ˇ
Gimnazijos moksleivių leidinys Leidžiamas nuo 1996 m.

Ši minutė
Jau kitą dieną kiti bus žodžiai,
Jau kitos lūpos tau juos ištars.
Jau kitą naktį dangus tau rodys
Kitokią šviesą, kitas žvaigždes.
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Gegužės 31-ąją, penktadienį, paskutinį
kartą ketvirtokams nuskambės mokyklinis
skambutis, kviečiantis į pamokas.
Šiemet gimnaziją baigia 215 moksleivių.

Ir kitas veidas žmogaus kitokio
Kitaip sapnuosis kitam sapne.
Ir kitos kojos seks tave paskui,
Ir kitos rankos palies tave.
Net ir ši minutė, kur dabar turi,
Po kelių sekundžių bus labai toli...
Jau kitą kartą kai susitiksim,
Kažką nuspręsim visai kitaip.
Kita bus jūra, kitoks bus krantas
Ir horizonte kiti laivai.
Kitam romane kiti herojai,
Kitoj plokštelėj kita daina.
Ir šis momentas pabėgs pas kitą –
Bandyk pagaut jį, kol dar yra.
Andrius Mamontovas

Jono Šležo nuotr.

_________________________________________
Na, štai – sulaukėme: baigiasi mokslo metai! Dar
vieni. Ūgtelėjome – žiniomis, išmintimi, patirtimi,
įgūdžiais, išlavintais gebėjimais. Dabar išeiname į
vasarą – atokvėpio. Tegu ir ji mus augina. Džiaukimės jaunyste!

www.cards.lt

Mielieji abiturientai*!
Eidami žeme, nepamirškite, kad yra viršūnės, į kurias reikia galvą pakelti, o gal ir širdį
ten pakylėti...
Pakilkite mintimis nuo žemiškos kasdienybės. Skriskite. Tada matysite daugiau...
Tik sparnų niekas nepaskolins. Reikia patiems išmokti skraidyti. Turbūt gimnazija Jums
įrodė, kad turite sparnus?..

*Abiturientas – lot. abituriens – tas, kuris ruošiasi
išeiti, t. y. baigiantis vidurinę mokyklą.
Abitūra – lot. abitura, abeo – išeinu, t. y. baigiamieji egzaminai.
________________________________________
6-ajame puslapyje rasite abiturientų – Brigitos Bučinskaitės, Ievos Demenytės, Armino Giniočio ir
Jūratės Grybaitės – literatūrinių kūrinių.
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Svečiavosi rašytojai
Balandžio 16 dieną, antradienį, per 5 pamoką, 2ame kabinete vyko netradicinė kūrybiškumo pamoka, kuri vadinosi „Visi menininkai, bet ne visi tai
žino“. Ją vedė poetė, žurnalistė, fotografė Laimutė
Vasiliauskaitė-Rožukienė su savo vyru rašytoju
Vyteniu Rožuku.
Pamokos metu jie pasakojo apie save, savo
kūrybos kelią. Dalijo patarimus. Aiškino, kas rašytojui yra svarbiausia: tai pastabumas, originalumas
ir nuoširdumas. To turėtume laikytis, jei norime
būti gerais rašytojais. Laimutė Rožukienė daug kalbėjo apie gyvenimą, jo grožį. „Gyvenimas nėra
tobulas, bet gražus“, – teigė ji.
Mus visus savo mintimis stebino Vytenis
Rožukas. Jis aiškino savo susikurtas sistemas, pvz.,
saitų sistemą (kai žmogus turi sektiną vardą) arba
sistemą „savas – ne savas“. Buvo įdomu klausytis
jo pasakojimų. Prozininkas ir vertėjas Vytenis
Rožukas – garsaus šalies menininko M. K. Čiurlionio giminės atstovas.

