
 

 

Šiame numeryje: 
2 p. siuv÷jų darbų paroda-pardavimas; 
mokiniai aplank÷ j÷gaines. 
3 p. mokyklos darbuotojų ekskursija į 
Kernavę ir Trakus. 
4 p. brandos egzaminų rezultatai. 
5 p. kristalų paroda; projektai; sporto 
švent÷. 
6 p. vein÷ jouka; medžio horoskopas ...  
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PIRMŪNŲ ŠVENTö 
 

Birželio 7 d. pirmą kartą mokykloje įvyko pirmūnų švent÷ „Mes jais džiaugiam÷s“. 
Renginys vyko mokyklos aktų sal÷je, kurią šventiškai papuoš÷ mokytoja D. Davainyt÷. Renginį ved÷ mokyklos socialin÷ pedago-

g÷ I. Grinkevičien÷. Sveikinimo žodį tar÷ mokyklos direktorius S. Gird-
vainis, kuris akcentavo, kad ši švent÷ džiugi ir mokyklos administraci-
jai, ir mokytojams, ir patiems mokiniams, nes šiandien bus pagerbti tie, 
kurie gerai mok÷si, gerai lank÷ mokyklą, aktyviai dalyvavo mokyklos 
renginiuose ir už jos ribų, laim÷jo prizines vietas. Direktorius pasi-
džiaug÷ geresniais brandos egzaminų rezultatais. 

Renginyje dalyvavo choreografijos mokytojos I. Krikščiukien÷s 
vadovaujamas šokių kolektyvas „Impro“, kuris sušoko keletą smagių 
šokių. 

„Pasaulis  - lyg didžiul÷ drob÷, kurioje  kiekvienas paliekame žy-
mę. Šviesią – tamsią. Pasaulis – tai knyga, kurią mes rašome visą gyve-
nimą. Po raidę. Po žodį. Po eilutę. Kiek sugebame.“   - kalb÷jo socialin÷ 
pedagog÷. 

Mokyklos direktorius ir pavaduotoja ugdymui V. Lumpickien÷ 
įteik÷ nusipelniusiems I, II, ir III kurso mokiniams pad÷kos raštus ir 
atminimo dovan÷les. 

Trečiakursių aukl÷tojų vardu kalb÷jusi mokytoja V. Miniotien÷ 
d÷kojo mokiniams ir link÷jo, kad jų pavyzdys būtų sektinas ir kitiems grup÷s draugams. „Smagu ir t÷vams, ir mokyklai, kad yra tokių 
mokinių“ – sak÷ mokytoja. 

Antrakursių aukl÷tojų vardu kalb÷jusi mokytoja V.Vaitkevičien÷ palink÷jo mokiniams, kad jie didžiuotųsi, kad yra geri, nebijotų 
to parodyti. 

Pirmakursių aukl÷tojų vardu kalb÷jusi mokytoja V. Šiaulien÷ nor÷tų, kad ši švent÷ tęstųsi, kad kitais metais besifotografuojančių 
apdovanotųjų būtų kelis kartus daugiau. 

„Kad šitas apdovanojimų svoris nesumaž÷tų ir kitais metais“ link÷jo direktoriaus pavaduotoja V. Lumpickien÷. 

Liepa 
 
Man liepos m÷nesis — ramyb÷. 
Visi jausmai atostogauja. 
Jau praeity gegužio aistros, 
O dar toli rudens klampyn÷, 
Ir, rodos, žem÷j nieko naujo. 
 
Oi, netik÷k! 
Kai saul÷ triūsia visą dieną, 
Net niūrūs pašaliai nušvitę. 
Giliausiam patvorio brūzgyne 
Išgirsi dūzgiant darbščią bitę. 
 
Nuo dulkių vyšnią ir avietę 
Nuplaus griaustinis su lietum. 
O jei dienovidį išalksi, 
Tu sausą, kietą duonos plutą 
Patepki kvepiančiu medum. 
 
Štai vakarai ugnim žioruoja, 
Ir saul÷ glosto pilką kalvą. 
Pasilyp÷k į tą kalnelį 
Ir vasaros nakties ramybei 
Nulenki galvą. 

