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 Kai už lango žiedų pumpurais 

paslaptingai žaidžia šviesa, kai vyturėlio 

giesmę sugeria padangė, kai skamba ir 

aidi pavasario gausmas, patylom srovena 

Laiko upė, artindama Paskutinį skambutį... 

Mintyse ir naivus vaikiško laukimo 

džiaugsmas, ir paaugliškas paslapties 

pojūtis, ir svaigus svajonių žaismas, 

persmelktas savotišku nerimu... Pripildytos 

jaudulio, spurda širdys, tarsi klausdamos, 

kur kelias ves toliau, kokia bus mano 

ateitis. Sparnai jau užauginti, atėjo laikas 

juos išskleisti ir skristi į naują pasaulį, 

pilną nežinomybės ir vilties...  
Gimnaziją baigė 15 abiturientų. Klasės auklėtoja Aldona Adomaitytė 
 

PASKUTINIS SKAMBUTIS! ŠIANDIEN JIS SKAMBA JUMS, VIII 

GIMNAZIJOS LAIDOS ABITURIENTAI! 
 

  

Mano mielieji vaikai, 
 

 žinau, kad Jūs užaugote, bet drįstu vadinti Jus vaikais. Per aštuonerius metus 

tapote savi ir artimi. Aš mačiau,  kaip Jūs stiebėtės aukštyn, mačiau Jūsų akyse ir žydinčius 

pavasarius, ir žiemos šalčiu dvelkiančius žvilgsnius, rudens liūdesio veidus ir gaivias, 

vasaros džiaugsmu spindinčias akis. Tai buvo Jūsų, bet kartu ir mano gyvenimas. Ne visada 

viskas buvo gerai, bet juk negali būti kelio be akmenukų... 

 Mano širdyje užteko vietos visiems – linksmiems ir liūdniems, kalbantiems ir 

tylintiems, atviriems gyvenimui ar santūriu žvilgsniu žvelgiantiems į aplinką. Noriu, kad 

pasitikėtumėte savimi, kad drąsiai eitumėte pirmyn,  kad Jums visiems pasisektų ir 

rastumėte tą kelią, kuriuo norėtųsi keliauti visą gyvenimą. Žinokite, kad visuomet Jus 

palaikau – kartais mintimis, kartais žodžiais, o kartais ir prisilietimais, kai jaučiu, kad to 

reikia... Ir noriu prabilti į kiekvieną iš Jūsų...     
 

Evelina, Tavo švelnumas, nuoširdumas paperka visus. Visuomet stengiausi Tave morališkai palaikyti, įkvėpti 

pasitikėjimo savimi. Ir manau, kad Tau pavyko... įveikti save! Kartais tiek nedaug tereikia – ateiti į klasę, 

paklausti, kaip sekasi, ir pokalbis užsimezga. Ačiū, kad dažnai buvau Tavo širdyje, kad dalinaisi ir savo 

džiaugsmais. Būk laiminga! 

Tomai, mano atmintyje išliksi kaip labai paslaugus, atviras, draugiškas žmogus, įdomus pašnekovas (o kaip 

mane stebindavo Tavo pasakojimai apie mitus),  tik palinkėsiu žymiai daugiau atsakomybės. Tada viskas bus 

gerai. Sėkmės! 

Ugniau, kad ir kiek gražių svajonių turėtų Tavo artimieji, kad ir kiek sėkmės belinkėtų, nepamiršk, kad „noras 

turi būti Tavo paties“. Aš labai tau to linkiu. 

Tautvydai, žiūrint į Tave man kartais norėdavosi šypsotis, kartais pykti, nes mačiau, kad Tu gali būti kaip 

greitai įsiliepsnojantis degtukas arba žmogus, spinduliuojantis gerą aurą. Galbūt nepastebėjai, bet per 

literatūros pamokas aš dažnokai užduodavau Tau būtent tokius klausimus, į kuriuos atsakant reikia išsakyti 

savo nuomonę, nes žinojau, jog kalbėsi. Ir tvirtai tikiu, kad Tau gyvenime pasiseks. 

Šiame numeryje: linkėjimai, abiturientų mintys,  nominacijos, nuomonės, vaikystės prisiminimai ir kt. 

 



 

 

Mantai, kodėl slepi tai, ką turi savyje? O turi nemažai – jausmą, išraišką, turi vertybių, kuriomis kažkodėl 

nenori dalintis. Jos Tau tikrai gali padėti. Patikėk manimi ir ženk drąsiai pirmyn! 

Mykolai, Tu man visuomet buvai žmogus-paslaptis. Ir tik paskutiniais metais pradėjau matyti tikrąjį Tave.  

Sakyčiau, turi netgi kai kurių rašytojo Jurgio Savickio savybių... Tik išnaudok tai tinkamai! 

