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Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės!
Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa!

TEBŪNA
kasdienybė panaši į duoną,
soti ir pilnavertė su kvapnia pluta.
dosniai dalinki žinių savų aruodą,
kurį pasės tavo globojama karta
o kai, pavargęs nuo nedėkingumo,
norėsi viską mesti, prisimink:
dėl tikslo daug turi iškęsti

ir likt savim.
Šiame numeryje skaitykite:
Sveikinimai ir pasisveikinimai
Krikštynos ir kitos šventės

Mokytojų diena – šventė mokiniams
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Labas rytas
visados yra labas rytas,
tad
ir mes nieko nekeičiam,
ir vėl sakom:

Sveiki, žadeikiečiai!
Praėjo
daug laiko – visa vasara –
nuo tada, kai skaitėte
gimnazijos laikraštį „GABIJA“.
Jis vėl čia!
Labai džiugu,
kad nuo pirmos rugsėjo
turim
naują būrį tikrų žadeikiečių,
kurie jau įsijungia
(visi tiki ir tikisi)
į gimnazijos gyvenimą.
Ką gi,
ruduo jau įsibėgėjo,
mokslai taip pat,
todėl
su Tarptautine Mokytojų diena
pasveikinę mūsų mokyklos pedagogus,
kibkim drąsiai į mokslus!
Tik
saulei žaidžiant debesų slėpynes
nepamirškim:
mokslas yra šviesa.
O už šviesą reikia mokėti.
Kol kas gal daugiau nervais
nei banknotais,
bet yra žodis reikia,
nes be šviesos
tamsu
!

Arba gudrūs atsakymai į negudrius klausimus
Pateikiame 10 klausimų. Štai jie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kaip galima išvalyti vaško dėmes iš drabužių?
Į kokią šalį norėtumėt nukeliauti?
Kiek mėnesių turi 28 dienas?
Kodėl kinai valgo daugiau ryžių nei japonai?
Ką nulis pasakė aštuonetui?
Ką keistumėte, jei galėtumėte grįžti 10 metų
atgal?

Ar būtumėt pagalvojęs, kad ateityje dirbsite
būtent šį darbą?
8. Ar turite auklėtinių? Ar norėtumėte jų turėti?
9. Ko jums patinka mokytojo darbas? Ir kuo
nepatinka?
10. Kaip įsivaizduojate mokytojo darbą po 15 metų?
Kas, jūsų manymu, bus geriau ir kas blogiau?
7.

Dėmesio !
Plinta naujas bjaurus virusas, kodiniu pavadinimu „darbas“. Jei gausite „darbo“ iš kolegų, boso, elektroniniu paštu ar kaip
kitaip - nelieskite jo nė už ką! Virusas ištrins jūsų asmeninį gyvenimą visiškai. Jei kontakto vis dėlto nepavyktų išvengti, staigiai
uždarote visas bylas, išjungiate kompiuterį ir su pora draugų varykite į „kabaką“. Užsisakote tris alaus ir, pakartoję tai 14
kartų, pajusite, kad jūsų sąmonė visiškai išsivalė nuo darbo viruso. Persiųskit šią žinutę dar bent penkiems draugams. Jei
suprasite, kad penkių draugų jau nebeturite, virusas jus pažeidė galutinai.
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Taip

mes

gyvename

Buvo daug juoko

Tikri gimnazistai

Pirmas tradicinis gimnazijos renginys pirmokams
gimnazistams yra krikštynos. Nujautėme, kad mus irgi krikštys.
Jei atvirai, tai truputėlį jaudinomės. Spėliojome, kaip viskas
vyks ir ką mums teks patirti.
Penktadienį susirinkome pas auklėtoją, atėjus laikui
turėjome išeiti į koridorių. Antrokai gimnazistai liepė visiems
susikibti ir eiti į tam tikras vietas. Jie purškė ant mūsų vandenį,
bandė pasirodyti pikti ar griežti, bet tai mūsų neišgąsdino. Per
krikštynas nemažai pasportavome, pajudėjome, bet didžiausias
iššūkis, bent jau man, buvo antrokų gimnazistų paruošti
skanumynai mums.
Vėliau viename kabinete vyko „Protų mūšis“- antrų
klasių moksleiviai buvo sugalvoję įvairiausių klausimų, kurie
atrodė gan lengvi, bet atsakymą pasakyti buvo sunku, nes
nebuvo laiko galvoti. Po to ėjome į salę, bet ten patekti galėjome
tik vėl paragavę ypatingų antrokų patiekalų. Salėje visi
pirmokai turėjo prisistatyti, buvo smagu stebėti kitų klasių
pasirodymus. Be to, ką jau buvome ištvėrę, salėje mūsų laukė
dar daug užduočių ir estafečių.
Buvo daug juoko, nes užduotys buvo juokingos. Po viso
to jautėmės pavargę, bet tikri Pranciškaus Žadeikio gimnazijos
pirmokai.

