
 Gražinukas  
SEPTINTAS LAIKRAŠČIO NUMERIS 
                                  Balandis, 2011 

 

 

   Minklių atsakymai: 

  1.Raidė „r“ 

  2.Akies  

  3.Tų, kur prie akies dygsta 

  4.Šaknį  

  5.Todėl, kad jame silkės gyvena 

  6.Vėjas 

  7.Bulvių nesėja – jas sodina  

  8.Eglė  

  9.Iki kol sustoja  

  10.Paukščius 

  
Pasitikrink, ką žinai apie upes! 
 

1.Ilgiausia pasaulio upė. 

2.Plokščia lyguma, susidaranti upės žiotyse. 

3.Pietų Amerikos upė-galiūnė. 

4.Upė su visais intakais ir intakų intakais. 

5.Vieta, kurioje gruntinis vanduo prasimuša į paviršių. 

6.Vieta, kurioje upės vanduo krinta nuo skardžio jos vagoje. 

7.Riba tarp dviejų upės baseinų. 

8.Gilus ir siauras upės slėnis aukštupyje. 

9.Upės slėnio dalis, apsemiama per potvynį. 

10.Upės pradžios vieta. 

 



                                                    Mokinių kūryba 

  

                     Deimantės Moliūnaitės poezija  

 
Tu palauki manęs                             Ten kur mūsų svajonės 

Aš atnešiu raktus                              Ten kur pasakiška meilė  

Pasislėpsim ţolėj                              Kur kiekvieną rytą atsibundame su aušra 

Kad nuplauktų lietus                         Ir pakylame su ja kartu į dangų. 

                                                          Su dţiaugsmu širdy aš noriu skubėti tenai 

Ţiburiais naktyje                               Su saulės šviesa ir meilės dvasia pasilikti amţinai 

Apsišviečia dangus                           Skrendu į dangų ir paliečiu aš saulę 

Skrenda paukštis tamsoj                   Jaučiu jos šilumą glostančią man veidą 

Vienišesnis uţ mus                           Neriu į debesis kaţkur labai toli 

                                                          Jei nori manimi tikėt gali 

Mes nuskinsim gėles                        Man nebaisu pajusti tokį aukštį  

Ir paliksim namus                             Man norisi trumpam pavirst į paukštį 

Tylią ţvakę juose                              

Mano lūpos uţpūs                            

                            

Švelnų šaltį delne                                                  Nemėgstu aš ţmonių su kauke 

Aš nešuosi pas mus                                               Nemėgstu dvigubų veidų 

Tu palauki manęs                                                  Kaukėti ţmonės man nejaukūs 

Mūsų meilė neţus                                                 Nes nematau tikrųjų jų akių 

                   

                                                                               Numeski kaukę prarajon 

Purus debesėlis ir cukraus gabalėlis               Nebus tau dvigubas pasaulis 

Jūros puta ir sniego pūga                                Tu pamatysi – ţodis didţią galią turi 

Gulbės plunksna ir angelo sparnai                  Tikėki ką sakau 

Sportinis batelis ir porcelianinis puodelis             

Torto ţvakutė ir ţydinti ramunė                             Tik vėlei kaukės nepaimk 

Pienės pūkas ir pievų rūkas                                    Tai taip sunku ir sudėtinga 

Baltas šokoladas ir nuluptas bananas                     Iš naujo uţuost roţės kvapą 

Vaiko vystyklai ir vaniliniai ledai                          Eilėraščių eilutėm savo laimę kurk 

Taip balta net galva apsvaigti gali 

Nekantraudama aš laukiu dar ...    
 

 

 

 

 

 

 



Mūsų laisvalaikis 
  

Kadangi atostogos dar toli, siūlome jums linksmą būdą, kaip atostogas 

imituoti namų sąlygomis. 

