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Mokinių balsas 

  Turinys 

    Įžanginis žodis 

1 psl. 

Palinkėjimai  

2 psl. 

Aštuntokų mintys apie 
progimnaziją 

3psl 

Mokinių kūryba 

4 psl. 

 

 

Atostogos jau visai čia pat, todėl daugelis iš mūsų laukia 

šiltų orų ir jaukių vakarų su draugais ar šeima. Paskutinės  mok-

slo dienos mums atneša daug įdomių naujienų, o kai kuriems 

suteikia ir paskutines galimybes pasidžiaugti mūsų progimnazi-

ja. Mokslo metai sparčiai artėja į pabaigą, tad aštuntokų 

neišvengiamai laukia  

 

Paskutinio skambučio šventė! 

 

Linkime, kad praleistas progimnazijoje laikas  būtų kupinas 

nepamirštamų įspūdžių, kad tvirtos akademinės bei praktinės, 

čia įgytos žinios atneštų daug naudos. O už mokyklos ribų širdį 

tedžiugina žydinčių gėlių kvapai ir spalvos…  

Šių mokslo metų paskutiniame laikraščio numeryje linkime 

visiems  progimnazijos mokiniams kuo šiltesnės ir įdomesnės 

vasaros, kad laikas, praleistas per vasarą, nenueitų perniek. 

 Kuo įvairiausių ir nuostabiausių įspūdžių teatneša Jums 

vasara! 
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     Laikraščio korespondentai pakalbino 8c klasės auklėtoją  
                                   Aliną Burą 
   
   Kuo Jums įsimins ši Jūsų auklėtinių laida? 
 
    Auklėjau 8c nuo septintos klasės. Nors sudėtinga pasakyti, kad 
auklėjau, tiesiog kartais buvau su jais, džiaugiausi jų laimėjimais, 
pasiekimais, liūdėjau, kai jiems skaudėjo ar nesisekė, kartais kar-
tu su jais dalyvaudavau jų šventėse, varžybose, ekskursijose. Ma-
ne visada žavėjo jų nuoširdumas ir paprastumas. Jie man buvo to-
kie vieninteliai ir nepakartojami...        
O dabar jie užaugo.  Baigia progimnaziją ir išeina... O aš vėl liksiu 

kartoti kurso. 
        Malonu man, auklėtojai, kad auklėtiniai labai organizuoti, kūrybingi, meniški... Juos ma-
čiau visokius: šokančius, dainuojančius, sportuojančius, piešiančius, gražinančius mokyklos 
interjerą ir sprendžiančius globalinius klausimus moksleivių olimpiadose.    Smagūs, nuotai-
kingi, geranoriški, mandagūs – tokie jie išliks mano atmintyje... 
        Sėkmės, Drąsos, Pasitikėjimo savimi, mielieji mano auklėtiniai!            
  
           Ko palinkėtumėte  visu auklėtojų vardų  išeinantiems mokiniams? 
 

        Mieli aštuntokai! Linkiu, kad Jūsų akys žibėtų net ir dėl mažmožių! Stenkitės surasti 
tai, kas nuolat stebintų ir teiktų džiaugsmo. Niekas kitas juk laimės nesukurs - tik patys. 
Užkrėskite aplinkinius džiaugsmu, būkite nuoširdūs ir mėgaukitės gyvenimu... 

        Visiems mokiniams linkiu gerai pailsėti per vasaros atostogas. Linkiu, kad tolimesnis 
kelias į Mokslo šalį būtų kuo tiesesnis, kuo teisingesnis, 
kuo džiaugsmingesnis. 

       Jūsų Tėveliams linkiu sveikatos, visada būti kartu su 
Jumis. 

                     GERO KELIO! 

  

        Ko palinkėtumėte  išeinantiems mokiniams? 

   Siekti užsibrėžtų karjeros tikslų, neprarasti motyvacijos, pažinimo troš-
kimo. 

      Kuo Jums įsimins ši laida?  
   Kiekvienas mokinys po savęs palieka tam tikrų prisiminimų, senti-
mentų. Ši laida iškristalizavo klasės auklėtojų ir auklėtinių santykių evo-
liuciją. Mes visi matėme, kaip tobulėjo mūsų auklėtiniai, naudodamiesi 
progimnazijos modernia ugdymosi aplinka ir mūsų mokytojų kūrybine 
energija. 
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Aštuntokų mintys apie mokyklą, joje praleistą laiką,  

mokytojus ir draugus. 

          Ketveri metai prabėgo  labai greitai. Kai atėjome į mokyklą, viskas buvo nauja ir nematyta, bet da-
bar viskas pasidarė labai pažįstama ir artima. Pasiilgsime visų moky-
tojų, pažįstamų mokinių iš paralelinių klasių ir paliekamų įdomybių. 
Deja, jau laikas susipažinti su naujais mokytojais, mokiniais ir nauja 
mokykla. 

