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Redaktoriaus žodis 
 
Kovo 10-oji – 40-ties paukščių diena. Pasak senolių, apytikriai tiek 

paukščių rūšių šią dieną į Lietuvą grįžta iš šiltųjų kraštų. Šią dieną žmonės 
praleisdavo su šeima, o šeimininkės kepdavo 40 bandelių, tai simbolizuo-
davo gerą javų derlių. O jei kovo 10-ąją pašaldavo, buvo sakoma, jog šalnos 
laikysis dar 40 dienų. 

Ar ne simboliška, kad kartu su paukščiais grįžo į mūsų šalį tiek 
įkvėpimo, stiprybės ir laisvės, kad kovo 11-ąją Lietuvoje atkurta Nepriklau-
somybė?.. 

Kartais ir mes pagalvojame, kaip būtų gera pabėgti į šiltuosius kraštus, 
kad ir į kokį Egiptą ar Turkiją, ir pamiršti kasdienes problemas bei rutiną: 
atsikeli, nusiprausi, išsivalai dantis, apsirengi, papusryčiauji, eini į moky-
klą, grįžęs darai namų darbus, o kai ateina laikas miegoti, nė nesuspėji 
suskaičiuoti iki dešimt ir iš karto užmiegi – rodos, nieko ypatingo ar 
sunkaus šiandien nenuveikei, bet miegi kaip užmuštas.  

O juk tiesa ta, kad patys kuriame savo gyvenimą, savo ateitį, kaip 
rašoma Konsultacijų skyrelio straipsnyje „Kaip ištverti mokslo metus?“, 
patys sprendžiame, ką veikti: užsidaryti namie ar eiti į kokį renginį, kuris 
vyksta kad ir mokykloje ir apie kurį Aušra parašys Renginių skiltyje, o gal į varžybas, kurias Lukas pristato 
Sporto skyrelyje. Galima nueiti ir į kiną su draugais: kokį filmą pažiūrėti, jums patars Vilius. 

Ir, aišku, galime sėdėti namuose, klausytis muzikos ar perskaityti knygą, pasigėrėti bendraamžių 
kūryba. O visa tam, kad pamirštum įgrisusią rutiną.  

 

...gyvenimas – kaip spalvinimo knygelė, o kokiom spalvom ją spalvinti, renkamės patys. 
 

Miglė Pranculytė, 8 f 
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Turite idėjų, apie ką būtų įdomu paskaityti, sužinoti? 
Rašote tekstus? Piešiate? Fotografuojate?  

Laukiame Jūsų! 
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Klausiame – atsakykite... 
 

Prie mikrofono – Vilius Sereičikas ir  
Aušra Simanavičiūtė, 7 d 

 

Mokyklos bendruomenė sparčiai kuriasi 
naujoje vietoje, rengia įvairių renginių ir 
popamokinės veiklos būrelių, kuriuos lankydami 
mokiniai gali išmokti įvairiausių dalykų. 

 

Gerbiami mokytojai, kaip vertinate pirmuo-
sius metus mūsų mokykloje? 

– Man mokykla yra labai graži, tik reikia dar 
truputį pastangų ir tada ji bus pati gražiausia! – 
sakė optimizmu trykštanti matematikos mokytoja 
Laima Kikutienė. 

– Aš labai džiaugiuosi, kad mokykla 
organizuoja daug renginių, juda į priekį ir 
labiausiai mane džiugina, kad mokykla kuria savo 
tradicijas, – dalijosi mintimis anglų mokytoja Beata 

Vasiliauskaitė. 
– Džiaugiuosi, kad mokiniai labai stengiasi, 

sportuoja ir yra iniciatyvūs, patys ieško ir randa 

būdų, kaip sportuoti mūsų sporto salėje. Esu 
patenkintas draugišku ir linksmu kolektyvu, – 
pasakojo kūno kultūros mokytojas Vytautas 

Stanevičius. 
 

