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Gimnazijos laikraščio redakcija 

Gyvenimas – tai kelionė. Žingsnis po žingsnio. Jei kiekvienas žingsnis 

bus stulbinantis ir nepaprastas, tai toks bus gyvenimas... Nepraleiskite 

veltui nė akimirkos. Nežiūrėkite kitiems pro pečius. Žvelkite žmonėms 

tiesiai į akis... Pojūčiai, postūmiai, troškimai, emocijos, idėjos, susitiki-

mai- nieko nepraraskite. Ir vieną dieną suprasite, kaip tai svarbu ir ne-

pakeičiama. 

Kasdien sužinokite ką nors nauja apie save ir kitus. 

Kasdien stenkitės įsisąmoninti nuostabius dalykus, egzistuojančius mūsų 

pasaulyje. 

Ir neleiskite, kad kas nors jus įtikintų priešingai. 

Pažvelkite į gėles. Pažvelkite į paukščius. Pajuskite švelnų vėjo dvelks-

mą... Ir dalykitės viskuo su kitais. 

Vienas iš didžiausių komplimentų yra kam nors pasakyti: „Pažvelk, 

koks saulėlydis!” 
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tik ateitis - mūsų 
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Blezas Paskalis 

Gero kelio, abituriente! 

Mintys ir senten-

cijos apie ateitį 

Paskutinis skambutis –  svarbi abi-

turientų šventė. Tikiu, kad dėl vie-

nos ar kitos priežasties jos laukia 

visi. Vis dėlto tai naujo gyvenimo 

etapo pradžia. Šia proga šnektelėjau 

su beveik dvidešimt mokyklos mo-

kytojų. Nuoširdūs ir pozityvus lin-

kėjimai abiturientams skambėjo 

mokytojų lūpose.... 

Žinoma, šnekinau visus pavaduoto-

jus. Pavaduotoja Rasa Pragulbec-

kienė pasakojo, kad kiekviena laida 

palieka gilesnį ar mažiau ryškų pėd-

saką mokyklos gyvenime. Ne išim-

tis ir ši laida – su „žiburiukais“, kuriais 

didžiuojasi, bei su „dygliukais“, kurių nie-

kaip nesugebėjo suglostyti. Pavaduotoja 

teigia, kad bet kokiu atveju, tai yra dalis 

mokyklos istorijos. O  linkėdama moki-

niams sėkmės pasakė: „Visa, ko trokštate, 

pasiekiama! Visa, ko esate verti, jūsų lau-

kia!“  

Pabendrauti teko ir su visų mylimu pava-

duotoju Ramūnu Dobranskiu. Apie dvy-

liktokus R. Dobrankis sakė taip: 

„Sveikinu XVIII laidos „Vėtrungės“ abi-

turientus, kurie po dvylikos mokymosi 

metų sulaukė paskutinio skambučio. Per 

dvylika metų buvo visko – tinginystės 

epizodų, bėgimo iš pamokų, serijos viene-

tų ir dvejetų, nelaimingos meilės, išdaigų, 

bet patirta ir gražių, laimingų akimirkų. 

Nuostabu, kad Jūs mokėtės iš savo ir kitų 

klaidų ir siekiate tikslo. Laukia dideli iššū-

kiai – egzaminų sesija, profesijos pasirin-

kimas ir tai priklauso tik nuo Jūsų valios ir 

pastangų. Būkite stiprūs ir teisingi savo 

darbuose.“ Pavaduotojas pasakoja, kad 

paskutinis skambutis kiekvienais metais 

sukelia jaudulį širdyje, tačiau jis žino, kad 

rugsėjį vėl sugrįš. Pačiam pavaduotojui 

labai norėjosi būti abiturientu ir greičiau 

baigti mokyklą. Ir kai pagaliau (1968 me-

tais) juo tapo, suprato, kad tai paskutiniai 

mokslo metai Šilutės I-oje vidurinėje ir 

kitą rugsėjį jo čia jau nebebus. Nuskambė-

jus paskutiniam skambučiui už mokyklos 

durų liko prisiminimai, draugai, dėstę mo-

kytojai, klasės auklėtoja, pirmosios skaity-

tos knygos, jaunatviški nuotykiai ir pirmo-

ji meilė. Visa, ką patyrė mokykloje, pava-

duotojui tai tarsi graži pasaka su laiminga 

pabaiga. O palinkėjimas šių metų abitu-

rientams labai nuoširdus ir trumpas: 

„Tegul Jūsų gyvenimo patirtis gimnazijoje 

padeda savarankiškame gyvenime siekti 

aukštų asmeninių tikslų.“ 

 Pavaduotoja Jurgita Šimeliūnienė abitu-

rientų laidą apibūdino būtent taip: „Šios 

kartos ryšulėlyje yra tokių prieskonių, ku-

riuos mėgstu, ragauju ir ragausiu be galo... 

Taip, jie kai kam gal atrodė piktžolės, nes 

nesimokė arba nusimokė J, nes daugiau 

pritarė, nei darė, bet... Jie buvo nuoširdūs, 

atviri ir jautrūs. Ir dauguma jų pažinau 

popamokinėje veikloje: MT, renginiuose, 

protmūšiuose. Jie- rozmarinai, krapai, mė-

tos, gvazdikėliai ir... Jie - Monika, Eglė, 

Kamilė, Danielius, Aurelija, Aldas, Greta, 

Kristijonas, Julija, Šarūnas, Valdonė, Dei-

mantė, Kornelijus ir kt. visada bus žiups-

nelis, pagardinęs „Vėtrungę“ įmantriau-

siais skoniais. Žinoma, negalėsiu pamiršti 

ir „čiliukų“, svarstomų VGK (pastebėjau, 

kad jų pavardės labiausiai ir įsirėžia at-

mintin). Tiesą pasakius, kai kurių bus la-

bai sunku „atsisakyti“, bet suvokiu, jog 

šafranu nesimėgausi kiekvienoje kartojeJ.“ 

Pačios pavaduotojos paskutinis skambutis 

buvo šventė  ne tik mokyklai, bet ir visai 

kaimo bendruomenei.  Pavasarinių gėlių 

(neužmirštuolių, alyvų, kaštonų ir kt.) gir-

liandos jokiems dabartiniams kalėdiniams 

papuošimams neprilygtų, o aplinkinių 

šypsenos, linkėjimai ir palydėjimai žvilgs-

niu buvo labai labai geranoriški, kad net 

patys nuo jų švytėjo. Labiausiai pavaduo-

tojai įsiminė šios šventės rytas. Visa klasė 

važiavo parsivežti auklėtojos, kuri gyveno 

už dešimties kilometrų. Mokyklos direkto-

rius geranoriškai leido važiuoti mokykli-

niu autobusiuku. Tik, deja, likus trims 

kilometrams iki mokyklos pritrūko benzi-

no, tad teko stabdyti pakeleivingas maši-
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nas, jog keletas klasės draugų galėtų nuvykti iki degali-

nės. O tuo metu visi mokyklos mokiniai, mokytojai, tėvai 

trypčiojo šaltoką rytą lauke daugiau nei valandą. Labai 

įsiminė šis epizodas. Tai buvo labai stipru, jautru ir paky-

lėta. Tokios akimirkos duotos žmogui patirti vieną kartą. 

O šių metų abiturientus motyvuoja taip: „Palinkėsiu Tėvo 

Stanislovo mintimis : „Trys dalykai man sunkūs, ketvir-

tas visai nežinomas:/aro kelias padangėje,/žalčio takas ant 

uolos,/laivo kelias jūros vandenyje/ ir žmogaus kelias 

jaunystėje.“ Pirmyn, jaunasis žmogau! Kad niekad neno-

rėtum būti paprastu tvenkiniu, kad netaptum maurais už-

klotu liūnu, kad netaptum visas pamazgas su savim ne-

šančiu, o vasarą išdžiūstančiu upeliu. Ir, ak, kad vieną 

dieną rastum krantą. Kad rastum, kur priglusti ir atsi-

kvėpti prieš naują kelionę.“  

Na, ir kaipgi be mokyklos direktoriaus Ramvydo Juš-

kos! Direktoriui dvyliktokai įsiminė ir nesuprantamais, ir 

gerais dalykais. Labai linksmais gimnazijos renginiais, 

kuriuos rengė mokinių tarybos nariai, puikiais olimpiadų 

rezultatais (Š. Rimkaus, V. Maldžiaus, V. Klastaitytės), 

tačiau vienas tų nesuprantamų dalykų direktoriui yra tai, 

kad abiturientai (ne visi) turi neigiamų įvertinimų, juk 

jiems jau 18-19 metų, o tai geriausi jaunystės metai!!! 

