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Švieski ir spindėki!   
Mons. J. Juodelis 

Kazys Bradūnas    

Ilgesys 

Vienintelis, 
Kuris gali pražysti 
Alyvų puokšte ir daina mylimajai, 
Yra ilgesys. 

Vienintelis, 
Kuris gali pakilti 
Rudenio naktį skrendančių paukščių  
Šauksmu, 
ra ilgesys. 

 

 

Mieli  VII –osios laidos abiturientai, 
,,Žmogus – ne tik kūnas, bet ir dvasia! Ieškokite šaltinių, kurie 
pasotintų, atgaivintų ir jūsų dvasią”. 

Kapelionas  Mindaugas Kučinskas 

  Sapnavau:- žydėjo vyšnios. 
Visa žemė – baltas sodas. 
Mes žiedai, žieduos paskendę, 
Ir pavasaris mums lenkias. 
 
S. Nėris 
 
 
 



Vitalija Čepytė  
maironietė,  8 c kl.  
 
Abituriente, 

Iš kūdikio – lopšy – į didžią asmenybę. Užaugai. Tyra nostalgija    dvelkia dienos, nerūpestingai praleistos 
smėlio dėžėje. Buvai didelis – valdovas - savo pilyje. Kūrėjas... 
Išpurtytas iš batų smėlis. Mažos rankutės nedrąsiai kabinasi į mokytojos sijoną. Ieškai užuovėjos, tačiau viskas 
taip įdomu, keista, nauja... net per odą bėgioja šiurpuliukai. Neri stačia galva. 
Kokie batai! Kaip ji atrodo!  Žiūrėk, koks gražus…” Užaugai, užaugai su pagreičiu. Bodiesi vardo  ,,vaikas”. 
Aš jau didelis, mama…” 
,,Mesiu mokyklą! Viskas! Viskas nusibodo… Egzaminai!  Nenoriu… Nenoriu…Krizės. Baimės. Pasirinkimai. 
O Mama...“ 
Kaukšt... kaukšt... kaukšt...  per slidų asfaltą ji nuskubėjo pas jį. Aš didelė. Dar metai ir man bus  devyniolika. 
Tik tie mokslai... Suryja visą brangų mano laiką!  Laiką, kurį galėčiau praleisti su juo… 
Nuo vakar prie rytoj. 
Tu – čia. 
Slenka dienos. Norėtum, kad jos slinktų dar lėčiau, tačiau lekia kaip pamišusios. Kažkodėl nesinori nieko 
palikti... Mokytojų, draugų, žmonių, kuriuos tekdavo sutikti nuolat, jų šypsenų... net sienų, nuolat ramstytų per 
pertraukas, mokyklinio suolo, nuolat brūžinamo ir kruopščiai dekoruojamo, koridorių, kuriuose, rodos, jau 
takus išmynei... viso mokyklinio šurmulio, kuris dabar, atrodo, netgi mielas...  
Kodėl laikas negali bent trumpam sustoti?..  Kad spėtum  dar kartą apžvegti,  įkvėpti, paliesti, išsinešti dalelę 
su savimi. 
Pirmoko rankoje skambutis... Din- din- din... pirmasis toks ... Tačiau paskutinis. Daugiau jis nebepertrauks 
vidury pokalbio ar matematikos uždavinio, nebekvies vėl bėgti ir skubėti į pamoką. 
Jis jau paskutinis. Keista, bet jautiesi kaip vaikas, pradedantis statyti naują smėlio pilį, nusivylęs,  jog  
kauburėlis toks mažas, o smėlio tiek daug.  Ir visvien virpi iš nenumaldomo džiaugsmingo jaudulio. 

 

Dvyliktokų mintys prieš paskutinį skambutį... 

 

Laikas nenumaldomai bėga ir viską pakeičia. Regis,  dar visai neseniai mus kvietė pirmas skambutis, o dabar  
jis nuskambės paskutinįjį kartą.   Rodos, dar vakar mus už rankos į mokyklą  palydėjo vyriausieji mokiniai, o 
dabar čia jau skaičiuojame paskutines minutes. Brangiausias vaikystės laikas prabėgo Tavo glėbyje, todėl 
amžinai liksi mūsų širdyse, miela mokykla....     
 
Lik sveika!      
Tavo vaikai–12c klasė 
 

Skiriame 12 c klasės auklėtojai Rimai Žentelienei 

Keisis pavasariai, žiemos....                        Liūdna... 
Aidais iš jaunystės blykstels                       Mūsų eilėraščių rimuos 
Daina...                                                        Tu amžinai pasiliksi 
Rankom galvą parėmus,                              Jauna... 
Klausysies, kaip laikas tvyksi. 

Su meile – auklėtiniai 



  

Pirmųjų mokytojų prisiminimai, žavios vaikystės akimirkos... 

 Ar pajutot, kaip laikas 
Nustraksėjo tarsi vaikas - 
Nuo skambučio lig skambučio 
Bėgo pamokų minutėm. 
Tarp jausmų ir rašinėlių 
Augo jūsų jaunos mintys, 
Kai skubėdavot su vėju  
Kuo greičiau į erdvę kilti. 
 
Jus sveikina buvusi pirmoji mokytoja Edita. 

    Sustokime ir pažiūrėkime: pramintu saulės taku bėga basa vaikystė. Lyg nesugaunamą pasakų paukštę ji 
vejasi laiką. O paskui žaidimas pasikeičia. Ir vėl bėga žmogus,- vejasi jį laikas, jis jau čia pat, jau glosto 
besiplaikstančius vėjyje plaukus ir šnibžda į ausį. Vaikystės sapnas jau baigėsi... Seniai baigėsi... Išskleidėte  
jaunystės sparnus... Laikas skristi... Laikas... 

