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Mielieji Mokytojai! 
Tradicinė, įprasta, bet kasmet vis kitokia – ta MOKYTOJŲ diena - Jūsų diena, Jūsų šventė!

Dėkojame Jums už didžią širdį, už žinias ir skiriame pačius nuoširdžiausius žodžius. Šiandien 
kalba Jūsų mokiniai, kalba atvirai, norėdami Jums padėkoti, išsakyti linkėjimus, galbūt net ko 
nors paprašyti... 

- Brangūs mūsų mokytojai, norėčiau
Jums palinkėti daug kantrybės, kuo
aktyvesnių mokinių, o svarbiausia
motyvacijos! Motyvacijos viskam: eiti i
darbą, parengti įdomias pamokas, noro
bendrauti su mokiniais ir juos suprasti.
Nemanau, kad yra blogai besimokančių
mokinių. Yra tik nematančių prasmės
mokytis, nerandančių savo kelio.
Mokytojas mokiniams turi būti tarsi
kompasas, padėsiantis nueiti ten, kur
reikia. To Jums, mieli Mokytojai, ir
linkiu! - Gintaras Gutauskas, gimnazijos
mokinių prezidentas.

- Su Mokytojų diena, mielieji
mokytojai! Linkiu ir toliau turėti
jėgų mus mokyti ir perduoti savo žinias taip, kaip darėte 
visada. Tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio 
supratimas, pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielas 
ir uždega jose norą dalintis savo dvasiniais lobiais su 
mokiniais. Jūs padedate statytis gyvenimo pamatus. Ačiū
Jums! -Agnė, IV klasė.

- Gyvenimas – ne pasaka, - 
Darbų ir rūpesčių didžioji šventė. 
Laimingi tie, kurie save pamiršdami, 
Kitus išmoko džiaugtis ir gyventi. 
Su profesine švente, Mokytojau! - Virginija, IV klasė. 

- Būkite ryžtingi ir stiprūs dirbdami, būkite linksmi ir 
gražūs šventės dieną, būkite visada gerbiami ir mylimi. - 
Paulius, III klasė.

- Kantrybės, supratimo, sveikatos ir visko su saiku – nei per 
daug, nei per mažai. - Ugnė, III klasė.

- Linkime Jums sveikatos, ištvermės, šaltų nervų, 
kantrybės, nuolaidumo mums... Parašykite kuo daugiau 
dešimtukų, užduokite mažiau namų darbų arba ... geriau
visai neužduokite! Ir būkite energingi! Gražios Jums 
Mokytojo dienos! – II d klasės mokiniai.

- Kūrybiškumo, gerų mokinių, kantrybės, daug meilės 
mokiniams ir... stiprių nervų, - I klasės mokiniai.

- Linkime Jums originalių idėjų, daug
kantrybės, stiprių nervų, geresnių 
mokinių, švelnumo su mokiniais, 
svajonių išsipildymo, daug gražių 
dienų! Supraskite mokinius vien tik 
iš žvilgsnio. Tegul niekada Jūsų 
širdyje nebūna rudens! - 3 kl. 

- Su Mokytojų diena! Būkite laimingi, 
linksmai praleiskite šventinę dieną. 
Linkime Jums laimės, džiaugsmo, 
kantrybės, sveikatos, paklusnių vaikų ir
linksmo rudens! Rašykite mažiau blogų 
pažymių, pataupykite balsą, per 
pamokas nesinervinkite. Turėkite jėgų 
mus mokyti, turėkite stiprybės dirbti su
mumis. Auklėtojai linkime ypatingos 
stiprybės ir gražių dienų. Ačiū, kad 

mums padedate, - 2 klasės mokiniai.

