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Nepastebimai pralėkė dar vienos vasaros šiltos ir malonios dienos. Medžių lapai pajuto žvarbaus šiaurės vėjo gūsius,
o pirmoji šalna, nukandusi darželio gėles, priminė: „Jau. Jau baigiasi pirmasis.“ Kas? Žinoma, pirmasis šių mokslo
metų mėnuo. Sakytumei, tik vakar skambėjo Rugsėjo 1 – osios skambutis. Kaip gyventi čia, mokykloje, kad tiek
pirmokui, tiek dvyliktokui, o ir kiekvienam kitam mokiniui, mokytojui, šie metai būtų patys ypatingiausi ir
nepamirštamiausi? Ir kad į klases kiekvieną rytą mokiniai visus metus ateitų taip:

Sakote, taip nebūna? O ar ne nuo mūsų pačių priklauso? Gal tam padės įvairios šventės, renginiai, akcijos? Ir kaip
kasmet gražus startas įsimintiniausių švenčių mokykloje – Mokytojų diena. Stiprybės, sėkmės ir gražių kūrybinių
idėjų, MIELI MOKYTOJAI!
Ugnė ir Agnė

MOKYTOJŲ DIENOS PROGA SVEIKINAME IR LINKIME:
MOKYTOJAMS
Vilmai, Rimai P. ir Vidmantui – niekada neprarasti noro dainuoti, šokti ir to mokyti mus, Danutei Š., Aušrai ir Simonai – dėkojame
už išmokytus žodžius, kurie padės rasti kelią į platų pasaulį, Lelijai ir Elenai – ir toliau grakščiu žodžiu vesti mus į gamtos pasaulį,
Ritai ir Zenonui – būkite drąsūs, stiprūs, vikrūs ir to mokykite mus, Angelei ir Danutei – nepasiklyskite tarp skaičių ir ne tik
lyginkite, dauginkite ar dalinkite, bet ir pridėkite, Genutei – ir toliau ieškoti gimnazijoje talentų, Rimutei N. – sėkmingai keliauti
po istorines epochas, Jolantai, Daivai, Žydrei, Jūratei, Alvai, Rasai, Danguolei – kantrybės su mažaisiais neklaužadomis, Rasai K. –
ir toliau saugoti mokinių vidinio pasaulio paslaptis, Ritai ir Raimondui – ačiū už mokymą susidraugauti su buitimi, Reginai – likti
visų mokinukų drauge, Ingai, Sandrai – ačiū už jūsų nuoširdumą, Linai, Vitai, Vidai T. – dėkojame už žinias, linkime ir toliau būti
pavyzdingomis gimnazijos mokytojomis, Raisai – ,,nepaleiskite“ griežtumo ir tvirtumo, Linai R. – ačiū už kelionę aplink pasaulį,
Vidmantei, Aušrai, Danutei – rūpinkitės ir toliau gimnazija, bet nepamirškite pailsėti, Vidai Š. – išlikti ir toliau ramia ir
pasitikinčia, Jurgitai – daug kantrybės dirbant tokį kruopštų ir atsakingą darbą, Ingridai – ačiū už rūpestį mūsų kalba. Ir direktorei
Vidai Šeškuvienei – dėkojame už rūpestį mumis ir linkime mylėti mus ir aukščiau išvardintus šiandien ir visados!!!
,,Gimnazijos pulso” vardu – Dovilė

ŠVENTINIS HOROSKOPAS MOKYTOJAMS 2014-2015 MOKSLO METAMS
Avinas
2015 metais avinai bus užsispyrę kaip niekad. Negailestingai badysite visus, kurie stos skersai kelio, o jeigu nestos – surasit ir
subadysit. Tačiau būkite atsargūs kovodami už savo svajones, kad nenusilaužtumėte ragų!

