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Nes pas ją labai įdomu mokytis ir ji yra mūsų geroji
auklėtoja. (Domas)

Nes jos pamokos įdomios ir linksmos. (Gabrielė)

Ieva Vyčienė
Nes man anglų sekasi sunkiau, o ši mokytoja man labai padeda ir
paaiškina. (Neringa)

Ona Karpavičienė
Ji labai stengiasi dėl mokinių ir gerų jų rezultatų.
(Juozas)

Romanas Voronovič
Nes rodė labai smagius bandymus per chemijos būrelį.
(Jorė)

Kai per bendruomeniškumo stovyklą naktį buvome lauke. (Arminas)

Krikštynos - buvo linksma, juokinga ir įdomu. (Roberta)

Susitikimas su Nyderlandų ambasadoriumi. (Ana)

Diskoteka per Hellowyno vakarėlį.. (Juozas)



Man patinka, kad visa klasė bendrauja, nėra atstumtų. (Roberta)



Mano klasė išskirtinė, nes visi esame skirtingi ir kartu su manimi mokosi labai
linksmi mokiniai. (Fausta)



Aš didžiuojuosi savo klasiokų pasiekimais. (Augustė)



Mano klasė nuostabi, nes čia labai linksma. Aš didžiuojuosi, kad laimėjome
konkursą. (Augustas)



Mano klasė labai draugiška ir sportiška. (Ana)



Išskirtinė, nes mes labai padykę. (Deimantė)



Mano klasiokai labai linksmi, užjaučiantys. Taip pat labai linksma mūsų
auklėtoja. (Gustas)

AUKLĖTOJOS ŽODIS
Prisimenu Rugsėjo pirmosios šventę. Pirmoji pamoka. Nedrąsūs, tiriantys
žvilgsniai, jaudulys. Pasakojau apie laivą, laivą, kuriuo plauks mano
penktokai. Neparastas tas laivas, su kiekvieno tikslais, svajonėmis. Tada
mūsų buvo tik dvidešimt: dešimt mergaičių ir dešimt berniukų. Dabar jis
pasipildė dar dviem puikiais bendrakeleiviais.
Kiekvienas šioje mokyklinėje kelionėje vis kitoks, spalvingas savo
charakteriu, mintimis ir darbais. Mūsų 5 klasė labai draugiška, mėgstanti
keliauti, atrasti , pažinti ir sportuoti. Turime gamtininkų tyrinėtojų,
krepšininkų ir futbolininkų, muzikantų bei dailiojo čiuožimo mėgėjų. Tai be
galo kūrybingi vaikai - smalsūs, drąsūs. Jie man primena kodėlčiukus
žibančiomis akimis – visuomet siūlantys idėjų, noriai įsitraukiantys į veiklą,
mokantys uždegti kitus. 5-okų juoko ir judesio pilna gimnazijoje – tokia
jauki ir smalsi vaikystė randa dermę su vyriausiųjų gimnazistų akademiniu
susikaupimu ir nori lygiuotis į juos.
Aušra Pačkauskienė

Aušra Pačkauskienė

Kristina Vainiūtė

Istorijos mokytoja Aušra, nes pamokos su šia mokytoja
išties labai įdomios ir niekada nenuobodžios. (Emilija)

Teatro mokytoja Kristina, nes ji labai įdomi, meniška,
padeda bet kokiu klausimu bei labai įdomiai į juos atsako.
(Kristupas)

Rima Malouškina
Rima yra nuostabiausia auklėtoja, kuri priima mane tokią, kokia esu. Ji rūpinasi ir visada padeda, gal
kartais ir įvyksta nesusipratimų, bet juk mes vis dar esame paaugliai. (Deimilė)

Jovita Pinčiuvienė
Lietuvių kalbos mokytoja Jovita. Ji vienintelė mokytoja, kuri gali priversti visą klasę juoktis iki
ašarų. (Evelina)

Kalėdinė labdara, nes mes labai stengėmės surinkti daugiau paaukotų pinigų nei kiti ir dirbom iki pat vakaro. (Kristupas)
Mūsų krikštynos, kai man ant galvos išpylė kiaušinį. (Markas)

2013 metų Hellowyn,as – nuostabi nakvynė mokykloje ir smagios akimirkos. (Deimilė)

