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PASKUTINIS VIRTUALUS SKAMBUTIS! PASKUTINIS VIRTUALUS SKAMBUTIS! PASKUTINIS VIRTUALUS SKAMBUTIS!
Mieli Abiturientai,
Kasdieniai darbai veja amžinybės tinklą. Kiekviena
diena - tai nauja jo akis. Gal ir nesinori apie tai galvoti,
bet žūklės metas ateis ir jos sėkmę lems Tavo
šiandienos triūsas.
Sėkmės Jums kasdieniuose darbuose ruošiantis
brandos egzaminams!
Direktorė
Visada būkite atsakingi ir laisvi.
Branginkite laiką.
Kiekvienas iš Jūsų esate vienintelis ir nepakartojamas.
Sėkmės gyvenime, džiaugsmo kasdienybėje
kiekvienam iš Jūsų.
Direktorės pavaduotoja

Jūs išeisit visi, tyliai duris užversit,
Gal ištarsit „sėkmės“ paskutinį, nebegrįšit
daugiau.
Vėjas plaukus taršys,
Jis užneš tuos takus, kur išmynėt.
Ir skambutis skardus jūsų nešauks kas
dieną,
Jūs išskrisit kaip paukščiai, išmokę
skraidyt.
Gal sugrįšit dar čia, į klases tas tuščias,
Bet sugrįžę svečiais pasijusit…
Nuoširdžiausi linkėjimai paskutinio
skambučio proga.
Klasės auklėtoja Lelija

Paskutinis virtualus skambutis!
Norėčiau priminti:

Neskubėkite dėti kablelių,

mylėkite vienetą.

Skaičiuodami svetimas nuodėmes;

Visa, kas brangiausia, būna tik vieną
kartą:

dažniau juos vartokit, rikiuodami savo pasiekimus.

turime vieną širdį,

Venkit šauktukų. Jie lengvabūdiški.

vieną motiną,

Dažnai susidursite su klaustukais.

vieną tėvynę,

Vertinkite juos ... jie moko mąstyti.

vieną tiesą,
vieną meilę...
Bet dviese lengviau per gyvenimą eiti...
Mylėkit ir dvejetą.
Mūsų dvi akys – šviesai skleisti,
Mūsų dvi rankos – šilumai nešti,
Mūsų dvi kojos – pėdoms įspausti...
Tik iš dviejų širdžių dainos
Gimsta nauja gyvybė.
Mylėkite dvejetą.

Gerai viską pasverkit prieš padėdami tašką.

Linkėjimų konferencija
Ekonomikos
mokytojas Nerijus
Didžiausia mūsų problema yra ne
tai, kad turime per mažai laiko, o
tai, kad tą laiką netinkamai
naudojame. (Seneka)

Geografijos
mokytoja Lina
Mieli abiturientai,
atsišvartuokite nuo kranto.
Išplaukite iš saugaus uosto.
Sugaukite burėmis palankų
vėją. Tyrinėkite. Svajokite.
Atraskite. (M. Twainas)

Lietuvių k.
mokytoja Lina
Tegul Jums visada užtenka laiko. Tegul užtenka laiko sau.
Laiko tylai, meilei ir savimeilei. Darbui ir poilsiui. Miegui.
Tegul užtenka laiko rinktis pačius pačiausius dalykus.
Stipriausias knygas. Kiečiausius filmus. Tikriausius draugus.
Gryniausius žodžius. Geriausius pakeleivius. Ir savo kelią.
Tegul užtenka laiko pasakyti. Ir išgirsti. Paleisti ir sulaukti
sugrįžtant.

Anglų k. mokytoja
Neringa

Atrask ir ženk
savuoju keliu...
Sėkmės !

Matematikos
mokytoja Angelė
Abiturientai,

Linkiu ištvermės, kantrybės ir valios –
savybių, kurios jums padės išsaugoti save
XXI amžiaus bėgime... Linkiu visiems dar
ir sėkmės palikus Gimnazijos uostą.
(„Laivams uoste labai saugu, bet ar tam
jie skirti?“ (Wiliam G.T.Shedd))

Tegul visiems ir visada šioje Žemėje užtenka laiko mylėti,
bandyti ir džiaugtis. Sėkmės!
Paveikslo šaltinis; https://kidko.mymusicstaff.com/

Lietuvių k. mokytoja
Vita
Na, o šiandien šventė! Nuotolinis skambutis!
Šiandien tuo, kas galbūt liko nepasakyta, kas
išsibarstė mokyklinėj kasdienybėj, dar galime vieni su
kitais pasidalinti, pasidžiaugti, nepiktai pasijuokti...

Muzikos mokytoja
Vilma

Istorijos mokytoja
Rimutė
Linkiu nesijaudinti. Susikaupus siekti savo tikslų ir
svajonių. Būti savimi. Išlikite tokie kūrybingi,
sąmojingi, linksmi, kokie ir esate.
Džiaugiuosi savo grupe – istorikais. Esate patikimi ir
atsakingi. Dėkoju, kad lankėte būrelį ir šauniai
dalyvavote olimpiadoje, projektuose , akcijose ir
įvairiuose istoriniuose patriotiniuose renginiuose.