O mokinių paklausėme kito klausimo: 
Kaip vertinate mūsų mokyklos popamokinę 

veiklą? 
– Aš pati dalyvauju popamokinėje veikloje, 

man tai patinka ir yra svarbu, – taip kalbėjo 
mokyklos prezidentė Meilė Selemonaitė. 

– O aš lankau sporto būrelį, kuris man labai 
patinka. Mes daug ir sunkiai sportuojame, o 
paskui dalyvaujame varžybose. Tai labai smagu. 
Taip pat lankau anglų kalbos būrelį. Jis man 
patinka todėl, kad ir daug ko išmokstame, ir 
žaidžiame. Dar lankau muzikos būrelį, – kalbėjo 
veikli penktokė Simona Aukštulevičiūtė. 

 

O ką Jūs mąstote apie mūsų mokyklą?.. 
 

 
 

PROŽEKTORIAMS SUŠVITUS... 
 

Parengė Aušra Simanavičiūtė, 7 d 
 

Vos prasidėjus 2010 metams mūsų mokykloje 
tiesiog „užderėjo“ renginių – nuo pačių linksmiau-
sių ir išradingiausių iki pačių rimčiausių, vertų 
milžiniškų ovacijų. 

 

Kai laimėti gali net penktokai... 
 

Kaip ir kiekvienais metais, šių metų vasario 4 
dieną mūsų mokykloje vyko Meninio skaitymo 
konkursas. Tai vienas gražiausių ir rimčiausių 
konkursų mokykloje. Čia susirenka lietuvių kalbos 
ir literatūros mėgėjai – gabiausi mokiniai, mokyto-
jos, pavaduotojos. Konkurso pradžioje kalbėjo ir 
visus jaunuosius skaitovus padrąsino lietuvių 
kalbos mokytoja Vaiva Stasinienė. Daugelis 
mokinių, dalyvaujančių šiame konkurse, žino, kad 
reikia labai daug pastangų, drąsos, atminties ir, 
žinoma, noro. 

Galima pasidžiaugti, kad raiškiuoju skaitymu 
šiemet susidomėjo daug penktokų, kiek mažiau 
aštuntokų ir, deja, visai nedaug šeštokų, 
septintokų.  

Tą popietę skambėjo labai daug gražių 
eilėraščių: ir apie baimę varlei, ir apie tai, kaip 
elegantiškai sninga, apie meilę Lietuvai, dangaus 
kartografiją ir daug ką kita. 

Mokyklos konkurso 
nugalėtoja tapo viena 
jauniausių dalyvių – 
penktokė Veronika. Pir-
mąją vietą ji pasidalijo su 
aštuntoku Domu, kuris ir 
atstovavo mokyklai toles-
niame konkurso etape – 
Vilniaus miesto Meninio 
skaitymo konkurse. Čia 
jis užėmė 3 vietą.  

Nuoširdžiausiai jį 
sveikiname!   

 

Nuo Lietuvos vėliavos iki Valentino 
širdučių 

 

Nors vasario 12 diena Lietuvoje nieko nereiš-
kia, bet šiemet tądien mūsų mokykloje minėjome 
net dvi šventes: Lietuvos valstybės Nepriklauso-
mybės dieną ir Valentino dieną.  
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Pirmą pusdienį minėjome Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybę. Daugelis klasių dalyvavo šios 
dienos minėjime, kurį stebėjo mokyklos Direktorė 
ir mokytojai, mokyklos svečiai.  

 
Minėjimas prasidėjo mokytojų ir mokinių 

sugiedotu Lietuvos himnu. Vėliau savo pasirinktas 
ir išmoktas dainas apie Lietuvą atsistojusios 
dainavo visos klasės. Labai gražiai dainavo 
jungtinis mergaičių choras. Po to aštuntokai klausė 
mokinių ir mokytojų, kas jiems yra Lietuva. Ji – 
Tėvynė, mylimas kraštas, Lietuvos žmonės ir daug 
kitų mums brangių dalykų. Dar po kelių dainų 
buvo kalbama apie Tėvynės laisvę: literatūrinės 
kompozicijos dalyviai, aštuntokai, iš rankų į rankas 
siuntė siūlų kamuolį – vienybės simbolį.  