V. Mykolaitis-Putinas 

Mielieji, 
 

Sveiki sulaukę vasaros atostogų! 
Noriu pad÷koti visiems: mokiniams, moky-
tojams, darbuotojams už įd÷tą triūsą į mū-

sų mokyklos bendruomen÷s gyvenimą. 
Linkiu, kad visi turiningai praleistum÷te 
vasaros atostogas ir kupini naujų id÷jų, 

minčių, kūrybin÷s energijos sugrįžtum÷t į   
mokyklą.  

 
Mokyklos direktorius S. Girdvainis 
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Mokykim÷s papuošti savo buitį 
 

Balandžio 26 d. siuvimo dirbtuv÷se vyko laisvalaikio kūrybos 
būrelio darbų paroda-pardavimas. Suvenyrus ir rankdarbius sukūr÷  

S-46 ir S-49  grupių moksleiv÷s. 
Parodą aplank÷ mokyklos direktorius S. Girdvainis, pavaduo-

toja ugdymui V. Lumpickien÷, bendrojo lavinimo skyriaus ved÷ja 
S. Kišk÷nien÷, daug mokytojų ir moksleivių. 

Buvo išpirkti beveik visi suvenyrai ir rankdarbiai, nes daugelis 
išsirinko ne po vieną, o po keletą ar net keliolika darbų. Malonu 
buvo gird÷ti atsiliepimus, kad paroda labai patiko ir visi pageida-
vo, kad tokie renginiai būtų organizuojami dažniau. 

 Teigiamą įtaką paroda tur÷jo ir pačioms moksleiv÷ms, nes 
kiekvienai buvo malonu, kad žavimasi jų darbeliais. Jos įsitikino, 
kad reikia gražiai, tvarkingai, megzti ir siūti, tinkamai pasirinkti 
atliekamiems darbams medžiagas, siūlus bei kitas technines prie-
mones. 

 Būrelis ruošiasi mokslo metų pabaigoje organizuoti dar 
vieną - kryželiu siuvin÷tų paveikslų ir servet÷lių parod÷lę. 

 
M. Poliakien÷, 

laisvalaikio kūrybos būrelio vadov÷ 

2007 m. balandžio 12 dieną EM-61 
grup÷s mokiniai vyko į  mokomąją ekskur-
siją maršrutu Mažeikiai – Skuodas – Ma-
žeikiai. Kelion÷s tikslas - susipažinti su 
atsinaujinančių energijos šaltinių elektrin÷-
mis, gaminančiomis elektros energiją iš 
atnaujinamų energijos išteklių - vandens ir 
v÷jo. Išvykoje mokinius lyd÷jo profesijos 
mokytojai: Margarita Zavjalova, Rima 
Jurkūnien÷, Dangiras Gurauskas, Algis 
Račys. 

Kelion÷s pradžioje ekskursijos daly-
viai aplank÷ Skuodo v÷jo j÷gainę. Tai pir-
moji pramonin÷ tokio tipo elektrin÷, kuri 
buvo pastatyta Lietuvoje 2002 m. Elektri-
n÷s vadovas  supažindino su j÷gain÷s kon-
strukcija, veikimo principu, privalumais ir 
trūkumais. Ši j÷gain÷ gamina elektros ener-
giją, kurią atiduoda Vakarų skirstomųjų 

tinklų bendrovei. Valstyb÷ yra įsipareigo-
jusi iki 2010-ųjų už šios elektros energijos 
kilovatvalandę mok÷ti po 0,22 lito. Tokios 
sąlygos numatytos kiekvienai v÷jo j÷gai-
nei, kurios galingumas neviršija 250 kilo-
vatų. J÷gain÷s aukštis 30 m, automatiškai ji 
įsijungia, kai v÷jo greitis pasiekia 4 m/s ir 
ment÷s nustoja suktis, kai v÷jo greitis virši-
ja 25 m/s. 

Kitas ekskursijos metu aplankytas 
objektas – Skuodo hidroelektrin÷. 

