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Rudenines spalvas paliejo rugsėjis...Nudažė gėlynus, nurausvino obuoliams šonus, mokytojo
žvilgsniu apsuko ratą ir pakvietė į vidų. Čia laukia lentynose ir ant palangių sukrauti vadovėliai,
vaikų pasiilgę suolai, pailsėjusios gėlės iš antro koridoriaus aukšto... Čia visų – pačių mažiausiųjų
darželinukų, su tikslu atėjusių ketvirtokų gimnazistų ir visų visų mokinių – laukia mokytojai,
tikrai laukia. Rugsėjis tuo ir gražus, kad jis – pradžia naujų darbų, pažinimo, kad vėl šalia yra
draugai, bendraminčiai.
Mieli mokiniai, gero vėjo jums su Rugsėju, gerų mokslo metų linki ,,Vaškinuko‘‘ redakcija.
Mokytojams palinkėjimus surašė mūsų gimnazijos vyriausieji – ketvirtokai gimnazistai.
,,Mieli Mokytojai, širdyse mums išliks visos išvykos, susitikimai, trumpos pokalbių valandėlės,
kada dalijome vieni kitiems po mažytę išmintį, kada žibėjo akys išvydus Jūsų šypseną veide.
Atsiprašome, kad ne taip dažnai, o gaila, bet vis tik žydėjo Jums ant stalo gėlės ir didelėj lentoj
retai užrašydavom gražų žodį. O šiandien tariame nuoširdų AČIŪ ! Sveikiname su Mokslo
metais, su Mokytojo diena ir skiriame gražiausias rudens gėles Jums...‘‘
__________________________________________________________________
,,VAŠKINUKO‘‘ redakcija: AUSTĖJA, GERDA, GRETA, ANDRĖJA, mokytoja R.Čypienė
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,,Užkrėskite aplinkinius džiaugsmu, būkite nuoširdūs vieni kitiems...‘‘- linki gimnazijos
direktorė naujųjų mokslo metų proga.
,,Vaškinuko‘‘ žurnalistės Andrėjos Rupulevičiūtės interviu su direktore Dalia Remeikiene.

Andrėja: Gerb. Direktore, prasidėjo dar vieni Mokslo metai. Gal galėtumėte pasidalinti savo
įžvalgomis ir mintimis apie tai, kokie jie bus ir kas laukia mokinių ir visos gimnazijos
bendruomenės?
Direktorė: Šiais mokslo metais ir toliau sieksime, kad kiekvienas mūsų gimnazijos narys jaustųsi
gerai, saugiai. Laukia daug darbų, manau, kad visus juos nuveiksime kartu.
Andrėja: Ką manote apie mokslų metų prailginimą?
Direktorė: Švietimo ir mokslo ministerija lygina mokslo metus su kitomis pasaulio šalimis.
Šiandien mūsų vaikai turi trumpiausius mokslo metus Europoje ir daugiausia atostogų. Manau, kad
pradinukams atostogų tikrai buvo per daug, o vyresniesiems mokiniams norėtųsi, kad būtų po 5 ar 6
pamokas per dieną, o kita veikla būtų neformali. Tačiau savaitę prailginti mokslo metai didelio
pamokų krūvio neišsprendžia. Nemanau, kad dėl šios priežasties pagerės mokinių pasiekimų
rezultatai. Tačiau tikiu, kad mokslo metai neprailgs, mokytojai stengsis jus sudominti įdomia
veikla, įvairiais projektais ir edukacinėmis išvykomis.
Andrėja: Kodėl yra būtina nešioti gimnazijos švarkus?
Direktorė: Gimnazijoje visi mokiniai nuo 5 iki IV g klasės mokinio sutartyse yra pasirašę ir
įsipareigoję dėvėti švarkus. Taip esame susitarę. Kita vertus, mokykliniai švarkai padeda geriau
identifikuoti save, kuria savos gimnazijos įvaizdį, net šiek tiek drausmina, mokiniai turi daugiau
atsakomybės. Manau, kad mokykliniai švarkai sumažina konkurenciją. Gimnazija yra ta vieta, kur
konkuruoti reikia mokslu, o ne apranga. Švarkai man labai gražu, netgi skatina pasididžiavimą
gimnazijos mokiniais.
______________________________________________________________________________________
2

