
 

2019// SPALIO 5 D. // NR.1 
 

PUSLAPIS 1 

AKIMIRKA  

SKIRIAME MOKYTOJUI 
 

                                                                                Klampoju. Sniegas tirpsta. Sidabro putos iki kelių.                                                  

Ir iki kelių džiaugsmo ir gėlos.  

Vaikų sąsiuviniai. Nuo jų tik rankos gelia,                                                                      

Širdis pilna sidabro ir tylos. 

 

                                                                                Žinau, kad bus klaidų, mažų ir didelių.                                        

Daug puslapių paliks raudonai pribraukytų. 

Kad neplasnotų nieks nei vanagu, nei drugeliu,                                                          

Kad nepataisomų klaidų  

                                               paskui 

                                                                       nepadarytų. 

                                                                                  Kad nepaliktų žemė – kaip teisėjas – 

Ir išeito gyvenimo 

                                                   Neperbrauktų raudonai... 
                                                                                                    Janina Degutytė 

                                                                                                 

                                                                                          SU JŪSŲ DIENA, BRANGŪS MOKYTOJAI! 

 

Interviu su progimnazijos 

direktore Alma Uzne 

 

 

 

 

 

1. Gerbiama direktore, atsigręžkime atgal: kuo svarbūs, ypatingi buvo 2018–2019 mokslo 

metai? 
Nuo 2018-08-30 mūsų mokykla patapo progimnazija, laimėtas Erasmus+ projektas, todėl 2019 

m. gegužės mėnesį pas mus į svečius buvo atvykę projekto partneriai iš Rumunijos, Italijos, 

Ispanijos. Sėkmingai veikė Visos dienos mokykla, 2019 m. birželio mėnesį buvo puikiai 

organizuota vaikų vasaros stovykla „Vasara be kompiuterio“. Gavome mokyklinį autobusą.  

Labai džiugu, kad nuo 2018–2019 mokslo metų mokinių skaičius padidėjo lyginant su 2017–

2018 mokslo metais, o tai yra visos progimnazijos bendruomenės kruopštaus ir atsakingo darbo 

rezultatas. 
2. Nors prabėgo beveik mėnuo, kai mokyklinis skambutis sukvietė visus į klases, kas 

mokinių, mokytojų laukia 2019–2020 mokslo metais? 
Visiems mokytojams ir mokiniams prasidėjo nelengvas, bet prasmingas ir atsakingas darbas, 

sudarant lygias galimybes kiekvienam mokiniui siekti asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo  

(si) rezultatų bei įgyti mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų 

visumos. 
 3. Kokie progimnazijos prioritetai numatyti šiems 2019–2020 mokslo metams? 
Nuo 2019-09-01 progimnazija veiklą planuoja ne mokslo metams, bet kalendoriniams metams, o 

strateginio plano prioritetas – gerinti ugdymą (si), siekiant optimalios bendrųjų ir dalykinių 

kompetencijų visumos. 
 4. Kaip manote, ką reiškia būti geru mokiniu? 
Mano nuomone, į šį klausimą tiksliai ir išsamiai gali atsakyti tik patys mokiniai. Man visi mūsų 

progimnazijos mokiniai yra geri. 
 5. O kokia Jūs buvote mokinė? 
Aš mokiausi kitokioje mokykloje, kada daug kas buvo draudžiama, neleidžiama... 
 6. Kokią pamoką, jei galėtumėte sugrįžti atgal į mokyklinį suolą, norėtumėte pakartoti 

(išgyventi)? 
Jokios pamokos nenorėčiau pakartoti (išgyventi). 

