Subačiaus gimnazijos laikraštis

2018 m. gruodis

Seniai jau bemačiau Kalėdas baltas,
Jaučiau snaiges, betirpstančias ant veido...
Širdyje nuoskauda, kažkoks vidinis šaltis
Gerumui vietą manyje užleido...
Neliko pykčio nei slogučio, gėdos Visus taip noris išbučiuoti...
Pati didžiausia dovana, kurią gali kam
nors padovanoti, tai tavo laikas, nes tu
atiduodi tai, kas niekada negrįš. Apie tai
dažnai susimąstome artėjant didžiosioms
metų šventėms – Kalėdoms ir Naujiesiems
Metams.
Ar
nebūtų
gyvenimas
prasmingesnis, ar neišsipildytų svajonės,
jeigu švenčių ugnis rusentų širdyje visus
metus ir kasdien dovanotume vieni kitiems
atleidimą, pakantumą, meilę, gerą pavyzdį,
gerumą?
Su artėjančiais 2019-aisiais metais!

Jaunieji žurnalistai
Šiame numeryje – jaunųjų žurnalistų parengti
pasakojimai, kaip šventes pasitinka visos mūsų
gimnazijos klasės. Klausėme, kokia mokinių
nuotaika, ką gero nuveikė šiais mokslo metais, ką
dar žada veikti (2-3 puslapiai).
4 puslapyje įdėjome kryžiažodį, skirtą Lietuvos
valstybės atkūrimo šimtmečiui. Pirmajam,
teisingai išsprendusiam šį kryžiažodį ir atsakymą
atnešusiam į 16 kabinetą, padovanosime tušinuką.

Bičiuliai mano, jau Kalėdos...
Belieka tik Aukščiausiam padėkoti:
Už baltąją žiemos ramybę,
Už žalią spindinčią eglutę,
Už metų skubančią gausybę
Ir laikrody kukuojančią gegutę...
Visiems – kad nieko nepristigtų Nei meilės, laimės, nei draugystės...
Artėjantys Naujieji nepraleistų
Per jūsų slenkstį net mažos kiaulystės...
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Trumpai kalbėjo vienuoliktokai:
gyvenome puikiai, pusmetis buvo
puikus, gyvenome aktyviai, tad ir
kalėdinė nuotaika puiki. Visiems
linkime draugiškumo.

Labai labai švenčių laukia
septintokai, jau ir pirotechnika
apsirūpino... Į klausimą, kuo jų
klasė išskirtinė, atsakė, kad turi
daugiausiai dvejetų. Juokavo,
žinoma, septintokai šaunūs,
smalsūs ir aktyvūs mokiniai.

IG klasėje nuotaikos labai linksmos, visi
džiaugiasi atostogom ir artėjančiom šventėm.
Švęs šventes su tėvais, su draugais. Klasė šiek
tiek liūdi, kad serga jų auklėtoja, bet, aišku, turi
pavaduojančią auklėtoją, kuri jiems padeda, tad
kalėdiniam renginiui ruošiasi ir visi puikiai
sutaria, yra vieningi ir draugiški. Visai
gimnazijos bendruomenei linki gerų Kalėdų
(uždainuoja Birutės Dambrauskaitės dainą
,,Palinkėk man gerų Kalėdų“). Linki laimės,
pinigų, sveikatos, geresnio valstybės finansavimo
(nuaidi juokas).

Penktokai džiaugiasi, jog pirmąjį pusmetį jau
susipažino su nauja aplinka ir mokytojais. Džiaugiasi,
kad geri ir jie, ir auklėtoja. Su klasės draugais puikiai
sutaria. Tikisi, kad pirmasis pusmetis bus visai geras.
Penktokai aktyvūs ir popamokinėje veikloje – noriai
lanko būrelius, aktyviai dalyvauja renginiuose. Jie
išdavė paslaptį, kad planuoja savo pirmąją ekskursiją į
šokolado fabriką. Visiems labiausiai linki sėkmės
moksluose, stropumo, gerumo, nuoširdumo.

