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DIDŽIAI GERBIAMI ABITURIENTAI,_ 1  
IŠPLAUKIANTYS IŠ PAMARIO ŠVENDRYNŲ Į 

PLATESNIUS VANDENIS! BROLIAI IR SESERYS 

VYDŪNE!   

Sveikiname Jus iškėlus bures, linkime palankaus vėjo ir skiriame K. Jablonskio dainą 

„Mano laivas išplauks“: https://www.youtube.com/watch?v=dCgz9hDDEZg. Čia rasite laivą, 

plaukimą, emociją – vadinasi, beveik į temą (o kas tas apdainuojamas „tu“, ne mūsų reikalas). 

Patariame: Apkabinkite savo besigraudinančius tėčius ir mamas, tik labai nesielvartaukite: 

labai gali būti, kad jie graudinasi ne todėl, kad juos paliekate, o dėl to, kad tapo pernelyg 

akivaizdu, kaip nenumaldomai slysta laikas. Tačiau kiek toje laiko slinktyje gražių akimirkų! 

Juk tai išdžiovina ašaras, išskleidžia šypseną... 

▪ Didžiuojamės, kad po paskutinio skambučio visi abiturientai nutraukė ryšius su mafija, o 

Dovydas, Edvinas, Lukas ir Saimonas net pasuko garbingu savanorio keliu. 

▪ Atskleidžiame ilgai slėptą paslaptį. Mokslo  metų pabaigoje viena atidi  akis  

netikėtai  aptiko dar vieną  abiturienčių dvynių porą – šįkart blondinių. Žinoma, 

merginos neprisipažino, tvirtino taip supanašėjusios per ketverius draugystės metus. Bet mes 

supratingai šypsomės – tiesos juk nenuslėpsi: tik žvilgt, ir viskas aišku. 

▪ Reiškiame didelį susirūpinimą, ar daugiavaikė Lilijos ir Sauliaus Zdanevičių šeima sulaukė 

deramo Prezidentūros, Vyriausybės, Seimo, pagaliau Savivaldybės dėmesio. Kur socialinės 

išmokos, dovanos, medaliai?! Juk ne 10 ir net ne 11, o 101 vaikelis išleidžiamas į Pasaulį. 
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APIE XX ABITURIENTŲ LAIDĄ – VYRIAUSI IR 

JAUNIAUSI VYDŪNIEČIAI 
 

APKALBA MOKYTOJAI 

 

Marina Stirbienė:  
Besistengiantys pagal 

galimybes, geranoriški, 

suvokiantys, kad į juos 

lygiuojasi visa gimnazija. 

Daiva Abišalienė: Vis dar 

ieškantys...  Sandra 

Tamašauskienė: Mano 
mokytojai. Saulius 

Zdanevičius: Nebuvau dar 

sutikęs gyvenime tobulų 

žmonių, bet šioje laidoje 

sutikau. Lilija Zdanevičienė: 

Žiopliukai, gražūs patys sau. 

Bet labiausiai visiems 

suprantamas posakis: 

„Riniuniuniu kap zeimarys“. 

O ypač vienam konkrečiam 

asmeniui – Rusnės bebrui. Jis 

žino, apie ką kalbama. 

Anonimas 1: Visuomet 

prisijungę – tikisi, kad nebus 

„be ryšio“ (čia tik tam tikrai 

daliai), besitikintys, kad   

telefonas   išspręs   visas 

 

problemas. Išnaudokite savo 

smegenis. Anonimas 2: Tai 

laivas, kurio keleiviai ne visi 

žino, į kurį uostą plaukia. 

Anonimas 3: Svajotojai  

fantastai. Rūta Pociuvienė: 

Laimingi. Jaunystei natūralu 

būti  laimingai. 

 

… IR PIRMOKAI 
 

● Nesvarbu, ar lyja lietūs, ar 

sunkiausias kontrolinis, sutikti 

koridoriuje jie vis tiek šypsosi. 

Geros nuotaikos užtaisas. ● 

Dažnai užima teniso stalą –  

vadinasi, aktyvūs. ● Didelės 

žuvys mažame akvariume  – jie 

dideli ne tik ūgiu, bet ir 

pasižymi neblogu ego. ● 

Garsiai šneka – vos įeini pro 

pagrindines duris, girdi, kad   

jie   kažkur   netoli  sėdi. 