Simona, mano atmintyje išliks ir tikiu, kad Tau padės žvilgsnio nebijančios akys (aš jas ir dabar matau, tik 

nesmagu, kad paskutiniu metu jos liūdnos), atidus įsižiūrėjimas į žmogų, Tavo tvirta valia ir pareigos jausmas. 

Ačiū, kad leidai suprasti, jog ne tik mokytojai gali paguosti mokinius, bet ir mokiniai mokytojus. O tu įrodei, 

kad tai puikiai moki! Ačiū už supratimą ir atvirumo akimirkas, už visa tai, ką darei dėl klasės. Kuo didžiausios 

sėkmės Tau! 

Juste, tik nesustok kurioje nors kryžkelėje! Būtų gaila, jei liktų neįgyvendinti Tavo tikslai ir  svajonės. Mane 

visada džiugino Tavo mintys, Tavo buvimas be kaukės. O labiausiai žavėjausi tavo atkaklumu ir darbštumu 

paskutiniais mėnesiais.  Būk ir toliau tokia ryžtinga, kokią aš tave spėjau pažinti! Gero kelio! 

Kostai, jaučiu, kad labai mielas tas paskutinis suolas, bet, patikėk, ne visada reikia tik jį užimti. Norėčiau, kad 

tavo gyvenime būtų daugiau tokių akimirkų, kokias patyrei sėdėdamas prie muzikos pulto. Jos grūdina ir 

stiprina, augina asmenybę.  Manau, kad visa tai Tau buvo į naudą. Sėkmės! 

Rugile, gera buvo matyti Tavo spindinčias akis, o liūdnas Tavo žvilgsnis pasėdavo nerimą ir mano širdyje, 

tačiau tikiu, kad viskas bus gerai, nes Tu tvirtai žinai, ko sieki. Ačiū Tau už gražius žodžius,atvirumą, už 

vaikiškus, šiltus apsikabinimus (aš jų niekada nepamiršiu), už nuoširdžią pagalbą, geranoriškumą. Man gera 

buvo žinoti, kad jau penktoje klasėje Tu labai džiaugeisi, jog aš tapau Tavo auklėtoja. Tegul Tau sekasi! 

Arnai, be Tavęs, be tavo šelmiško žvilgsnio klasėje būtų buvę liūdniau. Labai vertinau tavo geranoriškumą, 

neatsisakymą padėti, humoro jausmą, staigmenas ir noriu tikėti, kad tai Tau gyvenime padės. Ženk drąsiai 

pirmyn. Sėkmės! 

Raminta, ir su Tavimi susiję daug prisiminimų, bet turbūt labiausiai man įsiminė Tavo vaišingumas, ypač 

ekskursijų metu. Prisidėdavai visko tiek, kad užtektų visai klasei. O ta braškių uogienė su bananais irgi buvo 

skani... Esi draugiška, linksma pleputė, kokia buvai ir penktoje klasėje. Taigi būk ir toliau tokia. Sėkmės! 

Migle, Tu stropus, ramus, puikus, kuklus žmogus. O po tuo ramumu slypi graži, meniška siela. Tikiuosi, kad 

gyvenimas nepašykštės Tau laimės. Ačiū, kad visuomet rasdavai laiko, idėjų šventinėms dekoracijoms,  kad 

geranoriškai įsitraukdavai į veiklas, tam paaukojai daug laiko,  kad galėjau Tavimi pasitikėti. Tegul neaplenkia 

Tavęs sėkmė! 

Živile, žinau, kad drąsiai eisi per gyvenimą, įveikdama visas kliūtis. Tai įrodei savo veikla, energingumu ir 

elgesio savybėmis. Tik tegul nebūna didelių kliūčių. Ačiū už geranorišką pagalbą sesei kuriant meninius 

darbus,   už aktyvumą,  veiklumą ir dalyvavimą renginiuose, už tai, kad buvai prie tų, kurios sakė: „Ir vėl mes.“ 

Sėkmės einant savo svajonės link! 

Jauniau, džiaugiausi, kad neatsisakydavai dalyvauti viename ar kitame renginyje, bet žinok, kad tik tvirtos 

valios, noro ir užsispyrimo dėka galima įgyvendinti savo svajones. Tegul Tau nepritrūksta šių svarbių savybių. 

Neprarask tų žmogiškųjų vertybių, kurios dar gyvena Tavyje. Sėkmės ir geros ateities!  

     Jūsų auklėtoja 

 

 

 
  

Taip mąstė abiturientai, būdami 

penktokai ... 
 

 

- Man mokytis sekasi gerai, tačiau vis tiek nieko nemėgstu. 

Nekenčiu istorijos pamokos, nes ten beveik neduoda sunkių 

užduočių. (Tomas) 
- Mūsų klasė šauni, gera, aš ją myliu. Bijau vorų . (Rugilė) 

- Aš bijau pasiutusių gyvulių ir labai mirtinų ligų. O iš 

klasės nemėgstu vieno savo draugo, nes vaidina „kietą“. 