Liko tik keletas mokinių: Gintarė, Mindaugas ir Šarūnas iš buvusios meniškos 4b klasės. Vaikai buvo linksmi, 
aktyvūs ir meniški. Gražus pulkelis  dalyvavo maironiečių būrelyje, deklamavo, dainavo, kūrė. Mokytoja 
Daiva Žukauskienė savo aulėtinius išmokė gražiai piešti, įvairiausių rankdarbių. 2000 –aisiais metais, baigę  4-
ias klases, vietoj  išleistuvių miesto Muzikiniame teatre surengė karpinių, džiovintų gėlių, augalų ir aplikacijų 
parodą. 
,, ... tiesiog džiaugiuosi Jūsų laimėjimais. Neužmirškite, kad mūsų planetos žmonės nėra išsirikiavę į vieną 
gretą.. Jie visi, kartu ir jūs, stovi ratu...Kad ir ką duodi šalia savęs esančiam, galiausiai tai sugrįžta tau pačiam. 
Aukšto skrydžio!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Su meile  - mokytoja Daiva                                                  Mokytoja Aina 
 
 
 

12a klasės  vadovė Aida  dėkoja 

Kęstučiui Petrauskui - ilgamečiam klasės seniūnui už organizuotumą, 
Rimgaudei Mašalaitei – už atsakingumą  klasės veikloje visus metus, 
Mantui Vasiui, aktyviam mokyklos renginių dalyviui teatro grupėje, sporte, 
Karolinai Jakaitei  ir Monikai Dirsytei – už dalyvavimą meninėje veikloje.     



Klasės vadovė Aida dėkoja savo auklėtiniams už nuoširdų ir šiltą bendradarbiavimą, 
už buvimą kartu. 

12c klasės vadovė Rima Žentelienė dėkoja 

Čepytei Viktorijai ir Ainai Dragūnaitei už labai gerą mokymąsi, 
Matui Likauskui – už dalyvavimą jaunųjų ekonomistų miesto ir respublikinėse olimpiadose, 
Dovilei Markevičiūtei, Liucijai Berežanskytei,  Martynui  Glumbakui – už aktyvumą  
klasės ir mokyklos veikloje. 
Visiems savo auklėtiniams mokytoja Rima dėkoja už nuoširdumą, pagalbą, gerumą.             

12b klasės vadovė Rima Vaišnorienė dėkoja 

Gintarei Karanauskaitei  už aktyvią veiklą mokykloje, 
Giedrei Mekaitei už dalyvavimą mokyklos ir miesto meniniuose renginiuose, 
Klaidui Polikevičiui už  renginių organizavimą, vedimą. 
Auklėtoja Rima Vaišnorienė dėkoja visiems savo klasės mokiniams už  nuoširdų darbą,  
bendravimą,  jaunatvišką džiugesį. 

Mokinių tipai pagal elgesį, mokymąsi  
Abiturientai, pabandykite atpažinti save... 

 

  Mokytojos numylėtinis   

Keistuolis 

Visada kruopščiai nukirpti ir sušukuoti    plaukai, švarios ausys, tvarkingi nagai, išblizginti 
batukai, paruošti visi namų  darbai ir visada pasiruošęs paduoti  mokytojai pieštuką. Šis 
mokinys aptinkamas pirmame suole prieš mokytoją net ir per pertraukas.  

Visai kitoks nei kiti vaikai. Kalba, vaikšto, žaidžia kitaip.Kadangi  neturi giminingų 
sielų, daugiau būna vienas. 

Išminčius 
Mokykloje aptinkamas retai. Jo smegenys maždaug septyneriopai ar aštuoneriopai sunkesnės negu kitų vaikų, 
iki 10 kartų didesnės negu mokytojo.  Pagrindinis išminčiaus posakis : ,,Aš žinau“. Jam sunku diskotekose ir 
 vakarėliuose.                                                                         

Klasės šmaikštuolis        
 
Sėdi paskutiniame suole ir vis svaidosi                               
tokiomis aštriomis pastabėlėmis, nuo  
kurių klasė miršta juokais. Klasės  
šmaikštuoliui mokytoja nuolat kartoja:  
,,Juokiasi tas, kas juokiasi paskutinis.“  

    

   



Zombis  
 
Mokinys, ištisas naktis praleidžiantis prie 
kompiuterio, prie televizoriaus ar su draugais. 
Nepakenčia ryto, fizinio lavinimo, plepių,  
Slankioja ir kalba tingiai, per pamokas miega.  

 

Kalikas jaunesnysis 
 
Mokydamasis naudoja labai mažai                      
smegenų galios (arba visai nenaudoja)                               
Supranta labai sunkiai, užmiršta                                   
žaibiškai. Tinkamas mažavertei informacijai                                                       
laikyti: kokie cukrinių runkelių derliai,                                       
atmosferos sluoksnių orų prognozės ir kt. 

Šiam puslapiui semtasi žinių iš J. Petrovič knygos ,, Mokykla“ 

 

 

Linkime sėkmės  egzaminuose, renkantis  gyvenimo kelią! 

 

,,Žiburiuko“ redakcija, jaunosios žurnalistės ir Regina Stumbrienė  
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk.Kazimiero Paltaroko 18 

Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt 
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