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 Šią dieną paskelbti kaip minėtiną 1966-aisiais pasiūlė 

UNESCO Tarpvyriausybinė konferencija, siekdama, jog 

būtų pripažintas lemiamas mokytojų vaidmuo švietimui, 

asmenybės formavimui ir dabartinės visuomenės raidai, 

bei siekdama parodyti jiems deramą pagarbą. Kiekvienais 

metais mokiniai šia proga sveikina mokytojus: įteikia 

gėlių, išsako nuoširdžius linkėjimus bei kažką 

padovanoja. Ši šventė jau tapo gražia tradicija, kuri 

džiugina kasmet kiekvieną mokytoją, ir, tikėkimės, dar 

tęsis ilgai.  
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TU esi MOKYTOJAS  

  Tu gimei tą akimirką, kai klausimas išsiveržė iš 

vaiko burnos.  

  Tu – Sokratas, raginantis jaunimą pažinti pasaulį 

per klausimus.  

  Tu – H. K. Andersenas, daugybėje pasakų 

atskleidžiantis tiesą.  

  Kartais 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, psichologu, tėvu, politiku, paslapčių 

saugotoju.  

  Tu – paradoksas. Geriausiai kalbi atidžiai 

klausydamasis.  

  Tavo didžiausi gabumai – iš mokinių 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.  

  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 pilna prisiminimų. Dabartis – 

viliojanti, pilna spalvingų darbų, rūpesčių, bet ir 

smagumo, nes Tau leista prisiliesti prie ateities.  

Parengta pagal J. W. Schlatter 

 

Mieli Mokytojai, 

 

  Tebūnie Jūsų gyvenimas gražus, lyg spalvotais 

lapais nuklotas kelias...  

  Dosnus, lyg neseniai pripiltas žemdirbio 

aruodas...  

  Ryškus, lyg šermukšnio uogom apkibusi šakelė...  

  Turtingas, lyg pilnas derliaus rudeninis sodas... 

Vita Pikčilingienė 
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Spalio 5-toji – Tarptautinė mokytojų diena  

Pasijuokime 

 

Mama klausia dukters: 

- Dukrele, o kur visos 

bandelės? 

- Nežinau, bet daugiau 

taip nedarysiu... 

***** 

- Mama, man šiandien 

pasisekė mokykloje,- 

džiaugiasi sūnus. 

- Kodėl? 

- Mokytoja mane 

norėjo pastatyti į 

kampą, bet 

visi kampai jau buvo 

užimti... 
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Artėjant Mokytojo dienai, 8 klasės 
mokiniai tapo jaunaisiais žurnalistais ir 
nusprendė pakalbint i  moky klos 
bendruomenės narius.   

 

Miglė Kalinauskaitė pasibeldė į mokyklos 
direktorės  Ilonos Balčiukynienės kabineto 
duris ir štai ką sužinojo. 

 

Miglė: Papasakokite apie save: kuo 
užsiimate, kokia veikla domitės? 

Direktorė: Laisvalaikiu mėgstu skaityti 
žurnalus, knygas ir internetinius portalus taip 
pat nepamirštu ir pomėgio groti pianinu, 
vasaros metu ir savaitgaliais suplanuojame ir 
keliones. 

Miglė:  Kam šiemet mokykla žada skirti 
didžiausią dėmesį? Kokiuose projektuose 
žadama dalyvauti? 

Direktorė:  Skirsime daug dėmesio kiekvieno 
mokinio pasiekimų pažangai. Kad pamokos 
būtų įdomesnės, taikomi inovatyvūs mokymo 
metodai, mokytojai kelia kvalifikaciją 
seminaruose. Mokykla tęsia dalyvavimą 
projekte Erasmus +KA2 ,,Geras mokymas 
pažadina mokymąsi”, kuriame semiamės 
patirties iš Italijos, Sardinijos mokyklų. Taip 
pat mokykla 2016- 2017 m. laimėjo dar du 
projektus: Erasmus + KA1 ,, Profesionalios 
aplinkos Prienų rajono mokyklose kūrimas”, 
kur mokytojai po vieną savaitę vyks stažuotis 
į Italiją, Ispaniją ir Kiprą, bei Erasmus + 
KA1 ,,Mokausi mokyti gerai”, kuri leis 
dešimčiai mokytojų kelti kvalifikaciją 
užsienyje. Nepamirštam ir mokinių. Mokiniai 
su mokytojais dalyvauja projekte ,,Aš 
lietuvis’’, kurio metu buvo sudaryta galimybė 
Londono lietuvių vaikų delegacijai atvykti į 
Lietuvą ir į mūsų mokyklą. Mūsų 6-7 kl. 
mokiniai, spalio 21-26 dienomis lydimi 
mokytojų, važiuos į Londoną. 