Rašytojas dovanojo gimnazijos bibliotekai
savo knygą „Taikdario dienoraštis“. Ši knyga apie
karą Balkanuose – jo verpetuose atsiduria lietuvis
chirurgas, tarnaujantis tarptautinėse taikos palaikymo pajėgose Bosnijoje. Knyga parašyta dienoraščio forma, ji labai primena nuotykių romaną,
joje gausu parako, meilės ir kraują stingdančios
įtampos. Čia veikia ir Danijos karalienė, ir žiaurūs
karo nusikaltėliai, ir Lietuvos politikai. Tokią literatūrą mėgstantiems skaitytojams kūrinys tikrai
vertas dėmesio.
Vytenis Rožukas yra parašęs ir daugiau romanų: „Bitlų eros hieroglifas“, „Gyvenimo prasmės dizainas“, „Yoko meilė Džonui“, „Aš myliu
Jus, aš myliu Jus“.
Rūta Kaminskaitė

Konferencija apie tarmes

Balandžio 10 dieną Pasvalio krašto muziejuje vyko
įdomi konferencija apie Lietuvos tarmes. Pradžioje
Pasvalio rajono meras G. Gegužinskas kalbėjo apie
tai, kad lietuvių kalbos tarmės mums, lietuviams,
turi būti pačios svarbiausios. Su tokiomis mintimis
ir liaudiška muzika prasidėjo šis renginys.
Pirmoji konferencijos pranešėja buvo prof.
dr. Meilutė Ramonienė iš Vilniaus universiteto
Lituanistinių studijų katedros. Ji tarmiškai kalbėjo
apie jos ir komandos atliktą tyrimą, kurio esmė
buvo sužinoti, kiek apytiksliai procentų žmonių
moka tarmę ir kaip ją vertina. Po jos kalbėjo poetas
ir vertėjas Vladas Braziūnas. Labai pritarčiau jo
kalboje nuskambėjusiai minčiai: pirmenybę reikia
teikti tarmėms, o tik po to skirti dėmesį bendrinei
kalbai. Poetas savo kalbą baigė lygindamas
tarmiškus ir bendrine kalba parašytus eilėraščius.
Toliau kalbėjo svečias iš Lietuvių literatūros ir
tautosakos instituto Povilas Krikščiūnas. Jis
auditorijai labai nuotaikingai ir linksmai pasekė
keturias pasakas. Pasakos buvo labai šmaikščios ir
visus pralinksmino. Tautosakos specialistė Bronė
Stundžienė taip pat pateikė daug įvairių ir labai
smagių smulkiosios tautosakos pavyzdžių.
Paskui atėjo eilė mokinių pranešimams.
Mūsų gimnazijos moksleivė Egidija Gabrytė vardijo pasvalietiškai vadinamus namų apyvokos daiktus. G. Gegeckaitė ir V. Tekutytė iš Joniškėlio
gimnazijos skaitė iš žmonių surinktus pačius įvairiausius senoviškus lietuviškus keiksmus. Mūsų
trečiokė Milda Kazilionytė kalbėjo apie Daujėnų
krašto vietovių vadinimą tarmiškai. O vaškietė S.
Gasiūnaitė skaitė tarmiškai užrašytą pokalbį su
senu žmogumi apie senovinį alaus darymą.
Po kiekvieno kalbėtojo pasirodydavo ir
renginį pagyvindavo jaunieji folkloristai. Pabaigoje
visiems dalyviams buvo įteiktos dovanos ir konferencija, skirta Tarmių metams, baigėsi.
Aivita Gegevičiūtė
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Maironiečių apsilankymas
Balandžio 23 dieną į Pasvalio rajoną buvo sugužėję
jaunieji maironiečiai iš visos Lietuvos. Vyko
tradicinis draugijos sambūris Jurginių dieną.
Maironiečiai, kurių atvyko per 500, buvo išskirstyti
į grupes, kurios lankėsi įvairiose rajono vietovėse.
Į mūsų gimnaziją atvyko 19 mokinių iš
Kauno rajono Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos. Gaila, bet Mediniuose, Vileišių sodybvietėje,
sulaukėme tik vieno svečio – B. Buračo gimnazijos
maironiečių vadovo. Padedant Juozui Bagdonui,
kuris prižiūri Vileišių parką, pasodinome raudonąjį ąžuolą ir dvi eglutes. Besodinant užklupo lietus, tačiau jis mūsų neišgąsdino. Pabaigę darbą,
įsiamžinome ir su autobusiuku nulėkėme į Pasvalio
bažnyčią. Ten susirinko visi maironiečiai. Vos
tilpome Dievo namuose! Buvo pašventinta neseniai
įsikūrusio Svalios pagrindinės mokyklos maironiečių būrelio vėliava. Po mišių dalijomės duoniukus, kuriuos iškepė Daujėnų kepykla.
Išklausę mišias ir gavę kunigo palaiminimą,
prie kultūros centro vaišinomės šilta ir skania kareiviška koše ir arbata. Pavalgę ir laimingi sulėkėme į kultūros centro salę. Salė buvo beveik pilna.
Kultūros centre vyko šventinis renginys.
Buvo kalbama, kaip švenčiamos Jurginės, kokie
lietuvių papročiai. Pasipuošę tautiniais rūbais šoko
maži ir dideli, dainavo sutartines ir kitokias
lietuviškas dainas, buvo pagerbtas neseniai miręs
maironiečių globėjas poetas M. Martinaitis – dvi
gimnazistės su visa sale dainavo „Tu numegzk
man, mama, kelią...“ Buvo apdovanoti maironiečių
eilėraščių konkurso „Pavasario balsai“ nugalėtojai,
o laureatei įteikta Vaškuose gimusios literatūrologės profesorės V. Zaborskaitės premija.
Reginį vedė mūsų gimnazijos antrokai –
Julija Rastauskaitė, Uršulė Simonaitytė ir Dovydas
Palijanskas.
Gabrielė Punytė