(Jaunius) 

- Kartais berniukai „nervuoja“. Nebūtų berniukai... O klasėje 

man patinka... laikrodis. (Simona) 

- Kai aš užaugsiu, tai būsiu pardavėja. Aš labai bijau vorų ir tamsos. (Raminta) -------------------------------- 
- Kartais jaudinuosi prieš anglų kalbos pamoką, nes bijau, kad mokytoja užduos, ko nežinau, ar gausiu blogą 

pažymį, ir auklėtojai nepatiks. O jei nemoki lietuvių abėcėlės, nemoki nieko. (Živilė) 



- Mano svajonė tapti dailininke. Aš mėgstu piešti, nemėgstu varlių. 

(Miglė) 

- Aš mėgstu karinius ir su šautuvais filmus. Aš bijau mokyklos... labai. 

(Mykolas) 

- Mano svajonė turėti merginą. Man penktoje klasėje patinka, tik man 

nepatinka lietuvių kalba. Bijau šunų, katinų ir ligų. (Arnas) 

-Man labai patinka liūtai. Aš nemėgstu eiti į mokyklą, nes ten labai 

pavargstu. Man buvo šiek tiek baisu, kai atėjau į savo naująją 

pradinę klasę, nes joje pažinojau tik Eveliną.  (Mantas) 
- Ketvirtoje klasėje nenorėjau eiti į mokyklą, bet dabar viskas pasikeitė ir labai 

noriu eiti į mokyklą. Bet štai atėjo juodos dienos, nes jau visos mokytojos gali 

rašyti skaičiais, ne tik dėti pliusus ar minusus... Mano svajonė turėti sparnus. 

(Evelina)  

- Mano pasauly telpa pirmiausia mano tėvai, mano sesė. Po to šuo, 

kompiuteris, Playstation 2, mokslas, draugai, draugės, pusbroliai, podžiai, 

„Pokeris“, telefonas, krepšinis, futbolas, diskų dėklas, telefono dėkliukas... 

nuotr. Iš GGTV archyvo    gamta ir gėris. (Ugnius) 

– Aš bijau vorų ir mokyklos. (Kostas) ------------------------------------------- 
  

 

Įsimintiniausi  prabėgusio laiko įvykiai 
 

- Abi Šimtadienio šventės. Ruošiant šventę dvyliktokams – repeticijų 

šurmulys, dainos... Ir nepakartojamas mums suruoštas Šimtadienis! – Justina. 

- Prisimenu, kai antroje klasėje reikėjo nupiešti savo mėgstamiausią naminį 

gyvūną ir apie jį papasakoti. Aš nupiešiau šunį, kurio vardas buvo Dudlas, o 

klasės draugai kažkodėl buvo įsitikinę, kad mano šuo Dumblas...  – A. 

- Kai vėl grįžau į šią mokyklą, į 12 klasę – viskas pasikeitę, daug nepažįstamų 

mokinių, – Ugnius. 

- Labiausiai įsiminė pirmasis susitikimas su klasės draugais, – Rugilė. 

- Kai nusirašiau visus atsakymus ir vis tiek gavau 2, – A. 

- Įsimintiniausi dalykai nutinka išdykusiems vaikams, o aš visada buvau 

pareigingas ir geras vaikas, todėl nieko įdomaus man nėra nutikę (arba mano 

atmintis kaip auksinės žuvelės ), – Miglė. 

- Neoficiali Šimtadienio dalis, kai nutiko begalė įvykių – pradedant policija, 

baigiant Kosto paslydimu ant ledo... – Tautvydas. 

- Pabėgimas iš pamokų, pykčiai su kitais mokiniais, laikas prie bažnyčios kampo, 

– Raminta. 

- Kai kiekvieną fizikos pamoką rašydavome kontrolinius 

darbus, nes juokdavomės, – Kostas. 

- Kai Mykolas gaudė autobuso bilietuką, pučiant 

stipriam vėjui, – Mantas.  

- Kai su drauge slapčia imdavome iš valgyklos obuolius, 

galvodamos, kad valgyklos darbuotojos nemato, bet dabar 

man atrodo, kad buvo kitaip... O valgyklos obuoliai juk 

patys skaniausi! , – Simona. 

- Kai prie sporto salės mėtėmės gumomis nuo treniruoklių, o 

auklėtoja ir mokytoja Zajankauskienė ant mūsų rėkė, kad 

niokojame mokyklos turtą, – Arnas. 