● Atrodo kaip suaugę ir 

protingi žmonės, bet per 

mokslo metus įsitikinau, kad 

jie yra tik dideli vaikai... 

 

● Padedantys nelaimėje (kai 

reikia rašyti savarankiškus). 

●Mūsų ketvirtokės yra pačios 

gražiausios ir dailiausios 

panelės, o vaikinai – 

inteligentai   ir  džentelmenai. 

● Visi ketvirtokai šaunuoliai 

jau vien dėl to, kad nuėjo 

 tiek toli (bent man ketvirta 

gimnazijos klasė atrodo 

toooli)! ● Visuomet atrodo, 

jog ketvirtokai labai vieningi 

ir draugiški. Retai kada 

pamatysi abiturientą vieną, 

neapsuptą krūvos draugų. ●  

Draugiški, turiu omenyje, kad 

nepagalvotum, jog kuris nors 

iš jų galėtų būti grubus, 

nepagarbus     su    žmonėmis. 

● Ketvirtokai atrodo, kaip 

mes sakome, „pasikėlę“, nes 

visada vaikšto grupelėmis, 

bet, manau, pabendravus jie 

būtų visai   malonūs   ir   

draugiški.● Jie visi labai gerai 

sutaria, vienas kitam padeda. 

(Nukelta     į     2-ą     puslapį). 
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(Atkelta   iš   1-o   puslapio)  

● Ši ketvirtokų laida yra labai 

draugiška, visi atrodo labai vieningi 

ir linksmi. Ir bus labai liūdna kitais 

metais jų nematyti Vydūne. 

 

PRISIMENA MOKYTOJAI 
 

Marina Stirbienė: Kai prieš 

Adventą ėmėme repetuoti giesmę, 

maloniai nustebino, kad į tas 

repeticijas visi labai gražiai, 

tvarkingai subėgo.  M u ms visiems 

buvo svarbu parodyti, ko išmokome 

pamokose, ir suteikti mokyklai 

džiaugsmo. Taip patiko giedoti, kad 

planavome paruošti giesmę ir 

Velykoms. Bet šis planas liko 

neįgyvendintas, tai paskutinei 

asamblėjai spontaniškai (likus 

valandai iki jos) buvo paruoštas 

lotynų choras. Įdomiausia, kad   

neatsirado   nė   vieno    „kas?“ 

„kur?“ ,,kada?“ Tik paprašė dar 

parepetuoti. Tai visi greitai klasėse, 

koridoriuose parepetavome 

atskiromis grupelėmis. Rūta 

Pociuvienė: Visada galėjau 

pasitikėti Milda. Suvienijo iš 

skirtingų klasių suėjusius žmones. 

Ačiū jai už tai. Sandra 

Tamšauskienė: 9 klasės pabaigoje 

kelionė į Čekiją. Linksma buvo po 

nakties žiūrėti į „kankinius“, 

tęsiančius kelionę. Ir kelionė 

dviračiais į Kintų stovyklavietę, kaip 

Domantas tapo Fredžiu. Virginija 

Kisielienė: Mainai su Vesterštėdės 

gimnazija ir daug nuotykių 

kelionėse: „Pirma ir, tikiuosi, pati 

geriausia meilė“. Daiva Abišalienė: 

Vienintelis dalykas ateina į galvą – 

mainai!!! Linksmi, muzikalūs, 

išradingi, gabūs mainų vaikai! 

Anonimas: Sutikau daug įdomių 

žmonių, iš kurių „išmintingi 

apgalvoja savo mintis, o kvaili jas 

pagarsina“. Lilija Zdanevičienė: 

Sudėtinga trumpai pasakyti. Na, gal 

vienas nutikimas, kai su Sauliumi 

organizavome pasivažinėjimą 

dviračiais. Susidarė nemaža grupė. 

Mes pasiruošėme savo rakandus 

košei virti... Ir ką jūs manot? Ryte 

sutartoje vietoje susirinko būrys 

dviratininkų: keturi mokytojai ir 

Lukas Montvilas. Cha. Cha. Cha. 