poezijos skaitymai „Augame kartu su eilėraščiu“.
Jaunieji poetai, kurių šiemet susirinko nedaug,
atvyko iš įvairių Lietuvos miestų: Jonavos,
Kaišiadorių, Vilniaus, Marijampolės, Kauno,
Panevėžio bei Pasvalio. Renginyje skambėjo ne tik
savos kūrybos eilėraščiai, bet ir dainos, atliekamos
pritariant gitara. Kūrėjus vertino profesionalių
kūrėjų komisija: poetai Marius Burokas, Benediktas Januševičius, publicistė Gintarė Adomaitytė
(ji ir vedė renginį) bei jaunimo kultūros žurnalo
„Pašvaistė“ redaktorė Audronė Daugnorienė.

Po visų pasirodymų buvo paskelbta
pertrauka, komisija išėjo vertinti jaunųjų poetų, o
mūsiškiai dalijosi įspūdžiais ir emocijomis. Prisiminimui nusifotografavome ant įspūdingų rūmų
laiptų ir grįžome į jaukią salę. Komisijos nariai
paskelbė 1–3 vietų nugalėtojus. Pirmosios vietos
laimėtoja skaitys savo eilėraščius festivalio „Poezijos pavasaris“ uždarymo šventėje birželio 2 dieną.
Nors mūsų gimnazistai nepateko į laimingąjį
trejetuką, liko patenkinti. Kaip ir visi dalyviai, jie
gavo dovanų – glėbį įdomių knygų.
Goda Strautnikaitė

Dalyvavome „Poezijos pavasaryje“
Gegužės 22 dieną literatų būrelis tapo festivalio
„Poezijos pavasaris 2013“ dalimi. Po dviejų pamokų sėdome į autobusą ir išvykome į Vilnių. Kelionėje jaunieji mūsų gimnazijos poetai Ieva Demenytė, Arminas Giniotis ir Dovilė Vilkevičiūtė
konsultavosi su mokytoja Regina Grubinskiene, ką
gi jiems skaityti jaunųjų poetų kūrybos konkurse.
Atvykę į Vilnių, trumpai pasivaikščiojome
po miestą ir patraukėme į Lietuvos rašytojų sąjungos rūmus. Ten 13 valandą prasidėjo moksleivių
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Tautiniai šokiai atgimsta
Neseniai pakalbinau žaviąją mūsų gimnazijos
tautinių šokių kolektyvo „Apynėlis“ vadovę Nidą
Sakalauskienę.
– Kiek šiuo metu turite šokėjų, kokia jūsų
nuomonė apie juos?
– Šiais metais turime 16 šokėjų, t. y. 8 poras.
Kiekvienas šokėjas yra atskira individualybė, tad
reikia mokėti bendrauti su kiekvienu iš jų. Jie man
yra patys šauniausi, įdomiausi ir atsakingiausi
šokėjai.
– Kiek kartų per savaitę jūs repetuojate?
– Mažiausiai 2 kartus per savaitę po dvi ir
daugiau valandų. Bet jeigu norime pasiekti rezultatų, tai kasdien ir netgi savaitgaliais.

