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SVARBIAUSIA NAUJIENA – 3D MOKOMOJO KABINETO ATIDARYMAS!
Šiaulių Dainų progimnazija – moderni ir šiuolaikiška mokykla
Šiaulių Dainų progimnazijoje balandžio 29- ąją iškilmingai atidarytas 3D mokomasis kabinetas – pirmasis ne tik
Lietuvoje, bet ir Pabaltijyje.
Atidarymo ceremonijoje dalyvavo garbingi svečiai. Dainų progimnazijos bendruomenę nuoširdžiai sveikino Šiaulių miesto
meras A.Visockas ir jo pavaduotojas S.Tumėnas, Šiaulių m. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėja V.Damskienė,
Britų tarybos atstovybės Lietuvoje direktorius dr. A.Vasiliauskas, UAB „Biznio mašinų kompanija“ interaktyvių produktų
vadovas R. Mačernis, Dainų progimnazijos tarybos pirmininkas A.Šerlinskas. Smagu, kad 3D mokomojo kabineto įranga bei joje
įdiegtos programos padės 1-8 klasių mokiniams dar geriau suprasti gamtos mokslus, matematiką, istoriją, anglų kalbą.
Šiaulių Dainų progimnazijos direktorius V.Varanavičius džiaugėsi, kad informacinių technologijų naujovės vis labiau
integruojamos į ugdymo procesą: progimnazijoje gausu interaktyviųjų lentų, veikia užsienio kalbų ROBOTEL laboratorijos, 30
vietų NComputing klasė. Kaip Dainų progimnazijoje naudojamos šiuolaikinės technologijos, savo akimis įsitikino ir patys
išbandė tądien vykusios respublikinės mokytojų metodinės – praktinės konferencijos „Moderni mokykla – modernus mokytojas –
modernus mokinys“ dalyviai.
Galime didžiuotis, kad toks Dainų progimnazijos pažangos siekis padeda efektyviau ugdyti mokinius bei kartu yra
neatsiejama mokyklos tobulėjimo dalis.
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Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje laimėta I vieta
Balandžio 8-9 dienomis Kaune vyko Lietuvos mokinių technologijų olimpiada. Šių metų olimpiados tema – „Po kūrėjo
delnu…”. 66 mokiniai iš Lietuvos rajonų buvo suskirstyti į tris amžiaus grupes, o savo gebėjimus demonstravo tekstilės,
konstrukcinių medžiagų, mitybos ir dizaino srityse. Mokiniai dirbo dvi dienas ir pristatė savo darbus, stengdamiesi
pademonstruoti išradingumą bei atskleisti jiems pasiūlytą temą.
Goda Katkutė, Šiaulių Dainų progimnazijos 8b klasės mokinė, Lietuvos mokinių technologijų olimpiadoje užėmė I
vietą (mokytoja Sandra Motuzaitė Jurienė) ir buvo apdovanota Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos I
laipsnio diplomu bei aukso medaliu.
Labai džiaugiamės ir didžiuojamės Godos pasiekimais!