Kai mūsų klasės berniukai, prisiskaitę knygų, nuėjo į dvyliktokų klasę ir pradėjo šaukti ,,už Narniją“! Deja,
klasė buvo tuščia.(Evelina)



Didžiuojuosi, kad 2 mokiniai iš klasės pateko į top10 geriausių
mokinių sąrašą. (Markas)



Esame draugiški ir turime puikią auklėtoją. Esame vieninteliai 6A
mokykloje – tai pagrindinis mūsų išskirtinumas. (Mykolas)



Man patinka, nes visada randame išeitis iš problemų ir bėdų.
(Andrius)



Mano klasė išskirtinė, nes mes padedame vieni kitiems, gerai mokomės
ir esame draugiški. (Bernadeta)

AUKLĖTOJOS ŽODIS
Savo klasę galėčiau pavadinti pozityvia, smalsia ir energinga.
Auklėtiniai yra labai draugiški, tarpusavyje gražiai bendrauja.
Gimnazijos mokytojai vaikams autoritetai, iš kurių mokomės
mandagumo ir atidumo kitam žmogui. Per pamokas norisi
daug sužinoti ir nuveikti, todėl klasės veržlumas ,,liejasi per
kraštus“. O tai yra gerai, nes mano auklėtiniai turi tikslų gerai
mokytis, būti kūrybingi ir pažinti tai, ko dar nežino.
Savo auklėtiniams noriu palinkėti augti žvaliems ir sveikiems,
gerai mokytis ir turėti ištikimų draugų. O didžiausias
palinkėjimas, kad visos vaikystės ir mokyklinių metų svajonės
išsipildytų.
Rima Malouškina

6B
Mokytoja/-as, kurio niekada nepamiršiu.
Jovita, nes jos pamokos būna
tokios įdomios! Net ir
pakankamai nuobodus
kirčiavimas… (Vasara)

Istorijos mokytoja Aušra, nes ji yra ta
mokytoja, kuri kartais padainuoja,
pajuokauja, bet viską dėsto rimtai
pasiruošusi. (Domas)

Lietuvių kalbos mokytoja Jovita, nes ji
taip paaiškina taisykles, kad tai
būna įdomu ir aš jas gerai
išmokstu. (Aistė)

Muzikos mokytojo, nes jis labai
atsakingai dirba savo darbą.
(Vilius)

Dailės mokytoja, nes turi tokią
pačią pavardę kaip ir aš ir iš
manęs dailėje norėjo išspausti
viską, ką galiu. (Dominykas)

Mokytoja Rima, nes labai
linksmai praveda
pamokas. (Vėjas)

Auklėtojos Nijolės, nes aš labiau prie jos
pripratęs nei prie kitų mokytojų. Ji
linksma ir moka aiškiai išdėstyti
nesuprantamas temas. (Viljamas)

Nijolė Pilipavičiėnė

Šiais metais atėjau į ,,Saulės“ privačią gimnaziją ir radau čia
šaunių 6B klasės vaikų. Mūsų klasė labai ,,vyriška“- net 10
vaikinų, bet mergaitės čia jaučiasi puikiai, nes visos turi
gerų ambicijų ir yra labai aktyvios. Pastebėjau, kad mano
šeštokai jau dabar turi didelių planų ateičiai ir labai tikslingai
jų siekia. Jie ateityje bus geri vadovai, nes jau šiandien ne
vienas turi vadovavimo gyslelę, gina savo nuomonę ir žino,
kas jiems geriausia. Dauguma mūsų klasėje mokosi labai
gerai, aktyvūs popamokinėje veikloje, yra kūrybingi ir
draugiški. Man su savo klasės vaikais be galo įdomu
bendrauti, nes jie domisi viskuo – gamta, kosmosu, daug
skaito ir mėgsta keliauti po Lietuvą ir pasaulį. Palinkėčiau
jiems neprarasti šių puikių savybių ir toliau pažinti save,
mokytis įsiklausyti į kitų nuomones, argumentus, kartais
rasti kompromisų ir mokytis tolerancijos. Juk pasaulis pilnas
įdomumo ir įvairovės !

