
 

    MMOOKKYYKKLLOOSS         VVIINNYYSS  
 Visi šalkauskiukai, vienykimės!

  

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos bendruomenės laikraštis                         2011 m.  gruodis      Nr.4  

 

EUROSCOLA KONKURSAS 

 
      Kiekvienos ES šalies moksleiviai turi galimybę dalyvauti Euroscola 

programoje, kuri suteikia galimybę aplankyti EP būstinę Strasbūre. Svarbiausias 

Programos tikslas yra supažindinti jaunimą su EP darbu, skatinti domėjimąsi ES 

vykstančiais procesais ir pateikti gilesnį Europos, kaip visumos, vaizdą. 

 

Stasio Šalkauskio gimnazija Euroscola konkurse 

      Šioje tarptautinėje jaunimo programoje dalyvavome ir mes, Stasio 

Šalkauskio gimnazijos gimnazistai. Puikiai pasirodę pirmajame ture (rengiant 

pristatymus apie maisto ženklinimą) patekome į antrąjį Euroscola konkurso 

etapą- finalą.  Pastarasis buvo išties nelengvas, reikalaujantis daug žinių ir laiko. 

Mūsų laukė viktorina apie ES, EP ir kitų Europos institucijų ar organizacijų 

veiklą. Subūrę nemažą dalyvių būrį pasiskirstėme darbais - kas ką turi išmokti, 

apie ką reikia žinoti, ko nepamiršti.  

Finalas 

        Lapkričio 29d. trys gimnazijos – finalininkės ( Šiaulių Romuvos gimnazija, Kuršėnų Lauryno Ivinskio 

gimnazija ir Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazija) susirinko Šiaulių miesto verslo inkubatoriuje. Čia vyko 

Euroscola finalas. Pirmoji užduotis buvo jau minėtoji viktorina. Norėtųsi pasakyti, kad klausimus gliaudėme 

kaip riešutus, tačiau taip nebuvo.  Nors mokėmės nemažai, visų atsakymų nežinojome. Antroji finalo užduotis 

susijusi su Europos Sąjungos šalimis, nors ši užduotis taip pat nelengva, tačiau visi pritarėme, kad įdomi. 

Taigi, stengėmės pasirodyti kuo geriausiai, tačiau pritrūko žinių ir šiek tiek sėkmės. Mūsų varžovė Romuvos 

gimnazija, tiesa dalyvavusi antrąjį kartą, išplėšė pergalę. Mes likome antri, tačiau nenusimename. Tai buvo 

mūsų pirmasis pasirodymas Euroscola konkurse ir pasirodėme išties neblogai. 

        Taigi, dėkojame Euroscola organizatoriams už puikų konkursą, o savo draugams iš Romuvos gimnazijos 

linkime puikių įspūdžių Strasbūre! 

                                                                                                                                    Aurelija Urbonaitė (IVa kl.) 

      

KARJEROS AKADEMIJA 

 

       Š.m. lapkričio- gruodžio mėn. dalyvavome Šiaulių universiteto 

rengiamuose "Karjeros akademijos"  seminaruose mokiniams. 

Keturis trečiadienius po pamokų klausėmės karjeros centro dėstytojų 

vedamų paskaitų apie karjeros planavimą, lyderystę, savęs pažinimą 

ir streso valdymą. Supratome, kad reikia siekti savo tikslų, 

nesureikšminti mažų nesėkmių  Negalėtume pasakyti, kuri 

paskaita labiausiai patiko, tačiau dauguma sutarėme dėl vieno 

teiginio- karjeros planavimas susideda iš visko: gebėjimo bendrauti, 

mokėjimo lyderiauti, sugebėjimo save valdyti nemaloniose 

situacijose. Bet svarbiausia - RYŽTAS, NORAS ir DRĄSA. 

