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Mokytojų dienos proga savo mokytojams linkime...
Domantas M. Mieli mokytojai, Jūsų šventės proga linkiu Jums 

kantrybės, daug gražių akimirkų bei sėkmės darbe.
Deivydas V. Linkiu negadinti savo nervų, mažiau pykti ant mokinių, 

negadinti savo sveikatos, lengvesnio darbo, geros nuotaikos.
 Kamilė B. Linkiu, kad kantrybė niekada neišsektų, kad kopijos nieka-

da nesibaigtų, o mokinių kiekvienais metais daugėtų! 
 Ugnė B. Mokytojams linkiu gerų likusių mokslo metų, kantrybės su 

mumis, mokiniais, ir geros nuotaikos!                         (nukelta į 2 psl.)

2013 metais gimnazija skaičiais
I klasėse mokosi 119 mokinių, iš jų 61 mergina, 58 vaikinai.
II klasėse mokosi 128 mokinių, iš jų 62 merginos, 66 vaikinai.
III klasėse mokosi 131 mokinys, iš jų 75 merginos, 56 vaikinai.
IV klasėse mokosi 115 mokinių, iš jų 61 mergina, 54 vaikinai.
Suaugusių klasėse mokosi 16 mokinių, iš jų 12 merginų, 4 vaikinai.
Iš viso gimnazijoje mokosi 509 mokiniai, iš jų 271 mergina, 

238 vaikinai.
Iš viso gimnazijoje moko 45 mokytojai, iš jų 6  mokytojai 

ekspertai ir 27 metodininkai.      

Mielieji mokytojai ,
Karšta kava, paniurusių 

vaikų minia, šurmulys… 
Ir taip prasideda kiekv-
ienas rytas. Nuaidi 
skambutis ir prieš ka-
bineto duris - Jūs 
įkvepiat ir nusišypsot, 
atveriat duris ir drąsiai 
įžengiate į klasę… Juk 

Žaibiškai pralėkus pirmajam 
rudens mėnesiui ir pasitikus 
spalį, sulaukėme vienos iš 
gražiausių švenčių – Mokytojų 
dienos. Šios šventės proga kalbi-
name mūsų mokyklos direktorę 
Irmą Šneiderienę. 
Kuo Jums ypatinga Mokytojų 

diena?
Šią dieną aš prisimenu savo 

mokyklą, mokytojus, auklėtoją, 
kurie suvaidino vienokį ar kitokį 
vaidmenį mano gyvenime bei pa-
sirinkimuose. Taip pat Mokytojų 
diena nuspalvina gimnazi-
jos gyvenimą, čia sklando 
bendruomeniškumo dvasia tarp 
mokytojų ir mokinių.
Ar vaikystėje svajojote tapti 

mokytoja?
Dar nelankiusi mokyklos, 

nesėdėjusi mokykliniame suole, 
aš jau vaidinau mokytoją. Pirmoji 
mano mokinė buvo mano sesuo, 
kuri turėjo kantriai sėdėti mano 
pamokose. 
Kas Jums labiausiai patinka 

šiame darbe? Su kokiais iššūkiais 
dažniausiai susiduriate?
Pasidalijimas tuo, ką tu žinai, 

moki, supranti, ir gavimas naujų 
žinių, naujos patirties iš pačių 
mokinių. Dažniausias iššūkis 
– mokinio abejingumas ne tik 
pamokai, žinioms, bet ir pačiam 
sau, savo ateičiai.
Ar turite savo mokytojo 

idealą? Koks jis?
Tai mokytojas, kuris yra dėstomo 

dalyko profesionalas, geba sudo-
minti savo dėstomu dalyku, yra 
pasiekiamas klausimams ir ko-
mentarams, skatina ir motyvuoja 
siekti gerų rezultatų, reguliariai 
duoda naudingą grįžtamąjį ryšį ir 
reguliariai tikrina, kaip mokiniai 
supranta pamokos medžiagą.
Koks Jūsų mokymo credo?
Visko galima išmokyti ir viską 

galima  išmokti, reikia tik noro ir 
pastangų!
Ko galite palinkėti mūsų 

mokyklos mokytojams bei mo-
kiniams?
Linkiu, kad gimnazijos moky-

tojai duotų mokiniams šaknis 
ir sparnus, o gimnazistai tuo 
pasinaudotų – įleistų šaknis į 
gimtąją žemę ir turėdami sparnus 
įgyvendintų savo svajones čia, 
Lietuvoje.

