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Ruduo
Skrenda gervės, skrenda žąsys…
Liūdi pievos be gėlių.
Eina broliai, eina sesės
Į mokyklą takeliu.
Lėkit paukščiai! Susitiksim.
Kai sugrįšit po žiemos. –
Niekad niekad nepaliksim
Mes tėvynės mylimos.

Šaltinis:
http://www.eilerasciai.lt/eilerasciai-apie-rudeni/ruduo/

Rugsėjo pirmoji
Rugsėjo 1-oji Mokslo ir žinių
diena. Tai nuostabi šventė,
kai mokinių ir mokytojų veiduose nušvinta šypsenos, kai
vaikai, jų tėveliai ir mokytojai
po bažnyčios renkasi prie
mokyklos. Visus pasitinka
gražios dainos, po to šią
šventę kalba pradeda gimnazijos pavaduotoja Žėrutė Semaškienė. Ji pasveikina visus,
sugrįžusius po vasaros atostogų, su naujaisiais mokslo
metais ir palinki tiek mokleiviams, tiek mokytojams gerų
ir sėkmingų metų. Ne tik sėkmingų, bet ir linksmų, įdomių
mokslo metų linki direktorius
Alvydas Kirvėla.

Rugsėjo 1-ąją atsisveikinime su etikos ir dailės
mokytoja Laima Pukeniene ir
susipažinome su dviem naujais mokytojais – dailės ir
etikos. Direktorius įteikė
pirmokiukams patį pirmąjį jų
dokumentą- pirmoko pasą.
Šiais metais į gimnaziją atėjo
tik penki pirmokai, kaip pats
direktorius sakė, „ dar tiek
daug pirmokų neturėjome“.
Po pasų įteikimo keli pirmokai labai gražiai padeklamavo
po eilėraštį. Pirmojoje bendroje mūsų pamokoje mokyklos kieme dalyvavo ir mero pavaduotojas D. Krištaponis. Bet šioje šventėje svar-

biausia ir gražiausia yra tai,
kai dvyliktokai paima pirmokus už rankų ir palydi iki jų
klasės, palinkėdami kuo didžiausios sėkmės , padovanodami pirmąjį sąsiuvinį ir pieštuką ar kreidutes.
Po to visi mokiniai eina
pas auklėtojas , kurios su dideliu džiaugsmu laukia savo
auklėtinų. O mokiniai joms
dovanoja pačių gražiausių ir
įvairiausių gėlių.

Dovilė Motejunaitė
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Savaitė su Vaižgantu
Rugsėjo 16-19 dienomis mūsų
gimnazijoje vyko Juozo TumoVaižganto 145-ųjų gimimo
metinių, gimnazijos 65-ųjų ir
rašytojo vardo gimnazijai suteikimo 25-ųjų metinių paminėjimas. Antradienį (16 d.) gimnazijos bibliotekoje vyko popietė
„Vaižgantui – 145“. Trečiadienį (17 d.) buvo organizuojamas
tradicinis bėgimas Vaižganto
keliais. Mokiniai ir gimnazistai
tarpusavyje galėjo išbandyti
savo ištvermę.
Ketvirtadienį (18 d.) buvo galima apsilankyti Vaižganto
muziejuje Kunigiškiuose. Be

to, visi pradėjo ruoštis šventei:
1- 1g klasių mokinai iš suneštų
gėlių dėliojo saulę, o 2g-4g
klasių gimnazistai pynė vainikus Vaižgantui pagerbti. Penktadienis (19 d.) netradiciškai
prasidėjo nuo šventinio rytmečio gimnazijos kieme, kur buvo sudainuota gimnazijos daina, skaitovai paskaitė ištraukas
iš Vaižganto prisiminimų, 1 g
klasės gimnazistai ir nauji mokiniai iškilmingai prisiekė gimnazijai, savo mokytojams ir
draugams. Ryto programa baigėsi vainikų nešimu prie Vaižganto paminklo. Kai visi sugrį-

žo į klases, vyko integruoto
pamokos „Vaižganto atminties
keliu“. Mokiniai savo klasėse
suruošė vaižgantiškų vaišių
stalus, kartu su mokytojais
vaišinosi patiekalais ir kalbėjosi
apie Vaižgantą ir jo gyvenimą.
Paskutinės pamokos vyko mokyklos stadione. Buvo žaidžiami įvairiausi žaidimai, visus
ypač sudomino virvės traukimas. Užbaigiant šventinę savaitę, buvo apdovanoti visi,
kurie prisidėjo prie jos rengimo, bėgimo Vaižganto keliais
nugalėtojai.

