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Yra dalykų, kurie kasmet kartojasi... Gal dėl to jų lauki su nerimu, bet ir su viltimi, kad viskas bus
gerai, kad šventė, kurią vis dar gebame susikurti (sukurti?) vis tiek ateis. Kaip pavasaris, kuris,
kad ir neskubėdamas, vis tiek ateina lydimas paukščių bruzdesio... Tai kas, kad už lango
aršiausi tik žvirbliai... Diena jau per gaidžio žingsnį ilgesnė, vadinasi, pavasaris tikrai netrukus
pasibels visu savo gražumu. O kol jis taip pasispardydamas, su šaltuku besigalynėdamas, dar
tik rodo savo nosį, noriu pasidalinti tuo, kas padeda jo lauktiJ

Skubu pasidžiaugti, kad pavasarį žadino ir kvietė nusimesti visas skrandas sugrįžusi į mūsų
gimnazijos aktų salę meninio skaitymo šventė. Jos dalyviai savo raiškiu žodžiu beldėsi į
kiekvieno klausančio širdį, skaitomais tekstais žadino mintį, kad, nepaisant visko, kas gyvenime
atsitinka, į gera – kaipgi kitaip, juk tuoj tuoj pavasaris. Ačiū, mielieji. Ačiū visiems, kurie skaitėte,
o ypač – Mindaugui Činčiui (2a), Ignui Ancevičiui (2c), Tomui Gustui (3b). Jie šįmet buvo
geriausi! Vasario 7 visi trys moksleiviai atstovaus mūsų gimnazijai J. Kisieliaus vardu
pavadintoje rajoninėje meninio skaitymo šventėje. Sėkmės, vaikinai!

Ačiū rajoninės lietuvių kalbos olimpiados dalyviams, kurie net keturias valandas plušo, kad
apgintų mūsų gimanazijos vardą ir parodytų esą ne iš kelmo spirti. Sveikiname pirmokę
Martyną
Lacytę
( 1a) – rajono lietuvių kalbos olimpiados nugalėtoją –
I-oji
vieta 9 - 10 klasių grupėje. Dėkojame
Ievai Sinkevičiūtei (
2b
)
(
II
vieta toje pat 9 – 10 klasių grupėje),
Gabijai Vičaitei
(
IIoji vieta 11 – 12 klasių grupėje),
Ievai Narvidaitei (
3e) (
III
vieta 11 – 12 klasių grupėje). Džiaugiamės!

Apgailestaujame, kad bandomųjų egzaminų sesija sutrukdė gimnazijos ketvirtokams
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pademonstruoti savo žinias – ką gali žinoti, gal tos sėkmės, kad būtume pirmi didžiųjų grupėje,
kaip tik dėl to ir pritrūko. Užtat akivaizdu, kad turime kur augti ir stiebtis. Nes, anot R.
Stankevičiaus, laimės ir džiaugsmo akimirkos nesivaržo, nekonkuruoja tarpusavyje. Jos tiesiog
aplanko ir be žodžių jungia, vienija žmones. Ir jei buvote atidūs, turėjote pastebėti, kad giedros
kasdien vis daugiau.

Lietuvių kalbos mokytoja B. Krajinienė
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