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 INTERVIU SU MOKYKLOS 

DIREKTORE JANINA SERGEDIENE  

                

 
 

1. Kuo šiandien mokykloje labiausiai norėtumėt pasidžiaugti? 
            Labiausiai norėčiau pasidžiaugti gerėjančiais čia dirbančių ir besimokančių žmonių santykiais,    
            gražėjančia aplinka, planuojamu statyti mokyklos priestatu. 

2. Kokie šių mokslo metų prioritetai? 
     Siekti, kad vaikų mokymosi rezultatai būtų geresni. 

3. Kokia, Jūsų nuomone, turėtų būti mokykla, kad kiekvienas vaikas joje jaustųsi puikiai? 
Kokia mokykla turi būti? (mąsto).  Nuo to, kaip kiekvienas vaikas jaučiasi, ir priklauso, kokia bus 
mokykla. Ne nuo mokyklos priklauso, kaip vaikas jaučiasi, o nuo vaiko ir visų čia dirbančių. 

4. Jei Jums būtų suteikta galia patobulinti mokyklą tuoj pat, ką pirmiausia pakeistumėt? 
Patį pastatą keisčiau ( kvatoja). Erdvės mes jau po Naujųjų metų gausime. Labai svajoju apie mokyklos 
parkelį... su medžiais... fontanais... suoliukais, kur vaikai ir suaugę galėtų ilsėtis pertraukų metu. 
Svajoju apie mokyklos kavinę, kur patys mokiniai gamintų valgyti. Taip pat svajoju apie vaikų kambarį, 
bet tam reikia mokinių pagalbos, nes jei aš viena įrengsiu, bus daugiau laužančių. Mes kiekvienas 
turime prisiimti atsakomybę už kiekvieną mokyklos kampelį, augalą. Ir jei būtų mano valia, keisčiau 
visą mokymo programą. Kiekvienas mokytųsi taip, kaip labiausiai nori. 

5. Kokios savybės būdingos geram mokytojui? 
 Spindinčios akys, švelnūs žodžiai ir požiūris į kitą žmogų lyg būtų jo paties dalis, kad elgtųsi su visais 
taip, kaip nori, kad su juo elgtųsi. Pagarbus kitam. 

6. Kuo svajojote tapti, kai buvote mokinė? 
Mokytoja ( šypsosi). Niekuo kitu tapti nenorėjau. 
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7. Kokių dalykų pamokas labiausiai mėgote mokykloje? 
 Rusų kalbą. O vėliau man patikdavo beveik visos pamokos. Nepatiko  matematika, chemija. Aš labiau 
literatūrinės  krypties žmogus. Todėl man šie visi dalykai -  kalbos, rašinėliai būdavo lengviausia, o 
matematiką reikėjo ‘‘kalti‘‘. 

8. Kaip atrodo Jūsų darbo diena? 
Mano darbo diena? Nėra tokios. Aš ateinu į mokyklą ir čia gyvenu. Tą dieną aš galiu susiplanuoti, bet 
planai dažnai sugriūva. Savo planų negaliu įgyvendinti tol, kol vyksta pamokos.  Kartais mano darbo 
diena tęsiasi iki 21:00, o kartais ir iki 23:00 valandos vakaro. Keletą kartų dirbau tik  iki 17:00 val. 

9. Apibūdinkite sunkiausias situacijas darbe? 
Man pati sunkiausia, skaudžiausia, liūdniausia situacija, kai vaikai mušasi, tyčiojasi. Tai yra pats 
sunkiausias ne tik mokyklos, bet apskritai gyvenimo momentas. Kai vyksta koks nors vaikų konfliktas, 
aš nebijau net gatvėj sustoti ir įsikišti.  

10. Ar Jums patinka Jūsų darbas? 
     Tai labai sunkus darbas. Didžiulė atsakomybė, daug rūpesčių. Bet kitokio ir neįsivaizduoju. 
      Čia -  išsipildžiusi mano svajonė. 

11. Ką veikiate laisvalaikiu?                                                                                              
 Dažniausiai Laisvalaikio neturiu. Bet jei randu laisvą minutę, ją užpildau gėlininkyste. Patinka megzti, 
mėgstu skaityti, mėgstu kažką meistrauti ( kvatoja). 

12. Ko norėtumėt visiems palinkėti 2013-2014 mokslo metais? 
Paaugti. Nelyginti mokinių pagal jų gebėjimus, nes kiekvieno gebėjimai yra kitokie, visi esame skirtingi. 

    13. Ačiū už pokalbį 
 

           Direktorę kalbino Jurgita ir Erika, 8 klasė 
 

                                    RUGSĖJO ŠVIESA… 
 
 

Kiekvieno rudens simbolis - Rugsėjo 1 - oji. Daugeliui tai pradėtų mokslų, darbų, siekių tęsinys, o 
kitiems - viltinga ir šviesi viso ko pradžia.  Mums, abiturientams,  proga  paskutinį kartą išgirsti aidintį 
mokyklos skambutį, kviečiantį dar pabūti šios mokyklos mokiniais.  

Užplūdo daugybė jausmų garbingai stovint aktų salės scenoje. Mus šildė nuoširdžios mokytojų 
bei kažkur toliau esančių artimųjų šypsenos. Keista akimirka. Širdį užliejo nostalgiški prisiminimai apie taip 
greitai prabėgusias, nerūpestingas vaikystės dienas. Rodos, visai neseniai ir mes, kaip dabar šalia stovintys 
pirmokai, nedrąsiai davėme priesaiką būti gerais mokiniais. O, kiek kartų ją sulaužėme, elgėmės  nerūpestingai, o 
vėliau nemokėjome ištarti žodžių  „atsiprašau ",  „esu kaltas ". Patyrėme ir šilto, ir šalto. Tačiau dabar esame 
pasirengę žengti lemtingą gyvenimo žingsnį.  

Tačiau tądien svarbūs buvome ne tik mes. Mokykloje susirinko daugybė svečių - moksleivių 
tėveliai ir artimieji, gerbiama Taurakiemio seniūnijos seniūnė Danutė Glinskienė, gerbiamas Seimo narys 
Antanas Nesteckis, Kauno rajono švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Dalia Brazienė. Visi svečiai tarė 
sveikinimo žodį, linkėjo sėkmingų ateinančių mokslo metų ir gerų darbo rezultatų. Vėliau visus sveikino 
mokyklos direktorė Janina Sergedienė. Ji džiaugėsi susirinkusiųjų gausa, apgobė kiekvieną šiltu žodžiu, 
linkėdama neprarasti vilties ir šypsenos veide, būti tolerantiškiems vieni kitų atžvilgiu. Besibaigiant renginiui,  
Seimo narys Antanas Nesteckis kartu su mokyklos direktore Janina Sergediene iškilmingai dar kartą sveikino 
pirmokus ir įteikė jiems Pirmoko pasus. 

