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                   Kaina: Ačiū, kad mus skaitote  

 

 

 

„Smeltės” progimnazijos laikraštis 2021 m. birželis   Nr. 5(59) 

Laikas nenumaldomai eina. Atrodo, čia penktokėliai, o šiemet jau 

aštuntokai. Atsisveikindami su savo mokykla, kurioje praleido aštuonerius metus, 

8b klasės aštuntokai rašė atsisveikinimo laiškus, skirtus mokyklai ir mokytojams. 

Kviečiame paskaityti jų minčių ir pasigėrėti, kiek daug gero jie gavo mūsų 

progimnazijoje. 
 

Gerbiamoji Klaipėdos „Smeltės“ Progimnazija, 
 

aš Jums rašau atsisveikinimo laišką, nes greitai baigsiu šią mokyklą. Aš noriu 

išsakyti savo mintis apie mokyklą, apie savo praleistus metus joje. Kai ėjau į mokyklą, aš 

sutikau daug mokytojų, daug naujų žmonių. Nors mokslai nepatikdavo, viskas buvo kaip 

įprasta. Tada atsirado karantinas, nuotolinis mokymasis, reikėjo mokytis per 

kompiuterius. Iš pradžių buvo sunkoka, ne viską supratau, bet paskui supratau ir pradėjau 

geriau mokytis, nes niekas netrukdė man mokytis. 

Yra ir blogų prisiminimų, nesutarimų, pykčių, ir taip toliau. Mano nuomone, 

nuotolinis mokymasis buvo lengvesnis, suprantamesnis, nes viską galėjai girdėti, jei nėra 

trukdžių. 

Bet ir ne nuotolinis mokymasis buvo geras, galėjai susitikti su draugais, 

nereikėdavo būti namuose ilgai prie kompiuterio. 

Noriu padėkoti visiems mokytojams ir kitiems, dirbantiems šioje mokykloje, 

už naujas žinias, pamokymus ir viską, ką Jūs man davėte. Už Jūsų pastangas ir kantrybę. 

Linkiu geros dienos ar vakaro. Viso gero, Klaipėdos „Smeltės“ Progimnazija. 
 

8b klasės mokinys Erikas Gedvilas 
 

 

Miela mokykla, 

 

po ilgų aštuonerių metų aš išeinu. Nors ir kaip norėtųsi dar pasilikti ir į mokyklos 

suolą sugrįžti, deja, nebegrįšiu. Greit man suskambės paskutinis skambutis ir mokyklos vardas 

jau liks praeity. Tikiuosi, dar galėsiu aplankyti savo mokytojas, kurios mane mokė ir 

paaiškindavo, kai nesuprasdavau. Dėkoju mokyklai už aštuonerius metus kartu, už suteiktas 

žinias, kurių man prireiks, už užaugintą pasitikėjimą savo jėgomis. Visada pritaikysiu suteiktas 

žinias man, kurių mokė mokytojos, tikėdamos manimi, kad išmoksiu. Dėkoju ir mokytojoms, 

kurios nepasidavė, mokė mane toliau, pildė mano žinyną ir mokė rankų nenuleisti. Norėtųsi dar 

pasilikti ir mokyklos nekeisti, nes tapo kaip antri namai širdy. Ilgėsiuosi visų mokyklos mokytojų 

ir jų pastangų.  

Linkiu sėkmės ir daug linksmų akimirkų bei gerų būsimų penktokų. 

 

Eimantas Viskintas 
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Mieloji mokykla, 

 

štai ir atėjo tas laikas, kai man reikia rašyti laišką ne kam kitam, bet tau, 

mokykla. 

Pas tave praleidau net aštuonerius metus! Kaip žmogui gali būti nebrangi mokykla? 