Laimingai gyventi - tai turėti mažiau poreikių ir daugiau potyrių, daugiau
svajonių ir mažiau lūkesčių. Nieko nepriimti asmeniškai. Rūpintis savo vidiniu
gyvenimu ir suprasti, kad išoriniame – tik pasekmės. Padaryti daugiau, nei iš
mūsų tikimasi, ir mažiau tikėtis iš kitų. Išmokti dėkinga širdimi priimti viską, ką
duoda gyvenimas, ir dėkoti už tai, ko pavyksta išvengti. Daugiau juoktis iš
savęs ir mažiau skųstis kitais. Dvigubai daugiau duoti ir neparduoti gyvenimo
džiaugsmo nei už gerą darbą, nei už aprūpintą, saugią santuoką. Nuspręsti, į
ką verta žiūrėti rimtai, ir su sveika humoro doze žvelgti į visa kita. Suprasti, kad
mums niekas nieko neskolingas ir vertinti brangiausią dovaną, kokią esame
gavę – Gyvenimą. BŪKIT LAIMINGI!
Paveikslo šaltinis; https://kidko.mymusicstaff.com/

Biologijos mokytoja
Elena
Optimistas sako:

Rusų k. mokytoja
Raisa

– Tunelio gale matau šviesą.

Viesulais į svajonę įsupkit mintis,

– Turbūt tai traukinys lekia tiesiai į mus.

Nepalikite vietos beverčiams klajūnams!
Ir lai siekiuose dega jaunystės širdis,

Pesimistas jam atsako:
Mieli dvyliktokai, būkit gyvenime optimistai ir nepamirškit,
kad laimingas veidas – geriausias rekomendacinis laiškas.

Lai į prarają krenta neviltin Jus pastūmę.
Į gyvenimą eikit idėjų keliais:
Nusisukę nuo blogio žiūrėkit į šviesą.
Laimės rankos kasdien apkabinti ateis
Ir lydės Tėvų širdys amžinai Jus į tiesą.
Neužmirškit dainos – ją dainuoja viltis –
Ir pavargę kely niekada nesuklupkit.
Lai virš žemės plasnoja Laimės paukštės
širdis…

Jūs Žmogaus didžio vardo nuolatos verti
būkit.

Matematikos
mokytoja Danutė

Kūno k. mokytojas
Zenonas

Brangieji, išmokite tris taisykles:

Šaunieji dvyliktokai,

1) Kiekviena svajonė turi
kainą.
2) Žmogus laisvas tik tada,
kai gyvena tiesoje.
3) Kai tu nustoji mokytis,
pradedi mirti.
(Einšteinas)

Linkiu ne tik sportinių,
bet ir visų kitų pergalių
jūsų gyvenimo keliuose!

Paveikslo šaltinis; https://kidko.mymusicstaff.com/

Ir užsispyrę, ir dominuojantys, ir geri, ir pasitikintys
savimi, ir sutrikę, ir konkretūs, ir konservatyvūs, ir
besiblaškantys, ir tobuli, ir ambicingi, ir patikimi, ir
stropūs, ir uždari, ir įdomūs, ir... net verslūs!

Mokytoja Lelija,
kokie tie mūsų
abiturientai?

Niekada neverkite.
Juk kokia prasmė verkti?

Žinokite, kad yra upių,

Ašaros – tai truputis baltymų,

kurių ištakos tėvynėje,

natrio, kalcio, gliukozės, vienas kitas

o įteka – į svetimas jūras...

proteinas, juokinga dozė anglies...

Kopkite į viršūnes, nuo kurių toli
matyti...

Kas yra ašara?
Bevertė purvino vandens sekrecija.

jos aukštos, išdidžios, bet ten neauga
javai...

Nesižavėkite per daug plaštakėmis.

Nusileiskite į lygumas...

Žinoma, jos gražios – baltos, raudonos, geltonos,

Čia žmonės stato namus.

su taškeliais ir be taškelių ant sparnų.

Mylėkite lygumas...

Jos lengvos, jos plazdena,
tačiau nepamirškite, kad jos atsirado iš vikšrų,
kuriuos matėt ropojant medžiais.
Juk tada beprasmiška laukti obuolių.
Gyvenimas – ne tarpelis tarp dviejų datų.
Apglėbkite kiekvieną savo gyvenimo akimirką.
Gyvenimas – tai visa, ką Jūs turite.
Jei kas nors Jums sako: „Gyvenimas yra sunkus“,
paklauskite jo: „Palyginus su kuo?“

Niekada nežinome, kas rytoj nutiks pasaulyje, ir tai slapčia mus ir
baugina, ir džiugina, nes tik netikėtumai, tik nauji horizontai yra tikrasis
gyvenimas, tikroji gyvenimo pilnatvė.
Buvo smagu su jumis! Išlikime geri draugai!
Linkime Jums paties geriausio!
VIENUOLIKTOKAI IR JŲ AUKLĖTOJA