       Paskutiniosios paskaitos metu gavome 

pažymėjimus patvirtinančius, jog esame išklausę 4,5 akademinių valandų kursą. Po to mūsų laukė netikėta 

staigmena. Kaip atlygį už praleistą laiką universitete, mums buvo suteikta galimybė iš arčiau pažinti menų 

fakulteto veiklą, gyvenimą. Na, o linksmiausia dalis - smagi fotosesija , kurią mums dovanojo 

audiovizualinio meno ketvirtakursiai studentai.. 

       Norime visus paraginti įsilieti į smagią mokyklos ( ir ne tik) veiklą ir realizuoti save! 

                                                                                                                                            Agnė Mikšytė (IIc kl.) 
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EKSKURSIJA Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĘ 

 

     Mes, I-III kl. mokinių grupė, pilietinių pagrindų ir teisės 

šįkart mokėmės ne iš vadovėlių, bet pažintinėje ekskursijoje į 

Šiaulių miesto savivaldybę. Ekskursiją organizavo mokytoja 

Aušra Stonytė - Margienė. 

     Apsilankę savivaldybėje pamatėme, kur dirba meras, dvi 

posėdžių sales, kuriose sprendžiami miestui svarbūs klausimai. 

Kiekvieno mėnesio paskutinį ketvirtadienį,  priimant 

sprendimus, gali ateiti ir pašaliniai žmonės, mes - taip pat.  

     Buvo įdomu apžiūrėti garbės piliečių knygą, kurioje 

aprašytos jų biografijos, ir svečių knygą, kurioje pasirašė net 

svečiai iš Kinijos. Gaila, kad nebuvo miesto mero ir 

negalėjome su juo pabendrauti, bet moteris, dirbanti spaudos 

skyriuje, aprodė daugumą patalpų ir papasakojo apie savo ir 

kitų darbą. Taigi, išvyka į Šiaulių miesto savivaldybę mums 

buvo tikrai naudinga.  

                                                                                                                    Gytė Šoblinskaitė (IIc kl.) 
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                                   PROJEKTAI, PROJEKTAI... 

     Lapkričio 20-25 d. grupė mūsų gimnazijos 

mokinių lydimi mokytojų D. Oss ir D. 

Adomaitytės vyko į Stambulą susitikti su Comenius projekto "Work 

made e@sy" partneriais iš Danijos, Vokietijos, Prancūzijos, Islandijos, 

Ispanijos, Italijos, Turkijos. Gimnazistai pristatė savo šalį, gimnaziją, 

pasidalino informacija apie populiarias Lietuvoje specialybes. 

     Vykstant į Stambulą žinojau, ko tikėtis, nes turėjau patirties 

su daugiašalės partnerystės projektu ,,CHAIN“, kurio dėka 

svečiavausi Prancūzijoje. Šį kartą teko gyventi 18-mečio 

vaikino šeimoje. Dėl to visai nesijaudinau, iš anksto 

bendravome internetu ir spėjau susidariau puikią nuomonę apie 

jį. Tiesa, mane neramino tai, kad visi turkai labai prastai moka 

anglų kalbą.  
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 Tik nusileidus Stambule mus pasitiko grupelė smagiai nusiteikusių turkų. Šeima taip pat sutiko šiltai ir 

nors visiškai nemokėjo angliškai, visą laiką šypsojosi ir klausė, ar esu alkana, ar man ko reikia, kaip aš 

jaučiuosi. Gyvenau erdviame bute, kuriame dar buvo mama, tėtis, močiutė ir prosenelė. Gavau atskirą 

kambarį su dvigule lova ir balkonu. Tik atvykus mane supažindino su savo šeima, draugais. Pastebėjau, jog 

turkai nesibaimina artimo kontakto, stengiasi paliesti, paglostyti, apkabinti :) Per kitas dienas susipažinau su 

kitais mokiniais iš Turkijos ir kitų šalių. Visgi daugiausiai laiko praleisdavome turkų apsupti, nes nors jie ir 

nekalbėjo puikia anglų kalba vis tiek bendravo labai šiltai. Visą laiką buvome dėmesio centre :)  

 Niekada netikėjau, jog per keturias dienas įmanoma užmegzti puikius santykius, netgi susirasti draugų. 