Čia praleidžiame daugiau nei pusę savo vaikystės. Nors man dar reikės eiti kelis metus į 

gimnaziją , vis tiek man liūdna. Reikės atsisveikinti su klase, kurioje visus pažįstu jau pusę 

gyvenimo. Reikės atsisveikinti su mokytojais, kurie taip dėl manęs ir kitų stengėsi. Reikės 

paskutinį kartą vaikščioti per tiek daug metų nusibodusius koridorius. Aš niekada nepamiršiu 

mokyklos kvapo, renginių, net staliaus, kuris ant mūsų pykdavo, nepamiršiu! ,,Smeltės” 

progimnazijos vardas visada išliks širdyje. 

Be abejo, noriu padėkoti visiems mokytojams, net ir tiems, kurie mokė tik vienerius 

metus. Noriu palinkėti kantrybės ir kad kiti vaikai būtų drausmingi. Kad ir kaip nenoriu 

atsisveikinti, jau atėjo laikas. Sudie! 

Ugnė Ašmonaitė 

 

 

2021-06-01 

Miela „Smeltės” mokykla, 

 

rašau šį laišką tau norėdama papasakoti apie savo įspūdžius, kuriuos patyriau per 

ketverius metus būdama čia. Visko buvo: įdomių projektų, gerų ir blogų dienų ar net savaičių, 

įsimintinų, smagių ekskursijų ir pamokų. 

Vien tik mokykloje jautiesi toks neužtikrintas, bet tuo pačiu metu saugus, drąsus. 

Man pasisekė, nes šioje mokykloje sutikau naujų žmonių, kurie man padėjo kiekvieną dieną vis 

labiau atrasti ir suprasti tikrąją save - susiformuoti kaip asmenybei. Ir už tai esu dėkinga. 

Progimnazijos neįsivaizduoju be mokytojų. Jie man tikrai daug kuo padėjo ir ne tik sudomino 

mokomuoju dalyku ar atsakė į klausimus, bet, kai reikėjo, patarė, išklausė. Daugeliui mokytojų 

esu dėkinga už bendravimą, pastangas ir supratingumą. Vienas šilčiausių žmonių - mūsų 

auklėtoja Evalda Enzinaitė. Visus tuos metus mumis rūpinosi kaip savo vaikais. Be mūsų 

auklėtojos nebūtų tiek daug įsimintinų įvykių. Labiausiai įsiminė jos ištvermė su mūsų kvailais 

poelgiais, pastangos, kad mes turėtume kuo geresnius pažymius ar praleistume gerai laiką. 

Niekaip negalėčiau žodžiais išsakyti, kokia esu dėkinga Jai. 

Besimokantiems palinkėsiu: mėgaukitės mokykliniu gyvenimu, net kai tai yra labai 

sunku. Nebijokite būti kitokie ir turėti kitokią nuomonę, nes būtent tai padarys jus ypatingus už 

mokyklos ribų. Aktyviai dalyvaukite mokykliniame gyvenime, dalyvaukite įvairiose veiklose, 

padarykite ėjimą į mokyklą linksmą. Svarbiausia: vertinkite mokytojus. Jie verti pagarbos. 

 

Pagarbiai 

Gabrielė Jasevičiūtė 

 

 

2021-06-01 

Miela mokykla, 

 

šie metai man buvo paskutiniai… Kiti mano mokslo metai prasidės kitoje 

mokykloje. Nors būdavo dienų, kai atsikeliame ir nenorime eiti pas tave, bet giliai širdyje tave 

mylime. 
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Atrodo, neseniai atvykau pas tave ir jau turiu išeiti. Pas tave liks daug prisiminimų. 

Kaip kiekvieną dieną vaikščiodavau tavo grindimis, laiptais ir ilgais koridoriais. Kiekvieną kartą 

pamatę mokytoją, visada pasisveikindavome. Per ilgąją pertrauką su draugais eidavome į 

valgyklą pavalgyti skanių pietų. Atrodo, seniau laukdavome, kad greičiau prasidėtų vasaros 

atostogos, bet dabar, pagalvojusi, kad pas tave nebesimokysiu, nelaukiu paskutinės dienos. 