Mokslo metai prasidėjo. Sveikatos, ištvermės ir pasitikėjimo mums visiems. 
    

Agnė Sakalauskaitė 
                        12 klasė 
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                                                PROJEKTAS  „PO PASAKOS SPARNU“ 
 

 

 
 

               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Piliuonos vidurinės mokyklos Viršužiglio skyrius duris ikimokyklinukams atvėrė 2012 m. rugsėjo 1-mąją. Iš 
tiesų ikimokyklinės įstaigos poreikis šioje vietovėje buvo akivaizdus, šiuo metu net negalime patenkinti visų 
norinčių čia savo vaikučius leisti tėvelių poreikių.Veikia dvi grupės - mišri „Pelėdžiukų“ ( ją lanko 22 vaikai, 
dirbama pagal 2 programas:  priešmokyklinę ir ikimokyklinę) ir „Nykštukų“ ( 1-3 m. amžiaus vaikai, ugdomi 
pagal ankstyvojo ugdymo programą, ją lanko 16 vaikų). Kiekviena grupė turi tinkamai įrengtas ugdymui ir 
poilsiui skirtas patalpas, erdvų holą judriai žaidybinei veiklai, bendrą abiems grupėms žaidimams ir sportinei 
veiklai skirtą kambarį. Žinoma, pradžia buvo sunkoka, juk visi vaikučiai buvo naujokai, todėl turėjom ir 
adaptacijos problemų, ir darželio lauko aikštelės buvo nepritaikytos ugdomajai veiklai, tačiau padedant 
administracijai ir tėveliams po truputį įveikiame kliūtis.  

Be šių natūraliai kylančių sunkumų 
mūsų mažutei ikimokyklinei įstaigai reikėjo ieškoti 
savo krypties, išsiaiškinti vaikų, tėvelių poreikius, 
lūkesčius, rasti savo taką tarp daugybės galimų kelių, 
apibrėžti mūsų įstaigos savitumą. Tai vyko gana 
empiriškai - stebint vaikus, kalbantis su tėveliais. 
Stebėjome ir analizavome – kada gi atsiranda tas 
vidinis vaiko spinduliavimas, kada ryškiausiai 
įsižiebia kūrybiškumo ugnelė, koks metodas padeda 
labiausiai pažadinti vaiko vidines galias. Pastebėjome, 
kad panaudojant pasaką galima sujungt visas ugdymo 
sritis į bendrą visumą ir vaiko ugdymas taps 
žaismingesnis, suteikiantis vaikui daugiau teigiamų 
emocijų. Vaikai noriai panaudodavo išgirstos pasakos 
elementus dramatiniuose žaidimuose, patys bandydavo 
atkurt turinį, improvizuot, jiems patiko ruošt 
inscenizacijas šventėms. Mums pasisekė - mes turėjome 
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galimybę dalyvauti Švietimo ir mokslo ministerijos organizuotame projekte  „Inovatyvių ugdymo modulių 
paieška ikimokykliniame ugdyme“, ir dar labiau apsidžiaugėme, kad mūsų mažytė ikimokyklinė įstaiga pateko į 
laimėtojų gretas. Taigi, šiais 2013- 2014 m.m. mes vykdome projektą „ Po pasakos sparnu“, o laimėtos lėšos padės 
įsigyti ne tik reikalingų priemonių, bet ir, dideliam vaikučių džiaugsmui, turime įdomių užsiėmimų su 

specialistais - vyksta choreografijos, muzikos 
pamokėlės, bus įdarbintas specialistas, 
padėsiantis kurti aplinką. 
 
Tai labai mus, čia dirbančius pedagogus,  
padrąsino, bet, aišku, ir įpareigojo, privertė 
naujai peržvelgti ugdymo turinį, paieškoti būdų, 
kaip pritaikant šį pasakos metodą siekti ugdymo 
tikslų ir uždavinių. Taigi, auklėtojos šiame 
procese virsta pasakos dalyvėmis, kaip ir vaikai, 
tai būdas ir tėvelius įtraukti į šį žaidiminį 
inscenizacinį veiksmą. Mes kuriame savo ritualą, 
kaip pasikviesti pasaką į svečius ( įžiebiamas 
stebuklingas žibintas, panaudojama pasakų 
skrynia). Vienam mėnesiui mums užtenka vienos 

pasakos - jos klausom, sekam, perpasakojam iš kito herojaus požiūrio, perkuriam, kuriam ryto rato žinias, laidas, 
susijusias su mūsų herojais ir savaitės keliamais uždaviniais. Mes ne tik stengiamės išmokti sekti pasaką, ją 
žaisti, bet analizuojame joje užkoduotas konfliktines situacijas, jas analizuojame, taip yra ugdomas vaikų 
emocinis intelektas, nepastebimai formuojamos tinkamos vertybinės nuostatos. Pasaka - tai tikriausiai pats 
seniausias žmonijos istorijoje ugdymo metodas, būdas 
perduoti  svarbius dalykus vaikui žaismingai ir 
netiesmukiškai, tai gyvenimiškos išminties ir 
informacijos bankas. 
Gamtos pasaulis čia tampa sugyvintas, galima kalbėtis 
ne tik su gyvūnais, bet ir su medžiu ar akmeniu, vaikas 
mokosi empatijos, jautrumo kitiems ir supančiai aplinkai. 
Iš tiesų, pasakos panaudojimas vaikų ugdyme turi 
neribotas galimybes - tai ir didaktinės pasakos, kuomet 
reikia įveikus tam tikras kliūtis (užduotis) padėti 
pasakos herojui, tai ir relaksacinės pasakos (jas 
dažniausiai sekame prieš miegą), tai ir sportinėje veikloje 
panaudojami pasakos elementai, kuomet gimnastikos 
kamuoliai virsta mūsų žirgais ar laivais, o paprastas 
gimnastikos suolelis - stebuklingu tiltu...Be abejonės, 
ugdomos visos reikiamos kompetencijų grupės - tiek 
pažintinė, tiek komunikacinė, socialinė, meninė ir sveikatingumo. Tai būdas perteikti savaitės temą žaismingai,  
ugdyti vaiką kompleksiškai. Vaikams ypač patinka „ Pagranduko popietės“, kurių metu gaminame ką nors 
skanaus – pvz., „Lapės sausainius“ arba „Vegetariškas pelytes“ ( dovana pasakos herojui katinėliui). Rugsėjo 
mėnesį buvom pasikvietę į svečius pasaką „ Katinėlis ir gaidelis“, spalio mėnesį džiaugėmės herojų iš pasakos „ 
Dangus griūva“ draugija ( sukurtą spektakliuką vaidinome Rudenėlio šventės metu), o lapkričio mėnesį 
draugavome su pasaka „ Raudonkepuraitė“. 

