Gimnazijos pulsas
Subačiaus gimnazijos laikraštis

2016 metai, vasaris

Ne taip jau ir seniai, prieš dvylika metų, ankstų rugsėjo 1-osios rytą į gražų Subačiaus gimnazijos sodą
susirinko pulkelis iš pažiūros labai gerų vaikučių.
Vaikučiai (nuotraukos iš asmeninių archyvų):

Visi jie pasodino vieną mažytį daigelį ir sakė, kad augins, prižiūrės ir lauks
momento, kada bus galima valgyti tą daržovę ar vaisių (nežinia juk, kas užaugs).
Bėgo dienos. Vaikučiai augo, darėsi išmintingesni, nes jiems augti padėjo visad
besišypsanti ir tarsi saulutė spindinti auklėtoja Rita.
Tiesa,
mažieji
padaužos
irgi
užaugo. Jie šiandien
jau praaugę savo
auklėtoją Ritą, kuri
tiek metų rūpinosi
ne tik augančiais vaikučiais, bet ir jų pasodinta ir
nuolat laistoma prakaitu ir ašaromis daržove.
Juokas ir išdaigos atstojo šilumą, tai daržovė
užaugo sultinga, tvirta. Stovi šit stipriai įaugusi į
žemę šimtagyslėmis šaknimis. Dėl to ją ir
pavadino Šimtadieniu.
Atėjo laikas rauti Šimtadienį.
Išėjo auklėtoja Rita į gimnazijos kiemą, prie stadiono, rauna rauna
Šimtadienį – niekaip negali išrauti. Pasikvietė ji Silviją.
– Silvija, ar gali padėti man išrauti Šimtadienį?
– Aišku, juk jūs nuo penktos klasės kaip antra mama, visada bet
kokiu klausimu padedate, už tai aš jaučiuosi be galo dėkinga ir tikrai
neatsisakysiu padėti,– tuojau pat atsiliepė Silvija.
Silvija įsikibo į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip
neišrauna. Pasišaukė Karoliną.
– Karolina, ar gali padėti mums?
– Žinoma, kad padėsiu, nes auklėtoja rūpinasi mumis nuo penktos
klasės ir per tą laiką tapo labai brangiu žmogumi, kuriam visada padėsiu.
Karolina įsikibo į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna
rauna – niekaip neišrauna. Šaukia į pagalbą Domantą.
– Domantai, ar ateisi?
– Kai padedi kitam, tu padedi sau, ypač auklėtojai, kai ji tiek padeda.
Jos pagalbos prašymas yra menkniekis, nes kaip tu elgiesi su kitais, taip jie elgsis su tavim, atsiliepė
Domantas ir atskubėjo į talką.
Domantas įsikibo į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį.
Rauna rauna – niekaip neišrauna. Kviečia į talką Ernestą.
– Ernestai, kur tu? Ar padėsi?
– Savo auklėtojai visada padėsiu bėdoj, kaip ir ji padeda mums, – šūktelėjo Ernestas ir atlėkė prie
Šimtadienio.
Ernestas įsikibo į Domantą, Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į
Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip neišrauna.
Pamatė pro šalį einantį Justą P.
– Justai, ar gali padėti?
– Padėsiu, nes gerbiu auklėtoją, – atsakė Justas P. ir įsikibo į Ernestą, Ernestas į Domantą,
Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip
neišrauna.
Raunantys Šimtadienį pakėlė galvas ir pamatė pro mokyklos trečio aukšto langus bežiūrinčius kitus
dvyliktokus. Auklėtoja Rita šūktelėjo:
– Karoli, Gedvydai, Aurimai, Karoli, ateikite čia, ar negalite padėti išrauti Šimtadienio?
– Būtinai padėsiu, nes jūs pati geriausia auklėtoja, kokią tik galime turėti, – šūktelėjo Karolis.
– Nesunku padėti žmogui, kuris visada mums padeda, – tuojau prisistatė ir Gedvydas su Aurimu.