 7. Mokyklinė išdaiga, kurią prisimenate iki šiol… 
Istorija tai nutyli... 

8. Pabaikite sakinį: progimnazija – tai mokykla, kuri yra atvira naujovėms, pozityvioms 

idėjoms,  vykdanti ugdymą (si) saugioje, kūrybingoje, pagarba pagrįstoje aplinkoje. 
                                                              Ačiū už interviu. Vilma Masaitienė 
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PUSLAPIS 2 

LAIŠKAS PIRMAJAI 

MOKYTOJAI 

                    

  

PALINKSTA MOKINIAI PRIE SAVO SĄSIUVINIŲ IR 

RAŠO LAIŠKĄ PIRMAJAI MOKYTOJAI. METAI, KAIP 

RUDENS LAPAI, PAPUČIA VĖJAS IR IŠBLAŠKO JUOS 

KUR TIK PAKLIŪVA. BET NE, NE VISKĄ NUPUČIA 

VĖJAS. PRISIMINIMŲ MOKINIŲ ŠIRDYSE NUPŪSTI 

NEGALI. 
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PUSLAPIS 3 

„Gerbiami mokytojai, ką patartumėte mums, Jūsų mokiniams, – ar verta rinktis 

mokytojo profesiją? Kuo įdomus šis darbas?“ 

 

"Ar verta rinktis šią profesiją?", į šį 

klausimą atsakysite tik ją pasirinkę ir 

padirbėję... Šio darbo minusai atvirai 

viešai aptarinėjami, o pliusus 

susidėliotumėte patys. Jei esate 

atsparūs stresui, aktualu būti dėmesio 

centre :-), mėgstate iššūkius, 

pamirštate žvalgytis į laikrodį 

ir...svarbiausia - mylite vaikus - darbas 

bus labai ir labai įdomus :-) 

Nenuobodžiausite - "firma 

garantuoja"!  

                                  Jovita Masaitytė 

 

 

 

 

 Ar verta rinktis mokytojo profesiją - 

vienareikšmiškai TAIP. Mano darbas yra 

kūryba – vaikas. Atsikeli ryte, nueini į 

mokyklą, pasisveikini, pamatai šypseną – 

gėris...Pažįsti vaikus, įsijauti į jų gyvenimą, 

susidraugauji. Kai vaikas keičiasi, auga, kuria 

savo asmeninį gyvenimą ir jų atžalos vėl ateina 

į tą pačią mokyklą – kas gali būti geriau? Tai 

mano gyvenimo būdas. Myliu šį darbą, myliu 

vaikus...Kaip gera girdėti, kai Tave pašaukia 

vardu, apkabina, sako, kad pasiilgo. Mieste 

susitikę taip ir sveikinasi – „labas, Saule“. 

Niekur kitur šito nepatirsi, niekur kitur nėra 

tiek nuoširdumo, tikrumo, šypsenų, ašarų, 

pirmų susižavėjimų, draugysčių... 

                                        Saulena Lukšienė 

 

Esu "moksliukė" nuo gimimo. :-), mokytoja 

norėjau būti nuo pirmos klasės, keitėsi tik 

dalykai: pradinių klasių mokytoja, nuo 7 

klasės - fizikos mokytoja. Labai džiaugiuosi, 

kad mano svajonė išsipildė su kaupu! Esu 

mokytoja, esu apsupta paauglių, jaunų 

žmonių, kurie neleidžia per anksti susenti. 

Myliu vaikus, esu griežta ir reikli, esu savo 

dalyko profesionalė, džiaugiuosi, kad randu 

bendrą kontaktą su mokiniais. Jaunų 

mokytojų Lietuvai ir Jurbarkui labai reikia! 

                                 Liudmila Norkaitienė 

 

Nuolat matome jaunus veidus, 
jaunimas duoda geros energijos, su jais 
smagu kurti, keliauti. Mokytojo darbas 
verčia tobulėti ir augti tiek profesine 
tiek žmogiškąja prasme, gerąja prasme 
verčia pasitempti, mokytis naujų 
dalykų. O rinktis būtų verta, jeigu 
valstybė sugebėtų subalansuoti 
mokinių teises ir pareigas, bei nepiltų 
purvo ant mokytojų. 

                            Ovidija Unčiurienė 
 

 

Šiandien norinčiam rinktis  mokytojo kelią 

pasakyčiau nemeluodama: „Tai sunkus kelias“. 

Taip, tai darbas, kuris nuolat reikalauja 

tobulėjimo, yra emocingas, kūrybingas, bet... 

kartais skaudžiai žeidžiantis: atiduodi vaikui 

viską, o būna, kad gauni priekaištus. 

