
Mieli mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai, 

       šv. Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir 

rūpesčiais persmelktos kasdienybės prie amžinųjų 

vertybių. Kūčių vakarą išgyvename mums brangių žmonių 

artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma...  

      Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir 

žmogiškosios šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Su 

entuziazmu žvelkite į ateinančius metus, tebūnie jie 

sėkmingi ir įprasti – be virusų ir kitų neįprastų situacijų. 

      Tegul bendrystė stiprina visų mūsų dvasią, suteikia 

džiugesio ir pakylėja mus aukščiau kasdienybės. 

     Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų! 

 

        Kalėdos - tai ypatingas laikas, kai už lango krinta 

baltos snaigės, kai visa šeima vėl susirenka kartu prie 

židinio, tai atokvėpio ir dalijimosi gražiausiomis 

akimirkomis bei jausmais metas. Linkiu Kalėdas sutikti 

kartu su šeima, o Naujiems metams išsikelti naujų tikslų. 

Linkiu linksmų ir saugių Kalėdų bei geros nuotaikos! 

Mokinių savivaldos vardu Jus sveikina  

Augustina Kučinskaitė ❤ 

 
        Jos jau artėja... Taip lauktos ir išsvajotos šventės. 

Ateina, kad apgaubtų savo spinduliuojančiu gerumu, 

meile bei ramybe.  Sukviestų visus, kuriuos mylime ir 

kurių ilgimės, prie bendro stalo, kad jų artume 

pasijustume stipresni ir laimingesni. 

      Šv. Kalėdų proga linkime, jog ateinančių švenčių 

šiluma paliestų kiekvieno iš Jūsų širdis, o gyvenimui 

suteiktų naujų, nuostabių bei įdomių spalvų.  

Žagarės gimnazijos abiturientai 🎄❤ 

Gerbiama Žagarės gimnazijos bendruomene, 

artėja šventos Kalėdos ir Naujieji 2022 metai.  Norėčiau 

palinkėti, kad Jūsų namuose ir širdyse netrūktų gerumo ir 

šilumos, mintyse - svajonių ir entuziazmo, o visa kita yra jūsų 

pačių rankose. Todėl būkite drąsūs, atkaklūs ir energingi 

siekdami užsibrėžtų tikslų. 

Švenčių proga Žagarės seniūnijos vardu Jus sveikina .Žagarės 

seniūnas Saulius Kužmarskis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Žagarės gimnazijos laikraštis     ●      Leidžiamas nuo 1998 m.      ●      Kaina – didelė šypsena 

Joniškio r. Žagarės gimnazijos direktoriaus pavaduotoja,  

l.e. direktoriaus pareigas  

Rita Milenčienė 

 

      Neskubėk prieš Kalėdas į parduotuves, o leisk ant tavo 

peties nutūpti snaigei ir įdėmiai ją apžiūrėk - ji tokia 

vienintelė...  

     Prieš apkarstydamas eglutę blizgučiais, atsistok prie 

jos, užsimerk ir įkvėpk jos stebuklingo aromato. Taip 

kvepia  tik Tavo Kalėdų eglutė...  Prieš linkėdamas ko 

nors  savo draugui, gerai  pagalvok, ko jam IŠ TIKRŲJŲ 

reikia, ir pasistenk bent  dalelę to padovanoti... Ir tuomet 

pamatysi, jog Kalėdos - iš tiesų stebuklų metas. 

     Dovanokime vieni kitiems stebuklą...  

.Žagarės miesto klebonas Andrius Valčiukas 

 

Mieli mokiniai, mokytojai, 

      baigiasi dar vieneri metai. Tai buvo ypatingas laikas, 

dienos neretai atrodė ilgos, užpildytos neregėtais iššūkiais 

ir atkakliu darbu. Tik pasitikėdami savimi ir veikdami 

drauge, mes visada būsime stipresni ir eisime į priekį. 

     Kalėdos - tai atokvėpio ir dalijimosi gražiausiais 

jausmais metas. Tai atsinaujinimo, šviesesnių dienų ir 

sniego baltumo naujos pradžios pažadas. Švenčių proga 

linkiu geros nuotaikos ir malonių staigmenų! 

Tegul Šv. Kalėdų šventė šiemet būna ypatingai 

prasminga, o namuose ir mintyse sklinda ramybė.  