Gedvydas įsikibo į Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis į Justą P., Justas P. į Ernestą, Ernestas į Domantą,
Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip
neišrauna.
Pamačiusi daržovės rovimo ceremoniją į talką atbėgo ir Kamilė su Reina.
– Padėsiu, nes auklėtojai visada reikia padėti, ji ir mums visada padeda, – tarė Kamilė.
– Be abejo, padėsiu, nes auklėtoja – brangus žmogus, – neatsiliko ir Reina.
Reina įsikibo į Kamilę, Kamilė į Gedvydą, Gedvydas į Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis į Justą P., Justas P. į
Ernestą, Ernestas į Domantą, Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį.
Rauna rauna – niekaip neišrauna.
– O kur Justas T.? Justai, ateik padėti mums!
Justas T. iš karto prisistatė ir sako:
– Auklėtojai padėti niekada nėra sunku, ji to nusipelnė, tiek laiko mumis rūpinosi.
Justas T. įsikibo į Reiną, Reina įsikibo į Kamilę, Kamilė į Gedvydą, Gedvydas į Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis
į Justą P., Justas P. į Ernestą, Ernestas į Domantą, Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją
Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip neišrauna.
Netoliese vaikštinėjo Arminas.
– Arminai, ar padėsi išraut Šimtadienį?
– Taip, nes mes turim geriausią auklėtoją mokykloje ir todėl, kad ji mums visada padeda, – atsakė.
Arminas įsikibo į Justą T., Justas T. įsikibo į Reiną, Reina įsikibo į Kamilę, Kamilė į Gedvydą, Gedvydas į
Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis į Justą P., Justas P. į Ernestą, Ernestas į Domantą, Domantas į Karoliną,
Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį.. Rauna rauna – niekaip neišrauna.
– Štai Andrius! Andriau, gal gali padėti?
– Taip, nes auklėtoja yra artimas žmogus, – prisidėjo ir jis.
Andrius įsikibo į Arminą, Arminas į Justą T., Justas T. įsikibo į Reiną, Reina įsikibo į Kamilę, Kamilė į Gedvydą,
Gedvydas į Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis į Justą P., Justas P. į Ernestą, Ernestas į Domantą, Domantas į
Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į Šimtadienį. Rauna rauna – niekaip neišrauna
– Vaikinai, jūs stiprūs – padėkit išraut Šimtadienį,- šūktelėjo auklėtoja.
Ir tada pasirodė Renaldas, Rokas ir Marius.
– Jūs labai šauni, tai jums padėti tarsi pareiga, – sutiko Renaldas.
– Būtinai padėsiu, nes reikia atsidėkoti už visas su mumis patirtas kančias, – nė neabejodamas atsakė
Rokas.
– Aišku padėsiu, nes gerbiu auklėtoją, kad ji labai gera mums, – pasiraitojo rankoves Marius.
Marius įsikibo į Roką, Rokas į Renaldą, Renaldas į Andrių, Andrius į Arminą, Arminas į Justą T., Justas T.
įsikibo į Reiną, Reina įsikibo į Kamilę, Kamilė į Gedvydą, Gedvydas į Aurimą, Aurimas į Karolį, Karolis į Justą
P., Justas P. į Ernestą, Ernestas į Domantą, Domantas į Karoliną, Karolina į Silviją, Silvija į auklėtoją Ritą, Rita į
Šimtadienį. Visi kaip patraukė, Šimtadienis tik keberiokšt! Ir išrovė visi tą Šimtadienį. Žiūri dabar dvyliktokai
į tas didžiules išvirtusias daržovės šaknis ir nesupranta nei kaip, nei su kuo jas valgyti. Nieko nepadarysi, ką
pasėjai, tą reikia ir nupjauti, kaip senoliai sakydavo. Krimstelėjo vienas, krimstelėjo kitas šaknies – karčios
baisulingai. Na ką, nusprendė per 100 dienų tą daržovę apdoroti, išrasti kokių naujų receptų, pasinerti į
kulinarinių sugebėjimų sūkurį ir žūtbūt išgauti iš tos kartybės kokį saldų gardų patiekalą. Mes visi
palinkėsime sėkmės ir lauksime, kas iš to išeis. Gali būti ir neblogas gurmaniškas patiekalas, nes gimnazijos
mokytojai labai dvyliktokais pasitiki. Netikite? Paskaitykite patys.
Puikūs abiturientai, žino, ko nori iš gyvenimo,
realiai vertina savo galimybes. Norėčiau palinkėti,
kad pildytųsi jų norai ir svajonės.
D. Leonienė

