
Mokyklos balsas 
abiturientams               

 Kauno šv. Pranciškaus mokyklos laikraštis Nr 18, 2014 

Miglė Auškelytė 
Rokas Balčiūnas 
Redas Balulis 
Indrė Berchelytė 
Mindaugas Bernotas 
Karina Daniulytė 
Vaida Drūlytė 
Agnė Garliauskaitė 
Greta Grigėnaitytė 
Justina Jančiauskaitė 
Indrė Jaševaitė 
Eimantas Lapinskas 
Liutauras Leskauskas 
Gintarė Nicinovaitė 
Ričardas Petrauskas 
Viktorija Polismakaitė 
Živilė Račkauskaitė 
Aurimas Rakauskas 
Marija Semaškaitė 
Eglė Šeškaitė 
Rita Tavrukaitė 
Brigita Vaičiulytė 
Karolina Vidžiūnaitė 

       Edgaras Vyšniauskas 

Mindaugas Andriukaitis  
Nijolė Grėbliauskaitė  
Tautvydas Gužys  
Laura Juškevičiūtė  
Diana Matekonytė  
Karolina Michelevičiūtė  
Nerijus Milišauskas  
Elvinas Ordas  
Gytis Patackas  
Deividas Paulauskas  
Agnė Rimašauskaitė  
Mantas  Rokas  
Rytis Sabaliauskas  
Dainius Stankūnas  
Edgaras Stašys  
Kęstutis Stelmokas  
Nedas Stravinskas  
Ignas Valavičius  

 

65-osios laidos abiturientai 

 Vėl mėnulio žiedadulkėm snigo 
Ūkanotoj gegužio nakty 
Šįryt visos kasdieniškos knygos 
Ir visi užrašai užverti. 
Paskutinio skambučio gal jūs 
Laukėt be galo seniai, 
O gal metai jums buvo trumpučiai 
Kaip keli paprasti sakiniai?.. 
Bet surasti gyvenime vietą, 
Juk sunkiau, negu lygtį išspręsti: 
Nėra užrašuos panašių variantų, 
taisyklių pritaikyti čia negali... 
Bet aidi skambutis…Ir moko gyventi!  
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Tegu pildosi auklėtinių svajonės... 
 
 

Kadangi artėja mokslo metų pabaiga, nusprendėme pakalbinti 
dvyliktokų auklėtoją V. Martinkienę ir paklausinėti jos apie auklėtinius. 

- Koks jūsų įsimintiniausias įvykis su dabartiniais auklėtiniais? 
- Šimtadienio repeticijos,- pamąsčiusi atsakė mokytoja. 
- Ką dar planuojate nuveikti su savo auklėtiniais? 
- Labai labai gražiai užbaigti paskutinius mokslo metus ir labai labai 

gražiai pravesti jiems paskutinę pamoką, ir, žinoma, atsisveikinti. 
- Ar didžiuojatės savo auklėtiniais? 
- Žinoma, šaunuoliai jie!- linksmai tarė mokytoja. 
- Ko tikitės iš savo auklėtinių, kai jie pabaigs mokyklą? 
- Labai tikiuosi, kad jų norai ir svajonės išsipildys ir kad įstos, kur nori 

ir svajoja. 
- Ko palinkėtumėte savo auklėtiniams pabaigus mokyklą? 
- Kad sukurtų labai labai gražias šeimas ir nepamirštų manęs!- 

nuoširdžiai atsakė dvyliktokų auklėtoja V. Martinkienė. 

Padėkojome mokytojai už pokalbį ir palinkėjome visokeriopos sėkmės 

jos 12-okams... 

Ieva Mitkutė, Meda Katauskaitė 

 

Prabėgo tik ar net 8-eri metai?.. 
 

Ar galite patikėti, kad nuo 5 iki 12 klasės prabėga net 8 –eri metai. 
Tiek metų diena dienon su savo auklėtiniais bendrauja mokytoja Daiva 
Stankienė. Turbūt jau antrąja mama ją būtų galima pavadinti - apie 
kiekvieną auklėtinį per tuos metus daug sužinojo, nemažai kartu su jais 
išgyveno, kol pagaliau buvę penktokiukai užaugo, sutvirtėjo, subrendo 
ir susiruošė į platųjį galimybių pasaulį, kuriame laukia kitokie mokslai, 
kitokie žmonės, kitokie potyriai. 

