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Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės! 

Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa! 

S k a i t y m a i  ž e m a i t i š k a i  
          Lapkričio 22 dieną Skuodo Per. Žadeikio 

gimnazijoje vyko respublikinis žemaitiškų skaitymų 

konkursas, skirtas Simono Daukanto 220-osioms 

metinėms paminėti. Tad nuo pat ankstaus ryto į mokyklą 

plūdo svečiai. Respublikiniame konkurse „Skaitymai 

žemaitiškai“ dalyvavo net 148 įvairaus amžiaus skaitovai 

iš Naujosios Akmenės, Mažeikių, Telšių, Rietavo, 

Plungės, Palangos, Klaipėdos, Skuodo ir kitų Žemaitijos 

miestų. Konkursą pradėjo patys mažiausi skaitovai, o  

jiems buvo visko: ir baimės, ir džiaugsmo, ir ašarų, ir 

šypsenų. Todėl jiems kalbant salėje tvyrojo labai šilta bei 

jauki atmosfera. Mažieji šiame konkurse visus džiugino 

savo žaismingomis išraiškomis ir suteikė daug gerų 

emocijų. Ikimokyklinio amžiaus grupėje pirmą vietą 

laimėjo Matas Klova iš Telšių lopšelio-darželio „Mastis“, 

antrą - Akvilė Arlauskaitė iš Plungės lopšelio-darželio 

„Vyturėlis“, o trečią - Ugnė Rubavičiūtė vėl iš Telšių 

lopšelio-darželio „Mastis“.  

                        1-4 klasių grupėje nugalėjo Agnė 

Jakučinskaitė iš Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos, 

antras buvo Kazimieras Eglinas iš Palangos pradinės 

mokyklos, trečias - Pranas Eimantas Žilinskas iš Salantų 

gimnazijos.  5-9 klasių grupėje nugalėtoja tapo Agnė 

Navickaitė iš Mažeikių rajono Krakių pagrindinės 

mokyklos, antra vieta atiteko Renatai Ereminaitei iš 

Mosėdžio gimnazijos, trečia - Karoliui Valančiui iš 

Rietavo rajono Žadvainių pagrindinės mokyklos.                                                                                                                                                                           

         

 

 

 

        Bet ir kita renginio dalis, buvo ne mažiau įdomi.  10 

– 12 klasių grupėje pirmąją vietą pelnė mūsų gimnazijos 

mokinė Gintarė Žukauskaitė (III a). Ji skaitė ištrauką iš 

Romualdo Granausko knygos „Laiškai iš Mosėdžio“. 

Sveikinimai jai! 

        Žinoma,  atsiliepimai apie šį renginį labai geri, 

konkurso metu tvyrojo puiki nuotaika, skaitovų pasirinkti 

kūriniai įdomūs, viskas vyko sklandžiai. „Dalyviams labai 

patiko šventinė nuotaika, dekoracijos, organizuotumas, 

žodžiu, gero ūpo tikrai netrūko, viskas vyko sklandžiai. 

Komisija vertino teisingai ir korektiškai. Po renginio 

komisijos nariai negailėjo naudingų patarimų, kurie 

pravers ateičiai“, - sako antrąją vietą 10- 12 klasių grupėje 

užėmęs Modestas Šaulys iš Ylakių gimnazijos.  

   Tiesa, trečią vietą šioje amžiaus grupėje laimėjo 

Lenkimų S. Daukanto pagrindinės mokyklos dešimtos 

klasės mokinys Aurimas Mickus.     
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Skambėjo eilės ir šiuolaikinės, ir iš senovės pas mus 

užsilikusios, o svarbiausia. žemaitiškai. 

Ne tik moksleiviai iš visos Žemaitijos sugužėjo, bet ir 

suaugusieji drąsiai žemaitišką žodį tarė. 



S k a i t y m a i  ž e m a i t i š k a i  
 

                                                                                                                                                                     
        Geriausi kompozicijų atlikėjais pripažinti 

Darbėnų gimnazijos mokiniai. Antri buvo Plungės 

„Saulės“ gimnazijos mokiniai, o treti -  Sedos Vytauto 

Mačernio gimnazistai.  

         Pagarba ir sveikinimai visus šiuos mokinius 

ruošusiems mokytojams. Dar reikia pasakyti, kad 

skaitė ne tik ikimokyklinukai ir mokiniai, bet ir 

suaugusieji. Suaugusiųjų grupėje nugalėjo Regina 

Tolenienė iš Rietavo savivaldybės, antra buvo 

Klaipėdos Sendvario progimnazijos mokytoja 

Gražina Moncevičiutė, trečia - Irena Stražinskaitė- 

Glinskienė iš Plungės rajono,  Aleksandravo kaimo. 