TARPTAUTINIS PROJEKTAS „LET’S BE GREEN“
Projektinis „Let’s be Green – European Eco club“ vizitas Portugalijoje
Kovo 15-21 dienomis Dainų progimnazijos mokytojų delegacija dalyvavo Comenius projektiniame „Let‘s be Green“
susitikime Seixal miestelyje, Portugalijoje. Pedagogai buvo supažindinti su Portugalijos švietimo sistema, lankėsi mokykloje ir
priešmokyklinėse ugdymo įstaigose. Tai puiki galimybė palyginti Portugalijos ir Lietuvos mokymo(si) panašumus ir skirtumus.
Susitikimo metu šalys partnerės (Velsas, Lenkija, Vengrija, Ispanija, Italija, Portugalija ir Lietuva) aptarė ir pristatė vykdomo
gamtos apsaugos projekto veiklą kiekvienoje mokykloje, supažindino su mokinių Eko klubų veikla įvairiose šalyse. Visos šalys
sukūrė projekto ekologišką skulptūrą, lietuvių skulptūra – medis – išrinkta geriausia. Džiaugiamės dailės mokytojos metodininkės
M. Ruzgytės idėjomis ir visų mokinių įdėtu darbu.
Portugalai svetingai sutiko ir aprodė savo šalį. Buvo suorganizuotos ekskursijos į Sintrą ir Cascais kurortinį žvejų miestelį
Atlanto vandenyno pakrantėje, garsėjantį savo keramika. Sintros miestas žymus savo unikalia architektūra, todėl 1995 metais
įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Taip pat lankėmės Cabo da Roca, arba Uolos, kyšulyje. Jis žymus tuo, jog tai
labiausiai į vakarus nutolęs žemyninės Europos taškas. XVI a. portugalų poetas Luís de Camões šį kyšulį pavadino „vieta, kur
baigiasi žemė ir prasideda jūra“. Teko grožėtis ir Arabidos nacionalinio parko augalais, ir kalnuotomis vietovėmis.
Laukiame kito projektinio susitikimo jau pas mus, Šiaulių Dainų progimnazijoje.

Projekto „Let’s be Green“ svečiai iš Lenkijos, Portugalijos, Ispanijos, Turkijos ir Velso
Balandžio 20-24 dienomis Šiaulių Dainų progimnazijoje svečiavosi Comenius Lifelong Leraning programos projekto „Let‘s
be Green – European Eco club“ svečiai iš 5 šalių – Lenkijos, Ispanijos, Portugalijos, Turkijos, Velso. Atvyko ir 3 mokiniai iš
Lenkijos. Gaila, jog negalėjo dalyvauti vengrai ir italai bei jų mokiniai.
Vienas iš projekto tikslų yra aplankyti kiekvienoje šalyje partnerėje nacionalinių parkų, todėl svečiams parodėme šiuos
svarbius objektus: Kuršių nerijos nacionalinį parką, Trakų istorinį nacionalinį parką, sostinę Vilnių.
Šiauliai – saulės miestas. Projekto dalyvius supažindinome su Talkšos ekologiniu taku, augalais bei gyvūnais. Visiems patiko
paauksuota skulptūra „Šaulys“, Šv. Petro ir Povilo katedra, Šiaulių bulvaro įdomios istorijos, požeminis Rūdės upelis,
„Valerijono“ vaistinės stogo katinai, prie dramos teatro „Skaitantis žmogus“, fontanas- skulptūra „Centukai“. „Rūtos“ saldainių
fabriko firminė parduotuvė buvo ypač populiari. Aplankėme ir dar vieną turistų lankomą vietą – Kryžių kalną.
Galime drąsiai teigti, jog didžiausią įspūdį svečiams paliko mūsų progimnazija. „Tai mokykla, kurioje norėtume dirbti“, – teigė
portugalės. Visus nustebino mokyklos modernumas: informacinių technologijų gausa, o ypač 3D klasė. Projekto dalyviai liko
pakerėti surengtu koncertu, galime didžiuotis Naujųjų medijų mokyklos mokinių pasirodymu, liaudiškų šokių studija
„Šermukšnėlė“, šiuolaikinių šokių studija „Kosmėja“, pučiamųjų instrumentų orkestru „Brass Band“, nuostabiais dainininkais ir
jų vadovėmis. Mokyklos tvarkingumas, estetika, mokinių drausmingumas bei nuoširdus bendravimas labai patiko užsieniečiams.
Svečius supažindinome su lopšeliu - darželiu „Pupų pėdas“, o liaudiškų šokių vakaronėje suaugusiųjų šokių studija „Šermukšnis“
neliko nepamokę ir nepašokdinę nė vieno. Vaišinomės tradiciniais lietuviškais patiekalais – bulvėmis su kastiniu, kugeliu su
mėsa, gira, sūriu, duona, lašinukais, šauniosios virėjos net kopūstienės išvirė. Kiekviena šalis partnerė į Šiaulius atsivežė dainos
video ekologiška tematika. Peržiūrėję ir išklausę visas dainas, pačia geriausia išrinkome Ispanijos dainą.
Ką turime gražiausio, viską parodėme savo draugams iš kitų šalių. Suderinome ir projektinį darbą, ir keliones .
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Dainų progimnazijos samariečiai senelių globos namuose
Šiaulių Dainų progimnazijos šaunieji samariečiai: Gustė Gruzdaitė 5c kl., Sima
Steponaitytė 8a kl., Fausta Tamoševičiūtė 8a kl., Ugnė Glušniovaitė 5c kl., Deividas
Glodenis 8b kl., Justinas Jakutis 5b kl., Rytis Laurinskis, Gabrielė Dumskytė 7a kl., Victor
Stanislovas Markevičius 5b kl., Akvilė Liutkevičiūtė 6c kl., Aistė Gedminaitė 8b kl.,
balandžio 2 d. lankėsi Šiaulių miesto senelių globos namuose. Mokiniai sveikino senelius su
Šv. Velykom ir dovanojo pagamintus paukštelius, piešinius, keramines velykines
dekoracijas, margučius ir skanumynus. Tokie apsilankymai jau tapo mūsų mokyklos
tradicija.
Tikybos mokytojos Laisvos Jankauskienės paskatinti mokiniai 2-3 kartus per metus
aplanko ten gyvenančius senelius, organizuoja šventes, atneša dovanėlių. Nuoširdžiai
dėkojame technologijų mokytojai Sandrai Motuzaitei Jurienei, dailės mokytojai Marytei
Ruzgytei, PUG mokytojai Linai Mateikienei, spec. pedagogei Reginai Neverdauskienei už gražius darbelius, kurie pradžiugino
visus.
**************************************************************************

