Gimnazijos pulsas
Subačiaus gimnazijos laikraštis

2014 metai, gruodis

Čia pat gražiausios, labiausiai laukiamos šventės. Pasiruošimas artėjančiam stebuklui labai pastebimas:
šventinių girliandų žiburėliai džiugina akį, šiltai pasitinka snaigėmis ir kitokiais karpiniais išpuošti langai. Dar
be jokių išlygų tikintys Kalėdų seneliu jau seniai parašė laiškus ar kitaip paprašė tokios dovanos, kuri... Nors
dar niekam labai nežinomi pasirengimai karnavalui, tik viena ausimi jau esame nugirdę, kad... Papuošta eglė
moja artėjančiam naujamečiui, o mes kartais viltingai žvilgtelime pro langus: gal pasnigs ir bus balta balta...
Tik visada įdomu ir tai, kas lieka „už kadro“, ko plika akimi nepamatysi... Ar kas nors pasikeis su
paskutiniu laikrodžio dūžiu, skelbiančiu Naujų metų pradžią, kiekvieno širdyje? Ar atsiras mumyse vietos
gėriui, šviesai? Nes iš čia rastųsi viltis, ryžtas ir pozityvas. Baltų Jums ateinančių Naujųjų!
Tokiu gražiu laikmečiu kalbiname tuos, kurie rankose laiko mūsų gimnazijos vairą.
Nebūsime rimti ir paklausime:
1. Kokį eilėraštį padeklamuotumėte Kalėdų seneliui?
2. Ką palinkėtumėte mokiniams, mokytojams pasitinkant Naujuosius?
3. Ar turite norą 2015 – iesiems?
Vida Šeškuvienė, direktorė:
1. Padeklamuočiau „ Šerkšno gėlės“.
2. Tol esi jaunas, kol dar gali mokytis, perimti naujus įpročius ir pakęsti
prieštaravimus“ (Maria von Ebner– Eschenbach). Taigi būkite visi visada
jauni.
3. Manau, kad Žemėje nėra žmogaus, kuris neturėtų norų. Turiu jų ir aš, bet...,
tegu tai lieka paslapty.
Aušra Tvarijonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, pagrindinio ir vidurinio
ugdymo skyriaus vedėja:
1. Sutikus Kalėdų senelį tektų rimtai pamąstyti. Turbūt padeklamuočiau tą eilėraštį, kurį tuo metu
pirmiausia prisiminčiau.
2. Laimė slypi akimirkoje, o tu ją arba pražiopsai, arba sugebi ja pasidžiaugti, nes laimės būsena nėra
amžina. 2015 – aisiais visiems linkiu sugauti kuo daugiau laimės akimirkų.
3. Taip, norą turiu. Neatskleisiu.
Genia Vaičikauskienė, neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja:
1. Padeklamuočiau: „... žiema žiema, snaigės veidą bučiuoja, gera man su tavim, o kodėl – nežinau...“
(taip aš laukiu švenčių).
2. Teatneša Naujieji metai laimę, rezultatais ir pasiekimais džiugina visus! Mokytojams sveikatos ir
kantrybės, mokiniams žinių ir nepamiršti savo pareigų!
3. Svajonių begalybė, pažadų be reikalo nedalinu, bet mokiniai turės galimybę tapyti ant šilko ir
drobės, dalyvauti meniniuose projektuose.
Vidmantė Makasejevienė, pradinio ugdymo ir pagalbos skyriaus vedėja:
1. Padeklamuočiau „Eglutė skarota“.
2. Džiugios šventinės nuotaikos. Ateinančiais metais naujų idėjų, energijos, kantrybės.
3. Te viskas pildosi, ko tik širdžiai reikia.
Dana Mingailienė, direktoriaus pavaduotoja ūkiui:
1. Jeigu tikrai būtų proga padeklamuoti Kalėdų seneliui eilėraštį, tai pasistengčiau išmokti kokį nors
naują apie Kalėdas. „Eglutė skarota“ jau nebedeklamuočiau.
2. Visiems mokiniams ir mokytojams linkiu kitais metais neprarasti optimizmo, būti sveikiems,
energingiems ir linksmiems, geriems ir gražiai tarpusavyje bendrauti.
3. Svajoju, kad visame pasaulyje būtų taika.

