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Gimnazijos pulsas 

Unikalus, protingas, bet ir keistas tas žmogus. 

Gyvendamas šiandien labai daržnai atsigręžia į 

praeitį ir svarsto, kas būtų buvę, jeigu būtų buvę... 

Jeigu būčiau daręs taip, šiaip ar anaip... Stop! Tai 

jau buvo, todėl nebeverta savęs kankinti tokiu 

klausimu. Daugsyk geriau pagalvoti, kas būtų, 

jeigu būtų? Kas būtų, jeigu tai būtų šiandien, rytoj, 

poryt ar po daugelio metų? Fantazija moka 

nunešti tiek toli, kad net racionalus protas 

nepaveja, o gyvenimui šioje žemėje duotas toks 

nedidelis laiko limitas, tad ką jau bekalbėti apie 

100 dienų! Vienas mirksnis  ir fantazijos 

subrandintas želmuo pradės žydėti ir  dar po kiek 

laiko duos vaisių. Ką pasėsite, mieli dvyliktokai? Ir 

ką ketinate pjauti kad ir po gerų 20 metų? 

Svarbiausia,  per visą savo gyvenimą nenupjauti 

šakos, ant kurios patys sėdite! Ir, žinoma, 

nepamiršti savo šaknų – juk mokykloje praleidote 

visus 12 metų... Sėkmės JUMS!                                                    

 

Plaukiant mokslo žinių jūra dvyliktokams teko susidurti su 

daugybe kliūčių: sraunios srovės blaškydavo į visas puses, 

pasitaikydavo užplaukti ant rifų, įveikti sunkiai praplaukiamas 

seklumas bei grožėtis besikeičiančiais nuostabiais krantų 

vaizdais. Kelionės metu lydėjo patyrę irkluotojai: pirmosios 

mokytojos, besikeičiančios auklėtojos... Paskutinieji metai buvo 

patyrusios irkluotojos Angelės Sarsevičienės rankose. Kokią 

auklėtoją  mato  dvyliktokai? Ar įsivaizduoja ją kaip irkluotoją, 

plaukiančią srauniu upokšniu? 

Agnė R. Nu ne, nes nemoka irkluot ir nuskęstų, 

nes nemoka plaukt.  

Kornelija P. Taip, nes išklauso visų nuomonę ir 

turi priimti tinkamą sprendimą. 

Erika G. Taip, ji sugebėtų. 

Gintarė J. Ne, nes nemoka irkluoti.  

Asta Z. Taip, nes ji turi susidoroti su įvairiais, vis 

naujais mestais sunkumais, nepasiduoti. 

Martyna K. Taip, nes auklėtoja lyg plaukia su savo 

klase, nuo jos neatsilieka. 

Inga R. Ne, nes sraunus upokšnis nuneštų ją į 

krantą ir galėtų netyčia atsitrenkt į medį. 

Neda K. Taip, nes turi susitvarkyti su 27 žmonių 

nuomonėmis ir surasti geriausią sprendimą. 

Remigijus G. Ne, nes neprimena irkluotojos. 

Karolina B. Ne, nes ji neturi irklų. 

Samanta P. Ne, nes nežinau auklėtojos pomėgių. 

Arnoldas J. Ką aš žinau... 

Jokūbas R. Ne, nes auklėtojos gerai nepažįstu, 

todėl nežinau jos pomėgių. 

Karolina D. Taip, nes ji tai galėtų. 

Miglė Š. Ne, nes man atrodo, ji nemoka irkluot.  

Viktorija K. Taip, nes ji sportiška. 

Domantas S. Neįsivaizduoju. 

Ugnė K. Ne, nes nelabai pažįstu. 

Lukas M. Taip, nes teoriškai ir praktiškai upelio 

maksimalus gylis yra 1,5 m , tai jeigu iškristų iš valties ar 

kanojos, tai tikrai nenuskęstų ir galėtų išgyventi. 

Nedas M. Ne, šiaip nelogiška. 

Algimanta R. Taip, nes tai savimi pasitikintis žmogus. 