Direktoriaus paskutinis skambutis, švelniai tariant, buvo 

senokai – 1972 metais, tačiau paskutinę pamoką, paskuti-

nį skambutį direktorius prisimena ir prisimins visą gyve-

nimą. Tai buvo atsisveikinimas su klasės draugais, nes 

žinojo, kad susitikti teks vis rečiau ir rečiau. Taip ir buvo. 

Na, o linkėjimas skamba taip: „Išeinate... Kiekvieno ke-

lias skirtingas. Paleidote viską: ir kas gražu, ir kas nemie-

la. Palikote tai, ko pasiimt negalite: jaunystės, draugų, 

pirmosios meilės. Ir visi gerai žinote, jog kelio atgalios 

nėra...“ 

Taip pat bendradarbiavau su pakankamai daug mokytojų, 

kad šį straipsnį būtų ne tik verta, bet ir įdomu skaityti. 

Kai kurie mokytojai buvo man išvis nepažįstami, tačiau 

visi maloniai bendravo. Viena iš pirmųjų, kurią aplan-

kiau, buvo Nina Smirnova. Mokytoja parašė nuostabų 

palinkėjimą šiemetiniams abiturientams: „Jeigu esi pro-

tingas, vadinasi, žinai atsakymus į visus klausimus, o kai 

žinai visus atsakymus, nebelieka vietos svajonėms. Kai 

neturi svajonių, nebėra ko daugiau laukti. Tad linkiu nie-

kad nesiliauti svajoti.“  

Mokytoja Rasa Brazinskaitė pasakojo, kad per savo 

Paskutinio skambučio šventę jautėsi pakylėta. Baigėsi 

vienas etapas, o prieš akis, atrodo, buvo tikras rojus. De-

ja, deja... Tačiau atmintyje (ir realybėje) išliko pasodintas 

medis, antras gyvenime gautas oficialus dokumentas – 

atestatas. O mūsų dvyliktokams mokytoja linki svajoti ir 

įgyvendinti svajones, mylėti ir būti mylimiems, ieškoti 

gyvenimo prasmės ir atrasti ją mažmožiuose.  

Lietuvių kalbos mokytoja Kristinai Adomavičienei teko 

mokyti šių metų abiturientus, tad mokytoja papasakojo, 

kuo jai įsiminė ši laida: „Jaučiu, kad juos prisiminsiu. Tai 

kontrastų kupina laida. Ir mokinių joje buvo visokių: stro-

pių, ramių, maištaujančių, abejingų ir net tinginčių.Vienu 

žodžiu, jų apibūdinti neįmanoma. Gal ir gerai, kad taip 

buvo – įdomiai su jais gyvenau.“ Mokytoja iki pat šiol 

prisimena savo Paskutinio skambučio šventę – tai buvo 

gegužės 25-oji. Mokytoja tądien džiaugėsi, kad vargai 

pagaliau baigėsi. Tada dar neįtarė, kad po penkerių metų 

vėl grįš į mokyklą ir įstrigs joje, ko gero, visam gyveni-

mui. Grįžti į tą dieną ji taip pat norėtų - buvo visai neblo-

gas vakarėlis. Abiturientams mokytoja parašė įkvepiantį 

palinkėjimą: „Gyvenimas – tai ne rašinio pastraipos rašy-

mas, kurią, reikalui esant, gali koreguoti, papildyti ar net 

perrašyti iš naujo. Gyvenime per daug klysti negali. To-

dėl linkiu nedaryti klaidų, o klaidelių padaryti  netgi pa-

tarčiau... Jos žmogui netgi naudingos.“ 

Paklausiau muzikos mokytojos Vidos Auglienės, kuo jai 

įsiminė ši abiturientų laida, mokytoja atsakė, kad negali 

kalbėti apie visus, tik apie 4B muzikantus. Mokytoja sa-

ko, kad tai patys nuostabiausi mokiniai ir puikūs muzi-

kantai, džiaugiasi, kad prasmingai su jais praleido laiką. 

O tas prasmingumas slypi koncertinėje veikloje. Savo 

Paskutiniojo skambučio mokytoja neatsimena, bet į tą 

dieną grįžti nenorėtų. Mokytojos nuomone, gyvenimas 

dovanoja vis naujų įvykių, o be to, sakoma, kad viskas 

turi vykti savo laiku. Dvyliktokams linki bet kokioje situ-

acijoje išlikti sąžiningais bei garbingais, siekti tikslų, o ne 

plaukti pasroviui. O prie viso to priduria: „Ir dar yra toks 

žodis altruizmas. Taigi, būk altruistas!“ 

 Mokytoja Ramunė Petronienė apie dvyliktokus sakė 

štai taip: „Daug puikių, motyvuotų dvyliktokų! Per tuos 

metus, kuriuos teko praleisti mokant šią laidą, būta daug 

linksmų nutikimų – mokiniai turi puikų humoro jausmą. 

Daugelis – tikros asmenybės, todėl įsiminė apie kiekvie-

ną kažkas unikalaus: Laurynas –  konkretus ir žinantis, ko 

nori, Aldas –  rašo be galūnių, Vladas ir Austėja nuolat 

stebino savo išprusimu, apsiskaitymu, mąstymo eiga. La-

bai džiaugiuosi, kad buvau šių vaikų mokytoja.“ Paskuti-

nio skambučio šventė mokytojai įsiminė nuotaika, jaus-

mu, kad baigiasi toks gražus ir ilgas gyvenimo etapas. Be 

to, įsiminė kelionė prie jūros. Po šventės mokykloje visi 

keliavo į Melnragę, buvo puikus oras, didelė kompanija, 

pokalbiai apie artėjančius egzaminus, dainos. Na, o šių 

metų abiturientams mokytoja linki taip: „Sakoma, kad 

vienintelis pastovus dalykas yra pokyčiai. Todėl noriu 

palinkėti nebijoti pokyčių, o jais džiaugtis, juos priimti su 

dėkingumu širdyje. Tegu šiemetiniai pokyčiai būna ge-

riausi ir tokie, kokių tikėjotės!“ 

 Chemijos mokytoja Jolanta Krutkevičienė sako, kad 

kaip ir kiekvienoje laidoje, taip ir XVIII-oje visokiausių 

abiturientų yra, matyt, visokių ir reikia. O abiturientų lai-

da mokytojai įsimintina jau vien todėl, kad šiemet gimna-

ziją baigia jos jaunesnysis sūnus. Savo Paskutinio skam-

bučio šventę mokytoja apibūdina taip: „Paskutinis skam-

butis mano Klaipėdos 10-oje vidurinėje buvo jaudinantis, 

nes suvokiau, kad daugiau manęs, kaip mokinės, jis ne-

kvies į klasę, klasės draugai išsibėgios, mokytojus sutik-

siu tik atsitiktinai. Ar norėčiau sugrįžti? Turbūt ne, nes 

viskas vyksta savo laiku ir nereikia galvoti, kas būtų, jei-

gu... Gyventi reikia šiandien!“ Abiturientams linki išmok-

ti prisiimti atsakomybę už savo veiksmus ir siekti svajo-

nės.  

Visų mylima mokytoja Eglė Kleivienė  apie abiturientus 

atsiliepia taip: „Ši abiturientų laida buvo mano didysis 

džiaugsmas ir gaivos gūsis. Vieni kitiems buvom tikri ir 
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nuoširdūs - ne-

apsimetinėjau 

„kieta“ moky-

toja, o jie - pa-

vyzdingais 

moksliukais. 

Mūsų buvimas 

kartu daugiau 

panašėjo į 

šventę, nei į 

monotonišką 

darbą. Jei reik-

tų pildyti meti-

nę darbų ata-

skaitą, ji būtų 

gausi projek-

tais, susitiki-

mais, rengi-

niais. Bet tik 

mes patys žinom, kiek už to slypi sprogdinančių emoci-

jų… Tai buvo tikri mano vaikai.“ Iš savojo Paskutinio 

skambučio šventės mokytoja atsimena tik neužmirštuoles 

ant stalo, o savo vaikams mokytoja norėtų palinkėti, kad 

gyvenimas jų nenubaustų perteklium ir materialine gero-

ve. Mokytoja linki būti amžinai alkaniems (kaip sakė St. 

Jobsas) - tik tai privers jus nestovėti vietoje, o nuolat kur-

ti, tobulėti, ieškoti.  