- Labai noriu, kad mokytojai gerai išaiškintų pamoką, 
kad draugiškai elgtųsi, kad turėtų daug kantrybės su 
mokiniais ir jiems padėtų. O linkiu visko, kas geriausia. - 
Olivija, 2 klasė

Kaip matote, Jūsų mokiniai supranta, kad Jums 
reikia daug kantrybės, sveikatos ir ištvermės dirbant
tokį atsakingą darbą. 
AČIŪ, kad Jūsų kantrybės versmė niekada 
neišsenka. 
Užtenka pamatyti Jūsų žvilgsnį, nuoširdumo pilną, 
Kurio gelmėj gerumo grožį pajunti. 
Gimnazijos mokiniai.

*******************************************************

Post scribtum
********************************************************

Nors Mokytojo diena jau
praeityje, bet kai kurie 
abiturientai dar gyvena 
jos prisiminimais. 
Mokytojo profesijos 
skonio nepamirštu ir aš. 
Mokiau 4 klasės 
mokinius. Lengva tikrai 



nebuvo... Supratau, kaip sunku suprasti kiekvieną vaiką, kaip 
sunku jiems išaiškinti pamokos temą. Beje, buvo keista girdėti, 
kaip jie vadina mane mokytoja. Labai patiko, jog vaikai 
savarankiški ir protingi. Bendravome visi labai gražiai ir 
maloniai. Pabuvusi vieną dieną mokytoja, supratau, jog 
mokytojo darbas yra sunkus ir varginantis. Reikia labai didelės 
kantrybės ir gebėjimo vaikams išaiškinti pamokas. 
Šios dienos nepamiršta ir mano klasės draugės Ingrida bei 
Erika. Štai ką jos teigia: 
- Iš tiesų buvo įdomu vieną dieną pabūti Mokytoja. Nebuvo labai
sunku, bet nesakau, kad buvo lengva. Kas buvo sunkiausia? 
Manau, išaiškinti pamoką, kad visi suprastų. Na, o lengviausia 
buvo bendrauti su pačiais mokiniais, nes jie tikrai buvo 
draugiški, linksmi ir aktyvūs, jautėsi atsipalaidavę. Keista, bet 
kartu ir smagu buvo girdėti, kai mokiniai į mane kreipėsi 
,,jūs", ,,mokytoja" ir net ,,tamsta mokytoja". Pabuvusi mokytoja 
supratau, kad mokytojo darbas iš tiesų yra nelengvas. Ar 

norėčiau būti mokytoja? Kaip čia pasakius... Manau, kad 
nelabai, nes nemoku ir neturiu kantrybės aiškinti.

- Ak, mokytojų diena... Prisiminus šią dieną, iškart atskrieja 
mintis - kokia vis dėlto sunki ši profesija. Teko įsijausti į 
biologijos mokytojos vaidmenį, kas buvo tikrai nelengva. 
Pamokoms ruošiausi iš anksto, konsultavausi su mokytoja, nes 
norėjosi parodyti, kad išmanau dėstomą dalyką. Ir iš tikrųjų 
noriu padėkoti savo mokiniams, jog buvo drąsūs, žingeidūs, nors
kartais ir truputį išdykę.

Taigi manau, jog paragavę Mokytojo duonos, geriau 
suprasime savo tikruosius mokytojus, kuriems jų šventės dieną
nuoširdžiai norėjome suteikti džiaugsmo, leisti bent akimirkai 
atsikvėpti. 
Agnė, IV klasė 

Ar esate girdėję apie Europos studijų programą? 
(Interviu su Rasa) 

- Studijuoji Kauno technologijos 
universitete. Gal galėtum plačiau 
papasakoti apie Europos studijas, nes 
daugelis apie šią specialybę nežino?