Išvyka į Lietuvos Respublikos Seimą
Balandžio 16 dieną 6a klasės mokinys Einoras Bunga ir lietuvių kalbos mokytoja Inga Valeikienė lankėsi Lietuvos
Respublikos Seime. Šią išvyką Seimo narys Arvydas Mockus organizavo konkurso ,,Įgyvendink svajonę Šiauliuose“
nugalėtojams bei jų mokytojams.
Ir mokiniams, ir mokytojams buvo įdomu stebėti plenarinį posėdį bei vyriausybės valandą, į kurią susirinko daugelis ministrų
bei premjeras A.Butkevičius. Parlamentarai uždavė ministrams klausimus, o šie pateikė savo atsakymus. Konferencijų salėje vyko
susitikimas su Seimo nariu A.Mockumi. Parlamentaras papasakojo apie savo darbą Seime, siekius ir tikslus, atsakinėjo į mokinių
klausimus. Į susitikimą užsuko ir pro šalį ėjęs premjeras A.Butkevičius. Jis palinkėjo jaunajai kartai uoliai mokytis, būti stropiems
ir tolerantiškiems, nes, pasak vyriausybės vadovo, kuo žmogus išmintingesnis, tuo jis paprastesnis. Vaikščiodami po Seimo
kabinetus bei koridorius, mokiniai sutiko išties nemažai parlamentarų, visi jie draugiškai sveikinosi bei fotografavosi. Seimo
rūmų pirmajame aukšte surengta konkurso ,,Įgyvendink svajonę Šiauliuose“ nugalėtojų darbų paroda. Tikimės, kad Einoro rašinį
perskaitys ne vienas Seimo narys.
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Šiaulių miesto 7-12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas „Pavasario taku“
Balandžio 16 d. Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 7-12 klasių mokinių meninio skaitymo vokiečių kalba konkursas
„Pavasario taku“, kurio tikslas – ugdyti kūrybingą, mąstančią ir iškalbingą asmenybę.
Šiame konkurse dalyvavo skaitovai iš Dainų, „Juventos“, Jovaro ir „Romuvos“ progimnazijų bei Didždvario, Juliaus Janonio,
Šiaulių universiteto, „Romuvos“ ir Simono Daukanto gimnazijų. Mokiniai pasirodė trijose grupėse: 7-8 klasių, I-II gimnazijos
klasių ir III – IV gimnazijos klasių.
Vertinimo komisijos nutarimu Šiaulių Dainų progimnazijos 8c klasės mokinys Alanas Tautkus 7-8 klasių grupėje užėmė
III vietą (mokytoja Diana Starkienė) ir buvo apdovanotas diplomu, 7a klasės mokinei Justinai Norvaišaitei įteikta padėka.

