
 
 

Žibu
        

riukas abiturientams  2009   
    Švieski ir spindėki!                                                        2008/2009 m.m Nr.5 (65)                                       
          Mons. Jonas Juodelis 
                                                                             
                             
 
                    Janina Degutytė 
 
         Klevo spurganoj pritvinko upės 
         Žalzganos pavasario šviesos. 
         Tu ateiki, vėju apsisupęs, 
         Tu ateik pėdom šaltos rasos. 
 
          Aš visas duris atvėriau tau… 
          Išeinu į pievas ir gatves  - 
          Į putotą,  pilką, gyvą sriautą 
          Pasitikti išeinu tavęs. 
  
          Kaip simfonija ateik lauktoji – 
          Be atodairos ir be ribos. 
          Kaip simfonija ateik, kaip nebaigtoji, 
          Mano džiaugsme ir likime toks trapus. 

        
 
 
 
,,Viešpats telaimina ir 
tesaugo tave 
Viešpats tenušviečia tave 
savo veidu  ir tebūna tau 
maloningas! 

 Viešpats tepažvelgia į tave maloniai ir tesuteikia 
tau ramybę”. 
                                Sk.6, 24 – 26 
  
    Šiais Šv.Rašto žodžiais, mielieji abiturientai, 
sveikinu užbaigiant svarbiausią gyvenimo etapą. 
Dėkokite už gyvenimo dovaną – gyvybę, būkite 
laimingi, galėdami kurti, mylėti, nešti palaimą 
visiems, sutiktiesiems kelyje. 
   Telaimina Jus Viešpats, pašaukęs į gyvenimą ir 
tegul suteikia gausių malonių , renkantis kilnų,  
prasmingą pašaukimą. 
 
                            Tikybos mokytoja, s. Kristina 

 
 

                                                                                                  
      Sveikiname VIII- osios laidos abiturientus 
              Paskutinio skambučio proga! 
 Vaiskios saulės, tvirtų sparnų ir laimingo skrydžio! 
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Kalba abiturientai… 
 
              Janina Degutytė 
 
Džiaugsmą žinai - didesnį už savo ašarą,
Didesnį už sočias rankas, 
Už šypseną savo mažytę. 
Džiaugsmą – kaip pašaukimą 
Mylinčiom savo akim 
Pasaulį visą matyti. 
 
Girdi, kaip šaukia saulės krantai? 
Bėgam dienom – raudonų lelijų tiltais 
Ir gaudžiančios medžių viršūnės  
Kelia aukštai. 
Ir noksta likimas mūsų – 
Dienovidžių nupiltas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4ga klasės gimnazistai buvo ypač nekalbūs…: 
 
,,Pasauliu netikiu, o pasaka tikiu.” 
                          R.Granauskas 
Ateitis priklauso tikintiems savo svajonių grožiu. 
Gali pasiekti viską, apie ką sugebi svajoti. 
Pažinti ką nors iki galo - vadinasi, pažinti save. 
Egzaminai ateina tada, kai jų labiausiai nelauki. 
Iš šios mokyklos išsinešiu pačius gražiausius prisiminimus. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
4gb klasės gimnazistų mintys… 

 
        ,,Didžiuojamės, kad mokomės šioje mokykloje.” 
                                                                      Valda 
 
Gera atmosfera, šilti mokytojų ir mokinių tarpusavio 
santykiai.“                                                   Darius 
         ,,Vis dėlto geras dalykas tos uniformos.” 
                                                                      Milita 
Gaila išsiskirti su draugais, su kuriais buvau 12 metų.” 
                                                                    Simona 
,,Pavydim ateities  kartoms, nes mokykla gražiai auga.” 
                                                                    Gintarė 
  ,,Tai mokykla, kurioje gera mokytis ir bendrauti su 
žmonėmis.Čia mokausi tik antrus metus, bet atrodo, jog 
čia esu visus dvylika, nes man čia gera.” 
                                                                      Ingrida 
,,Mūsų mokykla tampa praeitimi, bet ji visada lydės kelyje 
į ateitį.Ilgai prisiminsime Mokytojus, kurie mums teikė 
žinias ir išugdė vertybes.”  
                                                                   Šarūnė ir Greta 
Nuotr.  abiturientai su pradinių klasių mokytoja 
Gražina Bataitiene ketvirtoje klasėje. 
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4gc gimnazistų mintys: 
            
 
,, Dveji metai, praleisti šioje mokykloje, paliko neišdildomų 
įspūdžių, kuriuos prisiminsime dar ilgai.” 
                               Aurelija Zimaitytė ir Erika Žižiūnaitė 
 
,,Aš visada nešiosiu gerus prisiminimus apie mokyklą.” 
 