– Koks artimiausias pasirodymas jūsų
laukia?
– Birželio 14–16 dienomis dalyvausime
Marijampolėje „Mažojoje šokių šventėje“. Tai
įžanga į jubiliejinę dainų ir šokių šventę „Saduto“,
kuri vyks 2014 m.
– Ką galėtumėte pasakyti apie šiuolaikinį
jaunimą?
– Truputį liūdna, kad jaunimas nežino, ko
nori. Daugumai tiesiog trūksta motyvacijos veiklai.
Mokiniai, kurie atranda savo nišą, yra kitokie:
veiklesni, atsakingesni, greičiau susiranda bendraminčių išvykę studijuoti ar dirbti.
Kalbėjosi Aivita Gegevičiūtė

– Kokios jūsų repeticijos?
– Labai įvairios, viskas priklauso nuo nuotaikos, bet beveik visada jos vyksta su humoru, aišku,
neišvengiame ir pasibarimų.
– Ar dažnai tenka pasirodyti?
– Labai dažnai. Tautinis šokio žanras renginiams suteikia solidarumo, sukuria šventišką nuotaiką.
Aš galvoju, kad kiekvienas save gerbiantis
lietuvis privalo pažinti ir mokėti savo tautos šokius.
Ir per šokį yra ugdomas pilietiškumas ir tautiškumas, o ne tik per krepšinio varžybas.
– Mūsų žiniomis, paskutiniame konkurse
iškovojote prizinę vietą.
– Taip, mes dalyvavome respublikiniame
konkurse „Pora už poros“ ir laimėjome 3-ią vietą.
Labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi savo kolektyvu,
nes, kaip ir visuose dalykuose, taip ir tautiniuose
šokiuose yra naujos atlikimo ir vertinimo tendencijos. Ypač didelis dėmesys skirtas scenos kultūrai,
atlikimo manierai, regiono rūbams.

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Apynėlis“

– Koks jūsų didžiausias pasiekimas?
– Didžiausias pasiekimas, kad gimnazija turi
tokį kolektyvą, kuris yra žinomas ne tik rajone, bet
ir respublikoje.
– Ar turite kokių nors tradicijų?
– Taip, žinoma, kaip ir kiekvienas kolektyvas. Rengiame jaunimo tautinių šokių festivalį,
kolektyve šoka po vieną porą dvynių...

„Apynėlis“ šoka tautosakos vakaronėje 2012 m.
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Mūsų gimnazija ir buvę gimnazistai spaudoje
(balandžio–gegužės mėn.)

