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Mokykla - tarsi motinos rankos
Ir globojo, ir baudė, ir guodė.
Širdyje išsinešit ne vieną
Jos nuoširdų ir šildantį žodį.
Sustok, įsiklausykSkambutis neeilinis.
Nors daugel sykių jau girdėtas,Šį kartą – paskutinis!

O jūs skubat,
Pašėlusiai skubat užaugti,
Kad nemokytų nieks ir nebartų,
Nors ir žinot, jog daug ką paliekat
Už simboliškų pasakos vartų.

Sveikiname IX –osios mokyklos (II-osios gimnazijos) laidos abiturientus
Paskutinio skambučio proga!

Negirdėta pasaka
Tai buvo seniai seniai, prieš 19 metų.Laimingos mamytės su tėčiais vaikščiojo po miestą ir vežiojosi
įvairiaspalviuose vežimėliuose savo krykštaujančius mažylius. Įsivaizduokite- 77 pūstažandžiai kūdikiai!
Po metų Jūs visi paropinėję pradėjote vaikščioti, bandėte tarti pirmuosius žodelius, o paskui – laisvai bėgioti ir
kalbėti, Koks gražus buvo Jūsų būrelis! Mamyčių ir tėvelių rūpestingai prižiūrimi užaugote ir atėjote į mokyklą.
Čia Jūs ir susipažinote. Ir prasidėjo mokyklos odisėja. Gerosios fėjos Onutė, Vilma ir Zuzana Jumis labai rūpinosi,
išmokė skaityti ir rašyti, bendrauti, draugauti. Vėliau susipažinote su daug mokytojų, o savo globa Jus apsupo
naujos fėjos: Genovaitė, Virginija, Neringa, Augenija. Buvote energingi, žavūs, vikrūs, buvo daug pasakiškų
dalykų. O ir išdaigų nemažai iškrėsta! Bet metai greitai bėgo. Jūsų kraitis didėjo: per 12 metų visi perskaitėte 580
knygų, išmokote daug formulių, taisyklių, uždavinių išsprendėte, įsisavinote užsienio kalbas. Ir štai Jūs jau
abiturientai. Tapote gražiomis princesėmis ir dailiais jaunikaičiais (tuo visi įsitikins išleistuvių vakarą). Jau net
gėda paaugliškas išdaigas prisiminti...
Štai čia ir sustojame- dar neįpusėjome pasakos, ją tęsite Jūs patys, mieli abiturientai. Linkime, kad šioje
pasakoje – Jūsų gyvenime- būtų gražu, šviesu ir kuo mažiau, raganų, trolių,...

4ga abiturientai: ,,Šie mokykliniai metai buvo

4ga klasės auklėtoja Genovaitė Lukoševičienė
Jei negali būti pušis ant viršūnės kalvos,
Medeliu būk slėny, bet tiktai
Prie šaltinio geriausiu;
Jei medeliu nesi, būki krūmu mažu.
Jei negali būti krūmu, tai būki žole,
Kad būt laimingesnis kelias,
Jei nesi lydeka, tai būk ešerysGražiausias visame ežere!
Jei tu negali būt keliu, būk takelis,
Jei nesi saulė, tai būki žvaigždelė.
Laimime mes ar pralaimime- nesvarbu,
Svarbu atsiskleisti ir būti savimi.
Douglas Mallochas

vieni svarbiausių mūsų gyvenime. Čia įgijome žinių,
patirties, išmokome gerbti vieni kitus, tapome
kultūringesniais, protingesniais, atsakingesniais
žmonėmis. Nuoširdžiai dėkojame visai gimnazijos
bendruomenei už mūsų asmenybių formavimą,už
visa,, ką mums suteikėte.
Norime
padėkoti
mokytojoms:
Mildai
Zanevičienei
už rimtus patarimus, Rimai
Žentelienei- už rūpinimąsi mumis, pagalbą ruošiantis
,,Eurovizijoms“, Rimai Kemzūrienei – už reiklumą ir
meilę mums,Linai. Karaziejienei – už kultūrinį
lavinimą,Danutei Čiupkovienei – už nuoširdų
rūpestį, šmaikščius posakius, Snieguolei Butkutei –
už meilę chemijai, Miglei Antanėlienei - už gerumą ir
nuoširdumą. Dainai Misevičienei - už sveikos
gyvensenos propagavimą, Rimai Vaišnorienei – už
paprastumą“, tiesumą.

4gb klasės auklėtoja Virginija Skrebūnienė:
,,Tegul Jūsų jaunystė džiaugsmingai skina
Gyvenimo kalvos gėles, o negailestingas laikas pats
paduos Patirties lazdą, pasirūpins, kad kelią pastotų
žinių akmenys ir atves prie didžiulio Išminties ežero.
Kiekvienas turite išgirsti, išjausti ir išgyventi tik
savo Gyvenimą. Sėkmingo skrydžio, vaikai!”
4gb klasės abiturientai: ,,Mokykla mums padėjo
pažinti daugybę dalykų, išmokė atsakingumo,
draugiškumo, suteikė daug žinių, padėjo atrasti
tikėjimo džiaugsmą, susirasti draugų.Tai ugdė ir
tobulino mūsų asmenybes, tai padės toliau mokantis
ir dirbant. Mokykliniai metai buvo kupini įvairių
sunkumų, tačiau mes drauge juos įveikėme. Mokykla
mums jau tapo antrais namais- daugelis iš mūsų čia
mokėmės 12 metų.
Už nuoširdų rūpestį dėkojame tėveliams, pirmajai
mokytojai Zuzanai Vasiliauskienei, už begalinį
rūpestį, gerumą- auklėtojai Virginijai Skrebūnienei..

