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 P... . .  

Pasirodė pirmieji prabudusio pasaulio 

požymiai. 

Pakelėj prasiskleidė pienės.  

Prasikalė pušų pumpurai. 

Pakvipo pakalnutės. 

Pasigirdo praskrendančių paukščių 

plazdėjimas. 

Prasidėjo penktadienis! 

Agnė Gapševičiūtė, 6a 

S . . . . .  

Senelė sąmoningai sapnuoja sapnus.  

Sapnuose sklendžia saulėlydžiais...  

Stačiais sparnais saulę sapnuose 

Sugaus. 

Deimantė Katuškevičiūtė, 8b 

K. . . . .  

Kartą klientė kaltino kitus, 

Kurie kartą kepė karpį. 

Karpis karčiai kvepėjo. 

Kliuvo kvapas klientei, 

Kuri kvepėjo karčiau. 

Viktorija Vaišvilaitė, 8a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lietus  
Tamsus, šlapias. 
Lyja, teška, krapnoja.  
Kartais lašeliai – žmonių liūdesys... 
Lietutis 
Žirgas 
Gražus, baltas  
Guli, stebi, liūdi,  
Laukia, kol grįš šeimininkas... 
Žirgelis 

Lukas Petraitis,6 b 

 
 

 

Antrieji namai. . .  
Mokykla – tai mūsų kelias lėkt aukš-
tyn... 
Kreida – ji laukia tavo šilumos, 
O sąsiuvinis – jis bijo būti išmestas! 
Apdulkėjęs laikrodis ant sienos  
Skaičiuoja valandas ir minutes, pra-
leistas čia. 
Pieštukas džiaugiasi galėsiantis padė-
ti. 
Senos knygos – įsimintini mums raš-
tai jų, 
Ir visa tai man ir tau - Rožyno progim-
nazija!!! 

Emilija Breivytė, 7a 

Redaktoriai: L. Kairienė, L. Kuzmaitė; Maketavo: L. Kuchalskienė 

Prisimindama savo vaikystės ir jaunystės mokyklą susimąsčiau, kaip seniai buvo viskas: ėjimas mokyklon, paskui 

grįžimas į ją mokytojauti. Praėjusiame amžiuje. Ir kam gi čia beįdomu! Šitam greito amžiaus restorane istorijos su 

sentimento prieskoniu nebesuvirškinamos. Per lėtas kadras. Bet, deja, tai, kas čia ir dabar 

įvyksta, tampa praeitim. Tad visi neišvengiamai turime prisiminimų, patirčių, ant kurių ir auga 

dabartis. O aš labai sentimentaliai noriu apsikabinti savąją mokyklą ir pasveikinti ją, kad ji dar 

yra, kad ji neuždaryta, kad stengiasi būti, ieško, kad joje mokosi mano (ne visai patogus) sū-

nus ir kad čia tebedirba mieli, kūrybingi, darbštūs kolegos. 

NORIU  APSIKABINTI  SAVĄJĄ  MOKYKLĄ 

Kai žvelgiu į praeitį, tai regiu tą naują, šviesų 

ir erdvų pastatą, kurio koridoriais kiekvieną 

pertrauką, griežtai prižiūrimi budėtojų, vaikš-

čiojom ratu.  Draugės su draugėm, berniukai 

dingdavo į kiemą, o vyresnieji suko ratus netgi 

poromis. Juos atidžiai stebėdavom, aptarda-

vom. Nebuvo nei vieno vienuoliktoko, prasly-

dusio pro septintokės akį. Tuo vaikščiojimas 

buvo naudingas – stebėjom poras, o jų nesti-

go. 

nukelta į 2 psl. 

Rašaluoti pirštaiRašaluoti pirštaiRašaluoti pirštai   

Monika Navakaitė, 6a 

Airė Marauskaitė, 6b 

Akvilė Petkevičiūtė, 1a 

MOKYKLOJE  AUGA TAUTOS  ATEITIS  

Aš myliu ir didžiuojuosi mūsų pro-

gimnazija. Sakau visiškai atvira širdi-

mi. Kasdien žaviuosi nuostabiais, kū-

rybiškais progimnazijos mokiniais. 

Mokiniais, kurie sprendžia savo gyve-

nimiškas užduotis, kurie drąsiai reiš-

kia savo mintis ir moka apginti nuo-

monę. Mokiniais, kurie aktyviai daly-

vauja olimpiadose, varžybose, kon-

kursuose, pasirodymuose. Būna, kad 

susipykstame  dėl uniformų nenešio-

jimo,  palaidų merginų plaukų, bėgio-

jimo koridoriais. Juntu, kad mokiniai 

visada žino tvarką ir supranta, kada 

jie yra taisyklių laužytojai. Beveik visi 

progimnazijos mokiniai tiksliai žino 

savo lūkesčius ir ateities tikslus, jų 

siekia mokydamiesi, lankydami kon-

sultacinius centrus, būrelius. Visi ro-

žyniečiai didžiuojasi savo mokykla, 

kurioje yra visada laukiami, ir savo 

mikrorajonu. 

