
Gimnazijos pulsas 
 

 

 

 

Prisimenate? 

Kažkas nusineša metus, 

Svaigius kaip jūra ir greitus kaip vėjas. 

Kažkas nusineša metus, 

Param param param... 

... 

Apie metų eiklų žingsnį, dingusius metus, nesuskaičiuojamą gausybę metų, kurie it kokios žąsys rudenėjančia 

padange išlekia nežinia kur, yra dainuota apdainuota. Prirašytos tonos r apie tai, kad dienos dingsta lyg į vandenį. 

Visokios. Nuo pirmadenio iki sekmadienio. Yra kalbama ir apie tai, kuri diena yra mėgstamiausia. Šiandien mes 

degame liepsnojame nekantrumu sužinoti, kaip savo dienas patyrusio erelio žvilgsniu vertina mūsų gimnazijos 

mokytojai.  

Taigi, atskleidžiame visą tiesą apie mūsų gimnazijos mokytojų dienas. 

1. Kuri savaitės diena mėgstamiausia? 

2. Ar ta diena kuo nors ypatinga? 

3. Gal galėtumėte išvardinti visus nuveiktus darbus šią dieną? 

4. Ar per šios dienos pamokas pavyko padaryti tai, kas buvo suplanuota? 

5. Ar visi mokiniai klausė, ar buvo šiandien ir neklaužadų?  

6. Pati įsimintiniausia diena per visus darbo metus. 

 

Vida Šeškuvienė, direktorė: penktadienis, baigiasi dar viena darbo savaitė, galima 

pabaigti suplanuotus bei dar nebaigtus darbus, pamąstyti apie laukiančius, o 

priešaky – savaitgalis... Rytas buvo skirtas bendravimui su prasikaltusiais 

mokinukais, o toliau dirbau nuobodų ,,popierinį“ darbą.  Pamokų turėjau tik 

vieną, septintą dvyliktoje klasėje, o joje dalyvavo tik du mokiniai (kiti buvo išvykę į 

Naisius)... Taigi planų šiai pamokai daug ir neturėjau. Visi mokiniai manęs per 

pamokas klauso (ar bent jau apsimeta klausantys). Neklaužadų pamokose 

nebūna, visi mokiniai geri (tik ne visi pakankamai mokosi). Vieną dieną ilgai ilgai 

laikiau abiturientus po pamokų, versdama juos išmokti kažkurią temą (fizikos 

egzaminas visiems abiturientams tada buvo privalomas). Kitą rytą atėjusi į fizikos 

pamoką abiturientų klasėje radau saldainių dėžę ant stalo. Abiturientai atsidėkojo 

už mano sugaištą laiką ir pastangas juos išmokyti... tai buvo labai seniai... Ar tai 

galėtų būti tiesa šiandien? 

Aušra Tvarijonienė: šeštadienis, tai diena, skirta išvykoms,(pvz. įdomūs renginiai, 

koncertai), namų ūkio darbams atlikti, bendravimui su artimaisiais. Visada 

džiugina žingeidūs ir darbštūs mokiniai. Pasitaiko ir neklaužadų, bet jų mažuma. 

Mokykloje įsimintiniausia diena - rugsėjo 1-oji. Puiki atmosfera, darbų pradžia.  

 

Subačiaus gimnazijos laikraštis             2015m. spalis 



Drąsuolė Cemnickienė: penktadienis, nes jau prasideda savaitgalis. Kiekviena diena kažkuo ypatinga. Sunku išvardinti 

šios dienos darbus, nes dar tik rytas. Priimsiu visus iššūkius, kuriuos dovanos ši diena. Kol kas pavyko padaryti viską, 

ką planavau, dar ir daugiau. Kadangi vaikai žingeidūs ir smalsūs, tai per pamokas aktyvūs. O įsimintiniausia tai pirmoji 

darbo diena mokykloje.  

Danguolė Zabulionytė:kaip ir kiekvienam, aišku, kad savaitgaliai mėgstamiausi. Juk visas laikas skiriamas savo 

pomėgiams, artimiesiems... Rytinė kava. Kelionė į darbą. Pamokos. O diena dar nesibaigė... Reikia planuoti tiek, kad 

pavyktų. Tad ir šią dieną pavyko viskas, kas buvo suplanuota. Visuomet mokiniai klauso. O vaikiškų išdaigų, 

paplepėjimų pasitaiko. Juk tai žmogiška  - visi buvome vaikais. Būkime tolerantiški... Įsimintinų dienų buvo daug. Tad 

vienos išskirti visai nesinorėtų, juk kiekviena savita. 

