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Mieli dešimtokai, 
 

Pasaulis laikosi ant trijų  banginių. Žmogui gyvenime 
reikia mažiausiai trijų atramos taškų. Du iš jų turite 
- tai žinios, įgytos mūsų mokykloje, ir Jūsų jaunystė. 
Trečią atramos tašką reikės susirasti Jums patiems - 
brandos egzaminai, tolesnės studijos, kam darbas, o 
kai kam ir tolimos kelionės. 

Tad ir linkiu Jums kuo greičiau susirasti 
tą - trečiąjį - atramos tašką, sėkmingai išlaikyti 
brandos egzaminus ir būti laimingiems. 

  Auklėtoja Aidutė Jurešienė  
 

Mieli dešimtokai, 
 
„Kam spėlioti? Reikia pirma pagalvoti, ką turi daryti, o tada ramiai ir drąsiai eiti tuo keliu; 
Jeigu nežinai ką daryti, reikia sustoti ir pasitarti su geresniais žmonėmis; kuris paklūsta protui, visada 
yra ramus ir kartu veiklus, linksmas ir susikaupęs. 
Įsigilint į save: ten slypi gėrio šaltinis, ir jis niekada neišseks, jei nuolatos skverbsitės gilyn.“ 
 Markas Aurelijus 
   Lietuvių kalbos mokytoja Alma Vabuoliene 

   

 

Dešimtokai, 
 
Tegul vien laimė ir sėkmė lydi Jus  duobėtais ir 
lygiais gyvenimo keliais. Tegul šypsena negęsta 
Jūsų jaunatviškuose veiduose.  Nereikia pamiršti, 
kad gyvenimas pasitinka rūsčiai pasijuokdamas. 
Sėkmės!  

  Mokytoja Sandra 

MIELI DEŠIMTOKAI, 
 
Su varpelio  skambėjimu, baigėsi Jūsų 
nerūpestinga vaikystė. Prieš akis nežinomi keliai, 
tolimi žvaigždynai, ryškios ir spalvotos svajonės 
ir nespalvota realybė.  
Linkiu Jums, brangieji, gyvenimo išbandymų, ne 
rožėmis nukloto kelio, o tikro akmenuoto 
gyvenimo tako...nes tik išbandymai užgrūdina, 
nes tik akmenuotas kelias priverčia matyti 
širdimi, džiaugtis kiekviena diena, kuri yra 
visiems mums kaip dovana.   
Būkit laimingi, atsakingi, ryžtingi, 
besidžiaugiantys, mylimi ir mylintys... 
 

Mokyklos direktorė Renata 



 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mieli dešimtokai, 

štai jau beveik prabėgo dešimt gražiausių ir nuostabiausių Jūsų mokslo metų.Vieni juos prisimena su 

kartėliu širdyje, o kiti - kaip džiaugsmingą savo pirmąjį gyvenimo etapą. Kiekvienas Jūsų pasuksite 

skirtingais keliais, tik šį kartą be mokytojų, draugų ir tėvų pagalbos. Gyvenime nebus vadovėlio, kurį 

perskaitę mokėsite gyventi. Jį turite susikurti patys, nes kiekvieno žmogaus knyga yra skirtingo turinio. 

Jūsų kelyje pasitaikys kliūčių, ne kartą teks klupti ir vėl atsikelti, bet reikia išmokti gyventi taip, kad 

būtų gera ir Jums, ir tiems, kurie aplink jus. Reikia išmokti mylėti taip, kad patys mylėtumėte ir būtumėt 

mylimi. Reikia išmokti iškęsti tai, kas jums sunku, ir padėti tiems, kam sunku šalia Jūsų. Geriau mokytis 

ilgai ir išmokti vėliau negu niekada... 

     Tad linkiu Jums daug ryžto, stiprios valios, pasitikėjimo savimi. Niekada neužmirškite to, kas galbūt 

ne kartą yra Jus pradžiuginęs ar įskaudinęs čia, šioje mokykloje. Būkite laimingi, žvalūs ir tiesūs, nes ant 

Jūsų pečių - Jūsų ateitis.  

Lietuvių kalbos mokytoja Ingrida 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Erikas bus dantistas, geriausių dantų savininkas. Jis sodys dantis visur ir visada. 

 Prognozuojame, kad Justinas bus didžėjumi, jis vadinsis DJ RIZE ir bus nominuotas 

kiečiausių ausinių savininko vardui gauti. 

 Monika G. bus griūvančių tiltų inžinierė, nes laiku neišmoko matematikos. 

 Ramūnas bus žinomiausias pasaulyje kavinių ir restoranų maisto degustatorius. 

 Karolina – automobilio be ratų išradėja. 

 Monika D. bus amerikietiškų imtynių žvaigždė, visuotinio gėrio skleidėja. 

 Vaida bus kasininkė – paskutinės minutės bilietų pardavėja. 

 Deividas – brangiausias NBA krepšininkas. 

 Miglė – supermodelis, „Olia lia“ pupytė. 

 

Mes Jums linkim! 

Justinai – Nešleivok gyvenimo taku, nes gyvenimas pakiš tau koją. 

Migle – nebūk tu savanaudė, nemušk mažų vaikų, geriau trankyk tu galvą į sieną po pietų, 

Deividai – atsargiai elkis per naujus ir tavo burnoje metalo nebebus. 