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkė Daiva Navickaitė 

 



        2021-09-01 RUGSĖJO 1-OSIOS ŠVENTĖ 

    Visa Žagarės gimnazijos bendruomenė kaip ir 

kiekvienais metais susirinko į naujų mokslo metų 

šventę, palinkėjo vieni kitiems sėkmingų mokslo metų. 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

   

2021-06-17 TRADICINĖ EKSKURSIJA Į 

KURŠIŲ NERIJĄ 

    Baigiantis mokslo metams, I g klasės mokiniai 

su mokytojomis Alma Kančelskiene, Aušra 

Dunauskiene, Alanta Maižiute, Diana Vaičiuliene 

vyko į pažintinę kelionę po Kuršių neriją. 

Svarbiausi įvykiai .Žagarės gimnazijoje 2021-aisiais 

2021-11-01 IV g KLASĖS GERANORIŠKUMO AKCIJA 

    Jau trečius metus iš eilės IV g klasės mokiniai 

organizavo geranoriškumo akciją, kurios metu buvo 

surinktos netgi 446 žvakutės, kurios apšvietė pamirštus 

kapus. 

  2021-03-04 NUOTOLINĖ PAMOKA IŠ SEIMO 

Kovo 4 dieną Žagarės gimnazijos mokiniai turėjo 

neeilinę Kovo 11-ajai skirtą pamoką, kurioje nuotoliniu 

būdu dalyvavo Seimo pirmininkė Viktorija Čmilytė ir 

Seimo narys Eugenijus Gentvilas. 

2021-05-21 PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ 

ŽAGARĖS GIMNAZIJOS  ABITURIENTAMS 

Gegužės 21 d. nuskambėjo paskutinis skambutis 76-

ajai laidai. III g klasės mokiniai, jų auklėtoja Lina 

Margytė ir renginių organizatorė Stasė Grinienė 

surengė nepamirštamą šventę  abiturientams. 

 

2021-10-08 ir 10-11 TALKA PARKO DIREKCIJAI 

  Žagarės gimnazijos moksleiviai vadovaujami 

mokytojos Daivos Skirienės talkino Žagarės regioninio 

parko direkcijai ir prisidėjo prie gamtotvarkos darbų 

vykdymo Mūšos tyrelio pelkės plynėje. 

 

          Padėkos 

 Už lengvesnį transportą 

mokyklos ribose, už 

pakylėjimą dėkojame 

Žagarės gimnazijos 

atnaujintam liftui. 

                              Mokiniai 

 

Dideli dėkojimai siunčiami 

į tolimąjį Šiaurės ašigalį 

Kalėdų seneliui, kuris 

šiemet visiems, žaidusiems 

stalo tenisą gimnazijos 

pirmame aukšte, atsiųs 

maišus dovanų. Taip, taip. 

Senis besmegenis 

Užuojautos 

Egzaminai – ne pabaiga, tai 

tik Amžinojo gyvenimo 

pradžia...                             

Artėjant pirmojo pusmečio 

pabaigai, prarasta viltimi, 

skausmu dalijamės ir 

nuoširdžiai užjaučiame 

abiturientų mokytojus bei 

jų šeimas. 

Ex mokytojos 

Nieko nėra skaudžiau už 

nušalusius kojos pirštus... 

Skausmo ir liūdesio 

valandą užjaučiame vis dar 

su vasariniais kedais -15°C 

vaikštančius. Dalijamės 

šiluma ir stiprybe. 

Šiltai aprengti pirmokai             



0 

.Žagarės gimnazijos mažųjų norai artėjant Kalėdoms 

Pasirodysime per jūsų Kalėdinę šventę! 

Sveiki! Esame linksmasis 

kolektyvas, kuris gali praskaidrinti 

nuotaiką visose šventėse!!! 

Jei norite, kad jūsų Kalėdos būtų 

pačios įsimintiniausios, susisiekite su 

mumis šiuo numeriu  81111111 

 

. 

 

Papildomos dovanos jums! 

Mes – gyvos dovanos. 

Visiems patinka dovanos. 

Tai reiškia, kad ir jums patinka 

dovanos. 

Jei jums patinka dovanos - jūs 

norite dovanų. 