Atrodo, jog ten palikau širdžiai mielus ir labai artimus žmones. Buvo sunku išvykti, išliejau kibirėlį ašarų, o 

grįžusi namo dar ilgai pasakojau, kokie draugiški, malonūs ir paslaugūs yra turkai . 

                                                                                                                      Kamilė Pranckūnaitė (IIIb kl.) 

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

 
Gruodžio 11-19 dienomis 20 gimnazijos III - IV klasių mokinių, lydimi mokytojų A. Adomaitienės, M. 

Trakšelienės ir projekto koordinatorės J. Rimšaitės, viešėjo Švedijoje, Flen gimnazijoje.  

 

10 priežasčių, kodėl verta aplankyti Švediją 

 

1. Švedija - viena gražiausių šiaurės Europos šalių. 

2. Stokholmas - Švedijos sostine, tai lyg šiaurės Venecija, su 

gražiu senamiesčiu. 

3. Švedijos kultūra. Švedijoje gausu įvairiausių renginių, ypač 

Kalėdų laikotarpiu. Kiekvieną dieną galima pamatyti 

sargybos apsikeitimo ceremoniją prie Karališkųjų rūmų. 

4. Vasos muziejus. Vienas unikaliausių muziejų, kuriame 

eksponuojamas laivas, pragulėjęs jūros dugne apie 300 metų 

ir nesenai ištrauktas.  

5. Populiarus ledo ritulys, todėl vertėtų pamatyti, kaip švedai 

„eina iš proto“ dėl šio sporto. 

6. Švedijos gamta. Švedijoje gausu ežerų ir labai gražus 

kraštovaizdis. 

7. Švedijos žmonės. Labai įdomu pamatyti, kaip gyvena 

žmonės kitose šalyse 

8. Švedų kalba. Ją verta išmokti, nes tai gan nesunki kalba ir ją mokant Švedijoje galima lengviau gauti 

darbą. 

9. Vairavimo kultūra Švedijoje. Ten žmonės atsargūs, rodo didesnę pagarbą vienas kitam kelyje,  

10. Kėlimasis su keltu - tai viena iš smagiausių kelionės dalių. 

Tomas Musteikis (IIIc kl.) 
 
 

Savaitė Švedijoje 

 

      Gruodžio mėnesį praleidau nepakartojamą savaitę Švedijoje. Nesu daug keliavęs, todėl ši šalis man 

paliko neišdildomą įspūdį. Tai buvo mano pirmas žvilgsnis į kitas Europos šalis, jų kultūrą, kraštovaizdį.              

      Išsilaipinome Stokholmo mieste, kuris stebino savo senamiesčiu ir dydžiu. Šios šalies miestai 

pasižymėjo erdvumu. Švedijos pastatai skyrėsi savo architektūra nuo lietuviškų. Čia mes aplankėme šalies 

parlamentą, Vazos laivo muziejų. Parlamente teko klausytis politikų kalbų, kurių dėka aš susidariau pirmą 

įspūdį apie švedų kalbą. Man tai buvo negimininga ir visiškai nesuprantama kalba, kurios buvo įdomu 

klausytis. Jau pirmomis susitikimo minutėmis pradėjau bendrauti su švedų mokiniais. Tikėjausi, jog 

švedai, kaip ir kiti šiaurės gyventojai, bus atšiauraus charakterio ir nedrąsūs. Tačiau supratau, jog jie yra 

šilti, draugiški ir noriai bendraujantys. Ir ne tik mokiniai, bet ir vyresnio amžiaus žmonės. 

