padrąsinusiai 
kiekvienoje sunkioje akimirkoje... Visada 
išlikit toks nuoširdus ir padedantis žmogus!
    Liekantiems draugams linkime džiaugtis kiek-
viena akimirka, būti drąsiais, smalsiais, nieka-
da nenustoti viskuo domėtis, nes žinių niekada 
nebūna per daug! O svarbiausia – kiekvieną 
dieną mokykloje pasitikti su šypsena!

                             Dovilė Lukoševičiūtė, IV G 

   Ar Jūs žinojote, kad:
  – visada mes žinojom, kad turim geriausią 
auklėtoją, kuri kiekvienam iš mūsų 18-ojo 
gimtadienio proga padovanodavo po šokoladą;
   – su daugeliu mokytojų IVB klasės santykiai 
buvo labai geri, tačiau kai kurie mokytojai
„priversdavo“ mus sėdėti iki išnaktų;
   – įdomiausia pamoka mūsų klasei būdavo 
laisva pamoka; 
   – kad rūbinės žetonėlis visuomet kažkam 
kažkur pradingdavo...;
   –jei paskolindavom rašiklį, tai  niekada jo ir 
neatgaudavom; 

   –mums valgyklos maistas buvo skanus, bet jo 
visada būdavo per mažai.

   Mieli mokiniai, auklėtoja,  dalykų mokytojai,
   Mes išeinam, bet Jūs neišeisit niekada. Visada 
liksit mūsų prisiminimuose. Suaugę pasakosim 
savo vaikams, kaip sėdėjome tame pačiame 
suole, kaip neklausėme mokytojų ir žiūrėjom 
pro langą... Kaip vieni mokytojai virto drau-
gais, o kiti autoritetais, auklėtojos - antromis 
mamomis. Ačiū Jums už tai, kad tapote mūsų 
gyvenimo dalimi!
   Pasiliekantiems gimnazistams linkime jau da-
bar suprasti, kad čia, gimnazijoje, bėga geriausi 
jūsų metai, – čia suradote savo amžiaus draugus 
ir įgijote pirmąsias žinias.

  Likite visi sveiki ir neliūdėkite.  Kada nors 
mes dar susitiksim, tik jau kitame amplua...

                                  Justė Ciplijauskaitė, IVB
   

Nukelta į 4 psl.

 IVF KLASĖS AUKLĖTOJOS 
NOSTALGIJA IR IŠPAŽINTIS      

 
  Šie metai man, kaip mokytojai, ypat-
ingi – išleidžiu savo pirmąją abiturientų 
laidą. Gegužės mėnuo pilnas įvairių gerų 
prisiminimų, sentimentų, džiaugsmo, kartu 
ir liūdesio. Kai žiūriu į savo auklėtinius, vis 
labiau suvokiu laiko vertę, nugrimztu prisi-
minimuose, pamatuoju savus darbus, klaidas, 
atradimus... 
   Pati  baigiau šią mokyklą, ir kaip dabar, pri-
simenu savo paskutinio skambučio šventę, 
kurios su nekantrumu laukia kiekvienas abitu-
rientas.  Kiek buvo jaudulio, kiek pasiruošimo 
norint nustebinti mokytojus ir auklėtoją, pa-
menu, integruotą pamoką mums vedė moky-
tojos V. Rekašienė, M. Sledžiuvienė ir J. 
Sinkevičienė, kurias važiavome žadinti ir 
kvietėme prie pusryčių stalo. O kaip smagu 
ir keista buvo pusryčiauti kartu su MOKY-
TOJOMIS..! Tačiau, pasibaigus rytmečio 
linksmybėms, ypač per paskutnę auklėtojo 
pamoką, pasidarė liūdna... Man buvo be galo 
sunku skirtis su šia mokykla, mylimais moky-
tojais, gražiausiais prisiminimais, kurie liko 
už šios mokyklos durų... Ir štai prieš ketverius 
metus, aš priėmiau patį geriausią sprendimą 
savo gyvenime – aš sugrįžau į savo mokyklą! 
Tik šį kartą jau viskas kitaip. Stoviu jau ki-
toje klasės pusėje, buvę mano mokytojai – 
man kolegos (nors man jie visada išliks mano 
mokytojai ir kreipiuosi į juos tik „Jūs“), o mo-
kiniai – tai gražus būrys jaunimo, už kuriuos 
tapau atsakinga!
    Esu dėkinga likimui ir, aišku, gimnazi-
jos direktoriui už galimybę išbandyti save 
auklėjant IV F klasę. Jie net neįsivaizduoja, 
su kokiu jauduliu ėjau į pirmąją (kaip moky-