Koncerto pabaigoje visi mokiniai draugiškai 
sudainavo dainą „Laisvė“. 

 
 

 

Antrasis pusdienis buvo visai kitoks. Nuo 16 iki 
20 valandos buvo rengiama pirmoji, bet, tikėkimės, 
ne paskutinė mokyklos diskoteka. Jos tema – Va-
lentino diena, o aprangos kodas: balta – raudona. 

Vos įžengus į salę iš karto buvo matyti, kokia 
proga mokiniai susirinko. Visą salę puošė raudonos 
širdutės ir baltai raudonai apsirengę diskotekos 
dalyviai.  

Ilgainiui visi pradėjo linksmintis. Diskotekos 
vedėjos pateikė visokių užduočių: šokti poroje ant 
laikrašcių, šokinėti taip, kad neiškristų iš laikraščių 
padarytas kamuoliukas, kurį tarp savęs laikė poros. 

Tad įsimylėjėlių poros galėjo pasireikšti, gauti 
prizų ir tapti diskotekos pažibomis.  

Visi iki valiai prisišėlę ir prisišokę skirstėsi 
namo. 

 
 

 

Vasario 
viduryje 
pradinių 
klasių 
mokiniai 
aktyviai 
dalyvavo 
šaškių 
turnyre, 
varžėsi dėl 
prizinių 
vietų, o vasario 25 dieną I vietos laimėtojai Lukas 

Urbonas (1A klasė), Tauras Radzevičius (2A 
klasė), Julius Cezaris Juškevičius (3B klasė), 
Karolis Vilkelis (4B klasė) atstovavo mūsų 
mokyklai Vilniaus „Žiburio“ pradinėje mokykloje 
vykusiose Vilniaus miesto bendradarbiaujančių 
lietuvių ir tautinių bendrijų mokyklų pradinių 
klasių šaškių varžybose ir užėmė II vietą. 

 
 

Tikėkimės, bus gausu puikių renginių mūsų 
mokykloje ir daug juose dalyvaujančių mokinių. 
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PATEFONo sKAMBESYS 
 
Plastiscines – 4 prancūzių pop-roko grupė, 

daugiausiai jų dainų yra atliekamos angliškai.  
Truputis istorijos: 

Plastiscines sudaro Katty 
Besnard (vokalas, gitara); 
Marine Neuilly (gitara): 
Louise Basilien (bosas) bei 
Anoushka Vandevyvere 
(būgnai). Kati, Marine ir 
buvusi narė Zazie susipa-

žino dar mokykloje, jų grupė susikūrė 2004 metais. 
Jų talentas buvo pastebėtas ir 2006 metais jos 
pasirašė sutartį su „Virgin France“  įrašų studija.  

Kita – apie muziką. Jos kuria pop-roką, 
vadinamąjį „garažo“ roką, bei indie popsą. 
Įvertinus, galiu drąsiai teigti jog jų muzikoje gali 
pajusti „šiurkštumą“, nors tai būdinga daugeliui 
tokio stiliaus grupių. Maištinga, drąsu, garsu – 
Plastiscines albume „About Love“ rasi tik kelias 
lėtesnes dainas, kitos skirtos tikrai ne 
pasiklausymui prieš miegą.  

 

Įvertinimas: 4/5 

Miglė Pranculytė, 8 f 

 
 

Iš ekrano... 
  