Guoda Rimkutė

Mokytojų diena
Vėl atėjęs rudenėlis atnešė į
mūsų gimnaziją gražią šventę.
Spalio 3 dieną , penktadienį ,
visi mokiniai sveikino savo mylimas auklėtojas ir mokytojas
su Mokytojų diena. Vyriausieji
gimnazistai , dvyliktokai, pavadavo mokytojas ir patys pirmą
kartą tapo mokytojais. Pedagogai buvo laimingi , nes abiturientai su šia užduotimi susitvarkė sėkmingai ir viskas vyko
sklandžiai. Gimnazijos mokiniai
buvo klusnūs ir mandagūs, kol
jiems dvyliktokai dėstė pamokas ,tuo metu mokytojos net-

rukdomos vaišinosi tortu ir
kava. Po pamokų buvo trumpas , bet šiltas renginukas,
skirtas , žinoma , mokytojams . Su juoku , dainomis ,
sveikinimais , raudomis rožėmis bei gražiausiais linkėjimais pedagogai buvo išlydėti
į Pakruojo dvarą. Apie kelionę mokytojų nuomonė buvo
įvairi : vienas sužavėjo dvaro
aplinka, kitas programa , o
kitoms nepatiko , bet visos
džiaugėsi , kad turėjo galimybę paminėti neįprastai savo

profesijos šventę .

Laura Gaigalaitė
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Apklausa
Sklandant rudeninei,
spalvingai nuotaikai
mūsų koridoriuose, kalbinome sutiktus mokinius ir mokytojus apie
aktualijas mūsų mokykloje.
Pokalbis su 8b klasės
mokine Kristina Smeledyte
Ar noriai einate į mokyklą?
Ne, nes reikia anksti
keltis.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Manau, kad mūsų mokykloje renginių netrūksta.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Sumažinčiau pamokų
skaičių, tai vargina.
Kas labiausiai patinka mokykloje?
Mūsų mokyklos pažibanuoširdžios mokytojos.
Kalbiname 2ga klasės
mokinę Snieguolę Buitvydaitę
Ar noriai einate į mokyklą?
Ne. Sunkūs mokslai, didelis krūvis.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Linksmų, įtraukiančių
renginių.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Dabar mokykloje labai
šalta. Norėčiau, kad
būtų šilčiau.
Kas labiausiai patinka mokykloje?

Man mokykloje labiausiai patinka ilgos pertraukos su draugais.
Į klausimus atsakinėja
2gb klasės mokinys Ignas Pajarskas
Ar noriai einate į mokyklą?
Ne, nes mokykloje labai
pavargstu.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Manau, mūsų mokykloje
trūksta sporto renginių, varžybų.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Estetinį įvaizdį.
Kas labiausiai patinka mokykloje?
Naujoji krepšinio aikštelė.
Kalbiname 3g klasės
mokinę Robertą Čepokaitę
Ar noriai einate į mokyklą?
Taip. Čia susitinku su
savo draugais.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Manau, kad mokykloje
trūksta jaunimui skirtų
renginių, šokių.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Perdažyčiau sienas man
labiau patinkančiomis
spalvomis.
Kas labiausiai patinka mokykloje?
Stadionas, krepšinio
aikštelė.

Pokalbis su lietuvių
kalbos mokytoja Joana
Gutmaniene
Ar noriai einate į mokyklą?
Ne visada. Kartais būnu
pavargusi, nepailsėjusi.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Kuriuose būtų daugiau
dalyvių nei žiūrovų.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Įrengčiau gražią rūbinę, kad visi mokiniai
norėtų ten eiti.
Dar padaryčiau jaukų
kampelį mokiniams.
Kas labiausiai patinka mokykloje?
Linksmi ir drąsūs mokiniai.
Kalbiname technologijų
mokytoją Jovitą Sirgėdienę
Ar noriai einate į mokyklą?
Noriai, nes manęs čia
laukia įdomūs, žingeidūs, linksmi vaikai.
Kokių renginių trūksta mokykloje?
Sportinių renginių ir
tokių, kuriuose galėtum
pamatyti svečių iš kitų
miestų, miestelių.
Ką norėtumėte pakeisti mokykloje?
Skambutį pakeisčiau
muzika.
Kas labiausiai patinka mokykloje?
Aktų salė, nes ten vyksta renginiai. Dar man
patinka parodos.

Apklausą rengė 8a klasės mokinės Agnė Daugėlaitė ir Aušrinė Neniškytė

