
 
Joniš kio rajono šavivaldybe š  

Gatauc ių Marce š Katiliu te š pagrindine š mokykloš laikraš tiš,  
Leidžiamas nuo 1999m.sausio mė n. 
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R E D A K T O R Ė S  Ž O D I S  

            Sveiki, mielieji skaitytojai, 

 Ruduo... Sakysite, liūdna? O man ne! Juk šie 
rudens mėnesiai – tikra įvykių virtinė, net nežinau, nuo ko pra-
dėti. Na, pirmiausia, manau, visi pastebėjote kokia išgražėjusi mū-
sų mokykla mus pasitiko Rugsėjo 1-ąją: tokia šviesi, moderni ir 
kartu labai jauki. Noriu palinkėti, kad ji tokia ir išliktų, bet, žinoma, 
tai priklauso tik nuo mūsų. 

 Taip pat šiemet turime nemažai naujokų – kaip jiems seka-
si pas mus, sužinosite pavartę rudeninį „Gataučiuką“. Dešimtokai 
ir trečiokai jau spėjo išvykti į ekskursijas, įvyko Mokytojo diena, 
Rudenėlio šventė, Tolerancijos diena, mokykla įsitraukė į projektą 
„Piliečio žadintuvas“, užmezgė ryšius dėl naujojo Comenius pro-
jekto. Ir tai tik pradžia! Tikiuosi, kad šie mokslo metai Jums bei 
mums neprailgs ir bus patys linksmiausi! 

Redaktorė Deimantė Paliackaitė 
Ruduo  

Tr i o l e ta s  

Ruduo į langą beldžias tyliai... 

Jau išskrenda toli dagiliai. 

Staiga tu supranti, kad myli... 

Ruduo į langą beldžias tyliai... 

Nukrito sode obuoliai 

Ir jau užgeso tie jausmai... 

Ruduo į langą beldžias tyliai... 

Jau išskrenda toli dagiliai... 

 

 

 

 Koks žaidimas labiausiai patinka pradinukams? 

 Kas į mokyklą nešiosis žadintuvą?  

 Kokias grožio procedūras išbandė dešimtokės? 

 Kas trečiokams įdomiau už krepšinį? 

 Apie kokį laivą papasakojo vienuolis? 

 Kuo kvepia renovuota mokykla? 

 Kodėl grįžta bėgliai? 

 Kas kur išvyko ar atvyko? 

 Kas šiemet rašys jums ir apie jus? 
 

Skaityk “Gataučiuką” ir sužinosi!  

Siūlyk savo temas ir skaityti bus dar įdomiau! 

Fotografuok ir atnešk nuotraukas mums!  

Tai mūsų ir Jūsų laikraštis—kurkime jį kartu!  
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 Pačioje rugsėjo pradžioje pradinių klasių mokiniai paminėjo Rudenėlio Šventę. Visi nuo pat ryto mokytojams gyrėsi bei 
demonstravo iš namų susineštas savo daržo bei sodo gėrybes. Pirmokai atnešė įvairiausių gražių darbelių, daržovių. Labai džiu-
gu, kad šventei jiems pasiruošti labai padėjo tėveliai. Po dviejų pamokų visi išsiruošė prie senosios mokyklos. Ten žaidė įvairiau-
sius žaidimus, spėliojo mįsles, deklamavo eilėraščius apie Rudenį ir dainavo įvairias daineles. Prisilinksminę ir grįžę atgal visi 
labai džiaugėsi ir mielai dalijosi įspūdžiais: 

TONIS (0kl.): labai patiko pelytė (kurią vaidino Vakarė). 

GODA (3kl.): man labiausiai patiko estafetės.  

DAIVA (4kl.): man patiko dainuoti daineles, žaisti žaidimus. 

RAMINTA (3kl.): patiko žaidimas „Bulviakasis“, taip pat buvo smagu spėlioti mįsles. 

IGNAS (2kl.): viskas labai patiko. 

LIVETA (0kl.): patiko spėlioti mįsles, o dar ir prizų gavome! 

GABRIELĖ (3kl.): abiausiai patiko žaidimas „Bulviakasis“. 

AIVARAS (4kl.): man patiko spėlioti mįsles, žaidimas „Bulviakasis“ ir užduotys. 

INETA (3kl.): man patiko viskas, o ypač žaidimas „Bulviakasis“.  

