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Kuo daugiau Mokytojų širdis išdalina kitiems,
Tuo labiau praturtėja pati.
Skleidžia šilumą savo visiems,
Neša žiburį šviesų kely.
Kviečia augti dvasia ir protu,
Moko būti pačiu savimi...

Mokinių taryba ir jos ateities planai
2018-2019 mokslo metai prasidėjo su daugybe naujų idėjų ir planų bei
atsinaujinusia

Mokinių

taryba,

pirmininkės pavaduotojas ir

kurioje

turime

28

narius,

pirmininkę,

sekretorę. Mokinius bendrai veiklai suburia,

tarybos veiklą kuruoja, koordinuoja, padeda, pataria mokytojos

Anna

Pavilovič - Jančis ir Christina Masalska.
,,Esu naujokė šioje gimnazijoje ir likau nustebinta, kad mokinių taryboje yra
tiek daug aktyvių žmonių. Labai patinka, kad esame vieningi. Mano tikslas, kad
visi būtume kaip viena didelė Šeima‘‘ – sako mūsų naujoji mokinių tarybos
pirmininkė Elinga Ulevičiūtė.

Štai ištrauka iš interviu su mūsų gimnazijos direktoriumi

Zbignievu

Maciejevskiu:
,,Mes stengiamės, kad visi jaustųsi kaip namie, kad kiekvienas, kaip ir šeimoje,
galėtų atlikti savo pareigas - sąžiningai, maloniai, pagal savo sugebėjimus. Kad
mūsų namuose būtų jauku, stengiamės rūpintis mokymo(si) sąlygomis. Turi
prasidėti kitas renovacijos etapas, bus remontuojami visi aukštai, sporto salė,
taip pat sporto aikštė.‘‘
P. S. Esame labai dėkingi už šiuos optimistinius žodžius! 

Nemėžis - Mažoji Lietuvos kultūros
sostinė
Kultūros ministerijoje įvyko 2019 metų Lietuvos mažųjų kultūros sostinių projektų
atrankos posėdis, kuriame paaiškėjo visos ateinančių metų Mažosios kultūros sostinės.
Nemėžis tapo Vilniaus apskrities sostine.

Programos „Mažasis kultūros sostas“ tikslas - dalyvauti kultūriniuose renginiuose,
puoselėti tradicijas ir švęsti vietinei bendruomenei svarbias datas. Ministro teigimu,
entuziastų, kultūros darbuotojų ir savanorių pastangų dėka vietos kultūrinių renginių
lygis auga.
Mūsų mokykloje yra daug talentingų žmonių, kurie rašo eilėraščius...

Ileż to lat
Nauczycielom
Ileż to lat
Jak przychodzą, odchodzą, wracają.
Ileż to lat
Pracy znojnej, mozolnej, wytrwałej.
Ileż to lat.
Pogubiły się zdjęcia,
Jednak są w ich pamięci.
Ileż to lat.
Włosy siwe na skroniach,
A źrenice im płoną.
Ileż to lat.
Sercem swoim się dzielą
Żyjąc troską, nadzieję.
Październik 1984 r.
Zbigniew Maciejewski

XXX
Я и ты. Ты и я.
Ты слышишь, я зову тебя
Сквозь шум ветров.
Не надо лишних слов,
Ведь я люблю тебя.
Пойми, что ни дожди и ни
ветра,
Что ни снега и холода
Не смогут это чувство заглушить,
Оно вовеки будет жить.
1986 г.
Irena Kisel
Бакал я кверху подношу
и пью я за тебя.
Один лишь танец я прошу,
станцуй, любовь моя!
Прошу обнять в последний раз,
прошу поцеловать,
прошу проститься мне с тобой
и счастья пожелать!
Krystyna Masalska

Tai įdomu!
Visa tiesa apie gimnazijos mokytojus...
Rugsėjo mėnesį buvo vykdoma gimnazijos mokytojų apklausa.
Iš 71 mokytojo atsakymus pateikė 41.

7 ir 5 – mėgstamiausi mūsų mokyklos mokytojų skaičiai.
Kinai tikėjo, kad skaičius 7 atneša laimę bendraujant su kitais žmonėmis, o 5
laikomas pozityviu skaičiumi, nes simbolizuoja 5 Feng Shui elementus.

Mėlyna, žalia ir raudona – populiariausios spalvos!
Mėlynos spalvos reikšmė. Ši spalva panaikina stresą, praskaidrina
žmogaus mintis ir ramina. Žmonės, kurie pasirinko šią spalvą, yra
kūrybingi, ramūs ir pozityvūs.
Žalios spalvos reikšmė. Tai vilties spalva,
simbolizuojanti pavasarį ir gerumą, žadinanti
žmonėse ramybę. Patys žmonės myli gamtą ir vertina
taiką šeimoje.
Raudonos spalvos reikšmė. Tai nepriklausoma ir ryški spalva. Žmonės, kuriems
patinka ši spalva, yra draugiški ir pilni energijos.

Rožės, frezijos ir saulėgrąžos...
Rožė - tai meilės simbolis. Žmonės, mėgstantys rožes, paprastai
yra labai jautrūs, įdomūs, mėgsta mokytis ir keliauti.
Frezija - pagarbos, pripažinimo ir džiaugsmo išraiška. Žmonės, kuriems patinka
frezijos, yra labai emocionalūs. Jie nori visiems padėti ir myli gražius dalykus.
Buvo tokių mūsų gimnazijos mokytojų, kuriems patinka saulėgrąžos. Šios
gėlės simbolizuoja laimę, šventę ir šilumą.

Ir štai koks įdomus sutapimas! 
Du gimnazijos mokytojai pateikė visiškai vienodus atsakymus. Koks malonus
sutapimas! Šiems mokytojams patinka skaičius 8, jų mėgstamiausia raudona
spalva, o labiausiai grožisi rožėmis .
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