           Mūsų manymu, tokių konkursų mokyklose 

turėtų būti daugiau, nes šitaip mokiniai gali įdomiai 

save išreikšti, įveikti kalbėjimo baimę  prieš didelę 

auditoriją, susipažinti su įvairiausių rašytojų 

kūriniais ir paklausyti, kaip skaito kiti dalyviai.  

V. Brazdeikytė ir  V. Kervytė , II d 

 
 

                                                   

 

      

 Gimnazijoje apsilankė  

Kino Busas 

 

   Kino Busas - tai jau 

trečius metus Lietuvoje 

vykstantis edukacinis kino 

projektas vaikams ir 

jaunimui. Projektas 

kiekvienais metais sulaukia 

vis didesnio pasisekimo ir 

susidomėjimo. Kino Buso 

filmų jaunai auditorijai 

programoje - švedų, 

lietuvių, vokiečių, danų, 

lenkų, norvegų kino kūrėjų 

filmai. 

 

 

 

 
    2013 11 14 į Skuodo Pr. Žadeikio 

gimnaziją buvo atvykęs „Kino busas“. Tai 

grupė savanorių žmonių, kurie iš valstybės 

finansuojamų lėšų važinėja po Lietuvos 

mokyklas ir rodo įvairius filmus mokiniams 

bei mokytojams. Beje, jie mūsų mokykloje 

lankosi jau nebe pirmą kartą. 

Šiais metais mūsų mokykloje rodė norvegų 

filmą „Velnių salos karalius“. Filmas 

nukelia į 1915-uosius, kai vadinamojoje 

Velnių saloje veikė nepaklusnių berniukų 

internatas. Nuo visuomenės atskirti 

jaunuoliai auklėjami labai griežtai: jokių 

cigarečių, jokio alkoholio, jokių civilinių 

drabužių, negalima lošti kortomis, kalbėti 

dirbant ir valgant. Tačiau viskas pradeda 

keistis, kai į salą išlaipinamas 

septyniolikmetis žvejys Erlingas. Jo drąsus 

būdas pelno kitų berniukų pagarbą, todėl 

netrukus jis susibičiuliauja su kitais 

vaikinais. Saloje ima bręsti paauglių 

maištas. Visą tą laiką, kol gyveno 

internate, Erlingas savo draugui 

„kalė“ į galvą, kad gyvenimas čia 

prilygsta banginio gyvenimui. 

Erlingas jam pasakojo, kad kartą, 

žvejodamas jūroje pamatė sužeistą 

banginį, kuris nepasidavė ir plaukė 

toliau... Erlingas turėjo omenyje, kad 

visi čia gyvenantys berniukai ir yra 

kaip tas sužeistas banginis...  

Verta pasižiūrėti. Šis filmas yra 

apdovanotas norvegišku prizu 

„Amanda“ kaip geriausias filmas. 

     Mokiniams filmas labai patiko, jis 

pamokantis ir įdomus. Visi 

pasibaigus filmui garsiai plojo, o kai 

pavaduotoja D. Kazlauskienė 

paklausė, ar „Kino Busui“ atvykti 

kitais metais, visi šaukė, kad taip! Juk 

yra apie ką pamąstyti ir pakalbėti.  

M. Budrytė, II b  
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Tiek skaitovų prigužėjo, kad net į skaityklos klasę 

nebetilpo. 



Gimnazijos  skaitykloje karjeros savaitės susitikimai 

 

 

    2013 m. lapkričio 15 d. 11 val. Skuodo 

Pranciškaus Žadeikio gimnazijoje vyko 

projekto „Nacionalinė karjeros savaitė” 

renginiai, kurių metu bibliotekos skaitykloje 

lankėsi ir su mokiniais susitiko Egidijus 

Daukantas, Klaipėdos verslo bankininkystės 

centro „Swedbank“ verslo bankininkystės 

projektų vadovas. 

    Jis su mokiniai kalbėjosi 

beveik 3 pamokas, dalinosi savo 

patirtimi, pasakojo, kaip jam 

sekėsi karjeros kelyje. Negailėjo 

ir patarimų, kaip ir ką pasirinkti 

keliaujant mokslo ir karjeros 

laiptais. Sakėsi pasirinkęs Pr 

..Žadeikio gimnaziją, nes pats ją 

baigęs ir labai norįs sumokėti 

„dalį palūkanų už žinių ir mokslo 

investicijas, kurias sudėjot per 

visus mano mokslo metus“...

