ˇ
Gimnazijos moksleivių leidinys Leidžiamas nuo 1996 m. Nr. 1 (113). 2013 m. rugsėjis – spalis

Mielieji skaitytojai,
jau antrus metus mūsų literatų komanda leidžia
laikraštuką „Mokyklos žinios“. Turime nostabų
būrį žmonių, kurie stengiasi gimnazijos savilaidos
labui. Tikimės, kad akimirkos, kurias jūs
praleisite su mūsų laikraščiu, ir šiemet bus
įdomios, ne bevertės. Mes savo laikraštyje jums
pateiksime visas naujienas, tad net ir nebuvę
renginiuose galėsite bent truputį prisiliesti prie
gimnazijoje vykstančių renginių. Laikraštyje,
kaip ir kiekvienais metais, gvildensime gimnazijos problemas. Gal mums pavyks praskaidrinti
jums ir nuotaiką, gal priversime jus šypsotis.
Toks yra mūsų tikslas.
Nauji mokslo metai jau sparčiai bėga
tolyn. Linkiu, jog kiekviena jūsų diena mokykloje
būtų ne šiaip praleista, bet praleista vertingai.
„Diena, praleista be juoko ar be meilės, tai diena,
praleista be gyvenimo.“ (Robin Sharma).

Monikos Kirkilaitės piešinys

Informuojame
Gal ne visi skaito laikraštį „Darbas“ ar skelbimus, todėl informuojame apie renginius, kuriuose
galėjome (galėsime) patirti puikių kultūrinių įspūdžių:
Pasvalyje:

Redaktorė
Spalio 11 dieną muziejuje vyko poezijos
valanda su aktoriumi Andriumi Bialobžeskiu –
klausėmės V. Mačernio ir S. Gedos eilėraščių bei
liaudies dainų.
Spalio 12 dieną, šeštadienį, Vytauto
Didžiojo aikštėje vyko bardų festivalio „Tai – aš“
koncertas.
Spalio 16 dieną, 17.30 val., vyko dar
vienas tarptautinio dainuojamosios poezijos
festivalio renginys Pasvalio krašto muziejuje.
Gimnazijoje:
Spalio 24 dieną vyks literatų būrelio
rengiama literatūros pamoka, skirta mirusių
literatų atminimui.
_____________________________________________________________________________

2

Bukinistų mugė
Rugpjūčio 13 dieną, penktadienį, 12–13 val.,
Pasvalio Vytauto Didžiojo aikštėje vyko knygų
mugė „Tu – man, aš – tau“. Joje visi, kas tik
norėjo, galėjo atsinešti senų knygų, žurnalų,
vadovėlių ir juos parduoti, mainytis, dovanoti
kitiems. Knygomis nešini atėjo mokiniai iš įvairių
mokyklų: iš Pumpėnų vidurinės, Lėvens, Svalios
pagrindinių mokyklų.
Dalyvavo ir mūsų gimnazistai. Literatų
būrelis reklamavo gimnazijos laikraštį bei pardavinėjo knygas, gimnazijos mokinių kūrybos
almanachą „Baltos pievos“.
Mariaus Katiliškio biblioteka knygas
dovanojo. Knygų mugėje skambėjo muzika, dainos. Dainavo Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos folkloro ansamblis, gitaras brazdino gimnazijos jaunimas ir kt. Bibliotekos darbuotojai
dalino prizus tiems, kurie prekiavo knygomis.
Šis renginys buvo linksmas, naudingas,
jaukus. Manau, kiekvienas parnešė namo jei ne
knygą, tai šiltą renginio atmosferą.
Rūta Kaminskaitė