Valgyklos darbuotojams pasakyčiau: ,,Ačiū už skanų maistą, kurį gaminote iš 

širdies”. Mokytojams pasakyčiau: ,,Ačiū, kad mokėte mus visus metus, kad ir kokie mes 

buvome”. Savo auklėtojai pasakyčiau: ,,Ačiū, kad mums organizuodavote visokias įdomias 

veiklas, mumis rūpinotės ir mus mylėjote”. O tau, mokykla, pasakyčiau patį didžiausią AČIŪ, 

kad mane priėmei pas save. 

Tavo mokinė Roberta Juodeikytė 

 

 

2021-06-01 

Gerbiamoji „Smeltės” progimnazija ir jos mokytojai, 

 

prieš išeidama norėčiau padėkoti už viską, ką man davėte. Už išsilavinimą – jūsų 

dėka dabar galiu parašyti šį laišką, galiu skaityti, skaičiuoti, atpažinti žemėlapį ir daug kitų įvairių 

dalykų aš galiu daryti. Gal kartais ir nepavyksta teisingai parašyti žodį ar teisingai apskaičiuoti 

lygtį, tačiau su jūsų pagalba iš tų klaidų mokausi.  

Už atsiminimus – nesvarbu, geri ar blogi, jie vis tiek yra brangūs. Savais būdais jie 

irgi yra kaip pamokos, paruošia mane tolimesniam gyvenimui ir duoda patirties. Konfliktus, 

kuriuos nebūtinai sukėliau aš, ateityje žinosiu, kaip išspręsti ar jų net nesukelti. Aišku, gerų 

prisiminimų yra daug daugiau. Žaidimas su draugais, išvyka su klase ar malonus bendravimas su 

mokytojais po pamokų - šie atsiminimai padeda man suvokti, kad mokykla nebuvo vien tik vieta, 

kur mokiausi, tai buvo vieta, kur galėjau linksmai praleisti laiką.  

Labai ačiū ir mokytojams, ir jų geležinei kantrybei, kurie mane mokė, manimi 

tikėjo, skatino ir skyrė dalį savo laisvo laiko, kad man padėtų ar leistų išsitaisyti blogą pažymį. 

Didžiąją dalį savo gyvenimo praleidau šioje mokykloje su šiais mokytojais, tad sakau jums labai 

labai ačiū ir linkiu jums visko geriausio. 

Pagarbiai  

Arminta Zaburaitė 
 

 

2021-06-01 

Miela mano ,,Smeltės“ mokykla, 

 

norėčiau padėkoti tau už pačius geriausius ir linksmiausius savo aštuonerius mokslo 

metus. Mokykloje man buvo labai jauku ir gera. Tai buvo tarsi mano antri namai. Čia daug laiko 

praleidau su šauniais mokytojais ir draugais. Mokykloje buvo daug sudainuotų gražių dainų aktų 

salėje, daug patirtų smagių išvykų su mokytojais ir klasės draugais, daug juoko pertraukų metu. 

Čia sužinota daug vertingų žinių, kurios padėjo ir padės man augti. Ilgėsiuosi savo suolo, savo 

klasės draugų ir savo mokytojų. Gaila, kad man tenka palikti mokyklą. 

Linkiu tau išlikti tokiai pat kūrybingai, laisvai ir jaukiai, kad atėję nauji mokiniai 

jaustųsi taip pat gerai, kaip jaučiausi aš. Taip pat linkiu tau pačių šauniausių vaikų ir mokytojų, 

kurie tave garsintų. Sėkmės tau auginant naujus mokinius. 

Tavo mokinys Martynas Raziūnas 
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Brangi „Smeltės“ progimnazija, 

 

labai ačiū už mūsų praleistus metus drauge. Noriu padėkoti už visas žinias, kurias 

gavau. Ačiū visiems mokytojams ir darbuotojams, kurie mumis rūpinosi ir mums padėjo jaustis 

jaukiai mokykloje. Į šią mokyklą ėjau nuo pat pirmos klasės, todėl labai jos pasiilgsiu. Pasiilgsiu 

savo draugų, mokytojų, darbuotojų, klasių, kuriose mokiausi. 