Valentinas M. Taip, nors ir sunku irtis per tai, ko negali 

sustabdyti. 

Rendvaldas Č. Ne. 

Martyna P. Taip, nes turi, ko gero, sudėtingiausią klasę. Ir 

šitiek praleistų mūsų pamokų... 

Justinas K. Ne, nes mes labai geri vaikai ir negalime būti 

kliūtis kaip sraunus vanduo. 

Lukas A. Taip, jeigu sugebėtų. 

Karolis Š. Negalėčiau prilyginti irkluotojui. Manau, mes 

irkluotojai, o ji – irklas, padedantis judėti į priekį. 



 

 

 

 

  

2013 m. gegužė.. gal.. 

Kas būtų, jeigu bus? Į šį klausimą su humoru ir išmone atsakė 

dvyliktokų auklėtojos: Raisa Gorovniova, Danutė Šukienė, Neringa 

Kalvelytė ir Angelė Sarsevičienė.  

Aviltis Lukas 

Mokytoja Angelė: riteris Lukas garsėja savo narsa 

ir beprotiškais žygiais. Tačiau šlovę jis dalinasi 

perpus  su nuolankiu savo palydovu, kuriam daug 

geriau sekasi malti liežuviu nei kovoti. Bičiulių 

laukia pavojinga užduotis: atrasti kaip į vandenį 

dingusią princesę...  Žiūrėti filmą. 

Mokytoja Raisa: išvaizda – tikras riteris. Jie 

pasižymi žiniomis. Ar turi tiek noro mokytis? 

Mokytoja Neringa: kilmingas, idealistas, 

romantiškas, narsus. 

 

Banytė Karolina 

Mokytoja Angelė: jei norite išbandyti ką nors 

ekstremalaus, Karolina jus kviečia leistis į aukštuminį 

šuolį parašiutu. Kartu su instruktore  iššoksite iš 

lėktuvo, mėgausitės laisvu kritimu, sklęsite žemyn ir 

gaudydami kvapą po neįtikėtinos patirties gausite 

skrydį patvirtinantį sertifikatą. 

Mokytoja Raisa: nekilk taip aukštai. Kartais kristi būna 

labai „skaudu“. 

Mokytoja Neringa: turinti gerą humoro jausmą, su 

tokia instruktore nebūtų baisu šokti net į bedugnę. 

 

 

Čirgelis Rendvaldas 

Mokytoja Angelė: ,,super herojus“? 

Superherojaus mitas labai vertingas. Bet žmogus pats nori 

turėti įvairių galių. „Su įgyta jėga  didėja ir atsakomybė“. 

Rinkodaros ir komunikacijos specialistas, vaizdinius kuria iš 

realybės. 

Mokytoja Raisa: vietomis taip. Bet ar visur? 

Mokytoja Neringa: geraširdis, pasitikintis savimi. „Švarco 

laikai baigėsi. Dabar mano eilė.“ 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Drebickytė Karolina 

Mokytoja Angelė: ugniagesė? 

Kartu su stipriausiais ugniagesiais  tarptautiniame 

čempionate debiutavo savanorė paramedikė ir ugniagesė 

gelbėtoja Karolina D., kur varžėsi su stipriausiais gelbėtojais 

iš 20 šalių. 

Mokytoja Raisa: prie gaisrų neįsivaizduoju. 

Mokytoja Neringa: užjaučianti, valdanti situaciją. 

 

 

Gabrėnaitė Erika 

Mokytoja Angelė: karininkė? 

Nėra tokio darbo kariuomenėje , kurio negalėtų atlikti žavioji  karininkė  

Erika. 

Mokytoja Raisa: išvaizda tinka. Reiklumo pakaktų. 

Mokytoja Neringa: patraukli, valdinga. „Su žalia berete aš, priešai mūsų 

išsigąs.“ 

 

 

Grigas Remigijus 

Mokytoja Angelė: Remigijus –  narsusis 

karžygys, nepripažįstantis nuolankumo ir 

nuolaidžiavimo, apdovanotas medaliais už 

ryžtą, drąsą  ir ištikimybę. 