Karolina – žiūrėk netinginiauk į mokslus tu įkibk, nors ir oratorium užaugtum, nekalbėk, o 

dirbk. 

Monika G. – būk, kokia esi, tik geresnė. 

Ramūnai – tu geriau mokinkis, nes svajodamas svogūnus rinksi. 

Vaida – laikykis fyfų kodekso: „Mes fyfos, juokis toliau!“ 

Monika D. – linkim ir toliau išlikti virėjų numylėtine, nes gero žmogaus turi būti daug. 

Erikai – linkim tapti roko žvaigžde ir išsirėkti ant viaduko. 

 



*** 

Supykęs mokytojas klasei: 

-Kas save laikote kvailais, atsistokit. 

Visi tyli. Antrą kartą vėl klausia to paties. 

Po kiek laiko atsistoja Petriukas.  

Mokytojas: 

-Ką, Petriuk, tu save kvailu laikai? 

-Ne, mokytojau, tiesiog negražu, kad 

vienas stovite. 

 

*** 

Mokytojas: 

- Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, 

jis, ji tvarkosi? 

Petriukas kelią ranką: 

- Prieššventinis... 

 

*** 

Pareina Petriukas iš mokyklos namo ir sako 

mamai: 

- Mama, aš pirmą sykį atsakiau į mokytojos 

klausimą teisingai. Atsakymas buvo "Taip" 

- OoO... Ir koks tai buvo klausimas? 

- Ar aš išmušiau mokyklos langą.... 

 

*** 

Petriukas pasakoja savo suolo draugui: 

- Vakar tėtis mane du kartus lupo. 

- Už ką? 

- Pirmą kartą, kad parodžiau jam pažymių 

knygelę. Antrą už tai, kad pasakiau, jog tai 

jo pažymių knygelė... 

 

*** 

- Petriuk, kiek abėcėlėje raidžių? 

- Septynios 

- Nejaugi? Išvardink 

- A, b, ė, c, ė, l, ė... 

 

*** 

Mokytoja klausia Petriuko: 

-Kas yra apuokas, paukštis ar žuvis? 

-Žuvis.- atsako Petriukas. 

-Tai kodėl medyje sėdi? 

-Matyt kvaila žuvis. 

 

*** 

Tėvas skambina kaimynui: 

- Tu sūnui matematikos namų darbus 

išsprendei? 

- Išsprendžiau. 

- Duok nusirašyti... 

 

*** 

Atėjo į mokyklą Petriukas visai baltas. 

Mokytoja jo klausia: 

- Kodėl tu toks baltas, gal sergi? 

- Ne, tiesiog mama mane šiandien 

nuprausė. 

 

*** 

Skelbimas: Gerbiami tėveliai, prašome, kad 

jūsų vaikai nečiupinėtu elektros laidų 

šlapiomis rankomis! Elektros laidai nuo to 

rūdija ir genda! 

 

*** 

Priešistorinė era. Tėvas žiūri į sūnaus 

pažymių knygelę ir sako: 

- Aš dar galiu suprasti tai, kad blogi 

pažymiai iš geografijos, matematikos, 

gimtosios kalbos, bet iš istorijos, kurios 

tėra 2 puslapiai!… 

 

*** 

- Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų 

susirinkimas. 

- Ką reiškia “mažasis”? 

- Na, tu, aš ir direktorius. 

 

*** 

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! 



 

 

Dešimtokai per lietuvių kalbos įskaitą... 

 

Išrandama vis daugiau išradimų... 

Pažanga pažengusi į priekį... 

Žmogus kiekvienąkart žiūrėdamas televizorių 

prisiriša prie jo... 

Iš gamyklų išmetamos kenksmingos 

medžiagos, kaip akmens anglis... 

Tiltas 100 metrų jūros gylyje... 

Turtingi žmonės reikalingi, kad paįvairintų 

mūsų visuomenę... 

Turime laikytis nerašytų įstatymų, kad 

neįsiveržtume į privačias valdas... 

Bendrija tampa civilizuotu asmeniu... 

Bandoma išrasti dirbtinius mąstymo būdus – 

savom galvom nebegalvoja... 

Vėžio galimybės padidėja... 

Fiziškai turtingesnis už kitus... 

Maištas – gėrio ir laimės siekimas... 

Visuomenė – organizacija tarp individo ir 

valstybės... 

Tipo susipažįstu su menu, istorija... 

Mokytojai per pamokas... 

 

Avela avela i vė nu gala 

Išsiryškinkit uždavinį 

Jei nesigauna atsakymas, keiskite sąlygą 

Nusiimkite rožinius akinius 

Artėja pergalingas galas 

Prieisit liepto galą! 

Susitiksim per egzaminus! 

Tu dar turi vilčių... 

Nemaišykite kavos tirščių  

Tu čia man neadvokatauk! 

Tu čia skaitai ar miegi? 

Princesė iš sudegusio teatro 

Mirštanti gulbė 

Ką jūs sau manot, valstybininkai? 

Aš – asilas, tu – asilas, jis, ji – asilas, – 

tai kas asilas? 

Esate patys savo laiko vadybininkai... 

Raminkis arba būsi išspirtas lauk! 

Nekniauk! 