- Iš tikrųjų, dažniausias klausimas, kurį aš 
girdėjau pastaruosius mėnesius iš 
aplinkinių, draugų, pažįstamų buvo toks: 
„Tai ką tu ten studijuoji?“ Taigi mielai 
apie tai papasakosiu. Europos studijos yra 
visai neseniai atsiradusi programa. Iki tol 
Europos studijų magistro programa buvo 
vykdoma tik Vilniaus universitete ir prieš 4
ar 5 metus atsirado bakalauro studijų 
programa KTU. Būsiu 5-osios šios studijų 
programos laidos absolventė. Pati 
programa apima labai platų įvairių sričių 
spektrą – ekonomiką, politiką, teisę ir pan. 
Pabaigusi šias studijas aš galėsiu dirbti tiek
diplomatinėse atstovybėse, tiek verslo 
įmonėse, nes, manau, išmanysiu ir ES 
teisę, ir bendros ekonomikos veikimo 
principus, politiką ir t.t. Be to, ši studijų 
programa man leidžia pasirinkti ir 
gretutinių studijų kryptį (rinkodaros, 

žmonių išteklių vadybos, viešosios 
politikos ir kt.) ir tokiu būti įsigyti 
dvigubos kvalifikacijos bakalauro diplomą.
Tai dar labiau išplečia įsidarbinimo 
galimybes po studijų.

- Ar ši profesija buvo tavo svajonė? 
- Negalėčiau teigti, jog visada svajojau 
apie šias studijas. Iki pat paskutiniųjų 
akimirkų pildant LAMA BPO aš tiksliai 
nežinojau, ko noriu. Aš kažkaip labai ilgai 
savęs ieškojau, svarsčiau, kur galėčiau 
geriausiai realizuoti save ir savo 
gebėjimus, įgytą patirtį per projektus ir 
konkursus mokykloje. Nebuvau visiškai 
apsisprendusi, tik numačiusi galbūt tokias 
gaires, kurioje srityje save atrasčiau 
geriausiai. Manau, jog šios studijos – tai 
likimas, nes širdimi jaučiau, kad būsiu 
pakviesta studijuoti būtent čia. Studijų 
prašyme nukėliau Europos studijas beveik 
į patį galą (prieš tai buvau įrašiusi pirmu 
numeriu). Pirmose vietose rašiau 
marketingą ir rinkodaros studijas, nes kiek 
domėjausi, susidariau nuomonę, jog 

ateityje šios srities specialistai bus 
paklausūs. Tačiau mano balas į rinkodaros 
studijas buvo „velnio skaičius“. Ir tokia 
keista nuojauta apėmė. Europos studijų 
balas buvo kur kas aukštesnis. Labai 
džiaugiuosi, kad įstojau būtent į Europos 
studijų programą, nes jaučiu, jog tai tikrai 
man. Ir kai peržvelgiu visą kelią iki jų, tik 
dabar pradedu suprasti, kad aš dar 
mokykloje pradėjau eiti šia linkme – labai 
domėjausi ES, dalyvavau Europos 
egzaminuose, Euro protuose, Euroscola 
konkursuose, patiko istorija.  Galimybė 
išbandyti europarlamentaro kėdę, be 
abejonės, savo poveikio turėjo, tačiau kol 
kas apie tokias aukštumas nesvajoju. Ir 
išvykti iš Lietuvos nenorėčiau. Nemanau, 
jog suklydau pasirinkdama, o kas bus 
ateityje, dar pamatysime. Kol kas tai tik 
pradžia ir reikia stipriai mokytis.

Ačiū Rasai už išsakytas mintis. Linkime 
sėkmės studijose! 

********************************************************************************************

Europos kalbų diena 
„Ne žemės derlumu, ne
drabužių skirtingumu, ne
šalies gražumu, ne miestų
ir pilių tvirtumu gyvuoja
tautos, bet daugiausia
išlaikydamos ir
vartodamos savo kalbą,
kuri didina ir išlaiko
bendrumą, santaiką ir
brolišką meilę. Kalba yra
bendras meilės ryšys,
vienybės motina,
pilietiškumo tėvas,
valstybės sargas.

Sunaikink ją – sunaikinsi 
santaiką, vienybę ir gerovę. 
Sunaikink ją – užtemdysi saulę 
danguje, sumaišysi pasaulio 
tvarką, atimsi gyvybę ir garbę“. 