 

Smagi pramoga 
   

        Mūsų gimnazijoje 

vyksta įvairiausių renginių. 

Neseniai vyko filmų 

vakaras. Antradienį, 17.00 

val., galėjome rinktis aktų 

salėje su draugais pažiūrėti 

filmą. Namuose mes visi 

galime tai padaryti, bet 

mokykloje smagiau, 

susirenka daug pažįstamų, 

jautiesi lyg kino salėje, 

atmosfera tikrai geresnė.  

        Žiūrėjome filmą ''Nematoma pusė'' 

(The Blind Side). Nors filmą ir buvau 

mačiusi, neatsispyriau jį pažiūrėti dar 

kartą su draugais. Filmas parodo, kad 

išvaizda ne visada viską nulemia, 

žmogaus vidus yra pats svarbiausias. 

Filmas priminė seną, bet pamirštamą tiesą 

- kokia žmogui yra svarbi šeima. Puikus 

filmas žiūrėti su draugais mokykloje, 

smagu  jį aptarinėti rašiniuose bei su 

mačiusiais mokiniais. 

                                                                                                     

Goda Razmaitė, I b klasė 
 

 

 

 

Gruodžio 2 dieną mūsų gimnazijoje vyks "AIDS Protmūšis''.  

Taip mūsų gimnazistai prisijungs prie Pasaulinės AIDS dienos paminėjimo. 

 Protų mūšyje rungsis 2a, 2b, 2c ir 2d klasių komandos.  

Apie tai skaitykite kitame laikraščio „Gabija“ numeryje. 
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Skuodo Pranciškaus 

Žadeikio gimnazijai - 95 
Žmogui tai būtų daug metų ir galima būtų kalbėti apie senatvę.  

Gimnazijai  - tai pati jaunystė. 

Tokią išvadą, manau, padarė tie, kurie apsilankė gimnazijos jubiliejaus renginiuose, 

vykusiuose visą paskutinę lapkričio savaitę,  

o ypač baigiamajame koncerte lapkričio 29,  

tokią nuomonę, manau, galite susidarytipatys  

peržvelgę čia pateikiamus tiek vaizdinius, tiek tekstinius šios šventės fragmentus. 
 

Pirmiausia stabtelėkime ties lapkričio 26, antradieniu 

 

Rytas, 9.00 val. 

 

Parodos gimnazijos II aukšto trumpajame koridoriuje 

atidarymas.  

Istorijos mokytojai aktyviai įtraukia į šią veiklą ir 

gimnazistus. Visų klasių gimnazistai turėjo atlikti nurodytas 

užduotis, kurias atliekant teko dar kartą pavartyti gimnazijos 

istorijos puslapius. 

Viskas baigėsi konferencija. 
 

 

Pavartykime ir mes tuos istorijos puslapius. Gimnazijoje yra nemažai mokinių, kurių tėvai šioje mokykloje irgi 

mokinosi. Kokią mokyklą jie prisimena? O jeigu ne čia mokėsi, tai vis tiek apie tų laikų mokyklą šį tą gali papasakoti.  

Tad pora interviu. Pirmasis: Vitalija kalbina savo mamą Vidą. 

Mokyklos renginiai seniau ir dabar 
   Pakalbinau savo mamą Vidą 

Imbrasienę apie vykusius renginius 

Apuolės aštuonmetėje mokykloje, kur ji 

mokinosi iki 8 klasės baigimo. Po to 

palyginau šių laikų renginius su anais. 

1.TADA: 

Cepelinų šventė. Tuomet patys vaikai 

skusdavo bulves ir taip prisidėdavo prie 

bendros šventės. 

DABAR: To mokykloje nevyksta, nes 

turbūt visas darbas būtų užkrautas 

mokyklos virėjoms. 

2. TADA: 

Diskotekos. Visi labai laukdavo 

diskotekų, jos būdavo nemokamos. 

Šokdavo poromis, vaikinai labai gerai 

šokdavo valsą. 