Lietuva turi senas hidroenergetikos 
tradicijas. Pirmieji hidroenergetiniai 
įrenginiai buvo vandens malūnai. Šiuo 
metu vandens malūnai yra ne tik techni-
kos, bet ir istorijos paminklai.. 

Ekskursijos metu aplankyta Skuo-
do hidroelektrin÷ prad÷jo veikti 2000 
m. Moksleivius pasitikęs elektrin÷s 
darbuotojas papasakojo apie elektrin÷s 
istoriją, konstrukciją, veikimo principą. 
Visus sužav÷jo gražus elektrin÷s pasta-
tas, puikiai sutvarkyta ir nuolat prižiūri-

ma aplinka. 2004 m. elektrin÷je lank÷si 
Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 
Apie tai byloja pastato viduje  ant sienos 
kabanti nuotrauka, kurioje - Valstyb÷s va-
dovas kartu su elektrin÷s darbuotojais. 

 
 Rima Jurkūnien÷, 

profesijos mokytoja 

IŠKLAUSöME PASKAITĄ APIE  
ATSINAUJINANČIĄ ENERGETIKĄ 

 
  2007 metų balandžio 18 dieną EM-

61 ir ER-64 grupių mokiniai bei svečiai 
rinkosi į nuotolinio mokymo klasę, kur 
vyko paskaita „Atsinaujinanti energeti-
ka“. Elektromontuotojų specialyb÷s pir-
makursiai papasakojo apie atsinaujinan-
čius energijos šaltinius – v÷jo, saul÷s, 
vandens, biomas÷s, geoterminę energiją. 
Renginyje buvo demonstruojamos skaid-
r÷s bei rodomi trumpi filmukai apie įvai-
rių rūšių energijos naudojimą. 

Mokiniai susidom÷ję klaus÷si pir-
makursio Renato Butavičiaus pasakoji-
mo apie biomas÷s energiją. Sąvoka 
„biomas÷“ yra labai plati - tai mediena, 
jos ruošos bei apdirbimo atliekos; žem÷s 

ūkio kultūros bei atliekos (rapsai, kvie-
čiai, šiaudai ir t.t.); gyvulininkyst÷s atlie-
kos (gyvulių ir paukščių m÷šlas); maisto 
pramon÷s organin÷s atliekos; nutekamų-
jų vandenų dumble susikaupusios orga-
nin÷s medžiagos; komunalinių atliekų 
organin÷ frakcija. 

EM-61 grup÷s mokiniai Donatas 
Balnionis ir Paulius Andriuška skait÷ 
pranešimą apie saul÷s energijos naudo-
jimą. Realiai šiuo metu saul÷s energija 
šiluminiams tikslams gali būti 
naudojama įrengiant saul÷s kolektorius 
vandeniui šildyti, saul÷s kolektorius 
žem÷s ūkio produkcijai džiovinti ir 
patalpoms šildyti. 

Busimieji elektromontuotojai Simas 
Kniukšta ir Egidijus Kavaliauskas papa-
sakojo apie v÷jo j÷gaines, trumpai ap-

žvelg÷ v÷jo energijos panaudojimo Lie-
tuvoje tradicijas.  

Nerijus Augustinas, EM-61 grup÷s 
atstovas, supažindino su hidroelektrin÷-
mis, išd÷st÷ senas hidroenergetikos tra-
dicijas Lietuvoje, papasakojo, kokie hid-
rotechniniai statiniai ir įrengimai, paver-
čiantys vandens srauto energiją elektros 
energija, sudaro hidroj÷gainę.  

Renginį užbaig÷ pirmakursis Min-
daugas Daug÷la. Mokinys papasakojo 
apie žem÷s energijos naudojimą.  

Paskaitą apibendrino nuotolinio 
mokymo klas÷s metodininkas Dangiras 
Gurauskas. 

Rima Jurkūnien÷, 
profesijos mokytoja 
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Geguž÷s m÷n. 25 – 27 

d. d. mūsų mokyklos sporto 
entuziasčių aerobikos grup÷ 
“Manija” dalyvavo keturioliktą 
kartą pajūryje surengtame festiva-
lyje „Sportas visiems“. Į Palangą 
suplūdo įvairių sporto šakų aist-
ruoliai ne tik iš Lietuvos.  Festiva-
lis – jud÷jimo ir sveikatingumo 
švent÷. 