Rudeniškų įspūdžių klausėsi Deimantė Paugaitė, 6 kl.  

Tik nepagalvokit, kad eis piliečiai per mokyklą su skambančiais žadintuvais ir žadins kitus piliečius Taigi, jeigu 

kas nors dar negirdėjo, mūsų mokykla dalyvauja projekte „Piliečio žadintuvas“, į kurį įsitraukė 145 Lietuvos 

mokyklos. Tai projektas skirtas pažadinti mus – jaunimą, kad mes aktyviai dalyvautumėme tiek mokyklos, tiek 

apskritai visuomeniniame gyvenime, spręstumėme mums aktualias problemas. 

Projekto dalyviai, tarp jų ir mokytojos Jolanta Jurkevičienė bei Juventa Jurgelienė, jau buvo pirmajame susitikime, kuris vyko 

Joniškio rajono savivaldybėje. Ten buvome supažindinti su projektu, jo tikslais. Žiūrėjome filmą, kuriame buvo išryškinamas 

skirtingų kultūrų susidūrimas, tikslo siekimas. Po filmo diskutavome šiomis temomis.  

Taip pat buvome supažindinti su „Forumo teatru“, kurį jūs tikrai išvysite mūsų mokykloje (vaidins, žinoma, mūsų mokyklos 

mokiniai). „Forumo teatras“ – lyg gyvenimo repeticija. Čia aktoriai vaidina gyvenimiškas situacijas, tačiau ir  žiūrovai ne tik ste-

bi, kas vyksta scenoje, bet gali ir paklausti personažų, pasakyti, ką jiems daryti, kad problema išsispręstų ir galiausiai – žiūrovai 

patys lipa į sceną ir bando pakeisti situaciją į gerąją pusę. 

Galėjome aplankyti ir „Gyvąją biblioteką“. Čia galima skaityti gyvas „knygas“: pokalbėti su tam tikros socialinės grupės, kuri yra 

apipinta daugybe stereotipų, žmonėmis. 

„Pozityvo“ zonoje rinkosi lyderiai (mūsų mokyklos lyderiai – Greta Janulytė ir Mantas Gruzdys),  jie žaidė įvairius žaidimus, kal-

bėjo apie jaunimui aktualias problemas. Lyderiai „Piliečio žadintuvo“ metu taps bendraamžių švietėjais. 

Neseniai į dar vieną projekto susitikimą Kuršėnuose važiavo mūsų mokyklos projekto lyderiai Mantas ir Greta bei mokytoja 

Juventa. Ten jie aptarinėjo įvairias jaunimui aktualias problemas. 

Taigi sėkmės visiems – būkite tikri piliečiai.           Pilietė 
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Vieną ankstyvą spalio rytą išvykome į Kurtuvėnus. Pirmiausia pasivaikščiojome po miestelį, grožėjo-
mės gamta. Pirmas aplankytas objektas buvo Kurtuvėnų kapinės, kuriose stovėjo nedidelė koplytėlė. Po to ėjome į 
medinį dvaro svirną. Svirnas – tai trijų aukštų medinis pastatas. Gaila, jis jau buvo nebe autentiškas, o atstatytas. 
Vėliau pasivaikščiojome aplink  Kurtuvėnų bažnyčią, bet į vidų patekti nepavyko. 

Neilgai trukus keliavome prie Girnikų kalno. Sakoma, kad šį kalną labai seniai supylė milžinai. Tai mus 
labai sudomino, ir visi labai ryžtingai puolėme kopti aukštyn. Užlipę ilgai gėrėjomės gražiu vaizdu, kuris atsivėrė tik 
pasiekus viršukalnę. Nustriksėję nuo kalno, keliavome prie Svilės šaltinio, kuris, pasak legendos, yra stebuklingas, 
gydantis. Ten merginos prausdavosi, naiviai besitikėdamos, jog šaltinio vanduo suteiks grožio. Kai kurios mūsų mer-
ginos taip pat išbandė nemokamas grožio procedūras.  

Pasigrožėję stebuklinguoju vandeniu,  miško keliu važiavome į Jautmalkės sodybą, kurioje įsikūręs 
gamtos centras. Ten visi susirinkome prie vieno stalo, gėrėme arbatą ir šnekučiavomės. Pasveikinome rudenį gimu-
sius ir naujai atėjusius klasės draugus. Padėkoję už arbatą, šiltą priėmimą ir įdomius pasakojimus, atsisveikinome su 
sodybos šeimininke mūsų gide Jurgita Bartkuviene ir išvažiavome namo.  

