Subačiaus gimnazijos laikraštis

Mieli gimnazijos Mokytojai,
Tegul šypsenos ir gera nuotaika lydi Jus kiekvieną
dieną!
Su Mokytojų diena!

Vėl rugsėjis
Tik iš toli girdžiu
Rugsėjo pirmąjį skambutį.
Tolsta jis kaip gervių trikampėlis
Rugpjūčio danguje...
Ir ką kitaip daryčiau?
– Tik tylomis aš vėl pasėčiau
Mažutę Viltį,
Širdelėj kiekvienoj ir savyje.
Tyloj regiu akis,
Tiek metų smigusias į kūną,
Mažom strėlytėm žvilgsnių,
Atodūsių tylių.
Ir tik dabar išėjusių liūdžiu:
Rugsėjo tikro, lentos dulkėtos
Ir raidžių į tris žodžius subėgusių –
BRANGIEJI, MYLIU JUS
Taip greitai tolsta gervių trikampėliai
Už saulės paskutinių spindulių.
Prisiminimuose dažniau visi sustojam
Prie ištaisytų, pabrauktų klaidų...

2019 m. spalis

Gimnazijos gyvenimo kronika
Rugsėjis
2 d. į gimnaziją atėjo 198 mokiniai.
4 d. lektorius, Jaunimo savanoriškos tarnybos
mentorius, Jaunimo tarptautinio
bendradarbiavimo organizacijos konsultantas
Rokas Bėliakas III ir IV kl. mokiniams skaitė
paskaitą „Jaunimo savanoriška tarnyba“.
6 d. bendruomenės pareigūnė Ineta Baronaitė
skaitė paskaitą 1-2 kl. mokiniams apie saugų
eismą.
16-20 d. gimnazijoje vyko Europos judumo
savaitė „Pasirink judėti“.
19 d. vyko pirmokų gimnazistų krikštynos.
20 d. gimnazija dalyvavo rajono Paveldo
dienose.
22 d. dalyvauta Baltų vienybės dienos
minėjime.
23 d. vyko Lietuvos žydų genocido dienos
minėjimas.
26 d. minėta Europos kalbų diena.
27 d. vyko renginys „Tyrėjų naktis“.

Angelė Marija Jonuškienė
2014-09-01
Laikraštuką parengė I klasės žurnalistai Lukas, Tautvydas, Aras, Kamilija, Gabrielė, Solveiga, Rusnė,
Justina, Jokūbas, Ineta, Martynas, Augustas, Deividas, Mantas ir mokytoja Vita. Šį kartą klausėme savo
mokytojų, kodėl jie pasirinko savo dėstomą dalyką.

Direktorei, kuri yra fizikos mokytoja, mokykloje
patiko matematika. Kai 10 klasėje pasikeitė fizikos
mokytoja, jai ėmė labiau patikti fizika ir ji pasirinko
šią specialybę.
Mokytoja Inga Paugienė turi tris specialybes:
inžinierės, tikybos mokytojos ir informacinių
technologijų mokytojos. Tikybos mokytoja tapo, nes
labai trūko šio dalyko mokytojų.
-Todėl, kad tai pats lengviausias dalykas! Juk visi
mokame lietuviškai kalbėti, skaityti, rašyti!!!- sako
lietuvių kalbos mokytoja Lina Kilienė.

Anglų kalbos mokytoja Neringa Kalvelytė tapo, nes
jai patinka dirbti su vaikais. Be to, tuo metu, kai ji
baigė mokyklą, labai trūko anglų kalbos mokytojų.

Mokytojos Vidmantės Makasejevienės pagrindinė
specialybė yra pradinis ugdymas. Kodėl ji pasirinko
ją? Ogi todėl, kad jai patinka dirbti su vaikais ir ji,
kai rinkosi gyvenimo kelią, įsivaizdavo, kad gali
dirbti tik tokį darbą. O dabar? Būna visaip, bet vis
dėlto mano, kad pasirinko teisingai.
Anglų kalbos mokytoja Danutė Šukienė iš pradžių
įgijo rusų kalbos mokytojos specialybę, o vėliau,
esant dideliam poreikiui, dar kartą studijavo ir įgijo
anglų kalbos mokytojos specialybę. Turėjo puikų
anglų kalbos mokytoją.
Socialine pedagoge Regina Valiukaitė tapo
padirbėjusi prekių žinove. Tai buvo labai populiari
specialybė!
Jos mama buvo pradinių klasių mokytoja.

Mokytoją Raisą traukė pedagoginis darbas, nes
mama buvo mokytoja. Be to, šis darbas neleidžia
pasenti, skatina tobulėti.

