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Štai ir perskaitėme dar vieną metų knygą, kurioje nei daug, nei mažai – 365 
puslapiai. Šiandien versdami paskutinįjį metų knygos puslapį, nuoširdžiai visiems jums linkime, 
kad padarytumėt tai, ko nespėjot, nesugebėjot, negalėjot, kad atgimtų Jumyse visos 
neišsikildžiusios svajonės ir troškimai. 
 Svarbu gyvas jausmas, švelnus prisilietimas prie širdies, slapčiausių jos stygų 
suvirpinimas, kad jos nuskambėtų ir priverstų kitus žmones pakelti akis nuo kasdienybės, 
apsidairyti ir išvysti tą bekraštį dangaus žydrumą, išgirsti nuostabų paukščio čiulbėjimą. 
 Gražių Kalėdų, kuo geriausios kloties ateinančiais 2010 – aisiais – išminties, 
prasmingų darbų, kūrybingumo ir sėkmės! 
 

                                                   „Saulėtekio“ redakcija 
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Mokytojų palinkėjimai 

Linkiu būti gerais, žingeidžiais ir sulaukti Kalėdų stebuklo. Tikėkimės, kad Tigro metai bus 

geresni! 

Asta Girgždienė 
 

Mažų kasdieninių stebuklų... 
Lina Mickevičienė 

 
Blogus dalykus tenusineša praeinantieji 2009- ieji! 

Virginija Lečienė 
 

Te kiekvienas sutiktas žmogus Jūsų gyvenimą praturtina. 
Aurelija Bitinienė 

 
Lai ateinantys 2010 – ieji metai būna šilti ir švelnūs. Pilni abipusio pasitikėjimo vieni kitiems. 

Reda Ežerskienė 
 

Te naujametinė snaigė neužpusto Jums kelio i laimę! 

Ingrida Girčienė 
 

Te Jūsų širdyse niekada neužgęsta VILTIS... 

Ir kiekvienas iš Jūsų savo maža viltimi visada uždekite tikėjimą, ramybę ir meilę! 

Laima Petrauskienė 
 

Linksmu, smagių Kalėdų. Daug daug dovanų, o dar smagesnių atostogų ir Naujų metų. 

Birutė Laurinavičienė 
 

Daug džiaugsmo, staigmenų, šilumos, geros nuotaikos ir prasmingų darbų dabar bei 

naujaisiais metais. Su šventėm! 

Džiuginta Gedvilaitė 
  

Kasdienybės kronika 
 

Rugsėjį po ilgų (kai kam gal ne) vasaros atostogų visi rinkomės į mokyklą, kurioje 
rugsėjo pirmąją aidėjo skardus juokas, įspūdžiai ir pasiilgtasis skambutis. 

*** 
 

 Gimnazijoje, kaip ir kasmet, buvo gausu „naujagimių“. Tiesa, šiemet jie buvo ypatingi 
tuo, jog gavo grybų vardus. 
 

*** 
 Spalio mėnesį daugybė mokinių skubėjo į pamokas rankose spausdami gėles – 
gimnazijoje paminėta mokytojų diena. 
Lėtai besisukant snaigėms ir žybsint įvairiaspalvėms lemputėms į mūsų gimnaziją rinkosi senieji ir 
dabartiniai estradinės muzikos atlikėjai. Vieni jų stebino savo kostiumais, kiti šokiais, balsais ar net 
vaidybiniais sugebėjimais. O apie tokį neregėtą renginį pasklido tokia garsi žinia, jog jo pažiūrėti 
atvyko Seimo narys V. Žemaitaitis, Laukuvos parapijos klebonas V. Pocius ir net pats Kalėdų senelis. 
 

A. Pociūtė 1 b g kl. 



HUMOROSKOPAS 

Paskyrimai 
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. – raudonai, x – pilkai, 
 + - baltai, -  - geltonai,  
? – mėlynai, ! - žydrai, 
 : - juodai. 

 
 
 - Ankstyvas rytas. Mama žadina sūnų: 
-  Kelkis, sūneli, laikas eitį į mokyklą! 

  -  Kodėl, mama? Aš nenoriu eiti. 
-  Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl tu nenori eiti į mokyklą. 
-  Na, visų pirma, vaikai manęs nekenčia, ir antra, mokytojai irgi nekenčia. 
- Čia ne priežastys neiti į mokyklą. Tuoj pat kelkis ir eik. 
-  Pasakyk man nors dvi priežastis, kodėl turėčiau… 
-  Na, visų pirma, tau 52 metai, ir antra, tu mokyklos direktorius. 

 
☺☺☺ 

- Kiek bus 2 x 2? 
Pirmakursiai ilgai negalvodami sako, jog 4. 
Antrakursiai susiranda skaičiuotuvą, pamaigo, nusprendžia, kad 4. 
Trečiakursiai išsitraukia kompiuterį, surezga programėlę, atspausdina didelį   
ketvertą. 
Ketvirtakursiai įsižeidžia: 
-  Ką – mes dėstytojai kokie, kad konstantų lenteles atsimintume? 

 
☺☺☺ 
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☺☺☺ 
 

Mokinys parėjo namo ir pranešė: 
- Man užduota sukurti uždavinį. Aš jį 
sukūriau, prašau patikrinti: „Žąsis sveria 15 
kg., o paršelis 30“. Tėvai susidomėjo. 
- O kur klausimas? 
- Koks klausimas? 
- Uždavinys turi turėti sąlygą ir klausimą. 
Po pusvalandžio vaikas šaukia: 
- Aš sugalvojau klausimą! 
- Ir kokį? 
- Žąsis sveria 15 kg. Paršelis 30 kg.Na, ir 

kas? 
 

☺☺☺ 
 

- Kaip sekėsi egzaminas? Turėjai bėdos su 
klausimais? 
Ne, tik su atsakymais ... 
 
                             Parinko O.  Andrulis 7 a kl. 

 
KONSERVUOTA 

KARALIENĖ 

 
   Vieną kartą per 
istorijos pamoką 
kalbėjom apie Egipto 
civilizaciją. Visi 
klausėme mokytojos 
pasakojimo. Netikėtai 
mokytoja manęs 
paklausė: 

- Kas yra mumija? 
-Konservuota 
karalienė, - atsakiau 
aš, ir visa klasė mirė 
iš juoko. 

 
S. Petrauskas 7 a kl. 

 