Kai buvau penktoje klasėje, per
helovyno vakarėlį pradėjome
žaisti saldainių karą. (Rokas)

Labiausiai patiko mūsų klasės
krikštynos. (Aistė)

Smagiausias įvykis, nutikęs mokykloje.
Geriausia tai, kad mokykla
organizuoja
bendruomeniškumo stovyklą.
(Vilius)

Kai atėjau į šią mokyklą ir
pamačiau šaunią mūsų klasę.
(Dominyka)

Visi draugiški ir sportiški.
(Nedas)

Išskirtinė įdomaus
charakterio berniukais, o
didžiuojuosi gerais
mokiniais(savimi irgi)!
(Vasara)

Išskirtinė, nes čia beveik nėra
mergaičių. (Mykolas)

Ji išskirtinė, nes yra pačiame
mokyklos gale ir visai
nedidelė. (Vėjas)

Mano klasė...
Didžiuojuosi, nes mes
sugebame išsisukti iš
kėblių situacijų. (Vilius).

Mano klasė labai draugiška
ir niekas nebūna
atstumtas. (Viljamas)

Mano klasė yra kitokia nei
visos, nes mes esame
nevienodi. Visi puikūs
skirtingose srityse.
(Dominyka)

Mano klasė yra pati geriausia ne
todėl, kad čia visi draugiški, o
todėl, kad čia visada būna ką
veikti. Net ir nuobodžiomis
dienomis kažkas nutinka.
(Rokas).

7
Mokytoja/-as, kurio niekada nepamiršiu
Jovita Pinčiuvienė labai
protinga, graži,
miela ir
supratinga.Ji visada
moka būti ir
linksma, ir rimta tuo
pačiu metu. O mane
ji ,,pažadino“ iš
paauglystės ir
paskatino mokytis.

Mokytoja Neringa
Urbonavičienė, nes ji
yra labai šiltas ir
malonus žmogus,
turintis puikų
humoro jausmą. Ji
visą laiką rūpinasi
mokiniais ir
prisijungia prie visų
projektų.

Fizikos
mokytojos
Aušros, nes
fizika man
patinka.

Aušros Pačkauskienė, nes jos
pamokų vedimo būdai yra
netradiciniai, bet labai
įtraukiantys, o juokeliai
tiesiog nepamirštami, ji
yra viena iš
nuostabiausių, mieliausių
bei linksmiausių
mokytojų, kurios šypsena
visada sušildo.

D. Razauskienė,
nes man atėjus į
šią mokyklą ji
man
padeda ,,vytis“
klasiokus, gerai
išmokti
vokiečių kalbą.

Niekada
nepamiršiu
Vaidos
Kuzmickaitės,
nes ji yra
dėmesinga
auklėtoja ir
visada padeda.

Daiva
Gerbutavičienė
yra vienas iš
maloniausių
mano sutiktų
mokytojų.

Nepamiršiu mokytojos
Evelinos iš pradinės
mokyklos, nes ji buvo
mano pirmoji
auklėtoja, ir Vaidos,
nes ji susieja viską,
kas bet kada buvo
nutikę mokykloje, ir
apsaugo mus nuo
išdykavimo.

Smagiausias įvykis, nutikęs mokykloje
Geografijos mokytoja suplojo
bandydama mus nutildyti ir
visa klasė pradėjo jai ploti už
puikų pasirodymą.

Naktis, praleista mokykloje!
Helowyno vakarėlis ir naktis,
praleista mokykloje.

2013 metų kalėdinis renginys, kai
buvome šeštoje klasėje.

Bandymai chemijos pamokose.

„Marinuoti agurkai 2013“ laimėjimas

Mano klasė...
Yra išskirtinė, nes turime gana
nemažai pasiekimų,
apdovanojimų. Visada
aktyviai ir efektingai
dalyvaujame įvairiuose
projektuose.
Yra viena komanda, kuri
problemas sprendžia kartu.

Yra labai sportiška, nekvaila ir
laimi prizus visose
olimpiadose.

Man patinka mano klasė, nes čia
yra išskirtinių ir nuostabių
vaikų. Didžiuojuosi, jog yra
planuojančių išvykti ateityje
mokytis į užsienį.

Yra labai vieninga ir pati
mandagiausia!

Auklėtojos žodis

Vaida Kuzmickaitė

Paaugliai nepraradę vaikams (ir tyrinėtojams) būdingo smalsumo,
žavėjimosi ir didingiausiais, ir kasdieniais pasaulio stebuklais.
Žmonės, kurie labai anksti įsisąmonino, gyvena savo gyvenimą, o mokosi
sau.
Žmonės, kurių akys spindi užsidegimu, o širdys – entuziazmu.
Žmonės, su kuriais lengva susitarti ir galima pasitikėti.
Individualūs ir pagarbūs kito žmogaus kitoniškumui.
Kuriantys idėjas ir gebantys jas parduoti.

