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TAI, KA VISI NOREJOM PASAKYTI
Per šiuos ketverius metus mes dažnai ant jūsų supykdavom, norėdavom jus
paduoti į teismą, išmesti iš darbo ir dar pasityčioti.
Bet tai būdavo tik to momento emocija.
Mes to nenorėjom.
Nuoširdžiai atsiprašom, nes mes išgyvenom didžiausias permainas gyvenime.
Emocijos liedavosi per kraštus. Turėjom susigyvent su savim, besikeičiančia aplinka,
požiūriu į mus ir besibaigiančia vaikyste. Na taip, kartais visi mokyklos reikalai viską
tik dar labiau apsunkindavo, bet mes priėmėm tai kaip iššūkius ir susigyvenom su
jais. Jie mus grūdino ir augino. Tokia patirtis yra privaloma, nes kitaip neišmoksi
gyventi. Turi mažais žingsneliais perlipti per sunkiausias patirtis, kad vieną dieną būtų
lengviau. Kad viskas atsipirktų.
O, kiek mes jums nervų ištampėm... Gal jūs prie to pripratę, bet tikimės, kad per
vasarą viskas atsistatė. Dėkojam, kad suprasdavot mus ir ne visada pasielgdavote
taip, kaip turėjote pasielgti. Kartais jums plyšdavo kantrybė, nes mes tikrai
nemandagiai elgdavomės. Bet po to susitaikydavom iki kito karto. Ir taip ketverius
metus. O dabar, viskam likus praeity, galit atsikvėpt.
Tariam sudie ir linkim jums daug kantrybės. Taip pat stiprybės, valios, ryžto. Jūs
mums įrodėt, kad susitvardyt įmanoma ir dėl visko susitart taip pat įmanoma
kalbantis. Nebijant pasakyt savo nuomonės, derinantis. Sveikinam ir jus – jūs
išleidžiat dar vieną laidą! Nepamiršim visų jūsų pamokų ir širdyse išliks patys šilčiausi
prisiminimai.
Miglė, 8c

Padėkos žodis
Aš labai noriu padėkoti, kad mus užauginote tokiais žmonėmis. Jūs buvote lyg antra
šeima. Išklausydavote, patardavote, paguosdavote visai kaip ir mūsų tėvai. Tikrai
nesigailiu atėjus čia ir sutikus tokius mokytojus, kurie visi yra puikūs! Jūs mums
davėte daugybę patarimų, kurie mums labai pravertė gyvenime. Taigi sakau jums
didelį AČIŪ už šiuos nuostabius ketverius metus.
Ugnė, 8c

Mokytoju frazes
E. Skirgaila
Nesijaudinkit – gerai nebus.
Tu šiandien geros formos.
Pasirink mylimą darbą ir tu nedirbsi. Tu mėgausies.
Ir graži, ir protinga.
Pist pist ir atsisuko smegenys.
Kaip ten sako: nekišk rankų prie š, po to smirdės.
Adidas – Kauno invalidas.
J. Dominienė
Pamanysi iš naujo.
Vieną išsprendžiat gerai – vienetas.
Nulį išsprendžiat gerai – dovanoju vienetą.
Aš kaupiu tik pensiją.
R. Pabedinskaitė
Aš ne vakar gimus.
V. Vaičiukynienė
Ko čia nesuprast? Ko jūs nemokat? Viską jūs mokat.
Neapsikakok besistengdamas. Steni ir steni ten.
Tu jau ne vaikas, vaikeli.
J. Vitkutė
Pasikviesim vaiko vergovės komisiją.
Gal ir tu užaugsi.
Ateikit į konsultacijas. Ten pašnekėsim apie meiles, romanus,
dramas.
V. Milčevičienė
Ė, žvaigžde tu.
D. Pūkienė
Daryti reikia tai, ką reikia daryti, o nedaryti tai, ko nereikia daryti.
V. Gelčienė
Aš moteris, man galima keist savo nuomonę.
Kaip per stuburą su lygintuvu.
Jūs ne visada galit manim tikėt.

Mokytojau Artūrai Šakaly,
Be Jūsų mes nebūtume išmokę taisyklingai ir
tvarkingai naudotis kompiuteriu, išmokę dirbti
su naudingomis programomis. Kiekvieną
pamoką Jūs džiaugdavotės dirbdamas
savo darbą ir įdėdavote į jį daug pastangų.
Ačiū, kad parodėte kelią į ateities pasaulį ir
padėjote mums prie jo priprasti.
Miglė, 8c

Nina Fedotova yra gera mokytoja, labai
padėjo papildyti rusų kalbos žodyną,
išmokino viską, ką galėjo. Ji griežta
mokytoja, bet labai gera.
Tomas, 8a
Aš labai džiaugiuosi, jog yra tokių gerų
mokytojų kaip Nina Fedotova. Šiais
mokslo metais man labai ji padėjo
pasiekti daugiau ne tik rusų kalbos
pamokose, bet ir užklasinėje veikloje.
Labai džiaugiuosi ir jaučiu didelę pagarbą
mano mylimai rusų kalbos mokytojai!
Gintėja, 8a

Mokytoja Ingrida,
su jumis mokėmės trejus metus - nuo
šeštos klasės. Mano klasiokų atmintyje
Jūs palikote daug gražių prisiminimų.
Niekada nepamiršim linksmų pamokų,
kai prieš atostogas ar „pamokas kitaip“
visi dainuodavome, kai mums nieko
nesupratus, su šypsena paaiškindavote
temą dar kartą, kai visi juokdavomės iš
nesėkmių, kai visada atsižvelgdavote į
mūsų prašymus ir neužduodavote per
daug darbo. Šie treji metai, būnant Jūsų
mokiniais, prabėgo tarsi pusmetis. Ačiū už
juos, jie buvo nepamirštami ir nuostabūs
Jūsų dėka! Sėkmės Jums ir toliau, būkite
laiminga!
8b klasė

