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Už šių mokyklos durų daug takelių, 

Kelių ir vieškelių, kuris gi skirtas tau? 

Juose bus visko: džiaugsmo ir vargelių, 

Vienų mažiau, kitų šiek tiek daugiau. 

Bet šiandien vis dar linksminkis ir šėlki, 

Jaunystės vėjas tau neleis nurimt. 

Draugus apglėbęs juoksies, gal net verksi, 

O ryt su likimu išeisi susitikt. 

                                      Kornelija Funkė 

 

Labai greitai skrieja laikas, palikdamas 

mokyklinius metus. Jis nusineša ašaras, pirmąją 

mokyklinę meilę…                                                                       

Paskutinis skambutis. Paskutinė pamoka…                                                                                 

Tegul Jums šis naujas gyvenimo etapas atneša                                                                                

daug naujų išbandymų. 

Su paskutiniu skambučiu, abiturientai! 

Mokinių savivalda 

                                        

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiekvienas gimnazijos mokytojas, 

išlydėdamas abiturientus, norėtų 

padovanoti dar šiek tiek gražių 

žodžių ir palinkėjimų 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Mūsų abiturientams 

Agotai, Klaudijui, Justinai, Dovydui, Mildai B., Mildai N., Elvinai, Evelinai, Gabrielei, 

Žanetai, Tomai, Paulinai, Gintarei, Lukui, Rimantei, Faustai, Justui, Vigailei   skamba jau 

p a s k u t i n i s skambutis! 

 

Mieli  auklėtiniai,  mieli vaikai, 

tik taip noriu kreiptis į jus Paskutinio skambučio dieną.                                                                         

Turbūt mintyse sakote SUDIE savo mokykliniams metams.                                                                   

Jau stovite ant slenksčio naujo gyvenimo, viliojančios ateities, o aš                                                                  

turiu paleisti jūsų ranką ir padrąsinti savarankiškai žengti į priekį.                                                                      

AČIŪ, kad  įsileidote į savo  gyvenimą, dalinotės su manimi                                                                                                

vaikiškomis nuoskaudomis, išsakėte paauglišką nerimą, atskleidėte                                                                

jaunatviškas viltis, klausėte, tarėtės, buvote tokie tikri...                                                                                                    

Kaip didžiausią dovaną iš jūsų gavau besąlygišką pasitikėjimą,                                                                                                             

nuoširdumą, šiltą bendravimą ir  daug  džiugių  staigmenų.                                                                                       

Eiti greta, matyti jus augančius, ieškančius savitumo kartais 

abejojančius ir klystančius man buvo pati svarbiausia pedagoginės 

veiklos pamoka – žmogiškųjų vertybių išbandymo pamoka. 

Kokie  bebūtų egzaminų rezultatai, niekas neaptemdys jūsų jaunystės                                                                                          

džiaugsmo, neužstos kelio į išsvajotą ateitį. Šiandien jūs tampate                                                                                                

mūsų  gimnazijos istorijos  dalimi, kaip ir ankstesnės abiturientų laidos,   

o man  paliekate savo šypsenas, žodžius, vardus... ir save mano širdyje.  

Paskutinis skambutis  - graži mokyklinė tradicija. Jis tikrai mūsų 

neišskiria, o tik primena, kad liekame amžinai atsakingi  už tuos, su 

kuriais susidraugavote.   Sugrįžtančių visada jūsų lauks mokykla, klasė, 

auklėtoja ir mokytojai.                                                                                                      

Tad aidėk garsiai, džiaugsmingai ir padrąsinamai. 

Daiva Skirienė 

 

76 laidos abiturientai su auklėtoja Daiva Skiriene 

2021 m. gegužės 21. Nr. 24 

Mieli abiturientai,  

Jūsų širdžių erdvę šiandien virpina Paskutinio 

skambučio garsai. Jų skambėjimo paliestos 

jaunystės viltys bei svajonės aidu skrenda į ateitį 

— į nežinią, kurią ketinate paversti išsipildymu. 

Išgirskite, kokia drąsa ir tikėjimu į skambučio 

gaidas atsiliepia Jūsų dvasia, pajuskite, kokie 

stiprūs ir orūs užaugote! Paskutinio skambučio 

aidėjimas skelbia: visa, kam ruošėtės, įveikiama; 

visa, ko trokštate, pasiekiama; visa, ko esate 

verti, Jūsų laukia! Paskutinis skambutis... 

Šiandien jis skamba Jums, 76-ai gimnazijos 

abiturientų laidai! Su gimnazija atsisveikina 18 

abiturientų: 14 merginų ir 4 vaikinai. Mieli 

abiturientai, linkiu Jums didelės sėkmės laikant 

egzaminus, renkantis tolesnį kelią, įgyvendinant 

savo svajones. 

