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PAVASARIS prakala pumpurus,  

Žiedais apkaišo metūges –  

Kvepėjimu aštriu, lyg kamparu,  

Beržuos apsvaigsta gegužės.  

 
Tai panašu į meilę, lyg į meilę,  

Ir ilgu, ir noris eit tolyn keliu,  

Lyg tam lunatikui Jogailai, –  

Klausyti gegužių, klausyt lakštingalų..  

 
Pasižiūrėti į žiedus sužiurusius…  

O kiek akių! lyg tų, lyg mėlynų!  

O danguje žydram, lyg jūroje  

Piratas, mėnuo sėlina…  

 
Švelnus pavasaris, lyg pabučiavimu,  

Žiedams prakals nedrąsiai pumpurus,  

Bet ir pavasaris, ir mūs gyvenimas  

Ištirps bematant, tartum kamparas. 

 

Jonas Aistis   

Nuotraukos autorė Simona Bagdonaitė 
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Viskas aplink mus yra Meilė ir iš meilės 

           Štai ir vėl išaušo Meilės diena! Tai diena žmonių, skleidžiančių aplink save šypseną, gėrį, šilumą ir gerumą. Mums, paaug-

liams ir jaunuoliams, tai meilės laiškų, širdelių ir dovanėlių diena.   

 Su didžiuliu užsidegimu ir azartu 2ag klasės mokiniai ir auklėtoja visą savaitę vykdė dailės terapiją Valentino dienai: kar-

pė širdeles ir jomis išpuošė gimnazijos langus ir kabineto duris, rinko švelniausius meilės žodžius ir jais išrašė didelę širdį gimna-

zijos fojė, organizavo „ Meilės paštą “  bei mylimiausių mokytojų ir šauniausios įsimylėjėlių poros rinkimus, ruošė nominacijas ir 

dovanėles. 

 Linksmiausia buvo penktadienį, Valentino dieną,  skambant meilės muzikai vaikščioti po „ Pasimatymų parką “ , 

„ P irmosios meilės skersgatviu “  bei  „ Komplimentų gatve“  ir nešioti mokiniams bei mokytojams skirtus meilės laiškelius, kurie 

per tris dienas vos tilpo Meilės pašto dėžėje.   

 Dienos kulminacija –  nominacijų teikimas.  7 –  4g klasių mokiniai , susirinkę į gimnazijos salę,  nekantriai laukė  balsa-

vimo rezultatų paskelbimo.  

 Pagal gimnazistų apklausos rezultatus Šv. Valentinas Mylimiausiais mokytojais nominavo  lietuvių kalbos mokytoją Ri-

mutę Kniežienę ir geografijos mokytoją Rytį Narvydą. Visų balsavusiųjų vardu sakau, kad mes Jus, kaip ir visus kitus mokytojus, 

mylime! 

Prieš paskelbiant šauniausią įsimylėjusiųjų porą į sceną buvo pakviestos  visos 8 simpatijas užmezgusios poros, 

kurioms buvo skirtos užduotys ir dovanėlės.  Šauniausios „ Į simylėjusi širdis “  poros nominacija atiteko Kristinai Smeledytei 7b 

klasė + Eimantui Putrimui 2ag klasė.  

Kad neblėstų jausmai, visiems įsimylėjėliams linkime: myli mylėk, nuo meilės nebėk! Jei ką pamilai, mylėk amži-

nai.  

Dėkoju auklėtojai ir klasės draugams už idėjas bei didelį  rūpestį, indėlį ir džiaugsmą organizuojant Valentino die-

ną gimnazijoje. Jei ir toliau taip visi draugiškai dirbsime, mūsų šventės bus dar smagesnės. 