Lietuvių kalbos mokytojai Ingai Leonavičienei pasisekė 

mokyti tik vieną grupę II-oje gimnazijos klasėje. Tai bu-

vo tylūs, labai nuoširdūs ir kūrybingi vaikai. Mokytoja 

sako niekada neužmiršianti kalėdinės pasakos linksmų 

improvizacijų, „šokoladinės“ pamokos prieš rašinį. Savo 

Paskutinio skambučio šventę mokytoja atsimena būtent 

taip: „Mano paskutinis skambutis aidėjo toje pačioje mo-

kyklos salėje. Manau, kad tą jausmą išgyvena visi. Tai 

džiaugsmas, persipynęs su nerimu, jauduliu, nes būsima 

egzaminų sesija – naujo etapo pradžia“. Mokytojai dvy-

liktokams norisi palinkėti, užvėrus gimnazijos duris, ne-

užverti durų į mokslų šventoves, juk mokslo šaknys visai 

nekarčios, o vaisiai – svaiginantys.  

Lietuvių kalbos mokytoja Rita Meržvinskaitė – Pampa-

rienė abejoja, ar ši abiturientų laida pasižymi išskirtinė-

mis žiniomis, tačiau sako, kad juokingi nutikimai lydėjo 

beveik kasdien. Jau vien ką reiškia Ryčio Engelaičio S. 

Nėries poemos „Stalinui“ studijavimas... Mokytoja linki 

abiturientams atrasti save ir nepamiršti pasijuokti iš ko-

miškų ir apgailėtinų gyvenimo situacijų.  

Nors mokytojos Ramunės Klimienės ir nepažinojau, 

tačiau bendradarbiauti su ja buvo išties malonu. Mokyto-

ja sako, kad ši dvyliktokų karta ypatingomis žiniomis gal 

ir nepasižymėjo, bet jų nuoširdumas, pagarba mokytojui 

sužavėjo ją. O kalbėjo būtent apie 4B1 (2) grupę. Pasku-

tinysis skambutis mokytojai nuskambėjo prieš 18-ka me-

tų. Mokytoja sako vis dar girdinti tą skambesį, kai prisi-

minimais grįžta į praeitį. Ypatinga atmosfera, už širdies 

griebianti melodija, svajingas valsas, padėkos, gėlės, mo-

kytojų, auklėtojų dėmesys, žemesniųjų klasių mokinių 

pagarba visad išliks atminty... Dirbdama gimnazijoje mo-

kytoja kasdien girdi skambutį, tačiau būtent to, paskuti-

nio ir vienintelio, jau niekad nebeatkartos! Paskutinio 

skambučio šventės proga mokytoja linki sėkmės egzami-

nų sesijoje. Na, taip pat linki nepamiršti anglų kalbos ir 

drąsiai praktikuoti ją, siekiant asmeninių tikslų gyveni-

me.  

Tikriausiai daugumai žinomas mokytojas Saulius Bire-

nis sako, kad ši dvyliktokų laida pasižymėjo savo darbš-

tumu bei žinių troškimu. Pamokose visi stropiai dirbdavo 

ir stengėsi kuo geriau įsisavinti pateiktas žinias. Paskuti-

nysis skambutis mokytojui buvo džiaugsminga diena, 

tačiau tuo pačiu ir kupina liūdesio, nes baigus mokyklą 

teko atsisveikinti su draugais bei mokytojais, kurie ves-

davo į žinių šalį. Abiturientams mokytojas linki įgytas 

žinias pritaikyti ir gyvenime, taip pat, kad nestigtų noro 

tobulėti, nes tobulėjimui ribų, anot mokytojo, nėra.  

Anglų mokytoja Birutė Buinevičienė, baigusi mokyklą 

prieš 39-erius metus, taip pat pasidalino savo paskutinio-

jo skambučio įspūdžiais: „Tai buvo Klaipėdos 14-oje 

vidurinėje – dabar „Ąžuolyno“ gimnazija. Kadangi buvo 

Sovietų Sąjungos laikai, tai pagrindinė problema mergai-

tėms buvo, iš kur gauti gražių rūbų pasipuošti. Tada par-

duotuvėse praktiškai nebuvo įmanoma nusipirkti, todėl 

reikėjo eiti pas siuvėją arba siūtis namie kartu su mama. 

Todėl su mama sukūrėme ir pasiuvome suknelę. Visos 

mergaitės atrodė puikiai (pagal tų laikų supratimą), o da-

bar mažų mažiausiai tai atrodytų juokinga. Labai visi 

laukė šventės aktų salėje ir buvo labai įdomu pažiūrėti, 

kaip visi atrodys ne su uniforma, kuri buvo rudos spalvos 

klostuota suknelė, juodos prijuostės ir baltos apykaklės 

su rankogaliais, kuriuos kiekviena mergaitė stengėsi pa-

siūti, numegzti kuo įdomesnius, originalesnius. Eidami į 

šventę mes buvome baigę 11 klasių ir praktiškai žinojo-

me, kur stosime, nes egzaminų rinktis nereikėjo, o juos 

laikėme visų mokomų dalykų (dalį raštu, dalį žodžiu). 

Todėl problemos apie prileidimą ar neprileidimą prie eg-

zaminų nebuvo ir visų nuotaika buvo puiki, nes tais lai-
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kais mokiniai nepraleidinėjo pamokų (nebent visa klasė 

pabėgdavo iš pamokos, bet retai), todėl ir nekilo problemos 

būti neprileistam prie egzaminų ir tai išgirsti per paskutinio 

skambučio šventę, skaitant direktoriaus įsakymą. Stojant į 

aukštąją mokyklą, reikėjo laikyti visus stojamuosius egza-

minus (jei mokyklos pažymių vidurkis buvo mažesnis už 

4,5 balo (5-balėje sistemoje), o jei vidurkis buvo daugiau 

kaip 4,5, tai reikėjo laikyti tik lietuvių kalbos egzaminą raš-

tu (rašyti rašinį). Todėl mūsų laikais egzaminus tą vasarą 

laikiau du kartus – baigdama mokyklą ir stodama studijuoti. 

Todėl laukė ilga, kupino pasiruošimo egzaminams vasara. 

Pati šventė buvo džiugi su mokyklos meno kolektyvų pasi-

rodymais, testamento vienuoliktokams skaitymu, puikiu 

vienuoliktokų paruoštu renginiu, padėkų įteikimu aktyviau-

siems mokiniams. O vakare, aišku, laukė vakarėlis pas vie-

ną klasės draugę Šernų sodo namelyje.  Tada vaikai beveik 

nevartojo alkoholio (o tuo labiau narkotinių medžiagų), nes 

nebuvo galimybės nusipirkti (nebuvo parduotuvėse – tik 

pagal talonus), todėl visą naktį praleidome kalbėdami apie 

gyvenimą ir dalijomės prisiminimais apie mokykloje pra-

leistus metus, šokome ir dainavome. Sugrįžti norėčiau ne-

bent pažiūrėti į save iš šono (kaip atrodžiau, elgiausi, mąs-

čiau), o šiaip gyvenime nereikia žvalgytis atgal, reikia sva-

joti apie ateitį ir įgyvendinti savo svajonę.“  Na, o palinkėji-

mą abiturientams mokytoja išsakė tokį: „Viskas gyvenime 

ateina ir praeina. Užmirškite, kas buvo neigiama Jūsų mo-

kykliniame gyvenime ir prisiminkite tik malonius, links-

mus, pozityvius dalykus. Prisiminkite jus gerbusius ir mylė-

jusius mokytojus, perimkite jų vertybes ir vadovaukitės 

gyvenime. Turėkite tikslų visur ir visada ir siekite juos įgy-

vendinti iki 100%. Nelaikykite mintyse ir širdyje juokių 

nuoskaudų, o žvelkite tik į priekį. Gyvenimas yra gražus ir 

įspūdingas, o kol esate jauni – Jūs viską galite!“  

Labai šiltai buvau sutikta psichologės Renatos Baltrimie-

nės kabinete. Psichologė sako, kad kiekviena laida yra kito-

kia, kažkuo brangi. Su vienais tenka bendrauti ir pažinti 

daugiau, su kitais – mažiau. Tačiau labiausiai įsimena nuo-

širdus bendravimas. Paskutinio skambučio šventė psicholo-

gei įsiminė štai kuo: „Tai buvo šventė, kurią prisimenu ir 

dabar. Kartais pavartau mokyklines nuotraukas, miela prisi-

minti. Ta diena buvo ypatinga, pilna susikaupimo, bet kartu 

ir džiugesio. Su kai kuriais bendraklasiais ryšiai išlikę iki 

šiol.“ Dvyliktokams nuoširdžiai linki nuolat turėti puikių 

svajonių ir gebėti jas įgyvendinti.  