Miglė:  Esate mokyklos direktorė. Ar 
vaikystėje mėgote vadovauti? 

Direktorė:  Vaikystėje svajojau apie dvi 
profesijas: mediko ir mokytojo, mokykloje 
buvau išrinkta mokinių tarybos pirmininke. 

Miglė:  Kodėl pasirinkote tokią įdomią 
profesiją? Kuo ji jus sužavėjo? Patraukė? 

Direktorė:  Man nepatinka nuobodus ir 
monotoniškas darbas, o mokykloje vyksta 
nuolatinė kaita. 

Miglė:  Taip pat dėstote matematiką. Labiau 
patinka direktoriaut ar mokytojaut? 

Direktorė:  Man patiko abi veiklos, bet 
švietimo ministerijos įstatymai to šiuo metu 
neleidžia. 

Miglė:  Apibūdinkite gerą mokytoją, koks jis 
turėtų būti? 

Direktorė:  Svarbiausia, mylimas vaikų, 
nuolat ieškantis būdų, kad pamokos būtų 
įdomios, inovatyvios, gal net nuolat 
stebinantis mokinius. 

Miglė:  Artėja Mokytojo diena. Kaip manote, 
ar ši diena aktuali ir mokiniams? Kodėl? 

Direktorė:  Mokiniai mėgsta netradicinio 
ugdymo dienas, o ši Tarptautinė mokytojo 
diena ir turi būti kitokia. Mokiniai mėgsta 
pasveikinti mokytojus, pravesdami pamokas 
už juos, taip sukurdami šventę. 

Miglė:  Kokių Mokytojo dienos tradicijų 
laikomasi mūsų mokykloje? 

Direktorė:  Smagu, kad buvusių abiturientų 
tradicijas perėmę dešimtokai ir spalio 5d. 
veda pamokas už mokytojus iš anksto 
pasiruošę, paragavę mokytojo duonos dažnai 
supranta, kokia atsakomybė stovėti vienam 
prieš klasę. 

Miglė: Ką patartumėte mokytojams ir 
mokiniams, kad pamokose jų darbas būtų 
kokybiškesnis, o bendravimas nuoširdesnis? 

Direktorė: Kad bendravimas būtų 
nuoširdesnis, reikia įsiklausyti vieniems į 
kitus, stengtis suprasti ir laikytis bendrų 

susitarimų pamokoje. 

Miglė:  Ką norėtumėte pasakyti mūsų 
mokytojams ir mokiniams Mokytojo dienos 
proga? 

Direktorė: Norėčiau palinkėti kūrybingų, 
nenuobodžių pamokų, kurios neštų tiek 
mokytojams, tiek mokiniams džiugesį 
pamokoje, o mokytojams būti kūrybiškiems 
jas organizuojant. 

Miglė:  Kaip įsivaizduojate mokyklą po 10 
metų? 

Direktorė:  Mokykla po dešimties metų 
Lietuvoje turėtų būti panaši į kitų Europos 
šalių mokyklas, daug laisvesnė, kur mokiniai 
išsakytų savo nuomonę. Pamokos vyktų 
netradicinėse erdvėse, susijusiose su 
projektine, eksperimentine, tiriamąja veikla. 
Mokiniai mokysis ne tik iš knygų, bet vis 
dažniau pasitelkdami internetinėje erdvėje 
esančias priemones. Todėl mokytojai turi 
ruoštis jau šiandien, nes šiandieniniai 
pirmokai po dešimties metų ir bus tie ateities 
mokiniai. 