 Nuoširdžiai, gimnazijos direktoriaus pavaduotoja, 

l..e.. direktoriaus pareigas Rita Milenčienė 
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Mieli dvyliktokai, 

Vakarykštė diena yra praeitis. 

Rytojus – ateitis. 

O ši diena yra dovana. 

Ja ir dalinuosi.  

Net nepastebėjote, kaip baukščiai ir gražiai išaušta 

rytas. Ir jausmas toks Jūsų krūtinėj, jog ateita į klasę iš 

paskutinio sapno – iš vaikystės. 

Ir tas laukimas – paskutinė pamoka, kurios tema 

GYVENIMAS, rieškučiomis nepamatuojamas, 

GERUMAS – širdies šviesa! 

Gyvenimas... Susimąstykit. Jis toks sudėtingas ir 

galingas kaip šėlstanti jūra. Jis toks brangus ir trumpas, 

įdomus kaip pražydę pavasarį pirmieji žiedai.  

Ar pamenate, kaip mokyklon nedrąsiai nešėte pirmąją 

puokštę gėlių? Parašėte pirmą žodį? Perskaitėte knygą? 

Visa tai buvo. 

Džiaukitės, mylėkite ir saugokite GYVENIMĄ. Bet 

nepamirškite, kad visuomet reikia būti žmogumi, 

mokėti viską suprasti... ir atleisti... 

Sėkmės, mano vaikai, visur ir visuomet. Nugalėkite 

sunkumus! Aš tikiu, Jūs galite... 

                               Jūsų mokytoja Daiva Navickaitė 
 

 

Mieli dvyliktokai, 
prabėgo dvylika metų, kai jus, mažus ir nedrąsius, mamos ir tėčiai 

atlydėjo į pirmą klasę. Pirma raidė, pirmas perskaitytas ir užrašytas 

žodis, skaičius, išdaiga.... 

Linkiu Jums, Fausta, Žaneta, Rimante, Paulina, Gintare, Gabriele, 

Dovydai, išlaikyti egzaminus, įsigyti pasirinktą specialybę. Gyventi ir 

džiaugtis gyvenimu šiame nuostabiame pasaulyje. 

 Jūsų pirmoji mokytoja Rasma Biliūnienė 

 

 

Mieli dvyliktokai, 

Mūsų pasaulis sutvarkytas taip, kad viskas, 

ko nori ar nenori, ateina ir praeina. Dar šiek tiek 

dienų ir baigsis tai, kas jums atrodė 

nepakeliamai sunku: mokymasis mokykloje. Ir 

jau tada prasidės laisvas gyvenimas, galėsit 

daryti, ką norėsit, jokia ,,sena tvarka” (tikrai 

nepykstu, smagu prisiminti) nebegalės 

mandravoti. Gal ne viskas, bet tikrai labai daug 

gyvenime prasideda nuo svajonės ir tikėjimo, 

kad viskas bus gerai. Aš ne tik tikiu, bet ir 

žinau, kad jums viskas bus gerai.  

                                     Matiekes mokytoja Laima 

Mieli mano mokiniai, 

atsisveikinome prieš penkerius metus, kai visiems teko 

palikti mūsų uždaromą mokyklą ir pasukti skirtingais keliais. 

Tačiau iš esmės jūsų kelias ne tiek daug ir pasikeitė – jūs vis 

tiek buvote mokiniais, tik kitoje mokykloje. O šiemet jau 

baigiate mokyklą ir jūsų kelias keisis iš esmės. Pasirinksite, o 

gal jau ir pasirinkote tolesnį savo kelią. Linkiu, kad jis būtų 

įdomus, pilnas iššūkių, naujų tikslų ir svajonių. Nebijokite 

sunkaus darbo ir klaidų – be jų neįmanoma nieko gyvenime 

pasiekti. Nepamirškite, kad žmogaus skleidžiamas gėris yra pati 

svarbiausia vertybė. Jūsų rankose – mūsų visų ateitis. Sėkmės 

jums. 

                                                                                                             

Mokytoja Rima Česnauskienė 

 

Mieli abiturientai! 

   Niekas negalėjo net pagalvoti, kad mokyklos durys ne visada yra atviros 

jums. Kad teks į jas belstis, o gal ir prašyti, kad atidarytų. Netikėtas posūkis 

jūsų mokykliniame gyvenime jau ne taip verda ir nėra toks įdomus. 

Nesitikėjote tokios mokyklinio gyvenimo pabaigos. Ir, ko gero, 

pagalvojote, kad sėkmė nusisuko nuo jūsų. 

 Dar Albertas Einšteinas yra pasakęs: ,,Nesistenkite tapti sėkmės 

žmonėmis. Geriau tapkite verti pagarbos“. 