Kelionė į Kurtuvėnus padėjo geriau pažinti vieniems kitus, o ypač susipažinti su naujokais. Juk ne veltui sakoma: nori 

pažinti draugą – veskis jį į kalnus. Neaukšti tie Lietuvos kalneliai, bet vis šis tas.  

Pagal Elidijaus P. ir kitų rašinius parengė Augustė Petriškytė (7 kl.)   

Prabangūs baldai Kurtuvėnų dvaro svirne  

Ilsimės ant Girnikų kalno  

Tai kur buvot išvykę, trečiokai? 

Inesa, Gvidas, Rokas, Mantas: į Šiaulių areną! 

Gabrielė: į krepšinio varžybas.  

Ką ten veikėt? 

Inesa: žiūrėjom krepšinį, apžiūrėjom areną. 

Gvidas: žiūrėjom, bėgiojom, valgėm ir... 

Mantas: žiūrėjom krepšinį. 

Rokas: žiūrėjom krepšinį.  

Kas labiausiai patiko? 

Inesa: nežinau... 

Gvidas: Šiauliai, dėėėėjimas iš viršaus!  

Mantas: kad lankai buvo vaivorykštės spalvos... 

Rokas: gerti kavą iš aparato.  

Kokios komandos žaidė? Kas laimėjo?  

Inesa: neprisimenu... 

Gvidas: Šiauliai ir „ Tinibro“. 

Mantas: Ukraina prieš Šiaulių Šiaulius. 

Rokas: Užmiršau... Aj, Šiauliai pralaimėjo.  

Kas labiausiai įsiminė? 

Rokas: kad mes su Matu buvom pasiklydę...  

Sirgalius kalbino  Gabrielė Taraškutė (6 kl.)  



Ar lengva būti tolerantiškam šiandienos pasaulyje? Į šį klausimą atsakymo ieškojome iš pat ryto susirinkę į aktų sa-

lę—minėjome tarptautinę tolerancijos dieną. 

Po vyresniųjų klasių mergaičių parodyto draugystės šokio dešimtokai 

Dovydas Rimdžius, Šarūnas Volskis ir Gabrielius Jakubkevičius trumpai 

pristatė netolerancijos apraiškas mūsų visuomenėje bei papasakojo 

apie Martiną Liuterį Kingą – garsų Amerikos kovotoją prieš rasinę nely-

gybę, suteikusį vilties daugybei diskriminuojamų žmonių visame pasau-

lyje. 

Visus labai pralinksmino pirmokų Dei-

manto Jurgelio ir Miglės Gailiušaitės 

eilėraščiai bei humoristinis septintokų 

vaizdelis, papildytas trumpu filmuku – 

ne vienas žiūrovas buvo priverstas susimąstyti apie galbūt ne visada dorą savo 

elgesį ir požiūrį į kitokius žmones šalia mūsų. O 7-9 klasių „Forumo“ teatro akto-

riai pakvietė mokinius stebėti ir vėliau klasėse aptarti suvaidintą skaudžią situaci-

ją. 

Renginio vedėjai Lukas Svirplys ir Ernestas Vaitiekaitis savo išvaizda puikiai iliust-

ravo jau sparnuotu tapusį posakį „visi skirtingi, visi lygūs“ ir kiekvieną žmogų taik-

liai prilygino laivui, plaukiančiam savo kursu ir pakely prasilenkiančiam su daugybe kitų laivų. Kaip elgiamės, sutikę 

kitą, kitokį, nepanašų į mus? Draugiškai mojuojame ar paleidžiame strėlę? 

Įdomu buvo klausytis iš pranciškonų vienuolyno prie Kryžių kalno atvykusio brolio Ramūno. 

Jis papasakojo apie Jėzų, kaip apie besąlygiškos tolerancijos pavyzdį, bendravusį su visokio 

plauko žmonėmis ir nė vieno nepaniekinusį. Žinoma, pabrėžė brolis Ramūnas, tolerancija 

turi ribas ir taisykles, ji nereiškia, kad turime būti pakantūs kitų klaidoms. Juk visi plaukia-

me viename laive ir galutinio tikslo pasiekimas priklauso nuo kiekvieno kad ir paties ma-

žiausio, todėl mūsų pareiga yra nesmerkiant žmogaus jam švelniai parodyti jo klaidas ir 

padėti jas ištaisyti. 

