
 
 

 
Ar girdi – ir vėl skambutis aidi, 

Vadovėliuose nubudo raidės. 

Į klases plačiai duris atvėręs 

Grįžta vasaros takais rugsėjis. 

Ir po paslaptingą mokslo šalį 

Leidžiasi keliaut visi, kas gali! 

 
Vasaros atostogos liko tik prisiminimuose.  Į mokyklą sugrįžo ruduo. Prasidėjo dar vieneri 

mokslo metai. 
Kaip ir kiekvienais metais pirmąją mokslo metų dieną į gimnazijos kiemą sugužėjo mokiniai, 

jų tėveliai ir mokytojai. Skambant iškilmingai muzikai abiturientai į šventę palydėjo nedrąsius, bet 
smalsius pirmokėlius ir priešmokyklinukus. Direktorė Irena Veličkienė, sveikindama visus naujų 
mokslo metų proga, palinkėjo mokiniams įgyti kuo daugiau žinių, siekti užsibrėžtų tikslų, 
mokytojams – išminties, kantrybės  ir neišsenkančios energijos. 

 
 

     
 
 

Linkime kūrybingų, įdomių ir sėkmingų  

naujų mokslo metų!!! 
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Rugsėjo 28 dieną I gimnazijos klasės mokinė Agnė Pašutaitė vyko į LR Vidaus reikalų 

ministeriją, kur dalyvavo konkurso „Mano idėja – mūsų saugumui kelyje“ II etape. Konkursą 
organizavo VĮ „Regitra“ir LR Vidaus reikalų ministerija. Konkurso tikslai:  skatinti saugumą kelyje, 
saugaus eismo iniciatyvas kuriant saugesnę visuomenę, saugų ir kultūringą eismo dalyvių 
(vairuotojų ir pėsčiųjų) elgesį. Dalyvių darbai buvo vertinami pagal du kriterijus:  idėjos realumas ir 
išpildymas (ar ši idėja gali būti realiai pritaikoma),   originalumas ir novatoriškumas.    

Agnė ne tik pateikė savo idėją saugumui keliuose užtikrinti, bet ir turėjo galimybę 
pabendrauti su pasaulio čempionu, disko metiku Virgilijumi  Alekna. 

 

 
 

 

  Rugsėjo 25 dieną gimnazijoje vyko akcija ,,Draugiška kuprinė“, kurioje dalyvavo 
40 pradinių klasių mokinių. Akciją organizavo sveikatos priežiūros specialistė Teresa Janovič, kuri 
mokiniams aiškino, kokia turėtų būti kuprinė, kaip joje teisingai susidėti daiktus, kaip ją saugiai 
nešioti, taip pat pamokė pratimų nugaros atpalaidavimui.  

Vykdant akciją ,,Draugiška kuprinė“ buvo pasvertos mokinių kuprinės. Paaiškėjo, kad 31 
mokinys nešioja kuprines, kurių svoris neviršija 10 % jų kūno svorio, 8 mokiniai nešioja kuprines, 
kurių svoris viršija 10 % jų kūno svorį, ir 1 mokinio kuprinė viršija 15 % jo kūno svorį – kas skatina 
stuburo iškrypimą ir netaisyklingą laikyseną. 

Už aktyvų dalyvavimą akcijoje sveikatos priežiūros specialistė Teresa Janovič kiekvienam 
mokiniui padovanojo žymeklius knygoms – atmintines bei kuprinių nešiojimo rekomendacijas ir 
priminė, kad ant jų privalo būti atšvaitas. 
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MOKYKLOS  NAUJIENOS 
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Priešmokyklinio ugdymo 
grupėje dirba nauja 
mokytoja Natalija 
Medeiša. 
 

Šiais mokslo metais 
mokosi  
9  priešmokyklinukai,   
11  pirmokėlių, 16 
abiturientų.  
Iš viso gimnazijoje 
mokosi 173 mokiniai. 

Gimnazijoje 1-4 klasių mokiniams  
organizuojami 8 neformaliojo 
švietimo užsiėmimai, 5-8 ir I-II 
gimnazijos klasių mokiniams – 13 
neformaliojo švietimo užsiėmimų, 
III-IV gimnazijos klasių mokiniams 
- 6 neformaliojo švietimo 
užsiėmimai. 

Pasiekimų ir pažymių 
knygeles keičia 
elektroninis dienynas. 

Rugsėjo 26 dieną 
gimnazijoje vyko 
renginys, skirtas kalbų 
dienai. 



LINKSMŲJŲ – IŠRADINGŲJŲ KLUBO PUSLAPIS 
SPAUSDINAME VISKĄ, IŠSKYRUS PINIGUS!!! 

 

,,PLETKŲ“ TURGELIS 

 
Gimnazija jau pirmomis naujų mokslo metų dienomis neatlaikė gausaus mokinių antplūdžio: 

 

 II aukšte prie bibliotekos buvo išdaužtas durų stiklas; 

 pradinių klasių korpuse nuo lubų pradėjo byrėti tinkas; 

 vaikinų tualete sugadinta durų spyna. 

 

Mes suprantame, kad mokiniai po vasaros atostogų nenoriai kimba į mokslus, bet jau pats 

laikas surimtėti ir neniokoti gimnazijos!!! Juk smagiau ir maloniau mokytis jaukioje, gražioje 

gimnazijoje!   

 

NUGIRSTI POKALBIAI                 

        
 
- Kiek abėcėlėje raidžių?          Mokytoja klausia Petriuko: 
- Septynios!                                   - Pasakyk žodį ,,dainininkas” daugiskaita. 
- Nejaugi? Išvardyk!                 - Choras! – atsako berniukas. 
- A – b – ė – c – ė – l – ė! 

 
- Petriuk, kas toliau – mėnulis ar Afrika? 
- Afrika. 
- Afrika? 
- Na taip. Mėnulis matomas, o Afrika ne. 

 
- Kur eini, Jonuk?                        - Koks gyvūnas stipriausias pasaulyje? 
- Į darbą.                                         - Sraigė, nes ji nešiojasi ant nugaros namą. 
- O kur tu dirbi? 
- Mokykloje. 
- Kuo?                             - Kuo remiantis galima teigti, kad žemė yra apvali? 
- Mokiniu.                     - Gaubliu.                                         

 
 
- Kaip išvengti rašybos klaidų? 
- Reikia sunkius žodžius pakeisti lengvais. 
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