Mokslinės fantastikos filmas „Įsikūnijimas“ per 
savaitgalį toliau skynė 
pasaulinius rekordus – už 
parduotus bilietus ši kino juosta 
uždirbo jau daugiau nei 2 mlrd. 
JAV dolerių. Holivudo 
režisieriaus Jameso Camerono 
sukurtas įspūdingas trimatis 
filmas iš viso uždirbo 2,039 mlrd. 
dolerių ir septynias savaites iš 

eilės buvo populiariausia kino juosta pasaulyje, 
sekmadienį pranešė jį platinanti kompanija „20th 
Century Fox“. Praėjusį pirmadienį „Įsikūnijimas“ 
pagerino už parduotus bilietus surinktos sumos 
rekordą, kuris nuo 1998 metų priklausė 1,843 mlrd. 
dolerių uždirbusiam to paties režisieriaus 
sukurtam filmui „Titanikas“. Kompanijai „News 
Corp.“ priklausanti kino studija atsisakė 
prognozuoti, kiek iš viso gali uždirbti šis filmas, 
nes pelno suma sparčiai auga. šiemet jau 

įvykusiose kino apdovanojimų ceremonijose 
svarbiu „Įsikūnijimo“ konkurentu tapo mažo 
biudžeto filmas apie Irako karą „Išminuotojų 
būrys“ (The Hurt Locker), kurį sukūrė buvusi J. 
Camerono žmona Kathryn Bigelow (Ketrin 
Bigelou). Ši režisierė šeštadienį taip pat pelnė 
Amerikos režisierių gildijos (DGA) pagrindinį 
apdovanojimą. Per pastaruosius 62 metus DGA 
apdovanojimą pelnę filmai tik šešis kartus 
nelaimėjo „Oskarų“ už geriausią režisūrą. 

„Įsikūnijimas“ – tai mokslinės fantastikos 
filmas apie žmonių ir kitos rasės Navi`ų karą dėl 
gamtinių išteklių Pandoros planetoje. Filme pilna 
nematytų vaizdo efektų, spalvų, puikiai 
išreiškiami jausmai, filmas įtraukia ir sudomina 
žiūrovą niekur nematytais gyvūnais, augalais, 
gamta. Šį filma verta pažiūrėti kiekvienam. 

Įvertinimas: 4,1/5 

Vilius Sereičikas, 7 d 

 
 

Puslapiams šlamant 
 

Šių metų Vilniaus knygų mugėje (vasario 20 
dieną) viešėjo Melvinas Berdžesas (Melvin Burgess), 
daugeliui pažįstamas iš romano „Heroinas“, 
apdovanoto „Guardian“ skiriama Jaunimo 
literatūros premija ir Carnegie medaliu. 

Visos šio britų rašytojo knygos skiriamos 
paauglių problemoms, dažnai net itin aštrioms, 
nagrinėti, pasakojimai atviri ir įtaigūs. Be 
tamsiosios gyvenimo pusės, išvystama ir viltis. 
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„Mėjos angelas“ – Melvino Berdžeso romanas, 
taip pat įtrauktas į seriją „Beveik suaugę“, kurią 
leidykla Alma littera skiria 12–18 metų jaunimui. 
Pagrindinis romano veikėjas – Temas, išsiskyrus 
tėvams, jis jaučiasi nelaimingas, dažnai ieško 
vienatvės ir nusiraminimo. Vienas jis gali pabūti 
keistoje Anavos (kokias asociacijas kelia šis 

pavadinimas?) sodyboje, kurios 
griuvėsiai kėpso už kalvos netoli 
nuo miestelio.  

Bet... vieną gražią dieną jam 
atsiveria nepaprastas laiko 
koridorius. Ten jis susipažįsta su 
Mėja – mergaite, kuriai labai 
sunku grįžti į gyvenimą pamačius 
karo  baisumus. 

Vaikai susidraugauja, jie 
mokosi vienas kitam padėti. Mėja nori įtikinti Temą, 

kad jis liktų sodyboje, tačiau berniukas bijo būti 
įkalintas praeityje ir nebesugrįžti į savo pasaulį... 