Anglų kalbos mokytoja Daiva Ivaškevičiūtė pasidžiaugė 

abiturientų pasiekimais: Urte Pašilyte, kuri trečioje klasėje 

dalyvavo anglų kalbos oratorių konkurse, kurį laimėjo ir 

atstovavo mokyklai Respublikiniame oratorių anglų kalba 

konkurse LCC Tarptautiniame universitete; Liveta Arčiuly-

te, kuri būdama trečioje klasėje, dalyvavo Vakarų Lietuvos 

gimnazijų mokinių rašinio anglų kalba konkurse 

„Emigracija – ar tai laimės paieškos?“ ir III-IV gimn. klasių 

mokinių grupėje užėmė III-ąją vietą; Viktorija Ambrazaity-

te, kuri būdama trečioje klasėje, dalyvavo Vakarų Lietuvos 

gimnazijų mokinių rašinio anglų kalba konkursas 

„Emigracija – ar tai laimės paieškos?“ ir III-IV gimn. klasių 

mokinių grupėje apdovanota už informatyviausią rašinį. 

Mokytoja visiems abiturientams Paskutinio skambučio 

šventės proga linkėjo sėkmės ateityje! 

Na, o  aš linkiu, kad visi šie mokytojų linkėjimai Jums išsi-

pildytų su kaupu. Gero kelio! 

Goda Maciulevičiūtė 2e 

Klaipėdos ,,Vėtrungės” gimnazijos 1a ir 1b kl. mokinių  

tapybos paroda ,,Peizažas. Spalvų mirgėjimas” 
Didesnę darbų dalį pamatysite II a. fojė 

 

 

Mokytoja Sandrija Donskienė 



Mokinio biblioteka 
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Kiekviena mintis 

kuria mūsų ateitį.  

Louise Hay 

 

Kai visko netenka-

ma, vis dėlto dar lieka 

ateitis.  

Louise Hay 

 

Jeigu šiandien save 

matyčiau tokį patį, 

koks buvau praeityje, 

mano praeitis prisi-

keltų ir taptų mano 

ateitimi..  

Viljamas Džeimsas 

 

Ateitis – mokyklos 

mokytojo rankose. 

Victor Hugo 

 

Ateitis visada atro-

do geresnė už praeitį 

ir dabartį, nes kitaip 

nebūtų verta gyventi... 

Victor Hugo 

 

Ateitis priklauso 

tiems, kurie tiki savo 

svajonių grožiu.    

Eleonora Ruzvelt 

  Atsisveikinant su ketvirtokais 

  Kažin, ar pavyktų surasti žmogų, 

kuris  nenorėtų būti gyvenime laim-

ingas? Kažin, ar atsirastų bent vienas 

abiturientas, kuris nenorėtų baigti 

mokyklos? Taip, brangieji abiturien-

tai, baigiasi Jūsų „kančių“ metas. 

Liko tiek nedaug ir Jūs baigsite 

gimnaziją...  

   Jūs jau suaugę – dailios merginos, 

šaunūs vaikinai. Kažkuo ypatingu 

neišsiskiriantys iš daugelio abiturien-

tų laidų, bet kiekvienas individualus, 

kažką savito turintis. Norėčiau pami-

nėti keletą Jūsų „išskirtinių“. Eglė D. 

– šaunuolė, kuri bėga, lekia, noriai 

dalyvauja visur, kur tik spėja (šoka, 

deklamuoja, veda renginius). Tikrai 

„neprapulsi“, Eglute. Dėkoju Tau už 

dalyvavimus meniniuose skaitymuo-

se. Nuo Eglės stengiasi neatsilikti ir 

Danielius O. Reikia ar nereikia, bet 

renginiai svarbiau nei pamokos. Ti-

kiuosi surasi save, Danieliau. Šau-

nuolės mergaitės – Danielė B., San-

tana K., Irma V., Aurelija B. ir kt., 

kurios į daugelį dalykų sugeba pa-

žvelgti giliau, plačiau. Jūsų  netradi-

cinis mąstymas, manau, padės surasti 

savo gyvenimo kelią. Apie kiekvieną 

galima kažką gražaus pasakyti. Kad 

ir apie Edviną G., kuris niekaip neiš-

moko rašyti taip, kad jo raštą būtų 

įmanoma perskaityti be padidinamo-

jo stiklo.  Bet žinau, Edvinai, kaip tu 

stengeisi. Pagaliau paskutinį rašinį 

perrašei taip, kad visi džiaugėmės 

galėdami perskaityti tavo raštą. Šau-

nuolis!     

   Žinoma, ne visų indėlis ir pastan-

gos į mokslą vienodi, todėl ir rezulta-

tai skirtingi. Ne visi vertinote tai, kas 

duodama, ne visi branginote ir pačią 

gimnaziją – savo antruosius namus. 

Tačiau neseniai girdėjau ne  vieną 

Jus sakant, kad  „Artėjant mokslo 

metams į pabaigą, kažkodėl darosi 

liūdna“. Taip, kai netenkame ko, ta-

da ir pradedame vertinti. Kai išeisite, 

paliksite mokyklą, noriu tikėti, po 

kiek laiko sugrįšite aplankyti ir prisi-

minti, kad ne taip jau blogai čia bu-

vo.... 

    Prieš daugelį metų man, kaip ir 

Jums, norėjosi kuo greičiau baigti 

mokyklą, išvykti kitur, įgyti naujos 

patirties, pažinti kitokį gyvenimą. 

Tačiau atėjus paskutinio skambučio 

šventei, mes, kelios mergaitės, taip 

įsiraudojom, kad net laiku negalėjom 

nueiti į aktų salę. Klasės vadovė ne-

žinojo, ką daryti ir pasikvietė direk-

torių, kuris griežtu tėvišku žodžiu 

mus „apramino“.  O paskutinį skam-

butį dabar man visados primena žy-

dinčios alyvos, nes prie mokyklos 

Mosėdyje per šią šventę jos visada 

sužydėdavo. 

   Palinkėti norėčiau (nieko keista, 

pasakysite) skaityti knygas, daug 

knygų – nes ten sukaupta gyvenimo 

išmintis, o tos išminties Jums tikrai 

dar prireiks. Banalu? Galbūt. Bet ne-

gi teisybė gali būti banali? Tą patį 

galima pasakyti ir kitaip: tik kvailas 

mokosi iš savų klaidų, protingas mo-

kosi iš svetimų.  

   Tačiau nevertėtų kopijuoti knygų 

herojų poelgių, sumanymų ar pasi-

rinkimo, juk jūs – tai ne jie. Svar-

biausias dalykas, kurį Jums suteiks 

knygos, - tai kitoks požiūris į tą ar 

kitą reiškinį. Reikia žinoti, kad di-

džiausias klaidas  savo  gyvenime 

padarome ne todėl, kad būtume kvai-

li, o todėl, kad įsikibę laikomės savo 

požiūrio, kurį manome esant vienin-

telį teisingą. Atverkite širdį ir akis, 

apsidairykite aplink ir pamatysite, 

kad horizontai ir galimybės yra beri-

bės, kad pasaulis įvairiaspalvis, dau-

giasluoksnis, begalinis savo formų ir 

būdų įvairove, o knygos padės Jums 

suvokti, kad bet kuris gyvenimo bū-

das yra galimas ir todėl gerbtinas. 

 

                  Lietuvių kalbos mokytoja 

Augenija Grakauskienė 
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Abiturientų mintys apie mokyklą 

Mokykloje prabėga gražiausi jaunystės metai. Patiriame ir džiaugsmo, ir liūdesio, ir  draugysčių, ir  išdavysčių. 

Vienaip ar kitaip mokykla palieka gilų įspūdį visam gyvenimui. O ką galvoja apie savo mokyklą dabartiniai 

„Vėtrungės” gimnazijos abiturientai?  

Ar laukiate Paskutinio skambučio šventės? 

-Tiesą sakant, nesvarbu, nuomonės šiuo klausimu neturiu. Pagrindinės šventės - šimtadienis ir išleistuvės- yra la-

biausiai laukiamos ir aptarinėjamos, o paskutinis skambutis... Praktiškai net nežinau, kokia tai šventė. 

 

-Taip, laukiu, bet šiek tiek liūdna, jog teks palikti mokyklą. 