Mokytoja Neringa: bebaimis, garbingas, 

taktiškas, tolerantiškas, stiprus, drąsus. 

Mokytoja Danutė: elito patarėjas riterių 

garbės klausimais, nustumsiantis G. 

Drukteinį į pogrindį. 

 

 

Janonis Arnoldas 

Mokytoja Angelė: Akys dega kaip kerėtojo. Tarpininkas tarp 

žmonių ir dvasių...Užsiima tiek blogąja, tiek gerąja magija. 

Naudojasi zombių astralais, kad padidintų savo galią.  

Mokytoja Raisa: na ir ką jis išburtų? Tegul tuo užsiima kiti. 

Mokytoja Neringa: išradingas, žaismingas. „Arba kadabra. Bum. 

Subačiaus  gimnazijos abiturientai atleidžiami nuo abitūros 

egzaminų.“ 

 

 



   

Janulytė Gintarė 

Mokytoja Angelė: antros pagal  seksualumą profesijos atstovė (pirmoji 

atitenka policijos pareigūnėms). Visad žavi, lengvai bendraujanti, ligonius 

gydanti vien savo šypsena, tokia ta seselė Gintarė. 

Mokytoja Neringa: darbšti, išprususi. 

Mokytoja Danutė: tikiu, kad jos injekcijos nebus labai skausmingos buvusiai 

auklėtojai. 

 

 

Krasauskas Justinas 

Mokytoja Angelė: Europos IFBB jaunimo kultūrizmo ir 

fitneso čempionas, sporto salėje patyręs stuburo traumą, 

tik sporto dėka pakilo ant kojų. Stulbinantys rezultatai, 

nepralenkiamas tarp Europos šalių sportininkų, nurungęs 

pasaulio čempioną, ruošiasi naujoms pirmenybėms. 

Mokytoja Raisa: kam juo būti, kai „eiklūs žirgai“ po ranka. 

Mokytoja Neringa: tvarkingas, užsispyręs. „Kultūrizmas – 

sveikos gyvensenos propagavimas, o man „dūmelis“ prie 

širdies.“ 

 

 

 

Kesminaitė Martyna 

Mokytoja Angelė: poetiška, romantiška gėlynų madų žinovė, 

želdinių dizainerė Martyna organizuoja visokias keliones po 

Lietuvos ir Europos botanikos parkus, atskleidžia gėlių žavesį... 

Mokytoja Neringa: Kruopšti, kūrybinga. „Gėlininkė – mano 

hobis. Mano pašaukimas – kelių patrulė.“ 

Mokytoja Danutė: TV laida ,,Svajonių sodai“ pasipildys puikia 

gėlininke – eksperte. 

 

 

 

 

 

Klimavičiūtė Neda 

Mokytoja Angelė: Neda dirba Kalėdų senelio slaptojoje 

tarnyboje. Tai labai rimta profesija, kur kas rimtesnė, 

nei dažnas įsivaizduoja. 

Mokytoja Neringa: originali, mėgstanti bendrauti, 

stebuklų pildytoja. 

Mokytoja Danutė: gali būti, kad kalėdinių dovanų 

fabrikas persikels į Subačiaus Gintaro gatvę. 

 



  

 

 

 

  

Kopūstaitė Viktorija 

Mokytoja Angelė: snaiperė? Jauna, graži ir mirtinai pavojinga – 

žymiausia snaiperė Viktorija priėmė nelengvą sprendimą: dėti tašką 

savo įspūdingoje karjeroje... Jos triumfo akimirkas matė visas pasaulis. 

Mokytoja Raisa: tiktų. Atsimenu, šaudė taikliai. 

Mokytoja Neringa: gerai atrodanti, susikoncentravusi į užduotį, 

pasitikinti savimi. 

 

 

 

Kvietkauskaitė Ugnė 

Mokytoja Angelė: maištingoji siela – mis pasaulis 

Ugnė. Dizainerių suknelės, profesionalių visažistų ir 

stilistų kurti makiažai bei šukuosenos – visos dalyvės 

atrodė nepriekaištingai. Bet tikro grožio juk 

nepaslėpsi, tiesa? 