Negalėčiau išskirti vieno kurio nors
nuotykio, nes tai buvo IR TEBĖRA IŠTISAS
NEPAKARTOJAMAS NUOTYKIS.
V. Špokauskienė

Su dvyliktokais juokingų įsimintinų nutikimų neįvyko. O gal aš neprisimenu... Bet tai mieli, draugiški
moksleiviai.
Paprasti, išradingi, dainingi.

I. Paugienė
V. Aleknienė

Dailę lanko septyni,
Ypatingo aktyvumo nepilni, bet faini...
Du Justai kūrybiškumo stokoja,
Bet visada darbus atlieka savo mada.
Ernestas kopijuoti mėgsta,
Tai daro tvarkingai ir gražiai,
Patinka net mokytojai.
Reina per pamokas į mobilų žiūri,
Ten savo kūrybines idėjas turi.
Renaldas visad sako ,, man bus gerai",
Bet tą kažką gerai daro labai labai lėtai.
Marius kalba daug, bet daro mažai
Bet pradėjęs užbaigia tikrai!
Audrius meną dar mylės, nes gal dailės egzaminas
Suteiks kūrybinės vilties.
Šeši vyrai ir dama - tokia faina dailės pamokų
Abiturientų kompanija. G. Vaičikauskienė

Klasėje dešimt mokinių. Kai kuriems mokiniams tai
pirmieji metai, kai dirbame kartu. Roką B. ir Justą T.
mokiau, kai jie buvo ketvirtokai. Justą prisimenu
kaip ,,tragiškiausios” rašysenos mokinį. Sunku
būdavo suprasti, ką jis parašė. Tačiau per tiek metų
rašysena patobulėjo.  Klasė linksma, turinti
humoro jausmą, plepi, tingi ir mieguista (ypač
pirmadieniais per 7 pamoką). Mokomės tik penktą
mėnesį, todėl didelių išdaigų nepasitaikė (gal jau
per dideli joms?). Tačiau mėgsta dirbti integruotai,
pavyzdžiui anglų ir chemijos/fizikos pamoka. Noriai
eksperimentuoja: iš trečio aukšto išmetamas
telefonas arba bandomas jo atsparumas metant iš
aukštai ant stalo.    Linkiu darbščių, gerų
paskutiniųjų mėnesių. Sėkmės egzaminuose.
N. Kalvelytė

Šiuos 12-okus mokiau nuo 6 klasės, todėl su visais bendravau 5 metus. Labai įspūdingų nuotykių nebuvo,
bet visiems labai patikdavo baigiantis mokslo metams pasiskaityti savo ir draugų ,,auksines mintis". Pvz.,
Lietuvos pietuose daugiausia miestų, kuriuose didelis miškingumas; upė matuojama kvadratiniais
kilometrais; galima orientuotis pagal akmenis, kur yra išlenkimas ten ir bus išėjimas; per metus Kanadoje
iškrenta -5 laipsniai celsijaus temperatūros. Dabar mano pamokas lanko tik 8 dvyliktokai ir visi ruošiasi
laikyti valstybinį egzaminą, bet turėdami ,,tvirtą" pagrindą atėję į kabinetą labai nori nieko neveikti,o
tiesiog tik pasėdėti.
L. Racevičienė
Dvyliktokai yra labai geri vaikai, nors
pradinėse klasėse buvo gana padūkę, tačiau
dabar jie tapo rimti. Linkiu išlikti tokiais pat
gerais žmonėmis, įstoti į nemokamas studijų
vietas ir mokytis ten, kur nori. R. Valiukaitė