Penktadienio rytas. Po pirmos pamokos keliaujame į
geografijos kabinetą, kuriame laukia antrokai gimnazistai,
rankose laikydami dažų dėžutes. Mes jau išdažyti vaikštome
koridoriais, kuriuose pilna antrokų, purškiančių mus vandeniu ar
lakstančių paskui dar neišdažytus pirmokus. Vieniems tai buvo
linksma, o kiti paniurę ir nepatenkinti burbėjo kažką sau po
nosimi.
Paskutinė pamoka - visi laukiame, nedrąsiai
šypsomės, spėliojame, ką mums teks daryti. Pasirodė
krikštytojai, sustatė mus į eilę ir vedė per koridorius. Žinoma,
vedė ne paprastai, o liepė eiti susikibus už rankų ir įvairiai
išsiraičius. Teko prajudinti kaulus, o tiems, kurie tai darė
nenoriai - dar ir gerti neaiškios kilmės gėrimą. Vedžiojamiems
po visą gimnaziją, teko paragauti įvairių antrokų pagamintų
„delikatesų“, dalyvauti protų mūšyje, įveikti savo baimes ir
užrištomis akimis iš dėžučių ar dubenėlių traukti įvairius daiktus.
Visi šlapi ir iškentę baisiausius išbandymus žengėme į
salę, kur laukė paskutiniai „skanumynai“. Po to pirmokai
gimnazistai prisistatė, atliko keletą užduočių. Gera nuotaika
tvyrojo visoje salėje, aidėjo plojimai ir juokas, buvo įteikiami
diplomai ir mes buvome išlydėti iš salės.
Taigi nors buvo ir gana nemalonių akimirkų, bet
svarbiausia turime puikių įspūdžių ir esame tikri gimnazistai
Emilija Šakauskaitė, Ib klasė

Goda Razmaitė, Ib klasė

Š y p s o t i s galima
Auksinės mokytojų mintys

Liaudies išmintis
Ir galite skųstis direktoriui, ministrui ar kokiam kitam
Jei iš vakaro niežti užpakalį, tai iš ryto gali pirštas smirdėti...
velniui!
Iš mokyklos gyvenimo
 Sėdėkit tyliai, kad girdėtumėt, kaip pelė praskrenda.
Atradimai
 Tu ką, pirmą kartą gimęs?
 Tris dienas mokykloje nebuvai, o jau į tualetą
Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos mokinys per biologijos
užsimanei!
pamoką atlieka gamtos tyrimus. Jis ant popieriaus lapo
 Kai iš tavęs, Jonai, išaugs banditas, tik niekam nesakyk, padeda blusą ir liepia jai šokti. Blusa nušoka nuo lapo. Tada
kad aš buvau tavo mokytoja.
jis nutraukia jai kojas ir šaukia:
 Kas tau leido gadinti orą, žiūrint visai klasei?!!
- Šok! Šok!
 Namų darbai taip vadinasi ne todėl, kad juos reikia
Bet blusa nešoka. Į stebėjimų žurnalą mokinys įrašo tokią
palikti namuose.
išvadą:
"Kai blusai nutrauki kojas, ji tampa kurčia".
PATARIMAI MOKYTOJAMS IR NE TIK
Neįtikėtini pasaulio faktai
Jei tapote panašus į nuotrauką, esančią
JJeeii bbee ppeerrssttoojjoo rrėėkkttuum
jūsų pase - kuo skubiau eikite atostogų!
m 88 m
meettuuss,, 77 m
mėėnneessiiuuss iirr 66 ddiieennaass,, ttaaii
ppaaggaam
Nepamirškite: neprotingi klaidas
miinnttuum
m ppaakkaannkkaam
maaii eenneerrggiijjooss uužžvviirriinnttii vvaannddeennįį vviieennaam
m
kkaavvooss ppuuooddeelliiuuii..
kartoja; protingi iš svetimų klaidų mokosi
ir tik malonias pakartoja.
Jeigu jums labai nesinori plauti nešvarių
Dingo LABAI PROTINGAS ŠUO. Šarikai, jeigu tu
indų, išplaukite švarius.