„Mėjos angelas“ – dar viena jaudinanti ir 
įtraukianti „Heroino“, „Eiprilės meilės“, „Saros 
veido“, „Niko Deino“ ir kitų kūrinių autoriaus 
istorija apie dvi sielas, pasimetusias skirtingame 
laike, apie jų meilę ir draugystę, apie gerumo 
stebuklą.  

Knyga įtraukia, net ir pamiršęs siužetą, ilgai 
junti jos paliktą įspūdį. 

Pagal šį Melvino Berdžeso romaną sukurtas 
filmas „An Angel for May“ (2002), laimėjęs ne 
vieną kino apdovanojimą. 
 

Įvertinimas: 5/5 

Jurgita Petrauskaitė, lietuvių kalbos mokytoja 

 
 

Citius, altius, FORTIUS...  
 

Vankuveris 2010 
 2010-iesiems, Tigro metams vos 

įsibėgėjus, vasario 12-ąją įsibėgėjo 
žiemos olimpinės žaidynės, kurios 
vyksta kas ketverius metus. 
Įspūdingas olimpiados atidarymas 
prasidėjo olimpinio deglo uždegimu, 
kuris per metus apkeliavo visą pasaulį. Šiai gražiai 
ceremonijai atlikti buvo sukviesti geriausieji 
Kanados sportininkai, tai NBA žvaigždės Steve‘as 
Nash‘as, čiuožėja Catriona Le May Doan ir 
slidininkė Nancy Greene. Na, o po paleistų į dangų 
keturių baltų balandžių, kurie simbolizuoja taiką, 
Vankuveryje įsigalėjo tikros linksmybės. 

Olimpinės žaidynės neapsiėjo ir be skandalų: 
net joms neprasidėjus žuvo Gruzijos rogučių 
sportininkas, o toje pačioje trasoje susižeidė dar 
dešimtys sportininkų, tad daugelis šią olimpiadą 
praminė blogiausia. Lietuviams taip pat čia 
nesisekė: daug neišpildytų tikslų, o iki medalių 
labai tolimas kelias. Lietuvai šiemet atstovauja 6 
sportininkai. 

Kai kuriems tai yra nenusisekusios, o kai 
kuriems tiesiog pasakiškos žaidynės – tokias jas 
įsivaizduoja Amerika, Vokietija ir Norvegija, kurios 
medalių skaičiumi užima pirmąsias tris vietas. 

 

 

Šiek tiek iš mokyklos 
Mokykloje taip pat vyksta nemažai sportinių 

renginių. 5–8 klasių tarpklasinės varžybos, 
kuriose netrūksta kovos ir gerų emocijų, tačiau 
apie jas šiek tiek vėliau...  

Neseniai čia praūžė taikliosios rankos 
konkursas, kuriame pirmą vietą užėmė Tomas 
Raščius iš 8 a, antrąją – Dominykas Verseckas iš  
7 c, o trečiąją – Aurimas Radžiukynas iš 7 d.  

Sveikiname! 
Lukas Karalius, 7 d 

 

 
 
 

Baudos metimo varžybų 
 akimirkos 
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Kuriame 
 
Gyvenimas – it atspindys, 
Akimirksniu išnyksta. 
Nelieka nieko tikra. 
 
Tarp tųjų atspindžių – 
Net laikrodis paklysta 
Negali jis suprast, 
Kas su vaizdu vyksta. 
 
Štai jis tikras, liečiamas, skaidrus, 
Tik štai staiga sunyko. 
Nespėji susivokti, o dabar – 
Jau pyktis liejas, ritas... 

Tik veidrodžiui ir atspindžiui nepavaldus – 
Tai laikas, tarsi upė. 
Jis iš visų visų jėgų 
Vis stengiasi, kad būtų!.. 
 
