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Paskutinis skambutis išlydi jau 60-ąją,
jubiliejinę Pumpėnų mokyklos abiturientų laidą.

Šiemet į gyvenimą išeina pirmieji mūsų
Gimnazistai!!!
Jau baigias paskutinė pamoka,
Kurios tema – „Išsiskyrimas“.
Čia telpa nuostabių prisiminimų platuma,
Čia telpa išsakytų žodžių palikimas.
Jau baigias paskutinė pamoka,
Kuri sekundė po sekundės sirpsta laiko kekėj,
širdį skausmingai apkabina ilgesio dukra
Ir jautrūs atsisveikinimo žodžiai suplasnoja klasėj…
Jau baigias paskutinė pamoka.
Sudėk visus taškus, nusišypsoki draugui.
Eik, mielas vaike, lai sėkmės ranka
Tave laikys apglėbusi vingiuojant takui.
(Ilona Urbanavičiūtė – Bumblauskienė)

2003 m. – Pumpėnų vidurinės mokyklos I-oji klasė

2015 m. – Pumpėnų gimnazijos I-oji gimnazistų laida
Palikę klasę, aikštes, Įstro krantą
Ir beržą, tą svyruoklį, po langais,
Būreliais mes išėjome
Į vieškelį, į plentą
Ir atsigręžę žvalgėmės ilgai...
Svarbi informacija:

Mokyklos adresas:
Panevėžio g. 53, Pumpėnai, Pasvalio raj. LT-39235
Interneto puslapis:
www.pumpenu.pasvalys.lm.lt
Elektroninis paštas: pumpenum@pasvalys.lt

16-a klausimų abiturientams
Gimnazistus kalbino socialinė pedagogė Gražina Kiaunienė.
Socialinė pedagogė: Apibūdinkite vienu žodžiu savo klasę.
4g kl.: VIENINGI !
Socialinė pedagogė: Mokykla tai – ...
4g kl.: Kėlimasis anksti ryte, draugai, nervai ir linksmybės.
Socialinė pedagogė: Ką labiausiai gaila palikti šioje gimnazijoje (jeigu gaila)?
4g kl. Aišku savo vietas ,,ant palangės“ mokyklos fojė.
Socialinė pedagogė: Apibūdinkite savo auklėtoją A.Stipinienę.
4g kl.: Rūpestinga, labai kūrybinga, moka daryti gerą įtaką, veikli, reikli, tokios kitos gimnazijoje tiesiog nėra 
Socialinė pedagogė: Įdomiausias / įsimintiniausias įvykis.
4g kl.: Orientacinės varžybos ,,Lokės pėdoje“ (prevencinis konkursas ,,Blaivi klasė“).
Socialinė pedagogė: Skaniausias valgyklos patiekalas.
4g kl.: Mūsų valgyklos maistas tikrai skanus, bet aišku kugelis...
Socialinė pedagogė: Kaip manote, kada įvyks pirmas Jūsų klasės susitikimas?
4g kl.: PO METŲ 
Socialinė pedagogė: Trys geriausi dalykai Pumpėnų gimnazijoje.
4g kl.: Visi draugiški, skanus maistas, geri mokytojai.
Socialinė pedagogė: Tačiau gimnazijoje reikėtų daugiau....
4g kl.: Mokinių ir būrelių.
Socialinė pedagogė: Jūs galima pavadinti ,,renovacine laida“, šaunuoliai, Jūs tai ištvėrėte
Ar tikite, kad gimnazijos renovacija baigsis iki 2015 metų rugsėjo 1 d.?
4g kl.: NE!
Socialinė pedagogė: O aš tikiu  Ar Jums patinka nauja mūsų uniforma?
4g kl.: Labai. Gaila, kad mums nebeteks jos dėvėti.
Socialinė pedagogė: Per paskutinio skambučio šventę reikia džiaugtis ar liūdėti?
4g kl.: Džiaugtis – nes mes išeinam! liūdėti – nes mes išeinam...
Socialinė pedagogė: Populiariausias 4g klasės mobilus telefonas.
4g kl.: Aišku ,,Samsung“!
Socialinė pedagogė: Koks pats mėgstamiausias 4g klasės mokomasis dalykas?
4g kl.: Gal lietuvių, nes visi lankome. Iš tiesų sunku ką nors išskirti / susitarti, nes mokomės
įvairius dalykus.
Socialinė pedagogė: Žinau, kad Jums puikiai sekasi ne tik mokytis, bet ir vairuoti. 
4g kl.: Taip, net 50 procentų mūsų klasės mokinių turi vairuotojo teises.
Socialinė pedagogė: Iš tiesų ir aš niekada nepamiršiu Jūsų orientacinių varžybų ,,Lokės
pėdoje“ ir visų kitų konkursų, akcijų, renginių, kuriuose turėjau galimybę džiaugtis ir liūdėti su Jumis kartu.
Dėkoju už pagalbą, iniciatyvumą, pilietiškumą. Sėkmės !