Adas Radzevičius nusprendė pasikalbėti 

su mokytoja Vidute Kuzmauskiene.  Ši 

mokytoja lietuvių, anglų ir rusų kalbų 

specialistė. 

Adas: Kodėl pasirinkote mokytojos 

darbą? 

Mokytoja: Buvo geriausiai pažįstamas 

darbas, matydavau kaip mokytojai dirbo ir 

norėjau užaugus būt panašia į juos. 

Adas: Kaip švęsdavote mokytojos dieną 

senesniais laikais, kai dar ėjote į mokyklą? 

M o k y t o j a :  Š v ę s d a v o m e , 

pavaduodavome mokytojus, kartais jiems 

pravesdavome pamokas. Puošdavome 

klases. Kartais mokytojams darydavome 

siurprizus. 

Adas: Kokį juokingą prisiminimą 

atsimenate per savo darbo metus? 

Mokytoja: Kasdien vis nutinka kažkas 

juokingo, pavyzdžiui, šiandien dėstydama 

pamoką mostelėjau pieštuku, jo galas 

nusmuko ir nuskrido, truputį kliudydamas 

moksleivį. 

Adas: Ar daug skiriat laiko pamokoms 

pasiruošti? 

Mokytoja: Daug. Ypač ilgai užtrunka 

pasiruošti pagilintai anglų kalbai, nes reikia 

atspausdinti užduočių lapus, paieškoti 

filmuotos medžiagos, kuri padėtų lengviau 

įsiminti medžiagą. Kartais pasiruošimas 

užtrunka ilgiau negu pamoka. 

Adas: Su kokiomis nuotaikomis ateinate 

į mokyklą? 

Mokytoja: Viltimi, kad esi reikalinga, 

visąlaik tikiesi, kad bus gera, įdomi, gal net 

linksma diena. 

A d a s :  A r  

nenusibodo būti 

mokytoja? 

M o k y t o j a : 
Kartais nusibosta, kai 

būna daug darbų, 

ypač pavasarį, bet kai 

grįžti pailsėjusi po 

vasaros atostogų, gali 

vėl dirbti savo mėgstamą darbą. 

Adas: Ar daug pastangų reikalauja jūsų 

darbas? 

Mokytoja: Daug. Kartais pamiršti save, 

nebelieka laiko pailsėti. Reikia stengtis, kad 

atliktum savo darbą teisingai, kad būtum 

pavyzdžiu kitiems. 

Adas: Dėkoju už skirtą laiką ir linkiu 

jums sėkmės ir stiprybės toliau mokinant 

mokinius. 
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Evelina Balčiūnaitė nusprendė 

pabendrauti su geografijos ir biologijos 

mokytoja Sigute Kazlauskaite. 

 

Evelina: Kur gimėte ir augote?   

S.K:Gimiau Trakų rajone, Tamašavos 

kaime. Ten gyvenau iki 6    metų.   

Evelina: Kokioje mokykloje mokėtės ?  

S.K: Trakų r. Motiejaus Šimelionio 

vidurinėje mokykloje. Dabar ši mokykla 

yra gimnazija.  

Evelina: Ar šventėte Mokytojo dieną 

mokykloje ? 

S.K: Neprisimenu.  

E v e l i n a :  K o k i a  b u v o  j ū s ų 

mėgstamiausia pamoka?  

S.K: Mėgstamiausa buvo kūno kultūra, 

o nemėgstamiausia buvo geografija.  

Evelina: Ar lankėte kokius nors 

popamokinės veiklos užsiėmimus?  

S.K: Lengvosios atletikos ir irklavimo. 

Iš irklavimo turiu ne vieną medalį.  

Evelina: Kuo vaikystėje svajojote 

dirbti?  

S.K: Gal gydytoja, nes sesė gydytoja.  

Evelina: Koks buvo tolimesnis 

mokymosi kelias?  

S.K: Vilniaus pedagoginis institutas - 

biologija, po to ten pat studijavau  

geografiją.  

Evelina: Minėjote, jog mokykloje 

nemėgote geografijos. Tai kodėl gi 

pasirinkote studijuoti geografiją?  

S.K: Daug keliauju, prireikė žinių ir 

nusprendžiau, jog reikia mokintis 

geografiją.  