 
Atostogas pradėkime skrydţiu lėktuvu į uţsienį:  

Atsisėskite ant vaikiškos kėdės, pririškite rankas per alkūnes 

prie kėdės atramų ir peiliu bei šakute bandykite valgyti 

nuo maţyčio padėkliuko. Išverskite stiklinę sulčių ant šalia 

sėdinčiojo kelių. 

              

Ieškote galimybės apsipirkti garsiausių pasaulio metropolių parduotuvėse? 

Nuskubėkite į vietinę pigių prekių parduotuvę. Iš nukainuotų prekių veţimėlių 

prisipirkite prastos kokybės jums visiškai nereikalingų daiktų, kurių jokiu būdu 

nepirktumėte ne atostogų metu. 

 

Jus labai 

ţavėtų  

egzotiškos pietų šalys? 

Įsigykite 10- ies kartų abonementinį bilietą į soliariumą. Išnaudokite visus 

bilietus per pačią pirmąją atostogų dieną. Basa koja uţminkite ant stiklo šukių. 

Likusią savaitės dalį sėdėkite pavėsyje, ištiesę bintuotą koją. 

 

Pradedantiesiems golfo ţaidėjams atostogas labai lengva imituoti 

 Nuo ryto iki vakaro, siaubingame lietuje prisidengę skėčiu, artimiausiame parke 

ar pievoje tarp krūmų ir kurmių kupstų stumdykite veţimėlį. Po to vakare 

nueikite į vietinę ledainę pasigirti sėkme. 

 

  

 



           Sveikatos skyrelis 

             Ausų uţdegimas 

 

Ausų uţdegimas gali būti išorinės, vidurinės ir vidinės ausies. Daţniausias iš jų - 

vidurinės ausies uţdegimas. Vidinės ausies uţdegimas vaikams būna retai. Tai toks uţdegimas, kai 

paţeidţiamas klausos nervas. Jis gali atsirasti, kai, sumaţėjus organizmo atsparumui, nepavyksta 

gydyti vidurinės ausies uţdegimo. 

Būdinga: 

 stiprus ausies skausmas; 

 karščiavimas, temperatūra daţnai - 39 °C; 

 vaikas dirglus, neramus, blogai, paviršutiniškai miega; 

 liečia ausis, griebiasi uţ jų be prieţasties; 

 daţniau ir skysčiau tuštinasi; 

 iš ausies neretai pasirodo nemalonaus kvapo išskyrų. Joms pasirodţius, maţylis tampa 

ramesnis; 

 Kai organizmo atsparumas yra sumaţėjęs bei gydyti pradedama pavėluotai, gali atsirasti 

pavojingų komplikacijų, pvz., speninės ataugos, vidinės ausies, smegenų bei jų dangalų 

uţdegimas, kraujo uţkrėtimas. 

Kaip padėti: 

 prasidėjusi sloga intensyviai gydoma, pvz., atsiurbiant iš nosies gleives. Jei gydytojas 

paskyrė, į kiekvieną jos landą, atsiurbus gleives, reikia lašinti po 1-2 lašus gleivinę 

sutraukančių vaistų, ne daţniau kaip 2-3 kartus per parą (suaugusiesiems skirti vaistai 

vaikams netinka); 

 sloguojantį kūdikį (maţą vaiką) migdykite pusiau sėdimoje padėtyje; 

 ant ausų uţdėkite šildomąjį kompresą arba šildyklę; 

 duokite temperatūrą ir skausmą maţinančių vaistų. 

 

    Staiga vėl susirgo Simas 

    Jam šiandien ausų uţdegimas, 

    Lašina mama vaistus, 

    Vaikas darosi irzlus. 

 

     Simas į mokyklą nėjo 

     Ir namuos ilgai sėdėjo. 

     Kai išgydys jis ausis, 

     Tai daugiau mamos klausys.  