- Labiausiai įsiminė mūsų pradinė klasė. Buvome maži, 

naivūs ir dažnai pertraukų metu susipykdavome dėl 

menkniekių. Taip dažniausiai nutikdavo mums, 

mergaitėms. Kai po skambučio susipykusios grįždavome į 

klasę, jausdavomės nesmagiai ir daugiausiai 5 minutes 

ramiai išsėdėdavome, o  paskui prasidėdavo 

susižvalgymai ir tiesdavome per suolą rankas su klausimu   

„Draugai?“ Net ir vyresnėse klasėse prisiminus tokį 

lengvą, vaikišką gyvenimą, problemas ir susitaikymus, 



apima nostalgija, kad Tu jau nebe tas linksmas vaikas, kuris susitaikydavo su draugu tik ištiesus ranką, – 

Živilė. 

- Atsimenu, kaip Kostas eidamas į parduotuvę parkrito ir visas purvinas atėjo į lietuvių kalbos pamoką, – 

Jaunius. 
- Nepamiršiu, kaip vaikystėje bėgiodavome per pertraukas, čiuožinėdavome nuo kalniuko, kai nepadariau namų 

darbų ir mokytojas Ringys man paėmė už ausytės, o aš tiesiog tikrai užmiršau juos padaryti . O kai buvau 

pirmoje klasėje, viena pikta budėtoja mane bėgančią sustabdė ir liepė eiti atgal. Aš, žinoma, apsiverkiau, nes 

skubėjau į pamoką, o ta mergina man pasirodė labai pikta ir aš jos visuomet bijodavau, – Evelina. 

 

            

 
 

– Minčių daug. Atrodo, kad ką tik maža mergaitė dideliais kaspinais 

įžengė per plačias mokyklos duris, o jau tenka išeiti. Dvylika geriausių 

metų! Iš tos mažos mergaičiukės išaugo didelė asmenybė, turinti daug 

siekių. Palikdama mokyklą, turiu tik vieną mintį – siekti savo tikslo! 

Kiekviena mokyklinių metų klaida pavirto į gyvenimo pamoką. Todėl tik 

dabar, kai tenka išeiti, galiu prisipažinti, kad norisi pasilikti... – Justina. 

 – Iš tiesų džiaugiuosi, kad baigiu mokyklą, tik nesijaučiu, 

jog ji paruošė tolimesniam gyvenimui. Pasiilgsiu tų laikų, kai nieko 

neveikdavau, – Ugnius. 

– Liūdna palikti pažįstamus žmones, pamėgtas vietas, bet liūdesys praeis, nes, kaip vienas filosofas pasakė, 

viskas, kas prasideda, turi pabaigą, o viskas, kas pasibaigia, turi pradžią. Ir aš esu įsitikinęs, kad išėjimas iš 

mokyklos – tai tik mūsų klasės legendų pradžia, – Tomas. 

 – Išeinu su džiaugsmu ir tuo pačiu su rūpesčiu dėl savo ateities. Išsinešu ir begalę žinių, kurias 

suteikė mokytojai. Neaplenkia ir nerimas, graudulys paliekant auklėtoją, kuri mums tiek metų, t.y. nuo 5 klasės, 

yra kaip mama – ir guodžia, ir bara, ir glaudžia . Toks pat jausmas paliekant ir draugus, kurie, nepaisant 

pykčių,  tiek daug laiko buvo mano „broliai ir seserys“ . Gal kartais ir ne visada atrodo, kad vertiname 

esančius šalia, bet draugai ir auklėtoja buvo pats didžiausias ramstis sunkiu metu! Taigi reziumė – išeinu su 

dvilypiais jausmais: laime ir baime, tačiau tikiu, kad viskas bus gerai, prasidės naujas brandos etapas, pažintys 

su naujais žmonėmis, – Rugilė. 

 – Pagaliau! Beveik pabaigiau mokyklą! Atostogausiu, pramogausiu ir išdykausiu!  – Raminta. 

– Mokykla yra ta vieta, kur vieną akimirką tu laimingiausias vaikas žemėje, o kitą nebenori nieko. Dvylika 

metų mokykloje nėra trumpas laiko tarpas. Per tiek metų pripranti prie visko: streso, blogų pažymių, nuolatinio 

„burnojimo“ ant mokytojų (nors gerai žinai, kad problema ne jie). Tie patys veidai, tos pačios pamokos per tiek 

laiko įgrysta, tačiau pagalvojus, kad viskas tuoj baigsis, nes tu baigi mokyklą – yra baisoka... – Miglė. 

 – Mokyklą palieku jausdamasis psichiškai sustiprėjęs.   My name Jeff. – A. 

– Visos mintys negeros, todėl nesakysiu.... – A. 

 – Išeinu iš mokyklos su dideliu žinių bagažu, dėkingumo jausmu žmonėms,  kurių dėka galėjau 

augti kaip asmenybė, kurie mane suprato ir tikėjo mano tikslais. Manau, kad mokykla – ta vieta, kurioje aš 

galėjau realizuoti save ir atrasti tai, kas gyvenime yra svarbiausia: žmogiškumas, pagarba ir žinios. Mokykla 

man padėjo suvokti, kad gyvenime reikia mokytis ir siekti savo tikslų, o ne tinginiauti ir skųstis gyvenimu. Ji 

tarsi užgrūdino tolimesniam gyvenimui. Čia aš jaučiausi gerai, nes žinojau, kad mane supa nuostabūs 

mokytojai, – Simona. 