Visą laiką tobulėkite. Tapkite teisingesni, ištikimesni ir paprastesni. Ir 

viskas bus gerai. 

To aš jums ir linkiu. 

Buvęs Žagarės gimnazijos direktorius 

       Virgilijus Kančelskis 
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Elvina Mikalauskaitė – šių metų  
,,Šauniausio gimnazisto‘‘ konkurso 

nugalėtoja, rajono skaitovų konkurso I 
vietos laimėtoja 

 

  Justas Pamparas - aktyviausias gimnazijos mokinys., 2019 – 2021 m. 
Mokinių  savivaldos pirmininkas  

                

  

Akimirkos iš 76 – os laidos abiturientų  mokyklinio  gyvenimo 
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ORŲ PROGNOZĖ 

Šiandien kritulių tikrai nebus, 

saulė šypsosi, pataria tą daryti 

ir skaitytojams!  

 

 

 

 

Dvyliktokų 

Koks Tavo didžiausias 

nuopelnas/pasiekimas (per 12 metų)? 

• Pasiekimų buvo daug bei labai įvairių, 

kurių tikrai neįvardysiu. Vis dėlto mano 

didžiausias pasiekimas, drįstu teigti, yra 

tas, kad tapau individualiu žmogumi, 

asmenybe. ( Justas ) 

• Daugybos lentelės išmokimas.( Fausta)

  

 

 

Koks juokingiausias įvykis buvo 

ekskursijos metu, pamokos metu? 

• Oj, ekskursijos... Pagarsėjusios kaip 

triukšmingiausios ir linksmiausios. 

Įsimintiniausias laikas - vakare grįždami 

žaisdavome ,,Tiesą ar drąsą".. 

Linksmiausias nuotykis -vandens parke, kai 

su Agota apsivertėme čiuoždamos, pribėgo 

gelbėtojai, klausė, ar viskas gerai, o mes 

sėdėjom aukštai užstrigusios ir juokėmės. 

(Elvina )  

 

 

Esu mokyklai dėkingas už... 

• Suteiktas žinias bei mokytojų kantrybę.    

( Gintarė ) 

• Mokyklai esu dėkinga už galimybę 

įgyti daug įvairių patirčių, už puikius 

mokytojus, kurie visada linkę padėti, ir 

už joje sutiktus draugus. ( Justina ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

Mokytojų 

Kaip vertinate abiturientų pažangą iki 

pat 12 klasės? 

• Į tą klausimą noriu atsakyti Alberto 

Einšteino žodžiais: ,,Ne viską, kas 

vertinama, galima suskaičiuoti, ir ne 

viskas, ką galima suskaičiuoti, 

vertinama".  

( Renata V. ) 

 

• Pati nuostabiausia laida abiturientų!  

( Aušra P. ) 

 

• Manau, kad pažanga yra, nes pasiektas 

tikslas - 12 klasė. Dar lieka išlaikyti 

egzaminus. Tad sėkmės! ( Rasma B. ) 

Ar yra su šios laidos abiturientu(-ais) 

įsimintinų, linksmų, juokingų 

akimirkų, kurių negalite pamiršti? 

Papasakokite. 

• Labiausiai įsiminė tai, jog žemesnėse 

klasėse prieš istorijos atsiskaitymą 

visada žinodavau, jog vėl prašys, kad 

nerašytume. Ir dažniausiai jiems 

pavykdavo... Taip pat buvau labai 

maloniai nustebinta ir sužavėta mano 

buvusiems auklėtiniams suorganizuotu 

šimtadieniu. Jis tikrai buvo įsimintinas. 

Visi įdėjote į šį renginį po dalelę savo 

laiko ir minčių. Ačiū Jums!  

( Jūratė M. ) 

• Pamenu, kad (berods, penktoje klasėje) 

keletas dabartinių dvyliktokių pradėjo 

lankyti šokių būrelį. Viena jų buvo labai 

gyva ir nenurimstanti, daug kalbanti, 

čiauškanti ir spirganti. Todėl aš ją 

pradėjau vadinti vardu ,,Spirgutis". Kurį 

laiką šitas vardas buvo prigijęs. Ne iš 

pykčio - iš draugiškumo tai :-)  

(Andrius P.)  

 

 

 

 

 

 

 

Paskutinis interviu Paskutinio skambučio proga 

Saulė teka 05:10 

Leidžiasi 21:21 

 

Jaunas mėnuo 

KALENDORIUS 
,,12 pakopų’’ išleido Mokinių 

savivalda Gabrielė M., Skaistė 

T., Justas S. 

Padėjo mokytojos Asta 

Gedžienė, Justė Puipaitė – 

Žabarauskienė 

Šias naujienas taip pat 

skaitykite interneto svetainėje 


