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„Labas“ - kaip mažas stebuklas, kaip raktas, kaip visko pradžia...  Geros dienos pradžia, draugystės 

pradžia, abipusės pagarbos ženklas. Burtažodis, kuris visada suveikia. Aš sakau „labas“. Labas, bičiuli. 

Labas, mokytojau. Labas, mokykla. Labas, šimtadieni. Labas, pavasari... O tu ar pasakysi „labas“? 

 

Dešimtokai apie save ir mus 
visus... 

Aš esu Karolis Leonavičius... 

Didžiausias atradimas 

mokykloje – atradau save... 

Pamokoje man linksma, kai 

būna linksmos veiklos...  

Mokykloje išmokau visko, ko galima čia 

išmokti... 

Šimtadienis – tai ir yra šimtadienis...Ale, kai 

lieka 100 dienų iki mokslo metų pabaigos... 

Užaugęs (usi) būsiu super- žmogumi... 

 

Aš esu Algymčikas... 

Didžiausias atradimas 

mokykloje - lietuvių 

pamoka... 

Pamokoje man linksma, 

kai triukšmauju... 

Mokykloje išmokau - .............                                                                                           

Šimtadienis – tai šventė, skirta atsipūsti nuo 

pamokų... 

Užaugęs (usi) būsiu -  dar nenusprendžiau... 

Aš esu Saulius... 

Didžiausias atradimas 

mokykloje – .............. 

Pamokoje man linksma, kai 

yra daug draugų ir kai visi 

draugiški... 

Mokykloje išmokau būti 

draugiškas ir linksmas...  

Šimtadienis – tai, kai visi dešimtokai švenčia... 

Užaugęs (usi) būsiu didžiausiu piliečiu... 

 

Aš esu Vilius Leškys... 

Didžiausias atradimas 

mokykloje – lietuvių kalbos 

pamoka... 

Pamokoje man linksma, kai 

mokytoja ima kalbėti, o ne 

mokyti... 

Mokykloje išmokau – rašyti, skaityti, skaičiuoti 

ir panašiai...  

Šimtadienis – tai šimtas dienų iki mokslo metų 

pabaigos... 

Užaugęs (usi) būsiu  automechaniku... 
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Aš esu Raminta... 

Didžiausias atradimas 

mokykloje – .............. 

Pamokoje man linksma, kai visi 

juokauja ir net mokytoja būna 

linksma...  

Mokykloje išmokau 

visko, ką dabar 

moku...  

Šimtadienis – tai 

dešimtokų šventė... 

Užaugęs (usi) būsiu.................... 

 

Aš esu Marius Aleškevičius... 

Didžiausias atradimas mokykloje – .............. 

Pamokoje man linksma, kai būna visa klasė... 

Mokykloje išmokau būti žmogumi...  

Šimtadienis – tai likęs šimtas dienų iki 

egzaminų... 

Užaugęs (usi) būsiu mamos sūnumi... 

 

Kreipimasis į dešimtokus... 

Mielieji,  

Suteikite kiekvienai dienai šansą tapti 

gražiausia Jūsų gyvenimo diena... 

 Klasių kuratorė Rūta Morkūnienė 

 

Viliuosi, kad per likusias 100 dienų JUS dar daug ko 

išmokysiu. Labai noriu ir labai stengsiuosi. Esu 

tikra, kad mokysite ir JŪS mane – kantrybės, 

improvizacijos , naujo požiūrio... Mokykimės 

drauge, mielieji.  Tam  turime  dar 100 dienų, 100 

galimybių, 100 akimirkų... 

lietuvių kalbos mokytoja Loreta Pikšrytė-

Jankauskienė 

 

Dešimtokai, 
Šimtadienis – keista šventė. Iki paskutinio 
skambučio dar taip toli, visas šimtas dienų, ir 
kartu tiek nedaug. Po šimto dienų gims kitas 
pasaulis – gal geresnis, gal blogesnis, bet 
būtinai kitoks. 



3 
 

Žinokite, kad gyvenate žemėje, ne rojuje.  
Todėl patirsite daug vargų, bet jie ne amžini. 
Pamirškite visas bėdas, žvelkite drąsiai į rytojų. 
Ir džiaukitės, kad smagiai šiandieną gyvenate. 
Su šimtadieniu!!! 
 