Jei sutinki viską priimti,  būk mokytoju ir 

nedejuok, kad eini tuo keliu . 

                                     Vilma Masaitienė 

 

Rinkis mokytojo profesiją, jei:  

• gebi valdyti auditoriją,  

• gebi perteikti žinias,  

• myli žmones,  

• esi tolerantiškas ir kantrus, 

 • jauti palaimą prisidėdamas prie kito 

žmogaus sėkmės, 

 • esi pasirengęs ne tik duoti, bet ir priimti, 

 • esi pasiruošęs paaukoti laiką, skirtą 

artimiausiems žmonėms,  

• galų gale, puikiai išmanai savo mokomąjį 

dalyką!  

Tai profesija, neleidžianti pasenti!... 

                                Vilma Strončikienė 

 

Mokytojo profesiją rinktis verta jeigu: 
1) mėgsti bendrauti su vaikais ir juos 
myli, 2) mėgsti skaityti ir domiesi 
naujovėmis, 3) nemėgsti rutinos. 
Mokytojo darbas tuo ir įdomus, kad 
turi daug kuo domėtis ir 
nenutrūkstamai mokytis bei daug 
bendrauti su žmonėmis :)                                       

                             Irma Žilaitienė 
 

Rinktis mokytojo profesiją vertėtų tiems, kurie 

nebijo iššūkių kasdien, imlūs visoms 

naujovėms, yra smalsūs, drąsūs ir išmintingi.  

                                       

                                         Pagarbiai  

                                        Ilona Mockaitienė 

 

Išminties takas neveda į naujas ganyklas. 
Atsišvartuokite nuo kranto, išplaukite iš 
saugaus uosto. Saugokite palankų vėją. 
Tyrinėkite. Svajokite. Atraskite. 
Viskas mūsų rankose, todėl negalima jų 
nuleisti. 
                                Marytė Endriukaitienė 
 
 

Jei jauti norą būti kartu su vaikais, jei 

nebijai iššūkių-drąsiai rinkis mokytojo 

profesiją. Siame darbe gali padėti 

vaikui tapti tikru žmogumi. Tai 

atperka sunkų mokytojo darbą. 

                       Jūratė Gavėnienė 

 

Jei nori visada būti jaunas, rinkis mokytojo 

profesiją. 

                           Ramutė Norkienė 

 

Mokytoja gera būti dėl didelės grįžtamosios 
vertės . 

                                      Audronė Jocaitienė 
 

 

 

Sparnuotos mokytojų frazės  
 

Liaudis, nusiraminkit! Norit savarankiško! (V. Strončikienė) 

Duodu paskutinę pastabą, ir sėdi atskirai. (V. Majorovienė) 

Duok! Aš tau ne mama, nežaisiu! (S. Lukšienė) 

Mokytoja, nusiramink, nešauk (sako pati sau, kai supyksta). N. Giedraitytė 

Nusiraminkit, arba skambinsiu socialinei! (D. Janušaitienė) 

Dabar taip... (V. Štulas) 

Už pastangas įrašysiu 3. Nesiginčyk! (D. Juščienė)                                                                                                                   

Mind your own business. (D. Petrauskaitė)  

Aš čia esu Dievas Tėvas ir Šventoji Dvasia. (O. Unčiurienė) 

Ne! (V. Masaitienė) 

O kodėl? Galiorka, nusiraminkit! (I. Kapilovienė) 
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PUSLAPIS 4 

 

PASUK GALVELĘ     
 

 

 

 

 

ATPAŽINK BŪSIMĄ MOKYTOJĄ 
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PUSLAPIS 5 

Atsakymai 

– Marytė Endriukaitienė,                 – Vitalija Majorovienė,              – Daiva Malskytė,               – Jūratė Gavėnienė  

            

 

– Audronė Jocaitienė,              – Irma Kapilovienė,            –  Ilona Mockaitienė,             –  Saulena Lukšienė,             – Vilma Masaitienė,    

 

        

  

– Rūta Šukevičienė,             –  Dangiuolė Juščienė,               – Vilma Strončikienė,             – Daivutė Petrauskaitė,              – Rūta Tirlikienė, 

 

 

   –    Ramutė Norkienė,             –  Edita Bastienė,                –    Irma Žilaitienė,              – Džiuljeta Čerauskienė,    

 

 

                         –   Liudmila Norkaitienė,                –  Aušra Žižienė,                – Aušra Ribinskaitė         

 

 

 

 

 

 

                                                                          NUSIŠYPSOKIME    
 

Skelbimas: Gerbiami tėveliai, prašome, kad jūsų vaikai nečiupinėtų elektros laidų šlapiomis rankomis! Elektros laidai nuo to 

rūdija ir genda! 