Mokytojų diena
Šiais, kaip ir kiekvienais metais, mūsų mokytojus
vadavo vyriausi gimnazijos moksleiviai – ketvirtokai. Tačiau Pasvalio specialiosios mokyklos
mokytojai tokia švente gali pasidžiaugti ne
kasmet. Šiais metais mūsų gimnazijos moksleivių
grupelė nusprendė pradžiuginti ir šios mokyklos
mokytojus. Iš anksto susitarėme, kas kokius mokytojus vaduosime, išsiaiškinome galimus nesklandumus, kaip elgtis su konfliktiškais mokiniais. Paruošėme jiems žaidimų, užsiėmimų norėdami, jog vaikams Mokytojų diena būtų kuo
įsimintinesnė.
Spalio 4 dieną, penktadienį, prieš skambutį išsiruošėme mokytojauti. Pirmiausia artimiau
susipažinome su vaikais (savo laikinaisiais auklėtiniais), tada žaidėme su jais įvairiausius žaidimus, buvo suvaidinta švelnukų pasaka, parodėme
įvairiausių apsikabinimų būdų. Po linksmųjų užsiėmimų išskubėjome į klases, ten vedėme įdomius žaidimus, dalijome dovanas, bendravome.
Ėjome priešpiečiauti. Sugrįžę į klases, žiūrėjome
filmukus ir laukėme tikrųjų auklėtojų, pasiimančių vaikus.
Taigi Mokytojų dieną praleidome turiningai ir labai linksmai. Laimingi jautėmės ir
mes, ir tikrieji mokytojai, bet labiausiai mokinukai.
Monika Valuntonytė
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Pirmokų įspūdžiai iš krikštynų
„Krikštynos man patiko, buvo gera nuotaika ir
žinojau, kas manęs laukia, todėl per daug ir
nebuvau nustebintas.“ Jokūbas, 1a
„Įspūdžiai smagūs, buvo labiau linksma negu
baisu, aišku, iš pradžių buvo truputį baisu dėl
nežinios, kokios kliūtys mūsų lauks, bet viskas
patiko – ypač dvyliktokų sukurtas filmukas.“
Paulius, 1c
„Hmm, na, patiko, kad 4-okai buvo gerai
pasiruošę, patiko jų apranga, tai, kad jie buvo
nuotaikingi, linksmi visi. Nepatiko kai kurios užduotys.. Gal tiesiog buvo per daug vienodos, visos
kažkuo panašios. Galėjo sugalvot kažkaip kitaip.
Galvojau, kad bus baisiau, bet taip nebuvo. “
Simona, 1a
„Tikėjausi, kad bus baisu, bet nieko gąsdinančio nebuvo. Sugalvotos užduotys buvo linksmos ir įdomios. Smagiausia buvo, kai reikėjo lįsti
po suolais ir į vieną mano bendraklasį „atskrido“
žuvies griaučiai.“ Rokas, 1c
„Tų krikštynų laukiau visą savaitę ir tikrai
nenusivyliau. Buvo super, labai patiko! Pati pirma
užduotis, kai šliaužti per suoliukus reikėjo, atrodė
labai baisi ir nemaloni, bet ją įveikėm ir žygiavom
toliau! Truputį blogai buvo tai, kad paišė su lūpų
dažais, nes išsitepė uniformos. Iš vieno bendraklasio net auklėtoja juokės: ,,Praėjo tik mėnuo nuo
švarko pasiuvimo ir jau Panevėžy, cheminiam
valyme...“ Be to, 12-okų grimas buvo nerealus,
toks bauginantis. O salėje tie ragiukai švietė...
Žodžiu, krikštynos pačios geriausios, nes patys
geriausi 12-okai jas suorganizavo!“ Giedrė, 1b