DABAR:  

Dabar šokių taip pat visi laukia, tačiau 

už įėjimą reikia susimokėti. O apie 

valso šokimą nei minties nėra. 
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Dabar Vida Imbrasienė, tada dar Vida  Rimkutė  prie lentos, viduryje mergaičių, 

 6 klasė, Apuolės aštuonmetė mokykla, 



Mokyklos renginiai seniau ir dabar 
Tęsinys 
 

 

TADA: 

Šokių būreliai. Atėjus dirbti į mokyklą buvusiai pionierių 

vadovei, o dabar Seimo narei Audronei Pitrėnienei labai 

suaktyvėjo mokyklos veikla. Ji buvo subūrusi pramoginių 

šokių klasę ir merginoms buvo pasiūtos raudonos suknelės. 

DABAR: 

Dabar taip pat yra įvairių šokių būrelių ir yra siuvami šokiams 

apdarai.  
4. TADA: 

Balandžio 22 d. vykdavo „Lenininės“ ir per jas reikėdavo eiti 

tvarkyti aplinką. 

DABAR: 

Panašiu pavasario metu ir dabar vyksta akcijos „Darom“, per 

kurias švarinama aplinka. 

5.TADA: 

Naujametiniai karnavalai. Tuomet visi mokyklos vaikai su 

savo tėveliais sugūžėdavo į mokyklą. Kad tilptų daugiau 

žmonių, būdavo išgriaunamos dviejų klasių fanierinės sienos. 

Taip pat grodavo gyva muzika. 

DABAR: 

Per Naujuosius metus vaikai atostogauja, taigi švenčiama 

kelios dienos iki Kalėdų. Renginiai vyksta aktų arba sporto 

salėje, todėl nereikia nieko griauti. Ši šventė labiau skiriama 

mokiniams, bet, aišku, tėvai taip pat gali joje dalyvauti. 

6.TADA: 

Kolūkyje rudenį vykdavo talkos, reikėjo bulvių laukus 

nurinkti. O pertraukų metu atveždavo sausainių ar batono su 

sūriu, sviestu,dešra ir arbata. 

DABAR: 

Nebėra kolūkių, nebėra ir tokių renginių. 

7.TADA: 

Eidavo girininkams padėti sodinti medžius. 

DABAR: 

Biologų būrelio vaikai taip pat sodina medžius. 

8. TADA: 

Mokslo metų pabaigoje eidavo į Apuolės piliakalnį ir vykdavo 

sporto varžybos. 

DABAR: 

Mokslo metų pabaigoje vyksta įvairūs renginiai, vaikai eina į 

stadioną ir ten dalyvauja įvairiose rungtyse, žaidžia žaidimus, 

klasių kolektyvai vyksta į ekskursijas, apdovanojami  

šauniausi skirtingų dalykų atstovai. Dar vyksta projektas 

„Pamokos gamtoje“. 

Kas pasikeitė, kas ne, spręskite patys. 

Vitalija Imbrasaitė,  1b 

 

 

Antrasis: Ramunė kalbina savo močiutę. 

Interviu su močiute 
- Kokią mokyklą lankei? 

- Mokyklą pradėjau lankyti 1957m. Lankiau 2 

mokyklas: 

Skuodo pradinę mokyklą nuo 1 iki 4 klasės (dabar šis 

pastatas yra Skuodo muziejus, šalia „Mūsų žodžio“ 

redakcijos) ir Skuodo vidurinę mokyklą nuo 5 iki 

11klasės. (Tais laikais mokyklą baigdavai ne 12-oje, bet 

11-oje klasėje). 

- Kada išeidavai iš namų į mokyklą ir kada 

pareidavai? 

- Kadangi gyvenau Puodkalių kaime, tai išeidavau 7val. 

ryto. Autobusų, kurie galėtų nuvežti vaikus į mokyklą, 

nebūdavo, todėl eidavau  (35 - 40min.). O maždaug 15 

val. jau būdavau namuose. 

- Kokie dalykai labiausiai patiko ir kokie nepatiko? 

- Labai patiko matematika, lietuvių (gramatika), muzika 

ir piešimo pamoka (dabar šią pamoką vadinate daile). 

Labai nepatiko lietuvių (literatūra), nes man niekada 

nesisekė rašyti rašinėlius, nelabai mėgau skaityti knygas. Taip pat 

nesisekė fizika ir chemija. 

- Kaip ir iš ko jūs mokydavotės mokykloje, ar tais laikais 

būdavo vadovėlių ar pratybų? 