Geografijos mokytoja Taisa Liuizienė 

 
 
Prigludęs prie lapelio, vikšras žiūrėjo, kaip kiti 
vabzdžiai skraido, lakioja, šokinėja, 
linksiminasi... tik jis vienas,  vargšelis, negalėjo 
nei bėgti, nei skristi, jis įstengė tik iš lėto 
šliaužti. 
Bet vikšras nesiskundė savo likimu ir niekam 
nepavydėjo. 
Jis suprato, kad kiekvienas turi dirbti savo 
darbą, o štai jam reikėjo išmokti verpti plonas 
šilko gijas ir paskui iš jų susukti kokoną - tvirtą 
namelį. 
Tad vikšras rimtai kibo i darbą ir netrukus 
pasijuto esąs nuo galvos iki kojų susivyniojęs 
šiltame kokone. 
Jis nežinojo, kas bus toliau, bet kantriai, 
nemurmėdamas laukė ir galop užmigo iš 
nuobodumo. 
Kai atėjo laikas ir jis nubudo, tai jau nebebuvo 
tas pats nejudrus vikšras. 
Išsilaisvinęs is kokono, jis nustebęs pamatė 
turįs dailius sparnelius, išmargintus ryškiomis 
spalvomis. 
Linksmai suplasnojęs sparneliais, jis pakilo nuo 
lapo ir nuskrido, džiaugdamasis 
besiskleidžiančiu prieš jo akis nuostabiu ir 
nematytu pasauliu. 
 
Leonardo da Vinčio žodžiais linkėjimus Jums 
siunčia matematikos mokytoja Danutė 
Petrauskienė 

 
Mokytojos patarimai gyvenimui 

1. Norėk... Tik tiems, kurie nori, svajonės 

pildosi. Nesiseka tiems, kurie nenori. Gyvenimo 

kredo: jeigu nesiseka, vadinasi, arba mažai 

dirbi, arba mažai nori. 

2. Domėkis viskuo.Gal netyčia sužinosi  tai, kas 

visiems laikams pakeis tavo gyvenimą. 

3. Nėra to blogo, kas neišeitų į gera. 

Svarbiausia – pozityvus požiūris į  gyvenimą. Jis 

dvigubai padidins galimybę pasiekti savo 

tikslą, jeigu optimistiškai tikėsime, kad viskas 

bus gerai. 

4. Ką pasėsi tą ir pjausi. Elkis su kitais taip, 

kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi. 

5. Mažiau žiūrėk televizorių, skaityk daugiau 

knygų. Skaityk laikraščius, klausykis žinių per 

radiją, skaityk knygas (ir poezijos... P.Širvys 

„...“). 

6. Turėk nedaug, bet labai gerų ir artimų 

draugų, kad niekada nesijaustum vienišas. 

Nebūtinai susitikti su jais kiekvieną dieną. Bet 

gali to žmogaus labai laukti ir jausti  jį šalia... 

7. Gerbk savo tėvus. Reikia prisiminti, iš kur 

mes atsiradome, ir atiduokime tiems meilės ir 

pagarbos duoklę... Esame jau dideli, todėl 

padėkime jiems visur, kur tik galime... 

8. Mylėk savo artimą taip, kaip pats save. Jei 

nemylėsi savęs, nemokėsi mylėti ir kitų. 

Mylintis save žmogus yra kūrybiškesnis, jo 

gyvenimas turtingesnis, jis labiau pasitiki 

savimi... 

9. Daugiau šypsokis. Besišypsantis žmogus 

visada atrodo žaviau. Šypsena labai mus 

puošia, to aš visiems ir linkiu. 

10. Mylėk valstybę. Mylėk Lietuvą, jos gamtą: 

miškus ir ežerus... Nešiukšlink. Taupyk vandenį 

ir elektros energiją. Iškelk prie namo trispalvę... 

Baigęs šią mokyklą, mokykis amato... 

NEEMIGRUOK... dirbk savo šaliai... 

11. PAIMK IŠ GYVENIMO GERIAUSIA, KĄ JIS 

TAU DUODA. Naudokis proga – tau liko dar 

100 dienų išmokti tai, ko nespėjai per 10 

metų!!! 

Patarimų ir linkėjimų Jums, dešimtokai, 

negailėjo spec. pedagogė Birutė Lengvelienė 
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10 –tokai, 

Iki šios mokyklos baigimo liko 100 dienų. Tai 

daug ar mažai? Man atrodo, kad mažai, nes į 

ją jau nebegrįšite, eisite kažkur kitur. Išeisite... 

Kiekvieno kelias skirtingas. Paliksite viską... ir 

kas gražu, ir kas nemiela. Paliksite tai, ko 

pasiimti negalite – vaikystę, draugus, 

mokytojus. Žinokite, kad atgal kelio nebus. 

Eikite tik tiesiu keliu, visada sakykite tik tiesą ir 

visada atleiskite...Sėkmės! 

Istorijos mokytoja Ona Ramutė Grigienė 

 

Mieli dešimtokai, 

Linkiu sėkmės ir laimės, žmogiškumo, širdies 

nepraraskit. Tegul būna keliai Jūsų šviesūs.  

Biologijos ir chemijos mokytoja Nadežda 

Kriaučiūnienė 

Mieli dešimtokai, 

Jums liko 100 dienų praleisti mokykloje ir 

dabar skaičiuosit , kaip kiti skaičiavo – ne 

mėnesius ir ne metus, o dienas.  

