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Su kokiomis mintimis  
aštuntokai žengė  
į rugsėjo 1-ąją?

Greitai prabėgo įspūdžių ir smagių akimirkų pilna vasara. Visi, 
aišku ja mėgavosi ir ilsėjosi nuo mokslų. Dauguma buvo išsiilgę kla-
sės draugų ir mėgstamų mokytojų.

Visi mokiniai prisiminė ir tai, kad reiks kaip ir kiekvienais metais 
gultis ir keltis anksti į mokyklą. Nereiks ir sukti galvos ką kiekvieną 
dieną reiks veikti – veiklos ir taip bus į valias. 

Kaip visi žinome, šie metai mūsų mokykloje aštuntokams jau pa-
skutiniai. Į rugsėjo 1-ąją šioje mokykloje jie žengė paskutinį kartą. 
Mums – tai paskutiniai metai mokykloje, kada dar galime praleisti 
laiką su savo bendraklasiais ir jau pažįstamais mokytojais. Taigi ko-
kios mintys apėmė aštuntokus žengiant į rugsėjo 1-ąją?

Visi tikriausiai labai susimąstė apie tai, kad šie metai mokyklo-
je bus galutiniai, po kurių visi išsiskirstys į skirtingas mokyklas ir 
pradės savo naują gyvenimo etapą. Todėl aštuntokams šiais mokslo 
metais reikia visą laiką išnaudoti bendravimui su bendraklasiais ir 
mokytojais.

Kiekvienas aštuntokas susimąstė ir apie savo tolimesnę ateitį: į ko-
kią mokyklą jis norės eiti, kuo norės būti užaugęs ir kaip pavyks pa-
rašyti stojamuosius į geras mokyklas?

Susimąstai, kad bus skaudu ir liūdna, kai teks išsiskirti su jau gerai 
pažįstamais bei mėgstamais mokytojais, ir savo klasės draugais. Jie 
tau buvo lyg antroji šeima: rūpindavosi ir padėdavo įveikti sunku-
mus.

Susimąstome, kad naujoje mokykloje bus viskas visiškai kitaip. 
Bus viskas nauja, nepažįstama, nauji mokytojai ir klasės draugai, vi-
sai kita aplinka. Kai tiek daug pokyčių, gali būti ir nedrąsu. Tikriau-
siai jausimės kaip ir būdami pirmokėliais – nedrąsūs ir pasimetę. 
Gausime visiškai naują šeimą: nauji klasės draugai ir mokytojai. Vėl 
iš naujo reiks susipažinti su nauju kolektyvu ir tapti jo dalimi.

Štai kokios mintys lydėjo ir lydės iki pat mokslo metų pabaigos aš-
tuntokus. Jie turėtų pasimėgauti ir gerai praleisti šiuos mokslo metus 
drauge, išlikti geros nuotaikos ir per daug nesijaudinti dėl stojamųjų, 
ir mokslų bei išsimiegoti!!!  
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Nr.  1 Mokytojų interviu

Jurgita Zinkienė (pavaduotoja, lietuvių k.)

1. Tolerancija – labai labai didelė pa-
garba.

2. Tiesą sakant gerai neatsimenu, 
bet, kad pasišaipymų buvo tai ti-
krai.

3. Manau jog paauglystėje buvau ti-
krai tolerantiška.

4. Iš tiesų manau, kad kiekviena 
klasė buvo ir yra skirtinga, o skir-

tingose klasėse dažniausiai yra 

nevienodos situacijos. Taigi visur 
skirtingai, bet kartais, žinoma, gali 
ir nesiskirti.

5. Kai pamatau netolerantišką elgesį 
už mokyklos ribų tuomet yra labai 
sudėtinga tylėti ir nieko nedary-
ti, tačiau kartais yra situacijų kai 
kištis į svetimus reikalus yra netgi 
netolerantiška, juk tai ne tavo rei-
kalas ir panašiai... 

Justina Vilutytė (žmogaus sau-
ga/chemija)

1. Tolerancija – tai reiškinys kai žmo-
gus prisitaiko prie socialinės aplin-
kos, sugeba susigyventi su šalia 
esančiais.

