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Anksčiau bundanti diena, vis dažniau pasirodanti saulė džiugina visus. Nors šaltukas dar 

nemaloniai žnaibosi, jau galima kai kur pamatyti  pavasarį pranašaujančių varnėnų. Kai 

aplink šalta, niūru, nesinori net šypsotis, bet tuomet tikrai verta prisiminti Bruno Ferrero 

žodžius: „Kartais užtenka vieno spindulio. Malonaus žodžio. Pasveikinimo. Glamonės. 

Šypsenos. Tiek mažai, kad tie, kurie yra šalia mūsų, taptų laimingi.“ 
 

 

Laikas skaičiuoja paskutines 100 dienų... 
 

„Laikas – pati didžiausia iš visų brangenybių“, – teigė 

senovės graikų mokslininkas ir filosofas Teofrastas. Deja, 

laikas nestovi vietoje, jis labai greitai bėga. Rodos, dar visai 

neseniai buvo diena, kai žengėme pirmąjį žingsnį mokyklos 

link, pirmą kartą pravėrėme jos duris ir nedrąsiai atsisėdome 

į mokyklinį suolą. Nejučiomis prabėgo dvylika metų. 

Šimtadienis buvo trumpas stabtelėjimas, privertęs 

susimąstyti, kad laiko mokykloje liko labai mažai – tik 100 

dienų. Versdami Šimtadienio kalendoriaus lapus, 

skaičiuojame šias dienas... Ačiū III gimnazijos klasės 

auklėtojai Romenai Viliušienei  ir jos auklėtiniams už puikią 

šventę, nuoširdumą ir džiugią nuotaiką.   
Evelina Balčiūnaitė, IV gimn. kl. mokinė 

 
  Andriaus Birštono nuotraukos 

Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetis 
 

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Valstybės 
atkūrimo šimtmečio akivaizdoje praeitis suvokiama ne tik kaip priežastis 
iškilmingai paminėti svarbią sukaktį, bet ir kaip paskata susimąstyti apie 
praeities svarbą dabarčiai ir dabarties klausimus praeičiai: ką valstybei ir 
visuomenei pavyko nuveikti per Šimtmetį. Modernios Lietuvos šimtmetis – 
sėkmės istorija.  
 Mūsų gimnazijoje, artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo 
šimtmečiui, langai pražydo trispalviais žiedais, išpuošta fojė ir gimnazijos 
koridorių sienos bylojo apie šią svarbią datą. Renginiai prasidėjo jau sausio 
mėnesį ir tęsėsi iki pat Vasario 16-osios. Tai šachmatų turnyras, poezijos 
popietė „Tau, Lietuva“, protmūšis  „Lietuvos istorijos puslapius verčiant", 
teminių filmų vakaras, „Para gimnazijoje“, vykimas į  Vilkaviškį įsijungti į 
bendrą vėrinį apkabinant rankomis dr. Jono Basanavičiaus ir dr.Vinco  
Kudirkos paminklus, dalyvavimas Misijoje „Laisvės kelionė“, akcija „100 
klausimų Lietuvai“  ir kt. bei baigiamasis šventinis renginys-koncertas  „Būk 

Šiame numeryje: Šimtadienio akimirkos, Užgavėnės, Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio renginiai ir kt. 

 



gyva per amžių amžius", kuriame buvo inscenizuotas ir Nepriklausomybės pasirašymo aktas. O skambant 
giesmei „Lietuva brangi“ mokiniai ir mokytojai įsitraukė į akciją  „Lietuvos vėliavos spalvos puošia mus ir mūsų 
aplinką" ir įsiamžino nuotraukoje, simbolizuojančioje Lietuvos valstybingumo šimtmetį. 
 

  Sauliaus Ringio nuotr. 
 

Dar laikas priimti iššūkį  ,,100 klausimų Lietuvai“ 
 

,,100 klausimų Lietuvai“ – tai iššūkis, skirtas Lietuvos šimtmečiui paminėti. Šį iššūkį 

gali priimti mokiniai, mokytojai, tėvai ir kiti bendruomenės nariai. Priėmę iššūkį, gausite 100 

klausimų, susijusių su Lietuva, į kuriuos turėsite teisingai atsakyti iki kovo 11d. Norintys dalyvauti, 

klausimus galite pasiimti  iš socialinės pedagogės arba iš vienuoliktokų. Tai puikus šansas būti ne tik 

apdovanotam, bet ir praplėsti žinias apie savo šalį bei jos istoriją. Tad kviečiu nepraleisti progos ir 

aktyviai dalyvauti. Dar kartelį primenu, kad šis iššūkis vyks iki kovo 11d. NEPRALEISKIT TOKIOS GALIMYBĖS :) ! 

