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 Andriuškevičius Mantas 

Butkus Martynas 
Čėsna Rupertas 
Čikotas Vilius 
Drilingas Edvinas 
Feng Zhenyang 
Gruzdys Jonas 
Juška Grantas 
Kirvelaitytė Eidvilė 
Kiukytė Amanda 
Kmieliauskaitė Leta 
Lučkaitė Agnė 
Olišauskas Mantas 
Pečiulytė Aušra 
Plytnykaitė Giedrė 
Sankauskas Justas 
Šešetaitė Giedrė 
Vaitulevičius Erikas 
Vaitulevičiūtė Agnė 
Valeika Eigirdas 
Veličkaitė Janina 
Venslovas Julius 

Andriulionis Neimantas 
Aranauskas Tomas 
Bliukytė Ema 
Brazauskas Tadas 
Bruzga Mykolas 
Burčikauskas Šarūnas 
Čeplinskas Stepas 
Ismailovas Emilijus 
Jankauskaitė Gintarė 
Juozulynaitė Evelina 
Keblaitis Karolis 
Kęsas Karolis 
Koržovaitė Justina 
Mataitis Donatas 
Matusevičiūtė Gabrielė 
Mingailaitė Viktorija 
Petrauskaitė Aušra 
Petrulis Vaidas 
Remeikaitė Augustė 
Semaško Povilas 
Šlapšnys Mantas 
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1. Nuoširdūs, paprasti, patikimi. 
2. Kelionių, laisvalaikio, gimtadienio švenčių 5-6 kla-

sėje. 
3. Ypatingų sunkumų su auklėtiniais nepatyriau. 
4. Kelionė į Ventspilį, kai mikroautobuse trūko 1 vie-

tos, turėjome sulankstomą kėdę ir ji buvo pati 
populiariausia  

5. Sąžiningai dirbantys, geri, dori žmonės.  
 
                                      Tai tiek...  
                         Auklėtoja Virginija 

 
Į klausimus atsako 68  

laidos abiturientų  
auklėtojos. 

Auklėtojos, tarkite žodį 

1. Kokiais trimis 
žodžiais api-
būdintumėte 
savo auklėti-
nius? 

2. Kokių akimirkų 
niekada neuž-
miršite?  

3. Ar turėjote 
sunkumų?  

4. Kokios kelionės 
su klase la-
biausiai įsimi-
nė?  

5. Kokią ateitį 
nupieštumėte 
savo auklėti-
niams?  

Interviu parengė   
Meda Katauskaitė ir  
Gabija Paršeliūnaitė 

1. Savarankiški, kūrybingi, ypatingi. 
2. Vakarojimų ruošiantis 11-12 klasės renginiams. Auk-

lėtiniai visada turėjo originalių pasiūlymų, šmaikščių 
pastebėjimų ir svarbiausia visada pasirodydavo la-
bai šauniai. 

3. Gal sunkiausia būdavo perprasti kai kurių mokinių 
laiko supratimą: vieni turėdavo laiko viskam, visur ir 
daug suspėdavo, kiti - beveik niekur... 

4. Gaila, nedaug keliavome, bet, be abejo, nepamiršiu 
kelionės į Varšuvą, ypač apsilankymo meksikiečių 
restorane... 

5. Radę savo vietą šiame plačiame pasaulyje, kuriantys 
gražų asmeninį gyvenimą, draugiški ir nuoširdūs. 

                                       
                                           Sėkmės! Auklėtoja Renata   
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    Prieš 100 dienų diagnozuota  
     egzaminų karštinė baigėsi... 
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Mieli vienuoliktokai ir visi, kurie liekate gimnazi-
joje, linkiu vertinti tai, ką turite: visas akimirkas, pa-
tirtas mokykloje, klasės draugus, mokytojus. Dažnai 
svarbiau ne tai, ko išmokote, o tai, ką patyrėte čia. Lin-
kiu, kad mokykla taptų antraisiais namais, į kuriuos vi-
sada gera sugrįžti, namais, kuriuose galite jaustis savi-
mi, kuriuose prasideda jūsų kelias svajonių ir tikslų 
link. Linkiu, kad pabaigę mokyklą prisimintumėte joje 
praleistas dienas kaip gražias ir šiltas. Linkiu branginti 
laikq, praleistq gimnazijoje, nes, deja, tik baigę mo-
kyklą daugelis supranta, kad šis laikotarpis yra neapsa-
komai gražus.  

                                             Amanda 

Ar susimąstėte, kur  dar 
taip galite būti laukiami, išskyrus 
mokyklą? Gal  tikitės, kad darbo 
vietoj? Tegu taip ir būna. 

Rupertas 

Linkiu visiems būti kultūringiems, 
šmaikštiems ir, be abejo, protingiems. 
Nepamirškite, jog 12-os metų kurso 
neišmoksite per vienerius metus, tai 
užtrunka šiek tiek ilgiau, tad būkit 
išmintingi.  

Eidvilė 

Linkiu gimnazijai žengti koja 
kojon su laiku.  

                                 Justas  

Esu visiems dėkinga 
už palaikymą. Linkiu vi-
siems sėkmės ir visada 
būti aukštumoje.  

                   Agnė V. 

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Amanda Kiukytė, Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė, Linas Lardongas, Kamilė Radžiukynaitė, Adrijana Kunickaitė, 
Giedrė Plytnykaitė, Giedrė Šešetaitė, redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė  

Palinkėjimas mokyklai būtų toks. Linkiu, kad būtų 
pabaigtas sporto salės remontas. Nesinorėtų, kad dėl 
pradinukai persikeltų ir į trečią aukštą, nes tektų 
dičkiams  grūstis ketvirtam aukšte. Be to, linkiu išnau-
doti visas naujo stadiono bei treniruoklių aikštelės ga-
limybes ir garsinti mokyklos vardą. 

                                                        Povilas 