Man patiko mokytis šioje mokykloje, nes „Smeltės“ progimnazijoje turiu daug gerų 

prisiminimų. Čia man padėdavo, kai būdavo sunku ar ko nors nesuprasdavau. Mane 

motyvuodavo, kada blogai jausdavausi. Neigiamų dalykų buvo, nes gyvenimas niekada nebūna 

tobulas, bet jie buvo nesvarbūs, dėl to negalėčiau akcentuoti nei vieno. 

Linkiu „Smeltės“ progimnazijai išlikti tokiai, kokia ji ir buvo. Aš nemanau, kad 

reiktų labai kažką keisti. Taip pat linkiu visiems, kurie dirba šioje mokykloje, daug laimės ir 

kantrybės, dirbant su kasmet naujai ateinančiais vaikais! 

 

Ieva Jefišova, 8B klasės mokinė 
 

 

2021-06-02, Klaipėda 

Miela mano mokykla! 

Jums rašo 8b klasės mokinys Danielius Šležas. Pasiilgau mokyklos sienų, klasiokų, 

kai kurių mokytojų, prailgo mokymasis iš namų. 

Džiaugiuosi, kad administracija rūpinasi mokykla, mokiniais, nes atnaujina 

inventorių gerindama mokinių darbą ir pasiekimus. Linkiu, jog nauja mokyklos iškaba būtų visų 

pastebima ir graži. Norėčiau, kad mokytojai ne tik parašytų įvertinimą už atliktą darbą, bet ir 

atsiųstų ištaisytą su pažymėtomis klaidomis, nes juk iš klaidų mokomasi. Pasiilgsiu internetinių 

testų, kurie iš karto parašo surinktus procentus, toks įvertinimas, mano manymu, yra 

teisingiausias, nes nėra simpatijų ir antipatijų. Pažinau labai gerų mokytojų kaip asmenybių, 

dalykininkų. Su džiaugsmu laukdavau anglų kalbos, matematikos, informacinių technologijų 

pamokų. 

Linkiu ir toliau tobulinti, skatinti, ugdyti mokinius, priimti į mokyklą dar daug 

vaikų. Iki greito susitikimo, mokykla! 

Jūsų mokinys Danielius Šležas 

 

 

Miela Mokykla, 

 

praėjo ketveri metai ir štai jau vėl išeiname, palikti ,,antrus namus”, kaip sakydavo 

mokytojos, nėra lengva. Daug gerų ir blogų prisiminimų, nuotykių, įvykių. Bet ką gali padaryti, 

laikas bėga per greitai. Nors ir norėtum jį sustabdyti - negali. Dar prisimeni Rugsėjo pirmąją 

penktoje klasėje, o štai jau išleistuvės. 

Norėčiau padėkoti už viską, nors kartais pagalvoji, kad mokykla yra nereikalinga 

ar bereikšmė. Mokykloje gavau daug patirties, už tai būsiu dėkinga visą gyvenimą. Mokykloje 

buvo dienų, kai viskas nusibosdavo, pavargdavau nuo visko, bet tai mane išmokė kantrybės. 

Pastarieji dveji metai buvo labai įdomūs. Septintoje klasėje pradėjau mokytis nuotoliniu būdu, 

buvo įdomi patirtis, nors ir nereikėjo kažko labai daug mokytis, kaip naudotis visomis 

programomis. Aštuntą klasę pradėjome kaip pirmokai. Vėl visi vienoje klasėje. Buvo smagu vėl 

pajusti, ką reiškia būti pradinuku. Man visai patiko būti vienoje klasėje, buvo patogu, niekur 
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nereikėjo vaikščioti. Bet tada vėl pradėjome mokytis nuotoliniu būdu. Nebuvau labai nuliūdusi, 

nes žinojau, kad yra rimtesnių problemų pasaulyje. Per visą tą laiką, kai mokėmės nuotoliniu 

būdu pasiilgau mokyklos, norėjosi bent kartą nueiti į pamokas, kaip anksčiau. Esu dėkinga 

mokytojoms, kurios išmokė mane visokių dalykų, labiausiai esu dėkinga auklėtojai, ji buvo pati 

geriausia mokytoja. Gaila palikti šią mokyklą, nors ir artėja vasara, nesinori taip greitai pabėgti 

iš mokyklos. Per daug prisiminimų.  