 

-Tai žinoma. Neįsivaizduoju, kaip kitaip atsisveikinčiau su mokykla ir pradėčiau gyventi savarankiškai. To nepatir-

ti būtų tas pats, kaip išeiti iš namų be batų. 

 

 -Ne, nelaukiu, nes bus liūdna palikti mokyklą, bet tuo pačiu ir laukiu, kadangi įdomu pamatyti, kaip paskutinis 

skambutis atrodys ir ką mums yra paruošę gimnazijos trečiokai. 

 

 -Iš dalies taip, iš dalies ne... 

Kokios tikitės Paskutinio skambučio šventės? 

-Nuotaikingo, linksmo ir šiltų orų. 

 

 -Kupino gerų emocijų, geros atmosferos. 

 

-Linksmo, įsimintino. 

 

- Paskutinio skambučio šventę noriu matyti linksmą, tuo pačiu ir ilgesingą, kad būtų apžvelgti visi gimnazijoje pra-

leisti metai. Tuo pat norėčiau išgirsti mokytojų komentarus, pamatyti juos visus vienoje vietoje ir kad šventė būtų 

šilta, ne žeminanti. 

 

-  Dar apie tai negalvojau, ar bent jau stengiausi negalvoti.  

 

- Tokio, kur galėčiau pasiremti B. Sruogos mintimis ir trigonometrijos funkcijomis, kad turiningai praleisčiau laiką. 

Kas per visus gimnazijos metus įsiminė labiausiai?  

- Labiausiai įsiminė kai kurie mokytojai ir jų mėgstamiausi posakiai, kurie dar ilgai kels nuotaiką juos prisiminus. 

- Labiausiai įsiminė gimnazijos gimtadienio renginys, visi vaidinimų pasiruošimai. Kai kurie mokytojai visada pa-

siliks atmintyje. 

 - Galbūt šimtadienis, kuris buvo puikiai suorganizuotas mūsų pačių. Tikrai paliko malonių prisiminimų. 

- Niekados nepamiršiu, kaip ketvirtą valandą ryte mane pažadino matematikos mokytoja, kad išsyk „iškratyčiau” 

greitosios daugybos, logoritmų formules, laipsnių savybes, nes visgi aš neturiu teisės jų pamiršti. 

- Man per visus gimnazijos metus labiausiai įsiminė matematikos mokytoja R. Žukaitienė ir jos pamokos apie gy-

venimą: žiaurų, sunkų ir negailestingą tiems, kurie nemąsto savo galva ir vieną dieną taps pigia darbo jėga versli-

ninkams. 

- Būdama šioje gimnazijoje turėjau galimybę susipažinti su nuostabiais žmonėmis, kurie į mano gyvenimą įnešė 

daug teigiamų emocijų. 

Ar džiaugiatės gimnazijoje įgytomis žiniomis? 

-Žinoma, kad džiaugiuosi, išsilavinimas –  būtinas dalykas kiekvienam. Gaila, ne visi mokiniai laiku tai pastebi. 

-Taip, išskyrus matematikos žiniomis. 

- Norėtųsi turėti tvirtesnes žinias, su kuriomis jausčiausi egzaminuose saugiau. 

- Ar faktas, jog laukiu ir nesulaukiu praktiškai pritaikyti trigonometrijos funkcijas, atsako į jūsų klausimą? 

- Džiaugiuosi savo įgytomis žiniomis, ypač istorijos, už ką esu dėkingas geriausiai pasaulyje istorijos mokytojai R. 

Mickutei, kurios pamokos pakeitė požiūrį į istorijos dalyką ir padarė jį išskirtinai įdomų. Taip pat jaučiu dėkingu-

mą ir lietuvių kalbos mokytojai už tai, kad išmokė taisyklingai rašyti rašinius, sklandžiai reikšti mintis ir  jas pa-

remti literatūra ir kultūriniu kontekstu. 

- Džiaugiuosi, nes dabar galiu save realizuoti tam tikrose situacijose. 

Ar norėtumėte dar likti gimnazijoje? Kaip manote, ar išėję ilgėsitės gimnazijos? 

-Norėčiau, retkarčiais. Bet į žemesnes klases, kur galima būdavo nerūpestingai leisti laiką su draugais. 

- Likti nenorėčiau, tačiau tikrai žinau, kad išėjusi labai jos ilgėsiuosi ir kai  pajusiu gyvenimą „ant savo pečių“, bus 

didelis noras grįžti į mokyklą. 
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- Manau, norėčiau, nes palikti mokyklą yra labai liūdna ir tuo pačiu baisu. Pasiilgsiu dienų mokykloje. 

- Gimnazijoje likti ir norėčiau, ir nenorėčiau. Likti norėčiau dėl to, kad čia vyrauja šilta ir jauki atmosfera. Draugai, 

mokytojai jau puikiai pažįstami ir mylimi, su jais jaučiuosi gerai ir saugiai. Išeiti norėčiau, nes „spaudimas“ ir stre-

sas mokykloje tikrai didelis, daug darbų, mokymosi, mokytojų „spaudimo“, mažai lieka laiko sau, kurį atiduodi 

mokymuisi. Kita vertus, išėjęs iš mokyklos jos tikrai ilgėsiuos, nes čia paliksiu ir draugus, ir mokytojus, kuriuos be 

galo myliu. Suvokiu, kad išėjęs pateksiu į suaugusiųjų pasaulį ir turėsiu sprendimus priimti  pats, nebebus vietos, 

kur kas nors manęs lauks ir bus tiek daug artimų žmonių. 

- Žinoma, norėčiau. Dar vis sunku patikėti, kad teks palikti šią vietą, nes laikas tikrai greitai prabėgo... O ilgesys 

nedings dar ilgai. 

 

Ko palinkėtumėte būsimiems abiturientams? 

- Kantrybės, ištvermės ir netingėkit mokytis, tikrai prireiks gautų žinių. Ir nesipykit su mokytojais, nieko gero iš to 

nebus. 

- Skaitykit knygas, nes kitaip žlugsit per lietuvių kalbos egzaminą, mokykitės matematiką ir kitų dalykų taip, kad 

būtumėt užtikrinti, jog egzaminai jums ne kliūtis. 

- Linkiu nepasiduoti, kai bus sunku, ir mokytis dėl savęs, savo ateities. 

- Neišgyvenkit, dar turit 9 mėnesius... Dar turit 3 mėnesius... Dar iš viso 2 savaites!.. Visgi galite pradėti mokytis 

kitais metais. 

- Būsimiems abiturientams galiu palinkėti kelis dalykus. Visų pirma, susikaupkite 12-oje klasėje nuo pat pradžių, 

nėra prasmės atidėlioti ir laukti paskutinių mėnesių. Mokykitės nuo pat pradžių, atlikit namų darbus ir supraskit, 

kad 12-os klasės rezultatai ir įgytos žinios nulems jūsų tolimesnį gyvenimo kelią. Pasportuoti, „pasitrinti su panom/

bernais“ ir draugais, „pagerti“, patinginiauti ir nieko nedaryti galėsite kiek tik norite, kai baigsite mokyklą, visus 

likusius 50-70 metų, todėl susiimkite ir atkentėkite tuos nepilnus metus- užsitikrinkite, kad po 12-os klasių baigimo 

eisite dirbti ne į „McDonald‘ą“. Antras dalykas, nesipykite su mokytojais, neverta, kentėkit. 

- Linkiu tik vieno, kad sugebėtų save atrasti ir nebijotų iššūkių. Sėkmės! 

 

 Dvyliktokus kalbino Laura Mockutė 2e 

Akimirkos iš operos „Livjeta ir Trakolas“ 

     2016-ųjų gegužės 20-oji. Teatro šviesos išsijungia, uždanga pakyla ir orkestras griežia pirmuosius 

garsus - prieš mus atgyja smagi gyvenimiška istorija, kuriai jau net 282-eji metai.  

     Komiška, karšta ir nenuspėjama meilė - būtent taip galima pavadinti garsaus italų kompozitoriaus 

Giovanni Battista Pergalesi šedevrą - komiškąją operą - "Livjeta ir Trakolas". 

     Tiesa, meilės iš pradžių nebuvo nė kvapo. Livjeta ketino atlyginti vagišiui Trakolui už brolio apiplėši-

mą. Nusprendė - nenaudėliui paspęs spąstus, išpuoš draugę prabangiais papuošalais ir tykos. Spąstai su-

veikia ir Trakolas jau užkluptas nusikaltimo vietoje. Deganti kerštu Livjeta, nepaisant Trakolo meilės 

prisipažinimo, pasiūlymo tuoktis, siunčia jį į kalėjimą. Tačiau tarp meilės ir neapykantos juk vienas 

žingsnis... 