Ačiū už pokalbį. 
Paulina Jančytė

Gimnazijoje sklando bendruomeniškumo dvasia

 Domanto Milaševičiaus nuotr.

 Domanto Milaševičiaus nuotr.

Gabrielės Masaitytės nuotr.

kiekviena pamoka – tai 
naujas kino filmas: dra-
ma, tragedija, komedija 
ar..? Niekas nepasakys… 
Kol nepraeis tos kar-
tais varginančiai ilgos, o 
retkarčiais neįtikėtinai 
trumpos keturiasdešimt 
penkios  minutės. 
Bet Jūs einate į klases 

kaip aktoriai , pamiršę 
visus savo rūpesčius, 
bėdas ir išgyvenimus. 
Jūs atiduodate save, 
savo žinias mums, moki-
niams. 
O mes taip dažnai 

pamirštame Jums 
padėkoti už kiekviena 
pamoką, kiekvieną žodį , 
šypseną ir visą visą Jūsų 
rūpestį! 

Ačiū Jums!
Greta Aleksynaitė,  

GMS prezidentė 

Mokytojų dienai
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Dar kartą džiaugiamės 
praeitų metų abiturientų 
šimtukais. Didžiuojamės ne 
tik  jais,  bet ir  ir jų moky-
tojais:
Lietuvių kalbos mokytoja ek-

sperte Levute Karčiauskiene ir 
jos mokinėmis Ieva Ališauskaite, 
Eglė Kabašinskaite, Donaira Ta-
mulynaite.
Lietuvių kalbos mokytoja me-

todininke  Rūta Pūriene ir jos 
mokine Irmida Čekavičiūte.
Lietuvių kalbos mokytoja me-

todininke Irena Mažeikiene ir 
jos mokiniais Ieva Makštutyte 

Virginija Šiugždinienė. Buvau 
gera ir stropi mokinė, niekada 
nepamiršdavau padaryti namų 
darbų. Turėjau draugišką ir 
vieningą klasę, su kuria kartu 
netgi be auklėtojos vykdavau į 
įvairius renginius ar leisdavau 
kartu laiką po pamokų. Buvau 
aktyvi ir draugiška mokinė, dve-
jus metus buvau klasės seniūnė. 
Pamenu, kartą nemažai laiko 
vėlavom į anglų kalbos pamokas, 
nes su kai kuriais klasės draugais 
klausėmės muzikos.
  Emma Valūnienė. Gerai mo-

kiausi, tačiau buvau maištingo 
temperamento, todėl elgesio  
turėjau žemų, nepatenkinamų 
balų. Visgi visada norėjau eiti į 
mokyklą, tačiau toli gražu ne su 
visais mokytojais elgiausi gražiai 
– tik su tais, kuriuos mėgau.

Vilija Juodsnukienė. Iš viso esu 
aplankiusi tris mokyklas. Gaud-
avau gerus įvertinimus, ypatin-
gai mėgau geografijos pamokas. 
Nedomino mokykloje mokoma 
istorija – mieliau klausydavausi 
tėčio pasakojimų apie Lietuvą ir 
būtent jos istoriją. Taip pat ne-
vengdavau dalyvauti sportiniuose 
renginiuose ir užsiėmimuose. 
Vienas iš smagesnių įvykių: 
kažkas užtrenkė mūsų istorijos 
mokytojos kabineto duris, kurias 
ji visada rakindavo, nes bijodavo 
būti apvogta, ir taip likome izo-
liuoti nuo klasės. Teko kviesti 
gaisrininkus, kad atidarytų duris.
Irena Mažeikienė. Buvau stro-

pi ir pavyzdinga mokinė, labai 
gražiai rašiau, raštas laikui bėgant 
šiek tiek suprastėjo. Auklėtojas 
buvo lietuvių kalbos mokytojas, 

