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              SU 
VALENTINO     
DIENA! 

    Mes mylime laisvę 

ir džiaugiamės, jog 

galime laisvai mylėti 

bei būti mylimi. 
      VASARIO 14-OJI 

MEILĖS DIENA! 



Mokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijosMokyklos realijos 

Meninio skaitymo konkursas 
 

Sausio 24 dieną mūsų mokykloje vyko Meninio skaitymo konkurso atranka. Iš gana gausaus dalyvių būrio reikėjo 
išsiaiškinti kas atstovaus mokyklai miesto konkurse. Nuskambėjus poezijos posmams, nuaidėjus prozos tekstams, komisija ilgai 
svarstė, kas buvo geriausi. Galiausiai paaiškėjo, jog I vietą laimėjo Tumas Ašmonas iš 8a. II viet ą pasidalijo Sabina Zenčenko iš 6a 
ir Greta Kabelyt ė iš 6b. III vieta  atiteko Ievai Mažeikaitei iš 7a ir Edgarui Mosiejui iš 8a. 

Vasario 1 dieną I vietos laimėtojas Tumas Ašmonas sėkmingai atstovavo mūsų progimnazijai Meninio skaitymo konkurse 
mieste. Ten jis laimėjo III viet ą. Š a u n u o l i s! Sveikiname! Turime padėkoti ir Tumo lietuvių kalbos mokytojai Mildai Burokaitei, 
kuri taip šauniai paruošė mokinį. Ačiū. 

 
Pasidžiaukime konkurso akimirkomis... 

 

 
Gerai nusiteikę dalyviai laukia savo pasirodymo 
 
 

         
Atrankos dalyviai su savo mokytojomis                                 Tumas Ašmonas – III vietos laimėtojas Meninio 

skaitymo konkurse mieste 

 
2 



Reikia žinotiReikia žinotiReikia žinotiReikia žinoti 
VASARIO 16-OJI  –  NEPRIKLAUSOMYB ĖS PASKELBIMO DIENA  

 
 

1918 metų vasario 16 dieną aktyvūs Lietuvos 
žmonės, vedami Jono Basanavičiaus, paskelbė savo 
tautos nepriklausomybę nuo Rusijos. Nuo tada mes ir 
turime Vasario 16-osios dienos šventę. 

Mokiniai šią datą dažnai painioja su Kovo 11-
ąja. Ši diena yra Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo  
diena, kai 1990 metų kovo 11 dieną lietuviai, vedami 
Vytauto Landsbergio, atkūrė valstybės 
nepriklausomybę nuo okupantės Sovietų Sąjungos. 

Kadangi mūsų laikraštis nėra abejingas 
Lietuvos istorijai, tai „Pertraukos“ žurnalistai šiame 
numeryje uždavė keletą klausimų istorijos mokytojai 
Jūratei Čiūrienei apie Lietuvos valstybingumui svarbią 
datą – Vasario 16-ąją. Taip pat klausėme mokinių, ką jie žino apie šią valstybinę šventę. 

 

Istorijos mokytoja Jūratė Progimnazijos mokinių atsakymai 

   Kur ir kada buvo pasirašytas Lietuvos 
Nepriklausomybės aktas? 
Nepriklausomybės aktas buvo pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 
1918 m. vasario 16 dieną. 
 
   Kiek tarybos narių pasirašė Nepriklausomybės aktą? 
Jį pasirašė 20 žmonių. 
 
   Kokiame laikraštyje buvo paskelbtas Vasario 16 dieną 
pasirašytas aktas? 
„ Lietuvos Aide“, tačiau greitai šį leidinį buvo įsakyta 
konfiskuoti. 
 
   Kas ir toliau valdė Lietuvą po Nepriklausomybės akto 
pasirašymo? 
Kurį laiką valdė vokiečiai. 
 
   Kada Rusija pripažino Lietuvos nepriklausomybę? 
1920 m. 
 
 
    Dėkojame mokytojai, kuri sutiko pasidalinti savo žiniomis ir 
papildyti mūsų istorijos žinias. Ačiū. 

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena                
(Vytas Zaluba iš 4c). 

 
Nepriklausomybės diena (Danis Špak iš 4c). 

 
Nežinau (Mantas Vaičiakas iš 5b). 

 
Nežinau (Nojus Šatinskas iš 5b). 

 
Nepriklausomybės diena (Rokas Uznys iš 5b). 

 
Nieko nežinau (Kristina Šudeikytė iš 5b). 

 
Nepriklausomybės diena (Karolis Kniura iš 5c). 

 
Nepriklausomybės diena (Deividas Survilas iš 5b). 

 
Nieko nežinau (Lukas Šakinis iš 5b). 

 
Nepriklausomybės diena (Gediminas Leščiauskas 

iš 5a). 
Labai džiaugiamės, jog apklausti mokiniai 
žino, kas yra Vasario 16-oji, bet liūdina, jog yra 
ir tokių vaikų, kurie apie šią datą nieko 
nežino... 

 

Parengė Deina, Urtė, Milanas 
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Kūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelisKūrybos kampelis 

Epistolinis laiškas „Kuo man brangus vanduo?“ 
 

Mielas drauge, 

 

Noriu pasidalinti savo mintimis apie mūsų gyvybės šaltinį – vandenį. Juk ir tu, ir aš kasdien geriame 
vandenį, bet turbūt retai susimąstome apie jo svarbą. Iš vandens gauname gyvybinės energijos, stiprybės, 
atgaivos savo kūnui. Keliaudami gėrimės įspūdingiausiais kriokliais, vandenynų ir jūrų bangomis, upių 
vingiais, skaidriais ežerais. Taip pamaloniname savo sielą. 