Aerobikos puosel÷tojos smal-
suolių akį trauk÷ įspūdingais pasi-
rodymais Palangos vasaros estra-
doje ir centriniame stadione.  

Festivalyje vyko renginys 
„Džiaugsmo gimnastika“, varžy-
bos, mankštos, masinių pratimų 
pasirodymai. Mūsų mokyklos dar-

buotojos, vadovaujamos choreog-
rafijos mokytojos Ingos Krikščiu-
kien÷s, dalyvavo aerobikos pasi-

rodyme.  
 Sekmadienio pavakarę festivalio 
“Sportas visiems” uždarymo metu žiūro-
vai gal÷jo steb÷ti masinę gimnasčių ir 
šok÷jų mankštą. 
 Vienu metu aikšt÷je ritmingai 
jud÷jo apie pusantro tūkstančio dailiosios 
lyties atstovių. 
 Iš Palangos aerobikos grup÷s na-
r÷s grįžo kupinos malonių įspūdžių: re-
peticijos, šventiniai renginiai, švent÷s 
dalyvių eisena nuo Palangos tilto per 
miestą, įspūdinga pati švent÷, gera nuo-
taika. 

B. Butnoriut÷, 
“Žvilgsnio” korespondent÷ 

Kristalų paroda laboratorijoje 
 
Kovo m÷n. 29-30 d. naftininkų laboratorijoje veik÷ kristalų 

paroda. Parodos iniciator÷ - profesijos mokytoja G. Pavlovien÷. 
Pačiai mokytojai ypač patinka kūrybinis kristalų auginimo proce-
sas, tod÷l tuo ji sudomino ir mokinius. Jai jau seniai kirb÷jo mintis  
suorganizuoti tokią parodą. 

Parodoje dalyvavo profesijos mokytojų G. Pavlovien÷s ir R. 
Ažukien÷s aukl÷tiniai (PO - 60 gr., PO – 57 gr.). Daug kristalų 
išaugino pati parodos organizator÷. 

Parodos lankytojai dom÷josi, iš kokių medžiagų pagaminti 
kristalai, kaip tai atliekama, grož÷josi kristalų spalvomis – nuo 
rožinių iki m÷lynų, formomis – širdut÷s, g÷lyt÷s, žmogeliukai, var-
do raid÷s... 

Kadangi paroda vyko šv. Velykų išvakar÷se, tai šalia kristalų 
puikavosi ir velykiniai atributai. 

Su eksponatais gal÷jo susipažinti ir atvirų durų dienos lankyto-
jai. 

M. Timinskien÷, 
lietuvių kalbos mokytoja metodinink÷  

Mūsų mokykla dalyvauja  

projektuose 
 
Mūsų mokykloje įgyvendinamas Euro-
pos Sąjungos Struktūrinių Fondų pro-
jektas „Kompiuterinio raštingumo ug-
dymas Vakarų Lietuvoje“. Šį projektą 
inicijavo VšĮ Klaip÷dos socialinių 

mokslų kolegija ir jis vyksta 9 Vakarų Lietuvos miestuose 
– Kretingoje, Plung÷je, Taurag÷je, Telšiuose, Skuode, Šilu-
t÷je, Šilal÷je, Mažeikiuose bei Klaip÷doje. Projekto tikslas 
– suteikti ekonomiškai aktyviems (t.y. dirbantiems) viduti-
nio ir vyresniojo amžiaus žmon÷ms (36-65 m.) kompiuteri-
nio raštingumo įgūdžių, pagerinti jų galimybes gauti darbui 
reikalingą informaciją, atverti platesnes galimybes naudotis 
skaitmenin÷mis technologijomis ir elektronin÷mis paslau-
gomis. Kompiuterinio raštingumo mokymo programos ap-
imtis – 120 ak. val. Mūsų mokykloje mokysis 4 dirbančių 

gyventojų grup÷s, iš viso 51 dalyvis. Dvi projekto dalyvių 
grup÷s jau baig÷ šiuos kursus ir jiems buvo įteikti neforma-
laus ugdymo pažym÷jimai, patvirtinantys įgytas kompiute-
rinio raštingumo žinias. Šiuo metu vyksta trečios projekto 
dalyvių grup÷s mokymai, kurie baigsis birželio pabaigoje. 
Numatyta, kad ketvirtos grup÷s mokymai prasid÷s rugs÷jo 
m÷nesį. Kompiuterinio raštingumo kursai nemokami. 
_______________________________________________ 