Genia Vaičikauskienė: penktadienis, nes tai laikas lankyti parodas, važiuoti į meninius 

seminarus ar pačiai imtis kūrybos. Darbų daug: pamokos, namų ruoša, tapyba ar keramika 

dirbtuvėse, malonus kino filmas. Ne visada pavyksta įgyvendinti planus kai trūksta laiko, 

mokinių spartos, kai trūksta laisvos kūrybos. Neklaužadų šiandien pamokose nebuvo, bet 

nepasiruošusių pamokai net 4 mokiniai. O labiausiai įsimintinos tarptautinės piešinių 

parodos, organizuojamos mūsų mokykloje. 

Inga Paugienė: pirmadienis, nes pirma savaitės diena. Taip, puikiai pavyko 

padaryti tai, kas buvo suplanuota. Visi mokiniai dirbo puikiai.  Pirma darbo diena 

mokykloje. Pirmas įėjimas į klasę, kaip mokytojo. 

Rasa Aukštikalnienė: penktadienis, nes paskutinė diena prieš savaitgalį. Daug 

darbų priplanuoju, bet ne visus pavyksta atlikti. O šiandien pavyko ir dar daugiau 

darbų atlikau. Buvo ir neklaužadų, kaip ir visada. Įsiminė visam laikui pirma darbo 

diena. 

Simona Stravinskienė: penktadienis. Pagrindinis kiekvienos dienos darbas – 

mokyti ir mokytis. Tad šios dienos darbai įveikti.   Mokiniai kažką išmoko, o tai 

padarė šią dieną ypatinga. Aišku ne visada ir ne viskas klostosi pagal planą, 

tačiau nors minimalūs patobulėjimai žinių pasaulyje leidžia užsidėti pliusą. 

Klausė, išklausė ir, tikiuosi, visi kažką išmoko. Aišku, įsiminė pirmoji darbo diena 

mokykloje. 

Vilma Aleknienė: antradienis, tinka pagal horoskopą ir šiaip geriausia diena. Šią 

dieną gimiau, darbe būna geriausia diena. Dažniausiai pavyksta padaryti tai, kas 

suplanuota,  bet būna visko. Kiek mokinių, tiek problemų - mažesnių ar 

didesnių.  Atsimenu 2014 m. 11mėn. 21d., kai mokiniai dainavo ,,Ilgiausių 

metų“ ir sveikino mokytojai bei draugai. 

Daiva Jonelytė: penktadienis, nes po pietų visada prasideda savaitgalis. Galiu išvardinti visus nuveiktus 

darbus, bet nematau prasmės vardinti. Be abejo, pavyko visi suplanuoti darbai.Mano mokiniai patys 

geriausi ir visada klauso manęs. 2004 metų gruodžio 12 diena – įsimintiniausia. 

 

Danutė Leonienė: penktadienis,  nes baigėsi darbo savaitė. Vardinu: darbas, vykimas į tikrus namus 

Panevėžyje, susitikimas su giminaičiais (tai gal labiau ne darbas, o 

malonumas). Ne visada pavyksta išpildyti planus. Visko būna. O įsiminė 

paskutinis skambutis, kai auklėtiniai vežė su baikerių motociklu. Šito 

nepamiršiu! 

 

Jolanta Kulnickienė: penktadienis, nes savaitgalio pradžia. Galėčiau 

išvardinti, bet nenoriu. Pavyksta viskas, ką susiplanuoju. Mano klasė maža, visi vaikai puikiai 

dirbo, klausė. Kadangi darbo stažas nemažas, tai tokių dienų buvo ir ne viena, sunku kažkurią 

išskirti. 

Vidmantė Makasejevienė: penktadienis, nes po pietų prasideda išeiginės. Šiandien padėjau 

dienos centro mokinukams ruošti pamokas ir dar daug kitokių darbų. Nors pamokų neturėjau, bet 

vienas neklaužada buvo. Mane kiekviena diena vis kuo nors nustebina, tai vienos išskirtinės nėra. 