- Pratybų nebūdavo, bet turėdavome sąsiuvinius, į kuriuos 

rašydavome reikalingą informaciją. Taip pat turėdavome 

vadovėlius, kuriuos reikėdavo nusipirkti. Vadovėliuose 

pasižymėdavome reikalingas užduotis, kurios atstodavo pratybas. 
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Skuodo vidurinė mokykla,  

Zuzana Ginoveita Laukineitytė – 

Abromaitienė 

9 klasė, 1986 m. 



Interviu su močiute 
 

Tęsinys 
- Kokie renginiai vykdavo mokykloje? 

- Daug renginių nevykdavo - būdavo 3 pagrindinės šventės:  

Naujieji metai ( mokytojai su mokiniais  išpuošdavo sales bei 

koridorius ir rinkdavomės į salę, kurioje visi šokdavome rateliu). 

Gegužės 1d.  reikėdavo eiti į paradą. Rugsėjo 1d. susirinkdavome 

išklausyti direktoriaus kalbos ir tada eidavome į klases, kuriose 

auklėtoja pasakydavo svarbią informaciją. 

- Šiais laikais beveik kas antras vaikas lanko būrelį, o ar Tavo 

mokykloje būdavo kokių nors būrelių? Ir gal pati ką nors 

lankei? 

- Būdavo darbščiųjų rankų būrelis (kurį aš lankiau), choras ir 

pučiamųjų instrumentų būrelis. 

- Ar būdavo ekskursijų? Kur esate važiavę? 

- Ekskursijų nebūdavo. Bet kartais eidavome į žygius su auklėtoja 

ir klasės draugais. Išsikepdavome bendraklasių sugautą žuvį ir 

suvalgydavome, po to eidavome žaisti įvarių žaidimų.  

- Ar daug išdaigų iškrėtei mokykloje?  

- Buvau rami ir mėgau mokytis, todėl neturėjau laiko išdaigoms. 

Bet pamenu, kaip vieną kartą suolo draugė išstūmė mane iš suolo, 

nes nedaviau jai nusirašyti.  

- Ar turėdavote uniformas? 

- Taip, turėdavome. Panelės turėdavo vilkėti rudos 

spalvos suknelę, prijuostę juodos spalvos. Prie suknelės 

reikėjo prisisiūti baltos spalvos apykaklę ir rankogalius. 

Taip pat rišdavomės juosteles, kurias pasidarydavome 

pačios. Berniukai vilkėdavo mėlyną švarką ir mėlynas 

kelnes, taip pat turėdavo turėti baltus marškinius. 

- Gal galėtum pasakyti, kas pasikeitė Pr. Žadeiko 

gimnazijoje? 

- Kai lankiau šią mokyklą, ji buvo perpus mažesnė, vėliau 

pristatė kitą mokyklos dalį. Buvo bendra rūbinė, bet 

asmeninių spintelių, kaip yra dabar, neturėdavome. 

- Ką manai apie šiuolaikinį jaunimą? 

- Manau, kad šiuolaikiniai vaikai gauna visko, ko tik nori, 

turi labai daug teisių, kurių mes neturėjome, todėl yra 

daugiau išlepę, nei buvome mes. Bet aš nekalbu apie 

visus vaikus, visi esame skirtingi. Šiuolaikiniai vaikai yra 

labai drąsūs ir talentingi, todėl linkiu, kad užaugtumėt 

gerais ir sąžiningais žmonėmis.  
Ramunė Giedraitė, 1b klasė 

                                                                                              

 

 

 

Tokių interviu buvo daug užrašytų, dar daugiau neužrašytų, tad apibendrinkime.  

Jų visų mintis koncentruotai galima būtų pateikti  

O buvo taip 
Išdaigos mokykloje 

-Užtepdavome kreidos ant mokytojų kėdės ir, kai mokytojas 

atsisėsdavo, jis palikdavo baltas. 

-Bėgdavome iš pamokų, o kartais per geografijos pamokas 

slėpdavomės spintose už žemėlapių. 

-Šokinėdavome per langus, bėgdavome iš pamokų, į spynas 

prikišdavome degtukų, kad mokytojai neįeitų į savo kabinetus. 

-Pradinėse klasėse įmečiau vienam berniukui į plaukus 

kramtomąją gumą. Kai auklėtoja jam turėjo iškirpti plaukų 

kuokštą, buvau labai išsigandusi. 

-Buvau padėjęs ant kėdės smeigtuką ir  klasės draugas 

atsisėdo. 

-Kartą įspyriau mergaitei už tai, kad padainavo dainą: „pėrma 

klasė - šalapotre, ontra klasė - kalakota, treti klasė - kap 

beždžiuonės, ketvėrta klasė - gerė žmonės“. 