      Kelionės metu teko stebėtis šioje šalyje gyvenančių tautų gausumu. Čia gyvena daug arabų, 

juodaodžių bei azijiečių. Vėliau tai nebekėlė didelio įspūdžio, o sugrįžus į Lietuvą to pasigedau.  

     Švedijoje pastebėjau, jog šios šalies kraštovaizdyje gausu akmenų ir uolų. Augaliją sudarė spygliuočiai 

medžiai ir beržai. 
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      Didelį įspūdį paliko mokykla, kurioje atlikome 

projektinę veiklą. Ten mane apėmė toks jausmas, jog 

lankyčiausi prekybos centre. Mokymosi įstaiga 

pasižymėjo patrauklumu bei naujumu. Mokykla buvo 

aprūpinta naujausia technine įranga. Šios įstaigos 

valgykloje maistą teko rinktis iš gausybės patiekalų 

įvairovės, nuo vegetariškų salotų iki mėsos. Mokykloje 

buvome supažindinti su verslo galimybėmis Švedijoje, 

Flen apskritimi, kūrėme skaidres su kelionės įspūdžiais, 

kurias pristatėme iškart po to vykusiame vakarėlyje. 

Vakarėlio pažiba – stalas, nukrautas švediškais 

patiekalais ir gėrimais, imbierinių sausainių namelių 

dekoracijomis, kurių buvo nevalia valgyti. Deja, 

lietuviai apie tai nieko nežinojo... 

     Skaudu buvo palikti šalį, kuri man tapo kone 

antraisiais namais bei projekto partnerius, kuriuos 

drąsiai galiu laikyti savo draugais. Tuo pačiu ir džiugu. 

Juk praleidau nuostabią savaitę įspūdingoj šaly su geriausiais draugais ir patyriau nepamirštamų akimirkų. 

                                                                                                                               Marius Makaras (IIIc kl.) 

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

 

       Šią savaitę baigėsi pusmetį vykdyto projekto 

„Nesuderinamas suderinamumas“ veiklos. Projekto 

tikslas - atkreipti gimnazijos bendruomenės dėmesį į 

sveikatos problemas, gyvenimo būdo ir sveikatos 

sąsajas.  

           

       Siekiant užsibrėžto tikslo buvo organizuotos 

įvairios veiklos: informacinės paskaitos – diskusijos 

(„Kaip gyvenu? Ar esu savimi patenkintas? Ką galiu 

keisti?“, „Alkoholio įtaka žmogaus organizmui“, 

„Žalingos priklausomybės“, „Oda, kaip ją prižiūrėti?“); 

mokomosios – pažintinės išvykos į Šiaulių apskrities 

priklausomybės ligų centrą, į Šiaulių apskrities ligoninės 

Patanatomijos  muziejų;  kūrybinės – meninės užduotys 

(šūkių ir posakių apie sveikatą „Mano sveikatingumo 

CREDO“ kūrimas, knygų skirtukų kūrimas, piešinių 

konkursas); akcijos – apklausos („Sužinok savo kūno 

masės rodiklius“, „Vitaminizuota diena I, II. Sveiko maisto 

gaminimas, pristatymas, degustavimas“, „Pusryčių fiesta“); 

prevenciniai renginiai – diskusijos („Kodėl rūkymas ne tau“); kiti 

renginiai: „Būkime vilties donorais“, Sveikos gyvensenos klubų 5 

– mečio veiklos apžvalgos konferencija, kurioje mūsų gimnazijos 

III klasių mokinės Budrytė Sigita, Tiškutė Gintarė, Jurytė Kamilė 

skaitė pranešimus: „Sveika gyvensena“, „Energetiniai gėrimai“.  

           Tikimės, kad suteiktos žinios turės įtakos mokinių 

suvokimui apie gyvenimo būdo ir sveikatos sąsajas bei sveikos 

gyvensenos propagavimą. 

