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Subačiaus gimnazijos laikraštis                                                                                                       2017 m.  gruodis   

 

 

Artėja šventos Kalėdos ir 

Naujieji Metai... Laukiame kažko 

nuostabaus, nepakartojamo... Kiekvienas 

norime pajusti savo širdies virpėjimą, kai 

laikrodžio rodyklės sustoja ties dvylika, kai  

susitiks metai… 

Bet šitas susitikimas labai 

trumpas – sekundė, dar mažiau... Metų 

dūryje mes tik sveriame ir peržiūrime savo  

darbus, vertybes, tarnavimą kitiems... 

  Labai norime, jog šią akimirką 

Jūsų veiduose šviestų vien džiaugsmas ir 

laimė... Visai gimnazijos bendruomenei  

linkime santarvės, laimės ir pakantumo, o 

kiekvienam atskirai  – meilės, džiaugsmo ir 

vilties. 

 Norime pasveikinti ir visus 

mūsų gimnaziją baigusius mokinius, ypač 

LXVIII laidos abiturientus, kurie šį kartą 

yra mūsų leidinuko svečiai. Geros jums 

kloties! 

Sėkmės žengiant į Naujuosius 

2018- uosius metus! 

       

 Jaunieji žurnalistai 

 

 

 

Būkite sveiki, mažyliai,- 

Ir barzdoti, ir pražilę... 

Ir visai, visai maži... 

Tebus šventė  ši graži! 

 

Oi, kaip aš ilgai ėjau- 

Dvylikoj šalių buvau, 

Turgų dvylika mačiau, 

Dvylika maišų pirkau… 

Bet labai labai skubėjau 

Ir  visus kely  pasėjau… 

 

Kas atspės, kur aš buvau, 

Dovanų tas gaus tuojau, 

Nes iš tų maišų nuo Miko 

Jums šis tas netyčia liko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame numeryje skaitykite: 

1. Kaip gyveni,  LXVIII  laidos  abituriente? 

Kaip sekasi, ką veiki? 

Ar prisimeni gimnaziją? 

Ko palinkėtum gimnazijos bendruomenei? 

          2.   Žurnalistinis tyrimas  ,,Įsimintiniausi  2017 –ųjų 

įvykiai“ 



 

 

  

 

1. Šiuo metu studijuoju Kauno kolegijoje biomedicinos 

diagnostiką. Sekasi puikiai. Mokslai labai įdomūs. 

2. Gimnaziją prisimenu dažnai, kartais aplankau, kai 

būna laisvi penktadieniai. Nueinu pas auklėtoją ir 

bibliotekininkę. 

3. Gimnazijai norėčiau palinkėti toliau tobulėti. O 

mokiniams toliau garsinti mokyklos vardą savo 

pasiekimais. 

        

 

 

 

 

1.Šiuo metu dirbu šiaurinėje Airijoje. Sekasi normaliai, 

bet sunku, ilgiuosi draugų ir šeimos. 

2. Gimnaziją prisimenu. Prisimenu, kaip per  istorijos 

pamokas pradėdavome kalbėti apie emigrantus, 

užsienį... Prisimenu ilgus pasisėdėjimus su kava pas  

mokytojas Vidutę, Ritutę, pas auklėtoją Raisą. Dar vis  

esant galimybei labai gera ateit į mokyklą. 

3. Pirmiausia linkiu mokytis, mokytis ir dar kartą 

mokytis... Kartoja tai visi. Niekada mes ir neklausėm 

šitų žodžių. Aišku, nuoširdžiai sakant, labai 

stengdavausi, bet mokslas ne man, matyt.. Na, o jūs 

siekit savo, gerbkit  mokytojus, auklėtojas ir siekit 

gyvenimo tikslų. Sėkmės!!! 

 

Martyna 

         Pakalnytė 

 

1. Šiuo metu dirbu, mokslus mečiau, nes nepatiko 

mokymosi programa. Planuoju vėliau stoti vėl mokytis, 

tačiau prieš tai reikėtų suprasti, ko noriu. 

2. Gimnaziją prisimenu važiuodama namo, kai 

pravažiuoju Subačių. Taip pat buvę klasiokai primena 

gimnaziją, nes santykių nenutraukėm, toliau visi 

bendraujam.  

3. Švenčių proga visiems palinkėčiau gerumo, meilės ir 

supratimo.  

 

Martyna Kesminaite 

 

 

 

 

 

1. Šiuo metu gyvenu Panevėžyje ir mokausi Panevėžio  

Kolegijoje Burnos higienos studijų programą, gyvenu 

„pusiau studentišką gyvenimą” (kadangi gyvenu ne 

barake).  Turiu nemažai laisvo laiko, tad galiu jį skirti ne 

tik mokslams, bet ir pramogoms, bendravimui su 

artimaisiais, draugais. Galiu pasakyti, kad man sekasi 

geriau nei gerai, blogiau nei puikiai, taigi, per viduriuką. 