 – Pagaliau ilgai laukta diena... Tačiau kyla daug keblumų, nes yra išlikęs šioks toks klasės 

atmosferos jausmas... Ir gyvenimas virsta aukštyn kojom... Žinau, kad visada prisiminsiu juokingiausius 

momentus, išdaigas. Ir jau dabar imu ilgėtis senų, gerų laikų jaunesnėse 

klasėse,  – Mantas. 

- Išeinu su geromis mintimis, nenorėčiau jų atskleisti, pasiliksiu sau – 

turėsiu ką papasakoti per klasės susitikimus, – Arnas. 

 – Išeinu su džiaugsmu, nes prasidės naujas gyvenimo etapas, 

atsiras naujų nuotykių, draugų. Bus sunku išeiti iš komforto zonos. 

Pirmosiomis dienomis, ko gero, lydės jaudulys, bet tie dvylika metų, 

praleistų Vištyčio ir Gražiškių  mokyklose, užgrūdino ir, manau, paruošė 

žengti žingsnį pirmyn, – Tautvydas. 

– Išeidamas galvoju, kad nė karto nesigailėjau, jog mokausi šioje mokykloje, nes mokytojai čia nuoširdūs, 

visada padės, patars. Čia atradau ištikimų draugų, kurių neužmiršiu (tikiuosi, ir jie manęs). Taigi bus gaila 

išeiti, tačiau gyvenimas tęsiasi. O mokykla liks kaip „fainas“ prisiminimų laikotarpis, – Jaunius. 

Su kokiomis mintimis paliekame mokyklą? 



– Būdama pradinukė, dar pypliukė, norėjau kuo greičiau pabaigti 

mokyklą. Tačiau šiuo metu net pati esu nustebusi, kad taip greitai 

prabėgo dvylika metų. Kadangi mokyklą pradėjau lankyti anksčiau, nei 

man reikėjo, kažkuriuo metu pradėjau mąstyti, kad galbūt mano 

klasiokai nenori, jog būčiau jų bendraklasė... Bet pabūsiu savimyla – su 

šypsena ir meile visada prisiminsiu, jog draugai mane taip šiltai, jaukiai 

priėmė į savo ratą, toleravo mano elgesį. Iš mokyklos stengiausi 

pasiimti viską, ką ji man galėjo suteikti, todėl neliūdžiu, palikdama 

mokyklos suolą. Tik gaila palikti mokytojus, draugus, kurie užima 

ypatingą vietą mano širdyje, – Živilė. 

 – Atėjusi į mokyklą dažnai pagalvodavau, kad galbūt mokytojai manęs nemėgsta, jei parašo 

blogus pažymius. Tačiau laikui bėgant supratau, kad mokytojai yra geri žmonės, išmoko tinkamai elgtis, o dėl 

pažymių esame kalti tik mes patys. Dabar suprantu, kad šie žmonės – kaip draugai, patarėjai, kurie išleidžia 

mus  į tolimesnį gyvenimą. Beje..., jei ne ši mokykla, nebūčiau sutikusi savo pirmosios meilės... Suprantu, kad 

išeidama turiu daug turto – pilną lagaminą žinių. Turiu ir drąsos tolimesniam gyvenimui, išsinešu ir 

pasitikėjimą savimi. Už šiuos visus dalykus galiu dėkoti tik savo brangiajai auklėtojai, kuri visuomet mane 

padrąsindavo, kai man būdavo baisu... Tiesiog išeinu iš mokyklos laiminga, su mintimi, jog turėjau nuostabią 

auklėtoją... – Evelina. 

 

 

VAIKINŲ PALINKĖJIMAIS KLASĖS MERGINOMS! 
- Tegul išsipildo Jūsų svajonės, tegul Jūsų dienas praskaidrina artimi žmonės, – 

Tomas. 
- Atsipalaiduokite, nebūkite tokios rimtos, mokslai nėra svarbiausias dalykas 

gyvenime. Ir kartais naudokite mažiau „špakliaus“ , – Ugnius. 

- Linkiu sėkmės moksluose ir  gyvenime. Sukurkite gražias šeimas! – A. 

- Būkite ryžtingos, draugiškos, bendradarbiaukite! – Mantas. 

- Likite tokios, kokios esate, susiraskite tikrąją meilę ir gyvenkite laimingai! – 

Arnas. 
- Supraskite, kad kartais ir mergina pirmoji gali parašyti vaikinams    , – A. 