,,Mokykla man kaip namai. Čia jaučiuosi saugi ir laiminga.” 
 
,,Šioje mokykloje įsitikinau, kad mokiniai yra draugiški, o 
mokytojai gali rimtai dirbti ir bendrauti. Čia viską radau, 
ko ieškojau.”  
 
,,Nuostabiausia  laikas, praleistas šioje gimnazijoje. Atminty 
išliks brangūs prisiminimai, šilčiausios akimirkos.” 
 
                                           Laura, Deimantė, Lina, Raminta 
 
 

 
 
 

 

                
       Janina Degutytė 

                                                                              
 
 ... Buvo rankos- sotinusios duona,              
Širdimi sušildyta, skalsia,-                                                 
Nešančios užuovėją ir giedrą 
Mano vieškelių rudenyse...                                    
 
Ir jei aš ką nors parnešiu, 
Tai todėl, kad vis pakelėse  
Buvo rankos, sotinusios duona, 
Širdimi sušildyta, skalsia...                                                                      
 

+  
                                                                       
                                                                       Nuotraukose : 
                                                                       Ištikimosios VIII – osios laidos abiturientų auklėtojos.                     
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,,Jeigu Tavo gyvenimas – kopimas į 
kalną, kur paklystant prasiveria 
bedugnių gelmė, o suklumpant 
atsiveria žaizdos,- 
Jeigu Tavo gyvenimas – kopimas į 
kalną, kur su kiekvienu žingsniu 
Tavo akys išvysta vis platesnius 
horizontus ir vis aiškiau pamato 
šviesųjį saulės veidą,- 
 Jeigu tavo gyvenimas – kopimas 
į kalną, 
Tu mirt privalai tik viršūnėje!“.0 
 
Mylimiausi mano auklėtiniai, 
 
Mokiau Jus mąstyti. Norėjau, kad 
patys spręstumėt, kas yra būtis, 
pradžia, žmogus, esmė, tiesa... 
Užaugote tvirti ir gražūs, galintys 
siekti ir pasiekti savo svajonių 
viršūnę. Sėkmės! 
 
Irena Savickienė, 
4ga klasės auklėtoja 
 
 

 
Mieli abiturientai, 
 
Jau greitai baigsite mokyklą ir 
užversite vieną savo gyvenimo 
puslapį. 
Linkiu, kad šiandien pasėtos 
Jūsų viltys ir svajonės 
sužaliuotų vešliais želmenimis ir
subrandintų gražų derlių! 
Linkiu tvirtybės.ir sėkmės. 
Sukaupkite jėgas, nepraraskite 
optimizmo ir garbingai siekite 
savo svajonių išsipildymo. 
 
       Miglė Antanėlienė 
      4b klasės auklėtoja 

 
Mieli auklėtiniai,  
 
Gyvenime nebūna atsitiktinių 
žmonių ir ryšių. Kiekviena 
nauja pažintis  mums yra 
vertybė arba pamoka, 
išbandymas. Niekada 
nesustokite ieškodami 
vertingiausių ryšių, o jei juos 
atrasite – branginkite. 
L.Krescenzo kartą pasakė: 
,,Visi esame angelai tik su vienu 
sparnu. Norėdami skristi, 
privalome apsikabinti.“  
 
Su meile - 
            Violeta Dumbrienė 
           4gc klasės auklėtoja 
 

 
                                                        Mieli abiturientai,  
   sveikinu Paskutinio skambučio proga. Maloniai prisimenu Jus , mielus,, kūrybingus, linksmus, 
gabius, puikius šokėjus . Linkiu  Dievo palaimos ir globos, drąsiai siekiant  užsibrėžtų gyvenimo 
tikslų. 
                             Pradinių klasių mokytoja Gražina Bataitienė                  
 
      Savo jaunystės kelyje prisiminkite Motinos Teresės žodžius: 
 
Rask laiko mąstymui – tai jėgos šaltinis. 
Rask laiko žaidimui – tai jaunystės paslaptis. 
Rask laiko mokslui – tai išminties pagrindas.  
Rask laiko artimui – tai laimės garantas. 
Rask laiko meilei – tai laimės žiedas. 
Rask laiko svajonėms – tai dausų sparnai. 
Rask laiko juokui – tai gyvenimą lengvinanti daina. 
Rask laiko planavimui – tai užtikrins sėkmę pirmiems 7 dalykams rasti. 
 
,,Žiburiuko „ redkolegija“:  Rūta Rutkūnaitė 8b, Greta Jurgaitytė 8b,  
Monika Lemežytė 1gb.    Redaktorė Regina Stumbrienė 
Mūsų adresas : Panevėžys, Vysk. K. Paltaroko 18, rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt 
Rašykite mums. 
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