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Svarbiausia  naujiena Nr.1:  

Pirmą kartą naujus mokslo 

metus pradėjome būdami  

gimnazistais.  

Mokykla turi naują emblemą 

 ir vėliavą. 

Sveiki!!!  „BUMSAS“ grįžo po vasaros atostogų ir pradeda naujus mokslo 

 metus. Kviečiame skaityti dvigubą rugsėjo-spalio mėnesio numerį.  
 

Pasikeitė laikraštėlio leidėjų komanda. Į ją įsijungė šeštos ir aštuntos klasės jaunosios žurna-

listės.  Lauksime iš jų naujų idėjų bei aktyvios veiklos.  

Svarbiausia  naujiena Nr.2:  

Pagaliau baigta daugiau kaip du 

metus trūkusi gimnazijos renova-

cija. VALIO!!! 



Gimnazija pernai ir šiemet. Kas pasikeitė?   

 
 8-os klasės merginos surado net    15  puikių pasikeitimų, kurie turbūt džiugina visą 

gimnazijos bendruomenę! 

 Pagaliau sporto salė!  Naujut naujutėlė, su puikia danga, naujais krepšinio 

lankais.  

 Mokyklos stadionas. Pabaigtas tvarkyti! 

 Gimnazijoje įsikūrė darželis... Gražu ten  

 Daug naujų mokytojų.  

 Mokyklos foje pasikeitė neatpažįstamai...  

 Renginiai  pagaliau vyksta aktų salėje. Pabaigta!  

 Atėjo daug naujų mokinių . Mūsų gretos gausėja. 

 Sutvarkyti  laiptai prie įėjimo.  

 Mokyklos išorė labai pasikeitė, pagražėjo (apšiltinta, nudažyta ir t.t.).  

 Dingo mūsų rūbinė! Vos ją suradome  naujoje vietoje.  

 O mokytojų kambarys perkeltas į buvusią rūbinę.  

 Pakeistos kabinetų durys.   Administracijos durys mus nustebino. Dabar  vi-

sada galime matyti  ar yra direktorius, pavaduotojai, sekretorė, buhalterė. Be 

reikalo netrukdome, jeigu matome, kad jie užsiėmę. 

 Valgykloje atsirado  mažų staliukų ir kėdučių darželinukams.  

  Gimnazija jau turi savo muziejų (priminė socialinė pedagogė).  

Laikraštėlyje panaudotų nuotraukų autorius – mokytojas Sigitas Jurkus. Dėkojame! 



Apie šventę „Pirmieji Pumpėnų gimnazijos žingsniai“ kalba jos  

dalyvės šeštokės 
  

 

Rudeniškai gražią rugsėjo 25 - osios dieną Pumpėnų gimnazijoje vyko šventė „Pirmieji Pumpė-

nų gimnazijos žingsniai“.  

 Mokykloje tą dieną visų laukė daugybė staigmenų: veikė mokinių kūrybos parodos, 

„besisukančios“  nuotraukos priminė smagias renginių akimirkas, mokytojai mokinius vaišino  

keksiukais, skambėjo muzika. 

 Po pamokų išsirikiavę į šventinę eiseną ir smagiai skanduodami žygiavome į Pumpėnų 

bažnyčią, kur buvo pašventinta  gimnazijos vėliava.  

 Grįžę į mokyklą radome čia daug svečių, buvusių mokytojų. O vėliau visi rinkomės į 

šventinį koncertą aktų salėje. Džiaugiamės, kad visiems patiko mūsų dainos ir sulaukėme gausy-

bės plojimų. Su mumis kartu dainavo ir mokytojai! O kiek išgirdome gražių ir nuoširdžių sveiki-

nimų, linkėjimų mūsų gimnazijai! 

 Mes taip pat pažadame stengtis, kad mūsų gimnazija toliau gražėtų, stiprėtų. Būsime tole-

rantiški, pareigingi, geri, linksmi. Mums atrodo, kad pasibaigus šventei visi išėjome laiminges-

ni! Džiaugiamės, kad prie to ir mes prisidėjome. 



Mokinių mintys 

„Linkėjimai mokyklai“ 

 

 

 

 

 

 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes čia išmokstu daug naujų 

dalykų. 

Savo gimnazijai linkiu linksmų 

metų ir laimės. 

 

Pijus Jovaiša, 5 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes susiradau naujų draugų, 

geri mokytojai, įdomios pamokos ir labai 

jauku. 

Savo gimnazijai linkiu tobulėti, gyvuoti 

kuo ilgiau ir būti nuostabiai. 

 

Simona Mulevičiūtė, 5 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų gim-

nazijoje, nes čia yra gražios uniformos, mūsų klasės 

labai gera auklėtoja, mokytojai labai gerai išaiškina 

naujas pamokas, kurios būna labai linksmos, duoda 

skaniai pavalgyti, draugiška klasė. 

Savo gimnazijai linkiu, kad ateitų daugiau mokinių, 

kad mokytojai būtų tokie pat geri, kad mokykla dar 

gyvuotų 100 metų ir dar daugiau! 

 

Rosita Urbonavičiūtė, 6 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpė-

nų gimnazijoje, nes yra labai geri mo-

kytojai, nepatingi išaiškinti pamokas, 

labai gera auklėtoja, pagaliau yra puiki 

sporto salė, yra labai gerų draugų. 