                              .       ..Jaunystė – nuostabus
                              laikas, spalvingas ir viltin -
                              gas. Jis toks visada, Jūsų 
                                   laikas nėra išimtis. Jauniems 
atrodo, jog vos panorėjus atsivers visi vartai ir 
išsipildys troškimai... Tik kartais jauni, pristigę 
gyvenimo patirties, ima ir pamiršta, kad atei-
ties pagrindas – dabartis, kad vartai atsivers, 
jei teisingai gyvensime šiandien, jei mokysimės 
siekti savojo tikslo atkakliai, kryptingai, jei 
neišsigąsime kliūčių, jei patikėsime: žmogus 
pasiekia daug tada, kai mokosi, studijuoja, 
daug dirba, kelia kvalifikaciją, kai yra atsa-
kingas, kai nesidairo į tuos, kurie eina nežinia 
kur... 
  Džiugu stebėti jaunus žmones, kuriais galima 
grožėtis, stebėtis jų brandumu... 

   Mieli mano abiturientai,
 
  Linkiu gyvenime visada ieškoti ir siek-
ti to, kas gera, gražu, tauru ir teisinga, bet 
niekada nenuolaidžiauti bet kokiu pavidalu 
pasireiškiančiam blogiui, nes... 
    Gyvenimas – tai kelionė. Žingsnis po žings-
nio. Jeigu kiekvienas Jūsų žingsnis bus stul-
binantis ir nepaprastas, tai toks bus ir Jūsų 
gyvenimas.
   Žvelkite žmonėms tiesiai į akis. Pojūčiai, 
postūmiai, troškimai, emocijos, idėjos, susi-
tikimai... – tai Jūsų gyvenimo spalvos. Tegul 
jos būna šiltos ir jaukios. 

                                     Direktorius
                                     Aleksandras Žikevičius

  Gyvenimas teka mumyse lyg rami upė, ir 
tai -–  stebuklas. Tačiau ir prie stebuklų pripran-

tama. Kiekviena diena yra nauja dovana, bal-
tas neprirašytas lapas. (Bruno Ferrero)



Gimnazisto                 saviraiška

   Artėjant vasarai baigiasi ne tik mokslo metai, bet ir šeštoji Vilkaviškio 
„Aušros“ gimnazijos Mokinių parlamento kadencija. Nors gali pasirody-
ti, kad šiais mokslo metais Parlamentas buvo šiek tiek „užsnūdęs“, bet, 
nepatikėsit, per 2015-2016 mokslo metus nuveikėme tikrai nemažai.
   Kaip ir visada, pirmasis organizuotas renginys buvo demokratiniu prin-
cipu vykdyti naujų parlamento narių rinkimai, kurių metu buvo išrinkti 
penki  gimnazistai -  Justė Lažauninkaitė, Evelina Šitkauskaitė, Tautvy-
das Plikis, Antanas Bendoraitis ir aš. Netrukus po jų įvyko priesaikos 
ceremonija, kurioje, nors ir šiek tiek nedrąsiai, prisiekėme dirbti gimna-
zijos bendruomenės labui, buvo padėkota kadenciją baigusiems nariams. 
Kupini idėjų 15 parlamento narių susirinkome į pirmąjį susirinkimą, ku-
rio metu ne tik susipažinome, aptarėme metų veiklas, bet ir išsirinkome 
naują pirmininką. Pirmasis organizuotas renginys – Siaubo vakaras, ku-
rio metu antrokai pakrikštijo pirmokus, nebuvo pamiršti ir kiti dalyviai – 
vyko įvairios užduotys, viena jų,  šauniausio kostiumo rinkimai. Gruodžio 
mėnesį prisidėjome prie jau  tradicija tapusios Pyragų dienos, kurios 
metu, kaip žinote, surinkti pinigai buvo skirti onkologine liga sergančiai 
mergaitei. Artėjant Kalėdoms, parlamento nario Tautvydo organizuotas 

