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Ar norim, ar ne, bet iš šalčio delnų 
Kalėdos alsuoja į langą šerkšnu. 
Šuoliuoja Naujieji žvaigždėtu taku –  
Taip metai iš metų ir viskas ratu. 
Ar norim nenorim, jie neša mus vėl 
Į naują rytojų tikriausiai todėl, 
Kad viską pradėtume jau be klaidų... 
Ir meilė pripildytų širdis visų !   

              
„Saulėtekio“ redakcija“ 
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Kasdienybės kronika 
Štai ir vėl nupūtė rudens vėjai vasaros atostogas... Prasidėjo nauji mokslo metai, atnešantys dar daugiau 

žinių į mūsų paikas galvas. Šiemet mokykloje šmėžuos naujas veidas – psichologė Aušra Čižienė. 
*** 

 Pirmąją rugsėjo savaitę mokiniai ir mokinukai pagerbė mūsų ir europiečių kaimynų kalbas dainomis, 
šokiais, eilėraščiais. 

*** 

Naujai iškepti rugsėjo mėnesį, o gal troškinti..?! Ne, šviežiai virti dvidešimt trečią dieną! Kad ir kaip ten 
būtų, bet jie -  nauji “fuksiukai”! Taip buvo pakrikštyti pirmokai gimnazistai. 

*** 
Nemylim, mylim, nemylim, mylim... Nemylim..? Ar mylim..?  Peikiam..? Ar gerbiam..? Bet pasveikint 

visada pasirengę spalio 5 dieną MOKYTOJĄ su jo švente! 
*** 

2010 – ųjų metų spalio 22 – ąją Laukuvos kultūros namuose galėjai pasijusti tarsi kokio Didžiojo Tautų 
kraustimosi vidury – prie vienos ausies sveikinasi suomiškai, į kitą dainuoja prancūziškai, o ant scenos, žiūrėk, korida 
vyksta! 

*** 
Šūvių salvėm, posmais ir gėlėm mes pagerbėme tuos, kurie savo mokyklines dienas išmainė į tamsias 

girias... Lapkričio 23d. minėjome Lietuvos kariuomenės dieną. 
*** 

Visą spalio mėnesį gimnazijos mokiniai vežė, nešė, tempė nuotraukas su įamžintais draugystės kadrais, kuriais galime 
pasigėreti Laukuvos  Norberto Vėliaus gimnazijos tinklapyje. 

*** 
 Paskutinio metų mėnesio pirmąją dieną minėjome AIDS dieną. Pirmame aukšte buvo leidžiami 
šviečiamieji  videoklipai, apie šią ligą mokiniams buvo pasakojama per pamokas. 

*** 
 Santechnikai, virėjai, kepėjai, lakūnai, kaminkrėčiai, sportininkai, žurnalistai… ir kokių tik profesijų 
atstovų nebuvo prisirinkusių Laukuvos kultūros cente gruodžio 27 - ąją! 

*** 
 Sausio 13 – ąją gimnazijoje tvyrojo kitokia atmosfera… Tylus žvakelių plevenimas mums priminė, kad 
šiandien – susikaupimo diena. Už sausio 13 – osios žuvusius buvo aukojamos mišios, o po mišių skambant eilėms ir 
muzikai, visi buvome pavaišinti arbata ir kareiviška koše. 

Laura Girgždytė 1ag kl.  
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Ar daug žmogui reikia? 
 
Kai leidžiasi saulė ir jos šviesa nuostabiausiomis spalvomis nutapo dangų, pagalvoji, kad 

žmogui reikalingas grožis.  
 
Kai ašaros užplūsta širdį ir skausmas aptemdo džiaugsmus, pagalvoji, kad žmogui reikalinga 

laimė. 
 
Kai matai, kaip priešinasi žmogus, uždarytas į narvą, pagalvoji, kad žmogui reikalinga laisvė. 
 
Kai pamatai ligos palaužtą vaiką, kuris nebeturi jėgų kovoti už savo gyvybę, pagalvoji, kad 

žmogui reikalinga sveikata. 
 
Kai jauti, kaip beviltiškai plazda draugo ranka tavo delne, supranti, kaip žmogui reikalinga 

draugystė. 
 
