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Ruduo – gamtos dailininkas, pamėtėjęs neįtikėtiną pluoštą spalvų, 
Rugsėjo 1- osios šauklys, sukvietęs mus visus į kasmetinę kelionę po 
žinių pasaulį, jau nubarstė takus šlamančiais lapais. Voratinkliuose 
rasos lašais suspindę rytmečiai jau nebekvepia vasara. Prie kiekvieno 
iš mūsų sustojo rugsėjis... Vieniems jis - pirmas, kitiems - vienas iš 
daugelio, tretiems – paskutinis. Tačiau visiems vienodai svarbus, 
dovanojantis pažinimo knygą, kurios puslapius verčiame vieną po 
kito, kol išeiname į platesnį pasaulį, vadinamą Gyvenimu...  

 

 
Mieli Mokytojai! 

 

Jūs ateinate į klasę ir tarsi aktorius užmirštate savo rūpesčius. Gyvenate suplanuotą 45 minučių gyvenimą ir 
mokote ne tik taisyklių, tiesų, formulių ar dėsnių -  Jūs mums perduodate savo požiūrį, dvasinę šilumą, ugnį. Iš 

giliųjų pažinimo šaltinių semiatės Išminties ir Žinojimo, kurį dalinate savo mokiniams. Jūsų dalia - pasitikti juos 
ir išlydėti, būti kartu nuo pirmosios raidės iki sudėtingiausių mokslo tiesų. Neleiskite sau, MOKYTOJAI, 

suabejoti Pašaukimo teisingumu. Būkite tvirti, teisūs ir mylimi. 
 

Su Mokytojų diena! Tebūna visos Jūsų dienos gražios 
ir skaisčios lyg pavasario versmė! 

 Jūsų mokiniai 
 
 

Jeigu aš būčiau mokytoja... 

 
  

... tikriausiai stengčiausi pamoką pravesti kuo įdomiau. Tikrai 
visą pamoką nepasakočiau temos medžiagos. Informaciją 
pateikčiau kitaip, galbūt filmuku ar įdomiomis skaidrėmis. 
Kiekvieną mokinį įtraukčiau į pamokos veiklą, kad nebūtų 
miegančių, kiekvienas gautų trumpą testuką iš praeitos 
pamokos. Jei mokinys pamokoje nedirbtų, dvejetuko tikrai 
nepagailėčiau, o tam, kuris stengiasi ir dirba, dešimtukas būtų 
garantuotas. Kiekvienam mokiniui užduočiau skirtingus namų 
darbus, kad nenusirašinėtų. O išmanieji telefonai prieš 
pamoką būtų surenkami ir sudedami į dėžutę...  
 Tai tik mano mintys, o Jums, mieli mokytojai, 
tariu Ačiū ir linkiu turėti jėgų kantriai mus mokyti ir 
perduoti savo žinias taip, kaip darote visada.  
 

 Austėja Balkauskaitė, I kl. mokinė 
 

...stengčiausi kuo įdomiau perteikti reikalingą pamokai 
medžiagą. Taip pat būčiau ir labai gera – neužduočiau daug 
namų darbų, atsižvelgčiau į mokinių interesus. Ieškočiau 
įvairių mokymo būdų, nes mokiniams lengviau suprasti 
pamokos medžiagą, kai ji perteikiama neįprastai, 
nekasdieniškai. Tikriausiai būčiau geografijos mokytoja, nes ši 
pamoka yra viena iš įdomiausių ir lengviausiai suprantamų. 
Daug bendraučiau su mokiniais, nes bendravimas suartina 
žmones ir daug smagiau dirbti, kai mokiniai išklauso ir 
supranta, ką mokytojas nori pasakyti. Taigi būti mokytoja nėra 
taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Reikia begalinės 
kantrybės, atsidavimo, supratimo, pasiaukojimo ir 
negailėti meilės nei sau, nei kitiems. To Jums, mieli 
Mokytojai, ir linkiu! 

Laura Petrulytė, II kl. mokinė 
 

... manau, visada šypsočiausi. Savo klasę pripildyčiau pozityvios energijos. Pažinčiau savo mokinius, sužinočiau, kuo jie domisi. 
Mokiniams ir sau kelčiau reikalavimus, siekčiau gerų rezultatų. Juk tapti mokytojais reikėtų tik tiems, kurie myli vaikus ir ketina 
dovanoti jiems savo širdį. Tada užaugę vaikai prisimins juos visą gyvenimą. 