Nuotr. Meda Jurevičiūtė, 

stalo teniso turnyras pritraukė įvairių klasių gimnazistus. Sausio 13- osios rytą visus pasitikome žvakių 
apšviestoje gimnazijoje, gimnazistams, mokytojams, administracijai  ir kitiems gimnazijos darbuotojams 
bei svečiams įsegėme neužmirštuoles, taip prisimindami lietuvius, kovojusius už mūsų laisvę. Baigiantis 
žiemai, visus kvietėme į antro aukšto fojė paminėti Užgavėnių šventės, kurios metu vykusiame kermošiuje 
kepėme blynus bei vaflius, raginome nusipirkti  „ubago keksą“, „čigonės spurgą“, „daktaro ausį“ ar „žydo 
riestainį“ ir sočiai prisivalgius pasitikti pavasarį. Taip pat Parlamento nariai prisideda beveik prie visų 
gimnazijoje vykstančių renginių, juose aktyviai dalyvauja.
     Mokinių parlamentas ne vien renginius organizuoja, bet ir aktyviai atstovauja „Aušros“ gimnazistus. 
Šiais metais tapome Lietuvos moksleivių sąjungos (LMS) nare, todėl kiekviena mėnesį dalyvaujame jų 
organizuojamame Vadovų klube, kuriame diskutuojame apie problemas rajono bei nacionaliniu lygmeniu. 
Daug kalbėjome apie VBE, PUPP, mokinių savivaldų veiklą bei su jais dirbančiais kuratoriais, – mokytojų 
darbą ir didžiausias problemas mokykloje. Taip pat, kartu su Silvija, dalyvavome LMS Pavasario forume 
– Asamblėjoje, kurio metu ne tik įgijome daug žinių, klausėmės paskaitų bei mokymų, bet ir parsivežėme 
labai daug įspūdžių bei gerų emocijų.
     Mokinių parlamentas tikrai nežada nurimti iki pat mokslo metų pabaigos, kadangi kartu su Gražiškių ir 
Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijų mokinių tarybomis dalyvaujame projekte „Tobulėk kur gyveni“.  
Mokymų metu, kurie truko visą savaitgalį, išsikėlėme daug tikslų, nusimatėme renginius, o rezultatus 
išvysite dar šiais mokslo metais!
                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                    Meda Jurevičiūtė, IIIE
                                                                                                                    Mokinių parlamento pirmininkė

Nuotr. iš M. Valentos  asmeninio albumo  

   IA klasės gimnazistai, per visus šiuos mokslo 
metus, buvo labai aktyvūs, o atėjus pavasariui 
dar labiau suaktyvėjo: dalyvavome daugybėje 
protmūšių, renginių bei sportinių varžybų, taip 
pat pasiekėme puikių rezultatų mokyklinėse ir 
rajoninėse olimpiadose. Pavasarį padidėjo no-
ras keliauti – bendraklasiai aplankė nemažai 
Europos šalių, tokių kaip Prancūzija, Vokietija, 