 Mūsų projektas tik įsibėgėja, numatytas bendradarbiavimas su pradinių klasių moksleiviais 
kuriant bendras idėjas, o geriau pasisekusią  inscenizaciją žadame pristatyti ir Piliuonos bendruomenei. 

Taigi, žingsnis po žingsnio pasakos dėka mokomės tapti geresni, jautresni vienas kitam. Pasaka 
moko mus matyti nematoma ir girdėti negirdima...  
 
                                                                               Gailutė Bykovienė, projekto „Po pasakos sparnu“  koordinatorė 
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     EUROPOS  KALBŲ DIENA 
 

Rugsėjo 26 d. mūsų mokykloje vyko Europos kalbų diena. Šventėje dalyvavo 5 - 12 klasių 
mokiniai.  
 Kadangi šie metai dar ir tarmių metai, tai dešimtos klasės mokiniai prabilo žemaitiškai ir 
dzūkiškai. Mokiniai skaitė, vaidino, dainavo rusų ir anglų kalbomis. 9 klasės mokinė Deimantė Guzulaitytė, 
pritariant gitarai, dainavo ispaniškai. 10 klasės mokinė Justina Raslauskaitė skaitė pasaką vokiškai. Šios abi 
merginos yra gyvenusios svečiose šalyse ir puikiai išmokusios šias  užsienio kalbas.  

Šventė buvo įdomi, linksma, praskaidrinusi nuotaiką visai dienai. 
 
                                                                                                                                  Rolandas Mockevičius 
                                                                                                                                 10 klasė 
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           MOKYTOJO DIENA 
 

Spalio 4 - ąją mūsų mokykloje buvo švenčiama Mokytojo diena. Šią dieną mes mokytojams 
leidome pailsėti, vyresnieji mokiniai pravedė jaunesniesiems dvi pirmąsias pamokas. Salėje vyko šventinė 
programa. 5 – 12 klasių mokiniai originaliai pasveikino mokytojus. Surengta darbelių iš senų knygų parodėlė, 
pavadinta ,,Meninė knyga Jums, mokytojai“. 
                                                                                                                                                    Greta Blažauskaitė 
                                                                                                                                                    10 klasė 

                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   DĖMESIO:  MOKYKLOJE POLICIJA! 
 

2013 metų spalio 23 dieną (trečiadienį), po keturių pamokų į mūsų mokyklą atvyko Kauno 
regiono skyriaus  policijos atstovai ir atsivežė įdomią prevencinę šokių programą ,,Žalingiems įpročiams – Ne!“.   
Tai mums buvo tikra staigmena.  
 7 – 12 klasių mokiniai buvo sukviesti į aktų salę. Kiekviena klasė turėjo sudaryti keturių šokėjų 
komandą, išsirinkti kapitoną, sugalvoti pavadinimą. Visi šeši komandų pavadinimai buvo labai neįprasti ir 
skambėjo išties smagiai: „Gazelės“, „Bū“,  ,,Dance“, ,,Irgi gerai“, ,,Puponautai“,  ,,Čiki piki“. Komandų kapitonai 
traukė lapelius, iš kurių sužinojo, kelinti turi pasirodyti. Šokti buvo tikrai smagu!  Visi keturi komandos nariai 
turėjo sustoti prieš didelį ekraną, kuriame šoko žmogeliukai - šokėjai, kiekvienas turėjo laikyti rankoje pultelį, 
fiksuojantį jo judesius. Tai yra, reikėjo šokti lygiai taip, kaip šoko ekrane žmogeliukai. Kuo panašiau šoksi, tuo 
daugiau taškų surinksi. Taip po dviejų turų buvo nustatyti laimėtojai. Beje, kiekvienos komandos muzika ir 
šokis buvo vis kitoks, todėl, manau, visiems turėjo būti labai smagu. Renginio pabaigoje teko šokti mokytojams ir 
policininkui. Visi pasirodė išties puikiai.    
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Pagal surinktus taškus buvo paskirstytos vietos, išrinkti laimėtojai.  8 – oji klasė tapo nugalėtoja. Buvome labai 
laimingi. Tačiau niekas neliko nuskriaustas, kiekviena komanda  gavo dovanų, o visi - puikią nuotaiką.                                                                                                            

                      Jurgita Brazinskaitė 
                                            8 klasė 
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  SUSIKAUPIMO VALANDĖLĖ:  „KOL DEGA VĖLINIŲ ŽVAKUTĖ“ 

                     „Visų Šventųjų diena – iškilmės, per kurias garbiname ir džiaugiamės visais Šventaisiais, 
pasiekusiais Dangų ir gavusiais tai, ką Dievas paruošė tiems, kurie jį myli“ (1 Kor. 2,9).   Vėlinės – mirusiųjų 
pagerbimo diena (lapkričio 2-oji). Per Vėlines kapinėse sušvinta žvakių liepsnelės. Senoliai tikėjo, kad ugnis 
simbolizuoja gyvųjų ir mirusiųjų pasaulius, jų amžiną ryšį ir pritraukia vėles. Degančios žvakelės – tai siekis 
santarvės su tais, kurie jau iškeliavo Anapilin. Išskrenda paukščiai, krinta pageltę lapai, šiurena rudens vėjyje 
šalnos pakąsta, pavytusi žolė. Vis ilgėjančios naktys dar labiau paryškina rudenišką liūdesio nuotaiką. Visa 
gamta išgyvena ypatingą laikotarpį – perėjimą iš gyvybingos ir žalios vasaros į baltą žiemos sapnų rimtį. 
Rudeniniame gamtos virsme švenčiamos Vėlinės... dega Vėlinių žvakutės...   Prisiminėme išėjusius ir mes. Spalio 
21 d. Viršužiglio skyriuje integruotoje atviroje tikybos - lietuvių kalbos   pamokoje su pradinukais, o spalio 25 d.  
Piliuonos vidurinėje mokykloje atviroje 3 kl. integruotoje tikybos - lietuvių kalbos – muzikos  pamokoje, kurioje 
dalyvavo ir visi kiti pradinukai, direktorės pavaduotoja Rūta, papuošdami pamoką ketvirtoko Mato soline 
giesme,  pradinukų choru ir gitaristų ansambliu. Devintokė Deimantė, dvyliktokė Greta padovanojo duetą. 
Atvira pamoka pavirto puikiu visų dalyvių renginiu, skirtu Vėlinėms. Piliuonos koplyčioje 5-12  klasių 
mokiniams skirtą susikaupimo popietę „Kol dega Vėlinių žvakutė“ organizavo 6 kl. mokiniai: vedėjai Grantas ir 
Gabija apžvelgė Visų Šventųjų, Vėlinių istoriją, papročius, tradicijas,  Žydrūnė ir Martynas deklamavo eiles. 
Netradicinėje aplinkoje buvo pagerbiamos  iškiliausios mūsų tautos literatūros, kultūros asmenybės, skaitomos 
žinomų rašytojų mintys, giedamos giesmės. Juk kiekvienas iš mūsų esame susidūręs su netektimi... kažkas yra 
netekęs mamos, brolio, sesės, tėčio, draugo, kolegos, todėl tikybos mokytoja Dalia ragino vyresnių klasių 
mokinius dalyvauti ir spalio 30 d. 19 val. Kauno Rotušės aikštėje akcijoje „Renkuosi gyvybę“ ir uždegti žvakutę 
negimusiam kūdikiui.  Telaimina Dievas išėjusiuosius… Gyvenimas – tai kelionė. Žingsnis po žingsnio. Jei 
kiekvienas žingsnis bus  nepaprastas, tai toks bus gyvenimas. Ir jūs nebūsite tie, kurie pasitinka mirtį, taip ir 
nepažinę gyvenimo... 