Evelina: Ar norėjote užaugusi dirbti 

mokytoja?  

S.K: Nebuvo tokių minčių. Mokytojai, 

sužinoję negalėjo patikėti.  

Evelina: Kada nusprendėte jog būsite 

mokytoja? Kas padarė įtaką jūsų 

sprendimui?  

S.K: Sprendimą padarė stojamieji 

egzaminai.  

Evelina: Ar nesigailite pasirinkusi 

mokytojos profesiją? Jei galėtute sugrįžti 

į 

praeitį, ką darytute kitaip?  

S.K: Nieko nekeisčia,u man viskas ir 

taip gerai.  

E v e i n a :  K o  p a l i n k ė t u m ė t e 

mokytojams jų profesinės šventės 

proga?  

S.K: Stiprybės.  

Dėkui už atsakymus. O aš jums linkiu 

ir toliau turėti jėgų mus mokinti ir 

perduoti savo žinias taip, kaip darote 

visada.  

R u g p j ū t i s 
n u b r a u k i a 
ašarą. Ji beržo, 
liepos, klevo 
l a p e l i u 
nusileidžia į 
ž e m ę , 
p a d e n g d a m a 
b e g a l i n i u 
ilgesiu. Šitaip 

sugrįžta ruduo. Tęvas beržas, užvertęs 
pageltusią galvą, žiūri į dangų. Žiūri, 
klausosi. O ten gervių klyksmas. 
Palieka, išskrenda, kad vėl sugrįžtų, kad 
vėl ilgesingai vasaros rytais šauktų 

aušrą. Taigi, vėl ruduo. Sugrįžome ir mes 
iš kvatoklės vasaros malonių, iš jūros 
ošimo, iš vasaros karščio, iš rasotų pievų 
rūko. Su kokiomis mintimis ir 

svajonėmis, su kokiomis viltimis rudenį 
pasitinka aštuntokai? 
 

„Iš vasaros sugrįžę“ 
 
  Pirmasis saulės spindulėlis nedrąsiai 
švysteli pro ūkanoto ryto šydą, nedrąsiai 
kviesdamas ristis iš lovos su viltimi, kad 
ši diena bus dar gražesnė. Netrukus 
išgirsti tingų žadintuvo šauksmą, ir 
supranti, kad nebegali ilgiau tinginiauti, 

nors vis dar svajoji nusnausti keletą 
minutėl ių.  Atsikeli ,  pakartoj i 
kiekvieno ryto rutiną. Tuomet žengi į 
ryto gaivą, ruduo apgaubia tave… 
Nuo tyrų rasos lašelių apsunkę astrų 
žiedai, gelstantys lapai. Išgirsti 
paukščių pulką, skrendantį į pietus, 
pamatai vorą, snaudžiantį tinkle... Vėl 
bėgi į mokyklą per rasotą pievą, su 
šypsena, su viltimi, kad šis ruduo 
atneš naujų ir nepatirtų įspūdžių, 
pilnas saujas kaštonų ir margaspalvių 
spalvotų lapų. 
     

Miglė Stuokutė 

„Iš vasaros sugrįžę“ 

 

  M a t y d a m a s  v i s u s  k a ž k u r 

važiuojančius, skubančius, lekiančius, 

jaučiu vis blunkančius vasaros 

prisiminimus ir malonumus. Kai matau 

gelsvus lapus nukritusius ant žemės ir 

ant krūmų žėrinčius ištįsusius 

voratinklius, vis dar noriu girdėti jūros 

ošimą ir jausti sūrų vandens prisilietimą 

ant savo kūno. Tačiau rytiniai rūkai man 

primena, kad atėjo nelauktas svečias – 

ruduo. Įvairiaspalvis ruduo atnešė ne tik 

rudens gėrybių, bet ir sugrąžino ilgus, 

jaukius vakarus. Mėgaudamasis karšta 

arbata su šeima aptartsiu dienos įvykius, 

nutikimus, pabūsime drauge. Vasaros 

prisiminimus vis tolina ir tolina 

susitikimas su draugais mokykloje. Čia 

gimsta naujos svajonės, nauji tikslai, 

naujai patirti įspūdžiai. Ir tik eidamas iš 

mokyklos ir išgirdęs išskrendančių 

paukščių klegesį, mintyse jiems linkiu 

gero kelio ir susimąstau. Jei į gimtuosius 

namus iš šiltųjų kraštų sugrįžta pavasarį 

paukščiai, tai po niūrių, tamsių, šaltų 

dienų sugrįš ir vasara. Nusišypsau ir 

keliauju toliau.  

