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IVa klasė
Andriukaitytė Livija
Daukša Aurimas
Deveikaitė Goda
Eibukas Mantas
Ivanauskas Mantas
Jankauskaitė Brigita
Jonaitytė Sonata
Kasparavičius Andrius
Kemeža Karolis
Lašovas Erikas
Lukenskas Dovydas
Vaitkevičiūtė Viktorija
Vaškevičiūtė Gabrielė
Veliušis Rokas

IVb klasė
Aimantaitė Monika
Arlauskas Martynas
Buziliauskas Dovydas
Garliauskaitė Milda
Gliaudys Mantas
Grigalavičiūtė Emelina
Gruodis Pijus
Juškevičius Jonas
Kalėdaitė Martyna
Karpavičius Rytis
Kaupas Titas
Kečioris Haroldas
Matušaitytė Viltė
Nokaitė Gabrielė
Pocevičius Adomas
Sankauskaitė Lina
Semaško Karolis
Štreimikytė Gabrielė
Trapulionis Eimantas
Vainauskaitė Urtė
Valinskaitė Paulina
Venckutė Miglė
Žukauskas Matas

Nr. 33, 2019

Auklėtojų balsas

Auklėtojos, tarkite žodį



Į klausimus atsako 69
laidos abiturientų
auklėtojos.

1. Kokiais trimis žodžiais apibūdintumėte savo auklėtinius?
2. Kokių akimirkų niekada neužmiršite?
3. Ar turėjote sunkumų?
4. Kokios kelionės su
klase labiausiai įsiminė?
5. Kokios ateities palinkėtumėte
savo
auklėtiniams?

Auklėtoja Rūta








Interviu parengė
Gabija Šatinskaitė

Draugiški, nuoširdūs, veiklūs
Gimnazijos renginių ir švenčių, matematikos pamokų, įdomių pokalbių telefonu.
 Pradžioje ne visada pavykdavo susikalbėti ir suprasti vieniems
kitus, bet laikui bėgant darėsi vis lengviau ir paprasčiau bendrauti
ir veikti kartu.
 Ne pačios kelionės įsiminė, o mokinių kolektyviškumas ir organizuotumas kelionėje. Su šiais mokiniai keliaudama jaučiausi rami ir
atsipalaidavusi, nes mačiau ir žinojau, kad viskas bus gerai.
 Dirbantys, daug keliaujantys, kuriantys šeimas, laisvi ir laimingi
žmonės.

Patys mieliausi tinginukai.
Niekada neužmiršiu viso mūsų drauge praleisto laiko, visų
renginių ir projektų, kuriuos drauge įgyvendinome. Niekada nepamiršiu mūsų pirmosios Rugsėjo 1-osios šventės
ir smalsių penktokėlių akučių, viso to mokyklinio sūkurio,
į kurį įsitrauki tik tada, kai tampi aktyvios, energingos,
smalsios ir komunikabilios klasės auklėtoja.
Žinoma, kad ne, nes patys geriausi auklėtiniai niekada
nesudarytų jokių sunkumų savo auklėtojai.
Labiausiai įsiminė mūsų daugkartinės kelionės į nepakartojamąjį "Vichy" vandens parką.
Tik šviesią, sėkmingą ir pozityvią! Tikiu, kad visi jie bus
puikūs žmonės.
Auklėtoja Eglė
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Blogi pažymiai nereiškia, kad esi kvailas. Nebent
iš tikrųjų esi kvailas, nes jei būtum sumanus –
blogų pažymių nebūtų.
Linkime pradėti mokytis anksčiau nei ateis egzaminai

Sėkmės!

Jonas

Martyna ir Milda

Jeigu nori 10 gaut –
Reikia mokslo paragaut,
Su berniukais nelakstyt,
Ir knygelę paskaityt.
Goda

Linkiu , kad gimnazijoje
sėkmingai baigtųsi remontas.

Neskaitykit knygų ir greičio apribojimo ženklas „30“ bus skirtas ne tik
vairuotojams pamatyti, kokiu greičiu galima važiuoti, bet ir jūsų IQ nustatyti.
Gabrielė Š.

Gabrielė V.

Ką norime įvesti į gyvenimą, tą reikia pirmiausia įvesti į mokyklą.
Lina

Linkiu Jums stiprybės, motyvacijos
mokytis, nes be mokslo Jūs būsite
niekas, nebent tapsite verslininkais,
tada būsite verslininkai, o ne niekas.
Paulina

Patariu visiems mokytis, ypač matematikos, nes paskui naktimis verksit ant lovos,
kad jos nemokat.
Erikas
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