- Gyvenime nepasiduokite sunkumams, nes jie ir yra tam, kad mus užgrūdintų, 

suteiktų stiprybės!  Nebijokite iššūkių, nes tik juos įveikus atsiveria naujos galimybės!  

- Daug meilės, nes tik meilės apsupta mergina pražysta! Daug džiaugsmo ir laimės, nes merginos šypsena – gražiausias 

papuošalas! Ir nepamirškite klasės draugų! – A. 

 

 

MERGINŲ PALINKĖJIMAI KLASĖS VAIKINAMS! 
- Negadinkite niekada moterims nervų ir visuomet būkite vyriški! – 

Evelina. 
- Savo klasiokams, šiems nenuoramoms, kurie spėjo tapti mano antrąja 

šeima, norėčiau palinkėti surasti savo kelią pasaulyje. Jūs esate pozityvios, 

drąsios, stiprios ir įvairiapusės asmenybės. Nepraraskite savo žavesio ir 

teigiamo vėjavaikiškumo. Stebint Jus, mano širdį užlieja džiaugsmas – iš 

mažų besišypsančių berniukų tampate suaugusiais džentelmeniškais 

vaikinukais. Nepraraskite savo nerūpestingumo, nepamirškite laimės 

valandų ir atsiminkite, kad nepaisant visų mūsų nesutarimų, mano pabarimų 

ar erzinimų, Jūs esate geriausi žmonės mano gyvenime, Džiaugiuosi ir 

didžiuojuosi, kad esu Jūsų klasiokė, – Živilė. 

- Linkiu pasiekti gyvenime savo tikslus, niekada nepasiduoti, kai kas 

nors nesiseka, ir rasti laiko savo pomėgiams, – Simona. 

- Sėkmės Jums gyvenime, siekite savo tikslų! – Raminta. 

- Nesikeiskite. Juk esame patyrę daugybę linksmų nutikimų ir mums klasėje būtų liūdna, jeigu ne Jūs. Žinoma, 

galėtumėte patobulėti atsakomybės bei iniciatyvos srityje, tačiau kai reikėdavo, visada padėdavote, – Miglė. 

- Atraskite save! Nenusiminkite, kad bėgant metams gali dantys iškristi, bet vis tiek šypsokitės  ir eikite pirmyn! – 

Rugilė. 

- Siekite savo gyvenime pačių didžiausių aukštumų! Niekada per daug nesipuikuokite, nes gali tekti  skaudžiai 

kristi žemyn ;), - Justina. 

    Abiturientų mintis užrašė klasės auklėtoja 

 

 



 VIII gimnazijos laida – kokia ji kitų akimis  

 Kiekviena abiturientų laida palieka gimnazijoje įmintas 

pėdas ir pasižymi savitumu. Kiekvienas turime nuomonę apie aplink mus 

esančius žmones. Taigi tam tikra nuomonė yra ir apie šios laidos 

abiturientus. Ją išsakė dalis gimnazijos mokinių ir mokytojų: 

 

Simona – Girl of Her Words, nuoširdi, rimtai žvelgianti į ateitį, paslaugi, 

visada ištiesia pagalbos ranką, darbšti, gražiai pina plaukus, žavi savo 

paprastumu, sportiška, darbšti, be reikalo nekalbanti, pareiginga, miela 

mergina. 

Rugilė – A social butterfly, maloni, žino, ko nori ir to siekia, 

bendraujanti, mokyklos šypsenėlė, pozityvi, turi puikų juoką, gražiai šoka, pleputė, miela, energinga, 

kūrybiška. 

Miglė – All things to all people, protinga, aktyvi, atrodo visada 

susikaupusi, miela, lyg tiksinti bomba, tyli, santūri, atkakli, meniškos 

sielos, pareiginga. 

Živilė – As fresh as a daisy, aktyvi, sportiška, savo energija 

prisidedanti prie jaukesnės gimnazijos aplinkos kūrimo, nuoširdi, 

vaikinų magnetas, stropi, linksma, protinga, išmintinga, emocionali, 

kūrybiška siela. 

Evelina – Tough cookie, žavi savo natūralumu, puiki žvejė, siekianti 

tikslo, modelis, labai mielas žmogutis, turi gražius plaukus, šilta 

asmenybė, darbšti. 

Justina – Live wire, vakarėlių liūtė, atvira, maloni, užsispyrusi panelė, emocionali, turinti drąsos „už save 

pastovėti“, žinanti, ką sako. 

Raminta – Straight as an arrow, moteriška, skardžiausio juoko savininkė, plepi, bendraujanti, linksma, 

kartais mėgstanti papramogauti. 

Arnas – Full of the milk of human kindness, linksmas ūkininkas, mažasis intrigantas, su kostiumu atrodo 

kaip tikras politikas, konfliktiškas, linksmas, padaręs pažangą biologijoje, linksmų plaučių žmogus, 

paslaugus, šilta asmenybė. 