Konstitucijos egzaminas
Mūsų, gimnazijoje šiais metais vyko Konstitucijos
egzaminas. Jame dalyvavo daugiausia 2 klasės
mokiniai ir bent po du iš kiekvienos klasės pateko į
antrąjį egzamino etapą.
Viena antrokė pasakojo, kaip vyko šis
egzaminas. Visiems jos bendraklasiams lietuvių
kalbos kabinete buvo išdalinti lapai atsakymams ir
lapai su klausimais. Nors ir sakė, jog šis egzaminas
nebuvo labai sunkus, teko pakratyti smegenis.
Egzaminas truko apie 40 minučių.
Mokiniai, norėję patekti į egzamino antrą
etapą, papildomai ruošėsi, skaitė konstituciją, pasiėmę ją iš mokyklos bibliotekos. Vieniems sekėsi
geriau, kitiems ne taip gerai, tačiau visi buvo skatinami mokytojų, kurie už gerą pasirodymą būtinai
įvertina. Klausimai nebuvo labai sudėtingi, tačiau
jie reikalavo loginio mąstymo, susieto su konkrečiomis žiniomis apie konstituciją.
Tiems mokiniams, kuriems pavyko pasiekti gana aukštų rezultatų, linkime sėkmės antrame etape.
Monika Valuntonytė
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SKAUDŽIOS NETEKTYS
„O duota tiek mažai...“
Tai eilutė iš Laimos Norvaišaitės eilėraščio.
2001–2003 metais Laima mokėsi gimnazijoje ir
lankė literatų būrelį. Nuo vaikystės rašė eilėraščius.
Jie publikuoti gimnazijos moksleivių kūrybos
almanache „Baltos pievos“ (2002, 2003 m.), taip
pat almanachuose „Išsilukštenimai“ (2002) ir
„Svalinėjimai“ (2003), rajono laikraštyje „Darbas“.
Laimos tėviškė – Ragujų kaimas, bet šiuo metu su
savo šeima (su vyru, dukrele ir sūneliu) gyveno
Šiauliuose.
Skaudu, kad apie Laimą tenka rašyti būtuoju laiku: rugsėjo 4 dieną ji netikėtai mirė, gyvendama tik 29-uosius metus.
Laima Norvaišaitė
Vakaras
Blaškos vėjas...
Verkia baltos bangos
Ant sudužusių krantų.
Ištirpsta paskutiniai spinduliai.
Slepias išsigandę paukščiai.
Aš iš dangaus
Pasauliui dovanosiu
Mažytes ašarėles
Ir paslaptingą aidą...
O tavęs...
Tavęs tik tyliai paprašysiu
Ant balto smėlio
Išdėliot žvaigždes.
Svaja
Iš smėlio dulkių gimus
Iš vandenų pakilus
Tu karalienė
Melsvakraščių lygumų
Tau jūrose gyventi lemta
Klausytis ošiančių bangų
Iš dugno perlus rinkti
Ir tramdyti audras

Prieš 10 metų – Laima tarp bendraklasių: ji antroje eilėje
antra iš kairės (trečia – geriausia jos draugė ir literatė Rita
Simonaitytė, priekyje antras iš kairės sėdi Valdas Pukevičius
– taip pat literatas).