Dainų festivalis – konkursas „Gamos pėdutės“
Etnografinių regionų metams skirtą renginį Šiaulių Dainų progimnazijoje vainikavo 1– asis Šiaulių miesto lopšelių – darželių
ugdytinių ir bendrojo lavinimo mokyklų 1 – 4 klasių mokinių dainų festivalis – konkursas „Gamos pėdutės“. Šiame renginyje
dalyvavo mažieji dainininkai bei jų vadovai net iš 17 Šiaulių miesto lopšelių – darželių ir bendrojo lavinimo mokyklų.
Renginio vedėjos – tai 4 kl. mokinės Dominyka Grigalaitytė ir Emilija Abromaitytė (Karlsonas). Dainininkus vertino penkių
narių komisija, kuri išrinko pačius geriausius – laureatus ir diplomantus. Solistų grupėje diplomanto apdovanojimus pelnė Šiaulių
„Juventos“ progimnazijos solistas Armantas Gružas (vad. Loreta Stankuvienė), Barbora Gaigalaitė iš Šiaulių Dainų progimnazijos
(vad. Gitana Norvaišienė) ir Urtė Šliauterytė iš lopšelio – darželio „Ąžuoliukas“ (vad. Loreta Stankuvienė). Lopšelių – darželių
ugdytinių grupėje diplomantais tapo vaikų ansamblis „Neofolk“ iš Šiaulių lopšelio – darželio „Pasaka“ (vad. Armida ir
Mindaugas Bražai) ir vokalinis ansamblis “Naminukės” iš lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ (vad. Loreta Čaplijauskienė).
Vokalinių ansamblių grupėje diplomanto apdovanojimus pelnė mergaičių duetas – Elena Gonzalez De Chavarri Rancytė ir
Janina Bartulytė iš Šiaulių Tėvo Benedikto Andruškos pradinės mokyklos (vad. Vilma Ušinskienė). Laureato diplomai atiteko
solistei Ievai Petrošiūtei iš lopšelio – darželio „Trys nykštukai“ (vad. Audronė Paskaitė), Smiltei Dabulskytei iš Šiaulių „Saulės“
pradinės mokyklos (vad. Vitalija Kučienė) ir vokaliniam ansambliui „Kvarta“ iš Šiaulių „Juventos“ progimnazijos (vad. Loreta
Stankuvienė).
Mažuosius talenčiukus labiausiai pradžiugino saldžios pagrindinio renginio rėmėjo – AB „Kelmės pieninė“ dovanėlės. Taip pat
kiekvienam vadovui buvo įteikti technologijų mokytojos pagaminti keraminiai festivalio ženklo suvenyrai „pėdutės“ ir padėkos.
Kad daina taptų sielos sparnais, ne tik vadovams, bet ir dainininkams Dainų progimnazijos direktoriaus dėka dainų festivalio –
konkurso „Gamos pėdutės“ laureatams buvo padovanota naujausia Lauros Remeikienės knyga „Dainuojame dainelę“.
Muzikos mokytoja G. Norvaišienė, renginio organizatorė, dėkoja šios idėjos palaikytojams ir rėmėjams – AB „Kelmės pieninė“
generaliniam direktoriui A. Žukauskui, Dainų progimnazijos direktoriui V.Varanavičiui, neformaliojo švietimo ir pagalbos
skyriaus vedėjai V. Kovaliovienei, dailės mokytojai M. Ruzgytei, technologijų mokytojai S. Motuzaitei Jurienei, neformaliojo
švietimo šiuolaikinio šokio studijos „Kosmėja“ vadovei D. Maciuvienei, pagrindinio ugdymo muzikos mokytojai I. Jonavičienei.