Renginį baigėme   ištrauka iš Bruno Ferrero kūrinio „Ar ten aukštai kas nors yra?“. 
„Mes iškreipiame gyvenimo prasmę, manydami, kad gyvenimas – tai malonumų ir atlygio vaikymasis. Neramūs, 
kupini neišsipildžiusių troškimų braunamės pro savo dienų ir metų brūzgynus, ieškodami atlygio ir pripažinimo, 
kuris suteiktų mūsų gyvenimui vertę. Tarsi tie šniukštinėtojai, tarp šiukšlių ieškantys vertingų dalykų, 
išleidžiame iš akių aiškiausią atsakymą: kai būsite išmokę gyventi, pats gyvenimas bus jums atlygis. Nes 
gyvenimas - tai visa, ką turime.“ 
                 Skambant paskutinei giesmei, visi susimąstę ir nurimę viduje  išsinešėme bent po lašelį gyvenimo 
prasmės supratimo, šilumos, ramybės.  Dėkingi esame muzikos mokytojai Elenai, kuri skyrė labai daug laiko ir 
meilės, kad šis renginys paliestų kiekvieną širdelę. Dėkojame visiems dalyvavusiems. 
 

                 Dalia, tikybos mokytoja 
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                                                    RAŠINIO KONKURSAS 

 
 

Spalio mėnesį Kauno rajono pedagoginė - psichologinė tarnyba ir Kauno rajono sveikatos biuras 
organizavo mokinių  rašinių ir piešinių konkursą, skirtą  Psichikos sveikatos dienai paminėti. 

Šiais metais Psichikos sveikatos diena buvo skirta pagyvenusiems žmonėms, todėl rašinio tema 
pasirinkta „Mano puikusis senelis, senelė“. Mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo. Tarp geriausių darbų 
pateko 8 kl. mokinių Jurgitos Brazinskaitės ir Erikos Čikotaitės bei 6 kl. mokinio Jokūbo Andriejaičio rašiniai. 8 

kl. mokinio Edvardo Buitkaus rašinys laimėjo 1 – ąją vietą. Sveikiname! 
 
                                                                                          Mokyklos psichologė  

                                                                Sigita Kriščiukaitienė 
 
 

 
                         RAŠINYS  „Mano puikusis senelis“ 
 

Mano senelis – mūsų šeimos didvyris. Nors savo pasakojimais seniai 
nebedžiugina mūsų, bet jo atminimas visada išliks mūsų širdyse. 
 Gimęs ir augęs vienkiemyje, senelis labai mylėjęs gamtą. Daug 

kartų pasakojęs, kaip jie su broliu žvejodavę Balčioj, kaip lig nakties žaisdami beribėj laukų platybėj pasiklydę ir 
laukę, kol darbininkai juos ištrauks iš žvaigždes skaičiuojančių javų ir parves namo lyg kačiukus, pasiklydusius 
neatrastame pasaulyje. Dienos bėgo tėvų sodžiuj, broliai augo. Vyresnįjį brolį tėvai išleido į gimnaziją mokslų 
krimsti,  tad visi ūkio darbai krito ant senelio pečių. Kadangi buvo auklėtas ūkiškai, darbo nebijojo, tik liūdna 
buvo vienam be brolio. Po poros metų atėjo laikas ir pačiam išeiti iš namų - mokslams duoklės atiduoti. Nors 
širdgėla spaudė širdį paliekant gimtąjį sodžių, bet noras pamatyti pasaulį buvo stipresnis. 

Vyresnysis brolis pabaigęs mokslus grįžo į gimtąjį kaimą, pradėjo mokytojauti, o senelis pasirinko 
Nepriklausomos Lietuvos kario duoną. Puikiai jodinėjęs, gerai valdęs ginklą, drąsus, jis greitai kilo karinių 
laipsnių laiptais, kol galiausiai buvo paskirtas raitojo būrio vadu.  Nors buvo jaunas, bet patirties greitai spėjo 
įgyti. Daugely mūšių jam teko dalyvauti,  ne kartą priešai bėgę nuo jo vadovaujamo būrio. 
 Kartą, su būriu jojęs, jis užsuko į sodybą, šalia kurios bėgo upelis, arklių šaltu vandeniu pagirdyti 
ir patiems išdžiūvusias gertuves prisipildyti. Kol arkliai ir vyrai ilsėjosi, senelis užsisodino ant arklio sodybos 
gaspadoriaus dukrą ir juokaudamas tarė : „Ar būsi mano žmona? “. Mergaitė, nesupratusi juokų, paraudo ir 
nubėgo, o visas būrys linksmai pakvatojęs nujojo savais keliais. 
 Raudonajai  armijai įžengus į Lietuvą, senelio būrys buvo užpultas ir sumuštas. Senelis su keliais 
vyrais sugebėjo pabėgti. Pasislėpę netoliese esančioje sodyboje, vylėsi išsigelbėję, bet neilgai trukus tą sodybą 
apsupo kariai. Nors ir koks drąsus buvo, gyvybę jis vertino, tad bijodamas sušaudymo vietoje, senelis paslėpė 
savo karininko uniformą ir persirengė  paprastu kareiviu. Bet vis tiek buvo paimtas į nelaisvę ir ištremtas į 
Sibirą. 