-Kodėl pasirinkote dėstyti būtent matematiką?paklausėme mokytojos Danutės Leonienės.
- Na, man patiko šitas dalykas.
- Ar buvote pirmūnė mokykloje?
- Na, visko buvo: ir pirmūnė, ir ne.
- Jei tektų rinktis iš naujo, ar taip pat rinktumėtės
matematiką?
- Na, nežinau, tikriausiai ne!

Jolanta Kulnickienė nuo mažens norėjo būti
mokytoja, nes pradinėse klasėse atkreipdavo
dėmesį, jog ant mokytojos stalo visada yra
saldainių... Pasirinkimu patenkinta, nes labai myli
vaikus.
Būti pradinių klasių mokytoja visada buvo Jurgitos
Naujokaitienės svajonė, kuria ji nenusivylė.

Matematikos mokytoja Angelė Sarsevičienė
matematiką mėgo, namų darbus atlikdavo, su
matematika draugavo... Draugauja ir toliau...

-Kai mokiausi mokykloje,- pasakoja chemijos ir
biologijos mokytoja Lelija,- chemija man buvo
nesuprantama, bet per pusę metų Vilniuje viską
puikiai supratau. Viską galima išmokti!
Ingrida Kriaučiukienė rinkosi iš kelių dalykų, o spec.
pedagoge – logopede tapo taip susiklosčius
aplinkybėms ir yra labai patenkinta.

Pavaduotoja ir informacinių technologijų mokytoja
studijavo matematiką, o informatika buvo
gretutinės studijos. Kai mokėsi mokykloje, tokio
dalyko dar visai nebuvo...
Mokytojai Jūratei Petrauskienei mokykloje labai
patikdavo, kai mokytojos prie savo darbo stalo
besdavo pieštuku į dienyne esantį mokinių sąrašą ir
kviesdavo atsakinėti. Mokinė Jūratė galvodavo, koks
lengvas mokytojo darbas! Dabar nebesirinktų.
-Iš pradžių norėjau mokytis medicinos, netgi
savaitę po pamokų esu dirbus chirurgijos skyriuje,
kad įsitikinčiau, jog nebijau kraujo...Mano
biologijos mokytoja net supyko, kai pasigyriau, jog
įstojau į pedagoginį ,-sako mokyt. Elena.
Lietuvių kalbos mokytoja Vita Špokauskienė visada
norėjo būti mokytoja, patiko daug dalykų. Rašyti be
klaidų išmokė tėtis, kuris diktuodavo diktantus ir
buvo reikliausias jos mokytojas.
Fizikos mokytoja Vida Šleivytė mokykloj dirbti
neplanavo, bet baigusi universitetą gavo kvietimą
padirbėti mokykloj... Tebedirba!

Rimutės Nekrašinskienės pasirinkimą lėmė...
kirčiavimas, mat ji rimtai rinkosi iš dviejų dalykų:
lietuvių kalbos ir istorijos. Bijodama kirčiavimo
pasirinko istoriją, ir tuo yra patenkinta!
Pradinių klasių mokytojai Daivai Jonelytei ši
specialybė buvo atsarginis variantas, ji norėjo įstoti
visai kitur...

Geografijos mokytoja Lina Racevičienė tapo
atsitiktinai, neįstojusi į norimą specialybę.
Geografija patiko.

-Mano profesinė patirtis įgyta ne mokykloje,
tiesiog taip susiklostė, kad atsiradau mokykloje ir
pradėjau dėstyti šį dalyką. O dabar patinka dirbti
su vaikais,- papasakojo ekonomikos mokytoja Vida
Šateikienė.
-Visada žinojau, kad noriu būti mokytoja. Kiekvieną
kartą mano dėmesį patraukdavo įdomesne technika
sukurtas darbas, nutapytas paveikslas ar originali
interjero detalė. Augdama mėgau piešti, kurti
floristines kompozicijas, tapyti. Dailę studijuoti
apsisprendžiau 12 klasėje. Labai džiaugiuosi savo
pasirinkimu,- prisipažino dailės mokytoja Lina.
Muzikos mokytojos Vilmos Aleknienės gyvenimas
su muzika susijęs nuo mažens. Nuo šešerių metų ji
pradėjo groti akordeonu, dūdele, armonika,
pianinu. Dar patiktų būti matematikos mokytoja.
Technologijų mokytoja Rita mano, kad ši profesija
yra ideali.

Technologijų mokytoja Sandra Pribušauskienė nuo
vaikystės mėgo daryti įvairius darbelius, dėl šios
priežasties vėliau ir tapo technologijų mokytoja.

Rita Simanavičienė besimokydama mokykloje buvo
aktyvi, mėgo judėti, dalyvauti varžybose. Išmėgino
įvairias sporto šakas. Tai lėmė ir jos profesijos
pasirinkimą.
Mokytojui Zenonui Špokauskui mokykloje labiausiai
patiko kūno kultūra, ypač krepšinis. Buvo
sportiškas.