*********************************************************************

Anglų kalbos renginys „Festivals Around the World“
Balandžio 22 d. 6 klasių mokinių komanda – 6a klasės mokinės Juta Varnytė ir Ema
Jarmolavičiūtė bei 6b klasės mokiniai Titas Karvelis ir Tautvydas Barauskis (mokytoja J.
Valionienė) dalyvavo „Romuvos“ progimnazijoje organizuotame Šiaulių miesto bendrojo
ugdymo mokyklų 6 klasių mokinių anglų kalbos renginyje „Festivals Around the
World“.
Renginio metu mokiniai pristatė šv. Patriko dieną, atliko įvairias kūrybines užduotis,
ieškojo valstybių, kuriose vyksta tam tikros šventės, tapo aktoriais suvaidindami šventės
simbolius, klijavo dėliones.
Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkomis ir saldžiais prizais.
************************************************************************************

Saugaus eismo būrelio ,,Šviesoforiukai“ nariai – III vietos laimėtojai
Balandžio 23 d. Šiaulių Jaunųjų technikų centre vyko Šiaulių miesto pradinių klasių
mokinių varžybos ,,Šviesoforas“. Mūsų progimnazijos komandą sudarė keturi mokiniai: Greta
Ribikauskaitė (1b klasė), Kamilė Bilotaitė (2b klasė), Gabija Šimkutė (3b klasė), Gustas
Blinkinas (4b klasė). Varžybų metu reikėjo sudėlioti kelio ženklų dėlionę, paaiškinti netikėtas
situacijas maketuose bei, stebint videofilmą apie eismą kelyje, atlikti praktinę užduotį judrioje
miesto gatvėje. Visoms rungtims teisėjavo policininkai. Dainų progimnazijos komanda
surinko 137 taškus ir užėmė III vietą. Mokinius paruošė saugaus eismo būrelio
„Šviesoforiukai“ vadovė Irena Povilauskienė.
Džiaugiamės ir didžiuojamės saugaus eismo būrelio narių pasiektais rezultatais.


Dainų progimnazijoje vyko karaokė konkursas „Padainuokime kartu“
Balandžio 23- osios vakarą Dainų progimnazijoje vyko 5-8 klasių mokinių, jų tėvelių ir mokytojų karaokė konkursas
„Padainuokime kartu“. Kiekvienos klasės komanda kūrybiškai pristatė pasirinktą lietuvišką dainą. Konkurso dalyviai aktyviai
palaikė vieni kitus: kartu dainavo ir šoko. Linksmas bei nuotaikingas vakaras netruko prabėgti. Smagu, kad Dainų progimnazijos
bendruomenė tokia draugiška ir muzikali, juk vienas žymiausių kinų filosofų Mencijus yra pasakęs: „Jei karalius mėgsta muziką –
su jo valda viskas gerai“.
Visos dalyvių komandos apdovanotos Dainų progimnazijos diplomais ir saldžiais prizais. Konkurso dalyviams buvo
dėkojame už liaudiškų dainų puoselėjimą, kūrybiškumą, originaliausią dainos interpretaciją, išradingumą ir drąsą...
Renginio organizatorė – anglų kalbos mokytoja, 7c klasės vadovė Danguolė Sinetar. Jai talkino 8b klasės merginų roko grupė:
Goda Katkutė, Karolina Balčiūnaitė, Ieva Klimaitė, Paulina Lešinskaitė, Aistė Čiomėnaitė.