 Ačiū už viską, visada prisiminsiu šią mokyklą su džiaugsmu. Ačiū mokytojams už 

jų pastangas, man pasisekė gauti geriausius mokytojus. Niekada jų nepamiršiu. Ačiū. 

 

Gedvilė Dainiūtė 
 

 

2021-06-01 

Geroji Mokykla, 

 

Ačiū Mokyklai ir jos darbuotojams už visas mokslo pamokas. Gal ir nebuvau pats 

geriausias mokinys, bet vis tiek esu dėkingas už pravestas pamokas. Šie metai tikrai buvo įdomūs: 

80% mokslo metų praleisti namuose. 

Linkiu geresnių mokinių ir daugiau atsargumo, kad greičiau dingtų šis „virusas”. 

 

Nojus Murauskas, 8b klasės mokinys 

 

 

Miela Klaipėdos ,,Smeltės‘‘ progimnazija, 

 

atrodo, visai neseniai aš pirmą kartą įėjau pro mokyklos duris ir, atrodo, visai 

neseniai aš sėdėjau savo pirmame suole ir stebėjau viską didelėmis akimis. Tada man raidės ir 

lenta atrodė tokie magiški ir pilni burtų ir niekaip negalėjau sulaukti, kada sužinosiu visų skaičių 

stebuklų. O dabar, po tiek metų, aš sėdžiu didesniame suole ir žiūriu į jau nebe tokią įdomią lentą, 

visi burtai jau išsisklaidę. 

Nors aš jau suaugau ir palikau viską praeity, tu visada išliksi mano atmintyje. Aš 

visada galėsiu prisiminti, kaip man čia buvo gera, kiek radau draugų, ir tave vis prisimenant mane 

apsups tokie šilti jausmai. 

Kažkada aš čia atėjau pirmą kartą, bet kada nors man teks ir išeiti. Tas laikas jau 

atėjo, manęs laukia dar didesnis suolas, kiti draugai ir mokytojai. Norėčiau vėl būti pirmokė, 

sugrįžti į tą nuostabų pasaulį, bet kad ir kas nutiktų, nesvarbu, kelintokė aš būsiu, aš visada čia 

jausiuosi kaip namie. 

Po dar daugiau metų aš nebesėdėsiu suole, prieš mane nebebus lentos. Aš visiškai 

paliksiu tą trapią, bet linksmą vaikystę. Ir jeigu man kas leistų grįžti atgal laiku ir pasirinkti, aš 

vis tiek būčiau pasirinkus tave. 

Nuo tavo amžinos mokinės Vytautės Bartkevičiūtės 

 

 

Klaipėdos „Smeltės” progimnazija, 

štai ir artėja diena, kai reikės atsisveikinti. Tarti „Sudie“ mokyklai, kurią lankiau 

nuo penktos klasės. „Sudie“ ir klasės draugams, su kuriais buvau visus šiuos metus. Mokytojoms 

taip pat ištarsiu „Sudie“. Nors tuo pačiu norėčiau ištarti labai AČIŪ. Ačiū už mokslo žinias, 
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kurias man bandėte perteikti, už laiką, skirtą man. Atsiprašyti, jei kada įžeidžiau mokytojas dėl 

savo nelengvo būdo ir charakterio.  

Esu jaunas, energingas, veržlus. Mokslai man nebuvo įdomioji dalis. Pirmenybė 

buvo draugai, antroje vietoje mokslai. Nesu idealas ir nenoriu juo būti. Žinau tik, kad viskam 

savas laikas. O dabar laikas tarti „Sudie“. Žengti žingsnį ten, kur laukia didesnė atsakomybė, 

iššūkiai ir naujos gyvenimo pamokos. 