 Mokytojams linkime daug kantrybės bei gerų mokinių, o bū-
simiems penktokams linkime išlikti drąsiems ir nebijoti naujų moky-
tojų bei aplinkos. 

                                   8a klasės mokiniai         

           Mes, 8b klasės mokiniai, norime pasidalinti pačiais nuoširdžiausiais 
prisiminimais apie praleistą laiką Švenčionių progimnazijoje. Pradėkime 
nuo to, kad mieliausi prisiminimai susiję su nuostabiais šios mokyklos va-
dovais, mokytojais ir mokiniais. 
Prisimename sunkius kontrolinius, kurių metu mus padrąsindavo ir pra-
linksmindavo mokytojai, o kai liūdėdavome – paguosdavo. Gera prisiminti 
linksmas išvykas, kai buvome visi kartu ir mokytojų veiduose spindėdavo 
šypsenos. Vyko nepakartojami renginiai, varžybos, viktorinos, kurios padė-

jo tobulinti savo įgūdžius dirbant komandoje. 
Norime pasakyti nuoširdų ačiū mokytojams ir mokiniams už palaikymą, padrąsinimą, už atvertas 

žinias į platesnį žinių ir mokslų pasaulį. 
                             8b klasės mokiniai 

          Mes prisiminsime aktyvų dalyvavimą Bendruomenės ir Karjeros 
dienose, I vietos laimėjimą protmūšyje ir viktorinoje apie AIDS. Noriai 

ruošėme kalėdinį vaidinimą, vykome į Ignalinos  muziejų, dalyvavome 
edukacinėje programoje „Žeimenos krašto pažinimo takais“. Visiems 
linkime sėkmės, ištvermės, sveikatos ir tariame AČIŪ už viską. 

                                                                                  8r  klasės mokiniai 

                                                                                                                             
Mes esame be galo dėkingi visiems mus palaikiusiems ir 

neleidusiems pasiduoti mokytojams, tad norime jiems palinkėti 
daug stiprybės, laimės bei kantrybės dirbant tokį sunkų, bet gyven-
imą padarantį gražesni darbą.  

O visiems mokiniams mūsų klasė nori palinkėti stropių mok-
slų, kantrybės, daug džiugių akimirkų ir svajonių išsipildymo. 
Dabar mes tikrai tvirtai galime pasakyti, kad mokykloje praleistas 
laikas yra pats gražiausias laikotarpis gyvenime.  

8c klasės mokiniai 



  

 

   
*** 

Pažvelk pro langą, 

Pamatyk, 

Ką slepia glūduma nakties, 

Pravėrus šydą paslapties. 

 

Tau atrodys - ten pavojai, 

Glūdi tuštumoj nakties, 

Bet ten tu rasi - 

Sau vilties... 

 

Nei blogio, 

Nei pavojų ten nėra, 

Tik širdies Tavosios tuštuma. 

 

Ir tik tamsa suprast tegali, 

Koks vienišas esi, 

Šviesos pritvinkusiam pasauly. 

 

 

*** 

Labas  - ištarti nespėjai, 

O jau laike sudūlėjai, 

Palikęs mane vieną, 

Tą lietingąją dieną, 

Kai nebeliko tavęs, 

O po to ir manęs, 

Nes tu pradingai, 

Išnykai, palikai, 

Klajoti mane 

Vieną nežinioje, 

O pragaras vis šaukia mane, 

Bet mano sielos nėra, 

Pasiglemžei ją, 

Sugniuždęs mane, 

Tad man žemėj nieko neliko, 

Nes viskas pranyko, 

Kai tavęs nebeliko. 

      Agnė Semėnaitė, 8c klasė 

Lietaus dainelė 

Lijo lijo lietūs 

per varliuko pietus. 

Sugadino puotą, 

pasikinkęs šluotą. 

O varliukas šlampa, 

bet numoja ranka: 

- Kas man tas lietutis! 

Šlapias ir gaivutis. 

 

Draugai 

Turime visi draugus - 

kietus, gerus ar linksmus. 

Tiriam nuotykius keistus - 

Statom lego ir šokius 

Ir surandame lobius. 

 

Bet ir pyktis mus užplūsta, 

Ir visa draugystė žūsta. 

Bet balom visom išdžiūvus, 

Vėl draugystė bus, kaip buvus. 

Namas 

Pastačiau aš namuką 

ant Nemuno kranto, 

Suradau aš stirniuką,  

jis obuolį kramto... 

 

Radau aš ančiuką,  

mielą, pūkuotą. 

Pasikviečiau Čiuką, 

šuniuką mažiuką. 

 

Ir taip gyvenu 

savo namuke 

ilgai ir smagiai!               

 

 Tėvynė 

- Kas ta tėvynė? - 

mamytės paklausiau. 

- Tai tavo gimtinė: 

tai visas tas laukas, 

gėlė patvory, 

darželis, vijoklis, 

tai medis ir pieva, 

ir senos sūpuoklės... 

Tėvynė tavoji - 

SKAISTI LIETUVA! 

 

Augustė Ivanova,  5c klasė 