 
Šių metų kovo m÷n. buvo pateikta Leonardo da Vinci 

programos mobilumo projekto “Profesinių—technologinių 
žinių atnaujinimas, perimant ES šalių patirtį ir pasieki-
mus” paraiška švietimo mainų paramos fondui. Birželio 11 
d. iš švietimo mainų paramos fondo gavome patvirtinimą, 
kad projektui vykdyti skirta dotacija. Projektas bus prad÷-
tas vykdyti nuo rugs÷jo m÷nesio. 

Lidija Pocevičien÷, 
projektų vadov÷ 
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DALYVAVOME VIKTORINOJE 
 

Mūsų draugyst÷ su Joniškio žem÷s ūkio mokykla tęsiasi. Šį 
pavasarį buvo-
me pakviesti 
su savo moki-
nių komanda 
dalyvauti Jo-
niškyje orga-
nizuojamame 
žalingų įpro-
čių prevenci-
jos renginyje 
“MES SA-
KOME – 
NE”. Iš anksto 
gavę renginio 
nuostatus, 
suformavome 
mokinių ko-
mandą ir kibo-
me į darbą. 
Viktorina vy-
ko š. m. gegu-
ž÷s 29 dieną. 
Iš numatytų 
keturių rengi-
nyje dalyvau-

siančių mokyklų komandų atvyko Mažeikių politechnikos mo-
kyklos, Šiaulių  profesinio rengimo centro Buitinių paslaugų 
skyriaus ir Joniškio žem÷s ūkio mokyklos atstovai, o Šiaulių pro-
fesinio rengimo centro Statybos ir mechanikos skyriaus atstovai 
taip ir nepasirod÷. 

Iš viso mokyklų komandos prival÷jo atlikti po 10 užduočių, 
tarp kurių buvo vaidybin÷ situacija, teorinių žinių tikrinimas, 
eil÷raščio kūrimas, galvosūkių sprendimas, instaliacijos preven-
cine tema kūrimas bei kitos su žalingų įpročių prevencija susiju-
sios užduotys. Mokinių žinias ir geb÷jimus vertino komisija, ku-
rios nariai buvo Joniškio visuomen÷s sveikatos centro specialistai 
(2), Joniškio savivaldyb÷s jaunimo reikalų specialist÷, spaudos 
atstov÷ bei šeimininkų mokyklos biologijos mokytoja. Kol ko-
mandos atlikin÷jo užduotis, pranešimą skait÷ Joniškio rajono PK 
atstov÷, vyko kultūrin÷ programa. 

Pasibaigus užduotims, steb÷jome filmuką apie Joniškio že-
m÷s ūkio mokyklą, o komisija tar÷si, ko verti renginio dalyviai. 
Komisijos sprendimu likome labai patenkinti – laim÷jome pir-
mąją vietą. Antrieji liko joniškiečiai, tretieji – šiauliečiai. Į savo 
mokyklą parvež÷me diplomą bei atminimo dovan÷lę. Šaunuoliai, 
garbingai atstovavę mūsų mokyklą šiame konkurse, – tai PO-60 
grup÷s mokiniai Jūrat÷ Malakauskyt÷, Živil÷ Lapšyt÷, Mantas 
Vaičiulis, SAM-63 grup÷s mokinys Mantas Knita. Mokinius 
konkursui reng÷ socialin÷ pedagog÷ Ineta Grinkevičien÷,  visuo-
men÷s sveikatos specialist÷ Roma Žukauskien÷, dail÷s ir dizaino 
mokytoja Daiva Davainyt÷. 