Sibire gyvenimo sąlygos buvo tragiškos. Supratęs, jog nieko nedarydamas nebepamatys gimtųjų Lietuvos 
laukų, jis tyliai laukė progos pabėgti. Kas laukia, tas sulaukia. Nors teko laukt visus aštuoniolika metų! Mažo 
gamyklos sukilimo metu jis pasinaudojęs karių neatidumu ir pabėgęs iš tremtinių kaimelio, šiaip ne taip 
nusigavęs iki traukinių stoties. Naktį, prasmukęs į traukinį, iškeliavo namo. Nors kelionė buvo sunki, bet drąsos 
lydimas laimės jausmas nugalėjo viską. 

Grįžęs namo į gimtąjį sodžių nieko neberado. Sodyba buvo atiduota atvykėliams iš Rusijos, o tėvai ir 
brolis jau buvo mirę. Tad išėjo į apylinkes laimės ieškoti. Ilgai ieškodamas savo laimės, sutiko merginą, vedė  ją. 
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Pasistatė namą ir taip pradėjo iš naujo kurti savo gyvenimą. Įsidarbino kolūkyje, susilaukė sūnaus ir gyveno 
ramų gyvenimą. 

Daug metų pragyveno senelis ir senelė. Tačiau išaušo diena, kai senelis ryžosi papasakoti savo gyvenimo 
istoriją, tuo nustebindamas ne tik mus, bet ir savo žmoną, mūsų senelę. Ji mums kažkada papasakojo, jog kai ji 
buvo  mergaitė, ją užsisodino jaunuolis ant arklio ir paklausė,  ar būsianti jo žmona. O kai senelis papasakojo 
savo istoriją, mes net neabejojome, jog tas jaunikaitis buvęs mano senelis, o ta mergaitė buvusi mano senelė. 
Keista, bet net ir juokais ištarti žodžiai kartais išsipildo. 
 Gaila, kad nespėjau geriau pažinti savo senelio, bet aš juo labai didžiuojuosi. 
 

       Edvardas Buitkus  
                                                                                                                                                    8 klasė 

 

    

 

       KŪRYBOS KAMPELIS 
 

 
Mano senelė yra labai gera. 

Kai aš buvau mažas, mane lepino senelė, mama ir močiutės sesė. Jos manęs niekada nemušdavo ir man 
pirkdavo daug saldainių, sausainių, traškučių, kebabų. Jos buvo labai labai geros. Kartais jos man duodavo 
pinigų ir mane labai labai mylėjo. Man buvo leidžiama pasilikti daug šuniukų ir kačiukų, aš juos galėjau auginti. 

Jos visos  manim labai labai rūpinosi, o aš jas labai labai mylėjau.  
Net neturiu žodžių, kaip aš jas mylėjau. 

    Nerijus Navickas 
    5 klasė 

 
 
 
Mes su seneliu dažnai būdavom kartu. 
Aš ir mano senelis labai mėgdavom žaisti šachmatais ir visada tarp mūsų  būdavo lygiosios, nes aš arba senelis 
pasiduodavom. Dar mes lošdavom kortom ir eidavom dirbti visokių darbų. Kapodavom malkas, taisydavom 
mašiną, dirbdavom garaže.  Aš labai norėčiau su savo seneliu kur nors nuvažiuoti ar nuskristi į kokią nors šalį, 
pavyzdžiui,  prie Juodosios jūros. 
 Mano senelis – pats geriausias pasaulyje.  
 

         Vladas Mačys 
         5 klasė 

 
 
Sveiki, mano vardas Karolina. Papasakosiu jums apie savo nuostabius senelius. 
 Aš turiu senelę Mariją. Aš ją labai myliu. Ji mane išmoko, ko aš nesuprantu, padeda, myli. Nors 
ir duoda daug darbų, ji yra nuostabi. Kartais ji mane bara, bet dėl to esu jai dėkinga, nes be jos skanaus maisto, 
meilės man, švelnios rankos, aš nieko nemokėčiau. 
 Dar aš turiu senelį Valentiną. Jis gyvena atskirai nuo mūsų, todėl jo labai pasiilgstu. Jis būna 
pas mus per šventes, atvažiuoja mūsų aplankyti, kai mes sergame. Senelis mane taip pat labai myli. Man labai 
patinka žirgai. Jo dėka aš lankau žirgyną. Jis mums perka dovanas gimtadienio proga ir šiaip, paprastom dienom. 
Mūsų senelis yra geriausias pasaulyje. 
 Taigi, abiems seneliams esu dėkinga už viską! Juos abu labai myliu ir gerbiu. Jie yra patys 
šauniausi.  
 
                                                            Karolina Žiūraitė    
                                                                                                                                                      5 klasė 
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Aš turiu dvi seneles. Vienos vardas Ona, o kitos Valytė. Abi senelės labai geros, visada man padeda. 
 Mano senelės gyvena atskiruose namuose, todėl aš vieną savaitę būnu vienuose namuose, o kitą – 

kituose.  Pavyzdžiui, nuo penktadienio iki pirmadienio būnu pas vieną senelę, o paskui pas kitą. Mano senelės 
yra labai geros ir protingos, jos man duoda daug gerų patarimų.  Kai buvau maža, senelės man sekdavo pasakas, 
dainuodavo dainas, lopšines. Kai ko nors nesuprasdavau, man padėdavo.  

Anksčiau aš turėjau senelį Antaną. Aš jį retai matydavau, todėl labai pasiilgdavau, liūdėdavau, kai jis 
išvažiuodavo. Jis man buvo labai geras. Senelis daug dirbo ir tik kartais atvažiavus jį pamatydavau. Mes 
kartais su juo žvejodavom, žaisdavom, kai jis buvo namie. Mano senelis buvo ypatingas, man jis labai rūpėjo, 
daug padėdavo. 

Visi mano seneliai - geriausi pasaulyje. 
 