 Gabija Jeseliūnaitė, I kl. mokinė 

 

100 iš matematikos – kam svajonė, o kam realybė! 
  

 Brandos egzaminų laikotarpis abiturientams yra ir susikaupimo, ir nerimo metas. O laikas, laukiant 

egzamino rezultato, yra nė kiek ne ramesnis – kankina nežinia. Na, o sužinojus rezultatą kartais verkia širdis, o kartais labai 

džiaugiasi. Mano brolis Tautvydas, pamatęs matematikos egzamino balų skaičių –100, buvo nepaprastai laimingas! Manau, 

kad džiaugėsi ir jo mokytojai – juk tai pirmasis 100 mūsų gimnazijoje.  

Šiame numeryje: linkėjimai mokytojams, mintys apie mokytojo darbą ir mokyklą, interviu su Tautvydu 
Povilaičiu, kelionių įspūdžiai ir kt. 

 



O ką apie visa tai mano pats Tautvydas, dabar jau Vilniaus universiteto studentas, studijuojantis 

informatiką (Computer Science)  Matematikos ir informatikos fakultete. 

 

 – Tautvydai, kaip pavyko gauti 100 balų iš matematikos VBE? 

– Iš tiesų stengiausi, kad mano sprendimai būtų logiški; uždavinius, kurie kėlė abejonių, pasilikau pabaigai ir 

dar kartą persprendžiau. Beje, buvau vienas iš pirmesnių, atlikęs visas užduotis (uždavinių sprendimui 

užtrukau 40 min., o, kaip žinote, visas egzaminas truko 3 val.).  
 – Kaip sekasi studijos? 

– Pasimokius ir įdėjus pastangų visada sekasi puikiai. Šiame semestre turiu matematinę analizę, diskrečiają 

matematiką, algebrą ir geometriją, praktinę informatiką, programavimą C kalba, anglų kalbą. Vėliau prisidės 

algoritmų teorija ir specialybiniai dalykai, tad bus tik smagiau ir įdomiau ;) . 

– Ką patartum gimnazijoje besimokantiems moksleiviams? 

– Priešingai nei daugelis bendraklasių, rinkausi egzaminus ne dėl noro pasirinkti kuo daugiau egzaminų dėl 

skaičiaus, o tiesiog rinkausi tuos, kuriuos dalykus moku puikiai arba galėčiau išmokti taip, kad surinkčiau 

nemažai taškų. Taigi mano patarimai būtų tokie: 

 Rinkitės egzaminus pagal gebėjimus. 

 Išsikelkite aukštus tikslus – 100,  priešingu atveju, pavyzdžiui, nusistatę gauti 50, ir gausite 50 arba 

mažiau.  

 Turėkite aiškią priežastį, kodėl norite gerai išlaikyti egzaminus. 

 Egzaminams pradėkite ruoštis jau III-oje gimnazijos  klasėje.  
 Didelių vilčių lietuvių kalbos ir literatūros  VBE neteikite. 

 Per matematiką spręskite kuo daugiau įvairesnių ir sunkesnių uždavinių, tada, paėmus egzamino 

užduočių lapą, užduotys juoką kels, nes bus nemažai spręstų užduočių – beliks tik sugalvoti ir 

užrašyti logišką sprendimą. 

 – Ačiū už atsakymus . Linkiu ir toliau sėkmingai studijuoti! 

  Laura Povilaitytė, III kl. mokinė 

 

Prisiminimai apie mokyklą neišblėsta 
Interviu su mamomis – buvusiomis mokyklos mokinėmis 

 

 Šiais metais į mokyklą, į pirmąją klasę, atėjo ir jauniausioji mano sesė. Taigi šiuo metu visos trys sesės jau 
mokomės Gražiškių gimnazijoje. O ir mano mama (buvusi mokinė Rasa Botyriūtė) baigė šią mokyklą. Pasidarė įdomu, ką 
mamai reiškė mokykla, todėl pateikiau jai keletą klausimų. 
 