Šiais Mikalojaus Daukšos 
žodžiais prasidėjo rugsėjo 26 
dienos renginys, skirtas Europos 
kalbų dienai paminėti. Po 
įvairiomis kalbomis 
nuskambėjusių posmų buvome 
pakviesti apsilankyti „Kalbų 
salelėse“. Kiekvienoje salelėje 
mokinių laukė įvairios užduotys: 



atsakyti į klausimus, susijusius su kalba, rasti patarlių ir posakių 
pradžią ar pabaigą, pasakyti greitakalbes, įminti mįsles, netgi 
sukurti naujas žodžių reikšmes. Štai kaip buvo aiškinami kai 
kurie žodžiai (pateikiami įdomiausi atsakymai): 
Milijonas – neūžauga Jonas, bičių skaičius spiečiuje. 
Minimalistė –mini poreikių žmogus, mergina su mažais 
privalumais. 
Ilgapirštis –tas, kuris labai ilgai peršasi merginai. 
Ilgaplaukė –ta, kuri ilgai plaukė. 
Kailiadirbys – tas, kuris nuolat baudžia. 
Kambarys –dėžutė su keturiom sienom, baras kampe. 
Keltuvas –žadintuvas. 
Kūryba – laužo, ugnies kūrimas. 
Laisvalaikis –žmogus, kuris neturi ką veikti, laikas, kai galima 
pasėdėti WC. 
Ledonešis – šaldytuvas, žmogus, kuris atneša parduoti ledus. 
Mėnesiena – mėnulio siena, mėnesio pabaiga, nakties dalis, kai 
vartaisi lovoje. 
Menkė – menkniekis, save nuvertinantis žmogus, menkai 
išprusęs žmogus, menka žuvis. 
Nelabasis – tas, kuris niekada nesisveikina. 

Mūsų
gimnazijos užsienio
kalbų mokytojai, kaip
ir kiekvienais metais,
stengiasi šią dieną
paminėti kuo
išradingiau. Vokiečių
kalbos mokytoja
Kristina Petrulevičiūtė
kartu su grupele gimnazijos mokinių visus mokyklos 
bendruomenės narius pasveikino įvairiomis Europos kalbomis ir 
įteikė mokinių ir mokytojų (Elenos Rimkuvienės, Janinos 
Baškienės) darytas Europos šalių vėliavėles ir knygų skirtukus. 

Anglų kalbos mokytoja Asta Tirūnienė kartu su trečios klasės 
gimnazistėmis pirmo aukšto fojė parengė stendą, skirtą užsienio 
kalbų dienai paminėti. Šios mokytojos dėka mokykloje per 
televizorių taip pat buvo rodomi mokinių prisistatymai 
įvairiomis Europos kalbomis.

Po trijų pamokų visi norintys galėjo mokyklos aktų 
salėje pasiklausyti koncerto „Liuob dans, liuob song, liuob 
prazdnavuot", kurį organizavo lietuvių kalbos mokytoja Zina 
Piekuvienė ir anglų kalbos mokytojai Rita Laukineitienė bei 
Irmantas Viščiūnas. Mūsų gimnazijos mokiniai: Inesa 
Buivydaitė, Monika Rimkutė, Romualda Rimgailaitė, Deimantas
Ruikis ir Rokas Valinskas dainavo ne tik angliškai, rusiškai, bet 
ir lietuviškai bei žemaitiškai. Šių šaunių gimnazistų pasirodymai 
privertė ne vieną pajudėti iš vietos ir pasinerti į Europos šalių 
dainų ritmą.

Europos kalbų dienai paminėti skirti renginiai baigėsi 
27 dieną su savanorės Matėjos Kušic iš Kroatijos atvykimu į 
mokyklą. Lektorė vedė pamokas 1, 3, 4 gimnazinių klasių 
mokiniams, kurių metu mokiniai bendraudami anglų kalba su M.
Kušič susipažino su savanorystės nauda, sužinojo apie galimas 
savanorystės formas Lietuvoje ir Europoje, gavo informacijos 
apie Europos savanorių tarnybą (EST) ir „The Duke of 
Edingurgh's International Award" programą.

