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Paskutinis Skambutis
Gegužės 26 dieną nuskambės paskutinis skambutis, skelbdamas mokslo
metų pabaigą gimnazijos abiturientams ir naujo kelio pradžią. Į paskutinę
pamoką rinksis XCVIII laidos gimnazistai.
Paskutinis skambutis ateina neišvengiamai, taip, kaip pavasaris, sodri
gamtos žaluma, žydinčios obelys, pavasariniai žiedai. Bet jis kitoks, svarbus ir
įsimintinas, paskutinis... Jis privers susimąstyti apie tai, kas jau nuveikta ir
išmokta, kaip gyventa ir bendrauta, džiaugtasi ir liūdėta, ryškiai spindėta.
Mieli Abiturientai, prasideda Jūsų Didžioji kelionė. Jūsų žingsnių aidas
šioje mokykloje pamažu nutils ir vaikišką klegesį po kiemą išnešios pakilęs
pavasarinis vėjas. Tegul pildosi Jūsų svajonės! Siekite būti geriausi. Būkite
įvertinti ir pastebėti. Naujų galimybių, vilties, tikėjimo ir laimės!
Laikraštuko redkolegija
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Klases uždarote. Koridoriuos nutyla
Tiek daug pavasarių lydėjęs šurmulys.
Kažko netenkate, kažką prarandate
Užverdami tiek varstytas duris.
Į ievų tylumą langai atsiveria,
Pro juos Jūs matote pasaulį…
Prisėdate. Patylite. Ir kylate...
Į žemę, žolę, lietų, saulę...

Mieli Abiturientai,
Viskas... Mokyklinis skambutis Jums jau neskambės... Čia grįšite tik kaip svečiai...
Bet mes Jūsų visada lauksim! Lauksime Jūsų sėkmės istorijų, širdimi paremsime, kai bus
sunku, didžiuosimės Jūsų išmoktomis Žmogiškumo pamokomis!
Rodos, dar taip neseniai mamos ir tėčiai vedė Jus į pirmą klasę, o šiandien su
pasididžiavimu žvelgia į suaugusius savo vaikus, su nerimu laukia egzaminų sesijos. Labai
norėtųsi, kad jums visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, kad pasiektumėte
užsibrėžtus tikslus ir rastumėte tikrąja gyvenimo prasmę. Per dvylika metų nuėjote įdomų
pažinimo ir brandos kelią: mokėtės skaityti ir suprasti suolo draugą, rašėte, sprendėte,
minėte draugystės mįslę… Gimnazija – tai ne tik vadovėliai, pamokos, pirmiausiai tai –
buvimas bendruomenėje, atradimo džiaugsmas. Tikiu, kad čia Jūs gavote tiek žinių, kad
galėtumėte tapti savarankiškomis, atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis. Ir jei dar
šiandien svarstote, kur stosite, kokią specialybę norėtumėte įgyti, neskubėkite, rinkitės
atsakingai, įsiklausę į savo širdies balsą. Tada savo pašaukimą tikrai surasite!
Mieli abiturientai, nuoširdžiai linkiu Jums didelės sėkmės laikant egzaminus,
renkantis tolesnį kelią, įgyvendinant savo svajones!
Direktorė Daiva
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Mano vaikai,
Prieš dvylika metų mamytės ir tėveliai atlydėjo jus į pirmąją klasę. Rugsėjo
saulė taip švelniai šildė, taip linksmai čežėjo po kojomis auksaspalviai klevų lapai,
tokios gražios, didelės ir gilios buvo jūsų smalsios akys. Pirmoji Mokytoja kantriai
diena iš dienos dalijo žinių, išminties krislelius, kviesdama pasinerti į neišsenkantį
mokslo ir žinių pasaulį, dalintis atradimų džiaugsmais, paguosti vienas kitą nesėkmei
ištikus...
Prabėgus septyneriems mokslo metams į jūsų gyvenimą atėjau aš – jūsų
auklėtoja. Buvo visko: smagaus juoko, nepasvertų žodžių, džiaugsmo ir nusivylimo
ašarų, atvirų pokalbių, nuoširdžių apsikabinimų, neužmirštamų akimirkų... Dėkoju
likimui, kad jūs buvote mano gyvenimo dalimi, kad galėjome augti kartu ir mokytis
vieni iš kitų.