2. Man asmeniškai paauglystėje ne-
teko kaip nors ypatingai susidurti 
su netolerantišku elgesiu.

3. Taip, su visais draugavau.
4. Manau, kad net karta labai ne-

tolerantiška, nes jiems trūksta 
pagarbos, vidinių įsitikinimų, o 
labiausia jie pamiršta tai ką atsi-
neša iš tėvų.

5. Pamačiusi netolerantišką elgesį 
už mokyklos ribų stengiuosi tai 
sustabdyti.

Eglė Taleišienė (fizika)

1. Man tolerancija yra pakantumas kie-
tiems.

2. Mokykloje man tikrai teko susidurti 
su netolerantišku elgesiu.

3. Tikrai stengiausi būti labai toleran-
tiška.

4. Anksčiau apie toleranciją nebuvo tiek 
daug kalbama, o dabar į tai atkrei-
piama daug daugiau dėmesio. Dėl 
to,kad keičiasi aplinka tai tuo pačiu 
keičiasi ir tolerancijos supratimas, 
svarba. 

5. Kai pamatau negražų elgesį už mo-
kyklos ribų aš į jį reaguoju tik tada 
jeigu tai yra mūsų mokyklos moki-
niai, jei tai kiti žmonės aš nereaguoju 
niekaip, bet apie tai kalbuosi su savo 
pačios vaikais.

1. Kas jums yra „tolerancija“?
2. Ar paauglystėje teko susidurti su netolerantišku elgesiu?
3. Ar paauglystėje buvote tolerantiškas?
4. Palyginkite dabartinių mokinių elgesį su savo bendraklasių, draugų elgesiu 

anksčiau tolerancijos atžvilgiu.
5. Kaip reaguojate kai pamatote netolerantišką elgesį už mokyklos ribų?
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Ruduo
Rudeniška girlianda

Šiai rudeniškai girliandai reikėtų:
1. Dirbtinių arba iš popieriaus 

pagamintų, įvairių arba pasi-
rinktos formos, lapų. Jų kiekio 
reikėtų pagal girliandos ilgį.

2. Pasirinktos spalvos siūlo arba 
virvutės.

3. Adatos

Darbo eiga:
1. Paimti įvairių arba pasirinktos 

formos lapų ir sugalvoti jums 
patinkantį lapų eiliškumą.

2. Paėmus siūlą arba virvutę su 
adata sukabinti lapus vieną su 
kitu į girliandą.

Spalvotasis klevų lapų dubenėlis
Jam paruošti reikės:
1. Dirbtinių klevo lapų.
2. PVA klijų. 
3. Storesnio teptuko.
4. Baliono.

Darbo eiga:
1. Pripūtus balioną, ant jo 

užtepti klijų ir uždėti 
pirmąjį lapą.

2.  Taip klijuoti lapus iki 
norimo dydžio ir pa-
likt išdžiūt.

3.  Išdžiūvus klijams su-
sprogdinti balioną ir 
mėgautis rankų darbo 
dubenėliu.
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Nr.  1
Keisčiausi pasaulio gyvūnai
Žuvis-lašas (blobfish)

Žuvis–lašas – giliavandenė jūros dugno žuvis, priklausanti buožgalviniųplernių 
šeimos paprastųjų buožgalvių plernių genčiai.

Dėl savo neįprastai bjaurios išvaizdos gličius drebu-
čius primenanti žuvis-lašas buvo paskelbta Didžiosios 
Britanijos mokslo festivalyje Niukasle bjauriausiu pada-
ru Žemėje.

Žuvis–lašas priskiriama prie endeminių rūšių. Ji gy-
vena pietryčių Australijos pakrantėje ir prie Tasmani-
jos krantų. Gyvenamoji aplinka siekia apie 600–1200 m 
gylį, kur slėgis dešimtis kartų viršija įprastą. Visą laiką 
ji praleidžia tūnodama gelmėje.