Vita Špokauskienė: trečiadienis ir ketvirtadienis, nes būna šokių repeticijos. O šiandien lietinga, 

gana niūri diena. Be to, pirmadienis... Negalėčiau išvardinti visų darbų, nes vis tiek suklysčiau. Na 

taip, pavyko viskas, kas buvo sumanyta. Klausė ir manęs, ir aš klausiau...  Įsiminė 2013 metų 

abiturientų laidos (mano auklėtinių) paskutinis skambutis. 

 
Vida Šateikienė: penktadienis, nes tai savaitės darbų pabaiga bei 
savaitgalinių akcijų pradžia. 
Darbos bibliotekoje, pamokos IIIg klasės mokiniams, grįžusi į namus 
kepsiu pyragus, nes savaitgaliais visada laukiu grįžtančių vaikų. 
Stengiuosi visada ir visur įvykdyti, padaryti tai, ką suplanuoju.Su 

neklaužadomis kovoju sava metodika, taip, kad mokiniai klauso. Įsimintiniausia pirmoji 
darbo diena mokykloje. 

 

Angelė Sarsevičienė: penktadienis, nes laukia smagus savaitgalis. Kurią šią dieną? Pavyzdžiui, 

praėjusį antradienį be tiesioginio darbo gimnazijoje, aplankiau Kupiškio muziejuje dailininkės V. 

Kaulakienės parodą. Be to, užsukau į knygyną patikrinti vienos informacijos. Pasirodo, mūsų 

mokiniai moka ir pameluoti... Gėda! Dažniausiai pavyksta atlikti tai, kas suplanuota. Visokių 

mokinių buvo – ir neklaužadų, ir jau nusiteikusių mokytis. Ot tai klausimą sugalvojot... Ko gero 

buvo ne viena įsimintina diena, bet pati pačiausia tegul bus pirmoji darbo diena šioje 

gimnazijoje.  

 

Raisa Gorovniova: penktadienis, paskutinė savaitės darbo diena. Vardinu: darbas gimnazijoje, 

generalinė ruoša namuose, laisvas vakaras.Ne visada pavyksta padaryti tai, kas 

suplanuota.Mokiniai klauso, o neklaužadų pasitaiko. Tai „variklis“, „užtaisas“...Tai buvo labai 

seniai. Pirmoji darbo diena Subačiuj. Užsibuvau darbe, ogi durys užrakintos. Nežinojau, kad atviros 

kitos, ne paradinės. Šokau pro langą iš savo kabineto. 

Alva Jackevičienė: labai patinka dirbti penktadienį, nes laukia išeiginės dienos.Lengviausios 

pamokos ir nuotaika ypatinga, nes laukia savaitgalis.Visi eiliniai darbai, kaip ir kiekvieną dieną: 

darbai namuose, darbas mokykloje.Kartais pamokų planus pakoreguoja mokiniai ir planai virsta 

aukštyn kojom.Klausyt klauso visi, tik ne visi girdi, ką sako mokytojas.Prisimenu vieną balandžio 1-ą, kai vienas 

mokinys apgriuvo ant kelio ir suvaidino, kad susilaužė koją, o aš ištikrųjų patikėjau, kad įvyko nelaimė. 

Žydrė Urbonienė: penktadienis. Taip, jei  reikėtų galėčiau išvardinti visus darbus. Manau, kad pavyko 

viską atlikti, bet taip būna ne visada. Visi mokiniai ir negali klausyti, tai būtų nerealu. Įsimintinų dienų 

buvo ne viena, vienos konkrečios negalėčiau įvardyti. Šiaip tai būna įsimintiniausios dienos, kai reikia 

atsisveikinti su ketvirtokais. 