Skambant paskutiniam skambučiui nuoširdžiausias mano linkėjimas jums: ,,Eikite,
vaikai, nesuklupkite, pasiekite daugiau už mus ir nepamirškite kasdien sau kartoti: mes
buvome geri prieš dešimt metų, mes esame geresni dabar, mes būsime geriausi visus
likusius metus...“
Auklėtoja Vita

V. Pėželio nuotrauka
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Mano klasė
Tai kūrybingi, kupini gyvenimo džiaugsmo ir drąsos žmonės, puikiai
suvokiantys, kad yra pagrindinio vaidmens atlikėjai tiek savo, tiek ir visuomenės
gyvenime. Su pasididžiavimu sakau, kad tai mano pati šauniausia suaugusių žmonių
grupė, savita charakteriais, asmenine patirtimi ir motyvacija. Šauni akademiniais
pasiekimais, kultūrine ir sportine veikla. Ir visai nepastebėjome, kaip kartu užaugome.
Vaikystė perdavė estafetę jaunystei ir tik dabar prasideda tikrasis amžinas judėjimas,
kaita, prasmės ieškojimas ir tikslo siekimas.
Mieliesiems auklėtiniams tariu AČIŪ už aštuonerių metų bendrystę. Bendrystę
- dovaną, kurią galėjome vieni kitiems įteikti. Ačiū už gebėjimą pajausti dalykus,
kurių mes, suaugusieji, jau nebepastebime. Matyti gyvenimo prasmę, suprasti, kokia
yra kiekvieno žmogaus esminė gyvenimo ašis ir kur slypi raktas į laimę – tai buvo ir
yra mano, klasės vadovės, siekiamybė ir noras jauniems žmonėms padėti susivokti ir
atrasti... Ar pavyko? Tikiu, kad pavyko, nes ši klasė turi raktą – smalsumą, norą ką
nors pradėti, drąsa išbandyti įvairiausius dalykus ir atrasti tikrąsias vertybes. Mielieji,
visai nesvarbu, ką beveiktumėte gyvenime, kokiame pasaulio krašte „susisuksite
lizdelį“, nesvarbu, kokį darbą dirbsite, svarbiausia - būkite gerais žmonėmis.
Prasmingais darbais garsinkite savo gimtąjį kraštą. Poeto E. Mieželaičio poemos apie
Žmogų ištrauka linkiu:
„Stovėkite gražūs, tvirti, aukšti, petingi – tiltai nuo žemės iki pačios saulės –
stovėkite pačiame žemės viduryje, skleisdami saulėtus šypsenos spindulius į visas
keturias žemės puses...“
Sėkmės savęs pažinimo kelionėje!
Nuoširdžiai
Klasės auklėtoja Lina
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Prancūzų kalbos mokomės ne tik iš vadovėlio
Prancūzų kalbos gebėjimai gali būti sėkmingai ugdomi pasitelkiant dainavimą,
dalyvaujant įvairiuose renginiuose, konkursuose, kitose prasmingose veiklose. Taip
tobulinamos mokinių pažinimo, kūrybiškumo ir kultūrinė kompetencijos, taip pat
integruojamos kitų dalykų žinios, sudaromos sąlygas mokiniams siekti aukštesnių
kalbinių gebėjimų, didėja mokymosi motyvacija ir užtikrinama mokymo(-si) įvairovė.
Dalinamės aštuntokių įspūdžiais iš rajoninės Frankofonijos šventės „Le français
est dans mon coeur“, respublikinio frankofoniškos dainos konkurso „L‘amour change le
monde!“ Šeduvos gimnazijoje, mokinių dainos užsienio kalbomis (antra užsienio kalba)
konkurso- šventės „Muzikinė mintis“ Panevėžio „Minties gimnazijoje“.
„Frankofonijos šventėje Pakruojyje buvo išties gera ir smagu. Labai patiko šventės
programa. Buvo malonu stebėti šventės dalyvių pasirodymus. Tikrai norėčiau dalyvauti ir
kitąmet, nors jaudulys buvo didelis.
Smagu buvo ir Panevėžio „Minties“ gimnazijos surengtoje šventėje. Labai patiko
šventės vedėjai ir tai, kokią renginio nuotaiką jie sukūrė. Patiko klausytis vokiečių,
prancūzų, rusų, ukrainiečių kalbomis atliekamų dainų, kruopščiai paruoštų pasirodymų.