Jautis
Po jaučio ženklu gimusiems mokytojams šie mokslo metai bus labai svarbūs. Teks rinktis – nuo jūsų sprendimo priklausys viskas.
Labai svarbu rinktis išmintingai, nepasiduoti staiga užplūdusiems jausmams. Konfliktų vertėtų vengti, nes jie pridės papildomo
streso. Vengti raudonos
spalvos.
Dvyniai
Žvaigždės dvyniams žada atradimus. Jus sudomins nauji dalykai, tad negalėsite susikaupti savo pamokai. O jūsų kita pusė nuolat
skrajos mokykloje ištroškusi žinių ir smalsaudama dar neišgirstų naujienų.
Vėžys
Nors esate gimęs vaikščioti atbulomis, gyvenime jums puikiai sekasi eiti į priekį. Savo aštriomis žnyplėmis kartais skaudžiai
sužnybiate neklaužadoms ausis, o su gerais mokiniais sutariate puikiai ir kartu su jais iriatės pirmyn srauniu Viešintos upeliu ir
vedate jaunąją kartą į plačius vandenis.
Liūtas
Tiesiog esat gimęs valdyti ir karaliauti. Jums paklūsta net didžiausi neklaužados, jūsų skardus valdingas balsas aidi per visą
mokyklą, o gauruotos šukuosenos nesumaišysi su jokia kita galva. Maitinatės tik mėsiškais patiekalais, tad su vegetarais jums
nepakeliui.
Mergelė
Mokytojai, gimę po mergelės ženklu, šiemet bus labai santūrūs, ramūs bei mandagūs, todėl į mokinių krečiamas šunybes žvelgs
atlaidžiau. Bet ypač prisimins įvairiausias smulkmenas, todėl jei prieš mėnesį bus skyrusi kokią nors užduotį, ją būtinai prisimins.
Mergelės labai rūpinsis savo išvaizda, todėl neretai, paslapčia gali žvilgčioti į veidrodėlį ar nuspręsti pasigražinti.
Svarstyklės
Šie mokslo metai, svarstyklėms tikrai išeis į naudą. Galimi vienadieniai keblumai, bet kadangi neveltui svarstykles globoja Venera,
ji suteiks ramybės ir išminties. Pokyčių metas. Gali būti, kad kartais sveriant įsivels nedidelės paklaidos.
Skorpionas
Visiems yra žinoma, kad skorpionai pirmi negelia, tačiau šiemet gali būti kitaip. Jie bus viskuo nepatenkinti, kibs prie
nereikšmingų smulkmenų, su jais bus nesunku susipykti, tačiau labai sunku susitaikyti. Jei skorpionas sakys, kad viskas klostosi
puikiai, viskas aišku: prieš valandą jis tave apskundė direktorei. Nepaisant to, jie bus labai kūrybingi, savarankiški ir rimtai žvelgs į
savo darbą.
Šaulys
Šiais metais būsite labai taiklūs, šaudysite ir šaudysite. Taip bešaudydami galite kitiems įgristi, tad jie atgal šaus dvigubai stipriau.
Bet jums tai nerūpės – toliau šaudysite.
Ožiaragis
Šie metai žada jums labai gerus ir draugiškus mokinius, o jei mokiniai geri – negi gaila įrašyti ir geresnius pažymius . Šiais metais
mokiniai bus labai ramūs ir net nesiginčis su jumis. Nesedėkite namie, eikite į miestą, nes šiais metais jums pasiseks surasti naujų
draugų.
Vandenis
Šie metai žada jums daug permainų. Vaikai dažnai vėluos į pamokas, todėl daugiau laiko galėsite skirti sau. Jūsų klasėje turėtų
tvyroti linksma atmosfera. Vandeniai mėgsta laisvę todėl nebijokite per pamokas išeiti į lauka su mokiniais, juk niekas jūsų
nebaus dėl to... Šiais metais jums pasiseks arba meilėje arba loterijoje, taigi nusipirkite kelis loterijos bilietus.
Žuvys
Mokykloje šie mokytojai jausis kaip žuvys vandenyje. Vaikščios ramiai ir niekur neskubės. Kad klasės slenksčių mynimas netaptų
pernelyg monotoniškas , žuvytės mielai užsukinės į mokytojų kambarėlį puodeliui kvapnios kavos.
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