Yra keli dalykai, nenykstantys rūke. 
Tai laikas ir atspindys mažytis. 
Tikrasis vienas. 
Vos matomas žmogaus veide. 

Lina Poškutė, 8 a 
 

  
 

 

 
Dangus 
– Prašau, nežiūrėk į dangų... 
– Tu juk netiki, kad Jis dabar ten? – paklausė mergaitė. 
– Prašau... Juk puikiai žinai, kad ten nieko nėra... Visai kaip ir čia. Mus paliko. Mes likom vieni, – negyvu 
balsu tarė jis. 
– Mes likom dviese, – mergaitė suspaudė berniuko delną ir abu toliau stebėjo tamsą. 

Inga Valionytė, 8 d 
 
Kitoje erdvėje 
Čia mano erdvė, be manęs čia nerasi nė gyvos dvasios.  
Tai mano vienintelis prieglobstis.  
Tada.  
Tada, kai šalia nebūna nieko, kai gyvenimas ir visas pasaulis pasidaro bespalvis.  
Taip, šioje erdvėje daugiau nieko ir nereikia.  
Čia esu laisva, laisva ir nuo savęs.  
Nesu tokia, kokią mane mato kiti.  
Tai mano liūdesio, mano muzikos, mano išsilaisvinimo erdvė.  
Mano tyla, kurioje viskas išnyksta.  
 
Tas, kuris laiku susipažįsta su vienatve, o dar geriau – ją pamilsta, įgyja aukso kasyklą.  

ARTŪRAS ŠOPENHAUERIS 
  Gintarė Matulionytė, 8 d 

 
Jovitos Žvinytės nuotrauka 
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Kai mikrofonas neveikia... 
 

Kaip ištverti mokslo 
metus? 

 
Neduok Dieve, tos 

mokyklos. Apkrauna bala-
žin kuo, reikalauja neaiš-
ku ko! Neleidžia rašyt 
tušinuku, gerai jau, tenka 
prisiderint – rašau pieštu-
ku ir vis tiek negerai! 
Matau, kad vienas dalykas 
nesiseka, na, dėl šventos 
ramybės stengiuosi jį mo-
kytis ir bac... užgriūna 
kitas. Namų darbų už-
krauna tiek, kad neturi 
kada pavalgyt, o tėvai 
reikalauja nežemiškų re-
zultatų. Ką daryt?.. Gal 
paimt ir dėt galva į 
suolą?.. Beje, mano draugė 
tą ir padarė. Kitą savaitę 
grįžusi iš sanatorijos eis 
pas mokytojus papildo-
mai. Tai atsakykit, kaip 
ištvert? 

Kitos draugės nuomo-
ne, į mokyklą reikia 
temptis pagalvę. Ji taip ir 
padarė... per pirmą pamo-
ką pagalvė buvo konfis-
kuota, o mūsų genijė išva-
ryta už durų... Pažven-
gėm, diena prašviesėjo. 
Bet ką daryt su krūva 
namų darbų? Draugės 
padaryt nesutinka, tiks-
liau, viena sutinka, bet 
negalim ant jos visko 
kraut (tiesiogine ta žodžio 

prasme). Juolab, kad ir jos žinios ne stebuklingos, 
mano, kad mes gyvenam vidury Azijos... 

Panelė „pagalvė“ (ta, kuri buvo pagalvę 
atsinešusi) mokosi prieš kiekvieną kontrolinį, o 
paskui pamiršta arba pasidaro „popieriuką“. 
Vienintelis dalykas, kurio neįmanoma išmokti per 
pertrauką, – vokiečių kalba. Nors kai ką vis tiek 
išmoko – milijardą keiksmažodžių.  

Tačiau grįžkime prie mūsų „pagalvės“. Taip, 
ji mokosi vien 9 ir 10, bet ar tai bus svarbu, 
tarkime, po 20 metų? Argi nebus svarbiau tai, ką 
tu iš tikrųjų moki? 