            Dėkojame aktyviausiems projekto „Nesuderinamas 

suderinamumas“ dalyviams bei visiems  įsitraukusiems, 

dalyvavusiems ir padėjusiems įgyvendinti veiklas.  
Projekto vadovė – Dovilė Adomaitytė. Kartu dirbo Jūratė 

Burneikienė. Daug talkino sveikatos priežiūros specialistė Janina Skurvydienė. Veiklas įgyvendinti padėjo Jolita 

Šlivinskienė, Irena Kiltanavičienė, Vaiva Malinauskaitė, Jolita Krūmienė, Jurgita Sedekerskė, Aušra Stonytė – 

Margienė, Daiva Petrošiūtė, Violeta Artamonova, Margarita Gudeikienė.  
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INTERVIU SU SPORTO REKORDININKAIS 

 
1. Kas nulėmė rekordo pasiekimą renginyje 

„Olimpiečiai tarp mūsų“? 

2. Kodėl jame dalyvavai? 

3. Kaip grūdini organizmą? 

 

Monika Einingytė (Id kl.): „Rekordo pasiekimą 

nulėmė tai, kad nuo vaikystės mėgstu sportą. 

Dalyvavau norėdama išbandyti savo jėgas. Manau, 

kad organizmą reikia grūdinti sveikai maitinantis ir 

užsiimant sportu. Nerekomenduoju ilgai žiūrėti 

televizorių, tinginiauti, valgyti daug saldumynų.“ 

 

Ugnė Paulauskaitė (IVc kl.): „Pergalę lėmė pilvo 

presas. O jei rimtai, tai manau, kad paveldėjau 

neblogus fizinius duomenis iš tėvų. Be to, daug 

metų užsiimu sportu, kadaise buvau gera perspektyvi bėgikė. Šiose varžybose dalyvavau norėdama palikti 

žymę mokyklos istorijoje, juk šie metai gimnazijoje man paskutiniai... Bent keletą kartų per savaitę 

stengiuosi atlikti fizinius pratimus. Tai padeda tobulinti kūno formas ir atsipūsti nuo mokslų. Paklausite, ar 

merginai tinka fizinė jėga? Augau su berniukais, todėl prisimenu save kaip susivėlusią neklaužadą, 

mėlynių numargintomis kojomis. Tuomet rimtai nežiūrėjau į tai, kad buvau greitesnė ir stipresnė už 

berniukus. Galvos nesukau ir pradinėse klasėse, kai su suolo draugais apsispardydavome per pertraukas. 

Maniau, nieko tokio kumštelėti draugui ar išsukti kokiam vaikinui ranką. Tačiau vėliau, kai ėmiau bręsti, 

susigėdau sykį dėdei praskėlusi nosį, kai vaidinome kovos menus... Dabar nors ir nesu fiziškai stipriausia 

mergina, jaučiuosi nejaukiai dėl savo grubumo ir jėgos. (Ugnele, tu nuostabi - red. past.) Juk kalama į 

galvą, kad mergaitės turi būti švelnios ir elegantiškos. Kad ir kaip stengiuosi tokia būti, vis kyla pagunda 

pasipuikuoti savo rankų raumenimis ar parodyti, kokia galiu būti stipri. Šiuo metu imu suprasti, jog ne 

visoms mergaitėms tinka rožinės suknelės. Svarbiausia susitaikyti su savimi, 

pamilti tą susivėlusią mergiūkštę, ir ja susižavės kiti. Tai galioja visiems: 

silpniems ir stipriems, storiems ir ploniems, jų nuomone, protingiems ir 

nelabai...“  

 

Tautvydas Katkus (II c kl.): „Rekordo pasiekimą nulėmė beribis 

užsidegimas laimėti, koncentracija ir dar šoklios kojos (jų šoklumu įsitikino 

Tautvydo bendraklasiai, kai šis ekskursijoje degalinės aikštelėje peršoko per 

keturis stovinčius draugus; šio triuko niekam nerekomenduojame kartoti – nuotr. deš.; red. past.) 