Ineta Grinkevičien÷, 
socialin÷ pedagog÷ 

Pirmosios vietos laim÷tojai—
politechnikos mokyklos atstovai 

KKKELIONöELIONöELIONö   POPOPO K K KERNAVĘERNAVĘERNAVĘ   
 
Birželio savaitgalį mokyklos darbuotojai 

vyko į  Kernavę. Ne visi buvo lankęsi šiame 
krašte, tod÷l įdomu buvo pasižvalgyti po Ker-
navę ir jos apylinkes. 

Pakeliui aplank÷me menininkų sodybą, 
kur jie gyvena ir dirba – gamina dirbinius iš 
akmens mas÷s. Technologija yra tokia: degtas 
molis sumaišomas su nedegtu moliu, prideda-
ma įvairių priedų ir gaunami įvairaus dydžio ir formos dirbiniai. 
Jie išd÷styti šeimininkų kieme kaip eksponatai. Jų, beje, galima 
buvo ir nusipirkti.  

Pasigrož÷ję gamta, žmonių talentu, nuvykome į Kernavę, ku-
rios centras, nors miestelis ir nedidelis (500 gyventojų), primena 

kurortinę vietovę.  
Klaus÷m÷s Kernav÷s istorijos, kurią papasakojo gid÷, gal÷jo-

me įsigyti suvenyrų. Smagu buvo užkopti į Kernav÷s piliakalnius. 
Teigiama, kad kunigaikštis Kernius apie 1040 m. ne tiktai įkūr÷ 
pirmąją Lietuvos sostinę – Kernavę, bet ir sugalvojo Lietuvos var-
dą. Kernav÷ XIII a. buvo vienas reikšmingiausių Lietuvos valsty-
b÷s formavimosi centrų. Kernav÷je gyveno ir pirmieji Lietuvos 
pirkliai, dirbo daug amatininkų.  

Beje, Kernav÷je sutikome ir poilsiaujančių užsieniečių.  
Kadangi Kernav÷ netoli nuo Trakų (apie 50 km), tod÷l aplan-

k÷me ir juos. Trakai mus pasitiko vasariška turistų gausa, besiruo-
šiantys Viduramžių šventei. Aplank÷me Trakų pilį, skanavome 
žinomo karaimų patiekalo – kibinų.  

Grįžome pails÷ję, gerai nusiteikę. 
 

B. Butnoriut÷, 
“Žvilgsnio” korespondent÷ 
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Gyvenimo klaviatūroje ne pro šalį būtų laikyti vieną pirštą ant 
„escape“. 

*** 
Berniukas prib÷ga prie policininko ir sako: 
D÷de, eime greičiau. 
Kas nutiko? 
Mūsų mokytojas mašiną neleistinoje vietoje pasistat÷. 

*** 
Petriukas: 
Šiandien mokykloje mokytoja neš÷ klijus, nukrito 
ir prie grindų prisiklijavo. 
Tai kas nors ją atlupo? 
Aišku, atlupo, o kas drąsesnis – net po du kartus. 

*** 
Mokytoja: 
Vaikai, ar žinote Basanavičių, Kudirką, Dau-
kantą... 
Neištv÷r÷ Petriukas, atsistojo ir sako mokytojai: 
O ar žinai kas yra Minedas, Antanas, Karklelis?.. 
Ne. 
Petriukas: 
Tai ko su savo  chebra gąsdini? 

*** 
Kas skaito, rašo, duonos neprašo? 
Atsakymas: įrašantis CD – ROM‘as. 

*** 
Viename stalo gale s÷di įpykęs t÷vas, kitam – nusikaltęs sūnus. 
T÷vas klausia: 
Ir kas tave skiria nuo asilo? 
Stalas, - atsako vaikas. 

*** 
Eina studentas, koja paspiria bandelę... Kitas prišoka: 
Tu ką ??? Čia juk bandel÷!!! 
Ša, tuoj iki kampo nuvarysiu, o ten ir suvalgysim... 

*** 

Tualete studentas įkišęs ranką iki peties maišo po Š... 
Įeina kitas: 
-Supranti, švarką įtrauk÷.. 
-Tai ką, kai ištrauksi tu jį d÷v÷si? 
-Ne, bet švarko kišen÷je sumuštinis buvo. 