Mano manymu, geografijos mokytojas
Almantas Šarakojis yra vienas iš
maloniausių mokytojų, kokius esu sutikęs.
Visados yra pasiruošęs padėti.
Titas, 8a
Mokytojau Almantai, Jūs mus
supažindinote su kitokia mokslo puse.
Išmokinote tiek daug naujų dalykų,
padarėte mokslus įdomiais! Pamatėme
netipinę geografiją. Esame prisipildę
naujausių geografinių žinių. Labai
dėkojame už kantrybę ir pastangų kupiną
darbą, kurį mums, savo mokiniams,
suteikėte!
Meda, 8a
Aštuntoje klasėje buvo malonu
susipažinti su įdomiu ir kūrybingu
geografijos mokytoju. Jūs sudominote
mokymosi sistema, nė vienas mokytojas
neturėjo tokio mokymo būdo. Taip pat
patiko ne tik Jūsų pamokos, bet ir Jūsų
vedamas atminties būrelis. Įgautas žinias
būrelyje galėdavau pritaikyti pamokose.
Ačiū Jums labai, sėkmės darbe.
Vilius, 8b

Nuoširdžiai dėkojame virėjoms už skanius
pietus, valytojoms – už kantrybę tvarkant
mūsų prišiukšlintas klases ir renkant
pamestus daiktus, budėtojoms – už
geranoriškus patarimus ir paaiškinimus,
darbininkams – už mūsų sulaužytų kėdžių
ir suolų taisymą, už kabinetų remontą,
raštvedėms – už mūsų pažymėjimų ir
kitų dokumentų rašymą, o direktorės
pavaduotojui ūkio reikalams Sigitui Urbonui
– už mokyklos gražinimą ir jaukios, švarios
bei saugios aplinkos užtikrinimą.
Aštuntokai
Mokytoja Natalija Kliorienė yra puiki rusų
kalbos mokytoja. Ji padėjo man ir kitiems
mano klasės draugams, pasirinkusiems
rusų kalbą, susipažinti su rusiška abėcėle,
gramatikos ypatybėmis bei išmokti daug
įvairių žodžių. Pamokos dažnai tapdavo
įdomesnės, nes naudodavome šiuolaikines
technologijas. Mokytis buvo lengviau, nes
mokytoja turi ilgametę patirtį ir yra rusų kalbos
ekspertė. Ačiū už įdomias bei naudingas rusų
kalbos pamokas, kurios padėjo susipažinti su
rusų kalba!
Mantas Gontis 8b
Miela mokytoja Natalija Klioriene, ačiū jums
už tuos metus, kai mus mokėte, ačiū už Jūsų
kantrybę ir atsidavimą darbui.
Rokas, 8b

Didelį ačiū norėčiau pasakyti daugumai
mokytojų, bet savo didžiausią ačiū sakau
Rasitai Viščiuvienei. Šioje mokykloje mokausi
tik antrus metus, bet tik susipažinus su Rasita,
jaučiau didelį jos pasitikėjimą savimi ir savo
specialybės išmanymą. Jos tikslai ir darbai
buvo be galo motyvuojantys ir drąsiai sakau,
kad į gimnaziją išeinu su didesniu žinių
krepšeliu. Prisiminsiu jus geriausiu vardu. Ačiū.
Paulina, 8a
Rasita Viščiuvienė yra mano lietuvių kalbos
mokytoja. Mokytoja Rasita man labai patinka,
nes ji yra labai konkreti, įdomiai dėsto savo
dalyką, visada aišku, už ką parašo pažymį.
Mokytoja visiems vaikams stengiasi padėti
gauti gerą pažymį arba blogą pasitaisyti. Linkiu
mokytojai Rasitai sveikatos ir gerų mokinių. Ji
pati geriausia lietuvių kalbos mokytoja šitoje
mokykloje. Ačiū Jums, mokytoja Rasita, už
pagalbą ir suteiktas žinias.
Lukas, 8a

Mokytoja Raminta Ramankevičiene,
Jūs esate labai gera ir nuoširdi. Per pamokas
mus prajuokindavote ir padarydavote jas
smagesnes. Visada bandote mus pastūmėti
į priekį, padėti. Ačiū, kad turėjote kantrybės
su mumis dirbti ir mus mokyti. Nors ir trumpai
bendravome, bet labai Jūsų pasiilgsiu. Linkiu
Jums visko geriausio. Gražios Jums vasaros!
Urtė, 8b
Raminta Ramankevičiene,
Dėkui jums už jūsų pastangas ir kantrybę.
Labai gaila, kad su jumis buvome tik pusmetį,
visada buvote labai nuoširdi ir laiminga,
elgdavotės jaunatviškai. Per jūsų pamokas
visada būdavo labai smagu bei linksma,
jūs visada pakeldavote nuotaiką. Labai jūsų
pasiilgsiu ir būtinai užsuksiu aplankyti!
Barbora Ona, 8b
Mano anglų kalbos mokytoja Raminta
visą laiką stengiasi padėti savo mokiniams.
Mokytoja yra linksma, supratinga, nuoširdi ir
kiekvieną pamoką sugalvoja kažką naujo, kaip
išmokyti savo mokinius. Pirma, kai Raminta
atėjo mūsų mokyti, man ji nelabai patiko, nes
atrodė, kad duos per daug darbo, bet paskui
su ja pasidarė smagu dirbti. Ačiū, kad tiek
daug išmokėt, ir linkiu toliau mokyti vaikus su
džiaugsmu ir gerumu.
Marius, 8b

Jūratė Leščiuvienė – nuostabi mūsų
mokyklos socialinė pedagogė. Visada
skubanti į pagalbą, prižiūrinti tvarką,
užjaučianti, suprantanti, diplomatiška,
mylinti ir su šypsena pasitinkanti kiekvieną
mokinį.
Miglė, 8c

Man mokytojas Dainius Druskis yra
nuoširdžiausias mokytojas. Jis niekada
nepyksta ant manęs, viską nuoširdžiai
pasako. Jis mane labai gerai mokino
muzikos ir todėl man jis labai geras.
-Mantas Selevas
Mūsų muzikos mokytojas! Per jo
pamokas visados dainuojame, jis mums
parodo ir papasakoja apie įvairiausius
instrumentus, jų istoriją. Dažnai pažiūrim
įdomius filmukus. Jis stebina nuostabiais
balso tembrais. Dainininkas sodriu
balsu, tiesiog kaip nulietas muzikos
mokytojo darbui! Geriau ir būti negali,
kai dainuojam dainas, kurių net patys
nesuprantam. Žodžiai liejasi iš mūsų
burnų, pusiau ištariami, o mokytojas
vis groja! Iš šių pamokų turime daug
prisiminimų, kurių tikrai niekada
neužmiršim. Mokytojas prajuokindavo
net niūriausią dieną. Tikrai yra ką
prisiminti ir daug kuo pasidžiaugti. Mes
pasiilgsime jūsų dainų!