2. Tai aišku, kad prisimenu. 

3.  Norėčiau visiems palinkėti saldžių mandarinų, 

linksmų ir jaukių švenčių bei produktyvių ateinančių 

2k18 metų! 

 

Karolina  

         Banytė 
 

1.Mokausi Panevėžio kolegijoje kineziterapiją. Sekasi 

labai gerai, mokslai yra sunkūs, bet labai įdomu, 

džiaugiuosi pasirinkusi šią kolegiją bei šią profesiją. 

2. Žinoma, prisimenu ir labai pasiilgau mokyklos, 

draugų ir mokytojų. 

3. Švenčių proga norėčiau palinkėti visiems sėkmės, 

kantrybės ir, žinoma, dvyliktokams linkiu stiprybės,  kad 

išlaikytų egzaminus ir įstotų ten, kur nori! 

 

 

Ugnė Kvietkauskaitė 

 

 

1. Šiuo metu bandau atsakyti į klausimus, sekasi gana 

gerai. Primena teksto suvokimo užduotis... 

2. Žinoma, kad prisimenu. Tikrai dažnai, nes visi 

geriausi prisiminimai atmintyje yra likę būtent iš ten. 

Susitikusi bendraklasius pagalvoju, kaip gera vėl būtų 

grįžti į gimnaziją, ruoštis kalėdiniam renginiui, 

šimtadieniams, iš naujo patirti tą šurmulį. Net 

prisiminimas apie arbatos pertraukėlę pas auklėtoją 

sukelia šypseną. 

3. Mokytojoms palinkėčiau kantrybės ir humoro jausmo, 

kad visas mokinių išdaigas priimtų... O jums, 

mokiniams, linkiu noro mokytis (žinau, skamba 

juokingai) bei fantazijos krečiant  išdaigas ... Ir juoko! 

Daug, daug juoko. Sėkmės! 

 

Agnė Ribokaitė 

 

 

Neda  

     Klimavičiūtė 

 



 

  
1. Šiuo metu studijuoju Šiaulių valstybinėje kolegijoje 

(ŠVK). Manau, sekasi gerai, kadangi dėstytojai geri, 

supratingi, o kai kurie bendrauja net kaip su draugais, 

tad paskaitos tampa linksmesnės bei įdomesnės. 

Bendrakursiai taip pat draugiški ir linksmi, tad viena kita 

nuobodesnė paskaita pralekia greičiau. O ir pažymiai 

daug geresni nei mokykloje. Nors tenka rašyti labai daug 

darbų,  mokslai vis vien patinka, nepaisant to, jog  

kartais pagalvoji, kaip gera būtų nesimokyti ir nevargti 

su rašto darbais.  

2. Gimnaziją prisiminti tenka dažnai. Kartais net 

sėdėdama  paskaitoje pasiilgstu mokytojų pastabų, 

kurias duodavo dėl telefono ar kalbėjimo. Taip pat 

dažnai prisimenu įvairius nutikimus gimnazijoje, kurie 

skatina susimąstyti, ar gimnazijoje kas nors pasikeitė 

mums išėjus. Kartą buvau nuėjusi į gimnaziją, manau, 

kad,  kai bus daugiau laisvo laiko, ją aplankysiu dažniau. 

3. Ateinančių švenčių proga mokiniams norėčiau 

palinkėti neišprotėti nuo mokslų, o mokytojams 

palinkėčiau neišprotėti nuo varginančių pareigų. 

 

Inga Ragauskaitė 

 

 

Šiuo metu aš mokiausi Vilniaus kolegijoje (VIKO)  

Agroverslą ir technologijas. Mokslas nėra lengvas, reikia 

labai daug jam  paaukoti laiko. Mokausi tokių dalykų 

kaip rinka, verslo vadyba, ekonomika, matematika. 

 Taip, prisimenu gimnaziją, kur čia pamirši septynerius 

metus. 

 Būsimiesiems studentams linkiu išlaikyti visus 

egzaminus, o mokytojams kantrybės.  

P.S Būsimieji studentai, nebijokit egzaminų, aukštojoje 

dar ne tiek jų bus. Ir egzaminą lemia ne tik mokslo 

žinios, bet ir sėkmė. Todėl artėjančių švenčių proga 

linkiu jums daug sėkmės. 

 

Viktorija Kopūstaitė 

 

Sveiki, buvau savanoris, bet buvau komisuotas (atleistas 

nuo tarnybos), nes turiu sąnario ligą. Dabar ieskau 

darbo. Tiek is manęs. 

Gimnazija kartais prisimenu. 

Visiems linkiu sėkmės ir laimės  

ateinančiais metais. 