 Greta Vasiliauskaitė, III gimn. kl. mokinė 
 

Protmūšis „Lietuvos istorijos puslapius verčiant"  – galimybė priartėti prie 

Tėvynės praeities puslapių 
 

 
            Sauliaus Ringio nuotr. 

 

Vienas iš Vasario 16-osios – pačios reikšmingiausios 

Lietuvos istorijos datos, žyminčios valstybės atkūrimo 

šimtmetį  renginių buvo bendruomenės namuose vykęs 

protmūšis, kurį vedė istorijos mokytoja Vilija 

Mikulskytė. Valstybingumo kūrimo detalės, pirmosios 

valstybės, pripažinusios mūsų šalį (Vokietija ir Rusija), 

lietuviškumo simboliai (titnagas, gintaras, juoda duona, 

Vytis, Gediminaičių stulpai), asmenybės (Steponas 

Darius, Vytautas Landsbergis, Vilhelmas fon Urachas) 

ir kiti istorijos aspektai, pateikti klausimuose, leido 

prisiminti tautos praeitį, pirmuosius valstybingumo 

žingsnius ir pradėtus „statyti“ Lietuvos pamatus. 

Neįkainojama komandinio darbo patirtis, žinių 

patikrinimas, naujų faktų sužinojimas leido priartėti 

prie Tėvynės praeities puslapių. Protmūšio metu varžėsi 

trys komandos: viena suaugusiųjų (seniūnijos atstovų)  

ir dvi vyresnių gimnazijos klasių mokinių. Nenuostabu, 

jog nugalėjo vyriausieji, sukaupę daugiausia patirties 

ir patys išgyvenę  kai kuriuos istorijos laikotarpius. 

Antrąją vietą užėmė III ir IV gimn. klasių jungtinė 

komanda, o trečioji vieta atiteko II klasės 

moksleivėms, kurios surinko tik vienu tašku mažiau už 

vyresnius savo draugus. Šventišką ir pakilią nuotaiką 

sukūrė gimnazijos mokinių deklamuojamos eilės, gerai 

žinomos lietuviškos dainos, protmūšio dalyvių 

pasirodymai. Džiugu, jog tokie minėjimai suartina ir 

suburia bendram darbui mūsų bendruomenę, padeda 

gilinti savivoką ir geriau suvokti savo identitetą, 

nepamirštant šalies, kurios „pamatus“ mes ne tik 

išsaugosime, bet ir kursime. Manau, kad kiekvienas 

pritars mūsų komandos žodžiams: 

 

Tas laisvės nevertas, kas negina jos, 

Lietuviai už Lietuvą dar pakovos. 

Šalis, nusimetusi jungą, 

Kitą istorijos pavarą jungia! 

 

Todėl mes privalom žinoti kiekvienas, 

Ką švenčiam 16-tą dieną. 

Tas laisvės nevertas, kas negina jos - 

Neišduok, nepamiršk niekada Lietuvos! 

 

Šiandien tai žino net vaikas mažiausias - 

Laisvas žmogus yra pats laimingiausias. 

Kai protėviai mūsų už laisvę kovojo, 

Sunku patikėt – apie mus jie galvojo... 

 

Todėl atsikėlę kas rytą kiekvieną 

Šypsena turim pasveikinti dieną. 

Kaip sako, darbais ir kasdiene kūryba 

Tobulinti Lietuvą, mūsų Tėvynę! 

 

                   Laura Povilaitytė, III gimnazijos kl. mokinė



 

 
 

Misija „Laisvės kelionė“ 
 

 Gimnazijos informacinis stendas laikas nuo laiko papildomas Misijos ,,Laisvės kelionė“ veiklų 

aprašymais. Galbūt ne visi dar žinote apie šio projekto vykdymą, todėl paprašėme savo mintimis pasidalinti 

projekto vykdytoją socialinę pedagogę Romeną Viliušienę. 