 –  Ar prisimeni kokį nors linksmą nutikimą iš mokyklos laikų? 
– Prisimenu, per kūno kultūros pamoką rašiau rašinėlį ...  
 – Kaip Tau sekėsi bendrauti su mokytojais? Kaip su jais sutari dabar? 
–Mokyklos laikais buvo visko – mokytojai mane ir barė, ir peikė, ir gyrė. O dabar sutariu su visais labai gerai. 
 – Kada pirmą kartą pabėgai iš pamokos? 
– Aš nebėgau iš pamokų . 
 – Ar prisimeni savo klasės auklėtoją?  
– Taip. Mano klasės auklėtoja buvo Vilma Brazauskienė. Buvo labai gera auklėtoja. 
 – Kaip jauteisi, kai baigei mokyklą?  
– Norėjau dar pabūti joje apie 10 metų .  
 – Kaip jautiesi, žinodama, kad tą pačią mokyklą lanko ir Tavo vaikai?  
– Džiaugiuosi. Kaipgi kitaip galima jaustis? 
 – Kokie įspūdžiai išliko iš mokyklos laikų? 
– Labai geri, tuos laikus prisimenu su džiaugsmu. 
 – Kurio mokytojo labiausiai pasiilgai? 
– Malonu būtų susitikti su visais mokytojais!  
 – Ko palinkėtum mokytojams artėjant jų šventei? 
– Kantrybės mokant vaikus ir  sveikatos.  

    Justė Dvarvydaitė, I kl. mokinė 

 
Mano mama yra Justės mamos sesuo (buvusi mokinė Kristina Botyriūtė). Jos mėgstamiausia pamoka buvo dailė, 
bet gana neblogai sekėsi ir rusų kalba. Labiausiai mylėjo savo auklėtoją. Jos vedami renginiai mamai labai įsiminė, 
buvo įdomiausi,  ypač „žiburėliai. Mama prisimena, kad iki 4-os klasės dar nešiojo uniformą, o vėliau kaip norėjo, taip 
ir rengėsi, bet buvo gerai visaip – ir su uniforma, ir be jos. Daug gražių prisiminimų  mamai susiję su mokykla. 

   Laima Grudzinskaitė, I kl. mokinė 
 

 

 

 

 

Apie mokyklą su mama (buvusi mokinė Laima Lišauskytė) kalbėjausi ir aš, nes ir mano mama baigė šią 
mokyklą. Jai pateikiau tris kausimus. 
 

– Kaip Tau patiko mokykloje? 
– Čia prabėgo mano vaikystė ir jaunystė, prisimenu daug gražių akimirkų. Mokykloje vykdavo labai gražūs renginiai, kuriuose 
dalyvaudavau su džiaugsmu. Noriai lankiau chorą. 
– Kokį mokytoją dažniausiai prisimeni?  



– Savo gerąją auklėtoją Redą Kulikauskienę. Ji dažnai puošdavo mokyklą įvairių švenčių proga, o aš su klasės draugėmis jai 
padėdavau. Auklėtoja buvo labai gera mokytoja, nors, žinoma, kartais ir piktoka. Kai atėjusi į pamoką supykdavo, trenkdavo žurnalą į 
stalą ir visada liepdavo man atsakinėti, o aš, kaip tyčia, nebūdavau pasiruošusi... 
– Kokias pamokas mėgai, kokių nemėgai ? 
– Labiausiai patiko biologijos pamokos, nes per jas sužinodavau vis ką nors naujo. Nemėgau chemijos, nes nesuprasdavau formulių. 
– Jei būtų galimybė, ar grįžtum į mokyklą? 
– Tikrai taip. 

 Evelina Miliauskaitė, I kl. mokinė 

 
 