Miela Mokytoja,
Ačiū jums už tai, kad mokinote mus būti gerais,
geriau pažinti Dievą. Kiekvieną pamoką buvo
galima atsipalaiduoti ir tiesiog būti su Dievu,
kas man labai patiko.
Jūsų mokinė Justina, 8c

Atėjome į penktą klasę visi tokie maži. Per
tuos metus mes tiek daug sužinojome, tiek
daug supratome, užaugome ne vien ūgiu,
bet ir išmintimi, žiniomis. Mes užaugome
kaip asmenybės. Kiekvienas mokytojas
savaip padėjo mums eiti per galbūt sunkią,
bet džiaugsmo kupiną kelionę.
Geriausi žmonės yra tie, kurie bando įžvelgti
gėrį net blogiausiuose dalykuose. Aušrelė
buvo tokia. Ji kiekvieną pamoką būdavo
pozityvi, linksma, tiesiog spindėdavo gera
nuotaika. Į kiekvieną darbelį ji įdėdavo visą
meilę, visas jėgas. Jeigu tik pasaulyje būtų
daugiau tokių žmonių... Aušrelė dalindavosi
gerumu su mumis, vedė kiekvieną žmogų
doros, gėrio keliu. Ji buvo labai stipri,
niekada neparodydavo, kad jai sunku.
Ji visada šypsodavosi, o juk šypsena –
sielos veidrodis. Kiekvienam sutiktam
žmogui prašviesindavo dieną. Priversdavo
nusišypsoti net didžiausius surūgėlius.
Nepalikdavo nei vieno bėdoje, stengdavosi,
kad visiems būtų gerai. Ji buvo viena iš tų
žmonių, kurie padarys viską, kad kiekvieno
veide suspindėtų šypsena.
Jei tik žmonės dažniau šypsotųsi... Jei tik
dažniau skambėtų juokas... Jei tik visi būtų
geresni... Turėtume visi būti panašesni
į Aušrelę, visada šypsotis, niekada
nepasiduoti, daryti pasaulį geresne vieta
gyventi.
Goda, 8c

Virginija Vaičiukynienė – tai mokytoja,
kuri galėtų apskaičiuoti viską. Fizika jai –
viskas. Mes visada prisiminsime smagius
eksperimentus ir sudėtingus uždavinius,
kuriuos sprendėme jos klasėje.
Margiris, 8b
Fizikos mokytoja man patiko nuo septintos
klasės, tada ji mano klasę pradėjo mokyti.
Mokytoja moka sudominti mokinius fizika
bei ją puikiai išaiškinti. Net kai pamokos
buvo netradicinės, mokytoja galėjo duoti
kokios nors veiklos. Kiekvieną fizikos
pamoką sužinau naujų dalykų, nebent jei
vyksta kontrolinis ar kartojimas, nors ir
tada galima naujų dalykų išmokti. Tiesa,
fizikos kontroliniai buvo gan sunkūs bei
mokytoja kontrolinių metu buvo labai
griežta.
Rusnė, 8c
Brangi Virginija Vaičiukyniene,
Esate nuostabi ir įdomi mokytoja su
didžiule kantrybe. Dėkojame už visus
paaiškintus uždavinius, kad nepykdavote,
kai nesuprasdavome, už leidimus
pasitaisyti. Iš Jūsų išmokome, kad
džiaugtis galima ir fizika ir kad svarbu
gilintis į uždavinius. Buvo labai smagu
Jus kiekvieną pamoką matyti su šypsena
ir gera nuotaika. Linkime spinduliuoti
pozityvą ir toliau!
Miglė, 8c

Labai dėkoju Rasai, mano mokytojai, ji mane
įvedė į gyvenimą, išmokino pagrindinių dalykų,
kurių man prireiks, buvo labai gera mokytoja,
nuoširdi.
Gabija R., 8c
Rasa – tai mano pirmoji mokytoja. Mokytoja, kuri
visada išliks mano prisiminimuose. Mokytoja,
kuri labai daug mane išmokė. Tiek mokslo žinių
atžvilgiu, tiek gyvenimiškose situacijose. Mokytoja
Rasa yra labai gera, švelni ir teisinga.
Mano mokytoja,
Aš prisimenu tą dieną, du tūkstančiai dvyliktųjų
rugsėjo pirmąją, kai įžengiau į mokyklos kiemą su
savo puokšte. Buvau linksmas- nekantravau, bet
jaudinausi, buvau liūdnas- nerimavau, bet išlikau
ramus. Nežinojau, kaip jaučiausi, nežinojau, kaip
atrodžiau, nežinojau, kaip elgtis, nežinojau, ką
daryti. Mama mane palydėjo iki nuostabiosios
mokytojos, apie kurią girdėjau tiek daug iš savo
sesės ir mamos, pasiklioviau ja. Stovėjau šalia
kitų, panašių į mane vaikų- kai kurie liūdėjo, kai
kurie džiaugėsi, bet visi buvo šalia savo tėvų.
Mokytoja mus įvedė į mokyklą, kur pamatėme
mūsų klasę. Klasė buvo nuostabi- ant visų jos
keturių sienų buvo iškabintos lietuvių kalbos ar
matematikos taisyklės, lenta buvo didelė, kreida
neišpakuota, o didžiulė kempinė ilsėjosi ant
kriauklės. Ant mokytojos stalo buvo ankstesnių
jos auklėtinių nuotraukos, visoje klasėje buvo
oranžinis atspalvis- visa tai atrodė lyg iš sapno.
Mūsų mylimoji mokytoja buvo dar nuostabesnė
už klasę - ji visada būdavo linksma ir su šypsena
kiekvieną dieną išmokydavo mane kažko
naujo apie Lietuvą, apie gamtą, apie istoriją,
visus ketverius mokslo ir augimo metus mūsų
mokytoja buvo mums kaip mama- ji būdavo
šalia, kai mes liūdėdavome, ji būdavo šalia, kai
mes džiaugdavomės, ji būdavo šalia, kai mes
pykdavome. Ji yra geriausia mokytoja pasaulyje.
Aš niekados nepamiršiu, kaip Ąžuolas labai
norėjo bandelės, niekados nepamiršiu, kaip
Dovydas pykdavosi su Arijum, niekados
nepamiršiu mūsų pirmojo vaidinimo, kai aš
vaidinau ožiuką ir niekados nepamiršiu jūsų,
mano mokytoja!
Pijus Kriukas