Apie gimnazijos biblioteką ir skaityklą
Ar visi atsimenate vieną gražiausių mokyklos švenčių – jubiliejų? Džiugu, jog ši šventė buvo graži ne
tik mums, mokiniams, mokytojams, bet ir gimnazijos skaityklai. Jubiliejaus proga gimnazija gavo
įdomių, vertingų enciklopedijų, nors ir nedaug, bet
labai vertingų. Beje, dažnai knygas dovanoja ir
poetas Mykolas Karčiauskas. Jis ne tik dovanoja
knygas, bet ir remia gimnazijos Dailės galeriją.
Mieli gimnazistai, ar žinote, jog skaitykloje
nuolat rengiamos parodos? Visai neseniai buvo
paroda skirta rašytojui V. Mykolaičiui-Putinui jo
120-ųjų gimimo metinių proga. Ar buvote nuėję jos
apžiūrėti? Dabar skaityklos darbuotojai rengia
parodą „Lietuva ir Europos Sąjunga“. Nuolat
rengiamos parodos Sausio 13-ajai, Vasario 16-ajai,
Knygnešių dienai ir kitoms datoms paminėti.
Bibliotekos vedėja labai apgailestauja, kad
mažėja skaitytojų Be to, gimnazistai mano, kad,
pasiėmus vieną knygą, kitos negalima imti tol, kol
neatnešei ankstesniosios. Informacijos centras
skirtas mokymuisi, todėl galime imti knygas, kada
tik prisireikia, nors ir nesame grąžinę. Jeigu
reikalinga knyga yra paimta, galite paprašyti, kad,
kai ji bus atnešta, vedėja parašytų sms žinutę. Be
to, į skaityklą ir biblioteką galime ateiti ne tik
knygų, bet ir prašyti pagalbos įvairiais klausimais.
Darbuotojos gali surinkti mums reikalingą
medžiagą kokia nors tema ne tik iš knygų, bet ir iš
interneto. Be to, gali padėti kūrybiniam darbui,
referatui.
Jeigu turite namuose knygų, kurių jums
nebereikia, bet jos yra programinės, galite padovanoti skaityklai. Deja, mokiniams programinės lite-2.
ratūros neužtenka, kai kurių knygų biblioteka3.
neturi ir dėl lėšų stygiaus negali įsigyti, todėl būtų
malonu, kad išmoktume vieni su kitais dalytis,
laiku atneštume perskaitę knygą, neužlaikytume jos
namuose. Būtų labai malonu, jog klasės bibliotekai
padovanotų nors po vieną programinę knygą – tai
būtų puiki dovana ne tik bibliotekai, bet ir mums
visiems.
Milda Čepaitytė

Rajono laikraštis „Darbas“:
1. Apie abiturientą Aurimą Lazdyną, tapusį
laureatu Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudies
kūrybos atlikėjų konkurse „Tramtatulis“ (rengė
mokytojas S. Paliulis) – balandžio 25 d., Nr. 46.
2. Apie 3 kl. mokinio Žygimanto Gudo (mokytojas G. Žardeckas) sėkmę konkurse „Krepšinio žinovas“ – balandžio 30 d., Nr. 48.
3. Apie gimnazistų fotografijų parodą (mokytoja
A. Dulkienė) Pasvalio policijos komisariate –
gegužės 11 d., Nr. 52.
4. Apie „Jazz pamišėlių“, tarp kurių mūsų gimnazistai Rokas Bernatavičius, Domantas Razmus, Marius Zagorskis, laimėjimą tarptautiniame konkurse – gegužės 23 d., Nr. 57.
Lietuvos rašytojų sąjungos savaitraštis
„Literatūra ir menas“:
1. Asta Skujytė. Šimtas išbandymo puslapių (G.
R. R. Martin romano „Sostų žaidimas“ recenzija) – gegužės 3 d., Nr. 3425
Interneto dienraštis Bernardinai.lt:
1. Justina Katkevičiūtė. Ką rinktis: lietuvių „Katedrą“ ir vengrų „Lilijomą“? – 2013-04-15.
2. Tomas Taškauskas. Draugystės evangelizacija
– 2013-05-08.
15min.lt:
1. Apie dainininkės Dovilės Filmanavičiūtės
ateities planus – balandžio 11 d.
Balsas.lt:
1. Apie tai, kad buvusio gimnazisto VU Matematikos ir informatikos fakulteto vyresniojo mokslo darbuotojo dr. Jono Jankausko mokslinė
disertacija pripažinta geriausia tarptautiniame
disertacijų konkurse.

*****************************************
Sveikiname gimnazistę Eglę Strabulytę, pelniusią geriausios 2012 metų Pasvalio Mariaus
Katiliškio viešosios bibliotekos skaitytojos vardą
už ilgametį naudojimąsi bibliotekos paslaugomis,
skaitymo kultūrą, kokybę ir kiekybę.
Sekime Eglės pavyzdžiu!
*****************************************
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Atsisveikiname su literatais abiturientais

---------------------------------------------------Arminas Giniotis

Pabudus viltis –
Lyg rytmečio saulė
Atgaivina sparnus,
Nugali tuštumą viduje.
------------Turėdamas viltį,
Niekada nebūsi vienas –
Šalia bus saulė,
Lydinti tave kelyje.

