
 

 

 

 

Mokinių savivaldos vardu Gabrielė Mitrikaitė kalba su 

Žagarės gimnazijos direktore Edita Aukseliene. 

Kokį įspūdį susidarėte apie Žagarės gimnaziją?  

     Įspūdžiai patys geriausi: žingeidūs mokiniai bei 

geranoriški jų tėvai, darbštūs pedagogai, mokyklos 

aplinka nuteikianti veiklai. 

Kaip Jūs jaučiatės čia dirbdama, ar 

svetingai priimta? 

Žagarės gimnazijoje dirbu dar tik 4 mėn. ir 

jie dėl įvairių veiklų gausos prabėgo labai 

greitai. Jausena gera, nuotaika darbinga, 

požiūris optimistiškas ir žmonės draugiški. 

Ar šiais metais jau rašėte Kalėdų Seneliui laišką? 

   Kalėdų Seneliui laiško nerašiau, bet mintyse jam 

siunčiu žinią apie savo norus ir svajones. Žinau, kad 

Kalėdų Senelis kažin ar jas išpildys, nes savo 

svajonių įgyvendintojais esame patys, jeigu labai 

norėsi ir pasistengsi – svajonės ims ir išsipildys. Tik 

reikia labai norėti. 

Jeigu ne paslaptis, kokius tikslus išsikėlėte ar 

išsikelsite 2023 metams?  

   Artimiau susipažinti su gimnazijos 

bendruomene, dažniau susitikti bei kartu aptarti 

kylančius klausimus ir priimti sprendimus, 

kalbėtis, tartis ir susitarti. Stengsiuosi stiprinti ir 

puoselėti vieną svarbiausių mokyklos vertybių - 

bendruomeniškumą. Noriu būti tuo pokyčiu, kuris 

padėtų visiems jaustis geriau, padėtų siekti gerų 

rezultatų, tobulėti ir siekti savo svajonių.  Koks Jūsų mėgstamiausias Kūčių 

patiekalas? 

   Neįsivaizduoju Kūčių stalo be silkės 

pataluose ir grybų, pačios prigrybautų. 

Ko norėtumėte palinkėti šv. Kalėdų proga? 

Linkiu, kad net šalčiausią žiemos dieną širdyje 

pakaktų šilumos, snigtų tik laime, o kalėdinis 

stebuklas niekada nesibaigtų! 

 

Šilumos bei meilės namuose ir viduje... Šventiškos nuotaikos laukiant norų išsipildymo. 

Tegul atsigauna Jūsų kūnas po ilgų darbų, o siela tepajunta švenčių džiaugsmą. Sulaukite geriausių 

dovanų ir šviesių bei užburiančių Kalėdų! 

                                                                Jaukių ir prasmingų švenčių linki mokinių savivalda 

 

 

Kalėdinis interviu su gimnazijos direktore 

Dėkoju už atsakymus! 
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Žagarės gimnazijos laikraštis, leidžiamas nuo 1998 m. 

 

 

 



Įsimintini 2022 metų gimnazijos renginiai 

Lapkričio 11 d. gimnazijos 

bendruomenė garbingo jubiliejaus 

proga sveikino buvusį gimnazijos 

neformaliojo ugdymo mokytoją, 

Joniškio sporto centro trenerį,  

lengvaatletį EVALDĄ KERŠĮ. 

Rugsėjo 22 d. minėjome 

Baltų vienybės dieną. 

Svečiavosi Augstkalnės 

(Latvija) pagrindinės 

mokyklos atstovai. 

 

Lapkričio 17 d.  gimnazijoje  

vyko susitikimas su Akmenės 

rajono Kruopių pagrindinės 

mokyklos ukrainiečiais ir jų 

mokytojais. 

 

,,Šauniausiu 

gimnazistu 2022“ 

išrinktas Justas 

Stabrauskas 

 Lapkričio 10 d. gimnazijoje 

vyko akcija „Pyragų diena“. 

Bendruomenė gausiai aukojo. 

Surinkti pinigai nuvežti  Šiaulių 

gyvūnų globos namams. 