Labai gerbiu ir vertinu mūsų moky-

tojų darbą. Žinau, kiek profesionalaus 

pasiruošimo, patyrimo, širdies moky-

tojai sudeda į kiekvieną pamoką. Kas-

dien matau, kaip mokytojai jaudinasi 

dėl mokinių pasiekimų, rūpinasi kiek-

vieno mokinio rezultatais.  

Nuoširdžiai dėkoju mokinių tėve-

liams. Vertinu jų teikiamą paramą, 

pasiūlymus, idėjas , kurios visada ini-

cijuoja ir skatina mokyklos progresą.  

Aktyvus dalyvavimas progimnazijos 

veikloje reiškia aktyvų dalyvavimą 

savo vaiko gyvenime. Visi tėveliai de-

da maksimalias pastangas, kad mūsų 

vaikai užaugtų darbštūs sūnūs ir duk-

ros ir būtų garbingi Lietuvos piliečiai. 

Mokyklai švenčiant 45 metų gimta-

dienį nuoširdžiai sveikinu visą ben-

druomenę: buvusius ir esamus mo-

kyklos mokinius, mokytojus, darbuo-

tojus, mokinių tėvelius. Sveikinu lin-

kėdama tikėjimo ir žinojimo, kad mo-

kykla yra išsilavinimo, žinių, vertybių 

šaltinis. Joje  auga ir formuojasi mūsų 

jaunimas, mūsų ateitis.  

Progimnazijos direktorė  

Aida Adiklienė 

RAŠINUKAI  -  ŽAIDIMUKAI 

Čia mokykla ypatinga 

Čia jai daug žodžių tinka. 

Tarkim, lenta čia stebuklinga, 

Ji mokyklai labai reikalinga. 

 

Pro langą pažvelkit- 

Čia viskas atgyja: 

Čia medžiai pumpurą krauna, 

Čia lapai jau byra. 

 

Pažvelkim į mokyklos istoriją... 

Bet ne, kitąkart. Girdi – kas ten skam-

ba? 

Tai skambutis – laikrodis pamokų, 

Bėk mokytis ir tu. 

 

Tyliai praverk klasės duris 

Ir įėjęs apsidairyk. 

Tavo draugai jau sėdi 

Ir tu čiupk bet  kurią kėdę. 

 

Atsisėdęs patogiai, 

Tu gerai pagalvoki: 

Kiek mokyklai metų suėjo? 

Teisingai, atspėjai – 45-erių jubiliejus! 

Rusnė Kavaliauskaitė, 5 b 

 

Eilėraštis mokyklai  

 

 

Gyvenimas  
Paslaptis, nuotykis 
Užvaldo ,kontroliuoja, svaigina  
Gyvenimas  

Deimantė Katuškevičiūtė, 8b 

A P I E  M Ū S Ų  L A I K R A Š T Į  –  M E S  I N F O R M U O J A M E ,  D A L I N A M Ė S ,  P A T A R I A M E  

Laikraštis kviečia bendradarbiauti (siūlykite temas, reikškite pageidavimus, nuomones, kritikuokite).  

Gyvenkime, džiaukimės, mokykimės kartu.  

Mokyklos laikraštis – tai jūs. Rašykite mums: poskambucio@gmail.com 

 

 

mailto:poskambucio@gmail.com
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NORIU  APSIKABINTI  SAVĄJĄ MOKYKLĄ 

atkelta iš 1 psl. 

Žiemą mus svaigindavo čiuožyklos 

šviesos ir muzika. Čiuoždavom ratas 

po rato, kvėpėm gryną orą ir judė-

jom. Kas tą ledą liejo, rūpinosi šviesa 

ir garsu? Tikrai ne mokiniai. Nesukom 

dėl to galvos. Mėgavomės laisvalai-

kiu. 