Yra sena legenda apie tris vaikus – dvi 
mergaites ir berniuką. Dėl tėvo sosto jie turėjo 
varžytis. Užduotis – pasiūti suknelę motinai. 
Jaunesnioji nugriebė pačią geriausią medžiagą, 
bet tingėjo, tad ne susiuvo ją, o subadė smeig-
tukais („ai tingiu, gal bus gerai, tėvas girtas, 
nepastebės, iš šono atrodo gražiai, dar papuošiu 
ir tiks“). Vidurinysis pakvietė geriausius siuvėjus 
ir davė „kyšį“, kad niekam neprasitartų. 
Vyresnėlei princesei nieko nebeliko, todėl ji  
siuvo savo rankomis. Po kiek laiko tėvas visus 
juos pakvietė. Motina pirma paėmė jaunėlės 
suknelę – ji atrodė gražiausia. Kai apsirengė, ta 
suknelė iširo, nukrito, o motina dar ir susibadė. 
Tada priėjo antrasis, jo suknelė buvo karališka, 
tačiau, nelaimei, motina panoro antros tokios. 
Viduriniajam nesugebėjus paaiškint siuvimo 
būdo, tėvas suprato klastą ir išvarė jį iš 
karalystės. Tada motina paėmė vyriausiosios 
suknelę. Ji buvo paprasčiausia, tačiau vienintelė 
tinkama vilkėti ir pasiūta pačios dukters. Taip ji 
tapo karaliene, geriausia iš tų, kurie valdė, nes 
viską padarė pati.  

Taip ir mes – galime daryti bet kaip, priversti 
draugus už mus atlikti namų darbus ar nusirašyti 
per kontrolinį ir gauti gerus pažymius, tačiau 
galime, kaip ta princesė, eiti po truputį, mažais 
žingsneliais ir stengtis kažko pasiekti. Daugelis 
pamiršta, kad mokomės sau. Kai kas „iškala“ 
prieš pamokas – kaip jaunesnioji. Jos suknelė 
graži, tačiau  paimta į rankas suyra, suplyšta, dar 
ir subado. Kai kas dirba kantriai – kaip vyresnioji, 
jos suknelė paprasta, bet pasiūta savaip, pačių, 
todėl išlaikanti didžiausius bandymus. 

Nėra idealaus patarimo, kaip ištverti mokslo 
metus, gal prasvajoti, „prapaišalioti“ (tik 
tikėkitės, kad sąsiuvinių su tom paišalynėm 
netikrins, nes mano jau patikrino) ar apskritai 
pramiegoti (tik pagalvės nesineškit, nes 
konfiskuos), tačiau reikia nepamiršti, kad čia mes 
kuriame savo ateitį – siuvame suknelę. Kokia ji 
bus, priklauso tik nuo mūsų. 

Valkatos  nuotaka 
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Horoskopai  
 

Praneša astrologė Malmyra Marijana Teresė 
Antonita Lus Marija Samanta Ana Lusesita  

Munjeka Augustina Pelertienė 
 

Avinas  
Laimingas mėnuo. Patariamas kruizas plaustu į 

negyvenamą salą. Tikriausiai sulauksite ryklių 
pasalos, tačiau mirsite laimingai – labiausiai tikėti-
na nuskęsti. Geras ženklas – gelbėjimosi valtelė, 
blogas ženklas – nuskendęs laivas. 

Jautis  
Pasiruoškite palikimui. Jūsų vaistus išgers dėdė 

ir jūs būsite vienintelis paveldėtojas. Labiausiai 
tikėtina paveldėti nukvakusią tetą. Geras ženklas – 
testamentas, blogas ženklas – mirusio dėdės skam-
butis arba pasirodymas prie mokyklos. 

