
 

Dešimtokai... 

Štai jūsų metai šioje mokykloje jau baigėsi. Žengdami pro šios mokyklos slenkstį prisiminkite, ko čia 
išmokote ar ko išmokinote kitus. Ženkite tvirtą žingsnį žinodami, kad viskas dar tik prieš akis. 
Paliekate čia dalelę savęs. Savo džiaugsmingas akimirkas, liūdesį, ašaras, juoką, savo kadaise 

išsakytas mintis. Visada jus prisiminsime, nes turėjome pavyzdį, į kurį mes norime lygiuotis. Visada 
jūsų lauksime čia sugrįžtant, juk čia jūsų antrieji namai. Na ir po keletą sakinių jums nuo kiekvienos 

klasės... 

1 klasė 

Linkime jums dažnai šypsotis, būti draugiškais. 

2 klasė 

Norime palinkėti, kad  visada būtumėt draugiški, padėtumėt vienas kitam. 

3 klasė 

Linkime būti drąsiems, mandagiems, padedantiems. 

4 klasė 

 Norime jums palinkėti, kad siektumėte savo tikslų, kaip ir visada su visais bendradarbiautumėt ir linkime, kad iš jūsų 
veidų  niekada ir niekur nedingtų šypsenos. 

5 klasė  

Linkime jums daug šviesių dienų. Laimės , džiaugsmo. Kad jūsų gyvenimas būtų šviesus kaip vasaros saulė. 

6 klasė 

Linkime jums ir toliau aktyviai dalyvauti pamokose,  gerai mokintis. Norim palinkėti  stiprios sveikatos, kantrybės ir 

siekti užsibrėžtų tikslų. 

7 klasė 

Jums, mieli dešimtokai, linkim visada būti subrendusiais ir nesidairyti į praeities klaidas. 

8 klasė 

Brangūs dešimtokai, linkim išlikti stipriems , nenuklysti nuo doros kelio, visada būti klasiškiems ir siekti savų tikslų. O 

vasarai palinkėsim , kad gerai pailsėtumėte. 

9 klasė 

Linkime daug kantrybės,  savo kelyje daug šypsenų, visada būti ryžtingiems, o,  kai bus sunkumų, nepasiduoti ir išlikti 

savimi. 

Mintis dėstė ir kūrė: Akvilė Lazauskaitė 

 

Laikraštuko redakcija sveikina visus: mokytojus, mokinius ir jų tėvelius 

(globėjus, rūpintojus) bei visuomet besišypsančius aptarnaujančio personalo darbuotojus 

su atskubėjusia vasara ir linki turiningų, linksmų, saulėtų atostogų! Laukiame visų 

sugrįžtančių rugsėjo 1-ąją su pakilia nuotaika, naujomis mintimis ir idėjomis 

8 klasės mokinės Margarita Mikalauskaitė, Akvilė Lazauskaitė, Julita 

Juozulynaitė ir mokytoja Lolita Klimčiauskaitė. 
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Kilnus elgesys sporte 

    Kilnus žmogus – keliantis pagarbą, doras, tyras, didingas, iškilmingas. O ar kilnumas gali būti 

sporte? Žinoma, juk sportas svarbus kiekvienam iš mūsų. Vieni mėgsta sportuoti sporto klube, kiti labiau 

mėgsta sportuoti namuose, pabėgioti ar padaryti keletą pratimų, o dar kiti sportuoja profesionaliai. Bet 

kiekviena sporto šaka yra reikalaujanti daug jėgų. 

    Mes galime džiaugtis, jog Lietuvoje turime daug sportininkų, kurie dalyvauja įvairiuose 

konkursuose, renginiuose, o svarbiausia – olimpinėse žaidynėse. Džiugina tai, jog neliekame paskutinėje 

vietoje, iškovojame medalius, nebūtinai aukso, bet tokie pasiekimai įrodo, kiek mūsų sportininkai turi tvirtos 

valios ir siekia dar didesnio tobulėjimo. O kiek sportininkų ,,legendų“: Arvydas Sabonis, Virgilijus Alekna, 

Žydrūnas Savickas, Rūta Meilutytė. Krepšinio žvaigždės: Jonas Valančiūnas, Mantas Kalnietis ir dar daug 

kitų. Bet norint tapti žinomu sportininku, reikia nueiti nelengvą kelią. Manau, dauguma savo talentus atranda 

dar mokykloje. Juk joje ir esame mokomi ieškoti savo kelio. Sportininkai lanko įvairiausius sporto klubus, o 

mes, vaikai, sporto būrelius. Mokykloje būna sportinių varžybų. Jose dažniausiai dalyvauju kaip bėgikė, nors 

užimu tik trečią vietą, bet vis tiek jaučiuosi gerai ir stengiuosi tobulėti. O tobulėti man padeda aktyvus 

laisvalaikis. Nors nelankau jokių sporto klubų, man patinka su draugais išeiti pažaisti futbolą, krepšinį, 

pabėgioti ar atlikti keletą naudingų pratimų. Juk ir sportininkai aktyviai leidžia savo laisvalaikį. 

