
 

 

 

 

 

Kas yra „šimtadienis“? 
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Gimnazijos pulsas 

 

Trys žiedlapiai teisybės 
Ėhė, dvyliktokai, kurgi jūsų vaikystės nuotraukų albumai? Pavartykit juos – 

tikrai surasite save, kokį basakojį ar dailiai supintomis kaselėmis, nusmukusia 

kojinaite. Ir dar rasite tokią nuotrauką, kuri primintų gerai žinomą mūsų 

tautos dainą: „Sėdėjau aš daržely, sėdėjau tarp gėlių...“ Ir tikrai ne vienas 

esate skainioję ramunės žiedlapius, nelabai rišliai, o gal jau visai aiškiai 

tardami: „ Myli, nemyli, myli...“ Bet kuo dėtas čia šimtadienis? Tuo, kad šis 

100 dienų laikas panašus irgi į ramunės žiedyną. Pašiosite nuo šiandien tą 

100 dienų it kokius žiedlapius. Bus dienų, kada galėsite vakarui atėjus 

pasąmonėje džiaugtis: mylėjo mane ši diena. Bus ir kitokių atsakymų 

vakarais... Viena aišku – tarp šių žiedlapių yra ir trys žiedlapiai teisybės. Tai 

jūsų praeitis, dabartis ir paskutinis, vadinamas ateitimi. Kas dabar žino, kokį 

žodį tarsite pešdami praeities ir dabarties žiedlapius? Myli, nemyli, myli... 

Svarbiausia, kad jus ateitis mylėtų ir kad jūs ją mylėtumėte. Galbūt kaip tik 

nuo šiandien kažkam pasireikš Stokholmo sindromas ir vienas nuo kito juo 

užsikrėsdami arba ne, artėsite prie finalinės linijos... 

O kas paskui? O paskui, mielieji, kitas ramunės žiedas. Ir būtinai vėl su trimis 

žiedlapiais teisybės... 

Subačiaus gimnazijos pulso redakcija 

 

Jie DAR nežino... 

Tautvydas – tam tikra diena nuo tos dienos. Kristina 

– kai būna žmogui 100 metų, kai tiek žmogus gyvena. 

Justina – kažkokia mėnesio diena. Jonas – 100 dienų 

atostogos. Nojus – kai mokyklai sueina 100 metų. 

Solveiga – kai kokiam nors pastatui sueina 100 metų. 

Ringailė – šventė, šokiai. Emilijus – kai seneliui ar 

babai sueina 100 metų. 

 

Jie ŽINO atmintinai... 

Jolanta Kulnickienė – 100 dienų nebaigtiems 

darbams padaryti. Jūratė Petrauskienė – 100 

dienų iki mokslo metų pabaigos. Vidmantė 

Makasejevienė – 100 dienų iki paskutinio 

skambučio. Genia Vaičikauskienė – paskutinis 

pasispardymas. Vida Šateikienė – tai šventė. 

Rita Brazauskienė – 100 dienų iki egzaminų 

pradžios. 

 

Jie  GALVOJA, kad žino... 

Paulius – diena, po kurios nebėra kada stumti laiką per 

pamokas. Simona – 100 dienų, likusių iki egzaminų. 