   Mūsų klasei II pusmetis buvo gana sunkus: 
namų darbai, kontroliniai, pasiruošimas pagrin-
dinio ugdymo pasiekimų patikrinimui  ir t.t.,  
visa tai mus labai išvargino. 
   Daug mokėmės, bet nepamiršome ir pramogų. 
Keli mūsų bendraklasiai šį pusmetį aplankė 
Lenkiją. Bendraklasis Mantas pasidalino su ma-
nimi savo kelionės įspūdžiais ir nuotraukomis. 
Mantas sakė, jog jam labiausiai patiko Varšuvos 
ir Krokuvos miestų architektūra. Jis žavėjosi šių 
miestų pastatais, o ypač – bažnyčiomis. Jis pa-
sakojo, jog kiekviena bažnyčia turi savitą grožį. 
Kai paklausiau Manto, kuri bažnyčia jam la -
biausiai patiko, jis negalėjo išskirti nė vienos, 
nes visos jos paliko jam neišdildomą įspūdį. 
Taip pat ekskursijos metu Mantas pabuvojo ir 
Veličkos druskos kasykloje. Mantas sakė, jog 
ten labai gilu, kasykla apie 150 metrų gylio po 
žeme. Šios kasyklos gylis Mantui paliko didelį 
įspūdį. Ne tik Mantas, bet ir visi kiti gimnazistai 
pabuvoję Lenkijoje, labai džiaugiasi šia keli-
one. Jiems patiko miestas, aplankyti objektai ir 
laikas praleistas su gerais draugais. 
  Baigiantis mokslo metams norime padėkoti 
savo nuostabiai auklėtojai Akseverinai Kano -
nenkienei už rūpestį, pastangas ir už visą 
sugaištą asmeninį laiką, kurį skyrė mums, savo 
auklėtiniams, visus šiuos mokslo metus. Labai 
Jums AČIŪ, auklėtoja! Nuoširdžiai tikimės, 
kad mes Jūsų nenuvylėme. 

                                       Emilija Endrikytė, IIE

bus nedrąsus ar galbūt nepasakos visko, ką aš norėčiau 
išgirsti, bet tik pradėjus pokalbį mano baimė išgaravo 
ir viskas klostėsi labai gerai. Senelis kartais taip 
įsijausdavo į pasakojimą, kad net bandydama įsiterpti 
aš to padaryti nesugebėdavau. Abiejų apsilankymų 
metu mane pasitiko su prisirpusių vynuogių keke, o 
išlydėjo su maišeliu karamelizuotų graikiškų riešutų. 
Pabendrauti pas senelį buvau nuėjusi tik porą kartų, bet 
po linksmo ir nuoširdaus pokalbio Bronius dar kartą 
aprodydavo visą savo sodybą, pilną nuostabių rožių bei 
žydinčių pievų, ir vis sakydavo: „...tai kaip turėsi laiko, 
užeik kada“. 
   Atlikusi šį darbą, dar kartą įsitikinau, kad bendravimas 
su vyresnio amžiaus žmonėmis turi kažkokią žodžiais 
neapsakomą galią. Taip gera ir malonu viduje, lyg padar-
ius gerą darbą, nors gerą darbą žmogus padarė man. Dar 
vienas dalykas, kuris man nutiko, tai keista literatūros ir 
tikro gyvenimo sąsaja, kada Bronius Košuba man pasa-
kojo apie savo žmoną, kaip jis dvidešimt metų „auklėjo“ 
ją ir galiausiai pragyveno dar dvidešimt septynerius 
metus, man tai priminė Žemaitės apsakymą „Marti“. 
Smagu, kad atlikdama gana rimtą darbą, atradau tokių 
keistų sutapimų ir sąsajų, tai lyg vienas iš daugelio 
paskatinimų dirbti toliau. Esu labai laiminga ir dėkinga 
savo mokytojai Rasai Kvirevičienei, kad paskatino da-
lyvauti šiame konkurse. Tai mano pirmieji metai, bet aš 
nežadu sustoti.
   Pagrindinis mano darbo tikslas buvo sužinoti, ką ir kaip 
apie gyvenimą kalba senyvo amžiaus žmogus. Mano 
pašnekovas kalbėjo apie meilę, darbą, mokslą, sunkius 
ir lengvus išgyvenimus bei apie karą. Šios temos, mano 
manymu, šių laikų senoliui yra pačios aktualiausios, nes 
tokio amžiaus žmonės ypatingai mėgsta kalbėti apie tai, 
ką jie yra patyrę, išgyvenę. Aš suvokiau, kad gyventi 
reikia galvojant apie ateitį, pavyzdžiui, Bronius Košuba 
sako taip: „žinai, jeigu būčiau negalvoję, tai pensijos 
dabar 100€ būčiau gavęs“. Šiandien daugeliui iš mūsų 
gyvenimas yra iššūkis, kai kuriems – kelias, kuriuo gal-
ime žingsniuoti iškelta arba nuleista galva. O ar mes 
kada nors susimąstome, koks ir kodėl būtent toks yra 
mūsų gyvenimas? Dažnai sakoma, kad mes patys esame 
savo likimo kalviai, bet ar tai tiesa, galime atsakyti tik 
mes patys.