Pažintis su Čekijos ir kitų šalių kultūromis 
 

 Rugsėjo 14–22 d. šeši gimnazijos mokiniai ir vienas mokytojas dalyvavo ,,Erasmus+“ projekte Čekijoje. Čia susirinko 
mokiniai, studentai iš šešių skirtingų šalių. Kiekvienos šalies atstovai turėjo galimybę pristatyti savo šalį, tradicijas, patiekalus. Taip 
galėjome dar artimiau ir plačiau susipažinti su kiekvienos šalies ypatumais. Viso projekto metu dirbome grupėse, sudarytose iš 
skirtingų šalių atstovų. Tai buvo puikus šansas išbandyti savo anglų kalbos žinias, bendravimo įgūdžius ir, žinoma, pasisemti  naujų 
idėjų, žinių, išmokti vieną kitą kitų šalių kalbų žodį. Taip pat aplankėme gražiąją Prahą, garsiąją Bezdez pilį, kuri savo įspūdingumu ir 
nuo jos atsiveriančiu kraštovaizdžiu pranoksta visas anksčiau regėtas. Projekto pabaigoje turėjome galimybę nuvykti į Česka Lipa 
mieste esančią mokyklą, kurioje susipažinome su linksmais, besišypsančiais, gerumu spinduliuojančiais vaikais ir mokytojais. Dirbdami 
klasėse su vaikais, galėjome supažindinti juos su savo šalimi, išmokyti tris lietuviškus žodžius. Mano nuomone, ta valanda, dirbant su 
vaikais, buvo kažkas nerealaus. Kiekvienas vaikas taip noriai klausėsi, domėjosi ir dėkojo mums, kad mes pas juos atvykome. Manau, tas 
vaikų žodis Ačiū buvo pats didžiausias atlygis už visas mūsų pastangas, darbą . Taigi, visada reikia išnaudoti galimybes, kurios 
pasitaiko mūsų kelyje, ir jomis džiaugtis, nes jos praturtina mūsų kasdienybę ir leidžia mums tobulėti kaip asmenybei. 

  Greta Vasiliauskaitė., III kl. mokinė 
 

Vasaros kelionių įspūdžiai 

Projektai suartina skirtingų  tautų žmones 
 

 Birželio 5-10 dienomis vyko Lietuvos-Lenkijos jaunimo mainų 
fondo finansuojamas projektas „Langas į pasaulį“, kuriuo siekiama suartinti 
lietuvių ir lenkų tautas. Dešimt gimnazijos mokinių ir dvi  mokytojos vyko į 
kalnais apsuptą Lenkijos miestą Wislą, nuo Lietuvos nutolusį daugiau kaip 725 
km. Vos tik atvykome prie viešbučio, su šypsenomis veiduose mus pasitiko šio 
projekto dalyviai lenkai. Po skanių pietų skubėjome į lauką artimiau pabendrauti 
bei pasidalinti įspūdžiais. 

Kitą dieną visi kartu žygiavome į kalnus. Užkopę į pačią viršūnę 
grožėjomės atsivėrusiu įspūdingu kalnuotu kraštovaizdžiu, fotografavomės. 
Tada miško takeliais ėjome link funikulierių, jais užkilome į kitą kalną ir 

apsilankėme kavinėje. Ten buvome vaišinami ledais – jie buvo tikra atgaiva po ilgo žygio. Po to nusileidome funikulieriais ir 
pasivaikščiojome Malinkos mieste. Trečiąją dieną apsilankėme pačiame Wislos miesto centre. Ten užsukome į parką pasižiūrėti į 
sumažintus pilių modelius. Vakarą leidome lauke žaisdami „Bulvę“. 

Ketvirtą dieną autobusu važiavome į Ornontowice, apsilankėme lenkiškoje mokykloje. Pamatėme, kaip vyksta pamokos, 
sporto salėje žaidėme tinklinį. Susipažinome su žurnalistų darbu ir patys turėjome galimybę jais pabūti. Tada vykome į šio miesto 
kultūros centrą, kur pristatėme savo mokyklą, vaišinomės arbata ir pyragu bei gavome atminimo dovanėlių. Vakarėjant 
surengėme spalvų ir juoko kupiną vakarėlį. Jo metu žaidėme įvairius žaidimus, mokėmės šokti, šildėmės prie laužo, kepėme 
dešreles. 

Penktadienį turėjome laiko atsisveikinti su nuostabiu miestu, o vakarą praleidome lauke, besimokydami lenkiškų šokių ir 
žaidimų. Kitą dieną, atsisveikinę su naujais draugais ir kalnuotu Lenkijos kraštovaizdžiu, išvykome namo.  

Šios kelionės metu patobulinome savo anglų kalbos įgūdžius, susipažinome su žurnalisto profesija, o aplankytų vietovių 
vaizdai ilgai išliks atmintyje. 

    Laura Petrulytė, II kl. mokinė 
 

Dosnus darbo įvertinimas nuskraidina toliau nei debesys 
 

Tikriausiai galite įsivaizduoti, kaip po Moksleivių kūrybos konkurso, skirto 

Europos dienai „KURIU ATEITIES EUROPĄ“, laimėjus I-ąją vietą, laukiau Europos 

Parlamento nario Bronio Ropės dovanotos pažintinės kelionės į Europos Parlamentą. 

Dabar, žinoma, dar gyvenu savaitės kelionės įspūdžiais. 