*** 
Egzaminas. Studentas beveik nieko nežino, tod÷l d÷stytojas 
siūlo studentui už kiekviena papildoma neatsakyta klausima 
mok÷ti po 10 litu. 

-Gerai, - sako studentas, - tik po to aš jums pateiksiu klausi-
ma, ir jei jus neatsakysite, duosite man 100 litu, nes jus 

protingesnis už mane... 
- Gerai pradedam. Taip. Kam bus lygus toks ir 
tai toks integralas?.. 
- Nežinau. 
- Mok÷k. 

- Prašau... O dabar aš jūsų paklausiu. 
- Gerai. 
- Kas yra juodas, keturiomis kojomis ant sie-

nos užlipa, o nulipa trejomis? 
- Nežinau, imk šimtą, o kas tai toks? 
- Tiek jau to, prašau, dešimt litu... 

*** 
Ruošiasi studentas istorijos egzaminui, kuris susideda iš 

30 klausimų. Staiga vidinis balsas sako: -Mokykis 7 
bilietą, neapsiriksi. -O jeigu apsiriksiu? klausia stu-
dentas. -Neapsiriksi. Studentas taip ir padar÷. At-

÷jo į egzaminą ir ruošiasi traukti bilietą, kaip vidi-
nis balsas sako: -Ištrauk 7 bilietą, nes kitaip tau šak÷s. 

*** 
Studentas, Naujo ruso sūnus, rašo laišką namo: „T÷te, mokausi 
gerai. Viskas tvarkoje, tik viena problema: Visi i paskaitas važi-
n÷ja autobusu, tik aš vienas - nuosava masina! 
T÷vai rašo sūnui: „Sūnau, nereikia išsiskirti iš kitu, buk kuklus“. 

*** 
- Kada studentas panašus į šunį?  
- Per egzaminą: akys gudrios, o pasakyti nieko negali... 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
CELTIS (vasario 9 – 18 d.) 

 
Celčiai yra stiprūs, galingos išvaizdos, šiek tiek nejudrūs 

žmon÷s. Matyt tod÷l Celtis dar vadinamas geležinmedžiu. Cel-
čiai visur jaučiasi kaip namie, prisitaiko prie bet kokių aplinky-
bių, m÷gsta stebinti aplinkinius, būti d÷mesio centre. Nors Cel-
čiai svajoja apie patogumus, dažniausiai gali be jų apsieiti. Su-
maniai įveikia atsiradusius sunkumus, nebijo pavojų. 

Celčiai pasitiki savimi, moka kovoti už save, priverčia kitus 
skaitytis su jų nuomone. Kartu jie gana jausmingi, supyksta, 
rodos, d÷l visai nekaltų pastabų jų adresu. Celčiai dažnai būna 
užsispyrę, impulsyvūs, o tai kartais gali pakenkti asmeniniam 
gyvenimui. 

Gali neišvengti aplinkinių poveikio, kartais net labai blogo. 
Celčiai turi polinkį muzikai, gerai jaučia ritmą. M÷gsta nuo-

tykius, gyvena sud÷tingą, besikei-
čiantį gyvenimą. 

Celčiai dažnai įsimyli, vis 
manydami, kad tai jų tikroji gyve-
nimo meil÷. Tačiau kiekviena jų 
meil÷ greitai praeina. Vedybinia-
me gyvenime Celčiams trūksta 
pastovumo. Tinkamiausias partne-
ris draugystei ir meilei – Lazdy-
nas, Šermukšnis, Klevas, Kašto-
nas, Ąžuolas, Uosis, Skroblas, 
Bukas, Figmedis. Spalvos – švie-
siai žalsva m÷lyna, auksin÷. Ak-
muo – ametistat, granatas, sardo-
niksas, rubinas, oniksas. Skaičius 
– 4. 

Redaktorius Vida Lumpickien÷ – 261 
Kalbos redaktorius Marijona Timinskien÷ – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondent÷ Bronislava Butnoriut÷ – 239 
Korespondent÷ Ineta Grinkevičien÷ – 217 

Tiražas - kiek nor÷sit, o 
kaina - kiek negail÷sit 
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