Vida Šateikienė, gimnazijos bibliotekininkė:
„Vėjas šiurena amžinųjų knygų lapus...“, vis kitaip juos atversdamas kiekvienai kartai, kiekvienam amžiui.
Mažieji gimnazijos skaitytojai skaito knygas, kurios pasakoja apie „amžiną Gėrio ir Blogio kovą“ ir norą
greičiau užaugti. Paaugliai domisi, kas yra „Gėris ir Blogis“ ir kaip juos atskirti, jie skaito knygas, kurios
pataria, moko, yra savotiški gyvenimo kelionės vadovai. Vyresnieji mokiniai – gimnazistai, domisi tikromis
istorijomis, knygomis apie savęs pažinimą, siekius, meilę. Gimnazijos bendruomenės nariai jau žino, ko nori,
todėl knyga jiems padeda tobulėti, gilinti žinojimą, gerinti gebėjimus.
Griebkime knygą ir bėkime jos skaityti. Linksmų ir prasmingų Jums Kalėdų su knyga.

Tradicinis Kalėdų karnavalas artėja. Įdomu, ar keičiasi tradicijos, ar buvo kalėdinių vaidinimų,
pasirodymų, kuriuos prisimenate iki šiol?
Rimutė Nekrašinskienė, istorijos mokytoja:
Prisimenu iki šiol, kai aktų salė buvo papuošta vaizduojant Paukščių taką, kai buvo labai įvairių kaukių
(aguona, saulėgrąža, namas, arklys...). Prisimenu ne vieną kokį konkretų karnavalą, o atskirus epizodus:
pavyzdžiui, pirmykščių žmonių šokį apie laužą, laužas atrodė lyg tikras. Buvo labai tikroviškai suvaidintas
priešistorės žmonių gyvenimas. Tai buvo vyresniųjų klasių pasirodymuose ir gana seniai, gal prieš 30 ar 25
metus. O iš ne taip senų laikų prisimenu mokytojų pasirodymą, kuriame buvo Virgis Stakėnas (tai buvau aš)
ir čigonų taboras pagal jo dainą. Kitąsyk pasirodymas, kuriame mes, mokytojos, buvome piratai su neįprastu
jų šokiu. Po karnavalų būdavo šokiai. O tradicijos karnavaluose nelabai pasikeitė. Tik mokiniai dabar tai daro
labiau atmestinai, kad būtų paprasta ir greitai. Be to, nebenori mokykloje linksmintis, šokti. Kokių nors
ryškių naujovių nepastebėjau. Gal tik labiau teminiai vakarai pasidarė, anksčiau buvo daugiau įvairovės, tikrų
mini spektakliukų. Pavyzdžiui, viena mano laida, kai buvo penktokai, vaidino karalystę, kur visi veikėjai atliko
tokius vaidmenis, kokius norėjo, bet viską surežisuoti teko man. Buvo įspūdingi drabužiai ir viskas buvo taip
tikroviška! Net Violeta Mičiulienė mus tada (prieš 11 metų)
puikiai įvertino. Būsimoms kartoms linkiu išmonės,
kūrybiškumo ir laiko investicijos pasiruošimui, kad būtų kuo
aukštesnė kokybė.
Danutė Šukienė, anglų kalbos mokytoja:
Įsimintinas
karnavalas, kai turėjome pristatyti šalis. Mokytojai turėjo
pristatyti Japoniją. Buvom persirengę kimono. Nesikeičia
tradicijos, keičiasi tik temos.
Jolanta Kilnickienė, pradinių klasių mokytoja:
Prisimenu, kai visada būdavo gražūs, puošnūs karnavalai.
Būdavo įspūdingos kaukės, gražios programos. Keičiasi tradicijos todėl, kad keičiasi požiūris ir poreikiai, kiek
mokinių, tiek mokytojų. Mokiniai nebenori dirbti, dalyvauti. Daugelis dalykų jiems nebeįdomūs.
Raimundas Marcinkevičius, fizikos mokytojas:
Aš labiausiai prisimenu savo mokyklinį, pirmos klasės, karnavalą dėl pirmo patirto tokio įspūdžio. Mokiniai
keičiasi, dėl to keičiasi ir tradicijos. Daugelis nenorėdami dirbti nori gerų rezultatų.