Gebantys susitarti ir veikti vieningai.
Kūrėjai, o ne vartotojai.
Turintys jumoro jausmą.
Laimintys daug, bet ne išpuikę.
Turintys, bet nesigiriantys.
Galintys ir realizuojantys.
Tikintys ir dirbantys.

Kovojantys,
Mylintys

Akimirkos

8 klasė

Auklėtojos žodis
Mūsų klasė viena iš gausiausių
gimnazijoje. Esame aštuoniolika
– šiek tiek išdykusių, kaip ir
priklauso paauglystės tarpsnyje,
ir santūresnių, rimtesniam
klasės įvaizdžiui sukurti.
Kartais atrodome tylūs ir rimti,
o kitą kartą verčiamės ,,per
galvą" . Klasėje kas dieną
susitinka,
bičiuliaujasi
ir
,,kremta“ rimtus mokslus be galo
daug skirtingų asmenybių,
būsimųjų filosofų, fizikų,
literatų,
krepšininkų,
tenisininkų, dailininkų, šokėjų, muzikantų, dainininkų,
konditerių. 8- okų pomėgiai tokie skirtingi, kad turbūt esame
įvairiapusiškiausia klasė gimnazijoje.
Bendras klasės mikroklimatas puikus – mes draugiški, linksmi,
kartais plepūs ir turintys kitų mažų silpnybių, bet kartu
pozityvūs ir mąstantys.
Auklėtoja Justina Balsė

Mokytoja/-as, kurio niekada nepamiršiu
 Daiva Gerbutavičienė, nes ji mane išmokė puikiai matematikos ir supratau, kad man
matematika labai patinka. (Ramunė)
 Jovita Pinčiuvienė, nes yra
labai kūrybinga. (Otilija)
 Romanas Voronovič, nes jis
yra pats ramiausias ir
geriausiai
išaiškinantis
mokytojas. (Jonas)
 Justina Balsė, nes ji yra
labai gera, draugiška ir
supratinga
auklėtoja.
(Vaiva)

Smagiausias įvykis nutikęs mokykloje
 Kelionė į Lenkiją su klasiokais ir vyresniaisiais gimnazistais. (Vaiva)
 Kai Dominykas pripiešė per fiziką kreivių (kurios rodė keliavimą laiku), o mokytoja
jį praminė Enšteinu.
 Kai vienas mūsų klasiokas pasiteisino, kad pabėgo iš pamokos dėl streso, kurį sukėlė
kontrolinis darbas, kurį turėjome rašyti (Mantas)

Mano klasė
 Šauni, nes mūsų klasė išsiskiria sportiniais gabumais. Didžiuojuosi savo draugais ir
jų pasiekimais. (Daumantas)
 Visi labai draugiški ir
pritariantys geroms idėjoms
(Ramunė)
 Mano klasė linksma ir
vieninga.( Kasparas)
 Mūsų klasė nuostabi, nes mes
esam originalūs ir kai būnam
kartu, visiems gera. (Paulina)
 Klasė patinka, visi draugiški,
didžiuojamės Migle ir Otilija.

(Mantas)

1G klasė
Mokytoja/-as, kurio niekada nepamiršiu






Auklėtoja Neringa Urbonavičienė,
nes ji mums yra ir bus ne tik
auklėtoja, bet ir draugė!
Aušra Kynienė, nes ji yra pati
linksmiausia mokytoja, kurios
pamokos visada būna labai įdomios.
Chemijos mokytojas Romanas, nes jo
pamokos yra be galo įdomios bei
įtraukiančios ir praeina tiesiog
nepastebimai greitai.

Smagiausias įvykis nutikęs mokykloje





Kelionė į Lenkiją, Koperniko muziejų – kelionė buvo tikrai įsimintina ir naudinga.
Neįmanoma išskirti vieno. Gmnazijoje visi įvykiai smagūs!
Daug tokių buvo. Kiekviena diena mūsų klasėje yra lyg naujas nuotykis.
Klasės vakarėlis prieš atostogas.