*** 

Kol Petriukas nelankė mokyklos, jis manė, kad jo vardas yra ,,Užsičiaupk". 

*** 

Grįžta pirmokas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos ir pareiškia: 

- Viskas, į mokyklą aš daugiau neisiu! 

Tėvai klausia jį: 

- Kodėl? Kas atsitiko? 

- Rašyti aš nemoku, skaityti irgi nemoku. Tai dar ir kalbėtis neleidžia! 

*** 

Mokytoja per pamoką pasakoja: 

- Svarbu žinoti, kaip teisingai elgtis gamtoje, kai sutinki kokį gyvūną. Va, vakar buvau miške ir sutikau gyvatę, man ji ne- 

įkando, o todėl ... 

Balsas iš klasės galo: 

- Kad jos savų neliečia. 

*** 

Petriukas parašė mokytojai laiškelį: "Aš jus myliu". Mokytoja atsakė: "Nekenčiu vaikų". Petriukas: "Garantuoju, vaikų nebus". 

 

 

 

 

 
                                        TU esi MOKYTOJAS… Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš vaiko burnos. Buvai daug kuo ir daug kur.  

                                               Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį per klausimus.  

                                               Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų atskleidžiantis tiesą.  

                                               Tu – M. Kolins, kovojanti už kiekvieno vaiko teisę į mokslą. Tu priklausai tai grupei mokytojų, kurių veidai ir vardai 

greitai pamirštami, tačiau pamokos ir asmenybės mokinių darbuose išlieka ilgai. Tau per vieną dieną tenka pabūti aktoriumi , draugu, slauge, 

gydytoju, treneriu, pamestų daiktų ieškotoju, pinigų skolintoju, taksistu, psichologu, tėvu, pardavėju, politiku, paslapčių saugotoju.  

Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidžiai klausydama. Tavo didžiausi gabumai – iš mokinių pagarbiai priimti tai, ką jie duoda. Tavo tikslas – ne 

materialios vertybės, nors visada ieškai mokiniuose slypinčių lobių. Nuolatos bandai įžvelgti ir padėti prasmingai panaudoti kartais giliai po 

pralaimėjimų griuvėsiais pasislėpusius gabumus. Gydytojas suteikia žmogui progą gyventi per vieną stebuklingą akimirką, o Tu gali stebėti 

atgimstančią vis naujais klausimais, mintimis ir draugystėmis asmenybę. Auklėtojas ir mokytojas žino, jog su meile ir tiesa kuriamas jo kūrinys liks 

visiems laikams.  

Tu – kovotojas, kasdien kariaujantis prieš nuolatinį neigiamą požiūrį, baimę, abejingumą, prisitaikėliškumą ir apatiją. Laimei, turi puikius 

sąjungininkus: Intelektą, Smalsumą, Tėvų paramą, Individualumą, Kūrybingumą, Tikėjimą, Meilę ir Juoką. Visi jie atkakliai Tave remia. Tavo 

praeitis kupina prisiminimų. Dabartis – viliojanti, pilna nuotykių ir smagumo, nes Tau leista prisiliesti prie ateities. 

                                                                                                                                                                                             Pagal J. W. Schlatter 

 

 

                                                                                                                                                                   
Laikraštį „Akimirka“ išleido maironiečių būrelio nariai: Vilma 

Masaitienė, Austėja Kriščiūnaitė, Milda Račaitė, Liepa 

Petrušaitytė, Gabija Čepulytė.                                     

                                Jurbarko Naujamiesčio progimnazija, 2019                                                                                                                                                                                         

                                                                  