 
Kūrybinių dirbtuvių užsiėmimų su 

aktoriumi ŽILVINU BENIUŠIU 

metu mokiniai įvairiais teatro 

metodais stiprino savo intuityvų 

kito pajautimą, gebėjimą išgirsti, 

įsiklausyti.   

 

 
Vasario mėnesį gimnazija 

kartu su Žagarės regioninio 

parko direkcijos atstovais 

priėmė Erasmus projekto 

„Propaguojame gamtos kalbą“ 

dalyvius iš Turkijos, Maltos, 

Čekijos, Portugalijos.   

 

Spalio 4 d. ikimokyklinio 

ugdymo skyriaus vaikučiai 

prisijungė prie 9-ojo 

kasmetinio visuomeninės 

organizacijos „GELBĖKIT 

VAIKUS“ inicijuoto 

Solidarumo bėgimo „KARTU 

MES GALIME DAUGIAU!“ 

 

 Rugsėjo 23 d.  mokiniai ir 

mokytojai minėdami 

Lietuvos žydų genocido 

dieną tvarkė žydų antkapius. 



 

Gimnazijos mokinių pasiekimai 

Mokinių savivaldos veiklos 2022-aisiais 

       2022 m. mokinių savivalda vykdė įvairias 

veiklas: ,,Šauniausio gimnazisto“ rinkimus, 

,,Judriąją pertrauką“, akcijas ,,Mokykla be 

patyčių“, ,,DAROM“ , ,,Pyrago diena“, 

išleido laikraštį  ,,12 pakopų“, organizavo 

filmo peržiūros vakarą, ,,Šiurpdienį“, dieną 

be kuprinių, slaptą draugo pasveikinimą.  

1 vietos 

nugalėtojai 

 Aivikas Gricius - 1 vieta 69-oje Lietuvos mokinių fizikos olimpiadoje. 
 Gabija Bagdanovaitė - I vieta respublikiniame Simono Daukanto vardo bendrojo 

ugdymo mokyklų ir Kretingos rajono Švietimo įstaigų antrų-penktų klasių 

mokinių dailyraščio konkurse „Ką parašysi, to neišdildysi“. 

 Skaistė Tautkaitė - 1 vieta Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje. 
 Lukas Mikoliūnas - 1 vieta rajono chemijos olimpiadoje. 
 OLIMPIS Lietuvių k.: Austėja Bielskytė, Adomas Pranciulis, Agnė Urbonaitė, 

Rugilė Biliūnaitė, Joris Uogelė. Anglų k.: Adrija Strelčiūnaitė, Joris Uogelė, 

Rebeka Mitrikaitė, Estela Pakulytė. Matematika: Vilius Navickas, Agnė 

Urbonaitė, Rugilė  Biliūnaitė. Pasaulio pažinimas: Joris Uogelė, Agnė Urbonaitė, 

Rugilė Biliūnaitė. Visi šie mokiniai gavo 1 laipsnio diplomus.   

 3 kl. mokiniai laimėjo Evaldo Keršio vardo pereinamąją taurę 2 km bėgimo 

rungtyje.  

 Adomas Pranciulis – Auksinės kengūros diplomas respublikiniame konkurse 

„Kalbų Kengūra 2022“. 

 Aivikas Gricius - 2 vieta Joniškio r. matematikos olimpiadoje tarp 9-

10 kl. 

 Mantas Petkus – 2 vieta Joniškio r. matematkos 5-8 kl. olimpiadoje. 

 Daniel Cerezuela Petrusaitienė - 2 vieta 54-oje Lietuvos mokinių 

biologijos olimpiadoje. 

 Kamilė Augustauskaitė – 2 vieta rajono meninio skaitymo konkurse 

tarp 9-12 kl. mokinių 

 Skaistė Tautkaitė - 3 vieta 54-oje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje. 

 Kristina Goštavičiūtė - 3 vieta rajono meninio skaitymo konkurse tarp 5-8 kl. 

mokinių. 

 Gabrielė Mitrikaitė - 3 vieta rajono meninio skaitymo konkurse tarp 9-12 kl. 

mokinių. 

 Patricijus Šimkus- 3 vieta 15-oje Lietuvos mokinių biologijos olimpiadoje tarp 

5-8 kl. mokinių. 