Skiriama V. Gelčienei
Jūs esate nuostabi asmenybė. Labai
džiaugiausi, kad Jūs buvote mano mokytoja,
nes niekas kitas nebūtų geriau išmokęs anglų
kalbos nei Jūs. Bet Jūs buvote ne tik anglų
kalbos mokytoja, Jūs mus išmokėte daugybę
gyvenimo pamokų. Su mumis kalbėjotės
kaip su lygiais, klausdavote mūsų nuomonės
ir stengdavotės dėl mūsų. Atsižvelgdavote į
mūsų norus. Prisimenu visas geras akimirkas
su Jumis nuo pat pirmos pamokos, kai mus,
naivius šeštokėlius, mokėte apginti savo
nuomonę ir pasitikėti savimi iki pasikalbėjimų
su arbatos puodeliu rankose apie savo
norus, svajones, tikslus... Jūs esate viena iš
nuostabiausių mano pažinotų mokytojų.
Elzė, 8c
Miela Vida Gelčiene,
Tokios mokytojos kaip Jūs mes dar nesam
turėję. Su Jumis buvo labai smagu, linksma bei
malonu. Iš Jūsų ne tik anglų kalbos išmokom,
bet ir gyvenimiškų dalykų. Kiekvieną pamoką
Jūs mus įvairiais būdais mokėt ir lavinot mūsų
nervus. Ačiū, kad lengvai visko išmokėt. Jūsų
mokymo būdas tikrai veikia. Galbūt per daug
prie Jūsų prisirišom, nes išsiskirt buvo sunku.
Per tuos metus mums Jūsų labai trūko. Niekad
nepamiršim, kad turėjom tokią mokytoją.
Mokytoją, kuri myli savo mokinius, su jais
dalinas patirtimi, moko juos gyvent. Ačiū, kad
buvot mūsų mokytoja.
Miglė, 8c
Mokytoja, kuriai turiu pasakyti didelį ačiū, tai
būtų Vida Gelčienė. Nesu turėjusi jaukesnių
pokalbių nei prie arbatos puodelio 219
kabinete. Ne tik jaukūs pokalbiai būdavo
šventė, bet ji mus mokino vieno svarbiausio
asmenybės bruožo – turėti savo nuomonę.
Mokytoja mus kartais specialiai klaidindavo,
kad mes suprastumėm, jog ne viskas, kas
mums sakoma, yra tiesa ir kad reikia reikšti
savo nuomonę, jei žinai ar manai, kad esi
teisus, ją reikia ginti. Kitas dalykas, kurio
ji išmokino, tai komandinis darbas. Jei
rašydamas veiksmažodžių formas suklysdavo
vienas vaikas, rašydavo visi. Mes tada savo
noru mokindavom savo klasiokus. Ir tai būdavo
pačios geriausios ir smagiausios pamokos,
kartais netgi laukdavau anglų kalbos pamokų.
Nors iš pradžių šie mokymo metodai atrodė
kiek keistoki.
Viktorija, 8c

Marius Mineikis yra vienas iš griežčiausių
mokytojų mokykloje, bet tai tik paryškina
mokytojo vardą. Manau, kad dauguma
mokytojų turėtų pasimokyti griežtumo iš jo.
Jis daugumą mūsų pasitiko penktoje klasėje
kaip informatikos mokytojas, o išlydi aštuntoje
klasėje kaip žmogaus saugos mokytojas. Ačiū
Jums tariu už išmokymą naudotis kompiuteriu
bei mokymą, kaip elgtis ekstremaliose
situacijose.
Mineikis neblogas mokytojas, mėgsta
pajuokauti, labai gerai veda žmogaus saugą
bei gerai moka naudotis kompiuteriu. Pas tokį
mokytoją likčiau ir toliau.
Ąžuolas, 8c

Indrė Každailytė – mokytoja, kuri visada „įšovus
treningiuką“, atleidžia, jog nedarai kūno kultūros
ir jau „įzulinai savo vietą suoliuke“. Labai puikiai
motyvuoja greičiau bėgti.
Ačiū, kad išmokėte atlikti savo darbą taip, kaip
reikia, ačiū už nuostabų laiką kartu!
Gabrielė N., 8b
Mūsų fizinio ugdymo mokytoja! Labai nuostabi
vadovė. Visada per pamoką su mumis linksmai
kalba, mėgsta duoti gan sunkius pratimus, kad
paskui per geografijos pamoką būtume išsekę!
Taigi, mokytoja, jūs esate viena iš smagiausių!
Mes pasiilgsime šios pamokos su jumis, tie
prisiminimai, kuriuos patyrėme per šiuos visus
metus, neišblės niekados. Ačiū už viską!
Greta, 8b
Kūno kultūros mokytojai dažniausiai būna
atlaidūs ir geri. Tokia mums buvo ir Indrė
Každailytė. Nors jos pamokas laikome
lengvomis, mūsų laukdavo netikėtas šuolis į tolį
ar kitas atsiskaitymas. Mokytoja leisdavo bandyti
dar ir dar, kol užsitarnaudavome dešimtuką.
Nors ji mus mokė tik dvejus metus, mes jos
pasiilgsime kaip ir kitų mokytojų.
Aja, 8b

Mokytoja Sondra Gustaitienė – nuostabi
asmenybė. Ji puikiai išmoko savo dalyko, kai
reikia, sugeba būti griežta. Su šia mokytoja
tikrai galima nuoširdžiai pasikalbėti. Gavus
prastą pažymį, tikrai galima gražiai paprašyti ir
susitarti dėl jo išsitaisymo. Labai džiaugiuosi,
kad tokia mokytoja yra mūsų mokykloje.
Emilija, 8c

Algirda Surblienė – mokytoja, kuriai
tik „gera” neužtenka. Jos pamokose
informacijos gauni daugiau negu
vadovėlyje. Pamokos linksmos ir niekada
nenuobodžios. Idėjų ir įvairių uždavinių
- upės. Mokytoja labai nuoširdi, linksma,
supratinga. Dėkoju už labai skanią arbatą.
Paulina, 8a
Mokytoja Algirda,
Fiziką padarėte subtilesne, įdomesne ir
malonesne mokytis. Parodėte ir išmokėte
mus tiek daug naujovių! Paruošėte mus
gimnazijai, išleidžiate kupinus įdomiausių
fizikos žinių. Išdidžiai žengiame naują
mokslo žingsnį su Jūsų didžiausia pagalba.
Ačiū Jums už viską!
Meda, 8a
Virginija Milčevičiene,
Jūs esate labai nuoširdi ir stipri
moteris. Turite savo nuomonę ir tai
yra tikrai nuostabu! Per kiekvieną
pamoką su Jumis galima apie daug ką
pasikalbėti, pasijuokti. Iš jūsų aš tikrai
galiu pasimokinti daug stiprybės ir kaip
išlikti nepalaužiamai.
Ugnė, 8c