Galvos priekinėje dalyje yra atauga, panaši į nosį, 
šalia kurios abejose pusėse yra akys. Viena iš šios žu-
vies ypatybių – ji neturi plaukiojimo pūslės, kuri di-
deliuose gyliuose dėl patiriamo didžiulio spaudimo 

tiesiog negalėtų atlikti savo funkcijos. Išsilaikyti žuviai reikiamoje padėtyje padeda 
drebučius primenančio kūno tankis, kuris yra nedaug didesnis nei vandens. Tai pade-
da jai plaukioti be didesnių energiją eikvojančių pastangų. Ji neturi išvystytos musku-
latūros, todėl išžiojusi nasrus lėtai plaukioja arba tūno vienoje vietoje tykodama 
praplaukiančio grobio ir prarydama smulkius vėžiagyvius. Kitas ypatingas bruožas – 
žuvis padėjusi ikrus „sėdi“ ant jų tol, kol neišsirita palikuonys. Rūpestis palikuonimis 
nedingsta ir po jų pasirodymo.

Ši žuvis minta daugiausia omarais ir krabais, todėl dažnai kartu su jais patenka į 
žvejų tinklus ir žūsta, nors pati yra nevalgoma. Žuvis-lašas yra nykstantis gyvūnas.

Narvalas
Narvalas – narvalinių šeimos banginis, kūnu panašus į baltąjį delfiną ir Iravadžio 

delfiną. Retai sutinkamas piečiau 70° šiaurės platumos. Narvalas ir baltasis delfinas 
yra vienintelės narvalinių šeimos rūšys, galbūt giminingas yra ir Iravadžio delfinas. 
Narvalai minta žuvimis ir kalmarais.

Rūšies pavadinimas kilęs iš senovės norvegų žodžio náhvalr, reiškiančio „banginis 
lavonas“. Tai greičiausiai susiję su suaugusio narvalo odos baltai pilka spalva arba 
narvalo sugebėjimu gulėti pilvu į 
viršų nejudant keletą minučių.

Išskirtiniausia narvalų patinų sa-
vybė yra viena labai ilga iltis, kuri 
yra dantis augantis iš viršutinio 
žandikaulio kairės pusės. Iltis gali 
būti iki 2,8 m ilgio ir sverti iki 10 
kg. Vienas iš 500 patinų turi ir an-
trą iltį, kuri atsiranda, kai dešiny-
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sis dantis, paprastai mažas, taip pat išauga. Retais atvejais iltį turi ir narvalų patelės.
Ilties paskirtis ilgai buvo diskutuotina. Pagal ankstyviausias mokslines teorijas 

buvo spėjama, kad iltis naudojama pramušti ledą, dengiantį narvalų paplitimo arealą 
Arkties vandenyne. Pagal kitus spėjimus iltis yra echolokacijos priemonė. Pastarai-
siais metais mokslininkai linksta prie išvados, kad iltis pirmiausia naudojama kaip 
patinų pasirodymo prieš pateles priemonė: didžiausias iltis turintys patinai greičiau 
patraukia pateles.

Kaip ir dramblių iltys, nulūžusios narvalų iltys neatauga.

Saiga
Saiga – porakanopių būrio, dykaraginių šeimos žinduolis. Saigos gyvena Vidurio 

Azijos stepėse nedidelėje Rusijos teritorijoje, Mongolijoje ir Kinijoje.
XVII amžiuje į vakarų pusę jos buvo paplitusios iki Karpatų. XIX amžiaus pabai-

goje ir XX amžiaus pradžioje saigos buvo beišnykstančios dėl besaikės medžioklės. 
Kinijoje žmonės ilgą laiką manė, jog tarytum gintariniai patinų ragai turi gydomų-
jų savybių, todėl masiškai medžiojo saigas, kol jų beveik neliko. Nuo 1919 metų jos 
saugomos. Šiandien šių gyvūnų populiacija išaugo iki 1,3 milijono, tačiau jie paplitę 
palyginti nedidelėje teritorijoje.