Rudenį talkindavom kolūkiuose, 

prieš Kalėdas susitikdavom su kitų 

šalių mokiniais. Tai vadinosi interna-

cionalinis bendravimas. Taip plėsda-

vom geografijos ir istorijos žinias, 

pramokdavom kitų kalbų žodžių. Bet 

labiausiai smogdavo į paširdžius in-

ternacionalinės diskotekos. Kiek neiš-

sipildžiusių meilių, o gal ir sujungtų 

širdžių, nes tarybinė tautų draugystė 

turėjo nugalėti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tokiame nerūpestingame mokykli-

nių metų fone ryškėja ir mokytojų 

portretai. Toji prisiminimų mozaika 

jau padengta laiko dulkėmis. Liko tai, 

kas buvo ryšku. Viena iš tokių asme-

nybių – direktorius Vytautas Masals-

kis. Menu jį kaip išvaizdų vyrą, griež-

tą, bet teisingą. Jo autoritetas tartum 

sklandė mokyklos koridoriuose. Jam 

nelipo jokia pravardė. Didžiausi pa-

daužos jį garbino. Direktorius aštun-

tokams dėstė žmogaus anatomiją ir 

siekė, kad šis dalykas nebūtų vien  

teorinis. Jo dėka mokiniai pataloginės 

- anatomijos skyriuje galėjo stebėti, 

kaip atliekamas skrodimas, nustato-

ma mirties priežastis. Taip taip, ne 

medicinos studentai, o aštuntokai!  

Šitokios patirties tikriausiai neužmirš 

nė vienas. 

 Direktoriaus pavaduotojas  mate-

matikas Staišiūnas garsėjo energingu-

mu ir tvarkos priežiūra. Jokių rūkymų 

tualetuose, jokių vėlavimų ir pamokų 

praleidinėjimų. Jo paties prie kabine-

to mokiniai pralaukdavo kartais 10 – 

15 minučių, bet pavaduotojas spėda-

vo aplėkti visus tualetus ir patikrinti, 

ar kas nesislepia nuo kontrolinio. Mo-

kiniai pralaimėjo pavaduotojo valin-

gam tikrinimui ir tvarka įsivyravo, 

nors tikrinimas nesiliovė. 

Mokykloje dirbo gražus būrys gan 

jaunų mokytojų. Neprisimenu piktų, 

bjaurių. Gal tokių ir nebuvo? Gal lai-

kas paliko tik tai, kas miela? Tokia 

man atrodo lietuvių kalbos mokytoja 

L. Plungaitė. Begalinio kruopštumo, 

pareiginga, inteligentiška, sąžininga. 

Tokią ją pažinau jau grįžusi į mokyklą 

mokyti, įvertinau tai, ko nesugebėjau 

būdama mokinė. Mokytoja toleran-

tiškai žvelgdavo į nekaltas mūsų iš-

daigas, bet rasdavo būdų priversti 

mokytis taip, kad net didžiausi beraš-

čiai išmokdavo gana taisyklingai rašy-

ti. Tiesa, tada dar nebuvo kompiute-

rio, tad tikriausiai buvo lengviau. 

Rusų kalbos mokytoja Svetlana Tri-

mailova atėjo į mokyklą atidirbusi 

Pušaloto miestelyje trejus metus. 

Stebėdavom ją, gražią didžiaakę, ap-

suptą vyresniųjų mokinių. Jos litera-

tūrinių vakarų, nušviestų žvakėm, 

įelektrintų Puškino ir  Lermontovo 

eilėm, neužmiršau iki šiol. Kaip ir jau-

dulio, kai stovėjom scenoje prieš pil-

nutėlę salę. Pilnutėlę ne dėl meilės 

Puškinui, bet kad buvo tokia tvarka – 

pirmiausia renginys, o paskui diskote-

ka. Šokiai mūsų dienų mokyklos gyve-

nime buvo gyvybiškai svarbus proce-

sas – šokiuose mes bendravom, paži-

nom save ir kitą. Čia virė jausmų ir 

aistrų katilas, kurio ugnies kaitrumo 

mokytojai, atrodo, neįvertino. 

Dar viena ryški asmenybė – istorikė 

R. Gasiūnienė, garsėjusi ekscentrišku 

charakteriu ir elgesiu. Jos pamokos 

buvo tokios tikros, tokios emocingos, 

kad net praėjus keleriems dešimtme-

čiams menu kai kurias frazes, intona-

cijas. Kartą per savaitę prieš pamokas 

ji vedė istorijos fakultatyvą smalsie-

siems. Mokytoja drąsiai atskleidė 

sovietinės istorijos užuolaidą, leido 

suvokti, kad Lietuva lygiavertė Euro-

pos valstybė, turėjusi aukšto politinio 

lygio valdovus. Neįkainojamas laisvės 

oro gurkšnis sovietinėje mokykloje!  

Mokytojos drąsa pasėjo mokinių sie-

lose sėklą, kuri sudygo vėliau. 

Šiandien galvoju, kokia būtų buvusi 

mokykla be direktoriaus, mokytojų, 

kokia būčiau buvusi aš be jų širdies, 

teisingumo, žinių. Kiekvieno jų įspau-

das liko manyje. Belieka padėkoti, 

kad ji, mokykla, mano prisiminimuo-

se liko šviesi kaip vaikystės spalvotas 

sapnas, kuriame nėra vietos neapy-

kantai, liūdesiui, patyčioms. 