įdomi asmenybė, savotiškas au-
toritetas. Vėliau suvokiau, kad 
galbūt jis ir turėjo įtakos mano 
pasirinkimui tapti lietuvių kalbos 
mokytoja. Su klase sutariau taip 
pat labai gerai, su klasės draugais 
iki šiol susitinkam.
Virginija Baronienė. Buvau 

drąsi, pašėlusi ir ne pati pavyzdin-
giausia mokinė. Mėgau priešintis 
mokytojams ir niekada neturėjau 

Rugsėjo 2-ąją Mokslo metų 
pradžios šventėje dalyvavo ir 
gimnazijoje lankėsi Lietuvos 
Respublikos Ministras Pirminin-
kas Algirdas Butkevičius. 

Rugsėjo 7 dieną poeto Jus-
tino Marcinkevičiaus  kūrybos 
skaitymuose  dalyvavo Rugilė  
Žurauskaitė ir Vytautas Trakymas, 
gimnazijos mišrusis ansamblis.

Rugsėjo 10-ąją vyko klasikinės 
muzikos koncertas – koncer-
tavo smuikininkas Gediminas 
Dalinkevičius ir gitaristas Si-
monas Bušma. 

Rugsėjo 21-ąją Stakliškėse 
krepšinio turnyre mokytojo P. 
Kundroto taurei laimėti dalyva-
vo dvi merginų ir viena vaikinų 
komanda. Visos trys komandos 
tapo nugalėtojomis. 

Rugsėjo 26-ąją buvo mini-

svajonių tapti viena iš jų. Kai dar 
nebuvo galima lakuotis nagų, 
sumąsčiau puikią alternatyvą – 
į bespalvį nagų laką įsipyliau 
rašalo ir juo nusilakavau nagus. 
Žinoma, nagai  buvo pastebėti 
ir galiausiai teko nusivalyti savo 
puikųjį manikiūrą.

Ačiū už pokalbį. 
Skirmantė Mazuronytė

(atkelta iš 1 psl.) 
Rugilė Č. Sveikinu Jus, mieli mokytojai, su Mokytojų diena! Linkiu 

turėti jėgų ir toliau mus mokyti ir perduoti savo žinias taip, kaip darėte 
iki šiol. 
Kristina Ž. Labiausiai mokytojams linkiu kantrybės. Taip pat išlikti 

kūrybiškiems bei įvairiapusiškiems, nepamiršti, koks svarbus yra 
Mokytojo darbas visuomenei, ypač mums, mokiniams. 
Karolina K. Mieli mokytojai, linkiu daug kantrybės, stiprybės, laimės 

ir didelės šypsenos veide. 
Rugilė D. Mokytojų dienos proga Jums, gimnazijos mokytojai, linkiu 

mokinių pagarbos, sėkmės, drąsos imtis naujos veiklos, imlių, aktyvių, 
atsakingų, mokinių. Linkiu, kad sunkus Jūsų darbas atsipirktų ir atei-
tyje džiaugtumėtės matydami rezultatus. Na, o šiandienai linkiu, jog 
grįžtumėte namo nešini glėbiais gėlių!                       

Rugilė Dagilytė

Kokie mūsų mokytojai buvo mokiniai?

ir Tautvydu Venciumi.
Anglų kalbos mokytoja 

Vilija Gustaityte ir jos mo-
kiniais Andriumi Jankausku, 
Donaira Tamulynaite ir Indrė 
Baranauskaite. 
Anglų kalbos mokytoja meto-

dininke Jūrate Grybauskiene 
ir jos mokine Ieva Makštutyte.
Informatikos mokytoja me-

todininke  Marija Plauskaite 
ir jos mokine Donaira Tamu-
lynaite.
Matematikos mokytoja meto-

dininke Zina Dobiliene ir jos 
mokine Indre Baranauskaite.