7 MIRTINOS NUODĖMĖS
Tingumas
Nerandu batų,
Paltas kabo per toli.
Durys uždaros.
Palaidumas
Visos šypsenos
Kaip afrodiziakas.
Oras toks saldus.
Gobšumas
Perkant laikraštį,
Benamis prašė centų.
Aš nusisukau.
Įniršis
Draugas išdavė,
Pasikviečiau arbatos.
Jį rado upėj.
Apsirijimas
Torto nebėra,
Ir pyragaičiai baigias.
O šuo perlysęs.
Pavydas
Didesni namai,
Gražesnė jo moteris.
Koks jis šunsnukis.
Puikybė
Negavau dešimt,
Mokytojas suklydo.
Aš buvau teisus!

Brigita Bučinskaitė
Saulė
Jaučiu, kaip artėja
Vienatvė,
Pasivertus šalčiu,
Jis skverbias į odą,
Rėkia tyla tamsoje,
Ją nušviečia tik

Jūratė Grybaitė
Laiškas
Kylant auksinio rudens ankstyvai saulei, pramerkęs
akis, neradau tavęs šalia. Akys ilgesio maršą grojo,
ieškodamos tavęs. Šaukiau tave, bet balsas tik
nuaidėdavo kambario sienų link. Pasijutau akimirksnį
toks vienišas ir nekenčiamas...
Tas meilės troškimas mane kas valandą, minutę,
net ir prakeiktą sekundę veda į pražūtį. Į gilų depresijos
liūną, kuriame matau tik alkoholio nuramintą sielą,
nesiekiančią gyvenimo prasmės.
Tą dieną, krintant lapams auksiniams, ištarei vieną
žodį nelemtą, kurio užteko, kad per akimirką mano
iliuzijų pasaulis sugriūtų, ir aš norėjau sudužti kartu su
jomis.
Bandžiau gyventi be tavęs, bet kur eičiau, ką
bedaryčiau, vis akyse tavo siluetas šmiruodavo. O gal
aš to pats norėjau? Gal nenorėjau tavęs taip greitai
atsisakyti?
Mano protas, jausmai buvo sumišę. Dienos ėjo
toliau, tačiau aš vis ritausi žemyn... Galiausiai alkoholyje radau gyvenimo džiaugsmą.
Kiekviena diena buvo savotiškai nauja, neturėdamas namų, šmirinėdavau miesto gatvėmis, jausdamas mažą viltį sutikti tave...
Kaskart krintantys auksiniai lapai man primena
meilę tau...

Ieva Demenytė
Pasirinkimas
Ir svajojai, kad taip lengvai nesibaigtų
Kas taip lengvai užsimiršta
Bijojai įsimylėti miražą pragare
Velnias kvietė į dangų
Bijojai išeiti nieko negavusi,
Bijojai duoti, būti apvogta
Laužyti principus išsigandai
O spjauti į viską taip norisi
Pamiršti pareigas, prisiminti laisvę
Nuostabiomis rožėmis puoštą
Kurių spygliai taip giliai sminga į širdį
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HOROSKOPAS – LINKSMAI
OŽIARAGIUI artimiausiu metu ir toliau augs
ragai. Visa laimė, kad ne briedžio. Pavasaris Ožiaragiui atvers naujus kelius į vasarą ir leis mėgautis
ragų teikiamais malonumais, kurie neretai įleis į jų
gyvenimą ožiško gyvenimo būdo ir naujo stiliaus
vėjų. Reziumė: kai lauke geras oras, Ožiaragis nedels ir naudosis esamais malonumais!
VANDENĮ lydės viltis, kad greitu metu vėl sušils
upių vanduo ir pagaliau, po ilgo laiko, bus galima
sugrįžti į savo tikrąjį pavidalą! Patarimas: kad Vandenis nenuskęstų, šiuo metu jo šūkis turėtų būti:
SPORTAS!