12-a klausimų 4g klasės auklėtojai Astai Stipinienei
Kiek metų pažįstate savo auklėtinius?
Su būsimais auklėtiniais susipažinau tik pradėjusi dirbti Pumpėnuose, prieš septynerius metus, kai jie
buvo šeštoje klasėje.
Ar pavyko juos tinkamai ,,išauklėti“?
Labai tikiuosi... Laikas parodys... Sudėtinga pasakyti, kad aš juos auklėjau. Tiesiog buvau su jais,
džiaugiausi jų laimėjimais, pasiekimais, liūdėjau, kai jiems skaudėjo ar nesisekė, kartu su jais dalyvavau jų šventėse, varžybose, ekskursijose. Augau, mokiausi, keičiausi, tobulėjau kartu su jais... Už tai
esu ir liksiu jiems labai dėkinga.
Apibūdinkite keliais žodžiais savo klasę:
Skirtingi, stiprūs, protingi, iniciatyvūs, geranoriški, vieningi, kai to reikia.
Didžiausia Jūsų auklėtinių iškrėsta išdaiga...
Jų buvo daug ir įvairių, bet turbūt labiausiai įsiminė įlaužtos mokyklos antro aukšto grindys ir lenktynės „kas daugiau mokykloje sudaužys elektros jungiklių“... 
Turbūt be galo smagu kasdien matyti kaip mokiniai auga, keičiasi, tobulėja, surimtėja . Tačiau
taip gerai kaip dabar buvo ne visada. Kelintoje klasėje reikėjo apsišarvuoti kantrybe ir laukti ,,kol
tai praeis“?
Man kaip auklėtojai labai sunki buvo pati pradžia, kai aštuntoje klasėje tapau jų auklėtoja. Jaučiau jų
neigiamą nusistatymą, priešpriešą. Nenorėjo jie manęs... Tuomet reikėjo apsišarvuoti ne tik kantrybe... Antras sunkus periodas buvo devintoje ir dešimtoje klasėje. Ko tik tuomet nebuvo... Ko tik tuomet neišbandžiau...
Smagiausias įvykis:
Konkurso „Blaivi klasė“ finale vykusios orientacinės varžybos „Lokės pėdoje“. Mokiniai pirmą kartą
gavę žemėlapius, nelabai įsivaizdavo ką su jais daryti. Pradžioje bėgo, kur akys mato, pasiklydo, apibėgo dvigubai daugiau nei reikia, trumpindami kelią „išsimaudė“ pelkėse ir balose... Tikiu, kad šis
nuotykis išlikęs visų jų atmintyje, kaip vienas smagiausių.
Kaip manote, po kelių metų įvyks pirmas klasės susitikimas?
Tikiu, kad „neoficialūs“ klasės mokinių susitikimai vyks dažnokai... Na, o „tikrasis pirmasis“ – po
penkerių...
Kokių asmeninių savybių reikia klasės auklėtojui?
Užsispyrimo, kantrybės, kūrybiškumo ir, mano nuomone, svarbiausia - noro būti klasės auklėtoju...
Pamėginkite atspėti, kokį gimnazijos patiekalą labiausiai mėgsta abiturientai?
Jie visada svajodavo apie cepelinus... Kadangi, jų nebuvo, spėju, kad pasirinko kugelį . Beje, auklėtiniai visada puikiai atsiliepė apie mūsų mokyklos valgyklos maistą.
Kaip manote, per paskutinio skambučio šventę šiuolaikiniam abiturientui reikia liūdėti ar džiaugtis?
Tai viena gražiausių švenčių mokykloje, todėl jokiu būdu negalima liūdėti. Džiaugtis, ko gero, taip
pat nėra kuo, nes prieš akis egzaminai, nežinomybė, nauji išbandymai ir nepažįstami žmonės... Tad,
mano nuomone, per paskutinio skambučio šventę reikia mėgautis ir švęsti... 
Ar prisimenate savo paskutinio skambučio šventę?
Buvo daug graudžių eilėraščių, liūdnų dainų, iškilmingų kalbų ir ašarų... Nors mūsų klasė niekada
nebuvo draugiška, kažkodėl tądien visi verkė. Todėl geriausiai prisimenu ašaras... Nenoriu, kad tokie
atsiminimai išliktų ir mano auklėtinių atmintyje.
Žodis 4 g tėvams:
Dirbdama su klase visada ir visur jaučiau didelį Jūsų, tėveliai, supratimą, palaikymą ir pagalbą. Ačiū
Jums už tai labai. Būtent Jums dabar artėja sunkiausias metas, kai teks padėti vaikams pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią. Stiprybės, išminties ir kantrybės.