Armandas Bučys, 8B klasės mokinys 

 

 

2021-06-01 

Gerbiama mokykla! 

 

Ačiū už mokslą ir žinias. 

Daug išmokau ir supratau. 

Sėkmės su kitais mokiniais. 

Orestas Paulauskis 

 

 

Brangi „Smelte“, 

 

žinojau, kad ši diena ateis, tačiau dabar negaliu patikėti, jog ji pagaliau atėjo. Kai 

buvau jaunesnė, visada mąstydavau, kada išeisiu iš šios mokyklos. Tačiau niekada 

neįsivaizdavau, jog tai ateis taip greitai. Šių mokslo metų rugsėjo pirmą dieną supratau, jog tai 

paskutinė Rugsėjo pirmoji šioje mokykloje. Tai supratus suspaudė širdį ir pro akis prabėgo labai 

daug prisiminimų. Vis dėlto aštuoneri metai nėra viena diena. Per tuos metus patyriau visko: 

ašarų, juoko, pykčių. Taip pat keitėsi draugai, mokytojai, pomėgiai, keičiausi pati aš. 

Mokykloje ne vien džiaugsmas. Daug sykių norėjosi viską mesti, trūko kantrybė, 

nervino aplinkiniai. Būdavo dienų, kai aplinkiniai gadino nuotaiką, tačiau taip pat buvo dienų, 

kai aš gadinau nuotaiką aplinkiniams. Pykčiai su bendraklasiais, mokytojais... Daug jų 

išsisprendė, keletas liko neišspręstų. Visuose gyvenimo tarpuose būna kritimų bei pakilimų. 

Bet be blogų dalykų nėra gerų. Įvairios šventės, organizuotos darbuotojų, visada 

išliks mano atmintyje. Linksmos pamokos. Mokytojai, kurie sugebėdavo pralinksminti. Taip pat 

sutikau draugų, kurie, tikėkimės, išliks mano gyvenime ligi galo. Tai yra vienas iš geriausių 

dalykų. 

Esu labai dėkinga už viską. Galbūt kai kurie prisiminimai nebuvo labai malonūs, 

tačiau jie visi mane išmokė kažko naujo. Labai ačiū visiems mokytojams. Esu dėkinga už visas 

jų pamokas ir pastangas jas gerai paruošti. Ačiū už kantrybę. Žinau, kad vaikai tikrai kartais per 

daug triukšmauja, o paaugliai rodo nepagarbą. Kiekvienas mokytojas yra savaip ypatingas ir 

kiekvieną prisiminsiu savaip. Dėkoju kiekvienam mokyklos darbuotojui, jog stengėsi padaryti 

mokyklą geresne vieta. 

Taigi dabar yra tos paskutinės savaitės bei dienos šioje mokykloje. Su 

bendraklasiais išeisime skirtingais keliais. Sieksime skirtingų tikslų. Keista, jog po aštuonerių 

metų su keliais bendraklasiais tiesiog tapsime nepažįstamais žmonėmis. Tačiau realybė yra 

realybė. Žmonės ateina ir išeina. Galbūt kelių mokytojų po šių mokslo metų niekada 

nebepamatysime. 

Ačiū. Atiduodu visą širdį bei pagarbą. 

Emilija Grincevičiūtė, 8b klasės mokinė 
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Mokykla, 

 

labai noriu padėkoti visiems mokytojams, kurie mokė ir skyrė savo laiką, kad 

suprasčiau daugiau. Yra labai sunku atsisveikinti, kai tiek daug laiko mokeisi šioje mokykloje. Ir 

taip greit tas laikas praėjo, kad atrodė – mes dar tokie maži, o jau laikas eiti į gimnaziją. Bet tikrai 

išsinešiu daug prisiminimų ir žinių iš šios nuostabios mokyklos. Dar kartą noriu padėkoti visiems 

nuostabiems mokytojams, kurie mokė. 