Nuo kitų dykaragių saigos skiriasi tik joms būdinga didele nosimi (veikiančia kaip 
efektyvus filtras dulkėms sulaikyti), labai panašia į trumpą straublį. Jos laikosi dide-
lėmis bandomis, nuo kelių šimtų iki tūkstančio gyvūnų ir nuolat klajoja ieškodamos 
maisto. Gyvūnai juda maždaug 6 kilometrų per valandą greičiu ir per dieną nukeliau-
ja apie 50 kilometrų. Dažniausiai saigos neskubėdamos vaikštinėja ir dairosi tinkamo 
maisto, tačiau išgąsdintos puola bėgti dideliu greičiu, nekreipdamos dėmesio į jokias 
kliūtis. Jeigu netikėtai pasikeičia oras, jos tuoj pat traukia į saugesnes vietas. Saigos 
gali išvystyti iki 60 kilometrų per valandą greitį.

Artėjant žiemai saigos traukia į pietus ieškoti vešlesnių ganyklų. Rudeninių migra-
cijų metu būriai nukeliauja nuo 250 iki 400 kilometrų. Pavasario pradžioje iš žiemos 
ganyklų pirmi sugrįžta patinai. Truputį 
vėliau atkeliauja patelės su jaunikliais.

Vasarą, žiemą ir migruodamos saigos 
maitinasi žolėmis, daugiamečiais auga-
lais ir žemaūgiais krūmais. Saigos minta 
ir nuodingais arba nemalonaus skonio 
augalais, kurių neėda kiti žolėdžiai. Ės-
damos sultingus lapus saigos gauna pa-
kankamai skysčių. Jos gali ilgą laiką iš-
tverti negėrusios, tad saigoms labai retai 
tenka ieškoti vandens. Vasarą gyvūnai 
didesnę dienos dalį ilsisi, ganosi tik švin-
tant ir saulei leidžiantis. Žiemą saigoms 
tenka ieškoti maisto visą dieną.

Aš manau, kad žmonės turėtų sužinoti apie šiuos gyvūnus ne dėl jų keistumo, o 
dėl jų įdomumo.
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Jungtinės Amerikos Valstijos (su-

trumpintai JAV arba Jungtinės Valstijos) 
yra valstybė Šiaurės Amerikoje, sudary-
ta iš penkiasdešimties valstijų ir federa-
linės apygardos. JAV taip pat priklauso 
keletas teritorijų bei užjūrio autonomijų, 
esančių Karibų jūros regione ir Ramiaja-
me vandenyne. Didžioji valstybės dalis 
yra centrinėje Šiaurės Amerikos dalyje, 
kur yra 48 valstijos bei sostinė Vašingto-
nas (federalinėje Kolumbijos apygardo-
je). Didžiausias miestas – Niujorkas.

Pagal plotą (9,83 milijonų km2) ir gy-
ventojų skaičių (apie 306 milijonai) JAV 
yra trečia pagal dydį pasaulio valstybė. 
JAV užima 40 proc. Šiaurės Amerikos te-
ritorijos.

Valstybę skalauja du vandenynai – 
Atlanto ir Ramusis.

Nuo XIX amžiaus antrosios pusės 
Jungtinės Valstijos pasaulyje pirmau-
ja mokslinių tyrimų ir technologinių 
naujovių srityse. 1876 m. Aleksandrui 
Grahamui Belui buvo suteiktas pirma-
sis Jungtinėse Valstijose patentas telefo-
nui. Tomo Edisono  laboratorijoje buvo 
sukurtas gramofonas, pirmoji ilgalaikė 
elektros lemputė ir pirmoji perspektyvi 
filmavimo kamera. Nikola Tesla buvo 
pirmasis atradęs kintamąją elektros sro-
vę. Tesla išrado radiją ir kintamosios 

elektros srovės energijos varomą variklį. 
XX amžiaus pradžioje Ransomo Oldso ir 
Henrio Fordo automobilių kompanijos 
išpopuliarino konvejerių liniją. 1903 m. 
broliai Raitai įvykdė pirmąją ilgalaikį 
sunkesnio už orą pilotuojamo motorinio 
lėktuvo skrydį.

Jungtinių Valstijų gyventojų surašy-
mo biuras yra apskaičiavęs, kad šaly-
je gyvena 306 759 000 žmonių. Anglų 
kalba Jungtinėse Valstijose yra faktiškai 
nacionalinė.  Ispanų kalba taip pat yra 
dažniausiai šalies mokyklose mokoma 
užsienio kalba.