Vida Gužienė – mokytoja, turinti meno gyslelę.
Jos pamokose ne tik dalyvauji, bet ir pasimokai
naujų meno gudrybių. Mokytoja visada nuoširdi
ir gelbstinti sunkioje padėtyje.
Paulina, 8a
Vida Gužienė yra mano dailės mokytoja. Ji yra
viena iš mano mėgstamiausių mokytojų. Man
ji patinka, nes ji man rašo gerus pažymius ir
visada pagiria mano darbus, nors jie kartais
ir nėra labai geri. Linkiu mokytojai sėkmės ir
tikiuosi, kad ši dailės mokytoja dar daug metų
mokys mokinius.
Lukas, 8a

Rita Dūdiene, labai džiaugiamės, kad dvejus
metus nepalikote mūsų. Kartu perėjome daug
nesusipratimų, pykčio ir, žinoma, džiaugsmo
akimirkų. Žodžiais neįmanoma apsakyti,
kiek daug jūs mums reiškiate, ir išeidami į
gimnazijas, jūsų vardą prisiminsime dar ilgai.
Jūsų šypseną, kai tampame geriausi, jūsų
tvirtą balsą, kai reikia motyvacijos ir, žinoma,
jūsų visus darbus, darytus dėl mūsų - jūsų
auklėtinių. Ačiū jums!
-8a klasės mokiniai
Miela auklėtoja Rita Dūdiene,
Ačiū, kad mane mokėte ir stengėtės, kad
viską suprasčiau ir mokėčiau. Su jumis visos
pamokos būdavo įdomios ir linksmos, niekada
nepabosdavo išmokti naujų dalykų. Linkiu, kad
jūsų kiti auklėtiniai ir mokiniai jūsų klausytų ir
būtų geri.
-Emilija Matulevičiūtė

Anglų kalbos mokytojai Editai Šeškienei:
Visų pirma, Mokytoja, noriu jums padėkoti už
tai, kad išmokėt anglų kalbos. Baigusi keturias
klases jos visiškai nemokėjau ir nesupratau.
Taigi ačiū jums už tai.
Visada buvot ir esat labai pareiginga, kruopšti,
tvarkinga, niekada nieko nepražiopsanti. Todėl
su jumis mokytis labai smagu.
Linkiu jums daug laimės, gerų mokinių ir,
žinoma, kantrybės, juk būnant mokytoju tai
svarbiausia.
Saulė, 8b
Ši mokytoja mus lydėjo nuo pat pradžių. Su
ja turėjome daug smagių pašnekesių ir keletą
kelionių. Mūsų bendros kelionės buvo į Lenkiją
ir į Švediją, jas ilgai atsiminsime. Ačiū mokytojai
už visas pamokas: mokyklines ir gyvenimiškas.
Noriu jums palinkėti toliau būti švelniai, griežtai,
pozityviai ir elegantiškai.
Eglė, 8c

Skiriama auklėtojai D. Martyncevienei
Pirmiausia norėčiau Jums padėkoti už visus
tuos vargus, kuriuos patyrėte per mus. Taip
pat ir už tai, kad neapleidote mūsų, kad iš
verkiančių penktokėlių užauginote savimi
pasitikinčius, savo nuomonę turinčius ir tikslų
siekiančius aštuntokus. Per savo mokymosi
metus turėjau keturias auklėtojas, bet Jūsų
pastangos bei suteiktos žinios įsiminė
labiausiai. Jūs esate nepaprastas žmogus.
Nepažįstu kito tokio, kuris stengtųsi ir aukotųsi
dėl kitų. Jūs mus skatinote ir tikėjote mumis.
Net ir po šitiek blogybių, kurias mes esame
padarę, Jūs vis tiek nenuleidžiate rankų ir
nepasiduodate. Už tai aš Jus labai gerbiu.
Dar labai norėčiau Jums padėkoti už visus
tuos moralus ir begalinę kantrybę, nes taip
Jūs įrodėte, kad mes Jums rūpime. Apie Jus
galėčiau rašyti ir rašyti, bet vis tiek visko, ką
Jūs esate gero padarius, negalėčiau surašyti,
todėl vienu trumpu žodžiu apibendrinsiu viską
– AČIŪ.
D. Martycevienė – pati geriausia, labiausiai
padedanti, palaikanti auklėtoja, kokią esu
turėjusi. Kantri ir ryžtinga, kelionės su ja buvo
nuostabios, smagios ir įsimintinos.
Rugilė, 8c
Turėtumėm tarti didžiulį Ačiū auklėtojai. Ji buvo
kaip klasės mama, mokė mus pažinti pasaulį.
Matė, kaip mes augam, matė, kaip liūdim, kaip
džiaugiamės. Matė, kaip mes keičiamės, kaip
žiūrim į pasaulį. Ji padėjo mums užaugti su
nuostabiausiais prisiminimais. Nemanau, kad
pasaulyje yra nuostabesnė auklėtoja ar klasė.
Kamila, 8c
Norėčiau parašyti apie mano ir klasės
nuostabią auklėtoją Daivą Martyncevienę. Ji
visada pasiruošusi padėti ir yra labai nuoširdi.
Per ketverius metus mes labai visi suartėjome
ir tapome viena didele šeima, su kuria, manau,
tikrai bus sunku atsisveikinti. Labai džiaugiuosi,
kad turėjome būtent šią auklėtoją, nes ji mums
padėjo susivienyti, už tai esu dėkinga.
Smiltė, 8c
Ačiū auklėtojai, kuri yra ir puiki lietuvių kalbos ir
literatūros mokytoja, kuri mus vežiojo po visur:
Vokietija, Lenkija, Švedija, Danija, Latvija...
Nedaug yra tokių mokytojų, kurie tam pasiryžtų.
Taip pat dėl man labai svarbios priežasties, dėl
to, kad tikėjo manim, taip pat dėl to, kad leidžia
kritikuoti knygas, parašyti tai, ką galvoji, net
jeigu auklėtojai asmeniškai ta knyga ir labai
patinka.
Viktorija, 8c