Klausėme mokinių, kokie mokykliniai renginiai šiais metais patiko labiausiai, gal yra minčių apie kitų metų
renginius, o gal kai ką imtųsi organizuoti patys? Kaip įdomiausi buvo paminėti kalėdiniai pasirodymai,
„Sveikatos labirintas“ , stilių diena.
O štai idėjos kitiems metams: muzikos šventė, per ją dainuotų dainas ir klausytųsi muzikos; ilgakasių
diena, per kurią būtų išsiaiškinta ilgiausių kasų savininkė; saldumynų diena (aišku – per ją vaišintųsi
saldumynais); eilėraščių konkursas: jo metu mokiniai galėtų kurti eilėraščius, juos deklamuoti, o geriausių
eilėraščių autoriai būtų apdovanoti.
O gal įdomesniam gimnazijos gyvenimui idėjų turi ir TU?

Alma, 8 kl. – labiausiai patiko susitikimas su absoliučiu vyrų fitneso čempionu Modestu Puiše. Norėčiau, kad
būtų daugiau renginių, susijusių su sportu ar sveika gyvensena. Pati nieko nesuorganizuočiau.
Silvija, 8 kl. – labiausiai patiko Modesto Puišės paskaita ir jo patarimai dėl mitybos, sveikos gyvensenos.
Norėtųsi mokykloje susitikimų su žmonėmis, kurie yra daug pasiekę savo gyvenime. Vienai suorganizuoti ką
nors būtų pernelyg sudėtinga.
Diana, 8 kl. – labiausiai mokykloje patinka kalėdiniai karnavalai.
Austėja Rita, 7 kl. – labiausiai patiko Lietuvos karių dienos minėjimas, kuriame svečiavosi kariai (buvo įdomu
klausytis apie kariuomenę, ginklus) ir susitikimas su Modestu Puiše, patiko naudingi pratimai, kuriuos
demonstravo. Būtų smagu, jeigu kitais metais būtų talentų šou. Galėčiau imtis kažkokio renginio
organizavimo, tik vienai būtų sunku ir nelabai drąsu.

Turizmo diena
Kiekvieną rudenį nelieka abejingų tradicinei turizmo
dienai. Ir šiais metais kas pėsti, kas važiuoti keliavo
prie Stračnių karjero. Kaip ir priklauso turistams,
visos klasės įsirengė savo stovyklavietes ir pasiruošė
sportinėms rungtims. Buvo išbandytas klasių
vikrumas, greitumas, taiklumas. Sunkiau sekėsi
klasėms pastatyti palapinę, tačiau orientacinėje
užduotyje gavę žemėlapius ir kompasus nepasiklydo
ir grįžo į stovyklavietę visi. Klasės paruošė turistines
vaišes iš daržovės, kurios pavadinimą išsitraukė
burtų keliu. Nustebino valgių įvairovė ir serviravimo
išmonė. Kokia iškyla be košės? Ją išvirė IV G klasės
mergaitės, o artyn kvietėsi arbata, virta ant laužo.
Labiausiai sutelkė virvės traukimo varžybos.
atskirų klasių komandos, o didžiausio
IGRungtyniavo
klasės krikštynos
susidomėjimo sulaukė IV G ir mokytojų komandų
varžybos. Tačiau net ir mokytojams nugalėjus
pralaimėjusių neliko – džiūgavo visi.
Smagu turistauti!
Miglė L.

Šiais metais surengtų krikštynų užduotys jauniausiems gimnazistams buvo susijusios su sportu, tačiau
netrūko ir linksmų papokštavimų bei humoro. Nepaisant prastų oro sąlygų, krikštynos vyko stadione su
gausiu būriu žiūrovų iš kitų klasių. Už nusižengimus krikštynų metu dvyliktokai jaunuosius nekrikštus baudė
bausmėmis. Pagrindinė bausmė buvo šaukštas kartaus cinamono. Vyko ir komandinė užduotis: vienas šalia
kito paklupdytų devintokų rankos buvo surištos virve, po vieną laisvą ranką turėjo tik du mokiniai iš skirtingų
eilės pusių, kiekvienam iš jų buvo paduotos žirklės ir per nustatytą laiką visi turėjo išsilaisvinti, antraip jų
laukė bausmė. Laimei, devintokams pavyko. Kita taip pat idomi užduotis buvo ėjimas žąsele. Susikibę
devintokai vorele turėjo pereiti per skirtingose vietose pastatytus lankus. Atitrūkusių nuo komandos laukė
bausmė ir šį kartą dauguma jos neišvengė. Dar teko ragauti sūraus vandens. Neapseita ir be priesaikos.
Kartodami priesaiką IG klasės mokiniai dvyliktokams pasižadėjo užleisti eilėje valgykloje, sutikus nuolankiai
sveikintis ir pan. Tardami priesaikos žodžius gimnazistai klūpėjo ant eglės šakų. Nėra jau toks lengvas kelias į
vyresniųjų tarpą...
Dovilė V.