Jungtinės Amerikos Valstijos – dau-
giakultūrė šalis. Šalyje gyvena labai 
daug įvairių etninių grupių, vyrauja tų 
tautų tradicijos ir vertybės. Išskyrus da-
bar jau gan mažą JAV gyventojų skaičių 
sudarančių vietinių indėnų ir havajie-
čių, beveik vis amerikiečiai ir jų protė-
viai atvyko arba imigravo į dabartinę 
šalies teritoriją per pastaruosius penkis 
šimtmečius.

Pirmasis pasaulyje komercinis filmo 
pristatymas vyko Niujorke 1894 metais. 
Holivudo filmai šiandien dominuo-
ja pasaulinėje kino industrijos rinkoje.
Amerikiečiai yra daugiausiai televiziją 
žiūrintys žmonės pasaulyje

Ritminiai ir lyriniai Afrikos amerikie-
čių muzikos stiliai iš esmės labai smar-
kiai paveikė JAV muziką, kuri skyrėsi 
nuo europinių tradicijų. Hiphopas ir 
House – tai vėliausi Jungtinėse Valstijo-
se sukurti muzikos stiliai. Nuo XIX am-
žiaus antrosios pusės Jungtinių Valstijų 
nacionaliniu sportu yra laikomas beis-
bolas. Amerikietiškasis futbolas, krepši-
nis ir ledo ritulys yra kiti trys vyraujan-
tys profesionalaus komandinio sporto 
žaidimai. Nors daugelis pagrindinių 
JAV sporto žaidimų išsivystė remiantis 
Europos tradicijomis, krepšinis, tinkli-

Jungtinės Amerikos Valstijos
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nis, riedlenčių, snieglenčių sportai yra 
Išrasti Jungtinėse Valstijose.

JAV taip pat yra vieni gražiausių pa-
saulio krioklių.

Visi mes kartais pasvajojame apie tylą 
ir ramybę, bet tikriausiai nustebsite suži-
noję, kad žmogus negali iš tikrųjų ilgai 
ištverti tylos. Tyrimais įrodyta, kad vi-
siškos tylos sąlygomis, po labai trumpo 
laiko žmogus patiria streso būklę ir pa-
lūžta. Daugiausia žmogui yra pavykę iš-
tverti visišką tylą – vos 45 minutes.

Jungtinėse Amerikos Valstijose, Mine-
apolyje įsikūrusioje Orfieldo laboratori-
joje egzistuoja „beaidis“ kambarys (angl. 
Anechoicchamber) arba kitaip perfraza-
vus „kambarys be aido“.  Jis sulaiko net 
99,99% viso mus supančio triukšmo, todėl 
yra užregistruotas Gineso rekordų knygo-
je, kaip tyliausia vieta mūsų Žemėje. 

Dažytos kalvos rytinėje Oregono vals-
tijos dalyje yra vienas įspūdingiausių 
JAV gamtos paminklų. Išmargintos to-

kiu įspūdingu spalvų spektru, jog atrodo 
lyg tas kalvas specialiai būtų išdailinęs 
dažais žmogus, todėl jos taip ir pavadin-
tos – Dažytomis kalvomis. 

Kaip ant dailininko dažų paletės, spal-
vos ant Dažytų Oregono kalvų kinta pri-
klausomai nuo krentančios ant jų švie-
sos, oro sąlygų ir metų laikų. 

JAV priimta nemažai įdomių ir juokin-
gų įstatymų, tokių kaip:

* Baltimorėje draudžiama ateiti į teatrą 
su liūtais.

* Aliaskoje draudžiama žadinti mie-
gančias meškas dėl to, kad norite jas nu-
fotografuoti.

* Oklahomoje draudžiama atsikąsti 
kąsnį ne savo hamburgerio.

* Indianoje draudžiama maudytis vo-
nioje nuo Spalio iki Kovo mėnesio.

* Sent-Liuise draudžiama sėdint ant 
tilto gerti alų iš kibiro.

* Harforde draudžiama pereiti gatvę 
ant rankų.

* Kalifornijoje draudžiama į baseiną 
įvažiuoti su dviračiu.