Žinoma, ir išlaidų metas. Klasės šventė, visus metus laukta 

diena, tačiau kai ji ateina, darosi baugu dėl egzaminų ir 

šiek tiek liūdna, kad baigiasi metai mokykloje. Gytis – 

laiko tarpas, kuriam mažėjant didėja egzaminų baimė ir 

daugėja minčių apie ateitį. Audronė – šventė, kuriai 

išleidžiu nemažai pinigų tam, kad primintų, kad liko 100 

dienų iki egzaminų. Karolina – tai priminimas, kad iki 

egzaminų liko 100 dienų. Tai viena iš paskutinių klasės 

švenčių drauge. Brigita – tai šventė, kada jau žinai, kad 

nebedaug liko iki egzaminų. Ieva – paskutinis atokvėpis 

prieš rimtą darbą. Prisiminimas, kuo buvome, kuo esame, 

kuo būsime. Šventė, kuri yra tik mūsų.  Kristina –  100 

dienų iki egzaminų, kurias praleisime prie knygų.  Vaida – 

100 dienų kartojimui, pasiruošimui egzaminams, kurie 

nulems mūsų likimą.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auklėtoja apie abiturientus: 
Lukas – tylus, ramus, tingus, miegantis. 
Vaida – paslaugi, gera, švelni. 
Greta –  balsinga, kūrybinga, mėgstanti 
bendrauti. Audrius Balčiūnas – mažai 
bendraujantis. Audrius Buika – puikiai 
nusirašinėja, daug šypsosi. Brigita – 
kūrybinga. Gytis – linksmas, kartais 
konfliktiškas. Ieva – mėgstanti bendrauti. 
Audronė – mėgstanti bendrauti. Erika – 
rami, tyli, gera. Arnoldas – linksmas, 
lengvai bendraujantis. Danielius – 
paslaugus, kartais konfliktiškas. Simona – 
švelni, skaniai kepa tortus. Karolina – 
linksma, paslaugi, turi savo nuomonę. 
Kamilė – linksma, turi savo nuomonę, 
skaniai gamina maistą. Vytenis – linksmas, 
besišypsantis, mėgstantis kavą. Paulius – 
protingas. Kristina – draugiška, ruošia 
skanią kavą. Audrius Tvarijonas – 

protingas. 

Abiturientai apie auklėtoją: 
Danielius –labai moteriška;  Audronė – kaip 
kunigas,  viską pasakyti galima; 
 Greta  – išskirtinė, vienintelė ir 
nepakartojama;  
Kristina – tai svajonių auklėtoja, labai nuoširdi, 
kalbi, linksma, meili, visada padeda, galvoja 
apie auklėtinius, nerimauja dėl mūsų, mylim 
mes auklytę Simutę; 
Simona – ne tik rūpestinga auklėtoja, bet ir 
tikra draugė; 
Karolina – rūpestinga, nuoširdi, klasės siela; 
 Gytis – jauna, bandanti užimti lyderės 
poziciją, tačiau nė vienas paauglys nenori 
nusileisti kitam paaugliui; 
 Arnoldas – liekna, linksma, bendraujanti; 
Paulius – gera tarp savų, bendraamžių; 
Audrius Buika – linksma, įdomi; 
Brigita – supratinga. 

Kokie dvyliktokai bus po 10 metų? Bendraklasiai apie... 

Lukas – „prikolnas“; kaip mėnulis – čia yra, tai greit nebėra;  kaip jaunas mėnulis, 

bet gal pats laimingiausias iš visų, kai jam niekas nerūpi;  5 ar 6 klasėj aptaškė rašalu 

trečio aukšto sieną, vėliau pradėjo bėgti iš pamokų ir nebesimokyti; tylus, ramus, 

atsiskyręs; „Nolifer‘ is“; retas svečias klasėje; visad pagelbės su vaistais; 

krepšininkas; klasėje apsireiškia ir pasireiškia retai, bet gali būti linksmas; protingas, 

bet tinginys; linksmas; žmogus, kurį matau labai retai. 

Vaida – moka išklausyti; labai dažnai „surūgusi“; 

greit įsižeidžia; „kas čia ką veikė klasėj per 

pertrauką?“; protinga; visada visko turi – 

nosinėlų, žirkles ir t.t.; „neik į mišką, nes 

nušaus“; medžiotoja iš prigimties; gyvūnėlių 

mylėtoja; labai myli gyvūnėlius, bet dievina 

medžioklę; rami, atvira, nuoširdi, visada duoda 

nusirašyti namų darbus; ryškųs akių šešėliai ir 

išskirtinė patirtis medžioklėje; tyli, kaip pelė po 

šluota. 

Viena priežastis, dėl kurios likčiau mokykloje – jeigu tik žinočiau, kad kitur niekur 

nebus geriau... (Vaida) 

Brigita – mėgsta 

fotografuoti; linksma; „joo“; 

menininkė; draugiška; labai 

nuoširdi, nemeluoja; gera 

fotografė; kūrybinga ir 

atvira; mūsų operatorius 

Kipsas, labai nuoširdi ir 

miela; maladiec. 