        Silvija Kizaitė  
                                                                                                                                                5 klasė 

 
Ar jūs pagalvojate apie praeitį? Kokia ji buvo? Kaip tada žmonės bendravo, kalbėjo, mylėjo? Manau, 

mums viskas turėtų rūpėti, juk tai mūsų gyvenimas, ir jis tęsiasi. Viskas svarbu todėl, kad įdomu 
pasvarstyti ,kada gyventi buvo geriau: seniau ar dabar? 
 Kaip žmonės bendrauja, kalba, ką labiausiai vertina – visa tai  keičiasi po dešimties, dvidešimties, 
penkiasdešimties metų. Tačiau kai ką mes perimame iš savo tėvų, senelių. Iš jų išmokstame savo kalbos, 
bendravimo, išmokstame mylėti ir atjausti.  
 Man rodos, anksčiau meilė buvo kažkokia kitokia: įsimylėdavo vieną žmogų ir visą gyvenimą 
nugyvendavo kartu. Retai skirdavosi, visi keldavo vestuves, nuotakos puošdavosi baltomis suknelėmis... O kokia 
graži buvo mano močiutė tą dieną! Kaip princesė iš pasakos, o senelis - lyg princas vedė ją žalsvu kilimu link 
altoriaus, skambant  nuostabiai muzikai. Ištarę ,,taip“, jie nesiskyrė iki mirties.  
 Gaila, kad senelio jau nėra gyvo, o močiutė gyvena viena ir liūdi. Būdavo taip smagu pasižiūrėti, 
kaip jie sėdėdavo apsikabinę vienas kitą, tokie mylintys, blizgančiomis, laimingomis akimis. Atsimenu, kaip jie 
pasakodavo linksmas istorijas iš savo gyvenimo. Močiutė užaugo didelėje darnioje šeimoje, galbūt todėl ji taip 
sugebėjo visus stipriai mylėti? O mes mylime ją. 
  Ji buvo, yra ir bus  mano geriausia senelė, kuri turėjo patį geriausią vyrą – mano senelį.  
 

                  Rimantė  
                 12 klasė 

 
  
Mokytoja, ačiū, kad mane mokot. Taip ilgai mes su Jumis. Ir pažaidžiam ir pasimokom. Su Jumis labai smagu.  
                                                                                   Mantas Kemeža 
                            2 klasė 
 

             Pasaka „Papūga ir Žvirblis“ 
 
       Papūga karalienė, o Žvirblis tarnas. Gyveno Papūga laiminga, kol Žvirblis atsisakė darbo - būti tarnu. 

- Aš atsisakau darbo!!! – griežtai pareiškė piktai nusiteikęs Žvirblis. 

- Kodėl? – stebėjosi Papūga karalienė. 

- Kodėl?! Chi! Chi! Chi! – juokėsi Žvirblis. Jūs man neduodate duonos trupinių, - pasakė Žvirblis. Ir 
išėjo. 

- Papūga verkė ir verkė. Niekas jai nepadėjo, net ašaros nepadėjo. 
 
                                                                         Saulė Šivickaitė 

       2 klasė 
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            SPORTAS - SVEIKATA 

Spalio mėnesį vyko draugiškos krepšinio 5x5 varžybos. Mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Evaldas 
Šitkauskas, Ričardas Čikota, Audrius Lukošius, Jokūbas Karbauskas, Simonas Dzekčiorius, Rolandas 
Mockevičius, Egidijus Radzevičius, rezultatu – 56 -54 nugalėjome Vaišvydavos pagrindinės mokyklos komandą. 
Mes tuo labai džiaugėmės, visi grįžome puikios nuotaikos. 

 
                                            Evaldas Šitkauskas 
                                           10 klasė 
 
 
Informacija: 

 
Nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradėti  fiksuoti 

mokyklos rekordai devyniose sporto rungtyse. Laurai 
Simanaitytei priklauso net du mokyklos rekordai.  Jauniausias  
mokyklos rekordininkas – penktos klasės mokinys Tomas 
Karčiauskas. Sėkmės! 
 

                                                                      
Kristina  Brazaitienė 

                        Kūno kult. mokytoja 
                                                                               

 

                              NETRADICINĖS PAMOKOS 
 

Spalio 17 dieną devinta klasė su mokytojomis Dana Airini ir Kristina Pranckevičiūte 
 važiavo į dvi netradicines  pamokas su edukacinėmis programomis. Viena iš jų vyko Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje, o kita Mykolo Žilinsko dailės galerijoje.  

Vytauto Didžiojo karo muziejuje buvo pasakojama apie lietuvių dalyvavimą mūšiuose,  rodoma 
lietuvių ginkluotė ir šarvai. Pamokos gale kiekvienas galėjo pasimatuoti žiedinius šarvus, kurių svoris apie 15 kg. 

Mykolo Žilinsko dailės galerijoje vyko pamoka apie Graikiją. Pamokos metu buvo pasakojama 
apie Graikijos papročius,  dievus, rodomi įvairūs indai, kuriuose graikai laikydavo vyną, eterinį aliejų ar kitus 
skysčius. Taip pat pamatėme labai gražias graikų vazas, kai kurios iš jų buvo ištrauktos iš jūros dugno ir 
atiduotos muziejams. 

 Pamokos pabaigoje devintos klasės vaikinai turėjo galimybę apsirengti graikų drabužius, 
pasiimti kaukes ir suvaidinti trumpame spektaklyje. Taip pat prieš paliekant dailės galeriją visi smagiai sušoko 
graikų tradicinį šokį – sirtakį. 
                                                                                                                        Laura Gelažiūtė 
                                                                                                                                                         9 klasė 
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   Mes, Viršužiglio skyriaus pradinukai, autobusu važiavome į Mykolo Žilinsko dailės galeriją. Mus pasitiko 
gidė. Pažintis su Egiptu prasidėjo nuo filmo peržiūros. Filmas buvo apie egiptiečių gyvenimo būdą. Sužinojome, 
kad pagrindinis egiptiečių maistas buvo vynuogės ir datulės. Iš vynuogių buvo daromas vynas. Dar egiptiečiai 
augino rugius ir kviečius. Egiptiečiai nežinojo, kas yra asilas ir višta. Po to žaidėme pažintinius žaidimus. Vieno 
žaidimo metu susipažinome su hieroglifais, toliau statėme piramides, po to atsakinėjome į klausimus. Po žaidimų 
žiūrėjome ekspoziciją. Matėme mumiją. Tai mirusio žmogaus kūnas, balzamuotas ir apvyniotas drobele. Jis buvo 
dedamas į sarkofagą. Taip buvo laidojami tik kilmingi egiptiečiai, o nekilmingi buvo tiesiog nunešami į dykumą ir 
užkasami smėlyje. Matėme piešinių ant papirusų. Egiptiečiai žmogaus galvą piešė iš šono, kūną iš priekio, kojas 
vėl iš šono. Dar sužinojome apie šventus Egipto vabalus – skarabėjus. Skarabėjai egiptiečiams atneša naują 
dieną. 

 
 

    Rugilė Šilanskaitė 
  4 klasė 

                                                  
 Lapkričio 28 d.6-os ir 8-os klasės  mokiniai su mokytoja R.Vaitkevičiene važiavo į S.Nėries muziejų. 
Vaikams patiko graži S. Nėries namų aplinka. Kieme auga daug medžių, netoli tyvuliuoja Kauno marios. Prie 
muziejaus vaikus pasitiko gidė, kuri papasakojo apie poetės gyvenimą, kūrybą ir asmenybę. Gidė aprodė S. Nėries 
kambarius: miegamąjį, svetainę, jos vyro darbo kambarį ir jos pačios kambarėlį,kur kurdavo eilėraščius, rašydavo. 
Papasakojo, kad rašytojos mėgstamiausias dailininkas ir kompozitorius buvo M. K. Čiurlionis. Pabaigoje vaikai 
vaidino pagal S. Nėries poemą ,, Eglė žalčių karalienė“. Visiems labai patiko vaidinti veikėjus, kuriais pasirinko 
būti. Mokiniams buvo įdomu svečiuotis garsios poetės namuose. 
 