SKORPIONAS jausis kaip vandenis vandenyje!
Savo žnyplėmis nusikirps savo rutiną ir paplonins
drabužius, nes iki vasaros liko labai nebedaug,
Skorpionas jau gyvena paplūdimio vaizdu…
ŠAULYS galės šaudyti žaižaruojančiu žvilgsniu.
Pats laikas pradėti šaudyti naujas simpatijas, tuoj
pat užpuls jausmas, kuris neleis Šauliui atsipūsti
nuo kasdienio šaudymo!
Parengė Laura Šakarnytė

ŽUVYS – peržiemojusios, neuždususios – į taip
laukiamą pavasarinį pasiplepėjimą jau susiplaukė.
Puikus metas pasidalyti naujausiomis, skandalingiausiomis naujienomis su draugais!
AVINAS ir toliau liks avinu. Ragų perimetras sparčiai didės, nes pavasarinė saulutė didina Avino
troškimus ir norus!
JAUTIS atėjus pavasariui ims baisiai šnopuoti, tuo
reikalaudamas dėmesio sau iš aplinkinių, kurie
Jautį ne visada palydės ovacijomis, bet, artėjant
gimimo dienai, Jaučiai pasijaus kur kas geriau, nes
šnervėmis pradės užuosti vasarinį dvelksmą…
DVYNIAI pagaliau galės lengviau atsikvėpti nuo
užklupusių sunkumų ir nebijodami išlįsti į lauką,
atitrūkti nuo mokslo žabangų… Dvyniai negalės
ramiai miegoti, nes juos kankins vasaros sapnai!
VĖŽYS po ilgo miego pagaliau vėl galės įjungti
savo atbulinę pavarą. Jam labai svarbu netapti
raudonu šviesoforo signalu kunkuliuojančiame
puode.
LIŪTUI pavasaris nekvepia niekuo nauju. Kaip
tikras džiunglių karalius Liūtas žengs išdidžiai, nes
jam pavasaris jokia naujiena…
MERGELEI derėtų susiimti, nes trumpi sijonukai
trukdo mokslams!

*****************************************

IR – VISAI RIMTAI
Abiturientai galės studijuoti Pasvalyje!!!
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministerija
leido Lietuvos sporto universitetui vykdyti studijas
Pasvalyje. Nuo šių metų rugsėjo 1 d. čia bus
galima mokytis trenerio profesijos ir per 4 metus
įgyti sporto bakalauro ir pedagogikos bakalauro
kvalifikaciją. Net 20 pasirinkusių šią studijų programą gaus valstybės finansuojamas vietas.
Taigi Lietuvos sporto universiteto Pasvalio
filialas – jau realybė!

SVARSTYKLĖS kantriai lauks rudens. Mat tie
pavasariniai ikikilograminiai svėrinėjimai joms jau
pabodę iki gyvo kaulo.
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Per istorijos egzaminą dėstytoja klausia:
– Ar jums užduoti vieną sunkų klausimą, ar du
lengvus?
Studentas:
– Geriau vieną sunkų.
– Gerai. Kur atsirado pirmasis žmogus?
– Afrikoje.
– Kodėl gi Afrikoje?
– O-o-o-o... Čia jau antras klausimas!

Jūratė labai mylėjo Kastytį, nes brangesnių
cigarečių neįpirko.

Grįžta Petriukas namo ir mama jo klausia:
– Petriuk, kodėl tu šlapias?
– Mes su Jonuku žaidėm ,,Šuo ir krūmas“. Aš
buvau krūmas...

Sėdi dvi skruzdėlės. Ir viena sako kitai:
– Žinok, deja, šiandien knygų neskaitysim, nes
jonvabalis pakėlė kainą už elektrą...

– Tomuk, kodėl geri tiek vandens?
– Suvalgiau obuolį.
– Na ir kas?
– Prieš tai jo nenuploviau, tai bent dabar
nuplausiu.

Jonas sako Petrui:
– Petrai, gaudyk kirvį.
Po dviejų minučių:
– Petrai, ko tyli?
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