Linksmieji trečiokai sakė, kad šventes pasitiks džiugios
nuotaikos ir... rašaluotom burnom. Jie, matyt, tikri
moksliukai ir visi taip dirbo, stengėsi, kad net
išsirašalavo... Trečiokai aktyvūs ir užklasinėje veikloje:
lankėsi Subačiaus gyvenvietės bibliotekoje, buvo
spektaklyje ,,Batuotas katinas“, skaptavo moliūgus, puošė
eglutę Helovyno šventei, dalyvavo gamtamokslinėje
viktorinoje. Žodžiu, šventes pasitinka nuveikę daug
darbų, linksmi ir visiems linki smagių švenčių, gerai ir
saugiai pailsėti.
Smagu buvo lankytis pirmoje klasėje, kuri tokia maža, kad
gyvena lyg viena didelė šeima. Mokytoja džiaugėsi, jog vaikai
labai geri ir viskas pas juos puiku. Su klase buvo spektaklyje
Kupiškyje, drauge su tėveliais aplankė Uošvės liežuvį. Visiems
pirmokai linki draugiškumo, sėkmės, supratingumo.

Mūsų nepakartojami dvyliktokai teigė, kad šiuo
metu labai labai stropiai mokosi ir laukia
egzaminų. Dabar tai svarbiausias dalykas. Į
viską žiūri pozityviai, taigi nuotaikos puikios.
To paties linki ir visai gimnazijos
bendruomenei. Klasė įsijungia į visas pilietines
akcijas, gimnazijos veiklas, dabar ruošiasi
kalėdiniam renginiui.
Puikiomis nuotaikomis gyvena ir dešimtokai. Jie
aktyvūs sportininkai, saviveiklininkai, dalyvauja
visuose renginiuose, savanoriauja. Su klase lankėsi
kino filme, Kupiškio technologijos ir verslo
gimnazijoje. Apgailestavo, kad nemažai klasiokų
serga ( ,,Kvieskite daktarą!“). Visiems linki smagiai
sutikti šventes, gerų atostogų. Ypač sėkmės linki
dvyliktokams ir... patys sau!

Aštuntokai džiaugėsi, kad pusmetis prabėgo greitai, jis buvo darbingas:
jie ne tik mokėsi, bet ir dalyvavo projektuose Twining ir „Jie garsino
Šimonis. Kunigas ir poetas Antanas Strazdas“, tad buvo išvažiavę į
Šimonis, Rokiškį, Viniuje aplankė oro uostą, planetariumą. Visiems
linkėjo nedejuoti, o daugiau optimizmo, nes gyvenimas yra puikus jau
vien todėl, kad pas mus nebūna žemės drebėjimų ir baisių uraganų.
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Dauguma kalbintų šeštokų
pasidžiaugė, kad jaučia kalėdinę
nuotaiką: papuošė klasę, sniege
išmaudė penktokes, pasirengė
renginiui! Su klase lankėsi filme
,,Naujokas“. Smagu! Na, o mokytis
kartais tingisi, oi, kaip tingisi...
Šeštokų auklėtoja su mokiniais linki,
kad visi norai išsipildytų!

Antrokų nuotaikos linksmos, puikios, šventiškos, jie
visiems linki laimės, sveikatos, daug dovanų. Jų klasė
išskirtinė tuo, kad yra linksmi, draugauja tarpusavy, pas
juos visada daug šurmulio... Mokiniai dalyvavo
netradicinėje turizmo dienoje, Moliūgų šventėje,
Pasaulinėje gyvūnų dienoje, Mokytojų dienoje, Kalėdų
renginyje.
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1. Lietuvos miestas, kurį vadina Saulės mietu.
2. Lietuvos kunigaikštis, kuris suvienijo Lietuvą į vieną valstybę.
3. Pirmosios lietuviškos knygos autorius.
4. Valstybės pagrindinis įstatymas.
5. Senovės lietuvių meilės, laisvės deivė.
6. Žymiausios XXI a. Lietuvos plaukikės pavardė.
7. Pirmojo Lietuvos Prezidento pavardė.
8. Nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija.
9. Stambiausias ir seniausias ąžuolas Lietuvoje.