VAŠKINUKAS

interviu

2017 m. rugsėjis

Andrėja: Turbūt žinote, kad daugumoje mokyklų yra toks susitarimas, jog penktadieniais vaikai
gali dėvėti mokyklinę uniformą, gali ir nenešioti. Kodėl pas mus taip nėra?
Direktorė: Reikia apie tai kalbėtis. Paklausti visų mokinių nuomonės, gal atlikti apklausą. Dėl
visko galima susitarti. Kodėl gi ne...
Andrėja: Ko palinkėtumėte visai gimnazijos bendruomenei?
Direktorė: Linkiu, kad Jūsų akys žibėtų ir dėl menkiausių dalykų. Stenkitės surasti tai, kas nuolat
stebintų ir teiktų džiaugsmo. Niekas kitas, tik Jūs patys galite sukurti gerą nuotaiką. Užkrėskite
aplinkinius džiaugsmu, būkite nuoširdūs vieni kitiems.
Andrėja: Mūsų gimnazijoje daug naujų mokinių. Ko palinkėtumėte naujiems mūsų draugams?
Direktorė: Džiaugiuosi, kad šiais mokslo metais į gimnaziją atvyko daugiau mokinių nei pernai.
Visiems naujokams linkiu nuoširdžių, tikrų draugų, kad tolesnis kelias į mokslo šalį būtų tiesesnis,
teisingesnis ir džiaugsmingesnis, kad kiekvienas atrastų savo sėkmės formulę.
Andrėja: Ketvirtokams gimnazistams šie metai – paskutinieji mokykloje. Jūsų palinkėjimas šiai
šauniai klasei ir jų auklėtojai.
Direktorė: Mūsų ketvirtokai gimnazistai ir jų auklėtoja tikrai labai šaunūs. Tai jiems ir noriu
palinkėti būti savimi, mokėti svajoti, sugebėti atleisti, nepamiršti vaikystės, mokėti džiaugtis, turėti
draugų. O svarbiausia – siekti savo tikslo, būti tuo, kuo nori būti.
Andrėja: Kokia Jums yra jaukiausia vieta gimnazijoje?
Direktorė: Ko gero daugelis pasakytų, kad jaukiausia vieta namuose yra virtuvė – ten gimsta ne tik
gurmaniški šedevrai, bet ir smagiausi pokalbiai, kūrybinės idėjos. Matyt jaukumas priklauso nuo
pačių žmonių, kokie tie žmonės, su kuriais tenka bendrauti, ir nuo požiūrio. Galiu įvardyti keletą
dalykų: pirmiausia, tai nuoširdūs, bendraujantys ir atsakingi mokiniai ir mokytojai, su kuriais gera ir
jauku būti kartu. Negalėčiau įvardyti konkrečios vietos ar erdvės gimnazijoje, bet galiu pasakyti
keletą. Man jaukus pirmo aukšto fojė, aktų salė, mokinių poilsio ir žaidimų kambarys, kai kurie
mokomieji kabinetai, vaikų darželio erdvės, mūsų aplinka: gėlynai, vidinis kiemelis. Labai jaukiai
nuteikia tamsiu paros metu šviečiantys žibintai prie gimnazijos takų.
Andrėja: Kalbant apie vasarą, kaip jūs ją praleidote? Ko labiausiai pasiilgote per vasarą?
Direktorė: Vasara – atostogų metas ne tik Jums, bet ir mokytojams, ir visi jų labai laukėme. Ši
vasara buvo gana aktyvi, išpildžiau vieną savo svajonę – keliavome po pietinę Portugaliją, teko
pabūti ir Latvijoje. Namuose ravėjau daržus, pjoviau žolę ir skaičiau knygas. Šią vasarą labiausiai
pasiilgau šiltų dienų, saulės. Laukiau Rugsėjo 1-osios, kada vėl pamatysiu per vasarą paaugusius
Jus, mieli gimnazijos moksleiviai.
Andrėja: Ačiū už interviu!
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 Mūsų Vaškų gimnazijos aplinka pripažinta gražiausia rajone ir pelnė 1-ąją vietą.
 I g klasės mokiniai kartu su geografijos mokytoju Arvydu Vaitiekūnu buvo išvykę į
edukacinę-geologinę praktiką po Šiaurės Lietuvą.
 5-os klasės mokiniai kartu su gamtos mokytoja Rima Jasėniene ir auklėtoja Ingrida
Tuskėniene dalyvavo edukacinėje akcijoje ,,Gamtos kraitelė‘‘ Gamtos mokykloje
Panevėžyje.
 Gimnazijos skudutininkės su muzikos mokytoja Asta Grigaliūniene Vilniuje dalyvavo
Vaškų kaip mažosios kultūros sostinės pristatyme.
 Mūsų sportininkai , kuriems vadovauja kūno kultūros mokytojai Virginijus Račkauskas ir
Egidijus Lungis, parvežė daug medalių iš rajone vykusių įvairių sporto varžybų.
 Rugsėjo 26 d. kūrybiškai ir gurmaniškai minėjome Europos kalbų dieną.
_____________________________________________________________________________
Nuoširdus ir jaukus ,,Vaškinuko‘‘ žurnalistės Austėjos interviu su gimnazijos bibliotekos
vedėja Svajūne Katauskiene.
Ko labiausiai laukiate prasidėjus naujiems mokslo metams?
 Labiausiai laukiu naujų skaitytojų. Smagu pamatyti pirmokus, kurie nedrąsiai ateina
išsirinkti knygos.
Rugsėjo 9 d. Tarptautinė grožio diena. Kas , Jūsų nuomone , padaro žmogų gražų?
 Žmogų gražų daro šypsena ir spindinčios akys.
Jau ėmus trumpėti vakarams, ką patartumėte paskaityti prie puodelio karštos arbatos?
 Kai man būna šalta, skaitau knygas, kuriose aprašomi šilti kraštai. Gali įsivaizduoti save
dykumoje, kur ypatingai karšta ir limpa smėlis. Knyga padeda nukeliauti kur tik širdis
geidžia ir pažinti kraštus, kuriuose nesi buvęs. Konkrečios knygos neįvardinsiu, nes
kiekvienas mes turime atrasti sau skirtą.
Ar pasiilgote to meto ,kai Jūs rugsėjo 1-ąją nešėte gėles mokytojams? Gal papasakosite kokį
smagų įvykį , nutikusį tą dieną?
 Pasiilgt tikrai nepasiilgstu, nes tikrai smagu gyventi suaugusio žmogaus gyvenimą.
Juolab, kad rugsėjo pirmąją mus sustatydavo eilėmis pagal klases ir reikėdavo klausytis
nuobodžių direktoriaus ir jo svečių kalbų. Šioje mokykloje viskas vyksta paprasčiau ir
jaukiau. Smagus įvykis susijęs su ta diena? Gal dar bus!
Kaip trimis žodžiais apibūdintumėte mūsų gimnaziją?
 Draugiška, kūrybinga, šilta.
Ko labiausiai nelaukiate šiais mokslo metais?
 Žiemos.
Ačiū už atsakymus
___________________________________________________________________________________
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SPALIO 5 D. – MOKYTOJŲ DIENA