Visiems ir visur labai svarbus pasitikėjimas savimi. Jei nepasitiki savimi, nesi užtikrintas savo 

veiksmais, veikla. Kiekvienos sporto šakos puoselėtojas turi įrodyti žmonėms, kurie jį palaiko, kad jis žino, ką 

daro. Jei kiti matys tavo nepasitikėjimą savimi ir patys tavimi nepasitikės. Nenorės skirti tau svarbių užduočių. 

Svarbiausia – žinojimas, ką darai. 

   Tiek pat svarbi yra ir meilė sportui. Juk nemylėdamas sporto, niekada netapsi sportininku. Kaip 

lietuviai myli krepšinį, taip kiekvienas sportininkas turi mylėti savo veiklą ir visas sporto šakas. 

Dalyvavimas sportinėse varžybose, konkursuose yra labai svarbus visoms šalims, o Lietuvai 

ypač, nes turėtume džiaugtis, galintys dalyvauti Europos ar pasaulio žaidynėse. Visuose konkursuose 

privaloma elgtis kilniai. Rodyti pagarbą savo draugams, bendraminčiams. Jei negerbi komandos draugų, 

negerbi pats savęs. Tada galima klausti, ko tu iš vis sutikai dalyvauti... Pavyzdžiui, krepšinis. Šiais metais 

Lietuvos rinktinė vėl dalyvavo ,,EuroBasket 2015“ krepšinio kovose. Lietuvos rinktinei sekėsi tikrai puikiai, 

žinoma, jie patyrė ir pralaimėjimų. Bet svarbu rodyti pagarbą varžovui, juk jei pralaimėjai, neini ir su 

priešininku nesimuši, paburnoji, paspardai suoliuką ar padaužai sieną, bet muštynių tikrai nesukeli. Turi 



sutvardyti savo emocijas. Juk pradžioje ir pabaigoje rungtynių krepšininkai paspaudžia vieni kitiems rankas, 

tai ir yra pagarba varžovui. Krepšininkai išties didingi ir kilnūs žmonės, jie aukojasi dėl mūsų, lieja prakaitą, 

kad rezultatas būtų kuo geresnis, juk jie galėtų ateiti į aikštelę abejingi ir nenusiteikę laimėti - tada jau po 

pirmų rungtynių važiuotų namo. Pasiaukojimas, savitvarda ir pagarba yra svarbi kiekvienam sportininkui, ne 

vien krepšininkams.  

   Visi sportininkai privalo gerbti taisykles ir pasitikėti teisėjais. Kartais atrodo, kad teisėjai elgiasi 

nesąžiningai ir gali būti papirkti, bet manau, taip nėra. Sportininkai privalo nesinaudoti netinkamomis 

priemonėmis, pavyzdžiui, kaip viena rusų plaukikė, Julija Jefimova, kovojusi su Rūta Meilutyte, laimėjo, nors 

anksčiau to niekada nebūdavo. Buvo nustatyta, jog ji vartojo dopingą. Kova privalo būti sąžininga ir garbinga. 

Kiekvienas sportininkas turi begales treniruočių, mano manymu, treniruotės reikalingos tam, kad turėtum fizinį 

pasiruošimą ir pranašumą prieš varžovus. Juk treneriai įvertina, ką gali varžovas ir jis siekia, kad jo mokiniai 

būtų pranašesni. Sportininkai turi išsivaduoti iš savo baimių, kad ir kaip bijotų savo priešininkų, turi rungtis 

kaip su lygiu. 

 Atsakomybė ir tolerancija – tai kilnus elgesys. Jei sportuodamas atsakai už savo veiksmus, ir esi 

sąžiningas, tolerantiškas su kitais, tikrai drąsiai gali teikti, kad tavo elgesys yra kilnus.  