* Konektikute draudžiama dvirati-
ninkams važinėti didesniu nei 100 km/h 
greičiu.

*Arkanzase draudžiama sekmadie-
niais tualete šikant žiūrėti į dangų …

* Tobstauno mieste vyrams ir mote-
rims virš 18 metu draudžiama šypsotis 
jei priekyje trūksta nors vieno danties.
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Šūkis 

Šaškių žaidimas - tai taip 
pat sportas 

       Šaškės – abstrakčios strategijos ir taktikos stalo 
žaidimas, skirtas žaisti dviem žaidėjams. Paprastosios 
(Lietuvoje paplitusios) šaškės žaidžiamos ant 8x8 langelių 
šachmatų lentos su 24-iomis šaškėmis (12 šviesių ir 12 
tamsių). 

       Šaškės yra jaunesnis žaidimas už šachmatus. 
Panašus į šaškes žaidimas rastas archeologinių kasinėjimų 
metu Egipte ir datuojamas 600 metų prieš mūsų erą. Į 
Europą ankstesnioji šaškių versija atkeliavo kartu su 
maurais, invazijos į Ispaniją metu. Vėliau, apie 1100 
metus, Pietų Prancūzijoje žaidimas pritaikytas šachmatų 
lentai, o tik 1535 m. pristatyta privalomo kirtimo taisyklė. 

 

Mintys apie sportą :: 
Citatos, sentencijos, 

posakiai 
 Vienas žmogus yra svarbi komandos dalis, bet vienas 

žmogus niekada nebus komanda. 

 Tu nelaimėsi tol, kol neišmoksi pralaimėti. 

 Kuo sunkesnė pergalė, tuo didesnis laimėjimo 
džiaugsmas. 

 Čempionas yra tas, kuris atkelia, kai jis negali. 

 Nieko pasaulyje nėra geriau kaip žaisti už jus, už 
Lietuvą ir už trispalvę. 

         Atspėkite 

Top-10: populiariausios sporto 
šakos pasaulyje: 

1. Futbolas 
2. Kriketas 
3. Žolės riedulys 
4. Regbis 
5. Krepšinis 
6. Šachmatai 
7. Tenisas, lauko tenisas 
8. Tinklinis 
9. Stalo tenisas 
10. Beisbolas 

 

    Greičiau, aukščiau, tvirčiau ! 

 

1. Tai sporto šaka (viena iš kultūrizmo 
krypčių), pratybos, palaikančios gerą 
žmogaus fizinę būklę, taip pat vienas iš 
laisvalaikio praleidimo būdų. 

2. Tai komandinis sportas, kurio metu dvi 
komandos varžosi traukdamos virvę. 
1900–1920 m. buvo olimpinė sporto šaka. 

3. Tai militaristinio stiliaus sportas ir 
pramoga. Jis atsirado JAV prieš beveik 20 
metų. Šiuo metu labiausiai išvystytas 
Prancūzijoje, Anglijoje, Amerikoje, 
Australijoje, Vokietijoje ir Skandinavijoje.    

 
                           Atsakymai: 1. Fitnesas 2. Virvės traukimas 3. Dažasvydis 



 

Sporto žvaigždynas 
Janis Grinbergas (gimė 1925 m. spalio 29 d. 
Liepojoje (Latvija ); mirė 2013 m. kovo 9 d. 
Vilniuje). Buvo Lietuvos rankininkas, krepšininkas, 
treneris, teisėjas, sporto darbuotojas. 
 
  1965 m. SSRS nusipelnęs treneris  
  1981 m. LSSR nusipelnęs kūno kultūros ir sporto 
darbuotojas  
  2000 m. KKSD 2-o laipsnio ordinas „Už 
nuopelnus Lietuvos sportui“  
  2001 m. Tarptautinio olimpinio komiteto ordinas  
  2001 m. DLK Gedimino 5 laipsnio ordinas 
  2005 m. KKSD 1-o laipsnio ordinas su grandine 
„Už nuopelnus Lietuvos sportui“  
 2008 m. ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ 
Karininko kryžius 

 
 

 

Jonas Kazlauskas (g. 1954 m. lapkričio 21 d. 
Panevėžyje) – Lietuvos krepšininkas, krepšinio 
treneris. 
 