 

– Gal galite papasakoti plačiau, kas tai yra Misija ,,Laisvės kelionė“? 

– Misija ,,Laisvės kelionė“ – tai projektas, žaidimas, kurį 2017 metais, artėjant mūsų valstybės šimtmečiui, 

paskelbė Valstybės Pažinimo Centras. Tai puikus projektas, kurio metu dalyviai galėjo leistis į dvylikos 

užduočių Laisvės kelionę. 

– Ką šio iššūkio metu privalėjo atlikti dalyviai? 

– Kiekvieną mėnesį dalyviai gaudavo vis naują iššūkį, padėsiantį dar geriau susipažinti su 1917 m. Vilniaus 

konferencijoje išrinkta Lietuvos taryba. Įgyvendintus iššūkius dalyviai fiksavo ir siuntė nurodytu adresu 

organizatoriams. 

– Kas galėjo dalyvauti šiame projekte? 

 – Įsijungti į projektą buvo kviečiami ir jame galėjo dalyvauti pavieniai asmenys, klasės, šeimos, organizacijos 

ar kitos grupės. Iš mūsų gimnazijos  šiame projekte dalyvavo įvairių klasių mokiniai, mokinių taryba. Tai 

priklausė nuo užduoties, kurią gaudavome.  

– Kada mūsų gimnazija įsitraukė į šį projektą? 

– Prie Misijos ,,Laisvės kelionė“ prisijungėme birželio mėnesį. Stovyklėlės ,,Pabūk su manimi – 2017“ metu 

atlikome kelių mėnesių užduotis, o vėliau jas atsakingai vykdėme kiekvieną mėnesį. Prie užduočių atlikimo 

prisidėjo ir buvęs mūsų gimnazijos mokinys Jokūbas Danilaitis. Jis atliko rugsėjo mėnesio užduotį Vilniuje. Tai 

jam tapo nauja patirtimi, pažintimi su miestu, nes ką tik buvo pradėjęs studijuoti, gyventi Vilniuje.  

– Kodėl sumanėte dalyvauti šioje Misijoje? 

– Dalyvauti sumanėme todėl, kad tai buvo puiki proga praplėsti istorijos žinias, aplankyti įvairius istorinius 

objektus bei žymias vietas. 

– Ar už įgyvendintas misijas buvote kaip nors įvertinti ar apdovanoti? 

– Už lapkričio mėnesio įveiktą iššūkį gavome specialų prizą – Lietuvos Respublikos Konstituciją. Kadangi 

mūsų gimnazijos komanda visas užduotis atliko puikiai, todėl esame pakviesti dalyvauti baigiamajame projekto 

Misija ,,Laisvės kelionė“ renginyje. 

– Ačiū už pokalbį ir už tai, jog esate tokia iniciatyvi bei aktyvi . 

 
 

2017 metų vasario mėnesio iššūkis.  

Užduotis. Pažaiskime gyvuosius paveikslus. 

Įsivaizduokite, kaip šiandien galėtų atrodyti Lietuvos  

Taryba.  

 

 

 

   

  2017 metų kovo mėnesio iššūkis. 

 Užduotis. Nusifotografuokite prie kurios nors iš 

 Tarybos narių garbei pavadintos gatvės, mokyklos 

 pavadinimo, skulptūros ar kito objekto. 
 

 

Greta Vasiliauskaitė, III gimn. kl. mokinė 

 
 

 

 



 

„Para Lietuvai“ 

Vasario 17-18 dienomis gimnazijos mokiniai ir vėl susirinko į jau 

tradicija tapusį renginį „Para gimnazijoje“. Šį kartą renginys buvo 

skirtas Lietuvos valstybingumo šimtmečiui. Atvyko drąsiausi ir iššūkių 

nebijantys mokiniai, nes para netradicinė – organizuoti veiklų ir praleisti 

visą parą su mumis atvyko kariškiai. Mums nereikėjo visą parą būti 

užrakintiems gimnazijoje, šį kartą mes galėjome išeiti į lauką. 

        O bijoti nebuvo ko – mes praleidome laiką labai linksmai! 