Audrius T. –  mūsų klasės 

protinguolis; mokslo gūzas; 

protingas žmogus; moksliukas, kuris 

moka juokauti; nepasikeitęs per 12 

metų; einšteinas 2000; protingas; 

Haris Poteris; išmintingas žmogus; 

protingas ir šaunus; protingesnio 

žmogaus, kuris domėtųsi dalykais, iš 

tiek sričių, dar neteko sutikti; 

genijus. 



Greta – visada jaudinasi dėl mokslų; labai gražus balsas; dainininkė; linksma, išjudina 

jos juokas; labai gražiai dainuoja; klasės talentas; bendraujanti, linksma, susibūrimų 

siela; mokyklos Žana D‘Ark;  dainingiausia (nuostabi daina apie triratuką); stipresnio 

balso neteko girdėti; kai susinervina labai greit kalba; linksma geraširdė. 

Priežastis, dėl kurios likčiau 

mokykloje – čia praleista labai 

daug laiko, o dabar jau reiks taip 

greitai išeit...(Greta) 

Audrius  – geras žmogus;  linksmas; nemėgsta 

mokytis;  istorikas; geras draugas; kada reikia – 

ramus, kada reikia – linksmas; „priplaukėlis“, 

žiauriai linksmas žmogelis; puikus istorikas; 

linksmas; tikras „prikolas“; randą juoko kaulelį iš 

niekur; savo nuomonę reiškia visur ir visada. 

Audrius  – visada darys 

atvirkščiai; juokiasi iš visko; 

linksmuolis; tylus... per daug 

tylus...; išsiskiria savo būdu; 

„šauna“ frazes ne į temą; 

šiek tiek keistas; „ane?“; 

visad juokiasi  – nesuprasi, iš 

ko. 

Pasilikčiau mokykloje nebent 

dėl informatikos pamokų, nors, 

ne, nebent paliktų antriems 

metams...(Audrius) 

 

Gytis – komentatorius; 

pošlamintis“;komentatorius, 

kartais ne vietoj ir ne laiku; 

kritikas, juodojo humoro 

skleidėjas; negaili pastabų ir 

komentarų apie viską; dažnai 

nepriima kitų nuomonės; juodas 

humoras visada; visada sugeba 

pralinksminti; linksmas; iškalbus; 

kartais nevykusiai pokštauja, bet 

gal ir gerai...; visų reikalų žinovas: 

klausk, ko nori – atsakys. 

Danielius – užsispyręs, bet geras 

draugas; nuo pirmos klasės jo bijojau: 

kai supyks, tai jau geriau bėgti...; visada 

burba; linksmas; mėgsta nesuprasti 

mokytojų; „aš, aš... nežinau“; didelis ir 

piktas; kažkas neįprasto; burbuliatorius; 

dažnai ką pasako ne į temą; nemėgsta 

skaityti savo rašto darbų... 

Kristina – vyriška; deimančiukas, 

dažnai susigėsta; greit parausta; 

geras žmogus, dažnai kas nors 

nutinka; linksma; visai kaip Karolina 

(mėgsta raudonuoti); tikra lietuvaitė, 

nemoka meluoti, nes pati išsiduoda 

pradėdama juoktis; nuoširdi. 

Mokykloje likčiau dėl to, kad čia 

jaučiamės lyg namie, kol kas 

nereikia sukti galvos, kaip 

gyventi toliau. Gaila ją palikti, 

nes čia tiek visko 

patyrėme.(Kristina) 



Likčiau mokykloje, nes ji jau tapo 

antrais namais. Labiausiai 

pasiilgsiu draugų ir visko, kas 

vykdavo per pamokas ir per 

pertraukas. (Arnoldas) 

Ieva – nuolat pasako kokį juoką; fainuolė; įžūloka mergina; linksma; nedidukė 

linksma; mažutė šmaikštutė; vis dar nesubrendus...; motina Teresė; linksma ir 

šneki; nenuorama; kartais nuklysta į pievą, bet labai „fainas“ žmogus. 