Mokytoja Rita Pabedinskaite,
Labai Jus gerbiam už tai, kad sėdėdavot su
mūsų kontroliniais iki pat paryčių. Tikimės,
kad tos bemiegės naktys Jums nebuvo labai
sunkios. Esam pakerėti Jūsų gerumo, meilės,
jautrumo. Esat pati žemiškiausia mokytoja.
Daug ko iš Jūsų išmokom.
Miglė, 8c

Mielos mokytojos Roma ir Irena,
Dėkojame Jums už visus nuostabius rankdarbius,
už pačius skaniausius receptus ir naudingiausius
darbus, kurių išmokinote. Ačiū, kad prieidavote
ir padėdavote, paaiškindavote ir pasiūlydavote
puikių sprendimų. Linkime nesibaigiančių idėjų,
jėgų jas išpildant ir mokinių su lakia fantazija bei
darbščiom rankom.
Miglė, 8c

Miela mokytoja Daiva, jūs esate labai
nuoširdi, miela. Visada stengiatės mums
padėti. Paguodžiate ir patariate, kai užklumpa
sunkumai. Per jūsų pamokas visada labai
smagu dirbti. Ačiū jums už kantrybę, gerumą,
meilę ir rūpestį. Linkiu būti laimingai, turėti daug
kantrybės ir gerų mokinių, kurie noriai mokosi.
Nepamirškite mūsų.
Saulė, 8b
Mokytoja Daiva Mikučioniene,
Jūs esate viena iš tų mokytojų, kurie yra griežti,
bet ir labai geri. Dėl to su jumis yra lengviau
bendrauti. Jūsų pamokos nėra sunkios, bet jos
yra labai naudingos gyvenime. Be jūsų pamokų
mums visiems būtų sunku ne tik bendrauti ar
atrasti bendrą kalbą, bet ir gyvenimo kelyje.
Šie metai, kuriuos praleidau su jumis, buvo
nuostabūs, tikiuosi, dar susitiksim. Linkiu, kad
turėtumėte kuo daugiau gerų vaikų, kad jie
jūsų klausytų ir kad jūsų veide visada žibėtų
šypsena.
Karolina, 8b
Mokytoja, ačiū, kad visada padėdavote,
suprasdavote ir viską išaiškindavote. Per jūsų
pamokas buvo labai įdomu ir smagu dirbti. Per
visą laiką, kol dirbome, išmokau ir sužinojau
daug naujų dalykų. Jūs visada atsižvelgdavote
į mūsų norus ir prašymus. Mes visi jūsų labai
pasiilgsime, ačiū už viską!
Toma, 8b

Mokytoja Daiva Pūkiene,
Dėkojame Jums, kad susigyvenot su
mumis, kad nuo pat pradžių atsižvelgdavote
į mūsų norus, leisdavote pasitaisyti. Taip pat
labai gerbiam Jus už tai, kad atleidžiat, esat
sukalbama ir nuoširdžiai dirbat savo darbą.
Ačiū, kad šiltai priėmėt. Atrodo, kad mokėt
mus ne vienerius metus. Tikrai atradom ryšį
ir susidraugavom. Ačiū, kad buvote šalia ir
stengėtės.
Miglė, 8c

Ačiū Erikai Narvydienei.
Ačiū jums, mokytoja, už puikų mokymą. Kitoks
ir įdomus mokymas kuria interesą mokslui ir,
manau, kad jūs įkvėpėt daug jaunų chemikų.
Todėl norėčiau jums dar kartą padėkoti už jūsų
puikų mokytojos darbą.
Mantas R.
Erika Narvydiene,
Pradėjote mus mokinti tik šiemet, bet
pažinome Jus tikrai gerai, o Jūs mus. Visada
pajuokaujame, padiskutuojame, nebūtinai
apie pamokos temą, bet mums tai tikrai be
galo patinka. Labai gaila, jog mokinote mus tik
vienus metus, bet guodžia faktas, jog galėjome
pažinti tokį nuostabų žmogų.
Ugnė, 8c
Chemijos mokytoja sunkių kontrolinių nedavė,
bet vis tiek vienu kontroliniu galėjo patikrinti,
kaip mokiniai išmoko visą skyrių. Netradicinių
pamokų metu mokytoja dažniausiai duodavo
daryti eksperimentus, žinoma, ne su
pavojingomis medžiagomis. Mokytoja puikiai
išaiškina ir sudomina savo mokomu dalyku.
Mokytoja nebuvo labai griežta, bet už tris
pastabas kvietė pažymiui atsakinėti prie lentos.
Rusnė, 8c

Mokytoja Jolanta, ačiū jums už pirmuosius
ketverius metus mokykloje, už tai, kad padėjote
žengti pirmuosius žingsnius, kurie jūsų pagalba
buvo labai tvirti ir užtikrinti. Visad atsiminsiu jus
kaip puikią mokytoją, kuri iškart atkreipdavo
dėmesį, jei tik kas nepavykdavo. Kaip
auklėtoja jūs atsižvelgdavote į mūsų norus ir
stengdavotės juos patenkinti, kad ir kaip sunku
tai buvo padaryti.
Ačiū jums už viską!
Edvinas, 8b
Mokytoja Jolanta Grigaitiene, ačiū jums už
tai, kad mokėte mus pradinėse klasėse su
meile. Ačiū jums už kantrybę, kurią teko aukoti
kiekvieną dieną mums. Ačiū, kad tikėjote
mumis. Ačiū už gražias akimirkas. Ačiū už
puikią atmosferą. Ačiū, kad buvote mūsų
mokytoja.
Matas, 8b
Miela pradinių klasių Mokytoja Jolanta,
Ačiū Jums už tuos nuostabius metus, kupinus
meilės ir džiaugsmo. Visada smagu prisiminti
tas juokingas, be galo geras akimirkas,
praleistas su Jumis. Daug ko mus išmokėte,
suteikėte drąsos ir didesnio ryžto siekti tikslų
ir tobulėti. Labai jus myliu, nes esate geriausia
mokytoja. Niekada nelyginat žmonių pagal
jų pasiekimus ar išvaizdą, o sukuriat vienodą
ir šiltą klasę, taip pamokydama, kas yra
svarbiausia gyvenime ir kokia yra meilė visiems.
Esu laiminga, kad mane mokė tokia nuostabi
mokytoja kaip Jūs. Linkiu Jums visko geriausio,
Jūs to nusipelnėte.
Indrė, 8b