Gražiausia mokyklos pora 

Kristina  ir Eimantas  

Visos mokyklos poros   apdovanojimų 

metu  

Lolita  Buitvydatė  



Vasario 16-tosios minėjimas Svėdasų gimnazijoje  

   Vasario 21 dieną, kaip ir daugelyje kitų mokyklų, vyko Šimtadienis. Šių metų tema „ Paskutinis teismas “ .  Išgir-

dus tokią temą greičiausiai ne vienam abiturientui teko sunerimti: „ Kuo gi aš nusikaltau ? “ , bet nepaisant didelių 

nusikaltimų vienuoliktokai nebuvo žiaurūs. Nors ir buvo pateikti kaltinimai, teko atlikti užduotis bausmei sušvelninti, 

o teisėjo nuosprendis gan griežtas- dar 100 dienų mokykloje sustiprinto mokymosi- daugelis dvyliktokų liko paten-

kinti. Matyt, jautėsi kalti dėl savo nuodėmių... Išėjus teisėjams, padainavo dainą, kuri suvirpino ir jų pačių, ir žiūrovų 

širdis. Po oficialios dalies visi teismo proceso dalyviai buvo pakviesti prie šimto žvakučių, simbolizuojančių dar šim-

tą dienų. Susibūrę ratu jas draugiškai uždegė, o vedėjų žodžiai dar kartą vertė susimąstyti: „  Tik šimtas... “   

Guoda Rimkutė 

   Šių metų vasario 14-tą dieną Svėdasų gimnazijoje vyko 

vasario 16-osios akto pasirašymo minėjimas. Į renginį gau-

siai sugužėję mokyklos bendruomenės nariai prie savo šir-

džių buvo prisisegę Lietuvos valstybingumo simbolį –  tris-

palvę. Visi susirinkusieji sugiedojo valstybės himną. Rengi-

nio metu buvo prisimintas Lietuvos kelias nepriklausomy-

bės link. Neapsiėjome ir be linksmosios dalies. Renginio 

metu Toma Matulevičiūtė atliko lietuvių liaudies dainą ,,Už 

žaliųjų miškelių ” , septintokė Aušrinė Neniškytė padainavo 

dainą,,Tykus vakars ” , o Kristina Smeledytė ir Simona 

Bagdonaitė atliko patriotiškumu dvelkiančią Eurikos Masy-

tės dainą ,,Laisvė ” . Po renginio gimnazijos moksleivės ant 

geltonos, žalios ir raudonos spalvų lapų užrašę sveikinimą 

Lietuvai mūsų valstybę pasveikino gimimo dienos proga.  
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 LXVI  laidos šimtadienis 

Simona Bagdonaitė 



Šių metų vasario mėnesį dvi dvyliktokės Diana 

Putrimaitė ir Justina Smeledytė dalyvavo konkur-

se ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija" . 

Pasirinkusios temą" Žmogaus likimas Antrojo 

pasaulinio ir partizaninio karo metais", abi moki-

nės, išklausiusios tremtinės, partizanų talkinin-

kės Bronės Gražienės –  Maciulevičiūtės gyveni-

mo istoriją, ją detaliai aprašė. " Kadangi mes ne-

gyvenome tuo laikotarpiu, senolės istorija mums 

buvo labai įdomi ir vertinga, sužinojome keletą 

įdomių faktų apie gyvenimą tremtyje, o širdyje 

pabudo noras pavojui esant ginti Lietuvos lais-

vę. ”  

 4 

1.Kas pasikeitė mokykloje atsiradus vaizdo stebėjimo kame-

roms?  

„ A tsiradus kameroms tapo paprasčiau išaiškinti moki-

nių netinkamo elgesio situacijas, įvykius, patyčių ir 

smurto atvejus. Kameroms veikiant, koridoriuose ir kie-

me mokiniai, kurie linkę smurtauti ir tyčiotis, rečiau ryž-

tasi skriausti silpnesnius. “  

2.Kokie trūkumai?  

„ T rūkumų aš neįžvelgiu. Juk mokytojai ir mokiniai per-

traukų metu budi dėl drausmės koridoriuose.“  

3.Kokie privalumai?   

„ P ačios kameros jau yra šiek tiek prevencinė ir draus-

minanti vaikus priemonė. “  
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Interviu su mokyklos socialine pedagoge  Gi-

tana Tulušiene 

Konkursas ,,Lietuvos kovų už laisvę ir netekčių istorija"  

Bronė Gražienė –  Maciulevičiūtė  