Žaidė Vilniaus „Statyboje“, taip pat yra buvęs 
Kauno „Žalgirio“ ir Vilniaus „Lietuvos Ryto“ vyr. 
treneris. Su Lietuvos jaunimo rinktine tapo 
Europos čempionu. Buvo Lietuvos nacionalinės 
rinktinės trenerio asistentas, kai iš rinktinės 
pasitraukė Vladas Garastas 1996 m. tapo jos vyr. 
treneriu. Nacionalinę rinktinę treniravo iki 
2001 m. Europos čempionato pabaigos, kai 
rinktinė patyrė nesėkmę. Nuo 2004 iki 2008 m. 
dirbo Kinijos nacionalinės vyrų rinktinės vyr. 
treneriu. J. Kazlauskas nuo 2009 m. sausio 
pabaigos treniravo Graikijos vyrų krepšinio 
rinktinę. 2010 m. rugsėjo 5 d. pasitraukė iš 
Graikijos rinktinės vyr. trenerio pareigų. 2011 m. 
vasario 28 d. tapo Maskvos „CSKA“ vyr. treneriu.  
Spalio 1 d. tapo Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės 
vyr. treneris.  

 

1. Kelintais metais mirė J. Grinbergas?           

a) 1996                                                                            

b) 1866                                                                            

c) 2013                                                                            

2. Ar šaškių žaidimas vis dėlto yra sportas?    

a) Taip                                                                             

b) Ne                                                                                

Testas skaitytojui 

3. Kas yra J. Kazlauskas? 

a) Futbolo fanas 

b) Garsus rašytojas 

c) Krepšinio treneris 

4. Ar plaukimas yra TOP 10 sąraše? 

a) Ne 

b) Taip 

Sporto skyrelį parengė Deimantė Grincevičiūtė



2015–2016

Nr.  1

Laisvalaikiui

 

 

Įdomūs faktai
Ar žinojai, kad:
• Rusijos paviršiaus plotas didesnis nei Plutono?
• Kai filmas „Žvaigždžių karai: nauja viltis” buvo rodomas kino teatruose, Pran-

cūzioje vis dar buvo vykdomos egzekucijos giljotina?
• Jei Saulė būtų leukocito dydžio, visa Paukščių Tako galaktika dydžiu prilygtų 

Jungtinėms Amerikos Valstijoms?
• Kosmose yra daugiau žvaigždžių, nei smiltelių visuose pasaulio paplūdimiuo-

se kartu?
• Skruzdėlių žemėje yra 1,6 milijonų kartų daugiau nei žmonių?
• Tačiau visų tų skruzdėlių masė beveik prilygsta žmonėms?
•  Jupiteryje ir Saturne lyja deimantais?
• 10% visų kada nors padarytų nuotraukų buvo padarytos per pastaruosius dvy-

lika mėnesių?
• Škotijos nacionalinis gyvūnas yra vienaragis?

Parengė Miglė Mingilevičiūtė, 7a
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Parengė Austėja Šlepikaitė

 

 



2015–2016

Nr.  1

Parinko Ugnė Kamienaitė


Mažoji Justė atsigulusi į lovą garsiai 
meldžiasi:
– Gerasis Dievuli! Padaryk, kad kengū-
ros turėtų šešias kojas...
Tai išgirdusi mama sako:
– Justyte, argi tau ne vis tiek, kiek ken-
gūra kojų turi?
– Aš taip kontroliniame parašiau.


– Kodėl prisirinkai iš matematikos 
dvejetų?
– Pasodino mane su Saulium, o jis nieko 
nemoka... 


– Mama tu sakei, jeigu gausiu ke-
tvirtuką, galėsiu žaisti visą dieną.
– Sakiau.
– Tai šiandien žaisiu pusę dienos!


– Koks bus laikas: aš bėgioju, tu bė-
gioji, jis, ji bėgioja?
– Pertrauka, tamsta mokytoja!


Bėga šuo per dykumą ir murma:
– Jei nerasiu medžio, apsisisiosiu...