Šeštadienį susiskirstėme į tris komandas. Komandų kapitonais 

vienbalsiai paskelbėme gerai visiems pažįstamus buvusius 

gimnazijos mokinius - Gintę, Rasą ir Paulių. Aš patekau į Gintės 

komandą. Ir man labai pasisekė! Mūsų komandoje buvo ir 

svečių – Žygimantas, labai jaunas vyrukas, bet skaityti, kad ir 

sunkiai, jau moka  (tačiau būtent jis buvo komandos drąsuolis 

ir nuotaikos užtaisas), ir Aira, draugiška, paprasta ir rankų 

nuleisti neleidžianti komandos narė. 

        Pirmoji mūsų užduotis - paruošti valgį lauke! Kitos komandos 

ėjo šaudyti ir pinti trispalves apyrankes. Valgyti ruošėme 

netradiciškai, lauke. Taigi, turėjome atsinešti vandens, prisiskaldyti  

malkų (kirvis buvo atbukęs, tai sunkino užduotį...), užsikurti ugnį,  

bet valgyti vis dėlto padarėme. Visos komandos turėjo progą išmokti 

šaudyti – buvo pakabintas taikinys. Vėliau kiekviena komanda turėjo 

susiskaičiuoti taškus. Daugiausiai taškų surinkęs mokinys gavo 

galimybę šaudyti ir iš kitokio šautuvo - manęs tarp laimingųjų 

nebuvo, bet pasidžiaugiau už kitus!  

Pavalgę ir jau sušilę, klausėmės kariškio Radzevičiaus 

pasakojimo apie jo kelionę į Ameriką, karines pratybas ir net apie 

miestus, žiūrėjome nuotraukas ir vaizdo įrašus - tikrai įspūdinga.Po 

to buvome ir vėl sušaukti į komandas, gavome užduotį perkurti 

vaikišką dainelę „Išėjo tėvelis į mišką,“. Užduotis nebuvo pati 

lengviausia, nes dainelę reikėjo ir suvaidinti. 

      Atlikę šią užduotį, žinoma,  pavalgėme. Manau, valgymas 

užėmė didžiausią dalį visos paros, nes juk pavalgyti tai reikia... :), o aptingę nuo maisto turėjome eiti į 

sporto salę - kas ėjo,  kas ne. Aš sportuoti negalėjau, todėl užėmiau fotografės poziciją. Visi žaidė 

kvadratą, vėliau krepšinį, skaičiavo taškus. Pasportavę ir vėl pavalgėme :). 

 Na, o protmūšis, žinoma,  buvo paruoštas tikrai ne mūsų lygiui. Kaip mums sakė, protmūšis buvo 

ruoštas tikintis, kad atvažiuos jaunieji šauliukai, bet, mūsų nelaimei, jie nepasirodė. Todėl mūsų komanda iš 

trisdešimt  klausimų, atsakė į šešis, kitos atsakė į šiek tiek daugiau, bet skyrėsi tik 1-2 taškais.  

          Tada vėl pavalgėme ir ėjome žiūrėti filmo apie meilę Lietuvai, apie tą laiką, kai Lietuva dar buvo 

okupuota rusų, ir apie istorijas tų, kurie kovojo už laisvę, kūrė lietuviškus eilėraščius, net vaidinimą apie 

meilę Lietuvai sukūrė. Filmas, nors truko NET dvi valandas, neprailgo (ypač tiems, kurie jo metu 

sugalvojo miegoti). Miegojusiųjų nelaimei iš karto po filmo ėjome į naktinį žygį, kuris vyko lauke, bet 

buvo labai trumpas – užtrukome gal 20-30 minučių, kol radome užuominas. Miestelis pažįstamas, todėl 

orientuotis buvo tikrai labai paprasta. Žinoma, buvo komanda kuri užtruko ilgiau - sugebėjo pasiklysti, 

todėl net kariškiai turėjo eiti jų ieškoti! Po žygio buvome nuvaryti miegoti! Kaip dieną aišku, miegoti 

norėjo tik dalis mokinių (jaunesnių klasių), todėl buvo leista žiūrėti dar vieną filmą, bet galiausiai filmas 

buvo išjungtas, nes jis buvo leidžiamas per garsiai. 