perskaitei šį skelbimą, paskambink namo.
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Arba gudrūs atsakymai į negudrius klausimus
Pateikiame 3 (geriausius) atsakymus. Štai jie:
Rita Laukineitienė
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Su lygintuvu.
Į Tailandą, nes ten šilta, egzotiška, daug vaisių.
Visi.
O kas tai pasakė? Nes kinų daugiau.
Suplonėjai ir diržą užsidėjai?
Nebėgčiau iš pamokų.
Ne. Nes mano pradinių klasių mokytoja sakydavo: jei gražiai nerašysit, nebūsit mokytojais. O
aš rašiau nelabai...
8. Turiu. Ir ji visai nieko kol kas.
9. Patinka bendrauti su naujais žmonėmis, negali nuo jų atsilikti. O nepatinka, kai nedaro namų
darbų.
10. Viskas bus kompiuterizuota.
Rastida Valbasienė
1. Su lygintuvu.
2. Į Kiprą.
3. Visi.
4. Nežinau.
5. Ko tu susirišai per pilvą?
6. Nieko.
7. Vyresnesė klasėse jau galvojau.
8. Turiu. Šiemet jau patinka.
9. Patinka: nes patinka, o kuo nepatinka nežinau.
10. Mano nuomonė, kad liks labai mažai mokinių.
nuotoliniu.

Po 15 metų mokymasis gali tapti

Donatas Valbasas
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kaip nori taip sukis, gal su plaukų džiovintuvu.
Į Ameriką.
Vienas.
Nes jų daugiau.
Pasidvigubinai? Sveikas, dvynuk.
Nežinau, reikia laiko mašiną pirmiau išrasti.
Gal...
Ne. Ir nenoriu.
Patinka: nes daugiau nieko nebūna. Nepatinka: dauguma nenori mokytis, bent jau šiais laikais.
Jau po 15 metų turbūt nebedirbsiu. Abejoju, kad viskas bus kompiuterizuota, gal po 30 metų.

****

Juokeliai

Gydytojas:
- Kuo skundžiatės?
Mokinys:
 Fizika, matematika, chemija.
*****
\- Kodėl nebuvai pamokose? - klausia
mokytojas Jonuko.
- Sesutė ištekėjo.
- Na gerai, bet žiūrėk, kad tai nepasikartotų.

Tėvams:
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Relaks
aci
jai

*****
Šešios gyvenimo tiesos:
1. Neįmanoma su savo liežuviu paliesti visų
savo dantų.
2. Visi durniai, perskaitę pirmąją tiesą,
bandys tai atlikti.
3. Ir supras, kad pirmoji tiesa yra melas.
4. Jūs šypsotės šiuo metu, nes esate durnius.
5. Greitai šią „išdurkę“ nusiųsite kitam
durniui.
6. Vien dėl to Jūsų veide vis dar yra
šiokia tokia šypsena.
Atminkite, kad palikti vieni be priežiūros maži
vaikai labai greitai tampa jaunais tėvais!
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Mokytojai apie save

Hm.. „Anykščių šilelis“ - ,,pakalnės
nuplikę...’’ žodžiu, niūrus vaizdas.

Mokytoją Margaritą
Griščenkovienę kalbina
Edita Grigutytė ir Deimantė
Litvinaitė, 2b

- Kas buvo
jūsų pirmoji
meilė?
-Tikrai
neprisimenu.

- Koks jūsų
mėgstamiausias valgis?

- Kaip turi
prasidėti
diena, kad ji
būtų tobula?

-Jei valgis- tai daržovės.
- Ar mėgstate žiūrėti

-Penktadienį? Penktadieno nešvenčiu,
tik džiaugiuosi, kad ateis šeštadienis.
- Kur norėtumėte nukeliauti per
atostogas?
- Kur nukeliauti? Ten, kur šilta..
Geriausiai į negyvenamą salą su
aptarnavimu. 
- Ačiū, sėkmės Jums.

filmus?
- Gera diena
prasideda

- Taip, mėgstu. Labiausiai
mėgstu melodramas.

gerai išsimiegojus.

- Ar jums patinka Miley Cyrus?

- Kokios muzikos klausotės namuose?

- Kas tokia?! O gal toks?

- Mažai klausausi muzikos, jei
klausausi, tai pagal nuotaiką, nemėgstu
’’bumčikų’’.

- Ar atsimenate, kaip prasideda
,,Anykščių šilelis’’ ?

- Kaip švenčiate penktadienį?

Š v e n t ė

b u v o

į s p ū d i n g a
Visą dieną kaip patrakę
ketvirtokai laiptais lakstė:
mokiniai viskam čia dirigavo,
mokytojai darbo vaisius jų ragavo.

GIMNAZISTE!
Esi labai poetiškos sielos, o gal labai įžvalgus? Laisvalaikiu kuri eiles, miniatiūras, o gal net rašai
romanus? Ir lietuvių kalbos pamoka tau yra pati mylimiausia iš visų?
Jeigu į visus klausimus atsakei žodžiu TAIP (gal ir ne į visus, bent į vieną iš išvardintų), prisidėk prie
mūsų. “GABIJOS” komanda ieško naujų narių.
Prisidėk prie PAVOJINGO žurnalistikos gyvenimo mokykloje ir tikrai nepasigailėsi :)
Susidomėjusius kreiptis į redakciją adresu gabijal@info.lt.
Laukiame :)
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