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Janina Degutytė 
 

Nesakyk, pavasaris praėjo. 
Tik įsiklausyk – jis čia. 
Nors ir ievos žiedus jau seniai paliejo. 
Nors ir varpos rugio išplaukė į vėją. 
O vis tiek jis čia! 
 
Kas akimirką - į sielą prasisunkia 
Po lašelį vėjo nuostabaus. 
Tai pavasaris juk prieš kelionę sunkią 
Kojas bruknėm žydinčiom apaus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Sveikiname X-osios mokyklos (III – osios gimnazijos) laidos 
abiturientus 

Paskutinio skambučio proga! 
 
 

 
 



 
 

Pirmoji mokytoja Sonata Marcinkevičienė 
 

,,Svajokite apie tai, apie ką norite svajoti.Eikite ten, kur norite eiti. Būkite tuo, kuo iš tikrųjų norite būti. Aš 
linkiu jums, kad būtumėte stiprūs,išliktumėte geri ir būtumėte laimingi. 

 

 
 

                                                        ,,Ir dėl to, kad esi, 
                                                         Kažkieno pečiai nepalinksta...” 

Janina Degutytė 
 

Gimnazistai dėkingi savo auklėtojoms už tai, kad juos kas rytą sutikdavo mokykloje, rūpindavosi, globodavo. 
IV a - Genovaitei Lukoševičienei, IV b - Linai Karazijienei, IV c – Aidai Bijanskienei.  

 
IV a gimnazijos klasės auklėtoja Genovaitė Lukoševičienė: 

 
,,Greitai bėgo laikas, nusinešdamas spalvotus rudenius, speiguotas žiemas, žydinčius pavasarius. Su laiku 

bėgote ir jūs. Bėgote pirmyn, į gyvenimą. Sustoti, atsigręžti nebuvo laiko – skubėjote. Net kalendoriaus lapus 
vertėte paskubomis, dažnai nesusimąstydami, kokių gerų minčių ten parašyta. Ir staiga skambutis. 
PASKUTINIS. 

Netikiu, kad jau išeinate. Bus keistoka. Mokytojai nebedejuos, kokie jūs nesubrendę, kaip nesimokote, 
nedirbate pamokose. Mažiau bus mašinų,skriejančių prieš mokyklos langus, po pamokų sutrumpės eilės prie 112 
kabineto. O kas pakeis geruosius Nykštukus, kas uždainuos Vytauto balsu... 

Mano mažučiai, gyvenimas nestovi vietoje. Jau pakelti skrydžiui sparnai. Labai noriu tikėti, kad pavysite savo 
svajonę, kad rasite savo vietą. Kad praradimų, brandos, gerumo, pasirinkimo, atsakomybės egzaminus gyvenime 
išlaikysite sėkmingai.”  

 
 

 
  

Su pirmąja mokytoja Vanda Čipliene                                   IV a gimnazistai su auklėtoja Genovaite Lukoševičiene            
 
 
                                                                                                                     

,,Sunku ir patikėti,kad taip greitai prabėgo laikas mokykloje. Joje patyrėme visko: ir liūdnų, ir džiaugsmingų 
akimirkų. Mes, jau mokyklą bepaliekantys dvyliktokai, norėtume padėkoti auklėtojai Genovaitei Lukoševičienei, 
mokytojams už rūpestį bei pamokas, gautas šioje gimnazijoje.  

Laikas judėti pirmyn, eiti savo gyvenimo keliu, tačiau esame tikri, jog mokykla visada liks atmintyje.” 
 