                           Gabija Būtautaitė 
                           6 klasė 
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       KAIP ATSIRANDA RANKŲ DARBO ŽVAKĖS? 
 

Mūsų gyvenimą supa daug gražių dalykų. Dažno namuose rasime ne vieną žvakelę, kurią mėgstame 
užsidegti, kad būtų jaukiau, smagiau, o ir gražiau. Užsidegame ją susitikę su draugais,  įvairių renginių metu.  

O kaip atsiranda žvakė? Kaip ji papuošiama? Kas ją puošia? Į šiuos klausimus galėjo atsakyti 
pradinukai, spalio pabaigoje apsilankę Kaune, Žvakių fabrike. Šios išvykos metu vaikai išgirdo Žvakių fabriko 
direktoriaus Vytauto Jakelio pasakojimą, kaip ir kodėl atsirado ši įmonė, kurioje dirba 40 darbuotojų. Taip pat 
susipažino su žvakių mirkymo, liejimo, dažymo, dekoravimo procesu, su parafino, vaško, parafininės žele, 
medvilnės ir kitų medžiagų panaudojimu žvakių gamyboje, vaikščiojo po gamybines patalpas. Negana to, 
mokiniai galėjo pasigaminti žvakes sau. Vaikščiodami po fabriką nusidažė norima spalva žvakę - angelą, po to 
pasigamino norimos formos ir spalvos žele žvakę, bičių vaško žvakę. Kol aušo žele žvakės, mokiniai bendravo su 
direktoriumi, uždavė įvairių klausimų, gavo prizus – žvakes.  

 Išvyka visiems patiko, nes pradinukai ne tik sužinojo apie žvakių atsiradimą, bet susipažino su fabrike 
dirbančiais žmonėmis, pasigamino žvakių, taip pat nusipirko rankų darbo žvakių savo namiškiams.  

 
                                                                                                           Daiva Klizaitė 
                                                                                                                                             mokytoja 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

            FIZIKOS KONFERENCIJA 
 

Spalio 24 d. mūsų mokyklos 11 - 12 klasių fizikai dalyvavo Kauno rajono fizikos mokytojų ir 
mokinių konferencijoje, kurios tema ,,Technikos nauda ir žala“. Šis Kauno rajono fizikų susibūrimas buvo skirtas 
sveikatingumo metams paminėti, o vieni iš svarbiausiųjų jo  tikslų –  skatinti suvokti technikos įtaką sveikatai ir 
sveikam gyvenimo būdui bei vykdyti gerosios patirties sklaidą.  
 Į Neveronių vidurinę mokyklą atvyko svečiai iš daugelio Kauno rajono mokyklų  pasidalinti 
surinkta informacija ir išgirsti kitų parengtus pranešimus. Mūsų mokyklos dvyliktokai  Greta Repšaitė ir Vilius 
Bingelis parodė savo sukurtą filmą apie naujųjų technologijų įtaką gamtai  bei jų keliamą užterštumą. 
 Konferencijos metu sužinojome daug naudingos informacijos bei gavome patarimų, kaip 
apsisaugoti nuo žalingo naujųjų technologijų poveikio. Visi džiaugėsi netradicine, tačiau labai įdomia fizikos 
pamoka. 
    
                                                                                                                                       Jolita Baltrušaitytė 
                                                                                                                                                   11 klasė    
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     SVEČIAI IŠ VOKIETIJOS 
 
 

Nuo 2012 – 09 - 24 d. mūsų mokykloje vykdoma ugdymo karjerai veikla. 5-12 klasių mokiniams  
buvo pristatytos gairės, galimybės, paaiškinta, kaip svarbu savo karjerą pradėti dar besimokant mokykloje. Visų 
klasių mokiniai rašė karjeros planus, norintieji atrasti save atliko savęs pažinimo testus. 

Šių metų rugsėjo 24 d. pagal ugdymo karjerai veiklos planą buvo numatytas ir surengtas 
susitikimas su svečiais iš Vokietijos Biozelio miesto. Tai 7 asmenų grupė, atstovaujanti kunigo Adolfo Kolpingo 
labdaringai, nesiekiančiai pelno, organizacijai. Šio projekto tikslas buvo mokinių veiklinimas savanorystei 
labdaringose organizacijose. Džiaugiamės,  kad turėjome savo vertėją - 10 kl. mokinę Justiną Raslauskaitę, kuri 
labai profesionaliai tarpininkavo tarp svečių ir mokyklos bendruomenės atstovų. Didžiuojamės ir savo vaikinais 
iš 10, 11 kl., kurie paslaugiai padėjo iškrauti labdarą. Buvo smagu bendrauti, vaikščioti po mokyklos erdves, 
džiaugėmės, kad praeinantys mokiniai sveikinosi. Svečiams buvo parodyta lietuviška pagarba. 

Visų mūsų vienas iš tikslų -  turėti jaukią, atitinkančią reikalavimus erdvę, tačiau tam stinga 
lėšų. Svečiai iš Biozelio mielai sutiko bendradarbiauti ir ateityje mokinių veiklinimo srityje, pagal galimybes 
padėti ir paremti mūsų mokyklą. Jie mums pasakojo, kaip jų mokyklų jaunimas aktyviai įsijungia į įvairias 
veiklas, skatino ugdyti artimo meilę, teikiant savitarpio pagalbą skurstantiems ir stokojantiems. Telaimina 
Dievas geradarius. 

 
                 Ugdymo karjerai koordinatorė,  tikybos mokytoja Dalia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

LAIMINGOS KLASĖS RECEPTAS 
 
Dešimčiai porcijų paruošti reikia: 
Žiupsnelio dalijimosi, 
Pusės puodelio pasitikėjimo, 
1 šaukšto malonumo, 
6 šaukštelių geros nuotaikos, 
100 gramų bendravimo, 
Pusės kilogramo geros išvaizdos, 
1 kilogramo aiškumo, 
250 gramų bendradarbiavimo, 
10 gramų gerų manierų, 
1 kilogramo disciplinos, 
vienos tikrai žavios mokytojos, 
ir 500 mililitrų švelnumo. 
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Paimkite didžiulę taurę ir supilkite į ją pasitikėjimą, bendravimą ir bendradarbiavimą; paskui - 

malonumą, linksmumą ir gerą išvaizdą. Viską gerai suplakite. Tada supilkite geras manieras ir discipliną. Viską 
atsargiai sumaišykite ir supilkite į 15 cm gylio ir 45 cm skersmens apvalią formą ir kepkite 200º C karštumo 
orkaitėje visą savaitę. Baigę kepti, atsargiai išimkite ir išbarstykite klasėje. 