Mokytoja Raisa: pradėkime nuo Mis Lietuvos. 

Apsiprask, o paskui šturmuok pasaulį! 

Mokytoja Neringa: madinga, elegantiška. „Mis 

pasaulis 2017. Balsuokite už mane.“ 

 

 

 

 

Masilionis Lukas 

Mokytoja Angelė: Puikiai treniruotas, įvaldęs visokias 

technikas Lukas bus trečiasis lietuvis, pabuvojęs kosmose 

(faktai patikrinti). Tik dar neapsisprendęs, ar skristi su 

amerikiečių misija  ir tapti astronautu, ar su kitų šalių – ir 

tapti kosmonautu. 

Mokytoja Neringa: sumanus, rizikuojantis. 

Mokytoja Danutė: ateities kosminiai laivai bus pilotuojami 

jauno, energingo kosmonauto, kuris nepamirš nusileisti 

Subačiaus gimnazijos sporto aikštyne. 

 

 

 

Marcinkevičius Valentinas 

Mokytoja Angelė: idėjinės profesijos atstovas. Kuo 

būčiau, jei ne kriminalinės policijos darbuotoju? 

Galiu drąsiai atsakyti – tik kriminalistu, nes šį darbą 

išmanau geriausiai. 

Mokytoja Neringa: objektyvus, įžvalgus. „Koks gi aš 

kriminalistas, noriu būti aš tankistas.“ 

Mokytoja Danutė: šaltas protas, loginis mąstymas 

suteiks galimybę pakliūti į VRM. 

 

 



 

Mikoleika Nedas 

Mokytoja Angelė: jam meldžiasi šokių aikštelės. Merginos 

„medžioja“ jo šypseną ir telefono numerį. Vaikinams jis 

tapo autoritetu ir įkvėpimu. Jam mokami didžiausi pinigai, 

apie jį rašo spauda, jis apšildo užsienio žvaigždes... 

Mokytoja Neringa: patrauklus, muzikalus, atkreipiantis 

kitų dėmesį, muzikos žinovas, besidomintis naujovėmis. 

Mokytoja Danutė: visi geriausi muzikos gabalai skambės 

diskotekos metu, manau, pakeis ir garsiuosius radistus. 

 

 

 

Povilauskaitė Samanta 

Mokytoja Angelė: Samanta tapo pirmąja pasaulio 

tenisininke iš Lietuvos,kuri laimėjo elitinio WTA mačą. 

Be to, savo garažo duris pravėrusi tenisininkė parodė 

specialiai pagal užsakymą pagamintą „Panamera GTS“ 

modelį. Automobilio salone ant sėdynių atlošų – 

„Porsche GTS“ logotipai. Norus apie šio automobilio 

dizainą išsakė ir jį kurti padėjo pati tenisininkė. 

Mokytoja Raisa: taiklus smūgis. Pavyzdys rodo. 
Mokytoja Neringa: dėmesinga, atsidavusi savo darbui, 

kritiška. 

 

 

 

 

Ragauskaitė Inga 

Mokytoja Angelė: išmokyta būti profesionale, Inga be 

pėdsakų dingo...kad atkeršytų už draugo mirtį. 

Mokytoja Neringa: budri, energinga, sportiška. 

Mokytoja Danutė: moters stiprybė skvarbiame 

žvilgsnyje ir ,,kietoje“ rankoje, akimirka – ir tu po jos 

kojomis. 

 

 

Pakalnytė Martyna 

Mokytoja Angelė: astrologė Martyna sudaro asmeninius 

horoskopus pagal gimimo datą. Konsultuoja gyvai per 

visas įmanomas medijas. Paskutinė prognozė: kadangi 

retrogradinis  Merkurijaus periodas sutampa su 

užtemimų laikotarpiu, galite sulaukti ir Likimą keičiančių 

svarbių įvykių. 

Mokytoja Raisa: „Žvaigždes“, manau, pažįsta ir skaičiuoja. 