Sulaukėme ir aplodismentų, apdovanojimų.“
Milda
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„Galvojau, kad mums nepasiseks, nes Frankofonijos šventei pradėjome ruoštis per
vėlai... Vargome: nemokėjome žodžių, mūsų pasirinkta daina skambėjo kažkaip ne taip..
Ir mūsų gretos išretėjo... Galų gale susitelkėme, daug repetavome ir dainuoti
Frankofonijos šventėje pasiruošėme. Tokioje šventėje dalyvavome pirmą kartą, todėl labai
smagu, kad dalyvavome, kad mūsų pasirodymas pavyko. Puikiai sekėsi ir
Panevėžio ,,Minties“ gimnazijoje. Šventėje išvydome daug puikių kolektyvų, įgijome
naujos patirties.“
Gabija

„Pasiruošimas Frnkofonijos šventei
nevyko sklandžiai. Sunkiai sekėsi mokytis
dainos žodžius, dainai trūko skambesio, drąsos
ir pasitikėjimo savo jėgomis. Negana to,
susirgo mūsų muzikos mokytoja Vaiva... Teko
išmokti savarankiškumo, nepasimesti tokioje
situacijoje. Visi šventės dalyvių pasirodymai
buvo labai aukštos kokybės, iš renginio
sugrįžome apdovanotos ir patenkintos. Gėdos
neprisidarėme.
Panevėžyje vykusiai šventei
pasiruošimas vyko 10 kartų geriau. Važiavome
užtikrintos, gerai nusiteikusios. Klausėmės
įvairiomis kalbomis atliekamų dainų, labai
patiko ukrainiečių mokinių pasirodymai. Jų
atliekamos dainos virpino žiūrovų širdis. Tokia
išvyka labai įdomi ir naudinga, juk pasirodėme
kitame rajone, kitoje mokykloje.“
Smiltė
„Frankofonijos šventėje nedalyvavau, nes netikėtai susirgau... Šiai šventei ir
respublikiniam frankofoniškos dainos festivaliui Šeduvos gimnazijoje labai atsakingai
ruošiausi. Man tai buvo tikras iššūkis! Pirmieji prancūzų kalbos mokymosi metai ir
dainavimas šia kalba mane šiek tiek mane neramino. Tad teko labai daug dirbti, kad
prancūziška tartis ir daina skambėtų nepriekaištingai. Užsibrėžiau tikslą tai padaryti ir
atkakliai jo siekiau, o rezultatas džiugina. Dalyvavimas Šeduvoje vykusiame konkurse
paskatino tobulinti prancūzų kalbą, dainavimą, įsiklausyti, gilintis į dainų žodžių prasmę.
Labai džiaugiuosi galėdama dalyvauti tokiuose renginiuose ir konkursuose. Tikiuosi ir
kitais metais panašių iššūkių ir konkursų. Tikrai į juos sugrįšiu su nauju repertuaru.
Didžiausia padėka prancūzų kalbos mokytojai Ingai, muzikos mokytojoms Daivai ir
Vaivai už pagalbą ruošiantis konkursams ir šventėms.“
Gabrielė
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„Pasiruošimas dalyvauti Frankofonijos šventėje ir konkurse Panevėžyje buvo labai
įdomus! Darbo, pasiruošimo buvo labai daug. Nesklandumų irgi būta. Turėjome būti
gerai pasiruošę ir morališkai. Netikėtai prieš Frankofonijos šventę Pakruojyje susirgo
mūsų muzikos mokytoja Vaiva, po to - mus turėjusi lydėti mokytoja Daiva...
Pasirūpinome pradinukių - penktokių mergaičių ansambliu. Labai stengėmės nenuvilti ir
žiūrovų, ir mokytojų, ir savęs. Labai trūko drąsos, daina vis neskambėjo taip, kaip
norėjosi. Tad daug repetavome, tarėmės, derinome judesius, tobulinome prancūzišką tartį,
mokėmės dainos žodžius.
Konkursui Panevėžio „Minties“ gimnazijoje ruošėmės jau be didesnės įtampos,
beliko tik patobulinti savo pasirodymą. Labai patiko šis konkursas, nes išklausėme daug
dainų įvairiomis kalbomis, labai palaikėme vieni kitus, buvo linksma ir labai įdomu.
Mums buvo įteikta konkurso nominacija „Už tikrą žėrėjimą ir spindėjimą scenoje.“ Išties
labai džiugu! “
Iveta ir Ignė
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