Tolerancijos diena
Šiais metais Tolerancijos dieną žymėjo sekmadienis, tad visą savaitę, lapkričio 10 – 14 d., vyko renginiai,
skatinantys atkreipti dėmesį į pakantumą kitokiam. 12 d. mokiniai turėjo galimybę užrašyti mintis
tolerancijos tema, o iki 13 dienos sukurti šia tema plakatą. Išmonę ir originalumą parodė klasių mokiniai su
auklėtojomis, kūrę plakatus ir juos pristatę 13 d., o 14 d. į mokyklą visi rinkosi ne taip, kaip visada. Visi
įsijungė į improvizuotą žaidimą „Stiliai“, kuriame klasės pasirinko vieną iš jaunimo subkultūrų ir į mokyklą
atėjo apsirengę šiuo stiliumi. Žinoma, gerokai visus nustebino paplūdimio lankytojus vaizduojantys IG klasės
„poilsiautojai“, tačiau nei kiek ne mažiau įspūdinga buvo regėti ir reperius, ir metalistus, ir pankus ar gatvės
stiliumi bei klasikinį stilių pasirinkusius mokinius. „Minėti šią dieną reikia todėl, kad ne tik mūsų mokyklos
mokiniams, bet ir visai visuomenei reikia mokytis pagarbos ir pakantumo“, – kalbėjo socialinė pedagogė
Regina Valiukaitė

Draugo diena
21 dieną į aktų salę rinkosi 5-IG klasių mokiniai ne tik paminėti Draugo dienos, bet ir atkreipti dėmesį į
būdus sveikai gyvensenai. Niūrią dieną visada laukiamas draugas. Jis nuspalvina skaidriomis spalvomis tos
dienos nesėkmę ar liūdesį. Todėl tądien klasės mokiniai buvo apsirengę vienos spalvos drabužiais, o
prisistatydami, kaip ir priklauso geram draugui, atsinešė ir tos spalvos patiekalą. Penktokai blykstelėjo
raudona spalva, solidžiai atrodė baltos spalvos nešėjai šeštokai, lyg saulės sušvito septintokai, oranžinę
spalvą ir sultingus apelsinus pristatė aštuntokai, salę sodriai žalia spalva nutvieskė IG mokiniai, IIaG oriai
pristatė juodą spalvą ir juodąjį šokoladą, o IIIG klasės mėlynieji draugai kvietė pasivaišinti net mėlynių
uogiene. Renginio metu visi draugiškai galėjo išgerti kvapnios arbatos puodelį. Juk „Sveikas maistas – tikras
vaistas draugų būryje“, – pasakojo ,,Sveikos gyvensenos“ būrelio vadovė, psichologė Rasa Krikščiūnienė.

Mes, dvyliktokai, turėjome galimybę pabūti mokytojais
per Mokytojo dieną. Klasės draugai man patikėjo
direktorės pareigas. Tą dieną vos spėjau suktis - su
visokiais klausimais kreipėsi ir naujieji mokytojai, ir
mokiniai, kurių tarpe pasitaikė ir nelabai drausmingų.
Tačiau buvo visai smagu ir mokytojai, manau, šiek tiek
pailsėjo. Dvyliktokai įgavo naujos patirties.
Martyna

Turbūt visi esate kada nors rašę Kalėdų seneliui laišką ir prašę dovanų? Trokštamiausios dovanos mažųjų
tarpe: monopolis, penalas, furbis, lūpų blizgis, žaislinis pianis, saldainiai, Barbė, didelis žaislinis meškis,
dėlionė, papuošalai, knyga, nagų lakas, stalo žaidimas, lego... Laiškai jau seniai išsiųsti ir užsiprašytos
dovanėlės (žinoma, tik jei bus vaikai geri ir verti dovanų!) netrukus pasieks mažųjų rankas, Kalėdų senelis
išpildys kiekvieno vaiko mažytę svajonę, o Kalėdų laukimas ir šventė taps viena tikra pasaka...
O ką mano vyresnieji? Ar verta tikėti Kalėdų seneliu?
O kuo daugiau šiame pasaulyje tikėti?
/Karolis/