Bausmės 

-Reikėjo tėvams ateiti į mokyklą, po to gavau daug namų 

darbų. Didžiausia bausmė buvo atsivesti tėvus. 

-Buvo labai griežtai. Jei pavėluodavai į pamokas, reikėdavo 

per pertrauką atlikti viską, ką praleidai per pamoką. Už kitus 

nusižengimus liepdavo prie tokios lentos iškelti rankasi viršų 

ir klūpėti ant žirnių. 

-Po pamokų plaudavome koridorius. Kelias valandas 

rašydavome tą pačią frazę. 

Skirtumai 

-Buvo lengviau mokytis, buvo mažiau pamokų, mažiau 

reikalavimų ir mokinių negu dabar. 

-Viskas buvo paprasčiau, būdavo lengviau mokytis, mano dukrai 

tenka didelis krūvis, viskas dabar itin sudėtinga. 

-Pasikeitė vertinimo sistema. Dabartinis vertinimas 

nesuprantamas visai. Nebegali suprasti, koks geras, o koks 

blogas pažymys. Tiktai du ir liko dvejetu. 

-Dabar moksleivių uniformos kitokios, mokykla išgražėjo, be to, 

dabar yra visiškai kitoks bendravimas tarp mokytojų ir mokinių. 

-Šiuolaikinės mokyklos yra geros, nes yra daug galimybių 

mokytis.  

-Keitėsi pažiūros, auklėjimo būdai, mokymo priemonės. Džiugu, 

kad išliko tokie dalykai: tiesa, pagarba mokytojams, užuojauta, 

pagalba. 

Palinkėjimai 
-Gerų mokslų, bet taip pat labai svarbu nepamiršti ir išdaigų. 

-Mokykitės ir dar kartą mokykitės. Žinoma, gerbkite mokytojus, 

nes jų darbas labai sunkus. 

-Siekti to, prie ko labiausiai linksta širdis. Reikia nebijoti, 

stengtis ir įgyvendinti visus siekius, nes mėgstamas darbas 

išpildo visas svajones. 

-Džiaugtis mokykla, kol joje mokaisi. Vertinti tai, ką turi gera. 
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Ir sportas, ir žinios... 
Diena, vis ta pati, antradienis, 10. 00 val. 

Vieni mokiniai komandomis išeina į orientacines varžybas Skuodo mieste, 

jiems vadovauja kūno kultūros mokytojai, kiti nešioja kvietimus po 

miestą, treti  su mokytojais ekskursuoja į miesto muziejų  

Pabaigę užduotis ir sužinoję naujų ir jau žinomų istorinių faktų apie 

miestą ir gimnaziją visi grįžta į Skuodo centrinę aikštę prie Meno 

mokyklos, kur vyko iškilminga gimnazistų prezidentės inauguracija, 

sveikinimai, apdovanojimai ir, žinoma, linksmybės, košė... Juk šventė. 

 

Kulminacija - šventinis koncertas

Lapkričio 29 dieną, 17 valandą,  

 

 

 

Skuodo kultūros centre vyko iškilmingas koncertas, 

skirtas Gimnazijos 95 metų jubiliejui paminėti. 

Susirinko pilna salė žiūrovų. Tame tarpe ir garbūs 

svečiai, esami ir buvę mokyklos mokiniai bei gimnazijos 

bičiuliai, kurie vėliau sveikino gimnaziją, jos direktorę, 

pedagogus, kitus darbuotojus, visą gimnazijos 

bendruomenę. O scenoje šokio, dainos, vaidybos pagalba 

atgijo gimnazijos istorija, ir jos nūdiena - scenoje vienas 

kitą keitė mokiniai, mokytojai, net pati  gimnazijos 

direktorė Gražina Skarienė ,,repavo“  savo  šventinę 

kalbą pagal dainą „Baby“. 

 

Susitikimai po gimnazijos stogu 

 

Linksma buvo ir po to.  Svečiai rinkosi į gimnazijos aktų 

salę, kur bendravo ir po du, ir po tris, ir klasėmis. Štai 

(nuotraukoje) viena iš gausiausiai susirinkusių šios 

mokyklos laidų vėl susitiko po gimnazijos stogu. 

 

Dar liko tiek nepapasakota. Pats buvau per 

barzdą varvėjo, burnoj neturėjau... Taigi 

žodžiais to neišsakysi. 
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