Choristai dėkoja muzikos mokytojoms Zitai
Pilkauskienei ir Jecintai Garbaliauskienei už
nuostabias šventes ir keliones, už puikias muzikos
pamokas. Maloniai prisimena ir mokytojos Neringos
Garuckienės vadovavimą jaunesnėse klasėse,
džiaugiasi puikiu
V.Veličkienės anglų kalbos
dėstymu, ačiū taria lietuvių kalbos mokytojai
Danutei Čiupkovienei bei visiems pedagogams,
padėjusiems žengti kartu šiuo gyvenimo etapu ir
įveikti sunkumus. Birutei Raudonikienei už tai, kad
išmokė pajusti anglų kalbos mokymosi džiaugsmą“.

4gc klasės auklėtoja Augenija Breskuvienė:
,,Mielai prisimenu Jus vaikystėje- judrius,
Vilma Palepšienė, pirmoji 4ga klasės abiturientų
džiaugsmingus, kūrybingus, darbščius, aktyviai
mokytoja, sveikina juos Paskutinio skambučio dalyvaujančius įvairiuose renginiuose.
proga!
Dėkoju
už
susikaupimą
adventiniuose

O leisk Tau, Mokytojau, nusilenkti
Už suteiktas žinias, už nuoširdumą, triūsą,
Jūs mokėt, auklėjot ir kelią mums nurodėt,
Gyvenime padės mums žodis Jūsų.

Nuotraukose įamžintos Jūsų, mieli abiturientai.
mokyklinių dienų akimirkos. Atpažinkite jose
save ir draugus.

vakaruose, už klasės susitelkimą kelionėse,
nuoširdumą būnant pas Tiberiados brolius,
gimnazijos teatro grupės nariams- už pagarbą
dvasinėms vertybėms“.
Dalinkitės laiku,
akimirkai sustojančiu,
vargu, kilniai aukojančiu,
žodžiu, tiesa alsuojančiu,
ir darbu, save padovanojančiu.
4gc klasės abiturientai: ,,Nuoširdžiai dėkojame
pirmajai mokytojai Onutei Meškauskienei už tai, kad
visada būdavo šalia, padėdavo, suprasdavo. Ačiū
tariame auklėtojai Augenijai Breskuvienei už
praturtintą kalbos žodyną, už išplėstą grožio
sampratą (be uniformos – negražus), už motinišką
rūpestį.
Dėkojame mokyklai, nes čia suradome savo
draugus, mokytojus. Ilgai prisiminsime žavią mūsų
gimnazijos
direktorę
Gražiną
Gailiūnienę,
pavaduotojas, besirūpinančias mūsų profiliais ir
nelankomumo problemomis, mylimą sesę Loretą, kuri
mums skiepijo krikščioniškas vertybes, Dėkojame
buhalterėms,
bibliotekininkėms,
valgyklos
darbuotojoms, visam aptarnaujančiam personalui.
Labiausiai prisiminsime
sunkius rytus ir
nelaukiamus sekmadienio vakarus. Tėveliams labai
dėkojame už skanius rytinius sumuštinius, trigubą
vitaminų dozę ir laisvą savaitgalių grafiką“.

Pirmoji mokytoja Onutė Meškauskienė
siunčia pačius geriausius linkėjimus 4gc
klasės abiturientams – buvusiems savo
mokiniams.

Prieš akis- gražiausios žemės spalvos,
Ir viliojanti romantika, ir pareiga.
Tu aukščiau pakelki šviesią galvąKelio didelio- tiktai pradžia.

Ačiū Jums, mieli abiturientai, mylėjusiems savo mokyklą visus 12 metų, gražiai dainavusiems,
kūrusiems eiles, įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir varžybose gynusiems savo mokslo šventovės
garbę, organizavusiems įdomius renginius, tikėjusiems, kad čia –Jūsų antrieji namai, puošusiems
juos gerais pažymiais, kūrybiniais darbais, savo jaunatvišku džiugesiu.

Atsiminkite, kad...
,,Visa, kas džiaugsminga. didina žmogaus jėgas“.
H.Spenceris
,,Humoras – tai gelbėjimo ratas gyvenimo bangose“.
V. Rabė
,,Ant laiko sparno nuskrieja liūdesys“.
Ž.De Lafontenas
,,Iš visų kelių, kurie veda į laimę, patys tikriausi – darbas ir atkaklumas“.
L. Reibo
,,Be tikėjimo žmogus negali pažinti nei tikrojo gėrio, nei teisingumo“.
H.Spenceris
,,Tu pasidarai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji“.
A.De Sent- Egziuperi

,,Meilė – tai stiprūs, balti sparnai“.
M.K. Čiurlionis

Sėkmės egzaminuose ir laimingo skrydžio!
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