Mano klasė









Visi visada padeda vieni kitiems, pajuokauja, visuomet linksma ir smagu. Visi mes esame
komanda.
Mes esame komanda, kurioje
visi vieni kitais rūpinasi ir vieni
kitiems padeda.
Nuolat sugalvoja ką nors
smagaus ir įdomaus, bet į
mokslus visada žiūrim labai
rimtai!
Pati geriausia, nes čia visi labai
aktyvūs,
draugiški
ir
tolerantiški.
Mes esam išskirtiniai, visada
išliekam savimi ir nebandom
prisitaikyti prie kitų.

Auklėtojos žodis

Pati šauniausia klasė mokykloje. Kodėl?
Todėl, kad jie ieškantys, netylintys,
provokuojantys, išbandantys. Gal kartais
atrodo, kad per daug. Bet taip jie pažįsta
pasaulį. Šioje klasėje gali dirbti tik tvirti
ir ambicingi mokytojai. Bet ar tai mums ne pamoka? Mano auklėtiniai labai
greitai atskiria neteisybę, nors ir patys linkę išbandyti leistinas ribas ar išsisukti.
Reikia nemažai kantrybės ir noro su jais rasti kalbą. Merginos tik penkios
(Laura, Kamilė, Agnė, Paulina, Rusnė), bet labai motyvuotos. O taip vaikinų
(Albertas, Jonas, Eivydas, Evaldas, Karolis, Povilas, Donatas, Augustas)
charakterių įvairovė. Kiekvienas turi savo pomėgį ir kol kas tai nebūtinai
mokymasis. Bet mes užaugsime, nes jau pradedame suvokti, kas svarbiausia
brandžiam žmogui. Aš tikrai tuo tikiu. Tikiu savo auklėtiniais ir jiems skiriu
man labai svarbius rašytojo Paulo Coelho žodžius:
„Jums reikia šaknų: pasaulyje yra vieta, kur gimėte mokytis kalbėti, patikėti,
kaip mūsų protėviams sekėsi įveikti iškylančias kliūtis. Pagaliau ateis valanda,
kai prisiimsite atsakomybę už tą vietą.
Jums reikia sparnų. Jie iškelia į vaizduotės aukštybes, iš kur atsiveria platūs
horizontai, neša mus svajonių link, skraidina į tolimiausias šalis. Tik turėdami
sparnus, galite pažinti savo artimųjų šaknis ir mokytis jų patirties “.
Auklėtoja Neringa Urbonavičienė

2G klasė
Mokytoja/-as, kurio niekada nepamiršiu









Pavaduotoja ir lietuvių k. mokytoja Ingrida Kapočienė dėl puikaus mūsų nuteikimo mokytis.
(Paulius) , todėl, kad labai gerai ir suprantamai išdėsto temas (Eleonora), nes palaiko ryšį su
mokiniais. ( Jokūbas)
Auklėtojos Daiva, lietuvių k. mokytojos Ingrida ir dailės mokytojos Rasos, nes jos yra supratingos
ir užjaučiančios. (Augustė)
Matematikos mokytojos Daivos Gerbutavičienės, nes per jos pamokas suprantu matematiką.
(Vytautas)
Istorikės Aušros Pačkauskienės dėl ypatingo griežtumo, bet tuo pačiu ir begalinio stengimosi kuo
geriau mus išmokyti. (Paulius)
Geriausios mokytojos man istorikė A.Pačkauskienė, lituanistė I.Kapočienė ir anglų k. mokytoja
Onutė. (Justinas)
Biologijos mokytoja Inga Viltrakienė, nes ji veda pačias įdomiausias pamokas visoje
mokykloje.(Eleonora)
Niekada nepamiršiu Aušros Pačkauskienės, Daivos Gerbutavičienės ir dailės mokytojos
Rasos.(Petras)

Smagiausias įvykis, nutikęs mokykloje





Kelionė į Lenkiją, Koperniko muziejų – kelionė buvo tikrai įsimintina ir naudinga.
Neįmanoma išskirti vieno. Gmnazijoje visi įvykiai smagūs!
Daug tokių buvo. Kiekviena diena mūsų klasėje yra lyg naujas nuotykis.
Klasės vakarėlis prieš atostogas.