IV a gimnazistai 
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IV b gimnazijos klasės auklėtoja Lina  Karazijienė 

 
Mano mielieji auklėtiniai, 

 
štai ir užaugo Jūsų žingsnis, žodis, žvilgsnis. Jau ima nebeišsitekti gimnazijos erdvėse nerami jaunatviška 

siela, o didelis ir platus pasaulis taip nenumaldomai vilioja... 
Išeinate žinodami, kaip gera matyti tolumoje vingiuojantį taką, vedantį į svajonių sodą, kaip jauku turėti 

ramų užutėkį, teikiantį buvimo su savimi palaimą, koks gražus gali būti vienišo medžio siluetas laukų platybėse... 
Visa kita teks sužinoti, atrasti, patirti ir išgyventi patiems. 

Su meile ir šviesia išsipildymo viltimi išlydėdama Jus į didžiąją kelionę, prašau – tebūna šie Vinco Mykolaičio 
– Putino žodžiai  Jūsų gyvenimo credo: 

 
 Palaimos šviesią valandą 
Ar juodu nesėkmės metu 

   Aš liksiu ištikimas žmogui 
                                                                     Ir sau pačiam. 
 

 
 

 

 

 
Vaikystėje ir gimnazijos klasėje su ištikimąja auklėtoja Lina Karazijiene 

 
,,Dėkojame mokytojams, padėjusiems pažinti mokslo pasaulį, atvėrusiems giliausius pažinimo slėpinius. Esame 

dėkingi, kad pakentėte neretai atšiaurų mūsų būdą, elgesį. Jūsų vidinė šviesa padėjo mums tapti geresniems”. 
 

IV b gimnazistai 
 
 

IV c gimnazijos klasės auklėtoja Aida Bijanskienė 
 

Mieli auklėtiniai, 
Linkiu, kad jūsų sumanymai būtų sėkmingi. 

Kad nestigtų jėgų pradėtiems darbams užbaigti. 
Būkite laimingi. Šypsokitės. 

 
 
 
 
 

 
 

  
Nuotraukoje iš kairės - dramos studijos vadovė Janina Bardauskienė  ir Aida Bijanskienė 
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Dviračių žygyje su pirmąja mokytoja Sonata Marcinkevičiene.       Mielas mokyklinis suolas IV c gimnazistams. 
 

                   Mums geriausias atminimas- 
                   Tai Snieguolės pažinimas. 

                        Geras jos yra švietimas 
                  Bei toks vienas nutikimas. 

 
                        Kartą klasės tam gale 
                       Šildėm rūgštį štai vat čia 

Sprogo mums mėgintuvėlis 
                       Tarsi oro lėktuvėlis. 
                       Ir džinsiukai mūs skylėti, 
                       Kaip dabar reikės dėvėti? 

 

 
                         Tai tikrai nėra saugu, 

 Bet mums buvo oi smagu! 
 

                         Linkime mes visiems 
Būti dar linksmesniems, 

                         Tik stalų neišraižykit 
                         Ir langų neišdaužykit. 

Jeigu mūsų paklausysit- 
Visų pagarbą pelnysit!!! 

 
IV c gimnazistai 

 
 

Atsiminkite, kad 
 

,,Gyvenimui galima ir reika kelti tik vieną tikslą - skleisti 
šviesą”. 

Tėvas Stanislovas 
 
,,Iš visų dvasinių savybių reikšmingiausia – išmintis, o 
naudingiausia – atsargumas”. 

O. M. Bartelemis 
 

,,Meilė -  toks pat menas kaip muzika”.    
P.Luci    

 
,,Tu pasidarai atsakingas už tą, su kuo susibičiuliauji”. 

A. De Sent- Egziuperi 
 

,,Mes turime teisę skristi kur panorėję ir būti tuo, kuo 
trokštame”.                                                

Richard Bach 
 

,,Kuo aukščiau pakyla žuvėdra, tuo toliau ji mato.” 
Richard Bach 

 

 
Tvirtų sparnų ir laimingo skrydžio! 

,,Žiburiuko“ redkolegija: Monika Lemežytė, Kamilė Šimonytė 3gb, Deividas Vyšniauskas 2ga, 
SimonasPetrauskas 2gc ir redaktorė Regina Stumbrienė. 
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18 

Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt 
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