Tai buvo gražus, prasmingas renginys, paskatinęs 
susimąstyti apie gimtosios ir užsienio kalbų svarbą, apskritai 
apie žodžio reikšmę, kurią jau seniai suvokė poetas Justinas 
Marcinkevičius: 
„Žodžiai, kaip ir daiktai, - 
atšimpa ir nusinešioja. 
Juos reikia galąsti, 
o prieš ištariant dulkes nušluostyt. 
Tad kalbėkime tik dideliais 
ir labai švariais žodžiais.“ Irma, 3 kl.

********************************************************************************************************

Kaip praturtinti mokyklos gyvenimą?
Dažnai girdime frazes „Nieko 

gero toje mūsų mokykloje...“ , „...čia 
nuobodu“. Kodėl? Atlikome apklausėlę 
„Kaip praturtinti mokyklos gyvenimą?“, 
kad sužinotume, kokių idėjų turi mūsų 
mokyklos mokiniai. Gal daugiau 
nebegirdėsime tokių frazių?
„Manau, kad reikėtų daryti daugiau 
renginių, dalyvauti projektuose, 
konkursuose. Iniciatyvos imtis patiems 
mokiniams, o ne laukti „spyrio". Taip pat 
būtų smagu, jei per pertraukas skambėtų 
muzika, būtų vedamos radijo laidos... Gal 
tai skamba šiek tiek nerealiai, bet nieko 
nėra neįmanomo“ - Indrė. 
„Galbūt reikėtų daugiau tokių renginių, 
kurie būtų idomūs visiems, daugiau skirti 

jaunimui, kad būtų kas nors panašaus į 
veiksmo savaitę ar savaitę be patyčių. 
Kiekvienai šventei skirti po savaitę, kad 
galėtume į ją įsijausti, pajusti
šventės nuotaiką“- Eglė 
„Reikia mokykloje kokios nors neįprastos 
veiklos, kad nebijotų pasirodyti ir 
atsiskleisti visi, ir už tai, kaip ir ką jie
parodė, nebūtų apkalbami, jog netinkamai 
elgėsi mokytojų ar mokinių atžvilgiu. Kad 
būtų lengviau suprasti, šią veiklą
prilyginkite frazei „žodžio laisvė". Štai 
kokios veiklos reikia mūsų mokyklai.“ - 
Algirdas 
„Manau, gimnazijoje reikėtų daugiau 
veiklos. Galėtume pradėti bendrauti su 
kitomis mokyklomis, jų atstovus kviestis 

pas save, surengti dažniau šokius, tai 
mokiniams tikrai patiktų. Galėtų būti 
daugiau išvykų, renginių...“ - Ieva
„ Nežinau, gal tai jau yra mokykloje, nes 
jau seniai ten buvau. Manau, kad būtų 
įdomu turėti mokykloje teatro-kino
studiją. Kitose mokyklose šis dalykas eina 
lygiagrečiai su daile ir muzika. Tikiuosi, 
supratote mane – buvusi
mokyklos mokinė Sigita.

Išvada: 
Reikia renginių... Tad, jaunime, 
galvokime, planuokime ir VEIKIME ! 
Tik tada mūsų mokykla bendromis 
jėgomis taps orginali, įdomi ir kupina 
idėjų.
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SKUBĖK LĖTAISKUBĖK LĖTAI

XXI amžiaus žmonių problema – rutina. Bet 
ne tai, kad ji yra, bet kas būna, kai jos nėra. Kitaip 
mes nė nemokame gyventi. Rytas su kava, darbas, 
mokykla, universitetas, šiek tiek kitos veiklos, namai. 
Ir taip kiekvieną dieną. Patys prisikuriame ir 
gyvename tarp daug taisyklių. Darbotvarkių. Normų. 