Mano klasė






Pati mažiausia gimnazijoje, bet visada labai linksma, vis kas nors pasako kokį juokelį (Eleonora)
Man patinka mano klasiokai
(Petras)
Mano klasė išskirtinė, nes
mūsų mažai ,man patinka
čia mokytis, nes klasėje
vyrauja
gera
nuotaika
(Vytautas)
Turime ypatingų sugebėjimų
padaryti
didžiausias
pasaulyje nesąmones, būti
išradingi ir dar be šito šiltai
bendrauti. (Paulius)

Auklėtojos žodis
Mūsų klasė savotiškai išskirtinė, nes nedidelė, tik 7 mokiniai,
todėl yra puikios galimybės vienam kitą pažinti. Visi esame be
galo skirtingi: kiekvienas savaip ,,spygliuotas“, originalus ir
meniškai laisvamaniškas. Todėl mokytojams su mumis, oi kaip
nelengva: vis reikia galvoti, kaip gi tuos spygliukus
prisijaukinti, kuo juos sudominti, patraukti. Juk norisi, kad visi,
net tie, kurie su mokslais nelabai „draugauja“, galėtų pajusti
atradimo džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savimi ir atrastų jam
svarbius gyvenimo tikslus. Todėl linkiu ne tik sėkmės
egzaminuose, bet ir to tikslingumo, kurio mums taip reikia,
valingumo pasiekti daugiau, nes draugiškumo ir noro sutarti
daugeliui mūsų klasėje tikrai netrūksta.
Auklėtoja Daiva Gerbutavičienė

Kristina Vainiūtė

Rasa Vaitkutė – Žemaitienė
Sunku būtų pamiršti, nes tai labiausiai išsiskirianti
mokytoja, pasakojanti įvairias mistines dailininkų
gyvenimo istorijas bei nutikimus. (Justė)

Teatro mokytojos Kristinos, nes ji charizmatiška
asmenybė, per teatro pamokas sukuria linksmą
atmosferą ir dažnai nustebina įdomiomis užduotimis.

Danguolė Razauskienė
Su šia mokytoja yra be galo linksma tiek mokykloje, tiek projektuose.
Tai šiltas žmogus, kuris drąsiai sako savo nuomonę. (Lukas M.)

Romanas Voronovič
Dėl jo bendravimo su mokiniais ir draugiško, linksmo
požiūrio. (Austė)

Inga Viltrakienė
Nes ji kietas riešutėlis. (Brenda)

Kai teatro pamokoje Aurimas, Tadas ir Rokas dainavo ,,Du gaideliai“ įvairiais žanrais.
(Austė)
Pasiruošimas Kalėdiniam renginiui. Taip pat labai smagu dalyvauti jau antrus metus
organizuojamame protmūšyje. (Ugnė)
Šauni bendruomeniškumo stovykla ir 4G mums suorganizuotos krikštynos. (Rokas)

Kai dėl tvarkaraščio pasikeitimų geografijos mokytoja nusprendė ,,palangauti“ ir atėjo į
pamoką likus tik 5 min. (Aurimas)



Chemikas – tobulas auklėtojas, kuris visada palaiko, pataria, nuoširdžiai padeda.
Bendraklasiai nuoširdūs, draugiški, o mūsų klasė tiesiog geriausia. (Brenda)



Nebūsiu kuklus, bet mes tiesiog geriausi ir patys sau faini. (Aurimas)



Patinka, kad jau antrus metus esame vieningi, esame be galo linksmi, mėgstam
juokauti ir krėsti pokštus. (Lukas M.)



Mano klasė be galo draugiška, turinti gerą jumoro jausmą ir žvelgianti į visas
situacijas su juoku. (Kornelija)



Mūsų klasė išskirtinė tuo, kad visi gerai sutariam, visada prisigalvojam kokių
nesąmonių ir linksmai leidžiam laiką mokykloje. (Austė)



Ypatinga, nes visi skirtingi, bet tuo pačiu ir draugiški. (Tadas)

AUKLĖTOJO ŽODIS
Man atrodo svarbu, kad mano auklėtinių klasė yra
labai tolerantiška. Joje mokosi įvairių charakterių,
skirtingo pasaulio supratimo mokinių, bet atmosfera
klasėje visą laiką yra draugiška ir geranoriška. Be
to, visi auklėtiniai yra labai įdomios asmenybės,
kiekvienas ,,įneša savo skambesį“ į bendrą klasės
kompoziciją, padaro klasę tokią savitą, kokia ji yra
šiuo metu.
Savo auklėtiniams noriu palinkėti gilintis ir būtinai
atrasti save: rasti dominčią profesinę kryptį,
pašaukimą, gyvenime sutikti savo sielai artimą
žmogų. Taip pat linkiu, kad šitame ieškojimų kelyje
jiems nepristigtų draugų ir gyvenimo mokytojų,
visada pasiruošusių pagelbėti ir palaikyti.
Roman Voronovič