Jaunius – Know-It - All, darbštus, saldainiukas, paslaugus, be rūpesčių, sportiškas, myli savo „mersiuką“, 

fainas, draugiškas. 

Kostas – As cool as a cucumber, kuklus, mielas, drovus, tylus, lol, mėgsta arbatą iš 

skardinės xd, savam pasauly gyvena, pasyvus, ramus. 

Mantas – The Picture of health, kuklus, užsispyręs, ramus, madingas, gražūs plaukai, 

gražus balso tembras, artistiškas, malonus, uždaras, truputį flegmatiškas. 

Mykolas – Happy- Go-Lucky, geros širdies, mielas, tylus, savo vietoj,  žmogus su 

kauke, paslaptingas.  

Tautvydas – Full of beans, linksmas, draugiškas, įsimylėjęs, žmogus kaip žmogus, 

mergišius, mielas, krepšininkas, nesusikaupęs, karštakošis vaikinas. 

Tomas – Smart cookie, proto bokštas, apsiskaitęs, tyliai rezgantis planus prieš kitus, 

paslaugus, mėgstantis pafilosofuoti, protingas, išmintingas. 

Ugnius – Smart cookie, gražuolis, ugningas, žavi šypsena, draugiškas, šiek tiek 

pasikėlęs, bendraujantis, turi tikslą, svajoklis,  išvaizdus, rimtas vaikinas. 
Laura Petrulytė, II gimn. klasės mokinė 

 

Dvylika metų – dvylika nominacijų! 
 

 Dvylika metų – pakankamas laiko tarpas pažinti klasės draugus. „Kokie 

jie?“ – mąstė patys abiturientai. Kadangi kiekvienas esame skirtingas, todėl ir 

draugų savybių įžvalga yra labai įvairi. Labai smagu, jog sugebėta įžvelgti visų 

klasės draugų savybes – gal rimtai, gal su humoru, o gal apie tai susimąstyta tik 

pirmą kartą per dvylika metų. 

 



Optimizmo šaltiniai – Živilė,  Rugilė, Mykolas, Simona, Tautvydas, Mantas, Evelina, 

Justina, Raminta.   

Paparacų taikiniai – Rugilė, Kostas, Justina, Simona, Ugnius, Tomas, Mykolas, 

Raminta, Evelina, Živilė. 

Klasės kibirkštys – Tautvydas, Simona, Rugilė, Ugnius, Živilė, Evelina, Jaunius, 

Mykolas.  

Tylos karaliai – Tomas, Mykolas, Miglė, Ugnius.  

Taikliosios rankos – Tautvydas, Živilė, Jaunius,  Rugilė, Evelina, Simona, Kostas, 

Raminta. 

Drąsiosios širdys – Tautvydas, Justina, Ugnius, Arnas (dėl greičio ), Simona, Kostas, 

Evelina, Mantas, Rugilė. 

Klasės svajokliai – Ugnius, Mantas,  Evelina, Tomas, Mykolas, Simona, Tautvydas, 

Miglė, Kostas. 

Klasės plepučiai – Jaunius, Arnas, Tautvydas, Raminta, Ugnius, Justina, Rugilė, 

Mantas, Mykolas, Kostas. 

Reikalų ministrai – Arnas, Mykolas, Živilė, Rugilė, Kostas.  

Žmonės-paslaptys – Tomas, Mantas, Mykolas, Miglė, Simona, Ugnius. 

Instagramo žvaigždės – Rugilė, Jaunius, Justina. 

Idėjų žmonės – Miglė, Simona, Živilė, Mantas, Rugilė, Mykolas, Kostas. 

   Abiturientų mintis užrašė klasės auklėtoja  
 

Laimės žiburys 
(sukurta pagal Jono Biliūno apsakymą) 

rieš daug daug metų Gražiškiuose pasirodė žiburys. Žibėjo jis kaip žvaigždė, 

apsiaustas šviesiu ratu iš aukso raidžių. Pamatę tat, žmonės  ėjo prie kalno, 

stebėjos į žiburį, bet negalėjo išskaityti aukso raidžių. Pagaliau atsirado 

jaunikaitis, kuris susirinkusiai miniai perskaitė: ,,Mokslo šaknys karčios, o 

vaisiai saldūs.“ Pasklido apie tai garsas po visą miestelį: visur tik apie tai ir tekalbėjo. Bet niekas 

negalėjo gerai suprasti ir kitiems išaiškinti, ką tie žodžiai reiškia. Ištisas dienas ir naktis budėjo 

minios toje vietoje, vienos nueidamos, kitos ateidamos, ir laukė naujo, dar didesnio stebuklo ar 

išaiškinimo senojo... 

 O žiburys ne tik negeso, bet vis labiau žibėjo, aukso raidės vis labiau blizgėjo... 