Angelina Lapinskaitė – tai mokytoja, kuri
visad stengiasi padaryti viską maksimaliai
gerai, visad turi sistemą, visad stengiasi
padaryti pamokas informatyviai ir įdomiai. Ji
atsižvelgia į mokinių pasiūlymus, visad juos
išklauso.
Margiris, 8b

Miela Justina Vitkute,
Sveikinam – Jūs mus išmokėt! Nors esam
nepakaltinami ir įžūlūs, bet jūs šaunuolė,
susitvarkėt. Labai dėkojam už trumpus ir
mažus kontrolinius, nes tas A5 mūsų tikrai
negąsdindavo. Dėkojam ir už tai, kad į mus
žiūrėjot kaip į sau lygius ir apsaugodavot
nuo auklėtojos, taip pat už patarimus, kaip ją
pradžiugint. Su Jumis buvo malonu bendraut,
nes esat atvira ir nuoširdi. Linkim stipriau mylėt
darbą, būti tokiai pat sukalbamai ir nepamiršti:
maži kontroliniai – geriausi kontroliniai.
Mokytoja iš didžiosios raidės, ši mokytoja
supažindino mus su daugybe istorijų. Vienos
buvo įdomesnės, kitos buvo ne tokios įdomios,
bet mokytoja kiekvieną pamoką atėjusi su
skirtingomis istorijomis mus sugebėdavo
sudominti ir įtraukti į jas. Šios mokytojos dėka
mes susipažinome su pasauliu iš arčiau ir
sužinojome, kokį juodą kelią perėjo mūsų
protėviai.

Miela mokytoja Julija Garšviene,
Norėčiau padėkoti už tuos ketverius metus,
kai jūs buvote mūsų mokytoja. Ačiū už jūsų
nuoširdumą, gėrį akyse ir šypseną, kuri
kiekvieną rytą pakeldavo nuotaiką. Kiekvienam
vaikui, kuriam teko pas jus mokytis, labai
pasisekė. Jus mes dar ilgai ilgai prisiminsime.
Elena, 8a

Rima Skirgailienė. Kai išgirstu šį vardą,
noriu paklausti: „kaip jūsų sraigės gyvena?”
Mokytoja turinti puikų humoro jausmą,
išmananti savo mokomąjį dalyką. Pamokos su
ja neprailgsta, nes visada būna labai įdomu.
Džiugu, kad tokių mokytojų yra!
Paulina, 8a

Brangi Jolita Dominiene,
Esat pati stipriausia ir ištvermingiausia
mokytoja. Turinti daug valios, ryžto ir įtakos. Net
patys didžiausi begėdžiai Jus gerbia. Dėkojam
už griežtą auklėjimą, bet tuo pačiu ir labai šiltą,
nes mus sutvardyti yra iššūkis. Jūs susitvarkėt
kuo puikiausiai su iškilusiom problemom. Mes
labai vertinam Jūsų žodžius, nes Jūs visada
teisi. Niekad negalvojau, kad matematiką
galima išmokti. Ačiū, kad įrodėt.
Miglė, 8c
Gerbiama Jolita Dominiene,
norėčiau jums padėkoti už visus mokslo
metus, jūsų dėka daug ko išmokau, dėkoju už
tai, kad galėjau mokytis pas jus.
Asta, 8a
Man mokytoja Jolita yra viena linksmiausių.
Su ja turėjom labai smagių akimirkų
kelionėse, pramogų parkuose.
Be to, ji visada labai gerai išmoko
matematiką.
Oskaras, 8a
Jolita Dominienė – geros širdies žmogus,
turi puikų stilių, nuostabi dvidešimt aštuonių
vaikų mama, puiki matematikos mokytoja ir
klasės vadovė. Moka skaityti mintis, o ypač
mokiniui stovint prie lentos, ir tik ji viena žino
visas matematikos taisykles kaip visus
dešimt Dievo įsakymų. Ačiū Jums už meilę,
kurią skleidėte visus šiuos
mokymosi metus.
Gabrielė N., 8b

Nuo pirmos dienos ji tapo viena mėgstamiausių
mano mokytojų. Atėjęs į klasę žinai, jog tave
Kamilė pasitiks šiltai. Kiekviena pamoka su
ja yra itin įdomi. Visi mokiniai gali kalbėtis su
ja bet kokia tema, žinodami, kad ja galima
pasitikėti. Su Kamile kiekvieną pamoką
bendraujam. Ji mums padeda, pataria.
Manau, jog ilgai prisiminsiu Kamilės šiltumą ir
nuoširdumą.
Gabija M., 8 c
Miela mokytoja Kamile,
Nors mūsų klasė jus pažįsta tik šiuos metus,
daug ko negaliu pasakyti, bet visi šitie metai
buvo geriausi mano mokslo metai gyvenime.
Jūs esate pirma mokytoja, kuri taip gražiai
elgiasi su mumis: jokio pykčio, tik gražiai
išaiškinate. Jūs kol kas buvot viena iš geriausių
mokytojų per mūsų mokslo metus, manau, kad
su jumis mokslo metai prašviesėjo. Visąlaik
ateinat su gera nuotaika, visąlaik pozityvi,
atrodo, kad jums niekados niekas nesugadina
nuotaikos. Labai norėčiau, kad galėtume
pasilikti dar vienerius metus su jumis, bet
negalime... Labai jūsų pasiilgsime, mokytoja, ir
tikrai ačiū už geriausius metus mūsų gyvenime.
Su meileTitas, 8c
Kamile Tautkevičiūte,
Jūs esate labai pozityvus, šiltas žmogus.
Galite išklausyti. Aš pati pastebiu, jog per Jūsų
pamokas mes labai atsiveriame Jums. Taip pat
per Jūsų pamokas mes labai atsipalaiduojame.
Man be galo patinka Jūsų atsidavimas darbui,
meilė vaikams, kūrybiškumas. Esate tikrai puiki
mokytoja.
Ugnė, 8c
Prie dailės mokytojos visa klasė prisirišo gal
per dvi pamokas, visi turėjo pripažinti, kokia
mokytoja šauni. Mokytoja negriebė pirmo
pasitaikiusio darbo ir nebandė jo „pataisyti“, ji
siūlė mokiniui pačiam patobulinti piešinį, jei jis
to norėjo.
Rusnė, 8c