Savo gimnazijai linkiu, kad vis dau-

giau vaikų ateitų, o ne išeitų ir kad ji 

visąlaik išliktų tokia, kokia yra. 

 

Greta Kisieliūtė, 6 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes čia mokytojai labai ge-

rai  išmoko, skiria mums daug dėmesio. 

Savo gimnazijai linkiu, kad mokiniai geriau moky-

tųsi. 

 

Silvija  Krasauskaitė,  7 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes čia beveik visi žmo-

nės yra labai draugiški ir malonūs. 

Savo gimnazijai linkiu nesikeisti. 

 

Florentinas Vainickas, 7 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų gimnazijoje, nes 

ši gimnazija yra arti namų, todėl galiu neskubėdama ry-

tais į ją keliauti. Taip pat gimnazija džiaugiuosi, nes ji 

turi pačius nuostabiausius, išradingiausius, supratingiau-

sius pedagogus, valgyklą, kurioje patys skaniausi pietūs, 

ir biblioteką, kurioje daugybė knygų. Esu labai paten-

kinta savo klase, nors ir būna nesutarimų, bet aš ja labai 

didžiuojuosi! 

Savo gimnazijai linkiu išsaugoti dabartinius pedagogus, 

kiekvienais metais sulaukti vis daugiau mokinių, kurie 

garsins ją ir kad ši gimnazija gyvuotų dar labai ilgą lai-

ką.  

 

Dominyka Mickutė, 8 klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi 

Pumpėnų gimnazijoje, nes geri 

mokytojai, nes labai gerai iš-

aiškina naujas temas, yra daug 

gerų ir įdomių užsiėmimų, va-

žiuojame į varžybas, olimpia-

das. 

Savo gimnazijai linkiu, kad 

visąlaik stovėtų, nesugriūtų ir 

visąlaik gyvuotų. 

 

Arnoldas Mažeika,  8 klasė 



Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų gimna-

zijoje, nes yra nauja sporto salė, naujas stadio-

nas, arti namai, geri mokytojai, daug renginių, 

geri mokiniai, gražios uniformos, šauni klasė, 

draugiški mokiniai, patinka netradicinio 

ugdymo diena. 

Savo gimnazijai linkiu pasiaukojančių pe-

dagogų, daugiau pinigų, naujo autobusėlio, 

naujų pasiekimų, įdomių pamokų! 

 

Eigirdas Bartašius, Ig klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes čia geri mokytojai, drau-

giški bendraklasiai, galiu lankyti būrelius. 

Savo gimnazijai linkiu, kad ji čia visąlaik 

stovėtų, kad ateitų į mokyklą naujų 

mokinių ir kad pasibaigtų tos ilgos 

mokyklos renovacijos. 

 

Domantas Augustinas, IIg klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpė-

nų gimnazijoje, nes čia labai geri mo-

kytojai, galima daug ką išmokti, čia 

aš jaučiuosi gerbiama ir nebijau, jog 

man seksis blogai. 

Savo gimnazijai linkiu išlikti dar daug 

metų, vis labiau tobulėti. 

 

Sandra Mockūnaitė,  IIg klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes čia patys geriausi moky-

tojai, nuo  „nulinės“ klasės sutikti draugai. 

Noriu likti čia, nes man mokykla lyg antri 

namai. 

Savo gimnazijai linkiu kuo daugiau naujų moki-

nių ir daug šiltų šypsenų! 

 

Olivija Kruopytė, IIIg klasė 
Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pum-

pėnų gimnazijoje, nes čia visi mo-

kiniai gali reikšti savo nuomonę 

bei siūlyti idėjas, į kurias visada 

yra atsižvelgiama, o jauki aplinka 

sukuria lyg antrų namų jausmą. 

Savo gimnazijai linkiu daug naujų 

veidų, idėjų bei ilgų metų! 

 

Greta Juršytė, IIIg klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes ji arčiausiai mano namų, 

visai neblogos uniformos bei čia augantys 

augalai pagamina daug deguonies  

Savo gimnazijai linkiu ilgiausių metų! 

  

Dovilė Dalmantaitė, IIIg klasė 

Aš džiaugiuosi, kad mokausi Pumpėnų 

gimnazijoje, nes mokytojai čia be galo 

stengiasi ne tik dėl gimnazijos kitų akyse, bet 

ir dėl pačių mokinių gerovės, nes jie nori ne tik pravesti pamoką, 

bet jos metu ir išmokyti kažko vaikus, nes ji pripildyta įvairaus 

amžiaus mokinių – nuo abiturientų iki mažų, koridoriais bėgio-

jančių pirmokų, ir visi jie be galo draugiški. 

Savo gimnazijai linkiu daug gerų mokinių, mokytojų, linkiu vi-

siems išlikti nuoširdiems ir net pakilus į aukščiausias reitingų 

viršūnes neleisti pasididžiavimo pakeisti egoizmui. 
 

Martyna Tubytė, IVg klasė 

 

 

Dėkojame lietuvių kal-

bos mokytojoms Jurgai 

Bagdonienei ir Laimai 

Noreikienei už 

„paskolintas“ mokinių 

mintis su linkėjimais 

gimnazijai. 

Sekantis „Bumso“ numeris turėtų pasirodyti lapkričio mėnesį. Toliau tęsime 

klasių prisistatymą ir kalbinsime šeštokus. Iki susitikimo! 