Anonimas: Ateini į pamoką, o 

ketvirtokų klasėje nėra! Gerai, kad 

tai nutiko vieną kartą per mokslo 

metus ir teisėtai turėjome dvi 

valandas poilsio! Anonimas (?!): 

Nepamirštama vieno mokinio  frazė: 

„Mokytoja, kodėl nepasakėte, kad 

man  reikės  matiekos  egzamino?..“ 

 

… IR PIRMOKAI 

 

●  Šiuo metu man į galvą šovė vienas 

linksmas įvykis. Vieną dieną mes 

ramiai sėdėjome pamokoje ir 

netikėtai          išgirdome         gaisro 

signalizaciją. O kai visi gimnazistai 

susirinko aktų salėje, buvo pranešta, 

kad signalizaciją įjungė keli 

ketvirtokai. Juokingiausia, kad iš 

karto supratom, kurie, nes po kiek 

laiko kaip ančiukai, nuleidę galvas, į 

aktų   salę  įžengė   keli  abiturientai. 

 ● Man   įdomu,   kodėl   ketvirtokai 
„kybina“ naujai atėjusias pirmokes. 

Man, kaip naujokei, buvo labai 

keista, nes po savaitės jau gal kokie 

trys rašėte man. Kvietėte į šokius, į 

vakarėlius... Bet gal buvot užmiršę 

mano amžių? :) ● Vieni tiesiog 

praeina, o kiti nuo metų pradžios 

spintelėm apsikeisti prašo. ● 

Atrodo, jog niekas iš jų manęs 

nepažįsta, bet einant pro šalį 

pavadino ilgakase, tikriausiai dėl 

ilgų plaukų. Smagu, kad kažkas 

pastebi ir draugiškai pakomentuoja.  

● Labiausiai įsiminė Mokytojų 

diena. Jie visi buvo labai draugiški 

ir linksmi, kada vedė pamokas. ● 

Nėra nieko įsimintino, nebent kad 

draugavau su vienu iš jų. ● Žaidėme 

tarpklasinėse futbolo   varžybose   su 

ketvirtokais. 

  ● Stalo teniso žaidimas Vydūno fojė. 

● Abiturientai vaikinai yra labai 

šaunūs, nes jie pasisiūlo pavežti iki 

namų. ● Momentas, kai Saimonas 

giedojo „Aleliuja“ per Kalėdų 

šventę. Visi žibintuvėliais švietė. 

Dar dabar prisiminus šiurpuliukai per 

kūną  laksto. 

LINKĖJIMAI (TIEK, KIEK TILPO) 

Direktorė: Linkiu atsiminti, kad ne vieta puošia žmogų, o žmogus puošia vietą. 

Bibliotekininkės Dalia ir Gražina: Linkime, kad tolimesnis Jūsų gyvenimas būtų sėkmingas ir laimingas. 

Lilija Zdanevičienė: Linkiu visiems pasirinkti gerą profesiją  būti gerais žmonėmis. Ir noriu būti su tais, kuriuos 

myliu. Vėliau tegul mane pamils. 

Audronė Česnakevičienė: Visiems abiturientams linkiu pastebėti ne tik savo grožį, išsakytą protingą mintį, savo 

pažymį, bet ir tėvų meilę, auklėtojų nuolatinį rūpestingumą, mokytojų kantrybę, bendraklasių veidus (ne  feisbuke). 

Linkiu visada būti (su) mylimais, mylinčiais žmonėmis. 

Saulius Zdanevičius: Pradėkite daryti darbus, kuriuos norėtumėte matyti pasaulyje, ir pasaulis Jums pasakys AČIŪ. 

Linki pirmokai 

• Siekit savo svajonių, o ne kitų :) • Edgarai S., nors nežinai, kas aš, bet Tau norėčiau palinkėti geros vasaros, gerų 

studijų metų. Ir tikiuosi, kad dar teks susipažinti su Tavimi per giminės susitikimą ar kur nors. :) Tai sėkmės, sūnėne!!! 

• Sveikinu užaugus ir linkiu pasikloti puikius pagrindus tolimesniam gyvenimui. • Nelinkiu jums suaugti... • Noriu 

palinkėti, kad ir toliau būtumėte tokie paslaugūs, atidarytumėte duris merginoms, pavežtumėte namo ir... kad 

nerūkytumėte, mat daugeliui nepatinka rūkantys vaikinai ir merginos... • Pokšt ir baigėsi geriausios dienos geriausioje 

gimnazijoje! Bet neliūdėkite! Siekite savo svajonių, nebijokite išbandymų, nes nėra kliūties, kurios neįveiktų žmogus 

su dideliu noru! Sėkmės, nepasiklyskite tarp gerų ir blogų gyvenimo takelių! 
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