     Trakolui pavyksta pabėgti iš kalėjimo, o Livjeta, siekda-

ma demaskuoti nusikaltėlį, apsimeta mirusi. Trakolą išduo-

da jo neabejingumas mylimajai ir Livjeta, matydama, jog 

jis taip karštai ją myli, sutinka už jo tekėti ir prisiekia amži-

ną meilę. 

 Buvo linksma, įdomu, netikėta... Ačiū už suteiktą 

galimybę pasimėgauti neįprastu reginiu! 

Liveta Arnašiūtė ir Morta Jankevičiūtė 1d 
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Šiandien- pirmoji mano žemėje die-

na. 

Rytoj, galbūt, ir paskutinė.  

Šiandien aš skęstu meilės liepsnose,  

Ryt - kraujo upėje ledinėj.  

 

Šiandien - pirmoji mano žemėje diena. 

 Ir netikėtai vėl pakyla saulė.  

Rytojaus dieną pasitiksiu sausroje,  

Šiame trapiam ir dideliam pasauly aš jaučiuos 

tokia... maža...  

 

Šiandien- pirmoji mano žemėje diena.  

Ir aš skrendu lyg pienės pūkas.  

Rytoj, galbūt, paskęsiu dulksnoje,  

Tačiau negąsdina manęs mažytis rūkas.  

 

 

Lietaus lašas nurieda langu, 

O man širdy taip gera gera... 

Ir vėjas mūs duris daryte daro... 

Vienodai man – širdy tiesiog palaima! 

Keliu rankas aukštyn į dangų, 

Tiesa, daug paukščių nevidono išsigando, 

Bet aš tiktai skubu skubu, 

Keliu rankas aukštyn, žvelgiu 

Į melsvą dangų, vėjų sūpuojamą, 

Į bekraštę ateitį, paukštį nenuoramą. 

Jis lengvai sklendžia dangumi, 

O atrodo, jog žaidžia su lietumi... 

 

Gabija Pragulbeckytė  

Pažvelk... 

 Kiekvienas tavo liūdnas žvilgsnis 

 Perveria širdį man perpus.  

Kiekvienas tavo ilgas žingsnis 

 Sustabdo širdgėlos plakimus.  

Vėjas šauks į kelią ilgą,  

O saulė už medžių pasislėps.  

Stovės mergelė su vainiku, 

 O jos bernelis neateis. 

 Ar girdi? 

 Kaip lašeliai žemę paliečia, 

 Kaip paukščiai atmerkia akis, 

 Kaip plaka širdis. 

 Akys dega, noras verda, 

Viskas sukas aplink vis ratu. 

 Norėtųs rasti tą jauną meilę...  

O meile, pažvelk į mane ir tu!  

Aš nė nepagalvočiau, 

 Kad gali kažkas taip aptemdyt akis. 

 Aš sau nebeatleisčiau,  

Jei dėl tavęs man dužtų širdis.  

Aš nesuabejočiau,  

Jeigu man tektų tave palikt.  

Aš nebebučiuočiau,  

Jei net ir būtum labai arti. 

 Ar matei? 

Kaip aušroje išnyksta žvaigždės,  

Kaip akyse pabunda maištas, 

 Kaip sustoja laikas. 

 Akys dega, noras verda, 

 Viskas sukas aplink vis ratu.  

Norėtųs rasti tą jauną meilę..  

O meile, pažvelk į mane ir tu! 

                   

Radvilė Damošiūtė 

ILGI VAKARAI 

 

Kai ilgi vakarai nepadeda nurimt visai, 

Rašau aš laišką dienai naujai. 

Raidės krypsta į šviesią pusę, 

Bet juodas rašalas palieka dėmę tamsią. 

 

Ir žvaigždės keičiasi lange, 

Tamsą veja saulės šviesa. 

Vis matau tave savam sapne, pasirinkimų migloje. 

 

Kai norisi kilt aukštyn, kai norisi nert gilyn, 

Ten, kur susipina planetos žvaigždėlapiuos keistuos, 

Ten, kur karaliauja neatrasti keisti pada-

rai. 

 

Ir man saulė leidžiasi rytuos, 

Kai jums ji leidžias vakaruos. 

Mano melodijos miegos sapnuos sal-

džiuos. 

 

 

Justa Kažukauskaitė 

Poezijos pavasario akimirkos. Jaunųjų kūrėjų darbai 

Nuotraukos iš gimnazijos archyvo 
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Aš niekad nepagal-

vojau apie ateitį. Ji 

pati ateina pakanka-

mai greit.                      

Albertas Einšteinas 

 

Aš niekad negalvo-

jau apie ateitį. Ji pati 

ateina pakankamai 

greit.                      

Albertas Einšteinas 

 

Daug geriau žinoti, 

kad išdrįsai siekti 

savo svajonių, nei 

nugyventi gyvenimą 

snaudžiant ir apgai-

lestaujant.                

Gilbert E. Kaplan  

 

 

Yra tik du būdai gy-

venti. Vienas – gal-

voti, jog stebuklų ne-

būna. Kitas – galvoti, 

jog viskas yra stebuk-

las.                        

Albertas Einšteinas 

PUPP‘as tiesiog patikrinimas, ką su-

gebėjai „sutalpinti“ sau į galvą per 

mokslo metus. Bet čia TOKS patikri-

nimas, kuris pareikalauja daug emoci-

nio ir psichologinio pasiruošimo. Lai-

mė tam, kuris to labai nesureikšmina 

ir eina į PUPP‘ą ramia širdimi. Bet ką 

daryti tokiems kaip aš, kurie trokšta 

pasisekimo visur? Mes nenorime nu-

vilti savo mokytojų, tėvų, žmonių, 

kurie mums linkėjo sėkmės, o labiau-

siai nenorime nuvilti savęs! Nes mes 

žinome, kiek kainavo kelias tobulėji-

mo link. Mes į PUPP‘ą žiūrėjome ne 

kaip į patikrinimą, o kaip į kažką rim-

tesnio. Susikūrėme iliuziją, kad, jei 

neišlaikysime geru balu, mums bus blogai, atrodo, lyg nuo to kažkas priklausytų...  

   Manau, kad ne man vienai buvo taip, kad paskutinėmis dienomis iki patikrinimo 

mokytojai sakė: „Tai tik testas. Viskas bus gerai.“ Paprastai tariant, tai turėtų nura-

minti. Bet tada prisimenu, kaip dešimtos klasės pradžioje sakė, kad turime intensy-

viai ruoštis šiam patikrinimui. Mus „spaudė“, duodavo nemažai papildomų užduo-

čių. Prisimenu dar vienos mokytojos žodžius, pasakytus man: „Su tavo žiniomis, 

nežinau, kaip išlaikysi.“ Sakyčiau, labai geras nuteikimas... Atvirai sakant, šie metai 

man buvo pilni iššūkių. Kaip ir minėjau, aš sureikšminau viską. Tiesiai šviesiai- 

man „važiavo stogas“. Aš žinojau, kad nusimokiau, tėvai irgi tai žinojo ir jų prie-

kaištai nepalengvino situacijos, pradėjau bėgti iš pamokų, nes man atsibosdavo jose 

būti, emociškai palūžau ir, kaip visada, per vėlai susizgribau mokytis. O kai ėmiau 

taisyti žinių spragas, daugiausia dėmesio skyriau matematikai ir lietuvių kalbai. Ki-

tų pamokų pažymiai vis žemėjo... Ir viskas vien dėl to, jog vis galvojau, kad man 

gali nepavykti, kad „susimausiu“ per PUPP‘ą. Baimė buvo stipresnė už nusistatymą 

mokytis. Daug labiau bijojau, kad išlaikysiu mažiausiu balu klasėje. Nors ir rašau šį 

pamąstymą, kai dar nežinau savo rezultatų, bet esu ramybės būsenoj ir nebebijau.  

   Būsima(-s)  dešimtoke,  kitais metais tavęs taip pat laukia PUPP‘as, todėl noriu 

tau kai ką pasakyti: 

PUPP‘as- pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, o ne egzaminas, bet, žino-

ma, neapsileisk.  

Kai mokytojai pradės sureikšminti šį patikrinimą, priimk jį kaip eilinį kontrolinį 

darbą. 