Be jo Kalėdos nebūtų linksmos! /Viktorija/

Neverta, nes per vieną dieną neįmanoma apkeliauti pasaulio su tokiu kroviniu. /Matas/

Gal jis kažkur ir yra, bet po eglute dovanas padeda tikrai ne jis... /Lina/
Stebuklais reikia tikėti. /Dovilė/
Kad išliktų Kalėdų stebuklas – tikėkime... /Adas/

Verta, tada Kalėdos tampa švente – jaukesne ir nuoširdesne.
/Gediminas/

Tai graži Kalėdų tradicija: teikti kitiems gera ir jaustis laimingiems. /Lukas/
Įdomu rasti po eglute dovanų. /Rimantė/

Reikia tikėti, kad jaustume
šventinę nuotaiką, lauktume
norų išsipildymo, staigmenų.
/Sandra/

Reikia tikėti todėl, kad apie jį yra sukurta daug filmų. /Augustas/
Jeigu buvai geras ir už savo gerus darbus tikiesi dovanų, reikia
tikėti ir Kalėdų seneliu... /Ugnė/
Verta, nes vaikams suteikia laimės, jie džiaugiasi, kai gali
rašyti laišką ir prašyti dovanų, nes buvo geri. /Arėta/

Kiekvieni besibaigiantys metai priverčia pamąstyti, žvilgtelėti atgal ir, be abejo, į ateitį. Kokios mintys
aplankė pačius vyriausius, dvyliktokus, skaičiuojant paskutines šių metų (o ir paskutinių mokslo metų
gimnazijoje) dienas?
Po Naujų metų pakeisiu požiūrį į mokslus,
stengsiuos susikaupti ir pradėti rimtai mokytis. Su
šventėmis!... /Laurynas/

Kitais metais skirsiu daugiau laiko savo draugams. Su
šventėmis! /Sandra/

Ateinančiais metais būsiu dar nuoširdesnė artimiems žmonėms, stengsiuos nesipykti su kitais. /Rimantė/

Džiaugsmingų šventų Kalėdų, džiaugsmingų šventų Kalėdų ir metų naujų! /Gustė/
Naujieji metai – tai laikas, kai tikiesi kažko naujo, bet vis tiek nieko nesulauki... Kitais metais pasistengsiu
kuo geriau išlaikyti egzaminus, kad mano ateities vizija taptų realia ir būčiau tuo, kuo noriu būti.
/Silvestras/

Įsimintiniausios Kalėdos mokykloje buvo 5 klasėje, nes buvome jau nebe mažiukai... Atminkite – visų
mandarinų nesuvalgysi... /Aurimas/
Noriu pakeisti savo mąstymą, pradėti atidžiau žiūrėti į sau brangius dalykus. /Gediminas J./
Kitais metais bandysiu kiek kitaip bendrauti su kai
kuriais žmonėmis. Kartais iki galo nepažįstame
žmonių, su kuriais susitinkame kiekvieną dieną...
Kalėdos – tai ne bėdos, tai džiaugsmas šeimos
apsupty!/Gerda/

Kiti metai – laikas, kurį skirsiu savo planams, ateičiai./Leila/
Džiaukitės Kalėdomis, nebūkite per jas
pelėdomis... /Dovilė/

Paskutinės Kalėdos mokykloje man nesukelia ypatingų jausmų, palyginus su artėjančiu
Paskutiniu skambučiu ir išleistuvėmis... Apskritai, Kalėdos neteko tikrosios savo vertės šiais
laikais. Ateinančiais metais norėčiau užpildyti nepasitikėjimo savyje spragas. Naujųjų metų
Baltas sniegas,
naktį realybe troškimai gali tapti! /Vestina/
baltas namas,
Ateinančiais metais norėčiau tapti
o name –
Viena dovana gerai, bet dvi – dar geriau! /Lukas/
dar labiau savimi pasitikinčia, siekti
pyrago kvapas.
savo tikslų ir nepalūžti dėl nesėkmių.
Su šventėmis!
Švenčių proga linkiu gyvenimo, kuris
/Daumantas/
Naujus sutik naujai! /Samanta/
sproginėtų lyg fejerverkai! /Irutė/
Šios Kalėdos bus paskutinės mokyklinės, tai jos bus įsimintiniausios per visus 12 metų. Norėtųsi, kad mes
būtume supratingesni ruošdamiesi karnavalui, dalintumėmės idėjomis. Noriu, kad šventė praeitų
linksmai, sklandžiai, lengvai. Ateinančiai metais norėčiau savyje įžiebti daugiau optimizmo ir į gyvenimą
žiūrėti kiek paprasčiau, nei iki šiol.
Tikėk Kalėdų stebuklu,
Kaip tai darei kadais.
Pabūk ir vėl mažu vaiku
Juk tai taip linksma ir smagu!
/Ugnė/