Mūsų dainos skirtos Jums, Mokytojai!

Rugsėjo įvykiai trumpai

Mokytojai mokosi ir plaukti

ma Europos kalbų diena. Buvo 
pristatyti įvykdyti tarptautiniai 
projektai: Comenius „Individu-
alus mokinių mobilumas“, Come-
nius „Alternatyvūs energijos 
šaltiniai ir aplinka“, „Europa 
iš arti: viltys ir baimės“. Savo 
šalis pristatė svečiai – italai ir 
prancūzai. 

Rugsėjo 27-ąją grupė mokinių 
lankėsi A. Stulginskio universitete 
„Tyrėjų nakties“ renginiuose.

Rugsėjo 30-ąją gimnazijoje 
vyko buvusio gimnazisto Vytauto 
Bajoro antro eilėraščių eilėraščių 
rinkinio „Kukulių giesmės“ 
pristatymas. 

Tęsiamas Individualaus 
mokinių mobilumo projek-
tas. Gimnazijoje tris mėnesius 
mokysis trys italai ir penki 
prancūzai. 
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Kalbėdami apie mokyklą, beveik 
visada sakome MOKYTOJA, bet, 
artėjant Mokytojų dienai, pakalbi-
nome mūsų gimnazijos mokytojus 
vyrus. Kaip jaučiasi mokytojai vyrai? 
Vytas Blekaitis. Jaučiu didelę 

diskriminaciją  – vien moterys! Šerše 
le fam, jei tik kas blogai mokykloj – 
šerše le fam! Artūras Juočiūnas. 
Jaučiuosi gerai – pakylėtas tarp 
moterų. Juozas Padvelskis. Kaip 
gali jaustis vienas gaidys tarp daug 
vištų? Alvydas Pranskevičius. (sit-
uacijos nekomentuoja). Artur Ho-
vakimyan. Gimnazijoje vyrų nėra 
mažai, tikrai ne. Aišku, visada smagu 
pabendrauti su kolegėmis, bet trūksta 
vyriškos tolerancijos.

 
Dėkojame už pokalbį ir sveiki-

name su Mokytojų diena!  
Gintarė Kazlauskaitė

Džiaugsmingai sveikiname savo mokytojus su Mokytojų diena! „Žiburio“ gimnazijoje visi mokytojai labai 
šaunūs, tačiau „Salve“ komanda siūlo kelias nominacijas!

Greičiausioji
Vilija Gustaitytė

Stilingiausioji
 Virginija Baronienė

Valgyklos lankytoja 
 Zita Eidukaitienė

Energingiausioji
Emma Valūnienė

Šviesiausioji
Virginija Šiugždinienė

Šmaikščiausioji
Roma Ruočkienė

Punktualiausiasis
 Vydmantas Petraška

Nuoširdžiausioji
Vida Degutytė

Mes turime mokytojų vyrų!  
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Laikraštį parengė  Rugilė Dagilytė, Kristina Žukauskaitė, Paulina 
Jančytė, Domantas Milaševičius, Gabrielė Masaitytė, Gintarė 
Kazlauskaitė, Ugnė Revinskaitė, Skirmantė Mazuronytė.
Maketavo Daumantas  Janecka, Vaida Marčiulionytė, Ineta 
Balčiukynaitė. 
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.  

