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Paveikslas

Tu esi Mokytojas...
Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko
burnos. Buvai daug kuo ir daug kur...
Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį ...
Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų
atskleidžiantis tiesą...
Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi, draugu,
slauge, gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju,
pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu,
pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju...
Tu – kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį
neigiamą
požiūrį,
baimę,
abejingumą,
prisitaikėliškumą ir apatiją. Laimei, turi puikius
sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Individualumą,
Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie
atkakliai Tave remia.
Tavo praeitis kupina prisiminimų. Dabartis –
viliojanti, pilna nuotykių ir smagumo, nes Tau leista
prisiliesti prie ateities. Su meile ir tiesa kuriamas tavo
kūrinys liks visiems laikams.
Tau leista prisiliesti prie ateities...

Pagal J. W. Schlatter

Nuoširdžiausiai sveikiname su Jūsų švente,
mieli Mokytojai!

Lietus šiandien
Vėl nutapė lange
Šaltom čiurkšlėm
Atvaizdą tavo.
Dar klevo lapą
Lyg bučinį lauktą
Prilipdė.
Po akimirkos vėl
Stebuklingom gėlėm
Rašė ir rašė.
Beldės, stukseno.
Skaičiavau akordus
Simfonijos šios
Ir fleitos garsai
Glostė širdį.
Tik trūko šalia
Tavo rankos šiltos
Ir žodžio,
Užbaigiančio mintį.
Mokytoja Angelė Marija
Jonuškienė

Pabiro Mokytojų posakiai lyg rudens lapai... surask jų savininką
(nuvesk rodyklę)

„Ko neturim kolektyve?“

„Tylos, tylos!“

„Tu daugiau niekur neisi!“

Gimnazijos gyvenimo kronika
Šią rugsėjo pirmąją į gimnaziją mokytis
susirinko 226 mokiniai. Pirmą kartą savo
klasės duris pravėrė 17 pirmokų.

Gimnaziją baigs (tikim, kad sėkmingai)
14 abiturientų.
Šiais metais gimnaziją lanko 114 mergaičių,
112 berniukų (vaikinų).

Rugsėjo 22 dieną dalyvavome netradicinėje
pamokoje, skirtoje Lietuvos žydų genocido
aukų atminimui ir pilietinėje akcijoje
„Atminties kelias“, skirtoje žydų tautos
genocido aukų atminimui pagerbti. Pėsčiomis
nuėję į Ilčiūnus, aplankėme žydų žudynių vietą.

Pradinių klasių mokiniai rinkosi į renginį
,,Rudenėlio dovanos“, minėjo Pasaulinę
Gyvūnų dieną.
Įveikę nepaprastai sunkius išbandymus,
kuriuos parengė dvyliktokai, buvo pakrikštyti
I klasės mokiniai ir tapo tikrais gimnazistais.

Rugsėjo mėnesį paminėta Europos kalbų
diena, laikytas Konstitucijos egzaminas,
dalyvauta judumo savaitėje.

Dalyvavome bėgime ,,Bėgame visi kartu“.

„Gimnazijos pulsą“ rengė jaunieji žurnalistai
Kornelijus, Almantas, Raminta, Samanta,
Diana, Alma ir mokytoja Vita Š.
Nuotraukų autoriai G. Vaičikauskienė,
V. Makasejevienė ir A. Kunskas.
Rašykite ,,Gimnazijos pulsui“, lauksime jūsų
rašinių, kūrybos, įdomių nuotraukų.