                                              Radvilė Blažaitytė, IC

Nukelta į 4 psl.

GYVENIMAS...

     Gyvenimas – tai lyg 
 ėjimas į pilnatvę, kurią 
 visi suprantame skirtin-
gai. Vieniems gyvenimo 
pilnatvė – tai gausus 
būrys draugų, kitiems – 
mylima šeima, tretiems 
– solidi suma banke. Kas 
yra gyvenimo pilnatvė, 
„varikliukas“ bei laimė, 
nusprendžiau paklausti 
gerai pažįstamo dėdės, 
kuris mūsų mažame 
kaimelyje, Maldėnuose, 

žinomas kaip darbštus, linksmas, jaunatviškas bei ne-
nustygstantis vietoje senolis Bronius Košuba (1932 m. ).
    Pasirinkdama šią temą aš siekiau išsiaiškinti, kas 
pagyvenusį žmogų skatina judėti pirmyn, gyventi ak-
tyviai, domėtis visuomeniniu gyvenimu bei keliauti. 
Šie teiginiai apibūdina mano kalbintą senolį, juk jis 
būdamas garbaus amžiaus vis dar jaučiasi jaunas ir laim-
ingas. Kalbėdama su Broniumi Košuba aš sužinojau 
apie gyvenimą sovietinėje Lietuvoje, tremtį, praeitų 
laikų žmogaus mąstymą, kuris lig šiol yra nepasikeitęs, 
žmonių gyvenimo sąlygas ir, žinoma, apie žiauriausią 
dalyką, kurio, mano laimei, neteko patirti – karą. Buvo 
įdomu klausytis, kaip mano pašnekovas žiūri į gyvenimą, 
kuo jis gyvena. Taip pat buvo smagu matyti žmogaus 
užsidegimą ir norą man papasakoti apie viską, ką jam 
teko patirti.
   Šią temą pasirinkau, nes, mano nuomone, man ji yra ar-
tima ir įdomi. Aš mėgstu bendrauti su pensinio amžiaus 
žmonėmis, klausytis jų gyvenimo istorijų, išgyvenimų, 
papasakoti jiems apie šiuolaikinį jaunimą, išgerti kartu 
arbatos puodelį. Rašydama šį darbą aš jaučiausi lyg pati 
būčiau išgyvenusi tas istorijas, nes mano pašnekovas 
buvo labai įsijautęs į pasakojimą ir vis klausė: „...supran-
ti, supranti?“ Nors aš nesu perfekcionistė, bet šį kartą 
pas senelį ėjau su baime, ar viskas bus puiku. Nerimavau 
dėl techninių kliūčių, ar kamera neišsikraus, ar užteks 
atminties kortelėje vietos, ar bus matomas vaizdas, ar 
bus gera garso kokybė. Bet didesnė baimė, negu tech-
nika, žinoma, buvo pats pokalbis. Bijojau, kad senelis 

Nuotr. Radvilė Blažytė
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   Abituriente, siek savo svajonių bei įgyvendink 
savo tikslus! Išleistuves švęsk taip, kad netektų 
klausti klasės draugų, ką veikėte..?  
   Neprarask teisių išėjęs į suaugusių gyvenimą, ir 
lai mokyklinės „šmėklos“ nepersekioja Tavęs atei-
tyje!