Skiriama E. Skirgailai
Jūs esate geras, įdomus, kiek keistokas ir
sunkaus būdo mokytojas. Su Jumis nebuvo
lengva, bet ir mes ne angeliukai. Mums reikėjo
susipažinti, priprasti ir tai užtruko, bet dabar,
baigiantis tiems ketveriems metams, suprantu,
kad Jūsų pamokų labai trūks. Aš iš Jūsų labai
daug išmokau, tikiuosi, man ateity tai pravers.
Elzė, 8c
E. Skirgaila – vienas iš geriausių mūsų
mokyklos mokytojų. Su juo kiekviena pamoka
būna įdomi ir linksma. Tikiuosi, jo gera nuotaika
ir energija niekada neišseks ir kiti mokiniai jį
gerbs ir mylės kaip ir mes.
Rugilė, 8c
Biologijos mokytojui Eugenijui Skirgailai:
Ačiū, mokytojau, už tai, kad neleidot nė
vienai pamokai prabėgti be juokelių, linksmų
pasakojimų. Ačiū, kad kiekvienais metais
nusiveždavote į botanikos sodą grėbti lapų.
Ačiū, kad vesdavotės į įvairius konkursus,
olimpiadas. Ačiū už ketverius smagius mokymo
metus.
Prisimenu pirmą susitikimą su jumis, pirmąją
pamoką. Pripažinsiu, jūs man atrodėt įtartinas.
Prireikė nemažai laiko jus suprasti ir pažinti. Bet
labai džiaugiuosi, jog turėjau galimybę.
Jūs esat vienas nuoširdžiausių žmonių, kuriuos
kada nors esu sutikusi. Visada sakot viską taip,
kaip iš tiesų yra, be užuolankų.
Kai jūs mokote, biologijos nepamilti tiesiog
neįmanoma.
Linkiu dar daug gražių akimirkų. Ir toliau taip
mylėkit gamtą.
Nepamirškit mūsų greitai.
Saulė, 8b
Mokytojas, per kurio pamokas aš išmokau
daugiau nei biologijos ar geografijos. Žinoma,
tai toks vienintelis ir nepakartojamas mokytojas
visoje mokykloje, tai Eugenijus Skirgaila. Ir
frazė „nesijaudinkit, gerai vis tiek nebus“ tikrai
kartais padeda. Pamokos su šiuo mokytoju
visada būdavo linksmos. Ir dėl gimnazijos aš
nesijaudinu tik jo dėka, nes žinau, kad gerai vis
tiek nebus.
Viktorija, 8c

ADMINISTRACIJA
Pavaduotojau Aurimai Bušmanai, jūs esate
nepakartojama asmenybė. Manau, tokio
žmogaus kaip jūs reikia visur ir visada. Jūs
galite sukontroliuoti vien žvilgsniu- čia jūsų
talentas. Ačiū jums, jog visada buvote ir dar,
tikiuosi, ilgai būsite Senamiesčio progimnazijos
bendruomenėje. Jūs visada mus palaikėte,
palaikote ir palaikysite. Ačiū jums, jog leidote
įgyvendinti mokinių tarybos planus bei
renginius.
Norime jums ištarti nuoširdų AČIŪ ir palinkėti
sėkmės ateityje.
Eglė, 8c
Brangus pavaduotojau Aurimai Bušmanai,
Norime Jums padėkoti už tai, kad prižiūrėjote
mus, jog nepasuktume į kairę, o jei ir
pasukdavome, pasirūpindavote, kad grįžtume
į savas vėžes. Taip pat vertiname Jūsų
rūpestį mūsų sveikata, nes visada spėdavote
tam užkirsti kelią. Nepagailėjote jėgų mūsų
paieškoms. Ir bausmės nebuvo tokios baisios.
Ačiū, kad rūpindavotės mūsų gerove ir
tvarkingu gyvenimu.
Miglė, 8c

Direktore Gita Levickiene,
Dėkojame už visas suteiktas galimybes, idėjas,
pagalbą ir rūpestį. Ačiū už visus renginius,
mokyklos tobulinimą ir problemų sprendimą.
Esame dėkingi už supratingumą ir linkime
nesibaigiančio idėjų lietaus ir daug daug ryžto.
Miglė, 8c
Miela pavaduotoja Heldorida,
Tariame ačiū už tvarką mokykloje, gerą sistemą,
puikią atmosferą ir aprūpinimą gera nuotaika.
Linkime daug jėgų ir idėjų, kaip paįvairinti
mokyklos kasdienybę ir palaikyti mokymo
kokybę. Ačiū Jums už nuoširdų darbą ir
mokyklos tobulinimą!
Miglė, 8c
Gerbiamos Greta ir Giedre,
Dėkojame Jums už darbą ir motyvaciją, suteiktą
pagalbą ir nuoširdumą. Jūsų laiku ištarti žodžiai
ir suteikta pagalba ne vienam padėjo atsitiesti,
sustiprėti, patikėti savimi. Linkime jums
jaunatviškos energijos, sėkmės ir ryžto padėti
jaunajai kartai. Išlikite stiprios ir nuoširdžios.

Aštuntokų tėvelių vardu noriu padėkoti mokyklos administracijai už namų atmosferą mokykloje,
už rūpestį mūsų vaikais ir pastangas išugdyti tvarką, drausmę bei meilę šalia esančiam. Dėkui už
begalinę kantrybę, sudarant pamokų tvarkaraščius ir geranoriškai atsižvelgiant į kiekvieną mokinio
ar tėvelio prašymą. Kiekvienas buvo išklausytas, išgirstas. Dėkui už drausmę ir tvarką mokykloje, už
atsakomybės ir pareigos pamokas kiekvienam mokiniui. Nuoširdžiai ačiū mokytojams, kad šiandien
vaikai yra pasipuošę Jūsų vertybėmis ir meile žmogui. Ačiū už žinias, neskaičiuojamą savo laiką
stengiantis padėti, išaiškinti ir užauginti juos žmonėmis. Tikiuosi, kad vaikai jaučia tą patį jausmą,
ir jeigu ne šiandien, tai po kelerių metų su didžiuliu dėkingumu ir ilgesiu prisimins visus, kas
neskaičiavo savo laiko ir dirbo vardan jų ateities. AČIŪ.
Kristina Škėmienė, mokyklos tarybos narė, aštuntokės Godos mama