Manau, ne tik sportininkams būtinos minėtos savybės. Juk siekiant bet kokio tikslo, turime būti 

sąžiningi, dori, atsakingi, užsispyrę. Kasdien patenkame į tokias situacijas, kuriose reikalingas pasitikėjimas 

savimi. Bet kokia abejonė gali mums „pakišti koją“. O jei žmogus tvirtas, žinantis, ką daro – tai jau dalis 

sėkmės. Tad būtų tikrai naudinga pasisemti patirties iš sportininkų, pasidomėti jų kasdienybe, biografijomis, 

istorijomis... Tai kiekvienam suteiktų motyvacijos siekiant tikslų bet kokioje situacijoje. Sąžiningas žmogus 

visada laimės prieš nedorėlį. Anksčiau ar vėliau yla išlenda iš maišo. Jei kartais ir nepavyksta pasiekti norimo 

rezultato, turi niekada nepasiduoti, nes galbūt kažkada tapsi nugalėtoju. Reikia nepasiduoti ir silpnumo 

akimirką nesigriebti neleistinų priemonių, kurios prieštarautų kilnaus žmogaus vertybėms. Svarbu žinoti, kad 

padarei viską, kas nuo tavęs priklausė – tai jau yra pergalė.  

Pasaulyje būtų smagiau gyventi, jei visiems būtų svarbios vertybės: sąžiningumas, darbštumas, 

garbingumas, tvarkingumas, teisingumas, nuoširdumas, dvasingumas... Deja, tai yra siekiamybė. Šių vertybių  

mūsų visuomenėje labai trūksta. Dabar žmonės ieško lengviausių išeičių, „nešvarių“ kelių, elgiasi nedorai, kad 

tik pasiektų savo tikslus. Jei taip elgtųsi sportininkai, jų karjera greitai baigtųsi. Gyvenime mes neturime 

teisėjo, kuris nuolat viską kontroliuotų. Savo gyvenime teisėjai esame patys. Patys viską turime ir kontroliuoti, 

nes už mūsų veiksmus ir priimtus sprendimus neatsako nei tėvai, nei draugai, nei mokytojai. Tad visi 

puoselėkime vertybes, semkimės stiprybės iš dorų sportininkų ir pasaulis bus gražesnis! 

Ineta Blaudžiūnaitė, 10 klasės mokinė 

  

Mes, dešimtokai, palikdami mokyklą, norime jai palinkėti ir toliau taip šauniai 
gyvuoti. Direktorei –  nenuleisti rankų, tobulinti, gražinti mokyklos aplinką ir 
toliau ugdyti vaikus, kad jie taptų dorais. Mokytojams norime palinkėti 
kantrybės, kad ir kaip sunku kartais atrodytų, toliau tikėti vaikais, jų 
sugebėjimais ir pastangomis. O mokiniams norime palinkėti labiau suprasti 

vienas kitą, daugiau bendradarbiauti su mokytojais. Ir draugauti ne tik su savo klase, bet ir su vaikais iš kitų 
klasių. Toliau išlikite tokie šaunūs! Mes jūsų pasiilgsime...  

Prasmingos dienos be skambučių 

Dienos be skambučių yra gerai, nes jos leidžia mokiniams atsiskleisti kūrybiškai  ir labiau pažinti 

vienas kitą, grupės ir kitų klasių mokinius. Mes artimiau susibendraujame vienas su kitu, daugiau vienas apie 

kitą sužinome. Veiklos būna tikrai įdomios, nes per jas sužinome kažką naujo ir tai daug įdomiau nei būti 

pamokose. Tik yra vienas minusas –  kai daugelis vaikų dirba, kiti nieko nedaro ir tai labai piktina, nes kai 

kuriems vaikams reikia padaryti visą grupės  darbą, o tuo tarpu kiti mokiniai tik sėdi ir nieko neveikia. Mintis 

išsakė Kristina Anilauskaitė,  9 klasės mokinė. 

Džiaugiamės, kad mūsų mokykloje ne vien vyksta paprastos eilinės pamokos. Dienas paįvairiname 

veiklomis. Mes bei kiti mokiniai esame labai laimingi tokiomis veiklomis, nes, kaip ir minėjo Kristina, mes 

labiau vienas su kitu susibendraujame, vienas kitą labiau pažįstame, vienas apie kitą visko sužinome. Mes 

tokiose veiklose ne tik pramogaujam, bet ir mokomės. Labiausiai įsiminė darbas lauke: netradicinių erdvių 

kūrimas, aplinkos tvarkymas. Buvo nuostabu žiūrėti kaip visi mokiniai prisidėjo, kuo galėjo. Išreiškė savo 

mintis, meninius sugebėjimus. Mums buvo smagu žiūrėti į besišypsančius vaikų veidus.   

Mokinių pageidavimas būtų toks: kad veiklos tęstųsi ir kitais mokslo metais ir kad daugiau 

mokinių prisijungtų ir įdėtų daugiau pastangų. 
Akvilė Lazauskaitė ir Julita Juozulynaitė, 8 

klasės mokinės  

 
 

 

Iš netradicinės dienos-

projekto „Geri darbai puošia 

Žemę“, skirtos Žemės dienai 

ir Bendruomenės metams 

paminėti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 

Iš kūrybinių 

dirbtuvių –

Meno dienos 
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