Skambinkite 8222222 

Antrokai: 

Linkiu, kad niekas nesusirgtų ir visi būtų laimingi. Svajoju gauti žaislinį 

kombainą. – Gutmanis 

Noriu gauti savo svajonių dviratį. – Rugilė 

Linkiu laimės, sveikatos, meilės. Svajoju gauti dovanų elektrinį vorą. – Nojus 

Linkiu, kad būtų gera. Svajoju, kad aš gaučiau savo močiutę. – Autorius 

nežinomas 

Linkiu sveikatos, laimės ir gerų Kalėdų. Svajoju gauti kubikarubiką. – 

Autorius nežinomas 

Linkiu laimės, gerų mokslų. Svajoju apie geras Kalėdas. – Autorius nežinomas 

Linkiu nesusirgti. Svajoju gauti popitą. – Autorius nežinomas 

 

Linkiu sveikos dienos. Svajoju laimės su drauge. – Autorius nežinomas 

Ketvirtokai: 

Aš svajoju turėti mažą, ką tik gimusį kačiuką. Mano didžiausias noras, kuris atėjo nelabai 

seniai, kad covid-19 baigtųsi... Kad pasaulis būtų toks, koks buvo prieš tai. Ačiū, kad 

išklausėt. – Elena 

Noriu kompo su RIX 16GB MSINTELCORE15. – Lukas 

Aš noriu minkšto žaisliuko ir auskarų, dar raktų pakabuko. – Milda 

Aš noriu auskarų ir minkšto žaisliuko, dar raktų pakabuko. – Ugnė 

Telefono iphono 13 pro max – Gvidas 

Aš noriu prie lovos pūkuoto kilimo ir antistresinių žaislų. – Anna 

Tada aš išsirinkau savo dovanas ir aš noriu geriausio mašinų žaidimo ir LEGO. – Justas 

Mielas Kalėdų seneli, aš noriu grandinėlės ir žaislų... Ir dar kažko... – Amelija 

Mielas Kalėdų seneli, aš noriu papuošalų belenkokių❤  Labai ačiū. - Meda 

Laikraštuką parengė Žagarės gimnazijos mokinių savivaldos narė Austėja Raišuotytė ir abiturientas Justas Stabrauskas  

Padėjo mokytoja Justė Puipaitė - Žabarauskienė 

Korektorės pareigas užėmė Žagarės gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Asta Gedžienė. 

 Laikraštuką galite pamatyti mūsų mokyklos tinklalapyje www.zagaresgimanzija.lt 

 



  

Tarptautinis konkursas ,,Socialinių verslų ciklas“ (organizatoriai iš Jungtinės Karalystės, Švedijos ir Suomijos). Užduotį 

pateikė ,,Spalvoto meduolio dienos" organizatoriai. - Gabrielė Mitrikaitė II g kl. I vieta. 

Respublikinis konkursas „Gamtos Kengūra 2021“. - Adrija Strelčiūnaitė 2 kl. Auksinės Kengūros diplomas. 

Edukacinis konkursas ,,Olympis 2021 – pavasario  sesija”.  Adomas Pranciulis 2 kl. I laipsnio diplomas, medalis (lietuvių 

k.), I laipsnio diplomas (matematika) ; Adrija Strelčiūnaitė 2 kl. I  laipsnio diplomas (IT), I  laipsnio diplomas (pasaulio 

p.) ; Danielius Jasutis 2 kl. I laipsnio diplomas (anglų k.), I laipsnio diplomas (lietuvių k.), II laipsnio diplomas 

(matematika), II  laipsnio diplomas,  medalis (pasaulio p.), I laipsnio diplomas (anglų k.). 

Tarptautinė olimpiada „Kings“ - Vakarė Aleknaitė, Kipras Aukselis, Dina Aukselytė, Gabija Bagdanovaitė, Nerijus Bandza, 

Austėja Bieskytė, Arsenas Birutavičius, Karim Elsharkawy, Danielius Jasutis, Laurynas Kneižys, Dovydas Kurauskas, 

Armantas Mikalajūnas, Domas Narvidas, Adomas Pranciulis, Justinas Pranciulis, Adrija Strelčiūnaitė, Vesta Stupuraitė.   

3 kl. mokiniai pateko į finalą. 

Edukaciniai konkursai „Olympis 2021 - rudens  sesija“ - Pranciulis Simonas 5 kl. I laipsnio diplomas. 

Edukacinis konkursas „Olympis 2021 - rudens sesija“ – Saulė Kragaitė 6 kl.  I laipsnio diplomas. 

Antrojo etapo (rajoninė) matematikos olimpiada - Daniel Cerezuela I g kl.  II vieta. 

Tarptautinė matematikos olimpiada KINGS (kvalifikacinis turas) - K. Augustauskaitė, R. Prokopenko II g, J. Stabrauskas III 

g - Įveiktas kvalifikacinis etapas, visi mokiniai pakviesti į finalą. 

 

 

 

 