                                                                         Su geriausiais linkėjimais    IA klasė

     Gerb. Ketvirtokai,

  Sakoma, mokykla yra tarsi tualetinis po-
pierius – pasigendi tik tada, kai pasibaigia. Jūsų, 
dvylika, googlinimo, „wikipedijos“ bei copy & paste 
metų jau beveik pasibaigė. Tikimės, kad mokyklin-
iai prisiminimai tęsis ilgiau nei galvos skausmas po 
Paskutinio skambučio vakaro.
     Ir dar. Girdėjome, kad gyvenimas už mokyklos 
ribų gali būti sudėtingas, bet nesijaudinkite - po 
dvidešimties ar trisdešimties metų įprasite.

                                                     IIIF kl. gimnazistai

Mieli ketvirtokai,

   . Visų pirma, linkime Jums gerai išlaikyti abitūros 
egzaminus. Linkime stiprybės, jėgų, ištvermės ir 
didžiausios sėkmės naujame savarankiško gyveni-
mo etape. Visada išlikite savimi, svajokite ir siekite 
savo užsibrėžtų tikslų.

                                                         IIE gimnazistai

tojos) Rugsėjo pirmąją. Prisimenate, dovano-
jau jums po drambliuką, kad laimę neštų, 
rašėme ir ant medžių kabinome svajones, 
tikiuosi bent dalis jų JUMS išsipildė! O tada 
prasidėjo džiaugsmai, vargai, problemos, 
pamokų praleidinėjimai... Bet viskas jau 
praeityje...  Mieli mano auklėtiniai, noriu, kad 
JUMS išliktų tik patys gražiausi ir šilčiausi 
prisiminimai!  Nors man labai bus keista ne-
sulaukti iš mokytojų pastabų kitais metais, kad 
Augustas į pamokas vėlavo, kad Greta į istori-
jos kontrolinį neatėjo, kad Karolis su Petru 
plepėjo, kad Dovydas nelanko rusų pamokų ir 
t.t 
    Žinote, mielieji, Jūs nuo pat pirmų dienų 
šioje gimnazijoje esate ir būsite man patys ge-
riausi, nes Jūs esate pirmoji  mano auklėtinių 
laida – pirmieji ir nepakartojami! Ir Jūs tai 
žinote! 

 IVF KLASĖS AUKLĖTOJOS 
NOSTALGIJA IR IŠPAŽINTIS   

     Mieli mano auklėtiniai,

    visada prisiminkite -  žmogui reikia 
gyvenime labai nedaug, o visa kita, tik dėl 
puikybės (taip sakydavo Foresto Gump‘o 
mama), kad būtume laimingi, reikia 
kruopelytės džiaugsmo ir sugebėjimo 
įžvelgti stebuklus mažuose dalykuose. 
Rekia tikrai mažai: gero žodžio, šiltos 
rankos, šypsenos ar nuoširdaus apka-
binimo. Ir tu jau prisidėjai prie to, kad  
viena ašara nenuriedėtų skruostu. Juk 
iš tiesų mums reikia tiek nedaug, kad 
būtume laimingi. TŪKSTANČIO MYLIŲ 
KELIAS PRASIDEDA NUO PIRMO-
JO ŽINGSNELIO... Ženkite į priekį ir 
nepamirškite BŪTI LAIMINGI! 

Visada JUS mylinti,
auklėtoja Egle xxx 

Atkelta iš 2 psl.

   Silvija Pečiulyte,

Išeisi, palikusi vaikystę, 
Pirmąsias klaidas, paauglystę, 
Čia meilė pirmoji dar dūsaus ilgai, 
Liūdės pamiršti sąsiuviniai. 
Trumpos pertraukos, jų šurmulys, 
Lentoje nebaigta užduotis, 
Laiko upė tekės, jos užtvenkt negali, 
Paukščiai grįžta, o tu - išeini.
 