  



Knyga – 

geriausias 

draugas 
Knygos tiems, kuriems patinka 

 vilkolakiai ir vampyrai   

 

Bela Svan iš Finikso  atsikrausto gyventi pas savo 
tėvą į nedidelį Forkso miestelį Vašingtono valstijoje, 
nes jos mama, neseniai antrą kartą susituokusi, turi 
daug keliauti su naujuoju vyru .Mokykloje Bela 
pastebi išskirtinio grožio vaikiną, Edvardą Kaleną, ir 
pajunta jam nenuvaldomą trauką. Ji supranta, kad 
visa jo šeima – vampyrai, geriantys ne žmonių, o 
gyvūnų kraują. Edvardas ir Bela įsimyli vienas kitą.  

 

 

Knygos „Virpėjimas“ pagrindinė herojė Greisė yra 
kupina jautrios, skaidrios ir tyros meilės, stipraus 
prieraišumo du gyvenimus – žmogaus ir vilko – 
gyvenančiam Semui. Semui tenka kovoti, kad liktų 
žmogumi, o Greisei – kad išlaikytų jį prie savęs, net 
jei reikės akis į akį susidurti su sužalota praeitimi, 
trapia dabartimi ir neįmanoma ateitimi. 
 

Popė mano, kad vasara truks amžinai. Tačiau vieną 
dieną ji pasijunta blogai, o išgirsta diagnozė 
nuskamba kaip nuosprendis.. Dabar vienintelė 
merginos viltis išgyventi - tai Džeimsas, jos draugas 
ir slaptoji meilė. Būdamas vampyras ir 
priklausydamas Nakties pasauliui, Džeimsas gali 
padaryti Popę nemirtingą. Bet pirmiausia jie turi 
viskuo rizikuodami nusižengti Nakties Pasaulio 
įstatymui. 

http://lt.wikipedia.org/wiki/Finiksas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Miestelis
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mama
http://lt.wikipedia.org/wiki/Vestuv%C4%97s
http://lt.wikipedia.org/wiki/Mokykla
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%A0eima
http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDmogus
http://lt.wikipedia.org/wiki/Gyv%C5%ABnai
http://lt.wikipedia.org/wiki/Kraujas
http://lt.wikipedia.org/wiki/Meil%C4%97


                Rafaelo 

Ingredientai: 

 

 Varškė (riebumas 9%) - 180 gramų 

 Kokoso drožlės- 65 gramai 

 Cukrus - 35 gramai 

 Lazdyno riešutai - 15 vienetų 

 

Gaminimas: 
Varškę gerai sutrinam su cukrumi ( geriausia trintuvu). Į masę įdedam 

kokoso droţles (apie 30 gr.) ir viską gerai išmaišome. Pagal skonį į masę dar 

galima įdėti vanilinio cukraus (apie 1 arbatos šaukštelį). Toliau formuojame 

maţus rutuliukus ir į jų vidų dedame po riešutą. Suformuotą rutuliuką 

apvoliojame kokoso droţlėse ir dar apie pusvalandį laikom šaldytuve. Labai 

paprasta ir skanu!☺  

 

 

http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html
http://www.visireceptai.lt/receptas/varskes_rutuliukai_raffaello_15vnt.html


Vaikystė nuotraukų albume  

 

 

Mergina sėdėjo dulkių nusėtoje palėpėje. Pro nedidelį langelį į palėpę skverbėsi kaitri vasaros saulė. Ji gerai 

apšvietė grindis ant kurių lyg snaigės buvo nusėdusios dulkės. 

Salomėja-toks merginos vardas-priešais save iš senos dėţės išsidėliojo jai artimus daiktus iš vaikystės... 

Ilgais pirštais ji palietė gitarą, kadaise paliktą vyresniosios sesers. Saliutė norėjo tapti muzikante- išpildyti 

sesers svajonę, bet būdama šešiolikos suprato, kad reikia siekti savo tikslų, nes tai Josios gyvenimas, o ne 

sesers, kurios svajonė neišsipildė.  

Paėmė albumą-dienoraštį. Tame albume-dienoraštyje surašyti svarbiausi Salės išgyvenimai, mintys, 

eilėraščiai, suklijuotos nuotraukos. Virpančiais pirštais atvertė pirmąjį puslapį.  