Rendvaldas Čirgelis 

 

 

 

 

1. Studijuoju. Sekasi tikrai neblogai . 

2. Palyginus labai dažnai. Dažnai norisi ten bent kelioms 

valandoms sugrįžti, pabendrauti su mokytojais ir 

draugais, tačiau ne visada galima surasti tam laiko... 

3. Švenčių proga visiems linkiu svajonių išsipildymo. 

Kalėdos - pati gražiausia šventė metuose, kuomet vieni 

kitiems dovanojame savo gerumą ir buvimą šalia. Linkiu 

nebūti vieniems, prisiminti senus draugus, artimuosius ir 

pažįstamus, dalintis šypsena ir jaukumu. Visiems gražių 

švenčių linkiu, lai išsipildo jūsų norai ir troškimai bei 

lydi didžiausia sėkmė! 

    Asta Zdažinskaitė 

 

 

Sveiki, su jumis sveikinasi Algimanta. Tikiuosi, dar 

nepamiršote. Taigi šiek tiek apie save. Šiuo metu aš 

studijuoju lietuvių filologiją ir leidybą Vytauto Didžiojo 

universitete, Kaune. Netrukus baigsiu egzaminų sesiją ir 

lauksiu Šv. Kalėdų! Pasisekė, kad pasiruošti Kalėdoms 

turėsiu daug laiko. Mokytis man patinka, nors yra ir 

sunkių dalykų. Tikiuosi, šios studijos manęs nenuvils.  

Gimnaziją aš, žinoma, prisimenu, tik gaila, kad labai 

sunku ją aplankyti dėl laiko stokos. Prisimenu ir 

nuostabias mūsų gimnazijos mokytojas! Naudodamasi 

proga norėčiau pasakyti AČIŪ mokytojai Vitai 

Špokauskienei už lietuvių kalbos žinias, kurias gavau 

mokykloje. Norėčiau pasakyti, kad pasiilgau šurmulio 

pertraukų metu bei klasiokų, malonių budėtojų ir mūsų 

geriausios patarėjos Vidos Šateikienės.  

Švenčių proga  norėčiau palinkėti, kad visi brangūs 

artimieji susirinktų prie šventinio stalo, tai svarbiausia! 

Taip pat linkiu įžiebti Kalėdų dvasią ne tik savo, bet ir 

kitų žmonių širdyse. Dalinkitės džiaugsmu su visais. 

 

Algimanta Raubaitė 

 

 

1. Šiuo metu tarnauju Lietuvos kariuomenės Karaliaus 

Mindaugo Husarų batalione. 

2. Kartais prisimenu. 

3. Ko gi čia būtų galima palinkėt? Šventes atšvęskit su 

artimais žmonėmis. 

 

Karolis Šateika 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-aisiais, kaip ir kiekvienais metais, 

gimnazijoje būta reikšmingų įvykių, sukakčių, 

įsimintinų susitikimų, naujų tradicijų. 

Susikūrė ir naujų kolektyvų. Kas labiausiai 

patiko, ką labiausiai įsiminėme, įvertinome, 

atskleidžia mūsų žurnalistinis tyrimas. 

Helovinas – I VIETA 

 

Didžiausią pasisekimą pelnė Subačiaus 

gimnazijos mokinių tarybos organizuotas 

renginys-helovinas. 

Radistų prizas – II VIETA 

 

Abejingų nepaliko  mūsų gimnazijos 

dalyvavimas Mokyklų kovose.  Organizuotame 

žiniasklaidos portalo ,,DELFI konkurse  

laimėjome 2 vietą ir prizą - 10 vienetų „Dos 

Pollos“ oro gultų. Nuoširdžiai dėkojame 

visiems balsavusiems.! 

Laikraštuką rengė jaunieji žurnalistai Almantas, 

Samanta, Diana, Raminta, Kornelijus   Ir mokytoja Vita Š. 

 

  

 

,,Mokytojai – mūsų draugai“ – III  VIETA 

 

Šis gimnazijos tarybos renginys“patiko 

visiems, nes mokytojai ir mokiniai kartu atliko 

užduotis ir susidraugavo.  

Gimnazijos jubiliejus – IV VIETA 

 

Tokį jaudinantį momentą balandžio 29 dieną 

išgyveno Subačiaus gimnazijos bendruomenės 

esami ir buvę nariai. Šiais metais gausų svečių 

būrį sukvietė į gimnazijos  70-mečio jubiliejų. 

,,Subačiaus band“  susikūrimas – V VIETA 

 

 Visus sužavėjo moksleivių pop grupės 

„Subačiaus band“ pasirodymas. 

Mokytojų ansamblio susikūrimas –VI VIETA 

Subačiaus gimnazijos jubiliejaus proga 

susibūrė mokytojų ansamblis, kuris nepaliauja 

stebinti mūsų. Vadovė – V. Aleknienė 

 