(šaltinis: ,,Šviesa‘‘)

Gerb. Vaškų gimnazijos mokytojai,
Skiriame Jums šiuos mūsų sveikinimus ir linkėjimus:

Mieli mokytojai,
Krenta lapai nuo medžių –
Ruduo jau atėjo.

Ant rudeninio klevo lapo

Vis smarkiau rudenėja

Nusileido miela šypsena

Ir gėlės nuvyto.

Pilna džiaugsmo, laimės, juoko.

Bet viena gėlė

Tad su mokytojo diena !

Vis dar žydės.
Jos viduriukas – tai mokykla,

3 klasės mokiniai
Vai ačiū, mokytojau, Tau,

Jos žiedlapiai – tai mūsų

Kad aš skaičiuoju ir rašau.

Mokytojai mieli!

Juk Tu esi manoj širdy
Tu kaip žvaigždė tamsioj nakty.
Pirmokai

Jus sveikina penktokai – Tegul visos dienos Jums būna linksmos ir mielos !
______________________________________________________________________________________
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Nuoširdžiausi ir šilčiausi sveikinimai Mokytojų dienos proga !!! Linkime
neišsenkančių idėjų, netikėtų staigmenų, praskaidrinančių dieną,
kantrybės ir geros nuotaikos visus šiuos mokslo metus. Dėkojame už tai,
kad mus mokote, stengiatės perteikti žinias, padedate spręsti problemas,
džiaugiatės mūsų sėkme, dėkojame už laiką ir geležinius nervus su 7 klase.
Ačiū Jums už tai, kad esate.
7 klasės mokiniai
Su meile ir juoku Jus sveikina 6 klasės mokiniai.
Mieli mokytojai,
Dėkojame už Jūsų kantrybę ir nuoširdumą. Už tai, kad esate, kad tikite kiekvienu iš mūsų. Už tai, kad suteikiate galimybę
pasikeisti,, pasitaisyti. Už tai, kad investuojate dalelę savęs į mūsų ateitį. Norime nuoširdžiai Jums už viską padėkoti.
Gražios Mokytojų dienos !
III g klasė
Linkime, kad Jūsų veide būtų tik šypsena, ir kad ja dalintumėtės su visais vaikais. Daug optimizmo, nes
net ir į didžiausią kalną kopiame po vieną žingsnelį. Daug kantrybės ir vilties, kad net esant blogiausioms
situacijoms nepasiduotumėte ir susikauptumėte ! SMAGIOS MOKYTOJŲ DIENOS !
8 a klasė
Mūsų yra 16. Tad mes sugalvojome 16 palinkėjimų mokytojams:

















Meilės
Gerumo
Ištvermės
Kantrybės
Nuoširdumo
Pinigų
Šypsotis
Laimės
Dešimtukininkų
Sveikatos
Sėkmės
Stiprybės
Džiaugsmo
Grožio
Draugų
Atostogų
Ketvirtokai