Dvyniai  
Prastas mėnuo. Prasidės kivirčai su vidiniu 

„aš“. Galimas asmenybės susiskaldymas arba išsi-
kraustymas iš proto. Mėnesio pabaigą pasitiksite 
psichiatrinėje. Geras ženklas – jei jūsų nebekalbins 
telefonas, blogas ženklas – mašina su sirenomis. 

 

Vėžys  
Atsiskleis jūsų kūrybiniai gabumai. Tikriausiai 

užsirašysite į dailės mokyklą. Kadangi Marsas išėjo 
pas Jupiterį, žvaigždės daugiau nelemia jūsų toles-
nės ateities... 

Liūtas  
Sėkmė. Lažybose pralošite namą, tačiau jus 

priims draugiški benamiai. Jie mielai dalysis 
varganu čiužiniu po Žaliuoju tiltu. Mėnesio 
pabaigoje jus apniks žiurkės ir turėsite ieškoti 
naujos vietelės. Geras ženklas – šiukšlynas, blogas 
ženklas – sanitarinės tarnybos. 

Mergelė   
Jumyse susiginčys protas ir jausmai. Jausmai 

sakys prisipažinti meilę, o protas atsisakys, nes 
supras, jog neverta. Norėčiau paminėti, kad jūsų 
išrinktasis yra stulpas prie mokyklos, apklijuotas 
„pokemonų“ lipdukais. Mėnesio pabaigoje atsi-
dursite ligoninėje ir nieko neprisiminsite. Geras 

ženklas – negyvas varnėnas, blogas ženklas – 
žmogus su šautuvu. 

Svarstyklės  
Nieko naujo išskyrus tai, kad apsigyvensite 

„Maximoje“. Negalėsite nuspręsti, ką pirkti: batus 
ar skarą, nors atėjote švarko. Tikėtinas apsaugos 
įsikišimas. Geras ženklas – uždaroma parduotuvė, 
blogas ženklas – kelią perbėgs negyva katė. 

Skorpionas  
Gresia lemtingas ginčas su pliušiniu mešku-čiu. 

Pagaliau parodysite, kas čia bosas ir išvysite jį iš 
savo lovos. Jo vietą užims maišiukas su adato-mis. 
Meškiukas liūdnai žiūrės, o jūs keliausite į li-goninę 
traukti adatų iš sėdynės. Geras ženklas – sveiko 
proto seselė, blogas ženklas – girtas daktaras. 

Šaulys  
Per medžioklę netyčia nušausite mokytoją. Jis 

gražiai papuoš jūsų svetainę, kol nepradės dvokti 
ir pūti. Bandysite jo atsikratyti, tačiau gausite 
baudą už aplinkos teršimą. Geras ženklas – už-
terštas oras, blogas ženklas – jei įvykio vietoje 
paliksite vizitinę su telefonu. 

Ožiaragis  
 Jūsų kantrybė pasieks ribą. Užsibarika-

duosite mokyklos tualete ir atsisakysite išeiti. Jus 
ištrauks gaisrinės didvyriai. Visi kiti grįš į 
pamokas, o jūs pabėgsite ir grįšite į tualetą. Tada 
išalksite ir išeisite. Geras ženklas – senelio šautu-
vas, blogas ženklas – neveikiantis tualetas. 

Vandenis  
Kils didžiulis skandalas, kai išardysite moky-

klos kompiuterį. Jūsų žinių troškimas nebus 
patenkintas ir, deja, pirksite naują. Iškils abejonių 
dėl jūsų psichinės sveikatos. Geras ženklas – avies 
formos debesis, blogas ženklas – elektros stulpas 
(bus pražūtingas jūsų pomėgiui viską ardyti).  

Žuvys  
Jums pasidarys labai gaila benamių gyvūnų, 

todėl susirinksite juos visus ir parsinešite namo. Kai 
jūsų senelė mirs nuo pasiutligės, katės rėks, 
draskysis ir privers jus palikti namus. Geras ženklas 
– kačių namai, blogas ženklas – kačių ekskrementai. 