Ši abiturientų laida yra nuostabi. Ją mokiau iki
10 klasės. Visą laiką buvo ramūs, susikaupę,
ypač berniukai mokėsi. Kadangi 9 klasėj
sujungė klases, tai, savaime aišku, kad buvo
visko. Štai keli įsimintini nutikimai : sujungus
klases, mokinių buvo 31, o klasėje buvo tik 30
vietų. Tai buvo problema, kur vieną pasodinti.
Įsiminė, kaip Aivaras Z. palįsdavo po suolu ir
kukuodavo. Ot buvo juoko! Domantas B. taip
pat linksmino klasę, bet 8 kl. surimtėjo. Ši
klasė buvo rami ir tik 10 klasėj jie pasakė, kad
tik per biologiją jie tokie, nes duodavau daug
darbų. Atėjus šimtui dienų iki egzaminų, noriu
palinkėti kuo prasmingiau praleisti šį laiką.
Sėkmės!
E. Kaziukėnienė

Klasė labai originali, unikali. Tikriausiai, niekas kitas
neišdrįso nusiskusti paukų ar nusidažyti viso kūno.
Buvo išties pasistengta Kalėdiniam renginiui.
Berniukai visada aktyvūs, išradingai, šokiruojančiai
pasiruošia bet kokiai progai. Sugeba nustebinti.
V. Šateikienė
Kiekvienas ieško savojo kelio... Paukštelis
įsiklauso į kiekvieną garsą. Žuvys išplaukia į
paviršių ir vėl neria į gelmes – ir taip įveikia
vandenynus. O žmogus? Tik tuos, kurie
sąmoningai siekia savo tikslų, sėkmė lydi
visą gyvenimą. Žinokite, kad jūsų veiksmai –
tai jūsų suvokimo rezultatas. Todėl
nesijaudinkite dėl savo trūkumų ir
problemų, sutikite dėl savo ribojamų
galimybių. Mėgaukitės kiekvienu savo
atliekamu veiksmu tą akimirką, kai jį
atliekate.Žvelkite į pasaulį ir į visus jame
kaip į savo mokytojus. Pasijuokite iš savęs,
savo poelgių ir iš savo grimasų. Kartais
keletas ištartų paprastų žodžių gali įkristi
giliai į širdį ir virsti didžiulėmis permainomis.
Sėkmės! A. Sarsevičienė

Mane jau retai kas nors stebina ar ypatingai
sudomina, o šiai abiturientų laidai gana dažnai
pavykdavo ir nustebinti, ir linksmai nuteikti, ir iš jų
sulaukti kokių nors netikėtumų, pavyzdžiui, jų
akcijos su netradiciniais daiktais: atsinešti vadovėlius
ir sąsiuvinius kibirais, krepšiais, maišais.
Tokiomis akcijomis jie išsiskirdavo iš kitų,
atkreipdavo visuomenės dėmesį, priversdavo
susimąstyti, ar šiandieninei visuomenei svarbios
knygos, ar kur jas dėti. Gal jie tokių paskatų ir
nebuvo vedami, bet bent smagiai nuteikdavo jų
idėjos. Išradingi, originalūs, kūrybingi ir vieningi.
Pavyzdžiui, ateiti su gėlėtais šortais, bridžais. Ar
auklėtojai sunešti po šokoladą ir įteikti didelę saldžią
dovaną. Ar per sausio 13-osios bėgimą bėgti su
trispalve, ar užsivilkti vienodus marškinėlius. Šaunu!
Manau, kad dar nustebins ir per paskutinio
skambučio šventę. Ir džiugu, kad dar ir pasimoko, ir
kontrolinius parašo, ir padiskutuoja. Dėkoju
ištikimiems
istorikų-muziejininkų
būrelio
lankytojams. Kai kurie jau to būrelio veteranai, nes
lankė 4-ius metus iš eilės.
Linkiu kuo didžiausios sėkmės egzaminuose!
Darbo, atsakomybės ir gražiais, kultūringais
poelgiais stebinti ir ateity jau kitus žmones!
Būkite savimi gerąja prasme!
Rimutė Nekrašinskienė