Paulius Piaulokas 

 

2021 06 01 

Mieli mokyklos mokytojai, 

 

kaip laikotės, kaip sveikata? Labai tikiuosi, kad gera ir nesusirgote šita baisia liga, 

kuri dabar siaučia pasaulyje. Aš kalbu apie koronos virusą. Bet šis laiškas ne apie tai. 

Šis laiškas yra labiau atsisveikinimas. Pats net negaliu patikėti, kad taip greitai 

prabėgo tie aštuoneri metai. Per tuos aštuonerius metus mane daug ko išmokėte, kad net sunku 

išvardinti. Na, bet aš pabandysiu tai padaryti. Lietuvių kalbos mokytoja išmokė taisyklingai 

kalbėti, kirčiuoti. Matematikos mokytoja – skaičiuoti. Geografijos mokytoja – apie pasaulį. 

Istorijos mokytoja – apie senovę. Biologijos mokytoja – apie įvairiausius gyvius. Fizikos ir 

chemijos mokytojos išmokė apie įvairius reiškinius. Gal visko gyvenime ir nepanaudosiu, bet jei 

reikės, tai žinosiu. Bet ką tikrai panaudosiu, bus tai, ko jūs, mokytojai, išmokėte - tai pagarba, 

mandagumas ir kultūra. 

Gaila, kad nebegalėsite manęs mokyti ir toliau. Bet giliai širdy pasiliks tie 

prisiminimai, kas nutikdavo mokykloje, pamokose, pertraukų metu. Tad tariu „Labai ačiū” ir iki 

pasimatymo. 

Pagarbiai 

Edvinas Jankauskas, 8B klasės mokinys 

 

 

Gerb. Mokytojai, 

 

rašau jums atsisveikinimo laišką, liūdna, bet tokia realybė… 

Visus aštuonerius metus augote kartu su manimi. Diena iš dienos, stebėjote, 

patarinėjote, mokėte, pykote, barėtės… Buvo visko: ir aš nesupratau jūsų, o kartais ir jūs manęs. 

Puikiai prisimenu save, drebančią iš baimės, kai mama mane atvedė į pirmą klasę. 

Pirmoji mokytoja man tada atrodė kaip ,,Freken Bok“ iš vaikiškų filmukų. Bėgo metai, pamėgau 

savo Freken Bok, ūgtelėjau, išmokau daug gyvenimiškų pamokų, kurios pirmoje klasėje atrodė 

neįveikiamos. 

Pabaigusi pradines klases, perėjau į naują gyvenimo etapą. Nauji mokytojai, nauja 

auklėtoja, nauji įspūdžiai. Tada atrodė visko tiek daug iš karto. Susitvarkiau, tiesa, jūsų, 

mokytojai, dėka. Visada prisiminsiu ramų, guodžiantį dailės mokytojos balsą, optimizmo 

įkvepiančią matematikos mokytoją, priverčiančią susimąstyti istorijos mokytoją. Dėkoju ir rusų 

kalbos mokytojai už jos kantrybę ir palaikymą. Ne kartą mačiau, kaip jai norėjosi bartis, bet tik 

tyliai nuleisdavo galvą ir tęsdavo pamoką. Galėčiau vardinti visus mokytojus, bet tikriausiai labai 

išsiplėsčiau. Visiems esu dėkinga. 

Paskutiniai metai mums visiems buvo labai sunkūs, bet, nepaisant to, visi mokytojai 

kantriai kvietė, kiekvieną pamoką kiekvieną vaiką vardu tame mažame kompiuterio ekranėlyje. 
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Visi mes spyriojomės, maivėmės, o jūs, mokytojai, nepraradote vilties ir toliau kvietėte… Todėl 

noriu padėkoti visiems mane mokiusiems mokytojams už sunkų darbą. 

Ačiū tariu ir savo auklėtojai, kuri bet kuriuo paros metu rūpindavosi manimi. Tik 

jūsų dėka šiandien esu tas, kas esu. 

Jūsų 8B klasės mokinė Neringa Mikalauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   NUOSTABIOS 

 

    VASAROS!!! 

 

 

    Redakcija 

8b klasės aštuntokai. 

Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 

 