Valdonė Venskūnaitė,  

buvusi mokinė ir mokytoja. 

Rašaluoti pirštaiRašaluoti pirštaiRašaluoti pirštai   
MOKINIŲ  KŪRYBOS  SKYRELIS  

Kai mokykla atgyja  

Koridorius skaičiuoja mūsų žingsnius. 

Žalia lenta  prisimena mūsų rašytas 

raides. 

O muzikos kabinete  atgyja daiktai. 

Senutės lempos  bando į taktą taikyti. 

Pianinas, birbiančios lempos, baršku-

čiai- 

Visa mokykla skamba vienu ritmu. 

O visi mokytojai ir mokiniai, grįžę iš 

fantazijų pasaulio, 

Džiaugiasi Rožyno progimnazija! 

Gabrielė Morkūnaitė, 5b  

 

Ant lentos buvo tiek daug užrašyta ir 

nutrinta,  

Kad tikriausiai ji galvoja, jog tik ji tiek 

visko žino. 

O sąsiuvinis, toks mėlynas, dėmėtas, 

Prirašytas slaptų pasikalbėjimų, neš-

vankių piešinių 

Ir dar kokių nors nesąmonių, 

Tikriausiai jaučiasi pats protingiausias. 

Kornelijus Šulga, 5b  

 

Suolai – nauji ir nenauji, mato, 

ką mes rašom ir skaičiuojam. 

Šaukštai ir šakutės, žibantys ir gražūs,  

žiūrinėja mūsų kąsnius, kiek mes jų 

suvalgom. 

Lenta, tiek kartų nuvalyta, nuplauta ir 

vėl aprašyta, mus moko daug ko. 

Knygos, suplėšytos, negražios,  

 

bet moko mus skaityti bei skaičiuoti. 

Sąsiuviniai-visi jie prirašyti mūsų žo-

džių, skaičių. 

Kartu su jais mes mokomės. 

Kornelija Stapulionytė, 7a 

  

Rudas stalas laiko mūsų galvas,  

Kai norime per pamoką nusnūsti. 

Mokyklinė kuprinė motiniškai globoja 

Knygas po pamokų. 

Sąsiuvinis budriai saugo naujausias 

žinias, 

Trintukas kenčia nuo mūsų klaidų. 

Lanta įsimena mūsų raštą. 

Parkerio rašalas kasdien mažėja, 

O mes užaugam ir pamirštam tuos, 

Kas mums padėjo. 

Indrė Katkevičiūtė, 7a 

  

Sąsiuvinio lapas bijo,  

Kad jį suplėšys ir išmes. 

Juk lapo paskirtis- 

Saugot mūsų parašytus žodžius. 

Pradinukų pirštų nuteplioti langai 

Saugo vaikus, kad neišskristų. 

Kiaura apipaišyta pieštukinė 

Lyg sargybinis budi, 

Kad pieštukai ir parkeriai 

Laiku pradėtų darbą. 

Visokių knygų prikimšta kuprinė 

Nešioja mūsų būtiniausius daiktus. 

Bet ne vien juos - 

Kartais ir šiukšlės čia gyvena. 

Visiems dėkoju. 

Martynas Martinkus, 7a 

  

Kanklės gražią melodiją groja, 

Pianinas greitą ritmą trenkia, 

O būgnai storu balsu lėtai kalba. 

Muzikos kabinete tuoj prasidės dide-

lis koncertas. 

Modestas Varnas, 7a  

PrisiminimaiPrisiminimaiPrisiminimai   

Augustė Šeškutė, 6a 

Simona Mociškytė, 

Jorė Kriščiūnaitė, 6b 

MANO MINTYS  

APIE  MOKYKLĄ  

Pirmokę mama atvedė į mokyklą. 

Kokia didelė, vaikai tokie dideli – ste-

bėjausi aš. 

Dabar esu ketvirtokė ir dažnai galvo-

ju apie penktą klasę. Teks palikti savo 

pirmąją mokytoją. Bus daug mokytojų, 

teks vaikščioti po įvairius kabinetus, 

po visą mokyklą. Truputį bijau, kad 

galiu pasiklysti, nesuspėti... 

Mokykloje dirba daug žmonių: mo-

kytojai – moko, virėjos – verda valgį, 

valytojos – valo, bibliotekininkės – 

išduoda knygas, sargas – rūpinasi ir 

saugo ją. Mokyklai vadovauja Direkto-

rė. Dėkoju visiems. 

Džiaugiuosi, kad gyvenu šalyje, ku-

rioje visi galime mokytis. Pagalvoju 

apie vaikus, kurie neturi mokyklų ir 

nesimoko. 

Kaip mums gera! 

 

Austėja Švedarauskaitė, 4b 