Gyvenime būna ne vien linksmu džiaugsmingu dalyku
buna ir liūdesio ir pykčio nusivilimu tad, linkiu susikaupti
prieš egzaminus gerai juos
išlaikyti ir išmokti
susitvarkyti su jomis.
R. Krikščiūnienė
Net nežinau, jų buvo tiek daug. R. Gorovniova

Aš net nežinau ką pasakyti, nes juos mokau dar nedaug
laiko.
Direktorė V. Šeškuvienė

Susitikimas nebuvo ilgas – su trumpais išsiskyrimais.
Būkite vieningi, užjaučiantys kitus, mylintys, gailestingi,
nuolankūs. Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už
keiksmą. Visiems sėkmės laukiant didžiojo savo
gyvenime išbandymo – brandos egzaminų. D. Šukienė

Jau abiturientai... Jau tik šimtas dienų liko iki Paskutinio skambučio. 2008 m. į penktą klasę sugužėjo 32 mokinukai.
Vieni pateko į 5a, o kiti į 5b klases. Žvelgiu į 5 b nuotrauką: maži, linksmi, spindinčiomis akimis ir truputį išsigandę.
8b nuotraukoje: linksmi, stiprūs, viską žinantys. 9-oje klasėje nebeliko a ir b. Atsirado didelė, triukšminga, geros
nuotaikos nestokojanti ir mokytojų nervų netausojanti klasė. Ir štai jau abiturientai... Linksmi, pasiryžę kalnus
nuversti. Mieli Kamile, Ernestai, Arminai, Karoli, Justai, iš buvusios b klasės, linkiu sėkmės.
Visiems abiturientams linkiu tinkamai pasirinkti, pradžiuginti mus ir save rezultatais, įsiklausyti ir neapsirikti.
A. Tvarijonienė
Gyvenimas taip sutvertas: kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Skaičiuojame paskutines dienas kelionės, puikių
atostogų metu, o šiandien pradedate skaičiuoti paskutines 100 dienų gimnazijoje. Tos dienos turėtų būti kitokios,
ypatingos. Linkiu Jums tik gražaus bendravimo tarpusavyje, su visa gimnazijos bendruomene. Gražiausia pasaulyje
tai, ką sukuria gamta. O ką sukursite Jūs? Svarbiausia, linkiu kurti, siekti, kovoti. Kurti žmogiškąjį gėrį, grožį, meilę.
Tik jokiu būdu ne griauti, nes gyvenimas yra toks trapus ir nepakartojamas, reikalaujantis tiek stiprybės bet kuriuo
amžiaus laikotarpiu. Jums vienas amžiaus tarpsnisskaičiuoja paskutinius mėnesius gimnazijoje. Nuo to, kaip Jūs
sugebėsite juos praleisti, priklausys labai daug: Jūsų ateitis, norai, kokį brandos įvertinimą paimsite į rankas. Linkiu
mokytis siekiant galutinio tikslo.Gražių, pavasariškų, bet darbingų 100 dienų!
Su meile – auklėtoja Rita Simanavičienė

Laikraštį rengė: Miglė Lungytė, Silvija Janonytė, Ugnė Masiulytė, Gabija Sutkutė, Goda Puciataitė, Karolina Breivytė,
Raminta Likšaitė, Goja Montvilaitė, Rosita Gaidimauskaitė, mokytoja Lina K.