Į kelionę išvykau liepos 2 d. Pirmasis aplankytas miestas – Vroclavas prie 

Oderio upės. Tai ketvirtas pagal dydį Lenkijos miestas. Jame apžiūrėjome Rotušę bei 

senamiestį, kuriame viena didžiausių turistinių įdomybių yra tapę 302 metaliniai 

nykštukai, išstatyti pačiose netikėčiausiose vietose.(Sakoma, jog reikia sugalvoti norą ir 

paliesti nykštukui kepurę ir metų eigoje noras išsipildys.) Galiu pasidžiaugti, jog 

suradau net 5 nykštukus. Aplankėme Elžbietos bažnyčią ir tik patys drąsiausieji 

pasirinkome lipti į 90 m aukščio bokštą, nuo kurio atsivėrė raudonų stogų ir spalvingų mažų namų horizontas. 

Liepos 3 d. važiavome maršrutu Vokietija–Prancūzija. Tolumoje matėme Švarcvaldo kalnus –„Juodąją girią“, patį didžiausią 

miškingą masyvą Vokietijoje, ir Vogėzų kalnus, nusidriekusius Rytų Prancūzijoje ir paliekančius didingumo pojūtį. 

Liepos 4 d. iš Prancūzijos vykome į Strasbūrą – Elzaso regiono sostinę. Apsilankėme vienoje gražiausiųjų gotikinių katedrų visoje 

Europoje - Strasbūro katedroje. Pastato fasadą puošia statulos, kurios vaizduoja pranašus, išminčius, dorybes ir ydas. Plaukimas laiveliu 

leido iš arčiau susipažinti su pastatų istorine dalimi, o ką jau bekalbėti apie plaukimą pro patį Europos Parlamentą. Europos parlamente 

(EP) mus pasitiko europarlamentaras Bronis Ropė, pasidžiaugė mūsų atvykimu, supažindino su savo veikla. Po pietų  ėjome į plenarinę 



sesiją, vėliau turėjau galimybę parašyti atviruką (su savo piešiniu) 

LR Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui! Kartu su B. Rope ir jo 

padėjėju Dimitrijumi vykome aplankyti Strasbūro Oranžerijos parke 

augančio lietuviško ąžuoliuko, skirto Lietuvos nepriklausomybės 

atkūrimo 25-mečiui.  

Liepos 5 d. buvo skirta Prancūzijai, Paryžiui. 
Aplankėme Luvrą, Paryžiaus Dievo Motinos katedrą - žymiausią 
bažnyčią šiame mieste. Pasak gidės, Dievo Motinos katedroje 
kadaise buvo karūnuojami Prancūzijos karaliai, o katedra yra 
atvira visiems norintiems užsukti į vidų. Pati įsimintiniausia 
kelionės dalis – kilimas į Eifelio bokštą ir atsiverianti 60 km 
Paryžiaus panorama netgi iš 300 m aukščio! Kruizas Senos upe 
buvo tarsi atgaiva kūnui, stebint daugybę turistinių objektų, tarp 

kurių regime ne tik tolstantį Eifelio bokštą, bet ir prašmatnųjį Aleksandro III tiltą su daugybe auksinių papuošimų. O dar 
Eliziejaus laukai ir didinga, apšviesta, gausiai dekoruota skulptūromis Triumfo arka... 

Liepos 6 d. – Belgija, Gentas. Prisimenu pasiplaukiojimą Gente valtelėmis ir netikėtai užklupusį lietų – o kas gi gali suteikti 

didesnę pilnatvę? :). Praplaukėme Gravensteen pilį, kuri pripažinta gražiausia Belgijos pilimi. Ragavome vieną iš nacionalinių šalies 

valgių – belgiškus vaflius. 20 val. (Lietuvos laiku 21 val.) susikibę rankomis, stovėdami ratu (aišku, ne aplink ąžuoliuką), giedojome 

Tautišką giesmę. 

Liepos 7 d. lankėmės Berlyne (vienoje iš šešiolikos Vokietijos žemių). Pravažiavome Šprė upę, Berlyno televizijos bokštą, 

Reichstago pastatą, Potsdamą. Akį patraukė Pergalės kolona Berlyne, kurią berlyniečiai vadina „Auksine Elze”, juokaudami, jog ji – 

sunkiausia Berlyno moteris. Taip pat pravažiavome Pasaulio kultūrų namus, kurie tarp berlyniečių žinomi „nėščios austrės“ pravarde. 

