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Įvairios mintys iš abiturientų rašinių...
Mano nuomone, psichotropinė s medž iagos yra didž iausia blogybė ž mogui ne dė l izinio poveikio, o dė l
psichinio. Jos yra atsakingos už didelę dalį nusikaltimų, ž ūč ių, psichinių ligų ir iš kreiptos realybė s
suvokimo.
A ustė ja
Kartais ž mogus gyvenimą apsisunkina pats, kai nesiklauso savo š irdies. Tokiu atveju ž mogus gali ne iš
karto suprasti, kad jo praeities tam tikri pasirinkimai turi neigiamą įtaką tolesniame gyvenime.
Eg lė
Zmogus daž nai suserga, už sidaro savo burbule ir neįsileidž ia nieko. Tokiam individui reikia didelė s
pagalbos, kad galė tų sugrįž ti į realybę ir pradė tų gyventi. Jeigu ž mogui pasiseka iš eiti iš tos kanč ios, jis
pradeda naują gyvenimo etapą ir palieka prisiminimus praeityje. Taigi, kanč ia gali kilti iš gyvenimo
prisiminimais.
Kamilė F.
Zmoniš kumas yra savybė , kuri visiems duota iš prigimties. Ir tai susiję ne tik su mū sų iš ore, bet ir
vidiniu pasauliu, mū sų elgesiu. Visgi ne visi ž monė s tuo pasiž ymi. Kartais kerš tas ar net pavydas
už gož ia tokias ž mogiš kas savybes kaip gailestingumas, geranoriš kumas, o nugali dviveidiš kumas, kuris
ardo gerus santykius su aplinkiniais.
Gabija
Mano manymu, vienas ž mogus gali labai daug prisidė ti prie visuomenė s gyvenimo gerinimo. Individas
savo gerais poelgiais gali pakeisti aplinkinių nuomonę apie sunkiau gyvenanč ius ir paskatinti juos taip
pat elgtis. Taigi, vienas ž mogus gali prisidė ti prie pokyč ių visuomenė je.
.
Justina
Klaida – tai neteisingas poelgis, kuris ne visada mums atneš a gė rį. Daž niausiai tai priverč ia siekti
než inios. Zmogus, kuris pasielgė netinkamai, gali jausti sąmyš į, pyktį, asmenybė s nuvertė jimą.
Marija
Galiu teigti, kad pasaulyje yra daug skausmo, kuris tiesiogiai ar netiesiogiai susijęs su ž monių
veiksmais ir pasirinkimais. Manau, kad ir kaip bandytume iš vengti skaudinti save ir savo aplinkinius,
kanč ia ir skausmas vis tiek yra neatsiejama ž mogaus gyvenimo dalis, be jos mes nesuprastume, kas
yra tikroji laimė .
Martyna
Visų pirma, ž mogus gali pasielgti neteisingai, netinkamai, kai jam susiklosto tokios gyvenimo
aplinkybė s. Nors jis gali bū ti iš prigimties nelinkęs daryti kaž ką bloga, bet jį pasielgti netinkamai
nukreipia susiklostęs gyvenimas, netinkamos istorinė s aplinkybė s.
Nojus
Zmogaus gyvenimas yra nenuspė jamas. Vieni patiria sė kmę, laimę, meilę ir taip susikuria laimingą
gyvenimą. Deja, kitiems nepavyksta atrasti egzistavimą įprasminanč ių dalykų arba juos atradę
praranda, todė l kartais gyvenimas gali tapti sunkus.
Orinta
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Renginiai gimnazijos bibliotekoje
Balandž io 23-29 dienomis š alies bibliotekose vyko Nacionalinė s bibliotekų savaitė s renginiai. Sių metų
tema buvo „Nauja realybė – naujos formos“.
.
Visi, saugiai laikydamiesi rekomendacijų, už sukę į gimnazijos biblioteką, galė jo pasidž iaugti linksma
pradinio ugdymo pirmos klasė s mokinių darbų paroda „Smurfų pasaka“, kurią paruoš ė mokytoja Janina
Budrienė , suskaič iuoti pieš inė liuose esanč ius ž inomų ir mė gstamų komiksų veikė jus. 3 klasė s mokinė
Saulė Giedrimaitė , apž iū rė jusi parodą, nusprendė ją papildyti savo surinkta mė lynųjų bū tybių igū rė lių
kolekcija.
.