Dėkodami bro-

liui pranciško-

nui už kryptį 

nurodančias mintis, mokiniai jam įteikė 

Gerumo Angelą, o po to drauge su juo 

ir renginio režisierėms, mokytojomis 

Juventa Jurgeliene ir Jolanta Jurkevičie-

ne nusifotografavo atminimui. 
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Tolerantiškoji Žvitrioji Akis 
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Kalbėta perkalbėta, džiaugtasi atsidžiaugta naujai atrodančia mo- kykla, tačiau vis dar knieti sužinoti, ką apie 

renovacijos rezultatus mano tie, dėl kurių stengtąsi labiausiai—mokiniai. Gerai jau gerai, ir mokytojai. Lukas Svirplys 

kalbina turinčius ką pasakyti ir kuo pasidžiaugti.  

Ką manote apie vis dar dažais kvepiančią renovuotą mūsų mokyklą?  

Lina ir Jomantė (10 kl.): labai faina!! 

Gintarė ir Lina (9 kl.): labai skaniai kvepia ir vaizdas gražus.  

Monika (8 kl.): gerai atrodo, nes viskas nauja.  

Ernestas (7 kl.): gražiai sutvarkyta mokykla. 

Marija (6 kl.): graži, blizganti, bet kvepia... ligonine. Na, žodžiu, pasikeitusi.  

Erika (5 kl.): labai gražu, nes sienos gražios.  

Lukas (4 kl.): labai gražu ir geltona, tik labai slidu. 

Daiva (3 kl.): graži mokykla, o anksčiau buvo labai negraži.  

Arnas (2 kl.): gražu, man patinka mokytis tokioje mokykloje.  

Miglė (1 kl.): viskas mokykloje labai gražu, gražios spalvos.  

O ką galvoja mokytojai?  

Ramunė Stankaitienė: šaunu, labai gražiai dabar mokykla atrodo, o ir vaikams kur kas smagiau mokytis.  

Elena Veikalienė: labai džiaugiuosi, kad mokykla vėsesnė ir gražesnė.  

Šarūnė Apinytė: džiaugiuosi, kad ji renovuota.  

Jūratė Armonavičienė: džiaugiuosi, kad mokykloje vėsu ir manau, kad dabar ją reikia kur kas labiau saugoti.  

Kur buvę, kur nebuvę, į mūsų mokyklą šiemet sugrįžo dvi “bėglės”. Tai aštuntokė Neringa Pociūtė ir septintokė Augustė Pet-

riškytė, kurį laiką besimokiusios ne tik mūsų rajono ar Lietuvos, o net užsienio mokyklose. Tai kurgi jos mokėsi? Kodėl išėjo 

iš mūsų mokyklos ir kodėl dabar vėl į ją sugrįžo? Šiuos ir kitus klausimus ir skubu užduoti sugrįžusiosioms.  

Pirmoji išsipasakoja Neringa.  

Lukas: Kodėl išėjai iš Gataučių mokyklos?  

Neringa: Į Joniškio M. Slančiausko gimnaziją mane mokytis pakvietė mano teta ir ten besimokiusios draugės. 

L.: Kaip ten sekėsi? 

N.: Man ten labai patiko, buvo linksma, pačią pirmą dieną ten pritapau! 

L.: Tai kodėl iš ten išėjai? 

N.: Pirmiausia, paprašė tėtis, o antra, pamačiau,  kad geriau mokytis sekėsi Gataučiuose... 

L.: Kodėl vėl grįžai pas mus, o ne bandei dar kokios nors kitos mokyklos? 

N.:  Kadangi čia mokiausi anksčiau, antra—arčiau mokykla, trečia—nereikia taip anksti keltis...  

Toliau—Augustės eilė. 

Lukas: Kodėl išėjai iš Gataučių mokyklos? 

Augustė: Tiesą sakant, net pati nežinau. 

L.: Kur mokeisi, išėjusi iš mūsų mokyklos? 

A.: 5-oje klasėje mokiausi Joniškio “Saulės” pagrindinėje mokykloje, o 6-oje klasėje su tėvais išvykau į Airiją, ten mokiausi St. 