Įsimintiniausi objektai - Brandenburgo vartai, Berlyno siena ir monumentas nužudytiems Europos žydams. 

 Liepos 8 d. pasukome namų link. Pravažiavome Varšuvą, mąstydami apie kelionėje patirtus įspūdžius, nakvynę netgi 

šešiuose viešbučiuose ir pagrindinį kelionės tikslą – apsilankymą Europos Parlamente Strasbūre europarlamentaro Bronio Ropės 

kvietimu. 

 Iš kelionės grįžau sužavėta ES valstybių savitumu, istorijos faktais, įžymiais lankytinais objektais. Kelionės metu akimis 

„rijau“ besikeičiančias miestų panoramas, įspūdingus kraštovaizdžius, laisvus, nesuvaržytus žmones - ne tik tais, su kuriais bendravau, 

bet ir tuos, kuriuos stebėjau. Ko gero, kiekvienam bene didžiausią įspūdį paliko apsilankymas Europos Parlamente, plenarinėje sesijoje, 

šiltas B. Ropės sutikimas, vykimas kartu aplankyti lietuviško ąžuoliuko, ir džiaugimasis mumis, jaunaisiais kūrėjais. Neapsakomai gera 

pajusti, kaip plačiai gali būti įvertintas mano darbas, o ir ši kelionė man buvo tarsi atgaiva, atnešusi refleksiją ir įkvėpimą kurti.  Štai toks 

dosnus buvo darbo įvertinimas, prie kurio teko sėdėti ir naktimis; tai darbas,  nuskraidinęs toliau nei debesys ir suteikęs galimybę 

keliaujant džiaugtis keturiomis ES valstybėmis – Lenkija, Vokietija, Prancūzija, Belgija ir (šiek tiek) Olandija. 

 Laura Povilaitytė, III kl. mokinė 

Neįkainojama patirtis projekte „Just dance“ 
 

Rugpjūčio mėn. septynios gimnazijos moksleivės ir dvi mokytojos 
dalyvavome ,,Erasmus+“ projekte ,,Just dance“ Daugpilyje (Latvijoje) 
kartu su Latvijos ir Lenkijos atstovais. Šio projekto metu buvo skatinamas 

jaunimo domėjimasis kitų šalių kultūromis, šokiais ir, žinoma, tobulinami 

bendravimo, bendradarbiavimo įgūdžiai. Nuo pat pirmosios dienos 

Daugpilyje supratome, jog dalyvavimo projekte patirtis neįkainojama. 

Kiekviena diena buvo kupina įdomių veiklų: retro stiliaus vakaras, šalių 

nacionaliniai vakarai, repeticija su profesionaliais teatro šokėjais. Taip pat  

lankėmės didžiausiame ir prabangiausiame miesto restorane, bibliotekoje, 

zoologijos sode. Dalyvavome Daugpilio miesto šventėje, kurioje turėjome 

galimybę parodyti tai, ką išmokome projekto metu. Taigi, bet koks 

dalyvavimas įvairiuose projektuose praplečia mūsų akiratį, suteikia 

galimybę tobulinti savo asmenybę. Tad drąsiai dalyvaukite ir būkite aktyvūs ne dėl kitų, o dėl savęs.  
Greta Vasiliauskaitė, III kl. mokinė 

 

 
 
 

 

 
SVEIKINAME... 

 

... gimnazijos mokinių komandą, rajono savivaldybės mokyklų mokinių rudens kroso pirmenybėse(tarp 
gimnazijų) laimėjusią I vietą. Mokytojai Vilija Zajankauskienė ir Audrius Strazdas. 
 

Kad būtumėte gyvenime sėkmingi, turite išmokti siekti vieno pagrindinio ilgalaikio savo tikslo ir 
žongliruoti dviem trim trumpalaikiais arba vidutinės trukmės siekiais vienu metu. Jei laikysitės 

disciplinos daryti tai, ką reikia, ir tada, kai reikia, ateis diena, kai galėsite daryti tai, ką norite, ir tada, 
kai norite. (Amerikiečių sėkmės mokytojas Zig Ziglar) 

 
Laikraštį parengė Greta, Laura Povilaitytė ir Laura Petrulytė, Justė, Austėja, Evelina M., Gabija,  Laima ir mokytoja A. 

Adomaitytė. Maketavo Indrė Brazaitytė. 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vokietijos_%C5%BEem%C4%97s