Mokytoja Neringa: atsakinga, įtaigi, numatanti ateitį. 

 

 

 

 

 

 



 

Raubaitė Algimanta 

Mokytoja Angelė: Jauna 

imigrantė Algimanta gyvena ir 

dirba Amerikoje. Ji gali sušokti 

kiekvieną nuostabiausią šokį, 

pakartoti kiekvieną gražiausią 

eilutę... 

Mokytoja Neringa: pasitikinti 

savimi, stipri, mėgstanti dėmesį. 

Mokytoja Danutė: manau, kad 

pramoginių šokių pasaulis 

pasipildys dar viena Straleckaite. 

 

 

Petronytė Kornelija 

Mokytoja Angelė: gražuolė vienuolė Kornelija ir gydytojas 

susipažino laive plaukiančiame iš Indijos. Kelionėje jiedu 

pajuto abipusę simpatiją, tačiau išsiskyrė. Po kelerių metų 

likimas juos vėl suvedė....  

Mokytoja Neringa: patarianti, drovi, šiuolaikiška vienuolė, 

savanoriaujanti, skaniai gaminanti. 

Mokytoja Danutė: manau, kad dalis vyriškosios lyties 

atstovų labai pasigailės netekę dailios krikščionės. 

 

 

Ribokaitė Agnė 

Mokytoja Angelė: džiaugiamės išvydę rodeo merginą 

Agnę pragariškame karštyje nuolat kovojančią ne tik 

dėl prizinių vietų, bet ir dėl išgyvenimo. 

Mokytoja Neringa: pasitikinti savimi, stipri, mėgstanti 
dėmesį. 
Mokytoja Danutė: didžiulės rančos valdos ir eiklieji 
žirgai – jos rankose. 
 

Rinkevičius Jokūbas 

Mokytoja Angelė: per stebuklą į NBA patekęs Jokūbas 
dabar šluosto nosį geriausiems žaidėjams. 
Mokytoja Raisa: kur dėsi – ten tiks. 
Mokytoja Neringa: atkaklus, iniciatyvus. „Krepšininkas 

Nr. 1.  Jūs dar apie mane išgirsite.“ 

 

 



 

Stankevičius Domantas 

Mokytoja Angelė: gražuolis ledo ritulininkas Domantas mėgaujasi 

išskirtiniu merginų dėmesiu. Jis didžiuojasi ne tik sporto pergalėmis, 

bet ir pasiekimais mados sferoje. 

Mokytoja Neringa: sportiškas, realistiškas, dominuojantis, įkvepiantis 

pergalei. 

Mokytoja Danutė: globalinis atšalimas vietoj globalinio atšilimo... 

 

Šimkutė Miglė 

Mokytoja Angelė: 

jauna, žavi ir energinga 

Miglė, visuomet kupina 

įdėjų – tikra padangių 

žvaigždė. Ji drąsi 

lakūnė, rašytoja ir 

kovotoja už moterų 

teises. 

Mokytoja Raisa: čia jau 
jos pasirinkimas. Ne 
visada nuspėjama. 
Mokytoja Neringa: 

atsargi, drąsi. 

 

Šateika Karolis 

Mokytoja Angelė: kalnų slidinėtojas 

Karolis dirba slidinėjimo instruktoriumi, 

organizuoja keliones į kalnus ekstremalius 

išbandymus mėgstantiems, be to, 

fotografuoja sporto varžybas. 

Mokytoja Raisa: gal pradėkime nuo to, 

kad slides reikia įsigyti. Kainuoja ... 

Mokytoja Neringa: pakvaišęs, mėgstantis 

nuotykius. 

 

 

Zdažinskaitė Asta 

Mokytoja Angelė: aktorės Astos darbą gaubia paslapties ir mistikos 

šydas. Kiekvienas jos darbas vis kitoks. Kartais jai norisi neatpažinimo 

momento... Juk žmogui visko reikia. 

Mokytoja Neringa: artistiška, siekianti tobulumo. 

Mokytoja Danutė: ...lady in red... 

 

 