Sapnas
Aš tyliai eisiu
Debesų taku
Į tolį,
Kur žvaigždės sukas,
Medžiai šlama,
Kur sklaidos paslaptis.
Aš švelniai prisiliesiu
Prie rasotos žolės
Ir įmerkus kojas
Į skaidrų upelį
Svajosiu...
Tik nubudus ryte,
Kai pavasaris
Už lango žais,
Aš gailiai sušnabždėsiu:
„Neišeik”...
Padūkėlis
Kai vėjas drasko
Obelų šakas,
Palinkę gėlės verkia.
O vėjas nori tyliai
Prisiliesti...
Tik medžiai išsigandę virpa.
Pakyla audra
Ir ašarotas dangus
Iš skausmo verkia.
O vėjas...
Vėjas tik norėjo
Švelniai prisiliesti
Ir tyliai sušnabždėti:
„Myliu...”
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A. a. literatas Tomas Varnauskas
Turbūt teko girdėti apie šį gimnazistą, kuris prieš
metus baigė gimnaziją. Šis kūrybingas vaikinas gimė 1993 metais. Nuo pat vaikystės buvęs kitoks –
geraširdis, mąstęs suaugusio žmogaus protu.
Tomas rašė eilėraščius ir tuo jis skyrėsi nuo savo
bendraamžių. Buvo linksmas, trykštąs optimizmu
ir gyvenimo džiaugsmu. Be literatūrinės kūrybos,
jis mėgo kino režisūrą, norėjo mokytis jos toliau.
Deja, mes daug apie jį nežinojome... Šiais
metais, rugpjūčio mėnesį, Tomas iš gyvenimo
pasitraukė, palikdamas klausimą KODĖL? Atrodo,
jam viskas sekėsi, jis šypsojosi, sakydamas, kad
gyvenimas klostosi puikiai. Ir štai – kaip lietus iš
giedro dangaus – siaubinga žinia apie jo mirtį...
Tomas mums paliko savo atminimą: jo
kūryba įrašyta į mūsų gimnazijos almanachą
„Baltos pievos“ (2011 m.), Pasvalio krašto literatų
kūrybos almanachą „Apglėbti“ (2013 m.). Bendradarbiaudamas su edukacinio-kultūrinio projekto
„Kinobusas“ komanda, sukūrė 3 filmus – „Neskubėk skandintis“, „Klaida“, „I“.
Ilsėkis ramybėje, Tomai. Mes negalime
Tavęs teisti, nors priimame Tavo sprendimą kaip
didelę KLAIDĄ.
Tomas Varnauskas

Vaidilutės istorija
Baladės fragmentas
Jau saulutė seniai nusileidus
Ir pakilęs mėnuo aukštai.
Sidabru dengia mišką ir veidus,
Naktis moja juodaisiais sparnais.

Kai neteko motulės, tėvelio,
Nebebuvo, kur galvą priglaust,
Pasirinko ji šitokį kelią,
O širdy liūdesys ėmė maust.
Uoliai vykdė kitų paliepimą,
Stengės visą save atiduot.
Prie ugnelės sėdėjo parimus –
Reikia šventajai ugniai aukot...
O jos mintys, sparnuoti paukšteliai,
Toli lėkė už girių gūdžių,
Kur linksmai vakaroja berneliai
Su mergelėm lig ryto gaidžių.
Pasitinka saulužę jie dviese,
Susikibę už rankų jaunų..
Savo pirštais tu juk nepaliesi
Šitos meilės svaigių sūkurių...
Prausia ašaros skaistų veidelį,
Spaudžia širdį gilus liūdesys.
Bėga dienos ir bėga pro šalį...
Niekas jų daugiau nepavys.
Tyliai ošia šventoji giria,
Sidabru jos papuoštos viršūnės
Ir pilkosios lakštutės daina
Tarsi durklu perveria kūną.
Noris bėgt, noris šaukt ir mylėt,
Pasigauti tą meilę – klajūnę.
Noris tarsi viesulu skriet,
O paskui – tegul būna, kaip būna.

Laikas toks, kada traukia svajoti,
Kai nerimsta širdis jauna
Ir skambėdama ima dainuoti,
Kai laiminga diena kiekviena.
Vaidilutė jauna šventoj girioj
Tyliai sėdi ant juodo akmens.
Šitiek daug jinai vargo patyrė!
Kas toliau? Jai reikėjo gyvent...
Užsivilkusi baltąjį rūbą,
Paaukojo save ji dievams
Ir, jaunystės savos nepabūgus,
Šventą ugnį pradėjo kūrent.