Mes sakom ačiū,
Jums, mokytojai, gerų mokslo
Kad vedate mus ilgu keliu. metų ir daug juoko !!!
Mes sakom ačiū,
Linki
Kad tiek daug laiko
ANTROKAI
esate kartu.
Mes sakom ačiū
už rūpestį dienų !
AČIŪ!!!!!!!!!!!!!!!
II g klasė
Gražesnio žodžio nerandu
Už paprastą lietuviškąjį ,,ačiū‘‘,
Kurį išmokėt pamokų metu
Tarsi burtažodį, atėjusį iš bočių.
Dar padėkoti norėjau už žinias,
Už šilumą, už rūpestį, už meilę.
Už tai, kad man padėjot rast save.
Išmokėt nepalūžt, padarius klaidą...
SVEIKINA I g K LASĖ
_______________________________________________________________________________________
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Mieli mokytojai, tegul Jūsų išmintis, kūryba, savitarpio supratimas,
pasiaukojimas, kantrybė puošia Jūsų sielą ir uždega norą dalintis savo
dvasiniais lobiais su mokiniais.
8 b klasė

Kai rudenį ima degti šermukšnio uogos ir saulė jam ritasi
pažemiais, ateina Mokytojo diena. Šios dienos proga norime
Jums dovanoti glėbį vaikiškų šypsenų, rieškučius meilės,
saują kantrybės ir sveikatos, žiupsnelį laimės.
Mažieji darželinukai ir jų auklėtojos
Mokytojai,
Jūs- didvyriai mūsų,
Iš pradžių mus mokot ir stiprybę teikiat...
Tad ir toliau...
Tegul Jūsų išmintis neblėsta,
Lieka mūsų mintyse,
Tegul duoda Jums stiprybę
Mūsų vėlesniam vaizde.
Tegul saulė languose
Šypsenas teatneša,
Tegul lietus danguje
Jų nepanaikina.
Meilė mūsų mokinių
Tepasireiškia kuo didžiausia,
Vardan Jūsų pastangų
Tariam AČIŪ nuoširdžiausią.
Sveikinimai Jūsų profesinės dienos proga nuo ketvirtokų gimnazistų - Dalia ir Goda
________________________________________________________________________________
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Tęsiame praėjusiais mokslo metais pradėtą mokytojų apklausą, kurią pavadinome TOP 10
TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10
Atsako lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Stasys Katauskas











Knyga, palikusi didžiausią įspūdį. DAUG KNYGŲ, ŠIUO METU OSKARO PAMUKO ,,JUODOJI
KNYGA’’.
Mėgstamiausias papuošalas. LAIKRODIS.
Mėgstamiausia spalva. ŽALIA.
Svajonių šalis. ISLANDIJA.
Futbolas ar krepšinis. FUTBOLAS.
Gardžiausias valgis. KUMPIS.
Gražiausia gėlė. NĖRA.
Šventė, kurios visada laukiate. NAUJI METAI.
Feisbukas, televizorius ar vakarėlis su draugais. DRAUGAI.
Dainininkas (-ė).TOMAS VAITSAS.

TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10
Atsako pradinių klasių mokytoja Lina Rupštaitytė
 Knyga, palikusi didžiausią įspūdį. VYTAUTAS V. LANDSBERGIS ,,OBUOLIŲ PASAKOS’’
 Mėgstamiausias papuošalas. AUSKARAI.
 Mėgstamiausia spalva. MĖLYNA IR RAUDONA.
 Svajonių šalis. LIETUVA.
 Futbolas ar krepšinis. KREPŠINIS.
 Gardžiausias valgis. CEPELINAI.
 Gražiausia gėlė. FREZIJA.
 Šventė, kurios visada laukiate. SŪNAUS GIMTADIENIO.
 Feisbukas, televizorius ar vakarėlis su draugais. TELEVIZORIUS.
 Dainininkas (-ė). ANDREA BUCELI.
TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10 TOP 10
Atsako chemijos mokytoja Jurgita Paušienė











Knyga, palikusi didžiausią įspūdį. A.CICĖNAITĖ ,,NIUJORKO RESPUBLIKA’’.
Mėgstamiausias papuošalas. AUSKARAI IR ŽIEDAS.
Mėgstamiausia spalva. MĖLYNA.
Svajonių šalis. BORA BORA.
Futbolas ar krepšinis. FUTBOLAS.
Gardžiausias valgis. CEZARIO SALOTOS.
Gražiausia gėlė. TULPĖ.
Šventė, kurios visada laukiate. KALĖDOS.
Feisbukas, televizorius ar vakarėlis su draugais. VAKARĖLIS...
Dainininkas (-ė). S.LOBODA.
Mokytojų TOP –us užrašė korespondentės AUSTĖJA, GERDA, GRETA
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