4G
MOKYTOJA/-AS, KURIO NIEKADA NEPAMIRSIU
Mokytoja Rima. Ko gero
todėl, kad ji bandė mane
mokyti 5 metus, o aš
išmokau tik keturis
žodžius - у меня есть
мама. ( Martynas)

Valdas Gapsevičius, nes su
juo būdavo labai linksmos
pamokos. (Deividas)

Romanas, nes yra puikus
chemijos mokytojas, kuris
besąlygiškai stengiasi dėl
mokinių gerovės.
(Kornelija)

Informatikos mokytoja
Justina, turinti ypatingą
supratingumo jausmą.
(Jonas)

Fizikos mokytoja A.
Kynienė, nes jos pamokos
smagiausios ir
įdomiausios. (Narūnas)

Nepamiršiu savo auklėtojos
Jovitos Pinčiuvienės. Juk
ji augino ir auklėjo mus,
neišsigando ir nepabėgo.
(Dominyka)

Akimirkos

Jovita Pinčiuviene

Kiekvienam iš mūsų skirta tam tikra kelionė. Tad vienų ji
vingiuota, kitų - tiesi. Žingsniuodamas sutinki įvairiausių
keliautojų; suki į dešinę, į kairę, kai kada sustoji apmąstai, kur eiti toliau...
Ši pastarųjų aštuonerių metų kelionė buvo pati
prasmingiausia: mačiau, kaip žaidėte, išdykavote, rodėte
ragiukus, pirmąjį kartą įsimylėjote, stebėjau, kaip
pamažu, o kartu labai greitai tapote suaugę kaip tas
berželis po mokyklos langu - vakar dar tik su pumpurais,
o šiandien - apsipylęs mažais, bet jau tvirtais lapeliais.
Prasmingiausia, kad stebėdama ir mokydama Jus, pati
labai labai daug išmokau. Ačiū Jums.
Norėčiau palinkėti, kad nepamirštumėte, jog gyvenimas
yra žaidimas, kuriame esame laisvi patys kurti. Menas yra
atrasti savyje tą laisvę ir leisti sau improvizuoti.

SMAGIAUSIAS ĮVYKIS NUTIKĘS
MOKYKLOJE

KORNELIJA

AUSRINE

Mūsų surengtos
vienuoliktokų
krikštynos.

3g klasės
surengtas
šimtadienis.

DOMINYKA

Šimtadienio
organizavimas VII
laidai!
Anonimas
Būdami mažesni klasiokai padarė didelį medinį
kryžių, lakstė su juo po mokyklą, o po to pakabino
ant sienos prie mokytojos stalo – teko daug aiškintis,

Mano
klasė...
Šauni savo
pasiekimais
ir kas dieną
tvyrančia
gera
nuotaika.
(Jonas)

Išskirtinė gražiu
bendravimu,
gera nuotaika,
,,prikoliukais“
- džiaugiuosi
savo
klasiokais.
(Adomas)

Mano klasė yra
mano šeima vieninga,
nepasiduoda
nti ir
pašėlusi.
(Dominyka)

Mūsų klasė yra kaip
šeima, kaip
kumštis. Ir šiaip
mes faini... Išvis
auksiniai vaikai,
nepakartojamos
personos.
(Genutė)

Sudaryta iš
išskirtinių
žmonių,
nuostabių, šiltų
asmenybių,
kurių aš
niekada
nepamiršiu.
(Rokas)

Pati geriausia,
protingiausia
ir šauniausia!
Esame viena
nuostabi
šeima!
(Kotryna)

Pati linksmiausia
ir
draugiškiausia
. Patinka, kad
visi taip
šeimyniškai ir
šiltai
bendrauja.
(Šarūnas)

Vieninga ir labai
draugiška, daug
protingų ir
besistengiančių
mokinių, kurie
motyvuoja
stengtis.
(Deividas)

Aš didžiuojuos
savimi, nes
mokykla mane
labai pakeitė.
Tapau
stipresnė,
motyvuota
asmenybė.
(Martynas)