Nerandame laiko niekam: knygai, piešimui ar 
kitiems pomėgiams, brangiems žmonėms ar net sau. 
Tikras pasilepinimas yra veido kaukė, vonia ar net 
nagų lakavimas. Prabanga iškepti ką nors skanaus ir 
palepinti artimuosius. Bet neturime laiko! Bet 
nesusimąstome, kad laikas nėra niekieno nuosavybė. 
Kaip jis gali kam nors priklausyti! Tačiau gyvename 
taip, lyg gyventume amžinai, nepagalvojame apie 
akimirkos trapumą. Vieną akimirksnį mes čia, 
„apsikrovę“ neaišku kuo, kitą – niekada nežinai kur. 
Kaip svarbu nepamiršti, kad viskas laikina, kad mes 
per mažai skiriame laiko sau, mylimiems žmonėms. 
Niekada negali žinoti, koks pašnekesys, pokalbis bus 
paskutinis. Mes per daug būname įsitempę, įniršę, 
todėl prisikaupusį pyktį išliejame patiems 
brangiausiems. 

Tačiau, jei kada susimąstytume, kad tai gali 
būti paskutiniai žodžiai, vargu ar skaudintume, 
įžeidinėtume, gyventume taip, kaip iš tiesų gyvename.
Tačiau realybė paprasta ir žudanti – viską žinome, 

nieko nekeisime (panašiai su alkoholiu arba cigaretėm
– visi žino, kad blogai, tačiau niekas neatsisako). 
Gyventi šia diena ir negalvoti apie pasekmes reikia 
sugebėti (neretai tokius vadiname bepročiais). 

Neturime laiko džiaugtis gyvenimu. Visada 
kažko siekiame. Tikslai, svajonės. Bet pasiekiame, 
atsibosta, susigalvojame naujų. Vis kažko norime. Bet
niekada nedėkojame. O reikėtų. Sustoti ir padėkoti 
(patys svarbiausi žodžiai yra „ačiū“, „prašom“, 
„atsiprašau“, kone retenybė, nykstantis dalykas, 
nebent norime kam nors įsiteikti). Padėkoti draugams,
kad jie skiria laiko, kuris yra pats brangiausias vertės 
matas, – jo gyvenime negalima susigrąžinti. Padėkoti 
Dievui už tai, kad turim tuos brangius žmones, į 
kuriuos galime atsiremti, kad pagaliau mes matome, 
girdime, galime mąstyti ir nesėdime invalido 
vežimėlyje. Galime kalbėti…

 Mes iš viso jaučiamės visagaliai, kai ko nors 
iš mūsų neatima. Tarsi visos negandos NEGALI 
atsitikti mums ir visą gyvenimą mus aplenks. O jei 
kas atsitinka – na kodėl būtent man?! Ir tada 
savanaudiškai pagalvojame, kad tai galėjo atsitikti 
kitam. Bet svarbiausia suprasti, jog viskas, ko trūksta 
mūsų gyvenime, yra supratimas, kad mums nieko iš 
tikrųjų netrūksta. Gabrielė

„Skaitymai žemaitiškai“

Spalio 21 dieną Skuodo miesto muziejuje vyko
kasmetinio tradicinio konkurso „Skaitymai žemaitiškai“
rajono turas. Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazijai
konkurse atstovavo dvi merginos - Perla Šilinskaitė (2 b kl.) ir
Oksana Petkutė (1 a kl.) (mokytoja L. Ronkaitienė). Ne tik
atstovavo, bet ir buvo apdovanotos. Džiaugiamės merginų
sėkme - Perla 10-12 klasių grupėje pelnė 2 vietą ir dalyvaus šio
konkurso regioniniame etape, o Oksana pelnė Švietimo
skyriaus įsteigtą nominaciją. 

Abi merginos tik šiemet pradėjo mokytis mūsų
gimnazijoje, tad džiaugiamės jų sėkme jau naujoje aplinkoje –
mūsų gimnazijoje.
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