John’s national school. Abiejose mokyklose lengvai pritapau.  

L.: Kodėl grįžai būtent į mūsų mokyklą?  

A.: Nes tai labiausiai man patikusi mokykla.  

Linkime daugiau nebesiblaškyti—geriau vis tiek niekur nerasite!  

Kalbėjosi Lukas Svirplys 
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K a v i n ė  M o k y t o j a m s  

Spalio 5 diena—Mokytojų diena. Tą dieną Mokytojams leista 

atsipalaiduoti: patikėti pamokų vedimą 10-okams, o patiems 

gardžiuotis skanumynais bei mėgautis sveikinimų koncertu 

mokykloje įsikūrusioje kavinėje “Pas Džiuljetą”, po dainų vir-

tusioje kino teatru. Ech, kad dažniau tokios šventės!..  

S k a u ti š k a s  l a u ž a s  

Spalio viduryje mūsų mokyklos “Juodojo 

mėnulio” skautų skilties nariai vyko į Kuršė-

nus, kur su viso Šiaulių krašto skautais užda-

rė aktyvų skautavimo sezoną. Po naktinio 

strateginio žaidimo, kitos dienos aktyvių 

užduočių parke ir mieste, visi susirinko prie 

paskutinio bendro metų laužo—iki pavasario 

skautiška veikla vyks po stogu.  

S v e č i a i  s v e t e l i a i . . .  

Svečių sulaukti visuomet džiugu. Mokslo metai 

vos prasidėjo, o svečių jau nemažai sulaukėm. 

Pradinukus eismo taisyklių mokė Lietuvos polici-

jos simbolis šuniukas Amsis, vyresniesiems apie 

saulėtąją Bulgariją pasakojo gretimoje mokykloje 

dirbanti šios šalies atstovė, o vadovavimo mokyk-

lai patirtimi su mūsų mokyklos valdžia dalijosi 

Joniškio rajoną vizitavę Šiaulių apskrities švietimo 

įstaigų vadovai. Pastaruosius mūsų pradinukai ir 

dainomis bei komiškais posakiais palinksmino, ir 

naminiu sūriu pavaišino... Žinoma, nė vienas sve-

tys neliko abejingas mūsų renovuotai ir bliz-

gančiai mokyklai—nespėjo aikčioti ir, esam 

tikri, slaptai pavydėjo... 

K a s  k u r  b u v o  i š v y k ę s ?  

Ne tik mes sulaukiame svečių, bet ir patys aplankome kolegas. Štai direktorius Linas Česnulis su chemijos mokytoja Genovaite 

Liepinia lankėsi vienoje Lenkijos mokykloje, kur su užsienio partneriais aptarė startuojančio naujo laimėto Comenius projekto 

vykdymą. Gera žinia mokiniams: ne vieno iš mūsų laukia kelionė į Ispaniją, Vokietiją, Austriją ar Graikiją! Gera žinia direktoriui: 

mokytoja Genutė laaaaabai išgyrė jo vairavimo sugebėjimus :)  

O štai specialiųjų poreikių mokiniai aktyviai dalyvavo Mato Slančiausko gimnazijoje vykusioje spartakiadoje, kur su kitų mokyk-

lų moksleiviais varžėsi smiginio, modifikuotose golfo, boulingo, petankės rungtyse bei linksmosiose estafetėse, o pasivaišinę 

saldainiais, apdovanoti prizais ir diplomu, grįžo rengtis panašiam renginiui mūsų mokykloje.  



7/ Gataučiukas 2011 m. ruduo                            APIE MUS 

Nauji mokslo metai—nauji veidai “Gataučiuko” redakcijoje. Šiemet kolektyvas kaip niekad jaunas—žurnalisto duo-

nos panoro paragauti net šeštokės! Susipažinkime su jais!  

Naujuosius korespondentus—Luką Svirplį (7 kl.), Augustę Petriškytę (7 kl.), Moniką Vainoriūtę (8 kl.), Gabrielę Taraš-

kutę (6 kl.), Deimantę Paugaitę (6 kl.), Deimantę Paliackaitę (9 kl.) - kalbina Roneta Levindravičiūtė (7 kl.).  