  Leisk mums pasakyti tai, ką Tu jau ir taip žinai. 
Pasaulis nėra vien saulė ir vaivorykštės. Tai labai 
nedora, baisi vieta ir nesvarbu, kokia stipri esi, jis 
privers Tave klūpoti ir vers tai daryti tol, kol tu leisi. 
Nei Tu, nei kas nors kitas taip smarkiai netrenks 
kaip gyvenimas. Nėra svarbu, kaip smarkiai gali 
trenkti. Svarbu, kaip stipriai gali trenkti Tau, o Tu 
vis vien judėsi į priekį; svarbu, kiek gali ištverti ir 
judėti į priekį. 
   Dabar, jei žinai, ko esi verta, eik ir pasiimk tai. 
Bet turi būti pasiruošusi priimti smūgius ir nerodyti 
pirštais sakydama, kad nesi ten, kur turėtum būti . 
Tu privalai tikėti savimi!
    Ir dar. „Žibinto“ redakcija dėkoja Tau, Silvija, už 
bendravimą ir bndradarbiavimą leidžiant gimnazi-
jos laikraštį. AČIŪ už nuotraukas, kuriose įamžinai 
gražiausios gimnazijos ir gimnazistų akimirkas, 
Ačiū, kad visą tą laiką, kurį praleidai gimnazijoje, 
skyrei  ne tik mokymuisi, bet ir kūrybai... 

                      SĖKMĖS TAU, SILVIJA!
                                          
                                                  „Žibinto“  redakcija

     Abiturientai,

   Jūsų kupinas išbandymų, mokymosi, streso ir 
laimės etapas baigiasi, o Jūs, bent jau mums taip 
atrodo, drąsiai ir nieko nebijodami pasitinkat kitą, 
dar įdomesnį ir labiau jaudinantį gyvenimo etapą... 
  Laimės, stiprybės ir neišsenkančios drąsos Jūsų 
kelyje į ateitį...

                     PIRMYN!  ATRASKIT SAVE…!

                                                                   Trečiokai

kai kurie koją įkėlė ir į Azijos valstybes – Turkiją, 
Jungtinius Arabų Emiratus, Šri Lanką, kiti keliavo 
po Lietuvą.
   Visai neseniai mūsų klasės komanda atstovavo 
gimnazijąi pirmosios pagalbos varžybose „Išgelbėk 
draugą“.
    Taip pat labai džiaugiamės prie mūsų klasės 
rugsėjį prisijungusiais naujokais, kurie per šiuos 
mokslo metus spėjo puikiai įsilieti į mūsų klasės 
komandą ir  tapo neatskiriama klasės dalimi.

                                                 Vita Laskevičiūtė ir
                                                  Milda Štaraitytė, IA

Atkelta iš 3 psl.

                       ...APIE RENOVACIJĄ

   ...Girdėjau, kad mūsų gimnazija ruošiasi reno-
vacijai, todėl nepasikuklinau ir pasibeldžiau į pa-
ties gimnazijos direktoriaus A. Žikevičiaus kabi-
neto duris. Kaip ir dera mokiniui, buvau mandagus, 
atsiprašiau už trukdymą ir paprašiau direktoriaus 
atsakyti į keletą klausimų apie planuojamą gimna-
zijos renovaciją.    
      Kokie darbai numatomi atlikti gimnazijoje reno-
vacijos metu?
      Direktorius: - Gimnazijos renovacija turėtų vyk-
ti dviem etapais. Pirmas etapas prasidės pasibaigus 
mokslo metams, tai gimnazijos pastato šiltinimas, 
langų ir durų keitimas bei stogo dangos keitimas. 
Po to seks antras etapas- šilumos mazgo rekonstruk-
cija, vandentiekio ir elektros darbai.
    Kokie pokyčiai numatomi gimnazijos korido-riu-
ose, klasėse, kabinetuose?
    Direktorius: - Pirmame etape nei koridorių, nei 
klasių ar kabinetų atnaujinimo darbų nenumatyta.
   Ar planuose yra numatyti kiemo, pavyzdžiui, iš 
rytinės fasado pusės, atnaujinimo darbai?
   Direktorius: - Keisis visa lauko erdvė ir priei-
gos prie gimnazijos. Ji tik gražės ir derės prie esamo 
sporto aikštyno.
   Kai vyks renovacija, kur mes, gimnazistai,  
mokysimės?
  Direktorius: - Renovacija neturėtų trukdyti moky-
muisi.
   Kiek ilgai užruks renovacija?
  Direktorius: - Kokius 2-3 metus su  įvairių 
kabinetų pritaikymu ugdymui(si) ir naujų erdvių 
kūrimu.
   Iš kur gimnazija tikisi gauti pinigų renovacijai?
    Direktorius: - ...Dėl lėšų renovacijai noriu 
padėkoti Lietuvos Respublikos Ministrui Pirminin-
kui Algirdui Butkevičiui ir Vilkaviškio rajono sa-
vivaldybei.