 

Simas Ferevičius 
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         „Iš vasaros sugrįžę“ 

 

  Tikrų tikriausias auksinis ruduo. Ryte 

atsikeliu pažadinta pirmųjų tvieskiančių 

skaisčios saulutės spindulių. Kaip niekada 

tokia gyva ir žvali. Praveriu langą, saulė 

paglosto mano vasaros nuspalvintus 

skruostus, o švelnus vėjelis įkvepia ruoštis 

naujai dienai. 

  Atlikus visus ryto ritualus, išbėgu laukan į 

gatvę. Keliauju mokyklon, vildamasi, jog 

šiandien bus pati geriausia diena. 

  Rytas užburia, o ypač rudenį. Aplink visur 

kvepia prinokusiais obuoliais, čiulba dar 

neišskridę paklydėliai paukščiai, o 

prasidėjusi bobų vasara glosto akį 

kiekviename kamputyje vorų nuregztais 

tinklais padabintais rasos lašeliais. Priėjus 

prie didelio klevo gatvės gale, nuskinu porą 

jo lapų ir pagaminu pačią gražiausią rudeninę 

puokštę. Ji džiugins kiekvieno namiškio akį. 

Eidama pastebiu nedrąsų pirmokėlį, 

žingsniuojantį mokyklos link. Tada nejučia 

prisimenu, kai pati buvau mažytė. Kitoje 

gatvės pusėje pamačius mokyklą paspartinu 

žingsnį, kad prieš pamokas spėčiau šnektelėti 

su klasės draugais. 

  Taigi, kaip bebūtų gaila , kaip ir visi geri 

dalykai, vasara turi pabaigą. Tačiau nereikia 

nusiminti ir nuliūsti, nes kita vasara bus  

žymiai šaunesnė , spalvingesnė,  geresnė. Tik 

reikia mokėti laukti. 

Monika Janušauskaitė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Iš vasaros sugrįžę“ 

 

Aš stebiu, kaip leidžiasi saulė, už miško kažkur tolumoj.  

Kaip ji taria sudie savo broliams ir keliauja toliau...  

Aš stebiu ryškią jos šviesą, ir mėnulį dar blyškų šalia. 

Visa tai gal tik mano vaizduotė, bet kaip gera gyvent lyg sapne..  

Kai paskutinis saulės spindulėlis į šaltą jūros dugną nusileis, 

Tie debesų laivai grėsmingi į tolį mano svają nuneš.  

Aš taip bijau nepastebėti, kada pradės gelst lapai, ir ruduot žolė,  

Aš taip bijau prabusti ne prie jūros, o mažam saulėtam kambary.  

Aš vis dar negaliu, tavęs pamiršti ir nepamiršiu dar ilgai. 

Nes man patinka rūkas tirštas ir braidžiot ryto rasoje. 

„Sudie“, - tariu tau, vasara.  Ruduo jau čia...  

Miglė Kalinauskaitė 

Mokytojų dienos pyragas „Skanumėlis“ 

 

400 g varškės 

100 g sviesto 

100 ml grietinėlės 

2 šaukšteliai cukraus 

3 pakeliai sausainių (,,Gaidelis“, ,,Selga“) 

2 saujos džiovintų vaisių 

Sausainius susmulkinkite ir kiek 

patrupinkite. Į varškę suberkite cukrų, 

įpilkite grietinėlės ir supilkite lydytą sviestą. 

Masę sumaišykite iki 

vientisos masės. Suberkite džiovintus 

vaisius, sausainius ir gerai išmaišykite. 

Varškės ir sausainių masę sukrėskite į 

kepimo popieriumi išklotą kepimo formą su 

nuimamais kraštais. 

Išlyginkite ir suspauskite. Padėkite į 

šaldytuvą valandai. 