Kodėl atėjote dirbti į ”Gataučiuką”?  
Lukas: išbandyti savo jėgas. 
Augustė: tiesiog patinka. 
Monika: norėjau išbandyti kažką naujo. 
Gabrielė: nežinau, šiaip norėjau.  
Deimantė Paugaitė: norėjau. 
Deimantė Paliackaitė: nes esu jame nuo 7 klasės.  

Kaip manote, ar bus įdomu jame dirbti? 
Lukas: taip, manau, bus įdomu. 
Augustė: žinoma. 
Monika: taip. 
Gabrielė: na... gal taip. 
Deimantė Paugaitė: manau, kad bus įdomu. 
Deimantė Paliackaitė: manau, kad taip, nes aš jame dirbu 

nebe pirmus metus ir žinau, kad tas darbas yra idomus.  

Kokios temos jums būtų įdomiausios? 
Lukas: visos įdomios. 
Augustė: rašyti apie įdomias ekskursijas, pilnas išdaigų.  
Monika: apie sportą. 
Gabrielė: net nežinau...  
Deimantė Paugaitė: visokios. 
Deimantė Paliackaitė: temos, kurios būtų aktualios visiems 

mokyklos mokiniams.  

Gal žinote, kada buvo pirmą kartą išleistas „Gataučiukas“ 
ir kas jį sugalvojo išleisti? 
Lukas: manau, kad prieš 13 metų, o kas jį išleido – nežinau. 
Augustė: nežinau. 
Monika: nežinau. 
Gabrielė: hmmm... tikrai nežinau. 
Deimantė Paugaitė: ne, nežinau.  
Deimantė Paliackaitė: tikrai nežinau, kada, bet manau, kad 

jį sugalvojo išleisti mokytoja J. Armonavičienė.  

Perkelta į 8 psl. 

Deimantė 

Lukas 

Gabrielė 

Deimantė 

Augustė 

Roneta 

Monika 

Gabrielė  
(pokalbyje nedalyvavo) 
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Kaip manote, koks turi būti geras žurnalistas? 
Lukas: mokantis parašyti straipsnius, ne mela-
gis, darbštus, ne tinginys ir laimingas. 
Augustė: įkyrus. 
Monika: turi mokėti klausinėti ir turėti drąsos.  
Gabrielė: neįkyrus. 
Deimantė Paugaitė: tiesiog geras. 
Deimantė Paliackaitė: toks, kuris gali sudomin-

ti skaitytojus, o neįdomią temą pateikti taip, 

kad ji būtų įdomi.  

Ko palinkėtumėte skaitytojams? 
Lukas, Monika, Gabrielė, Deimantė Paugaitė: 
gero skaitymo! 
Augustė: smagiai pasijuokti. 
Deimantė Paliackaitė: įdomaus skaitymo.  

Deimante, dirbi „Gataučiuke“ jau nebe pirmus metus. Papasakok, kaip pasikeitė mokyklos laikraštis per tą laiką?  
Deimantė Paliackaitė: per tuos metus pasikeitė mokytoja, kuri padėjo leisti „Gataučiuką“, o ir pats laikraštukas, 

manau, pagerėjo ir tapo įdomesnis.  

Ačiū už atsakymus! Tegu šiemetinis “Gataučiukas” būna laukiamas skaitytojų! 

Kokie jūsų pomėgiai? 
Lukas: keliauti,  groti gitara, sportuoti... 
Augustė: drama. 
Monika: sportuoti. 
Gabrielė: nesakysiu (?)  
Deimantė Paugaitė: visokie.  
Deimantė Paliackaitė: mėgstu būti su draugais ir žaisti tink-

linį.  

Autobusas ir mergaitės 
 

Autobuse yra 7 mergaitės. 

 Kiekviena mergaitė turi 7 krepšius. 

 Kiekviename krepšyje yra 7 didelės ka-

tės. 

 Kiekviena katė turi 7 mažus kačiukus. 

 Kiekviena katė turi 4 kojas. 

 Klausimas: kiek kojų yra autobuse? 

Šiemet galvosūkių skyrelį pradedame nuo 

lengvos matematinės užduoties, su kuria, tikime, 

lengvai susidorosite!  

Ateityje užduotys sunkės.  

3 pirmųjų, išsprendusių galvosūkį, laukia saldūs 

prizai! Nesnauskite!  

P.s. matematikos mokytojams dėl suprantamų 

priežasčių dalyvauti nerekomenduojame…  
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