Kai pilve skraido drugeliai, kai akyse žiba žvaigždutės, pagalvoji, kad žmogui reikalinga 

meilė. 
 
Kai brolis įkyriai zirzia, kad nori valgyti, supranti, kaip žmogui reikalingi vanduo ir duona. 
 
Kai jauties per daug drąsus, drąsiai kyli į saulę ir nebijai nudegti sparnus, supranti, kad 

žmogui reikalinga baimė. 
 
Priėjęs prie sužeistojo ir pamatęs kaip jis kankinasi, supranti, jog tu gali jam padėti. Tam 

reikalingas žmogus. 
 
Ir vis dėlto – ar daug žmogui reikia? Daug ar mažai, atsakyti tikrai negaliu... 
 

Julija Vaitkevičiūtė ir Viktorija Giržutaitė 1 ag. kl. 
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Dzin Dzin 

 
Po medžiu, aplipusiu sužvarbusiais žvirbliais, 

susisupęs į senus sovietmečiu pirktus kailinius, stoviniavo Dzin 
Dzin. Jo nosis buvo pamėlusi. Kartkartėmis jis pasižvalgydavo ir 
išpūsdavo iš nosies šalto oro garus. Po pažastimi pakištas sieninis 
laikrodis su gegute skelbė lygiai  antrą valandą dienos. Dzin Dzin 
nervingai kramtė lūpas. Kurgi matyta, kad švento Valentino dieną 
kas stypsotų vidury lauko ir bergždžiai lauktų tris valandas 
meilės. Galų gale, juk net ne tris valandas, o ištisus metus lauktų 
meilės. Ir to žmogaus, su kuriuo galėtų groti kanklėmis, žiūrėti 
„Žvaigždžių duetus“ arba paprasčiausiai kalbėtis. Juk visi norime 
būti mylimi.  

Dar valandėlę palūkuriavęs Dzin Dzin nunarinęs 
nosį patraukė namų link. Tingiai vilkdamas kojas jis pusbalsiu 
traukė: „Kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas“.  

Tačiau iš kur galime žinoti, jog meilė netyko mūsų 
už pirmo kampo. Juk dauguma gražių dalykų nutinka tada, kai to 
nesitikime. Dzin Dzin tai žino. Ir jis tikrai sulauks. 
   

A. Pociūtė 2 bg kl. 

 
 

☺☺☺ 
   Mokytoja klausia: 

- Iš kur atsiranda rasa? 
Petriukas sako: 
- Žemė taip greit sukasi aplink saulę, kad net suprakaituoja. 
-  

☺☺☺ 
Mokytoja sako: 
- Pasakykite sakinį, kuriame yra žodis cukrus. 
Marytė sako: 
- Man labai patinka cukrus, nes jis yra saldus. 
- Gerai, 10 ! 
- O tu, Petriuk? 
Petriukas sako: 
- Aš geriu arbatą. 
Mokytoja klausia: 
- o kur žodis cukrus? 
Petriukas atsako: 
- Arbatoje! 

☺☺☺ 
 
Tėvas atėjo pasiimti vaiko iš darželio: 
- Kuris jūsų vaikas? 
- Nesvarbu, vis tiek rytoj atvesiu... 

☺☺☺ 
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☺☺☺ 
 

- Vaikai, kas yra egoistas? – klausia 
mokytojas. 
- Tas, kuris negalvoja apie mane, - atsako 
Petriukas. 
-  

☺☺☺ 
Petriukas pasakoja savo suolo draugui: 
- Vakar tėtis mane lupo. 
- Už ką? 
- Pirmą kartą, kai parodžiau pažymių 
knygelę... 
- Antrą, kai pasakiau, jog tai jo pažymių 
knygelė... 

☺☺☺ 
Mokytoja klausia vaikų: 
- Vaikai, kokie dantys išdyksta paskutiniai? 
Jonukas: 
- Auksiniai! 

☺☺☺ 
Mokytoja klausia: 
- Kur Vytautas Didysis pasiekė pirmąją 
pergalę? 
Petriukas atsako: 
- 139 –ajame puslapyje. 

☺☺☺ 
 

 Parinko E. Biterytė 5b kl. 