 

 

 INTERVIU SU MOKYTOJU – ASISTENTU LORENZO 

 

      Kuo lietuviai mokiniai skiriasi nuo italų? Su kuo lengviau dirbti - su vaikais ar su suaugusiais? 

Kodėl? 

      Lietuvių mokiniai yra drovesni ir uždaresni nei italų, bet jie - ryžtingi ir žino, kad reikia mokytis anglų 

kalbos. Kita vertus, italų studentai yra kalbesni ir mokytojui yra lengviau suprasti, ar jie seka pamoką, ar 

ne, bet jie labai tingūs ir mėgina apsimetinėti, kad anglų kalba nėra svarbi, nes italų yra labai paprasta 

kalba suprasti, o gestai (kuriais italai yra labai žymūs) yra dar lengvesni. Tai tik bendri įspūdžiai; ir aš esu 

tikras, kad galėčiau rasti (ir jau esu sutikęs) pritinginčių lietuvių mokinių ir drovių italų studentų. 

       Lengviau dirbti su vaikais nei su suaugusiais, nes jie yra natūraliai smalsūs ir nesijaudina, dėl to, kad 

gali būti neteisūs. Suaugusiems, priešingai, reikia taisyklių ir daugiau organizuotumo. Tačiau galiu 

pasikliauti jų turimomis žiniomis, taigi, lengviau suprasti vieniems kitus. 

 

      Ką per šį pusmetį sužinojote apie Lietuvą, lietuvius, lietuvių kalbą? 

      Per šiuos tris mėnesius pamačiau, kad Lietuva turi natūralią ir „nesugadintą“ gamtą, puikų 

kraštovaizdį ir gražius miestus. Gali keliauti iš vakarų į rytus punktualiais (labai neįprasta italams) 

autobusais ar traukiniais. Su lietuviais galima susidraugauti, jei pasakai, kad mėgsti krepšinį. Tačiau iš 

pradžių reikia laiko „pralaužti ledus“, bet po to jie - malonūs ir mieli. Man labai patinka lietuviai.  
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      Bet nesuprantu, kodėl jūs vis sakote, kad Lietuva 

nėra didelė šalis ir kad čia nėra nieko svarbaus- 

Vatikanas ir Liuksemburgas yra mažos valstybės, bet 

suradusios kelią.  Aš esu įsitikinęs, kad Jūs surasite 

savąjį taip pat, nes esate darbšti tauta.  

       Aš galiu pasisveikinti lietuviškai ir sudaryti labai 

paprastus sakinius. Žinau, kad ši kalba yra sunki, bet 

man patinka. Tai iššūkis man - tarti lietuviškus žodžius, 

girdėti jus kalbant, o kartais suprasti vieną ar kitą 

žodelį! Aš žinau, kad tai labai archajiška kalba (tai 

žinojau ir prieš atvykstant), bet dabar linksniuotės ir 

veiksmažodžiai tapo man labiau pažįstami. Kai 

nuvykau į Latviją, suvokiau, kad lietuvių yra mano 

„antroji kalba“ tuo metu - aš išgirdau tų dviejų kalbų 

skirtumą ir supratau, kad lietuvių kalba yra mielesnė,  

švelnesnė mano itališkai klausai.  

 

     Koks kalėdinis laukimas Italijoje? Ko norėtumėte palinkėti Kalėdų proga?  

     Italai pirmiausia  laukia Kalėdų pietų, nes maistas yra svarbiausias dalykas. Galiu pasakyti, kad mes 

truputį jaudinamės dėl mūsų ateities ir žinome, kad turėtume pasikeisti bei ruoštis sunkiam laikotarpiui. 

Tačiau esame optimistai ir tikimės, kad viskam rasime teigiamą sprendimą. Italams reikėtų semtis patirties 

iš lietuvių - nustoti skųstis ir pradėti dirbti, kad reikalai keistųsi.   