Ar žinojai. kad žmogaus organizme yra maždaug 65 – 70 procentų vandens? Jo yra visose ląstelėse, bet 
kai kuriuose audiniuose bei organizmuose jo kiekiai skirtingi. Nevalgęs žmogus gali išgyventi keliasdešimt 
parų, o negerdamas vandens – vos keletą dienų. Organizme esantis vanduo įtakoja medžiagų apykaitą, įvairias 
chemines reakcijas, nes vanduo yra daugelio medžiagų tirpiklis. Įsivaizduoji, jei ne vanduo, mes net 
neišgyventumėme! 

Internete skaičiau, kad 97 procentai vandens yra negeriamas, 2 procentai vandens slūgso ledynuose ir tik 
1 procentas yra naudojamas žmonių reikmėms. Negalėjau tuo patikėti! Kiek vandens išteka be reikalo. 
Dauguma žmonių to nežino ir eikvoja vandenį netaupydami. Norisi tiesiog šaukti: „Ei ,žmonės, taupykime 
vandenį!“  

Vanduo nėra vien gyvybės šaltinis. Kartais jis tampa viską griaunančia jėga. Paskutiniu metu dažnai 
išgirstame nemalonių žinių apie vandens sukeltas katastrofas. Girdėjau, kad rudenį dideli potvyniai niokojo 
Veneciją. O dar visai neseniai didžiulis cunamis nusiaubė Japoniją. Per tokias katastrofas nukenčia žmonės, 
pradeda plisti ligos, epidemijos. Būna daug skausmo ir netekčių. 

Savo laišką noriu pabaigti linksma gaidele. Vasarą teko pamatyti neapsakomo grožio krioklių, fiordų 
ramybę ir Atlanto vandenyno didybę. Mane užplūdo neapsakomas jausmas ir dar didesnis noras saugoti gamtos 

grožį. Aš, tu ir mano draugai turime 
mylėti gamtą ir tausoti vandenį. Juk 
vanduo yra visos gyvybės pradžia! 

 
Sudiev, mano mielas drauge. 

 
 
 
                                             

Martynas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Laiško autorius Martynas Brezgys iš 7c klasės 
 
 
 

Kitame numeryje spausdinsime dar vieną laišką. 
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Anekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelisAnekdotų kampelis 

Ateina Petriukas į mokyklą. Mokytoja jo klausia: 
-Koks skaičius eina po 8? 
- Devyni. 
- Šaunuolis. Kas tave išmokė pažinti skaičius? - vėl klausia mokytoja. 
- Tėtis. 
- Puiku. Na, o koks skaičius eina po 10? 
- Valetas, - atsako Petriukas. 
 

Mikė Pūkuotukas guodžiasi Knysliukui: 
- Knysliuk, man atrodo, kad šitos bitės keistos, neteisingos ir neša blogą 

medų... 
- Mike, tai musės... 
 

Prie dangaus vartų prieina juodaodis. 
- Kas toks būsi? - klausia šventas Petras. 
- Leonardo DiCaprio. 
- Alio, šefe, aš kažko nesuprantu... Tai „Titanikas" nuskendo ar sudegė? 
 

Vyksta geografijos pamoka. Mokytoja klausia: 
- Vaikai, kur yra Makedonija? 
Jasikevičius kelia ranką aukščiau už Petriuką ir atsako: 
- Pusfinalyje! 
 

Autobuse. 
- Vaikeli, leisk man atsisėsti, man kojas skauda... - skundžiasi močiutė. 
- O jūs vaikystėje leisdavote vyresniems atsisėsti? - klausia vaikinas. 
- Tai žinoma. 
- Todėl ir skauda. 
 

- Kodėl blondinė negalėjo parašyti skaičiaus 11? 
- Nes nežinojo, kuris vienetas rašomas pirmas. 

 
Vaikas klausia tėvo: 

- Tėti, atsimeni tą granatą po daržine? 
- Prisimenu. 
- Tai aš ją į mokyklą nusinešiau. 
- Oi, ir vėl mane direktorius kvies į mokyklą. 
- Koks direktorius? Į kokią mokyklą? 
 

Petriukas pirmą kartą po žiemos maudosi upėje. 
Vanduo dar šaltokas. 

- Ir kada gi jie atsuks šiltą vandenį? - įsibridęs niurna jis. 
 
 

Parengė Augustė 
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Kryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelisKryžiažodžių kampelis    

Kryžiažodis   Š I R D E L Ė 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klausimai 
1. Kokia šventė švenčiama vasario 14 dieną? 
2. Koks simbolis reiškia meilę? 
3. Kas šaudo meilės strėlėmis? 
4. Koks lietuvių meilės deivės vardas? 
5. Ką dovanoja vyrai merginoms, žmonoms per Valentino dieną? 
6. Kiek žmonių, gindami laisvę, mirė per Laisvės gynėjų dieną? 
7. Dėl ko žmonės per Laisvės gynėjų dieną gynė ir saugojo svarbius pastatus?   Dėl.... 
8. Koks Laisvės gynėjų dieną žuvusios merginos vardas? 
9. Kokia televizija transliavo Sausio 13 dienos įvykius? 
10. Kokia karinė mašina buvo naudojama sovietų kareiviams bandant užimti televizijos bokštą? 

 

Parengė Mindaugas 
 
 
 

RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija 
Žurnalistai: Urtė 7c, Deina 7c, Mindaugas 7a, Augustė 5b, Milanas 5b. 
Mokinius konsultuoja lietuvių kalbos mokytoja R. Žiliutė. 
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