Pažymiai neparodo tavo žinių. Juk negali viskas sektis gerai. PUPP‘e gali nepasitai-

kyti tų dalykų, kuriuos moki puikiai. Nenusimink. 

Nesimokyk naktimis ir bandyk susidėlioti dienotvarkę taip, kad galėtum išmiegoti 

visą naktį, nes kitaip per pamokas būsi suirzusi(-ęs) ir nesuprasi tau teikiamos infor-

macijos. O tai reikš, kad liks  žinių spragos.  

Vis pasikartok įvairias formules ir taisykles, rašytojus ir kūrinius (nepamiršk skaity-

ti knygų J). 
Prisimink, kad mokytojas, rašydamas pažymį tau, iš tiesų rašo pažymį sau. Viskas 

priklauso ne tik nuo mokytojo žinių, bet ir nuo to, kaip sugeba pateikti jas, kaip nu-

teikia ir kaip bendrauja su mokiniais. 

  Sėkmės!  

                                                                                                  Gabrielė Romerytė 2a 

Būsimiems dešimtokams  

https://www.google.lt/url?

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjymP6H2PLMAhXiO5oKHSk8CI0QjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fcapgenius.com%2F2011%2F05%2F14%2Fsecondarystocksale%2Fstock-photo%2F&psig=AFQjCNHYmpa68KcG6Uhni7efw-L68HLHOg&ust=1464


Mokytoja Eglė 
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Šiandien iš prisiminimų 

puodynės ragausime 

būsimus prisiminimus. 

Smalsu sužinoti, apie 

kokį patiekalą galvos 

abiturientai, pri-

simindami mokyklą? 

 

„Valgyklos bandelės su 

dešrele man visada 

primins “Vėtrungės“ 

gimnaziją. Nežinau, 

kodėl, bet tikriausiai 

nebus nė vieno mokin-

io, kuris nebus para-

gavęs tų bandelių - tai 

tarsi vizitinė kortelė.“ 

 

„Man  labiausiai 

mokyklą visada primins valgyklos varškėčiai su 

karamele, bet be grietinės. Tai vienintelis patiekal-

as, kurį valgau mokykloje.“ 

 

„Labiausiai mokyklą primenantis valgis yra  pap-

rasčiausias Kijevo kotletas. O kodėl? Nes nuo pat 

pirmos klasės, užėjusi į valgyklą, matydavau juos 

ant kiekvieno stalo. Kas kartą, kai mama parneša 

namo Kijevo kotletą, aš prisimenu tą valgyklos - 

mokyklos kvapą. Malonu prisiminti, o ypač - 

vasarą.“ 

 

„Na, man tai labiausiai mokyklą primins 

imbieriniai meduoliukai. Su jų kvapu susipažinau 

jau devintoje klasėje, kai ateidavom į technologijų 

pamokas ir kabinete tvyrojo gardus meduoliukų 

kvapas. Ir gaminti juos teko daugiausia: namukas, 

atvirutė mamai,  paprasti meduoliukai. Tad palygi-

nus daug laiko praleidau su jais. O koks skonis ! Ir 

kvapas… Pamenu, buvo labai smagu, kai gaminant 

kalėdinį namuką, nuėjau į pamoką ir manęs klau-

sia: " Gal buvai mitybos kabinete ? Nes labai kvepi 

meduoliais."  

 

 „Aš pasirinkčiau meduolinius sausainius. Kodėl? 

Nes visada jų kvapas tarsi apgobdavo mokyklą ir 

sukeldavo malonius jausmus. Tada ir diena 

tapdavo kažkokia geresnė. Ir kiekvienas meduoli-

ukas man asocijuojasi su mokykla, o jo puošimas -  

lyg kiekviena mūsų  diena. Vienas meduoliukas 

mums gali išeiti nuostabus, toks, kokio mes ir 

norėjome - žaismingas, spalvotas. Toks, kokio 

skonio mes nepamiršime ilgai. O kitas, galbūt, 

nepasisekęs, kreivom linijom. Taip ir mokykloje 

praleistos dienos: viena yra tarsi palaima, kai visi  

gerai nusiteikę, linksmi, pilni entuziazmo ir idėjų. 

O kita diena -  niūri, kai visi aplinkui tik burba, 

kaip viskas blogai. Meduoliukų prikepėm savo 

gyvenime šimtus, galbūt net tūkstančius. Tą patį 

mes padarėme ir su dienomis, praleistomis 

mokykloje - mes jas spalvinome, stengėmės, kad 

jos būtų kuo geresnes. O čia jau nuo paties 

žmogaus priklauso, norėsime kada dar prisiminti 

jas ar ne.“ 

 

„Močiutė man dažnai virdavo brokolių sriubą. Ne 

mano skonio, neskani, bet labai sveika. Daugumai 

vaikų šiais laikas Lietuvoje nėra noro eiti į 

mokykla, kaip ir valgyti šią sriubą - neskanią ir 

netraukiančią skoniu ar kvapu. Tačiau ši sriuba la-

bai sveika, kaip ir žinios, kurių yra įgyjama 

mokykloje. Viskas, ką dabar valgome jauni, paro-

dys savo poveikį senatvėje, todėl ir žinios, gautos 

mokykloje, pravers gyvenime (kai kurios). Nes tiek 

gautos žinios, tiek maistas nulems mūsų gyven-

imą.“ 

Puodynė iš prisiminimų sandėliuko 
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„Vilties bėgimas“ : ką pamatai, kai savanoriauji, o ne bėgi? 

        Turbūt sunku būtų atrasti klaipėdietį, nieko negir-

dėjusį apie renginį „Vilties bėgimas“. Tai labai graži 

akcija, vykstanti jau 9 metus – jos metu visi norintys 

pasirenka jiems įveikiamą distanciją (0,6km; 2,9km; 

5,6km; 10km; šiais metais prisidėjo dar ir pusmaratonis 

– 21,98km) ir simboliškai paaukoję Onkologinio centro 

veiklai bėga vedami gero tikslo. Kiekvienais metais 

stulbina žmonių, dalyvaujančių šioje akcijoje, skaičius. 

Ir kažkur giliai širdy sukirba pavydas tiems, kurie norėtų 

bėgti, bet to nesugebėtų padaryti – neslėpsiu, tarp jų esu 

ir aš. Tačiau yra labai gera galimybė kitaip ir ne ką ma-

žiau reikšmingai prisidėti prie šio projekto – tai savano-

riavimas „Vilties bėgime“.  

Šie metai man buvo antrieji savanorio „kailyje“, 

tačiau ta veikla man nė kiek neatsibodo. Netgi  priešin-

gai -  labai gailiuosi, jog viskas jau praėjo ir su nekant-

rumu laukiu ateinančių metų bei 10 – jubiliejinio – bėgi-

mo. Galbūt gali atrodyti, jog atlikti visą reikalingą te-

chninį darbą, pasiruošimą nėra įdomu, tad bent šiek tiek 

papasakosiu, koks savanorio darbas ir įspūdžiai yra iš 

tikrųjų. 

Be galo smagu yra pamatyti tą vadinamąją 

„virtuvę“ – sužinoti, kaip registruojami žmonės, ir pa-

čiam išmokti tai daryti, tvarkytis su bėgikų numeriais, 

rūpintis marškinėlių pardavimu, netgi daryti patį papras-

čiausią darbą – ruošti „paketus“ bėgikams, kai jų pri-

trūksta. Prisidėti prie viso to milžiniško projekto, pagel-

bėti žmonėms, kurie negali pasiruošti vieni, suteikti ga-

limybę kitiems bėgti vardan gero tikslo... Visa tai sutei-

kia neaprėpiamą džiaugsmą ir nenuginčijamą mintį, jog 

tu irgi esi kažkam naudingas. Aplinkinių emocijos, nuo-

širdi organizatorių padėka ir naudingai praleistas laisvas 

laikas yra pats geriausias atlyginimas, kuris taip pat su-

teikia daug naujos patirties, parodo, jog viskas yra įma-

noma. Pateiksiu pavyzdį iš savo pačios gyvenimo ir pa-

tirties – „Vilties Bėgimas“ išmokė mane nebijoti ben-

drauti su žmonėmis. Per tas tris (o kitiems ir keturias ar 

penkias) intensyvaus darbo dienas susidūriau akis į akį 

su daugybe žmonių... Ir nenumiriau bendraudama nė su 

vienu. Savanorystė išties ugdo pasitikėjimą savimi, dar-

bą komandoje, kartais net vadovavimą keliems žmo-

nėms ar kitų mokymo įgūdžius, kai tenka iki smulkme-

nų išaiškinti, kaip tinkamai atlikti vieną ar kitą darbą. 

