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SVEIKINAME NAUJĄ SUBAČIAUS
GIMNAZIJOS PREZIDENTĄ! SĖKMĖS,
TOMAI!

Artėja šventos Kalėdos ir Naujieji
Metai... Tai ir nauja pradžia: visi laukiame
kažko
naujo,
nuostabaus,
nepakartojamo... Kiekvienam tai puiki
proga pasikeisti: tapti geresniam,
pradėti geriau mokytis ar užsiimti nauja
veikla...
Metų susidūrime mes ne tiktai
sveriame ir peržiūrime savo darbus,
vertybes, bet ir galvojame apie naujus
dalykus.
Kokie nuostabūs metai artėja – 2020
Labai norime, jog šią akimirką Jūsų
veiduose šviestų vien džiaugsmas ir
laimė,
tad
visai
gimnazijos
bendruomenei linkime santarvės, laimės
ir pakantumo, o kiekvienam atskirai –
meilės, džiaugsmo irvilties.

Sėkmės žengiant į Naujuosius 2020uosius metus!

Jaunieji žurnalistai

Nuotrauka iš Subačiaus gimnazijos
„Facebook“ puslapio

***
Šiais metais mūsų gimnazijoje gana
daug mokinių, kuriuos galime pavadinti
N A U J A I S, nes jie yra naujokai mūsų
mokykloje, naujokai savo klasėse. Tad
artėjant Naujiesiems Metams
nusprendėme juos pakalbinti ir užduoti
keletą klausimų:
• Iš kur atvykai į mūsų gimnaziją? Koks
buvo pirmas įspūdis čia?
• Kaip jautiesi, ar jau pripratai naujoje
• klasėje?
• Kaip tau sekasi? Ar susiradai naujos
veiklos?
• Ką keistumėte mūsų gimnazijoje?

KLAUDIJA

GUODA

Atvykau iš Panevėžio Raimundo Sargūno
sporto gimnazijos. Pirmas įspūdis buvo keistas:
dauguma gana draugiški. Pakeisti mokyklą
gana įdomu, nes sutinki įvairiai mąstančių
žmonių. Man tai išėjo į naudą...

Iš Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės
mokyklos, Tiltagalių skyriaus. Didelė mokykla,
didelė klasė.

Jaučiuosi gerai, jau pripratau.
Veiklos čia dar neradau, bet tikiuosi rasti ir
man seksis viskas dar nuostabiau...

Taip, greitai susiradau naujų draugų, turiu
keletą gerų draugių. Būrelių lankyti nemėgstu,
jei norėčiau, turbūt rasčiau.
Man sekasi gerai.
Nieko nekeisčiau.

Pirmiausia patarčiau keisti gimnazijos
įvaizdį. Kažkada, matyt, leido jaunimui
jaunatviškai apipiešti sienas... Be to, dar
norėtųsi kitokio skambučio, bet nebūtinai,
mano akimis žiūrint, mokykla turi viską, ko
reikia.

KAJUS

ATĖNĖ

Iš Geležių. Labai didelė mokykla atrodė.
Aš jau pripratau.
Man sekasi puikiai.
Taip, radau.
Iš Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės
mokyklos, Tiltagalių skyriaus. Mano pirmas
įspūdis buvo toks: ,,Kokia didelė mokykla, ar
nepasiklysiu?“
Gerai, pripratau naujoje klasėje.
Man sekasi gerai, lankau čia dailės ir
muzikos būrelius.
Nieko nekeisčiau.

EDITA

Iš Antašavos pagrindinės mokyklos.
Jaučiuosi gerai, naujoje klasėje pripratau.
Sekasi gerai, susiradau įdomios veiklos.

DEIVIDAS

JOLITA

Iš Troškūnų Kazio Inčiūros gimnazijos. Kai
atėjau, pirmą savaitę visi buvo draugiški,
sveikinosi. Dabar jau nebe. Šita mokykla
skiriasi tuo, kad Mokytojai ir kiti darbuotojai
labai stengiasi, kad vaikams būtų geriau.
Gerai, jau prie kai kurių klasiokų pripratau,
kai kurie draugiški. Mano geriausia draugė
yra Rimantė.
Gerai, mokykloje bandau stengtis, kiek
tiktai galiu, mokytis namie. Būrelių dar
nepasirinkau, bet, manau, susirasiu.
Nieko: čia yra veiklos, būrelių, draugų.
MARTYNAS

Iš Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės
mokyklos. Įspūdis geras: daugiau chebros,
daugiau veidų, smagiau.
Sekasi normaliai, klasėje pritapau.
Normaliai, po truputį.
Reikia pašalinti tualeto menininką.

Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės
mokyklos. Kadangi mano klasiokai išsilakstė,
nebeleido daryti klasės. Čia atvykau,
kadangi arčiau namų. Pirmas įspūdis buvo
visai neblogas. Chuliganų nemačiau, bet
per pamokas sėdėjau žalias, nes mokytis čia
sunkiau. Iš pradžių visiems atrodžiau kaip
stulpas, toks ir jaučiausi...
Klasė gerai priėmė, pripratau.
Mokslai neblogai, bendrauti irgi gerai. Kol
dar kaktos į durų staktą nedėjau, viskas
gerai. Įdomios veiklos dar nesusiradau.

MANTAS

JUOKO PERTRAUKĖLĖ

Karininkas klausia kareivio, kodėl jis ėjo į
kariuomenę.
Naujokas
nusprendė
atsakyti sąžiningai: - Pirma, aš noriu ginti
savo tėvynę. Antra, kariuomenėje aš
sustiprėsiu. Trečia, manęs niekas neklausė.
***
Iš Karsakiškio A. Strazdelio pagrindinės
mokyklos. Todėl, kad išgirdau, jog čia yra
gražių panelių. Pirmiausia pagalvojau:
,,Neblogos neblogos čia panelės... Ir
klasiokai normalūs – kaip nors susigyvensiu...“

Seržantas apžiūrinėja pianiną ir sako
naujokams: - Kas iš jūsų bent kiek nutuokia
apie muziką? Keli kareiviai pakelia rankas.
Seržantas: - Šaunu, pianiną į devintą
aukštą nešite jūs.

Jaučiuosi visai gerai, visai normaliai, mūsų
panos klasėj liuks, o bachūrai moksliukai...
Aš labiau linkstu prie žaidimų, ne prie
mokslų...
Lankau miškininkų būrelį. Prisijunkit – malkų
pakaposim...
JOKŪBAS

Atvykau iš Antašavos, nes uždarė
mokyklą. Daugiau žmonių, mokytis truputį
sunkiau.
Pripratau, normaliai jaučiuosi. Jaučiuosi
gerai.
Nieko.
Ne.

KARPYKIME SNAIGES KARTU!