 Matas Alejūnas- 3 vieta Lietuvos mokinių geografijos olimpiadoje tarp 7-8 kl. 

mokinių; 3 vieta rajono anglų k. olimpiadoje tarp 8 kl. mokinių. 

 Adrija Strelčiūnaitė- 3 vieta meninio skaitymo konkurse  „Tik motulės širdyje“. 

2 vietos 

laimėtojai 

3 vietos 

laimėtojai 



 

 

Kalėdinis 

galvosūkis 

Laikraštuką parengė Žagarės gimnazijos kiečiausia mokinių 
savivalda:) 

Padėjo mokytoja Justė Puipaitė- Žabarauskienė.  

Laikraštuko korektorė mokytoja Asta Gedžienė 

Laikraštuko šablonas yra padarytas su Canva programa, 
paveiksliukai ir nuotraukos- Pinterest/facebook Žagarės 
gimnazijos puslapis, zodiako ženklų informacija-lrytas.lt 

   
     Saldžiausias ir geriausias miegas būna tik 

mokykloje ant minkštasuolio. 

Tado S. išmintis 

     -Mokytoja, ką jūs darote su mokiniais, kurie 

vėluoja į pamokas? 

     -Užrakinu klasės duris.  

 

Gimnazijos mokytojos patarimas 

     

      Zodiako ženklų humoro jausmas: nuo geriausių 

iki blogiausių. 

1. Dvyniai. Turi viską, kad užimtų pirmąją vietą. 

Šmaikštūs linksmuoliai supranta pačią subtiliausią 

ironiją. ( oi, oi, oi, kokie jūs gi šaunuoliai, bet, 

manau, pirma vieta jums per gerai) 

2. Svarstyklės. Eina per gyvenimą su humoru.( nu 

įdomu, kur tas humoras jas nuves) 

3. Jautis. Apdovanoti subtiliu humoro jausmu, 

supranta bet kokio sudėtingumo pokštus, moka elgtis 

komiškai. 

( manau, astrologas čia suklydo) 

4. Vandenis. Be puikaus humoro jausmo jie 

neišgyventų visų kuriozų, kurie jiems nutinka. Pats 

likimas šaiposi iš vandenių.(tai, kad likimas šaiposi 

iš jų, tik įrodo, kad yra už juos geresnių) 

5. Liūtas. Geba įvertinti šmaikštų pokštą. Tiesa, tik 

jeigu ji niekaip neužgauna jo asmenybės. (oi, ta jų 

asmenybė... gali pagalvoti, kad jau viskas; patarimas: 

leiskis ant žemės) 

6. Skorpionas. Pripažįsta tik subtilų, cinišką, bet 

protingą humorą. Patys juokauja šiurkščiai ir 

žiauriai. ( su tokiais geriau net nejuokauti) 

7. Šaulys. Turi humoro jausmą, bet specifinį, gali 

kvatoti patys iš savo pokštų. ( kažkodėl 

nenustebino:)) 

8. Vėžys.  Gali juoktis iš visko pasaulyje, tik ne iš savęs. 

 ( negražu juoktis iš kitų nepasijuokus iš savęs) 

9. Ožiaragis. Pernelyg rimti, nelinkę krėsti pokštų. ( 

vienu žodžiu, nuobodos, į vakarėlį tokių geriau 

nekviesti) 

10. Mergelė. Apdovanoti pedantizmu ir pesimizmu. 

Daugumą pokštų laiko kvailais. ( asmeniškai galiu 

pasakyti, kad mokam juoktis, jei pokštas geras, 

tačiau jei pokštas kvailas, tai nėra tada ko ir juoktis) 

11. Avinas. Turi humoro jausmą, bet lėkštą. Patinka 

paprasti ir suprantami pokštai. ( tikras vaikų 

darželis....) 

12. Žuvys. Humoras tarsi aukštoji matematika. Toks pat 

nesuprantamas ir sudėtingas. Juokiasi, kai tai daro 

aplinkiniai, kad niekas nesuprastų, jog jie neturi 

humoro jausmo. ( kokie veidmainiai, fui) 

                   P.S  Savivaldos pirmininkės Augustinos K. 

komentarus priimkite juoko forma. Neįsižeiskite! 

                              

 