Dažnai būna taip, jog susiduri su tokia veikla, kurios 

šiaip gyvendamas įprastą gyvenimą (režimu „namai-

mokykla/darbas-draugai“) nepatirtum. Ir visa tai yra 

neįtikėtina patirtis, emocijos, kurios plinta tarsi virusas – 

ne vienas tuo užsiimantis žmogus yra pasakęs labai tei-

singus žodžius: „Savanorystė – kaip liga; ja užsikreti ir 

kelio atgal nelieka.“ 

Galų gale, savanoriavimas – tai naujos pažintys, 

mokymasis, kaip praleisti tradicinį scenarijų „mano var-

das toks ir toks, man patinka tas ir tas, koks tavo vardas, 

kas tau patinka“ ir iškart imti bendrauti. Savanoriaujant 

žodis „susipažinkime“ nevartojamas – tu ir taip jau ži-

nai, jog šalia tavęs esantis žmogus vedinas tokių pat 

tikslų, belieka tik sužinoti vardą ir tiesiog pradėti kalbė-

tis. Ne vienas mano pokalbis prasidėjo žodžiais „galiu 

tau padėti“ arba tam tikro, ką tik įvykusio įvykio, aptari-

mu. Ir tai nuostabu. Susipažinimas yra pati sunkiausia ir 

nepatogiausia bendravimo dalis, o su kartu laiką lei-

džiančiais žmonėmis bendrauji kaip su savais, nors daž-

nai juos matai pirmą kartą.  

Savanorystė išties yra „liga“, tačiau be galo malo-

ni ir nuteikianti optimistiškai. Jausti, jog prisidedi prie 

kažkokio gero darbo - žodžiais nenusakomas jausmas. O 

dar geriau yra matyti, jog tave supa begalė tokių pačių 

geranoriškų žmonių. Čia tinka elementariausia frazė – 

„gera daryti gera“. Nes tai yra tiesa. 

O pats „Vilties bėgimas“ kiekvienais metais labai 

laukia naujų savanorių, įsijungiančių į darbą. Nereikia 

bijoti pradėti kažką naujo, nereikia bijoti, jog nepasiseks 

– nėra kam nepasisekti. Kiekvienas, esantis aplink, yra 

draugiškas ir visada pasiruošęs padėti. Įdėjus daugiau ar 

mažiau pastangų galų gale viskas pavyksta. O gauta pa-

tirtis, emocijos ir prisiminimai, atsiradę renginio metu, 

yra neapsakomi. 

Gabija Pragulbeckytė 3a  
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         Skaičiuojame paskutines savaites, paskuti-

nes dienas ir laukiame tos svarbiausios, kada galė-

sime drąsiai mesti visas knygas ir sąsiuvinius į 

šoną bei mėgautis vasara. Tai metas, kai galime 

daryti tai, ką norime, keliauti ten, kur norime, ir 

galų gale – skaityti tai, ką norime. Na, ar bent jau 

skaityti privalomą literatūrą bei tai, ką norime. 

Tačiau taip pat galime vasarą pasitikti turėdami 

skaitymo iššūkį – taip ne tik perskaitysime kny-

gas, kurias norime, bet ir kartu paversime šią 

veiklą dar įdomesne. Pateikiu du iššūkių varian-

tus. 

I. Paprastas knygų sąrašas su alternatyvom (pagal anksčiau organizuotą projektą „Knygų iššūkis“) 

 Lengviau nebūna – tereikia susirašyti tam tikrą skaičių knygų (tarkime, 6), kurias nori perskaityti, 

tuo pačiu paruošti porą alternatyvių knygų, jei kažkuri pasirinktoji nuviltų ir nepatiktų. O tuomet belieka 

iššūkį sąžiningai įvykdyti. Pavyzdžiui, mano sąrašas yra toks: 

M. Bulgakov – Meistras ir Margarita. 

S. Parulskis – Prieš mirtį norisi švelnaus. 

K. Bivald – Miestelio skaitytojai rekomenduoja. 

H. Murakami – 1Q84 (pirma knyga). 

C. Kyle, S. McEwen, J. DeFelice – Amerikos snaiperis. 

S. Bernotaitė – Laisvojo rašymo elementai. 

Alternatyvos: 

M. Burgess – Kraujotvynis. 

R. Knight – Disclaimer (anglų kalba). 

II. Netradicinis knygų iššūkis, kai svarbi viena detalė 

 Šis iššūkis yra daug smagesnis, tačiau reikalauja daugiau paieškų ir platesnio požiūrio. Galima 

svarbesnes detales susigalvoti pačiam arba susirasti jas internete (tereikia šiek tiek pastangų ir naršymo po 

užsienietiškus puslapius) ir tuomet ieškoti knygų, kurios atitiktų reikalingus kriterijus. Galbūt yra sunku 

suprasti, ko tiksliai reikia, tad pateikiu kelis  pavyzdžius: 

Knyga, kurioje yra veikėjas, vardu <...>; 

Knyga, kurioje yra bent 450 puslapių; 

Knyga, išleista 2009 metais liepos mėnesį; 

Knyga, kurios pavadinime yra skaičius; 

Knyga, kurią skaitydami visi verkė; 

Knyga, kurios anotacijoje paminėtas gyvūnas; 

Knyga, kurios veiksmas vyksta mokykloje; 

Knyga, kuriai bent 15 metų; 

Knyga, kurią rekomendavo draugas; 

Knyga, kuri labai patiko tavo mamai/tėčiui; 

Knyga, kurios autoriaus inicialai tokie patys, kaip tavo. 

Tokį sąrašą galima plėsti tiek, kiek širdis geidžia. Kuo įdomesni ir keistesni kriterijai, tuo 

sunkiau, tačiau įdomiau. Taip pat tai yra puikus būdas atrasti naujų knygų, kurių anksčiau tikrai nežadėjo-

te paimti į rankas. Būtent taip yra atrandami geriausi dalykai... Tad kodėl nepabandžius? 

Sėkmės vykdant iššūkius ir gražios literatūrinės vasaros! 

 

Gabija Pragulbeckytė 3a  

https://www.google.lt/url?sa=i&rct=j &q=&esrc=s&source  

http://www.pegasas.lt/?cl=kkspeclist&cnid=l3cdb25467
http://www.pegasas.lt/?cl=kkspeclist&cnid=l3cdb25469
http://www.pegasas.lt/?cl=kkspeclist&cnid=l3cdb25471


 

,,Vėtrungės” gimnazija 
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Faksas 8-46 346342 

E-paštas 

vetrungesgimnazija@gmail.com  

„Vėtrungės“ laikraščio redakcijos  

kreipimasis į skaitytoją 

 

 Kiekvienam, tiek mokytojui, tiek 

mokiniui, turėtų rūpėti „Vėtrungės“ laik-

raščio gyvenimas. Mūsų laikraštis– laisvas 

laikraštis! Todėl nevenkime kritikos, gerų 

ir nuoširdžių patarimų,  dalinkimės pasie-

kimais ir džiaugsmais. Laikraščio 

„Vėtrungė“ redakcija prašo visų išsakyti 

savo mintis, nesikuklinti ir informuoti 

gimnazijos bendruomenę apie nuveiktus ir 

būsimus darbus. Laukiame Jūsų laiškų ad-

resu vetrungeslituanistai@gmail.com. Taip 

pat savo pasiūlymus galite teikti skaityklos 

vedėjai Indrei Rimkienei (326 kab.)                                                                                          

        Laikraščio redakcija 

Bibliotekos 

darbo laikas 

8.00 – 17.30 8.00 – 18.00 8.00 – 16.30 8.00 – 17.30 8.00 – 16.30 

pietų pertrauka 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 11.30 – 12.00 

Skaityklos 
darbo laikas 

8.00 – 17.15 8.00 – 17.15 8.00 – 17.15 8.00 – 17.15 8.00 – 16.30 

pietų pertrauka 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 12.00 – 12.30 

Socialinio pedagogo 

darbo laikas 

8.00 – 16.30 8.00 – 16.30 8.30 – 16.30 8.00 – 16.30 8.00 – 15.00 

pietų pertrauka 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 

Psichologo  

darbo laikas 

8.00 – 18.30 8.00 – 16.30 8.00 – 18.00 8.00 – 17.15 8.00 – 16.30 

pietų pertrauka 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30 

mailto:vetrungeslituanistai@gmail.com