Tomas (antras iš kairės) su gimnazijos literatais Kupiškyje
(gimnazijoje vykusiame kūrybinio jaunimo forume pristatė
savo filmą). 2010 m.
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George R.R. Martin ,,Sostų žaidimas. Ledo ir
ugnies giesmė. 1 knyga”. Rašytojas George‘as R.
R. Martinas sukūrė nepaprastą fantasy knygų
seriją: jo vaizduotėje gimė iki mažiausių
smulkmenų apgalvotas pasaulis. Su sava istorija,
mitologija, religija, netgi gamtos dėsniais. Iš pirmo
žvilgsnio Septynių karalysčių gyvenimas skaitytojams primins viduramžių feodalinę santvarką:
pilyse šeimininkauja lordai, riteriai kaunasi
turinyruose, kilmingos damos ištekinamos dar
nesulaukusios pilnametystės. Magijos nuojauta
sklando ore, tačiau įsitraukus į septynių didžiųjų
šeimų intrigų verpetą galima ir pamiršti, kad
kažkada šiame pasaulyje
skraidė drakonai, kad Šiaurėje stūksanti ledo Siena
gina Septynias karalystes
nuo paslaptingųjų Kitų, o
lordo Edardo Starko vaikai
augina paskutiniuosius didvilkius. Garbė, šeima, meilė, kova dėl valdžios ir
kerštas – svarbiausi Septynių karalysčių kilmingųjų
gyvenimo varikliai.

Deborah Harkness ,,Raganų valandos“. Jauna
mokslininkė, daktarė Diana Bišop, Oksfordo
Bodleino bibliotekoje nagrinėja alchemikų rankraščių archyvą. Vienas itin senas, iš septynioliktojo
amžiaus alchemiko Elijo Ešmoulo kolekcijos,
pažymėtas Ešmoul 782, kelia dvejopus jausmus.
Iliustracijos keistos. Trys puslapiai dailiai išpjauti.
Žodžiai mirga puslapiuose. Diana supranta, kad šis
palimpsestas yra rašymui antrą kartą panaudotas
pergamentas, pilnas burtais apsaugotų okultinių žinių. Palietus
„knyga atsiduso“. Ar taip yra
todėl, jog Diana yra ragana,
nors ir paneigusi savo prigimtį?
Ar todėl, kad aptiko tai, kas
senų seniausiai buvo pamesta, o
ji yra vienintelė, galinti įveikti
magišką užraktą? Kad ir kaip
būtų, aišku viena: nuo šiol ją
stebi daugybė akių...

Laini Taylor ,,Kaulų ir dūmų duktė”.
Septyniolikmetė Kerou, dailės studentė iš Prahos,
mėgsta guliašą ir leidžia laiką su gatvės menininkais. Tik jos šeima keistoka – demonas avino
kanopomis, kuris maino negyvėlių dantis į troškimus, ir grupelė jam dirbančių chimerų. Kerou nesupranta, kodėl ją, žmogų, augina tie
keisti, nors švelnūs jai, padarai ir kokius reikalus jai tenka
tvarkyti visame pasaulyje,
praėjus pro slaptas krautuvėlės duris. Demonų pasaulis
stengiasi, kad Kerou būtų
laiminga ir kuo mažiau žinotų, tačiau neatsakytas klausimas – kas aš? – kasdien smaugia vis labiau ir mergina pasiryžta rasti atsakymą.
Charlaine Harris ,,Miręs iki sutemų. 1 knyga”
Sukė Stekhaus yra baro kokteilių padavėja mažame
Luizianos miestelyje. Kol vieną dieną pasirodo jos
svajonių vampyras, o bendradarbė paslaptingai
dingsta… Galbūt draugauti su
vaikinu vampyru nėra jau tokia gera
mintis? Taip prasideda visą pasaulį
užkariavusi pirmoji Sukės Stekhaus
ciklo knyga apie mintis gebančią
skaityti merginą, draugaujančią su
vampyrais, vilkolakiais ir kitom
nepaprastom
būtybėm,
kurios
gyvena tarp mūsų.

