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Mes dar susitiksime...

Koks įsimintiniausias įvykis per visus
auklėjimo metus ?
Pirmoji gėlė... pirmasis pokalbis... pirmoji
šypsena... širdgėla... juokas... nusivylimas...
sėkmė... kelionė... renginys... laimėjimas...
pralaimėjimas...
barnis...
nuoskauda...
pasididžiavimas...
Ko dar nespėjote ir norėtumėte
nuveikti su savo auklėtiniais?
Tikriausiai labiausiai dabar praverstų dar
kelios lietuvių kalbos pamokos :-) Jeigu
rimtai
–
gyvename
nuolatiniame
„bėgime“... Taip, dar labai daug nespėta...
Labiau už viską dabar norėčiau turėti
laiko pasikalbėti ... Gal kada nors, kai
atsiras šiek tiek daugiau erdvės, jie grįš
ir mes užbaigsime, ko nespėję...
Ar
daug
sunkumų
sukėlė
jūsų
auklėtiniai?
Meluočiau,
jeigu
sakyčiau,
kad
nesukėlė... Buvo visko... Šiandien vis

dėlto už daug ką turiu tik dėkoti –
užsiauginau nemenką „skūrą“!
Ko pasiilgsite išleidusi auklėtinius?
Tikriausiai pasiilgsiu jų pačių... Šiltų ir
gražių akimirkų kartu...
Kokį gražiausią dalyką yra padarę
jūsų auklėtiniai?
Labiausiai įstrigo atmintin, kai mane
sveikino su vienu gimtadieniu ir tai atliko
labai išradingai: orientacinės užduotys
atvijo į biblioteką, o ten, pažvelgusi pro
langą į kiemą, pamačiau Karolį su puokšte
gėlių
ir
visus
kitus,
susirinkusius
aikštelėje. Kaip smagu buvo pajusti
dėmesį!
O gražių akimirkų buvo daug. Bent jau
man. Labai nemėgstu atsisveikinti... Žinau,
dar grįšite!
Rodos, nieko neįvyko Tik liūtis nuplovė kiemą,
Tik atvertus žalią knygą,
Saulė žaidė visą dieną.
Tik lašėjo tyliai laikas
Ir nelaukė, ir nelaukė,Tik išėjo mažas vaikas
Ir sugrįžo...
Jau suaugęs. (V. Palčinskaitė)
Nuoširdžiai – Jūsų auklėtoja Sandra
Žydaitienė

Koks
įsimintiniausias
įvykis
per
visus
auklėjimo metus ?
Rugsėjo 1-oji, kai
visi
sveiki
ir
pailsėję,
nevėluodami
susirinko į mokyklą.
Ko dar nespėjote ir
norėtumėte nuveikti
su
savo
auklėtiniais?
Daug kur lankėmės,
daug
pamatėme,
patyrėme,
sužinojome. Šiuo metu norėčiau, kad visi sėkmingai
išlaikytų brandos egzaminus.
Ar daug sunkumų sukėlė jūsų auklėtiniai?
Nedaug. Gal jų visai nebuvo...
Kokį
baisausią
dalyką
yra
padarę
jūsų
auklėtiniai?
Sunkiausias jų „nusikaltimas“ - pamokų nelankymas.
Ko pasiilgsite išleidusi auklėtinius?
Tiesiog — auklėtinių.
Lauksiu jų užsukant į
gimnaziją pasidalyti savo sėkme ir džiaugsmais.
Jūsų niekada neužmiršianti auklėtoja Bronė
Bacienė

Auklėtojas kalbino Meda Katauskaitė
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BUVO BUVO,
KAIP NEBUVO...
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Gimnazijai linkime toliau
gražėti, mokiniams augti ir
mokytis, o mokytojams —
daugiau
kantrybės
ir
ištvermės.
Karolina ir Diana

Gimnazijai linkiu ir ateityje
taip
sparčiai
augti,
tobulėti, užauginti daug
protingų žmonių ir keliauti
ekologijos keliu. Svajoju
apie taiką ir harmoniją.
Emilija
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Mūsų svajonės...
Gimnazijai
linkiu
tapti
prestižine ugdymo įstaiga. O
svajoju
gerai
išlaikyti
egzaminus ir įstoti į KTU, į
valstybės
finansuojamą
specialybę.

Visad siekti geriausio!
Svajoju įgyvendinti savo
svajones ir siekius.
Gabrielė

Svajoju sėkmingai baigti
mokyklą, susirasti mėgstamą
darbą, sukurti darnią šeimą
ir
gražiai
nugyventi
gyvenimą.
Akvilė

Gimnazijai linkiu įrengti
naują
stadioną,
siekti
aukštesnių
rezultatų.
Svajonėse: sėkmingai baigti
mokslai, šeima ir ilgas bei
laimingas gyvenimas.
Domantas

Linkiu įrengti šiuolaikišką
stadioną ir
kaip nors
atlaikyti
nelengvą
mokyklinį gyvenimą.
Karolis

Linkiu gimnazijai siekti
savo tikslų ir tapti viena
geriausių
Lietuvos
gimnazijų. Svajoju išlaikyti
egzaminus.
Vaišvydas

Linkiu ugdymo įstaigose pirmiausia jaunam
žmogui suteikti moralinių vertybių, kad
neliktų patyčių, skausmo, o tik tada
didžiausią dėmesį kreipti į mokslą.
Svajoju tapti plastikos chirurge ir suteikti
žmonėms
galimybę
pajausti
gyvenimo
pilnatvę.
Gintarė

Linkiu subręsti, nustoti tikėtis iš kitų to,
ko pats negali ar nenori kitiems suteikti.
Linkiu pradėti vertinti tai, ką turit, nes
niekada nesuprasit, kokie esat turtingi,
kol visko neprarasit. Labai norėčiau
rasti laimę ir padėti kitiems padaryti tą
patį.

Daug sėkmingų metų
ir visiems sveikatos.

Reikėtų gimnazijos kieme įrengti
poilsio zoną, kurioje galėtum
pasėdėti, pabendrauti. Svajoju
studijuoti
savo
svajonių
specialybę.
Ignas
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