Tikiu, kad bent keletas iš jūsų 
esat susimąstę, o ką mokyto-
jai veikia namuose, koks jų 
laisvalaikis, kokie jie žmonės, 
kai netaiso mūsų kontrolinių 
darbų? Vis dar įdomu? Nebesuk 
sau galvos, išklausinėjome 
nekalbiuosius mokytojus ir 
sužinojome Jų didžiausius 
pomėgius!
Bene linksmiausias gimnazijos 

anglų kalbos mokytojas Artur 
Hovakimyan ilgai nedvejojęs 
atsakė: „Manau, niekam ne nau-
jiena bus, bet aš labai mėgstu pas-
nausti“. Na ką gi, mokytojau, tai, 
matyt, Jūsų kraujyje.
Biologijos mokytoja Rasa 

Kučinskienė – tikra Barbė 
Devyndarbė. Ji ne tik spėja mūsų 
kontrolinius taisyti, visus darbus 
nudirbti, bet ir, oi, kiek hobių turi! 
Mokytoja gyvenime stengiasi 
nebūti šiuolaikiška vartotoja, kuri 
viską įsigyja mūsų taip pamėgtoje 
„Maximoje“, todėl daugelį dalykų 
stengiasi pasigaminti pati. Moky-
toja geba siūti, megzti, gaminti 
įvairius rankdarbius. Kaip ir dera 
biologijos mokytojai, ji kon-
servuoja daržoves, vaisius, renka 
žoleles, grybauja, uogauja. Taip 
pat mėgsta važinėtis dviračiu, 
eiti pasivaikščioti į mišką ar 
prie jūros. Negana to – nežiūri 
televizoriaus! O svarbiausia, 
mokytoja sako, kad yra laim-
inga. Galėčiau bepridurti, kad 
laimingas mokytojas, laimingi ir 
jo mokiniai.
Kūno kultūros mokytojos Dalios 

Šklėriūtės aistra – grybauti. „Gry-
bauju pavasarį, vasarą ir rudenį ir 
nesvarbu, koks oras. Netingiu nei 
anksti keltis, nei daug vaikštinėti. 
Miškas  „veža“, o ypač Dzūkijos“. 
Visiškai Jums pritariu – miškas 

Ką mokytojai veikia, kai netaiso kontrolinių darbų?

Mokytojai moka išklausyti kitą

Patys daro namų darbus

Mokytojai moka ir atsipalaiduoti

„veža“! Taigi, mieli mokiniai, 
jeigu vieniems baugu po mišką 
vaikščioti, žvėrelių nenorite sutik-
ti ar pasiklysti bijote, pasikvieskit 
mokytoją Dalią kartu – manau, 
ji tikrai neatsisakys ir dar puikių 
patarimų duos.
Istorijos mokytoja Vida 

Degutytė sako: „Iš tikro kokio 
nors tradicinio pomėgio netu-
riu, tik kartą per mėnesį būtinai 
paruošiu artimiesiems kokius nors 
neįprastus pietus pagal pačios 
sugalvotą receptą, pvz.: porų lapų 
balandėlių.“ Rekomenduočiau 
kreiptis į šią mokytoją visiems, 
ieškantiems kulinarinio įkvėpimo. 
Draugiška rusų kalbos moky-

toja Nadiežda Sogačiova dievina 
ledo ritulį: „Žiūrėti ledo ritulio 
rungtynes, ypač tarptautines, 
– mano aistra.“ Iš patirties 
jums sakau, su šia mokytoja 
apie ledo ritulį tikrai galima 
pakalbėt. Ir nors aš ničnieko 
apie jį nenusimanau, mokyto-
jos pasakojimai visada būna 
įdomūs. Pagalvok – gal tai ir 
tavo pomėgis?
Visi mokytojai, net čia ir 

nepaminėti, taip pat turi savo 
gyvenimus, įdomius, galbūt 
netikėtus pomėgius... Mokykloje 
mes visi elgiamės dalykiškai, kar-
tais pajuokaujame, čia elgiamės 
kitaip nei namuose. Todėl derėtų 
nepamiršti, kad mokytojai – 
tai ne tik „blogiečiai“, kurie 
rašo dvejetus, ar „geriečiai“, 
rašantys dešimtukus, ne tik 
žmonės, vedantys mus žinių 
keliu. 
Mokytojai gali būti ir puikūs 

draugai, tik leiskime jiems toki-
ais tapti.

Ugnė Revinskaitė
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