      Norėčiau jums palinkėti sniegingų Kalėdų (Jūs visi taip pergyvenate, kad nėra sniego šiais metais) ir 

kad labiau pasitikėtumėte savimi. Aš jau išsiunčiau laišką Kalėdų seneliui su tuo prašymu...  Buon 

Natale! (Linksmų Šventų Kalėdų!) 

 
    DĖKOJAME ANGLŲ KLABOS MOKYTOJAI JURGITAI RIBIKAUKIENEI UŽ BENDRADARBIAVIMĄ 

 

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

 

JIE NIEKUR TIE PRAĖJĘ METAI NENUEINA.... 

JIE PALIEKA RYŠKIĄ ŽYMĘ MŪSŲ MINTYSE IR ATEITIES DARBUOSE. 

TOS ŽYMĖS - IR MES PATYS. 

 

 

TAIGI, PRISTATOME PAČIUS ŽYMIAUSIUS (LABIAUSIAI PASIŽYMĖJUSIUS)  

 

 

 

 

 

 

 

- matematikos mokytoja 

LOLITA DZIDOLIKIENĖ!  

Neieškanti žodžio kišenėse (nes pastarųjų dažniausiai neturi) ir pamokas paįvairinanti „Dviejų 

gaidelių“ personažų skaičiavimu ir kūno kultūros mokytojas R. STAPULIONIS! Nuolat kankinantis 

mokinius savo juokeliais 

 

- kūno kultūros mokytojas RIMUTIS 

GAŠKA! Kas netikite, tai ir nebandykite 

likimo  ... 

 

 

- lietuvių k. mokytoja AURELIJA 

NIURKAITĖ! Visada laisvu nuo 

pamokų metu (ir ne tik)  draugiškai plepanti su mokiniais ir kolegomis ... 
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- lietuvių k.mokytoja EGLĖ NAIMAVIČIENĖ! 

Aiškinanti, aiškinanti, kartojanti, kartojanti, 

taisanti, taisanti... 

 

 

- 

muzikos mokytoja VAIVA MALINAUSKAITĖ! Po ilgų stebėjimų  įvertinusi kai kurių aprangos 

stilių...   

 

- fizikos mokytojas SAULIUS 

PELANSKIS ir matematikos 

mokytoja PETRĖ GREBENIČENKAITĖ, negailestingai 

tuštinantys gimnazijos kreidos klodus ... 

 

- geografijos mokytojas PETRAS GRYBAS! 

Nemokamai ir dosniai dalijantis gerus patarimus 

mokiniams bei šokoladą mokytojams... 

 

- informatikos mokytoja NERINGA 

Čekanauskienė! Per pamokas neleidžianti užmigti 

netgi ir kiečiausiems miegaliams ... 

 

 

- Gitaros studijos vadovė VILMA KLUMBYTĖ! 

Gitarų siela... Angelas... 

 

 

- ketvirtokas POVILAS ANCEVIČIUS! Kasryt sveikai 

atvykstantis į mokyklą ir paliekantis savo dviratį gimnazijos 

sekretorės priežiūroje.... 

 

- antrokas ŠARŪNAS BRAZIONIS! Be atvangos, nuolat 

brazdinantis gitarą .... 

 

 

                 - ketvirtokas KAROLIS GERIKAS! Be atvangos, 

nuolat kramtantis sumuštinius ... 

 

 

- antrokė GYTĖ ŠOBLINSKAITĖ! Visur dalyvaujanti, visur 

spėjanti, visais besirūpinanti... 

  

 

 

 - antrokas BENAS ŽUKAUSKAS! Renginių įgarsinimas, 

renginių vedimas, fotografija – visa tai ir dar daugiau viename 

Bene...  
 

 

LINKSMŲ ŠVENTŲ KALĖDŲ IR LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ! 
 

 