Ką norėtų klasės auklėtoja savo abiturientams palinkėti? 
   - Norėčiau palinkėti mieliems auklėtiniams tik viso ko geriausio: 
pirmiausia sėkmingai išlaikyti visus egzaminus, antra - pasirinkti 
perspektyvią specialybę, kuri pelnytų sotesnį duonos kąsnį ateityje. 
Linkiu pakeliauti, bet iš Lietuvos nepabėgti. Linkiu sukurti gražias 
šeimas, o vaikučius atvesti mokyti pas mus. Svarbiausia, ko dar linkiu 
visiems,  tai būti doriems, gerbiamiems, vertinamiems ir laimingiems. 

         Ką mokytoja  mieliausiai prisimena iš savo su auklėtiniais 
mokyklinio gyvenimo? 
                          - Niekada nepamiršiu įspūdžių po          

vasaros iškylų, vakarų prie laužo, 
atvirų pokalbių, įvairių renginių. 
Bendravimas  neformalioje aplinkoje 
tikrai neužmirštamas. Nors naujosios 
t echno log i j os  kasd i en  daros i 
patrauklesnės, vis dėlto linkiu ir  
ateityje vertinti              tik nuoširdų, 
betarpišką bendravimą. 
 
 

Indrė Matulaitytė 
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Kažkada prieš 
šimtą dienų... 
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Noriu pabaigti mokyklą. Linkiu 
auklėtojai atsipūsti po mūsų laidos. Linkiu 
mokyklai užauginti gražų sodą stadione.  

Rytis 

 

            Linkiu, kad mokykla 
nenustotų tobulėti, augti. O 
mokiniams linkiu jau  11 klasėje 
pradėti rimtai mokytis. 

Kaip pavasarį tirpstantis sniegas, 
Kaip negrįžtantis aidas dainos, 
Taip tos klasėj praleistos dienos 
Nebegrįš, nebegrįš niekados.  

Nijolė 

Noriu labai padėkoti visada 
padedantiems, patariantiems bei 
palaikantiems mokytojams. 

Dėkoju už šypseną lyg saulę, už geras ir 
nuoširdžias akis, už į platųjį pasaulį 
atvertas duris.  

Diana 

Mokykla man davė daug 
draugų. Ačiū. 

 Eimantas 

Mokykloje įgijau draugų, žinių, 
bendravimo įgūdžių. Visiems linkiu sveikatos ir 
ramybės.  

Liutauras 

Dėkoju mokyklai, atvėrusiai duris į 

platųjį pasaulį.  

Marija 

Ačiū mokytojams, kad 
visada buvo geranoriški.  

Justina 

Svajoju apie šviesią ateitį ir 
tikiuosi susirasti naujų draugų. 

Dėkoju mokytojams, lydėjusiems 
mane šiame ilgame ir išbandymų 
kupiname mokyklos kelyje. Tikiuosi, 
kad kaskart čia sugrįžusi pamatysiu 
daug pažįstamų veidų.  

Vaida 

Svajoju 
tapti 

garvežistu.  
Nedas 

Svajonė didžiausia baigti sporto universitetą 

ir atsidaryti savo sporto klubą pagal verslo planą, 

kurį rašiau baigiamajame darbe. O mokyklai 

palinkėčiau gerų mokytojų bei tvirtų sienų. 

Mokytojoms palinkėčiau kantrybės su moksleiviais. 

Ignas 

Pirma svajonė -  tai turbūt gipsą nusiimt. 

Vėliau pasidaryt viską, ką suplanavęs. 

Mokyklai linkiu pagaliau tapti gimnazija, o 

mokytojoms - kad ir toliau taip šauniai dirbtų 

savo darbą. 

Gytis 

Po mokyklos baigimo mano pagrindinė svajonė yra 

tiesiog gyventi gražų, visavertį gyvenimą... Mokyklai 

linkiu toliau tęsti gražius darbus, išlikti ta mokykla, 

kurioje yra gera ir, žinoma, dar daug gyvavimo metų! 

Mokyklos mokytojai yra be galo nuostabūs ir nuoširdūs 

žmonės, linkiu dar daug metų mokyti ir džiuginti savo 

mokinius:) 

Miglė 

Mano svajonė - geras gyvenimas, 

noriu, kad gyvenime nieko netrūktų man, 

mano antrai pusei, o mokyklai palinkėsiu 

rimčiau žiūrėti į mokinius, įsklausyti ir į 

jų nuomonę, o ne tik  savo. 

Deividas  