                Dėkoju Direktoriui už atsakymus.
                                        
                                                  Gustas Vaškelis, IA

B. Gates’o pamokymai

  Bilas Geitsas neseniai sakė kalbą universitete 
apie 11 dalykų, kurių jaunimas niekada neišmoks 
mokykloje. Jis kalbėjo apie tai, kad politiškai 
korektiškas ir pagyromis grįstas auklėjimas sukūrė 
jaunąją kartą, kuri visiškai nesuvokia realybės, 
ir kad toks auklėjimas sudaro prielaidas patirti 
nesėkmes realiame gyvenime.

1. Gyvenimas yra neteisingas – pratinkitės prie to.

2. Pasauliui nerūpi jūsų savigarba ir savo vertės 
pajautimas. Pasaulis tikisi, kad jūs, VISŲ PIRMA, 
kažką nuveiksite vardan to, kad galėtumėte gerai 
jaustis.

3. Jūs neuždirbsite 60 000 USD į metus tuoj 
po mokyklos baigimo. Jūs netapsite viceprezi-
dentu ar neturėsite telefono automobilyje, kol to 
neužsidirbsite.

4. Jei manote, kad jūsų mokytojas nepakenčiamas – 
pamatysite, koks bus jūsų viršininkas.

5. Užsidirbti pragyvenimui kepant kotletus nėra jūsų 
savigarbos žeminimas. Jūsų tėvai kotletų kepimą 
vadino PROGA.

6. Jei jūs patirsite nesėkmę, tai nėra jūsų tėvų kaltė. 
Neverkšlenkite dėl savo klaidų, mokykitės iš jų.

7. Iki jums gimstant jūsų tėvai nebuvo tokie 
nuobodūs. Tokiais jie tapo apmokėdami jūsų 
sąsakaitas, skalbdami jūsų drabužius ir klausydami 
jūsų kalbų apie tai, kokie ypatingi jūs esate. Tad 
prieš imdamiesi gelbėti atogrąžų miškus nuo jūsų 
tėvų kartai priklausančių niokotojų, pamėginkite
išsikuopti rūbų spintą savo kambaryje.

8. Jūsų mokykla gal nebeskirsto vaikų į laimėtojus 
ir pralaimėtojus, bet gyvenimas to daryti nenus-
tojo. Kai kuriose mokyklose yra net panaikinti nei-
giami įvertinimai, ir jums leidžiama daugybę kartų 
mėginti, kol randate teisingą atsakymą. Tai visiškai 
nepanašu į tai, kas vyksta realiame gyvenime.

9. Gyvenimas nėra suskirstytas į semestrus. Jūs 
negausite vasaros atostogų, ir darbdaviui visai 
neįdomu, ar jūs turite laiko ATRASTI SAVE – dary-
kite tai asmeniniu laiku.

10. Televizija NĖRA realus gyvenimas. Realiame 
gyvenime žmonės turi palikti kavines ir eiti į darbą.

11. Gerai elkitės su vėplomis – gali būti, kad vienam 
iš jų jums teks dirbti.

    Gimnaziste, nesvarbu, kiek klaidų darai ar 
koks lėtas tavo progresas.Tu vis vien lenki visus 
tuos, kurie net nebando. 

                                                        „Žibinto“ inf.

PERSKAITYK IR PAGALVOK...

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
ABITURIENTAMS