Sią ž iemą gimnazijos vaikai mokė si nuotoliniu bū du, todė l mokiniams, kurie dabar jau turi galimybę
lankyti mokyklą ir yra pasiilgę popierinių leidinių, visą savaitę vyko „aklas“ susitikimas su knygomis. Jos
buvo supakuotos taip, kad liktų nematomi virš eliai. Tokios „paslė ptos“ knygos buvo labai įdomios vaikams. Pradinukai, iš sirinkę sau leidinį, grįž o į klases ir č ia iš sipakavę buvo nustebinti, nes net ir daž nai
bibliotekoje matyta knyga, pateikta kitaip, tapo įdomesnė . Kantriausieji savo „paslaptis“ iš pakavo tik namuose. Didelė dalis vaikų nutarė perskaityti savo iš sirinktas knygas. Mokytojos taip pat iš bandė tokį „susitikimą“ su knyga.
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LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Kiekvieną balandž io 2 dieną – tuomet, kai gimė garsusis pasakininkas Hansas Christianas Andersenas, – visame pasaulyje š venč iama Tarptautinė vaikų knygos diena, suvienijanti visus pasaulio vaikų literatū ros skaitytojus. Si diena minima nuo 1967 m. ir kasmet kvieč ia š vęsti skaitymo malonumą.
.
Tarptautinė s vaikų knygos dienos proga gimnazijos 5 klasė s mokiniai iliustravo mylimiausios savo
skaitytos knygos virš elį.....
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Rašinėliai apie draugystę
Deimantė Varvolytė, 5kl.
Siltas apkabinimas vertas tū kstantį ž odž ių, bet
geras draugas vertas dar daugiau.
.
Draugystė – tai nepaprastas kelias, pilnas nuotykių, dž iaugsmo, laimė s, bet jokia draugystė nebus
be sunkumų. Sunkumai nė ra blogai, jie tau padeda
bū ti atviresniam, daryti diskusijas, paž inti savo
draugą ir draugus. Draugas – tai ž mogus, kuris tau
padė s nelaimė je. Jis stengsis tave pralinksminti, kai
tau liū dna. Tai ž mogus, kuris bus su tavimi, kai tau
sekasi gerai ir kai sekasi blogai. Tikras draugas už
tave pastovė s, kai tavęs š alia nė ra. Jis nekalbė s apie
tave negraž iai tau negirdint, pasitikė s tavimi. Jis tau
padė s suprasti, kas blogai, o kas ne. Kai turi nors
vieną tikrą draugą, atrodo, to ir už tenka. Tikra draugystė vystosi lė tai. Ji susideda iš pasitikė jimo, nuoš irdumo, linksmybių, pykč ių, bet visų svarbiausia –
laiko. Per trumpą laiką stipraus ryš io nebus. Be
kantrybė s – atvirumo negausi. Be pasitikė jimo –
nuoš irdumo nebus. Be įsipareigojimo ir ryž to –
draugystė neaugs.
.
Visada atsimink, kad draugystė yra ilgas ir sudė tingas kelias, kuris gali trukti ilgus metus. Gera turė ti iš tikimą draugą.

Skaistė Gabriūnaitė, 5kl.
Tikras draugas ateina, kai visas pasaulis palieka.
Taip atsitiko ir man.
.
Tai buvo lemtinga rugsė jo devyniolikta diena,
prieš dvejus metus. Perė jau mokytis į naują mož
kyklą, kur neturė jau draugų. Buvau visiš kai viena.
Mane palydė jo mama. Įė jusi į klasę, mane pristatė
mokytoja. Jauč iausi baisiai. Visi spoksojo į mane,
lyg bū č iau nuoga. Su mama š iek tiek pasė dė jome
ant suoliuko, bet jai reikė jo eiti į darbą. Aš nenorė jau, kad ji iš eitų, nes man buvo baisu. Mamai iš ėjus,
prie manęs priė jo dailė s mokytoja ir pasiū lė parodyti, kur pieš ia mokiniai. Kartu su manimi ir mokytoja ė jo dar pusė klasė s. Susė dome į suolus, mokytoja iš aiš kino temą ir visi pradė jome pieš ti tema
„Gamtos tarš a“. Su niekuo nekalbė jau, kai prie manęs priė jo mergaitė ir drąsinanč iai pagyrė , kad
graž iai pieš iu. Aš padė kojau. Ji buvo rudaplaukė ,
rudomis akimis, ž ema. Mes abi buvome naujokė s,
dailininkė s. Jos vardas Maja. Mes pradė jome kalbė ti, draugauti ir skambinti viena kitai po pamokų.
Tai tikra draugė , kurios man labai reikė jo tuomet,
reikia ir dabar. Tikiu, kad mano gyvenime atsiradus naujiems draugams, ji niekur nedings.
.
Draugas yra tas, kuris suteikia visiš ką laisvę bū ti
savimi. Su draugu niekada nebijai pasidalinti savo
paslaptimis.
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