 Rimutė Nekrašinskienė: šeštadienis. Pirma rami išeiginė – poilsio diena. Asmeninių 

reikalų tvarkymas. Kartais kokia nors išvyka, bendravimas su artimaisiais ar bičiuliais. Svečių 

priėmimas ar ėjimas į svečius. Dažniausiai pavyksta padaryti viską, kas suplanuota, nors kartais 

tenka koreguoti suplanuotą veiklą dėl įvairių priežasčių. Pasitaiko ir neklaužadų, įžūlių išsišokėlių, 

ypač vienoje klasėje. Buvusių 62laidos  auklėtinių dovana – išvyka į Trakus ir skrydis lėktuvu virš 

12 – kos Trakų apylinkių ežerų. O dabartinių auklėtinių siurprizai gimtadienio dienų metu. Sunku 

išskirti vieną. Labai įsimintina 62 laidos auklėtinių išleistuvių diena. Įsimintinos ir kai kurių 

renginių dienos, išvykos, kelionės ir t.t. Labai daug įsimintinų, nes auklėtiniai ir 

mokiniai geba padaryti įspūdingų siurprizų ir tai suteikia daug džiaugsmo ir, 

aišku, kad įsimena. 

Lelija Uosienė: penktadienis, nes šeštadienį nereikia į darbą. Skaičiau knygą, prausiausi, valgiau, 

gėriau kavą, vedžiojau šunį.Niekada nepavyksta. Planuoji vieną, gaunasi kaip gaunasi.Neklaužadų 

mokinių mūsų mokykloje nėra! Visi klauso, o ar girdi – sunku pasakyti.Sunkus klausimas. Dienos 

kaip upė teka ir teka atnešdamos ir džiaugsmų ir nusivylimų. Išskirti nežinau ką. 



Lina Kilienė: šiais metais tvarkaraščio dėka – pirmadienis (toks lengvas atėjimas į darbo savaitę). 

O penktadienis ir taip penktadienis. Taip, tie darbai ir suskaičiuojami, ir išvardinami. Ir 

apmąstyti planai išpildomi, nors sako: ,,Žmogus planuoja, Dievulis juokiasi.“ Pasitaiko per 

pamokas ir artistų, kurie surengia kokį spektaklį... Kol kas vis dar labiausiai nepasimiršta 

paskutinė darbo diena ankstesnėje darbovietėje. Ir, be abejo, kiekviena diena 

su auklėtiniais. 

Jūratė Petrauskienė: šeštadienis. Taip, galėtų išvardinti darbus, taip, palnai 

įvykdyti, mokiniai klausė, neklaužadų nebuvo, o įsimintina diena – rugsėjo 20 d. 

Rima Paliulienė: ketvirtadienis, nes turiu šokių būrelį, į kurį susirenka didžiulis 

būrys mokinukų. Pavyksta palnai, o pas mane neklaužadų nebūna. Išskirtinių dienų 

nebūna. 

Rasa Krikščiūnienė: penktadienis, nes baigiasi savaitė. Kokius darbus šiandien nudirbau 

atskleisti negaliu, nes tai konfidencialu, bet visi planai išpildyti. Vaikai, kurie pas mane 

ateina visada eigiasi gražiai. Įsiminė diena, kai važiuojant į darbą nuleido automobilio 

padangą. 

Sandra Pribušauskienė: pirmadienis, nes neturiu pamokų ir nereikia į darbą. 

Šiandien pravedžiau keturias pamokas, viskas pavyko, nors neklaužadų buvo. 

Įsimintina ši diena – važiuodama į darbą vos nepalikau kolegės. 

 Elena Kaziukėnienė: mėgstamiausia savaitės diena - penktadienis (nereikia 

ruošti pamokų). Šiandien trečiadienis. Nuostabi diena, nes galiu 

neskubėdama atvažiuoti į trečią pamoką. Mokykloje viskas vyko pagal planą - pamokos, budėjimas 

per pertraukas, kavos pertraukėlė. Tik pamokose suplanuotai veiklai truputį trūko laiko, kartais teko 

skubėti. Norėčiau pamoką pailginti, bet skambutis vis daro savo tvarką. Neklaužadų nėra, bet yra 

norinčių būti dėmesio centre.  Įsimintinos dienos tai gražios akimirkos. Jų tikrai daug: per gimimo 

dieną klasės auklėtinių sudainuota daina, dabartinių dvyliktokų paskutinė biologijos pamoka 

dešimtoje klasėje... 

 

Danutė Šukienė: penktadienis, nes įžanga į savaitgalį. Parašėm du žodžių patikras, 

suderinau išvykos datą. Šiandien, 18 d., taip, viskas padaryta. Visi buvo tikri gimnazistai. 