Iki šiol Jūs skubėjot gyventi, kuo greičiau baigti 

mokyklą, todėl dabar linkiu pasimėgauti tomis 

likusiomis 100 – tu dienų mokykloje, paimkit iš 

jų viską, ko paskui paimti iš gyvenimo negalėsit 

– nerūpestingumą, išdaigas su mokyklos 

draugais ir žinoma mokyklines žinias. 

Pasikraukit energijos iš mokyklos tam, kad 

gyvenimas uždarius mokyklos duris būtų 

paprastesnis, linksmesnis ir pilnas gražių 

mokyklinių prisiminimų.  

Gražių Jums likusių 100 dienų. 

 

Anglų kalbos mokytoja ir direktorė Rūta 

Stankienė

 

Šimto dienų pyragas... 

100 g darbo 

100 g pastangų 

100 g pasitikėjimo savimi 

100 ml entuziazmo 

100 ml džiaugsmo „čia ir dabar“ 

100 ml svajonių 

100 arbatinių šaukštelių juoko 

Pyragą gaminkite su meile ir patiekite su gera nuotaika... 

 

  



5 
 

Kaip mes vijome žiemą... 

Užgavėnės – sena šventė, žinoma visose 

Europos šalyse. Jos paskirtis – išvyti žiemą ir 

paskatinti greičiau ateiti pavasarį. Šventė 

švenčiama likus 7 savaitėms... Taigi, likus 46 

dienoms iki Vėlykų, Užgavėnės įsisuko ir į 

Kaišiadorių suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos 

kiemą... Užvirė rimta kova. Tam, kad galėtume 

stoti į kovą su žiema, buvo būtina pasirūpinti ir 

koviniu inventoriumi, kurio svarbiausia dalis – 

blynai blyneliai blynukai... Ir jų tikrai 

nepritrūko.  

Kovinę dvasią puikiai palaikė tradiciniai 

Užgavėnių žaidimai: Lašininio ir Kanapinio kova 

(maišų mūšis), šokinėjimas su maišais ir 

šokinėjimas  ant vienos kojos, virvės 

traukimas... Pastaroji rungtis pelnė ypač daug 

simpatijų. Mokinių komanda, nugalėjusi 

jungtines mokytojų pajėgas, tik įrodė, jog 

sporto salėje laiko veltui neleidžia.  

 „Žiema žiema, bėk iš kiemo...“ – aidėjo 

mokykyklos kieme. Čia pat buvo uždegta  

Morė, o kartu su ja suliepsnojo ir visa, kas  

žiemą buvo ne taip, visas blogis ir negerovės. 

Šventes kuriame mes patys. Telieka padėkoti 

visiems, stojusiems į kovą: blynų kepėjams, 

Morės ir kaukių kūrėjams, organizatoriams bei 

visiems dalyvavusiems. 

Taip mes vijome žiemą... Ar išvijome? Manau, 

kad taip. Prisipažinkime, juk jau imame užuosti 

pavasarį... 
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Valentino diena... 

             

Ar tai Meilės diena? Ne... tai meilės dienų 

suma, nes mylėti reikia kiekvieną dieną. Tai 

kaip Meilės metų pabaiga, o kartu ir pradžia. 

Prisimename, kiek meilės buvo mūsų širdyse, 

kiek jos išdalinome, o taip pat – ir kiek 

sulaukėme. Tai diena, kai tyliai sau pasižadame 

ir toliau kantriai auginti meilę..

 

 

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena  

Vasario 15-osios rytą, 

penktadienį,  mūsų mokyklos 

bendruomenė paminėjo 

artėjančią Vasario 16 – ąją. 

Vasario 16-oji yra nepriklausomos Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena. Tai yra ne tik šventė. 

Ši diena mums, visiems lietuviams, parodo, 

kad visada buvome drąsūs ir stiprūs. Juk 

atsiskirti nuo galingos imperijos reiškia 

rizikuoti savo gyvybe – buvę valdovai gali 

susidoroti. Tačiau lietuvių tarpe protingų, 

ryžtingų ir darbą nuo pradžios iki galo 

mokančių atlikti žmonių buvo tuomet, yra ir 

dabar. Iš dvidešimties Nepriklausomybės akto 

signatarų, kurie pasirašė Lietuvos 

nepriklausomybę atkuriantį dokumentą, didelė 

dalis buvo kilusi iš nedidelių miestelių. Tai 

įrodo, kad kiekvienas lietuvis gali nuveikti 

svarbų vaidmenį šalies istorijoje. Nebūtina 

gimti turtingoje šeimoje, gyvenančioje Vilniuje. 

Taigi, Vasario 16-oji yra visų mūsų šventė – visi 

mes savyje turime tų savybių, kurios padėjo 

mažai, bet drąsiai lietuvių tautai atgauti 

nepriklausomą valstybę. 