Lauren Kate ,,Puolusieji. 1 knyga” Paskutinius
mokslo metus, kai paslaptingame gaisre žūsta jos
vaikinas Trevoras, Liusei tenka praleisti uždaroje
perauklėjimo mokykloje, kur mokiniai stebimi
kameromis ir draudžiami mobilieji telefonai. Ji
įtaria, jog prie nelaimės kažkaip prisidėję tamsūs
šešėliai, kurie persekioja ją visą gyvenimą. Kai
mergina mokykloje susipažįsta su Danieliu, pajunta
jam pažįstamą ilgesį, lyg pažinotų tą
antgamtiškai gražų vaikiną iš
anksčiau. Sunkiai tramdydamas
savo jausmus Danielis stengiasi
neprisileisti prie savęs Liusės,
paaiškindamas keistai: tiesa pražudysianti ją kaip ir ankstesniais
kartais. Kur nuves ši meilės istorija
ir kodėl mylimieji randa vienas kitą,
kad ir vėl prarastų?
_____________________________________________________________________________
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Šiluma kaulus laužo?..

Svečiavosi užsieniečiai

Jau gana seniai mūsų gimnazijoje švilpauja langai,
tyli nuobodžiaujantys radiatoriai. Įdomu, dėl ko
mūsų gimnazijoje vyksta šitokie paranormalūs
reiškiniai? Yra dvi labai įdomios hipotezės: todėl,
kad mūsų gimnazijoje moksleiviai neturi ko veikti
ir švilpauja po langais, arba todėl, kad paslaptingi
nepažįstamieji nori, kad mes paremtumėme
Pasvalyje esančias vaistines. Yra įvairių nuomonių,
bet, paklaususi draugų, sužinojau teisingą
atsakymą: valdžia taupo – neremontuoja mokyklų,
o ir pradėti šildymo sezoną poreikių nemato, nes
gimnazisto kūno masė paraleliai tokia pat kaip
ruonio, taigi mums ir taip yra šilta. Tikriausiai jau
supratote, kad ruonių populiacija mūsų gimnazijoje yra gan didelė, tačiau kaip ir miške, taip ir
gimnazijoje yra visko. Taigi krenta visi, kas neturi
storo riebalų sluoksnio nuo per didelio mūšio su
„Zewa“ servetėlemis. Aišku, mumis niekas, be
tėvelių ir draugų, nesirūpina, mokykloje telieka
pasirūpinti savimi.
Noriu visiems patarti kitais metais siūtis
mažiausiai trimis dydžiais didesnes uniformas, ne
todėl, kad Lietuvoje vis dar krizė, o todėl, kad
pasisiuvus tikrojo dydžio uniformą ir pasirengus
bent porą megztinių gali kilti problemų su rankų
judesiais. Taigi linkiu visiems apsirūpinti termosais
su jūsų kūną kaitinančiomis arbatėlėmis, apsiginkluoti purškaliukais ir paracetamolio „ripkelėm“. Nesušalkit, kolegos, nes jei užšals pilkosios ląstelės, galit gaut per nagus už trejetukus.
Sėkmės !!!
Monika Valuntonytė