Jame kylantys į dangų įvairiaspalviai balionai, po nuotrauka dailia rašysena parašyta: 

Rugsėjo Pirmoji! 

Neški mano Viltis ir Svajas, 

Skraidinki jas Danguje! 

Neleiski pamiršti man jų... 

 

Taip! Saliutė vis dar ryškiai prisimena Pirmą Rugsėjo Pirmąją, pamena bendraklasių veidus... 

Ji paverčia dar keletą puslapių. Iš nuotraukos ţvelgia ji pati dvylikos metų. Apsupta draugių , besijuokianti. 

Šalia jos dvi nuostabios draugės Rima ir Saulė. Rimą, Saulę ir Salę bendraklasiai vadindavo trimis 

muškietininkėmis, nes jos būdavo visada ir visur kartu... 

Bet Likimas išardė jų draugystę- Rima „susidėjo“ su mokyklos pasipūtėlėm, o Saulė išvyko su tėvais į 

Angliją, Liverpulį. 

Kitoje nuotraukoje - Salomėja ir jos pirmoji meilė  Andrius. Jiems uţ nugarų - apţvalgos ratas, Saliutės  

rankose - cukrinė vata, o danguje-fejerverkai.  

O taip... Tai Pirmasis Pasimatymas, kaţkuo ypatingas ir nepamirštamas... 

-Salomėja,-pasigirsta švelnus balsas merginai uţ nugaros. 

-Mama?-lyg paţadinta iš gilaus sapno nustebusi paklausia ji. 

-O ne, ţinok, daktaras Votsonas, -sukikena mama.- Aš tave šaukiau penkias minutes, o tu negirdėjai? 

-Aš...-Salė dirstelėjo į atverstą nuotraukų albumą ,- aš tik klaidţiojau... 

-Kur klaidţiojai?-mama prisėdo šalia dukters. 

-Po Prisiminimų Sodus, vedama nostalgijos,-valandėlę patylėjusi atsakė. 

-Ar Andrius-nostalgijos prieţastis? 

-Ne!-kiek sutrikusi tarstelėjo Salė.-Tiesiog šis vaikystės, paauglystės nuotraukų albumas yra savotiškas 

sodas, o nuotraukos - gėlės... Į kurias labai malonu ţiūrėti, bet prisiliesti prie jų jau nebegali... 

 

     Viktorija Jenciūtė, 7a 



                          Patarimai einantiems į gimtadienį 
 
                      Super originalių dovanų sąrašas: 
 
Dėlionė su fotonuotrauka 
Numegztas, pasiūtas telefono dėklas 
Auskarai su tavo nuotrauka 
Dienoraštis 
Augalas 
Naminis gyvūnas 
Šilti dalykai (šlepetės, vilnonės kojinės, šalikas) 
Tavo rankomis gaminti kepiniai (sausainiai) 
Kompaktinis diskas 
Fejerverkai 
Akvarelių, teptukų rinkinys 
Termosas 
Sulankstomas peiliukas 
Specialiai ţmogui sukurtas eilėraštis ar daina 
Minkštas ţaislas 
Bilietas į teatrą 
Tavo išpieštas gėlių vazonas / puodelis / lėkštė 
Stilingas knygų skirtukas 
Uţsienio kalbų ţodynas 
Skani kava / arbata 
Taupyklė 
Ţemėlapis su paţymėta lobio vieta 
Badmintono raketės 
Vizitinės kortelės to ţmogaus vardu 
 
 
Nepamiršk, kad net nuobodžia dovana  laikomą nuotraukų albumą ar aromatinę žvakę galima 
sugrąžinti antram gyvenimui ir paversti šilta dovana – tereikia įdėti šiek tiek rankų darbo. 
 

Beje, labiau džiaugiesi dovanodamas ar gaudamas dovaną? 

 

 