            Sekmadienio rytą nebuvo jokių užduočių, tiesiog pavalgėme, susitvarkėme, aptarėme renginį ir buvome 

išleisti namo. Žinoma, geriausia dalis buvo tai, kad pagaliau atidavė telefonus  

            Namo grįžau su naujais įspūdžiais, išmokusi pasikurti ugnį, mokanti šaudyti ir žinanti, kas yra 

karinė tarnyba. Laukiu kitų metų, kai ir vėl galėsiu dalyvauti „Paroje“! 

 Justė Dvarvydaitė, I gimn. kl. mokinė 

 

 



 

Šoksim, trypsim, žiemą išvarysim! 
 

 Vasario mėnuo nepagailėjo mums šalčio, sniego, 

todėl Užgavėnėms – žiemos išvarymo šventei – toks oras labai 

tiko. Tą dieną I gimnazijos klasės mokiniai vaikščiojo po 

gimnaziją, užsuko į seniūniją ir kvietė visus į Užgavėnių šventę 

miestelio stadione. Kviesliai nereikalavo blynų, o patys 

simboliškai vaišino visus saldumynais. Linksmą šventinę 

nuotaiką dovanojo Gražiškių bendruomenės nariai, pasipuošę 

įvairiomis kaukėmis. Ypač išsiskyrė gražiškiečio Rymanto 

Ramanausko darytos kaukės. Gardžią sriubą virė, blynus kepė 

ir visus kvietė pasivaišinti seniūnijos darbuotojos ir kitos 

bendruomenės moterys.   Visi galėjo ragauti mokinių atsineštų 

blynų. Gražiai sukrautas laužas  laukė Morių. Šiais metais buvo 

organizuotas Morių aprengimo konkursas. Kiekvienai klasei 

reikėjo aprengti Morę, panaudojant dešimt aprangos detalių. 

Nugalėtojais tapo tie, kuriems pavyko tai padaryti greičiausiai – 

6 klasės ir IV gimnazijos klasės mokiniai. Na, o Kanapinio ir 

Lašininio kovą laimėjo, žinoma, Kanapinis. Šokdami aplink 

degantį laužą, vijome žiemą iš kiemo, bet, ko gero, ji mums 

nepasidavė, nes dar ir dabar šaltukas – neretas svečias.  Sauliaus Ringio nuotrauka 
Laima Grudzinskaitė, I kl.mokinė 

 

 
 

 
 

„Meilė savo esme yra herojiška. Ji tampa tokia, kai būtina. Meilė 

bevardė, romi, ji nereikalauja atlygio, ji visada pasiruošusi padėti,“ – 

kažkada rašė  V. Berry. Meilė lydi mus nuo gimimo iki pat gyvenimo 

galo. Vasario 14-oji – įsimylėjėlių diena. Gimnazijos fojė kabantis 

skelbimas bei Valentino paštas kvietė nepamiršti, jog artėja meilumo 

sklidina diena.  Jau nuo antradienio gimnazijos erdves puošė širdelės, 

įvairūs užrašai, primenantys, kad reikia paminėti Šv. Valentino dieną. 

Trečiadienį, per pačią šventę, nuo pat ryto mokinių ir mokytojų rūbus 

puošė širdelės. Per pirmąsias pamokas mokiniai klasėse sulaukė svečių, 

kurie kvietė vyresnių klasių mokinius į renginį vakare ir dalino meilės 

laiškelius bei anketas. Jose buvo keletas tradicinių bei keletas neįprastų klausimų. Pavyzdžiui,  paklausus, ką 

labiausiai myli, mokiniai ir mokytojai atsakė labai įvairiai: šuniuką, vaikus, mamą sportą, gyvenimą... Bet 

originaliausias atsakymas buvo  – aš myliu Jus visus! Vėliau antro aukšto sienelė buvo papuošta didele 

širdimi, sudėliota iš mokinių atsakymų lapelių. Per pertraukas skambėjo meilės dainos, kurios privertė visus 

nusišypsoti  ir pasveikinti vieni kitus su šia gražia švente. 

 Vakare vyko renginys „Ir tą jausmą – meile pavadino“. Mokiniai uoliai ruošėsi šiam renginiui ,nes 

kiekviena klasė iš anksto žinojo temą bei spalvą, kurią vėliau akcentavo pasirodymuose. Renginį vedė II 

gimnazijos  klasės mokinės Deimantė ir Gabrielė, kurios pačiais gražiausiais žodžiais kalbėjo apie meilę.. 