Ne kiekvinas geba būti žurnalistu. Ar nauji „Jaunųjų žurnalistų“ būrelio nariai yra sumanūs, smalsūs,
kūrybingi ir siekia savo užsibrėžto tikslo, bandėme išsiaiškinti būrelio naujų narių krikštynose. Kad
įrodytume, jog galėsime tvirtai laikyti „Gimnazijos pulso“ vairą savo rankose, turėjome atlikti įvairias
užduotis. Žaismingi pasižadėjimai iš vienos raidės: ,,Lauksiu laikraščio leidimo“; „Netinginiausiu,
nesiginčysiu, nepasiduosiu“; „Kilniai, kantriai kovosiu, klausiu kalnus klausimų“; „Žaismingas žmogus –
žingeidus, žvitrus žurnalistas“; „Mąstysiu mintimis“ – tapo savotiškais devizais žurnalistinėje kasdienybėje.
Kūrėme pasakėčias, atlikome testą apie gebėjimą siekti tikslo, žaidėme žaidimus. Nusprendėme, kad
žurnalistas turi būti nenuorama – judrus, žaismingas, nenustygstantis vietoje. Nors tai mažamečių bruožas,
bet pasitaiko, kad ir suaugusieji tokie būna, gal net lieka visą gyvenimą. Aišku viena, apie žurnalistą turbūt
niekada kiti nepasakytų : doklina apykula, norėdami pasakyti, jog mato einantį tinginį. Retas, daugeliui
negirdėtas žodis. Kaip jo reikšmę spėjo gimnazijos mokiniai ir mokytojai?

Klausimėlis: ką reiškai „doklina apykula“? Purvinas; kažkas užterštas; plauna grūdus; kažkas susieta su
duonos gamyba, rugiapjūte; gal tai vardas ir pavardė; daili apykaklė; pirmas žodis vardas, o antras – to
žmogaus gyvenamoji vieta; papuošalas ar darbo įrankis; lotyniškas gyvūno ar augalo pavadinimas; graži
aplinka; dirba apylankoje; atneša dovanų; Kalėdos ateina; skamba lyg koks burtažodis; malūnas; Kalėdų
eglutės puošimas; Kalėdų šventė; kraujo apykaita; knyga; šuns apykaklė; Haris Poteris; dalina nemokamai;
viskas gerai; gal čia tas pats, kaip pasakymas „Kavuko podos?“... Kūrybingi mėginimai išsisukti iš padėties.
Aišku, buvo ir žinančių, kad tai pasakymas „ Eina tinginys“. Tik jau tikrai ne Kalėdų senelis, kaip spėjo
nemažai į klausimą atsakiusių...:) Taigi nebūkite nei vienas apykulomis!

O mes, žurnalistų būrelio komanda, metus baigėme išvyka į Alizavos pagrindinę mokyklą, kurioje jau antrus
metus vyksta jaunųjų žurnalistų sąskrydis. Šįkart – „Ledlaužis“. Šįkart – aprangos kodas: raganos.

Kad būtų neįprasta. Kitaip. Ir, kaip visada – labai įdomu. Renginys prasidėjo nuo siaubo kambario, kuriame
reikėjo atlikti užduotis. Vėliau mišriose komandose atlikome kūrybines užduotis, dalyvavome trijuose protų
mūšio rungtyse. Pralaimėjusių neliko, nes draugiškai ir turiningai praleidome laiką, visi dalyviai buvo
apdovanoti prizais.
LINKIME VISIEMS SKAITYTOJAMS PRASMINGŲ, DOSNIŲ, KŪRYBINGŲ ATEINANČIŲ METŲ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Laikraštį rengė: Miglė Lungytė, Silvija Janonytė, Ugnė Masiulytė, Gabija Sutkutė, Goda Puciataitė, Karolina
Breivytė, Raminta Likšaitė, Goda Kalamažnikaitė, Dovilė Vaicekauskaitė, Justas Tvarijonas, mokytoja Lina K.
Nuotraukos Martynos Špokauskaitės, mokytojos G. Vaičikauskienės ir žurnalistų būrelio