Audronė – humoro mėgėja, jos frazė „ 

galvą išsiploviau“; didelio dėmesio 

mokslams neskirianti; linksma ir 

„priplaukus“; kartais puola į isteriją...; 

liūdnai linksma; šmaikšti; verslininkė; 

greitai keičiasi nuotaikos; linksma; labai 

impulsyvi; geras žmogus; linksmai 

pričiuožus visada. 

Erika – mano kirminiukas Džo; ramaus 

būdo; draugiška; linksma, plepi, rami; 

šmaikšti; neperprantamas žmogus; 

linksmuolė; meilybė; visada savo vietoj. 

Arnoldas – iš visko juokiasi; 

nepasikeitęs per 12 metų; 

šypsenėlė; klasės šokėjas; labai 

linksmas, kartais net trūksta 

rimtumo; landus; „ką aš žinau“; 

mėgsta keistai elgtis; sunku 

pasakyti...; turi įprotį garsiai 

juoktis; aktyvus žmogus; 

nuoširdus, niekad neįsižeidžia ir 

labai garsiai kvėpuoja. 

Simona – labai kūrybinga, meniškos sielos; 

linksma; dažnai tenka piešti už klasę – ačiū 

jai; patrakėlė; linksma, miela; mėgsta viską 

komentuoti; spalvas derina; visi linksmi ir 

niekas nepyksta...; pokštininkė, crazy 

panelė; visada besišypsanti ir laiminga; kai 

pikta geriau prie jos nelįsti... 

Karolina – plepi linksmuolė; mėgsta sakyti: „ 

aaaaaaa...“; geras žmogus, norinti padėti, tik kartais 

ne kokia aktorė; linksma; plepa to net pati 

nebepastebėdama; visai kaip Kristina (mėgsta 

raudonuoti); linksma, mokanti ir mėgstanti bendrauti; 

mano komentarų klausytoja ir kritikė; galėtų būti 

pasakorė; visų draugė; visada padeda, kai reikia; kai 

supyksta, tai nejaučia, ką pati daro... 

Pasilikčiau 

mokykloje dėl 

bendraklasių. 

(Karolina) 



 

Kamilė – draugiška, suprantanti kitus ir turinti tvirtą nuomonę 

apie visus; kūrybinga; visus pastato į vietą; prisiimanti 

atsakomybę ir mėgstanti bei mokanti organizuoti; įdomi, 

linksma; „stūmikė“; pleputė, nors per pamokas rami, viena iš 

coffee time mergaičių; kabinėjasi prie žmonių...; mėgsta 

ginčytis; linksma; plepi; prisimenu, dėl kokios pravardės 

labiausiai ji pyksta; linksma ir protinga. 

Vytenis – linksmas ir draugiškas; plaukęs, nuplaukęs, atplaukęs ir vėl 

išplaukęs; bando įtikti kitiems; labai linksmas; mėgsta vėluoti į pamokas; 

„kur Vytė?“; juodojo humoro asas; fyfa; linksmuolis; abu su Gyčiu kai 

pašaudo juodojo humoro, klasėje net ne visi supranta...; „prikolas“; gitaros 

virtuozas, nesugebantis nutylėti ir mokantis pralinksminti. 

Paulius – tylenis su konkrečia nuomone apie viską ir visus; ramaus būdo vaikinukas; ramus, bet nežinia, ko iš jo gali 

sulaukti; tylenis, bet „pavaro“; gležnas, tylenis, bet kartais kai drėbtels, tai drėbtels...; žino, kada reikia patylėti, betkai 

reikia, viską sako tiesiai šviesiai; sėlinantis tigras; mėgsta sirgti; linksmas; tylusis žmogus; visada pasirengęs padėti ir 

mėgsta juodą humorą; neieško žodžių kišenėje. 

Mokykloje likčiau, 

jeigu... nea, nelikčiau. 

(Paulius) 

Laikraštį parengė: Raminta, Karolina, Goda, Goda, Gabija, Odeta, Agnė, Justas T., mokytoja Lina 

                     

 