Sunku tą vienintelę rasti, nes jų buvo keletas. Rugsėjo 1 – oji, kai gavau mokyti ir auklėti 

pirmokus. 

Neringa Kalvelytė: penktadienis, nes savaitgalis, poilsio pradžia. Darbas mokykloje, ruoša 

namuose, laisvalaikis lauke.. Manau, kad viską spėju padaryti.. Yra keletas plepių, kurie vis nori 

pamokų metu pasikalbėti apie orą. Niu, niu, niu jiems! Galbūt įsimintiniausia buvo rugsėjo 4 d., 

penktadienis. 

 

Rita Brazauskienė: penktadienis, nes paskutinė darbo diena. Darbai: kelias į 

mokyklą, pamokos, budėjimas mokykloje. Dažniausiai pavyksta viskas, kai gerai apgalvoji temą, 

klasės tempą, gebėjimus. Šiandien puikiai dirbo penktokai. Įsimintinas įvykis, ne diena. Tai nutiko 

prieš daug metų. Įėjusi į kabinetą pastebėjau, kad viena gėlė visai be lapų, tik stiebai. Pasitaikė, kad 

pamoka vyko kaip tik kaltininkų klasėje. Taigi, paklausiau, gal kas žino, kas galėjo nutikti šiai gėlytei. 

Pasirodo, vienas mokinys paragavo gėlės lapelį, patiko skonis, tad pasiūlė ir kitiems paskanauti. Taip ir liko gėlė plika.  

Mokiniai sakė, kad buvo labai skanu. Patarimas: neragaukit ir nebandykit gėlių skonio, nes daugelis jų nuodingos. 

Rita Simanavičienė 

Zenonas Špokauskas: trečiadienis, nes laisvadienis. Tada aš auginu svorį. Spėjau 

viską, tik neužpildžiau dienyno. Neklaužadas aš myliu! Įsimintina Rugsėjo 1-oji.  

Raimundas Marcinkevičius 



 

 

 

 

 

Ingrida Kriaučiukienė: šeštadienis, nes šeima namuose – tai didžiulė laimė ir ramybė. Galėčiau 

išvardinti visus darbus, bet tai būtų labai ilgas sąrašas. Dažniausiai visi planai 

įvykdomi, o vaikai visi nuostabūs. Per tiek darbo metų daugybė įsimintinų 

dienų ir įvykių, kad negaliu vienos išskirti. 

Regina Valiukaitė: penktadienis, nes savaitgalis. Daug pavyko nuveikti ir tai, 

kas suplanuota, o ir neklaužadų nebuvo. Įsimena rugsėjo 1 - oji. 

Vida Trečiokienė: trečiadienis, nes tai darbo diena Subačiuje. Visos dienos 

labai užimtos: darbas mokykloje, darbai namuose, bendravimas su tėčiu. 

Viską padaryti stengiuosi. Ir susitarti galima su visais mokiniais, bėda, kad ne visi mokosi. 

Labiausiai įsiminė ekskursija į Kauną su 9 klase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lina Racevičienė: penktadienis. Po jos savaitgalis! Taip, 98% pavyko. Buvo visi 

geri, klausė. Pirmoji darbo diena. 



 Atkreipėme dėmesį į tai, kad nepelnytai yra nemėgiamas PIRMADIENIS 

 

 

 

Turbūt todėl, kad pirmadienis taptų mylimesnė diena mokytojams – šiandieninis pirmadienis yra šventė. 

O kad mokytojai, tebūnie, nors vienas, na gerai, bent keli mokytojai prisimintų ir savo profesinę šventę, kuo 

nuoširdžiausiai sveikiname JUS 

sveikatos, laimės, meilės, kūrybiškumo, šypsenų, racionalumo, humoro jausmo, 

džiaugsmo, atlaidumo, tolerancijos 

 

Laikraštį rengė: Miglė L., Silvija J., Almantas K., Ugnė M., Goda P., Karolina B., Raminta L., Gabija S., Goja M., 

Goda K., Rosita G., Justas T., mokytoja Lina. Nuotraukos Almanto, mokytojos Linos ir G. Vaičikauskienės 

 

 