 
(Iš dvylikamečio virtuvės paslapčių)  

       

               PSICHOLOGO PATARIMAI 
1. Kelkitės anksti. 
Ankstyvas rytas turi savyje kažką nepaprasta ir stebuklinga. Tie, kas keliasi iki patekant saulei, tvirtina, kad jų 
gyvenimas tapo pilnavertis. Pamėginkite keltis anksti rytais ir jau po mėnesio ar kito prisimindami save 
suvoksite, kaip atrodėte apgailėtinai pasitikdami saulę lovoje. 
2. Skaitykite. 
Valandą sėdėjimo prie kompiuterio ar televizoriaus iškeiskite į valandą naudingoms knygoms skaityti ir jūs 
tapsite vienu protingiausių žmonių savo aplinkoje. Greičiau rasite atsakymus į įvairiausius klausimus, būsite 
įdomūs pašnekovai, daugelis dalykų paaiškės tiesiog savaime. Žmogus, kuris neskaito gerų knygų, neturi jokio 
pranašumo prieš tą, kas skaityti išvis nemoka, - sakydavo Markas Tvenas. 
3. Mokėkite paprastinti. 
Supaprastinti – tai pašalinti visa, kas nereikalinga ir nenaudinga. Tam, kad išmoktumėte sudėtingus dalykus 
paversti paprastais, reikia šiokios tokios praktikos ir laiko, kol suformuosite šį įgūdį. Tačiau įdėtos pastangos 
atsipirks su kaupu. Nuskaidrėja mintys ir jausmai, sumažėja nerimo ir bereikalingų pergyvenimų. Kuo 
paprastesnis bus jūsų gyvenimas, tuo labiau galėsite juo mėgautis. 
4. Sulėtinimas. 
Nuolatinio streso ir chaoso būsenoje gyvenimu mėgautis tiesiog nėra įmanoma. Skirkite sau kasdien ramybės 
valandėlę meditacijai ir apmąstymams. Sustokite, įsiklausykite į save, į savo vidinį balsą. Atkreipkite dėmesį į 
viską, kas jums svarbu, ramiai ir sąmoningai peržvelkite. Tegu kasdienė meditacija tampa jūsų įpročiu. 
Sulėtinkite gyvenimo tempą ir tai, ką jūs vijotės, pasivys jus. 
5. Treniruokitės. 
Pastovus aktyvumas – sveikatos pagrindas. Reguliariai sportuokite. Tai galima daryti ne tik sporto salėse ar 
klubuose, bet ir tiesiog namuose. 
6. Kasdienė praktika. 
Kuo ilgiau žmogus kažką praktikuoja, tuo sėkmingesnis toje srityje tampa. Juk sėkmė – tai vieta, kur kasdienė 
praktika susitinka su galimybėmis. Be nuolatinio ugdymosi neįmanoma išreikšti savo gabumų. Nuolat 
treniruodamiesi, visada būsite pasiruošę pademonstruoti savo talentą ir gebėjimus. 
7. Aplinka. 
Būtent šis įprotis gali labiausiai paspartinti jūsų sėkmę. Apsupkite save pozityviais, kupinais jėgų žmonėmis. 
Tai pats geriausias palaikymas, motyvacija ir patarimų šaltinis. Sunkumo valandėlėmis, bendravimas su draugais 
– tai būdas vėl atsistoti ant kojų. 
8. Dėkingumo sąsiuvinis. 
Šis įprotis gali kurti stebuklus. Dėkokite už viską, ką turite. Dėkingumas tampa neišsenkamu įkvėpimo ir 
džiaugsmo šaltiniu. Kaskart prieš miegą užrašykite po vieną dalyką, už kurį esate dėkingi. 
9. Būkite atkaklūs. 
Edisonas atliko tūkstančius nesėkmingų bandymų, kol išrado elektros lemputę. Voltas Disnėjus sulaukė kelių 
šimtų neigiamų atsakymų iš įvairių bankų, kol pagaliau pasiekė, ko troško. Tokių pavyzdžių išties gana daug. 
Numanote dėsningumą? Jei norite kažko pasiekti, būkite atkaklūs ir kovokite iki galo! 
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 Vertikaliai 
1. Grakšti, taikli, kompetentinga, tačiau klasės valdovė negailestinga. 

2. Dvi merginos šiuo vardu: pirma raidė - L, o trečia - U. 

3. Ji vardu ... , vėjas jai plaukus suvėlė, vaje vaje. (Pilnas vardas) 

4. Šypsena jo - nepriekaištinga, akinanti, labai žavinga, dailūs gražūs jo plaukai ir languoti marškiniai. 

5. Jis atletas nuostabus bei merginom patrauklus, aišku, labai perspektyvus. 

6. Kulinarė nuostabi, pyragus valgo jos visi, sekretorės ji dukra, puikių įvertinimų ji verta. 

7. Šviesiaplaukis, mokyklos pažiba, šypsosi gražiai, o merginos myli jį labai. 

8. Jei jam ką nors blogo pasakyt ketini, jis atsakys:  „Nežaisk su ugnimi“. 

9. Logikos galiūnas, puikus ir sportiškas jo kūnas. 

10. Sėdi vienas jis suole, ir tylus šiek tiek, deja, tačiau svarbu, kad šypsena veide. 

11. Puikus ir geras vyras, dirba mokosi  vaikinas. Opel‘į vairuoja ir visai nekompleksuoja. 

12. Gyvenimas jo – motociklai, tačiau iškalbingumu jam neprilygsta netgi „bitlai“. 

Horizontaliai 
13. Kai ji padainuoja, jai iš karto ploja. 

14. Mašinas kaip kojines keičia ši mergina, taip pat šokėja ji neprasta. 

15. Tik paduoki jam gitarą ir iš karto ausims gera. 

16. Klasės puošmena, turbūt gražiausia mergina: ir dainuoja, ir groja, ir vaidina... Gaila, turi jau vaikiną. 

17. Džentelmenas - tarp merginų. Rimtas vyras  - tarp vaikinų. 

18. Futbolininko vardu žinomas jis, taigi nesvetimas jam kamuolys. 

19. Vunderkindė ji yra, garbanota jos galva. 

 
                                                                                                                                                   Greta Repšaitė 
                                                                                                                                                     12 klasė 
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