Klasės atskleidė  vaikišką, vienpusę, tragišką, aistringą, tėvynės bei šeimos meilę. Visi nuotaikingai nusiteikę 

stebėjo klasių pasirodymus. Galiausiai mokiniai, rengę Valentino dieną, visi kartu padainavo dainą „Aš tikrai 

myliu Lietuvą“. Na, o po jos šoko, trypė, kaip kas gebėjo ir norėjo. 

 Laura Petrulytė, II gimn. kl. mokinė 

 

 

 

 



 

 
 

 Visai neseniai mūsų  gimnazijoje lankė psichologas,  dirbantis treneriu. Jo paskaitų 

atskirai klausėsi mokiniai, tėvai, mokytojai. Mano klasės mokiniams psichologas daug  pasakojo iš 

savo gyvenimo patirties. Sužinojome, kad jis siekė visai kitokio mokslo, bet jo hobis buvo 

sportuoti, todėl  vėliau tapo netgi treneriu. Šiuo darbu jis patenkintas. Mums pateikė pora 

žaidimų, kurių metu supratome,  kaip lengva save peikti ir kaip sunku girti. Taip kaip ir kiekvienas 

psichologas pasakojo apie jausmus, nes kai kuriems žmonėms juos sunku valdyti. Kartais sunku 

kalbėti viešai vien dėl to, jog bijome būt sukritikuoti. Po tokių žodžių galėjome labiau suprasti, 

kodėl vieniems šnekėti lengviau, o kitiems sunkiau ir kad kiekvienas kalbėjimas mums po truputį 

padeda tobulinti viešėją kalbą. Suvokėme, kad kiekvieno iš mūsų nuomonė skiriasi, kad dėl to 

žmonės neturėtų kritikuoti. Taigi, pokalbis su psichologu buvo tikrai naudingas ir manome, kad 

kiekvienas naujas žmogus, apsilankęs mūsų gimnazijoje,  suteikia vis kažką naujo ir nukreipia mus 

teisinga kryptimi. Lauksime daugiau tokių įdomių ir nepaprastų paskaitų! 

  Gabija Jeseliūnaitė ir Evelina Miliauskaitė, I gimn. kl. mokinės 
 

 

DĖKOJAME... 
 

Nuoširdžiausią AČIŪ sakome mokytojoms Redai Kulikauskienei ir Jurgitai Navikienei už 

gražias lietuviškumą atspindinčias dekoracijas, visiems mokiniams  ir mokytojams, kurie 

prisidėjo prie tautinių tradicijų puoselėjimo, minint Lietuvos valstybės atkūrimo 

šimtmetį. 

  
  

SVEIKINAME.... 
  

.... gimnazijos mokinių komandą ir jų mokytoją 

Audrių Strazdą, 2017–2018 m. m. Lietuvos kaimo 

vietovių mokyklų žaidynių berniukų (gim. 2001 ir 

jaunesnių) tinklinio zoninėse varžybose 

iškovojusią I vietą.  

.... Deimantę Povilaitytę, II gimn. klasės mokinę, 

Vilkaviškio rajono mokinių chemijos olimpiadoje 

laimėjus II vietą (mokyt. Gintarė Zdanavičienė), 

biologijos olimpiadoje (mokyt. Janina Vasaitienė) 

laimėjus III vietą, o rajono dailės olimpiadoje 

laimėjus I vietą (mokyt. Vilma Brazauskienė). 

          ... Živilę Ulevičiūtę, Vilkaviškio rajono mokinių 

lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje (11-12 klasių mokinių grupėje) laimėjus III vietą. Mokytoja 

Aldona Adomaitytė. 

 
 

Mūsų abejonės yra išdavikai, kurie priverčia pralaimėti ten, kur dažnai galėtume laimėti, jei tik 

nebijotume bandyti. (Viljamas Šekspyras) 

 

 
Laikraštį parengė Laura Povilaitytė, Laura Petrulytė, Greta Vasiliauskaitė, Laima Grudzinskaitė, Evelina 

Balčiūnaitė, Justė Dvarvydaitė, Gabija Jeseliūnaitė, Evelina Miliauskaitė ir mokytoja A. Adomaitytė. Maketavo 

Indrė Brazaitytė. 