 Ir šitai vieną naktį priėjo prie jaunuolių patyrusi, išmintinga, ne vienai jaunuolių kartai 

parodžiusi kelią žynė / mokytoja ir paklausė:  

 – Ko jūs čia susirinkote ir ko laukiate? 

 Atsakė drąsiausieji: 

 – Šitai pasirodė žiburys su nuostabiu užrašu, kurio mes nesuprantame. 

 – Aš jums išaiškinsiu, – atsakė žynė. – Šitas žiburys – tat jūsų laimė; tas, kuris ras kelią 

link jo ir palies žiburį, visus žmones padarys laimingus, prieš tai padarydamas laimingą save.. O 

vėliau jūs man pasakysite, ką reiškia tie žodžiai.... 

 Nudžiugo minia ir sujudo kaip jūra. Nors kelias buvo užslėptas, bet pilnos džiaugsmo 

jaunuolių akys žiūrėjo į žiburį kaip į saulę ir svajojo surasti tą kelią. Sūnūs ir dukterys ėjo iš tėvų 

namų, dažnai jų laiminami, kartais keikiami ar  apverkiami, bet  svajodami apie savo ir kitų laimę.  

 Diena iš dienos šimtai jaunuolių pasidavė išbandymams, pasirinkdami lengvesnį kelią -  

nusisukti nuo žiburio, pamiršti savo ir kitų laimę. Bet štai vieną gražią pavasario dieną atsirado 

penkiolikos drąsuolių dvyliktokų minia, kuri nebegirdėjo bauginimų, žodžių „Tau nepavyks, tu 

silpnas, tu per kvailas pasiekti tikslą“, nebematė tų niekingų veidų, siekiančių palaužti jų dvasią ir 

tikėjimą. Šių jaunuolių blizgančios akys buvo įbestos tik į žiburį ir nebegalėjo nuo jo atsitraukti: juk 



tat buvo jų vargingos kelionės galas, tat Laimė žmonių, kurie juos palaikė, mylėjo ir skatino,  jų 

akyse stovėjo... 

 Ir rados stebuklas! Penkiolika drąsuolių abiturientų,  padėdami, patardami vienas 

kitam, palaikydami vienas kitą sunkią akimirką, be galo sunkiai, kruopščiai, atsakingai dirbdami, 

kai kurie nemiegodami naktį ir dieną  ieškojo kelio vardan savo ir kitų laimės. Sunkios paieškos ir 

visas vargas atsipirko, visos šmėklos pražuvo, o suskambėjus paskutinei muzikinio garso melodijai, 

atsivėrė tiesus kelias žiburio link! Paliestasai žiburys subyrėjo į nesuskaitomą daugybę žiburėlių, 

kurie kaip krintančios iš dangaus žvaigždės nusileido žemyn, nušviesdamos visą gražųjį  miestelį. 

Miestelyje šventė – penkiolikos dvyliktokų būrys rado kelią į Laimės žiburį.  Ir visi žmonės staiga 

pajuto savo laukuose, namuose ir pirkiose ypatingą malonią šviesą, savo širdyse ir galvose – 

neapsakomą ramumą, norą siekti aukštesnių idealų, žinių, žinių ir žinių... Akies mirksniu sutrupėjo 

nelaisvės pančiai, išnyko tarp žmonių neapykanta ir visokios skriaudos, neteisybės; visi pasijuto esą 

lygūs ir laimingi, visi gerbė artimą ir jo teises. Pagaliau buvo išaiškintas aukso raidžių užrašas 

,,Mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs“ – tai, kas yra sunku, reikalauja daug darbo ir pastangų,  

niekad nenueis veltui ir tikrai padės įsitvirtinti gyvenime; tereikia mokytis, stengtis ir klausyti bei 

gerbti mokytoją.  

 Drąsuolių vardai bus įrašyti istorijos knygon aukso raidėmis ir tikima, kad iš jų 

gyvenimo ir darbų paskesniųjų žmonių eilės mokysis kaip poterių ir katekizmo... Ir visi bus 

laimingi... 

Autorės – Greta Vasiliauskaitė ir Laura Povilaitytė, 2018 m. 
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Eikite ir mylėkite taip, kaip Romeo ir Džuljeta, svajokite kaip romantiškasis Don 

Kichotas, ieškokite kaip nerimstantis Faustas ir net pačiose sudėtingiausiose 

gyvenimo situacijose atminkite svarbią Mažojo Princo tiesą: „Kas svarbiausia, 

nematoma akimis, matyti galima tik širdimi...“ (I. Daubarienė) 

Būkite tvirti ir laimingi! 
 

Laikraštį parengė Greta Vasiliauskaitė, Laura Povilaitytė, Laura Petrulytė ir mokytoja A. Adomaitytė. 

Maketavo Indrė Brazaitytė. Nuotraukos A. Birštono, A. Adomaitytės.  