Rugsėjo 30 – spalio 4 dienomis Pasvalyje svečiavosi mokiniai iš Turkijos, Vokietijos, Portugalijos, Lenkijos ir Rumunijos. Daugelį jų į savo
namus priėmė mūsų gimnazistai. Keletas jų
pasidalino įspūdžiais iš tų dienų.
„Pas mane gyveno portugalė. Daugiausia
sunkumų kėlė tai, kad ji beveik nieko nevalgo: nei
mėsos, nei daržovių, nei saldumynų. O šiaip viskas
buvo tikrai gerai. Gavau užsienietę, kuri puikiai
kalba angliškai, taigi susikalbėti nebuvo jokių problemų. Daug sužinojau apie jų kultūrą, šalį, praplėčiau anglų kalbos žinias.“ Akvilė Naudžiūnaitė
„Renata yra portugalė. Nuo pirmų bendravimo akimirkų radom bendrą kalbą, nes ji labai
draugiška, šiltą ir komunikabili. Visada turėjom
apie ką kalbėti. Labai nustebino, taip pat ir džiugino, kad jai visada viskas buvo gerai. Ji visada
buvo linksma, patenkinta, o būti su tokiu žmogum–
vienas malonumas, todėl labai džiaugiuosi, kad pas
mane gyveno būtent Renata.“ Julija Rastauskaitė
„Gyvenau su mergina iš Turkijos, vardu
Defnė. Ji labai draugiška, sutapo mūsų charakteriai bei pomėgiai. Drauge ėjome į chemijos
pamoką, jai ji patiko. Ji mėgsta viską fotografuoti.
Įamžindavo, žiūrint mūsų akimis, net pačius
absurdiškiausius dalykus. Geriausiai atsimenu, kad
vidurnaktį ėjau jos ieškoti, nes buvo pabėgusi su
mūsų gimnazijos mokiniu.“ Urtė Vaičekonytė
„Pas mane gyveno lenkė. Labiausiai
erzino tai, kad ji sunkiai kalbėjo angliškai ir visada
pritardama linksėjo. Paliko nelabai gerą įspūdį. O
apie visą projektą – buvo labai smagu dalyvauti ir
patobulinti anglų kalbos žinias.“ Lina Staškevičiūtė
„Mano turkė – pati geriausia ir šauniausia!
Labai džiaugiausi, jog viską valgė ir viskuo buvo
patenkinta. Buvo įvykis, kuri labiausiai išgąsdino ir
dėl kurio buvau šiek tiek ant jos supykus. Tą
vakarą, kai vyko jų atvykimo proga skirtas
vakarėlis, ji dingo valandai – lyg į vandenį. Visi
ėjome jos ieškoti, galiausiai suradome su kitu turku
prie Kultūros centro. Turbūt Pasvalio vaizdais
grožėjosi...“ Gertrūda Zapustaitė
„Gyvenau su turku, vardu Ahmetcan.
Pirmą dieną buvo labai drovus, tačiau visas kitas
labai linksmas ir bendraujantis. Jis yra labai
smalsus, todėl puikiai praleido laiką vietose, kurias
aplankėme. Manasis turkas yra labai pamaldus.
Puikiai praplėčiau savo anglų kalbos žinias bei
susipažinau su Turkijos kultūra.“ Dovydas
Maldutis
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Supykęs mokytojas klasei:
–Kas save laikote kvailais, atsistokit.
Visi tyli. Antrą kartą vėl klausia to paties. Po
kiek laiko atsistoja Petriukas.
Mokytojas:
–Ką, Petriuk, tu save kvailu laikai?
–Ne, mokytojau, juk negražu, kad vienas
stovite.

Kokie buvo paskutiniai kūno kultūros mokytojo žodžiai?
–Visus kamuolius ir ietis čionai.

Tėvas skambina kaimynui:
– Tu sūnui matematikos namų darbus
išsprendei?
– Išsprendžiau.
–Duok nusirašyti…

–Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas.
– Ką reiškia „mažasis”?
– Na, tu, aš ir direktorius.

Tėvas klausia Petriuko:
– Kaip sekasi mokykloje, kokie pasiekimai?
– Puikiai. Kontraktas su penkta klase pratęstas dar metams.

Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
– Kas viską mato ir girdi?
– Mūsų kaimynė.

Mokytoja klausia Petriuko:
– Kodėl vakar nebuvai mokykloje?
–Taigi vakar senelį laidojom...
–Nemeluok, aš vakar mačiau, kaip tavo
senelis žiūrėjo pro langą!
Petriukas:
– Ai, tai jį ten tėtis pastatęs buvo, kad paštininkas pensiją atiduotų...
Kūno kultūros mokytojas:
– Kai į pamoką – niekas aprangos neturi, o
kai po miestą trainiotis – visi su Adidasais!

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
– Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
– Žalčiu.
– Kodėl?
– Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

Petriukas grįžo iš mokyklos ir tėvas jį
klausia:
– Na, papasakok. Kaip naujoji mokytoja?
– Man patiko. Tiktai gaila, kad tarp mūsų
toks didelis amžiaus skirtumas.
Mokytoja klausia Petriuko:
– Petriuk, kuo būsi užaugęs?
Petriukas:
– Televizijos laidų žiūrovu!
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