****************************************************************************************

Kompiuterinių piešinių konkursas „Švari aplinka – vertybė“
Kovo – balandžio mėn. Gegužių progimnazijoje vyko Šiaulių miesto 5-12 klasių mokinių
kompiuterinių piešinių konkursas „Švari aplinka – vertybė“. Konkurse dalyvavo mokiniai iš
Šiaulių universiteto, „Saulėtekio“ gimnazijų, Dainų, Gytarių, Jovaro bei Gegužių progimnazijų.
Naudodami informacines technologijas, konkurso dalyviai kūrė piešinius, kuriuose buvo
vaizduojama dabartinė ekologinė Žemės būklė bei aktualiausios jos problemos.
Konkurse III vietą laimėjo Šiaulių Dainų progimnazijos 6a klasės mokinė Juta Varnytė
(mokytoja Danguolė Zigmantaitė). Sveikiname nugalėtoją!
************************************************************************************

Šiaulių miesto 5 klasių kūrybinės dirbtuvės „Žinau, moku, pritaikau“
Balandžio 23 d. būrys miesto progimnazijų penktokų susirinko į Dainų progimnaziją, kurioje vyko integruotas matematikos ir
gamtos mokslų konkursas „Žinau, moku, pritaikau“. Džiugu, kad atvyko Jovaro, Gegužių, Ragainės, „Romuvos“ progimnazijų
komandos. Taip pat dalyvavo ir Dainų progimnazijos penktokai. Kūrybinių dirbtuvių dalyviams reikėjo įveikti keturis etapus.
Spręsdami loginius uždavinius, mokiniai turėjo įminti, kiek narvelyje yra fazanų ir triušių, kur yra pelė, kiek obuolių liko
batuotam katinui, kiek arų ganyklos reikia karvėms ir arkliams. Pasitelkdami kūrybiškumą ir sumanumą iš įvairių geometrinių
figūrų turėjo sudėti katiną bei padėti pandai rasti kelią iki mėgstamo bambuko, taip pat iššifruoti senovės egiptiečių hieroglifus.
Vertinimo komisijai suskaičiavus balus, paaiškėjo, kad nugalėtoja tapo Gegužių progimnazijos penktokų komanda (I vieta), II
vieta atiteko Dainų progimnazijos penktokams, o III vieta džiaugėsi Ragainės penktokai. Viktoriną organizavo Dainų
progimnazijos matematikos mokytojos Edita Žitkevičienė ir Albina Eitutienė bei biologijos mokytoja Vilma Jasevičienė.

**************************************************************************************************

Kūrybinių konkursų nugalėtojos!
Jau vienuoliktus metus Šilalės S.Gaudėšiaus gimnazija organizuoja Lietuvos moksleivių
vieno žanro konkursą ,,Labas“. Šiais metais vertinimo komisijai iš 33 Lietuvos mokyklų
pristatyti 120 kūrinių: 5-8 klasių 28 prozos kūriniai, poezijos – 32; 9-12 klasių 26 prozos
kūriniai, poezijos – 34. Mūsų mokyklos mokiniai taip pat išbandė jėgas šiame konkurse.
Karolina Mateikaitė (5c) paskatinta už gerą poeziją, o Silena Zdanytė (6b) pelnė II
vietą ( mokytoja I.Valeikienė).
***
Kovo – balandžio mėn. Gegužių progimnazija organizavo konkursą ,,Baltasparniai“,
kurio tikslas – skatinti miesto 5-8 klasių mokinius kurti ir dalintis savo kūryba. Vertinimo komisija išrinko 4 nugalėtojus.
,,Baltasparnių“ laureate tapo ir mūsų mokyklos 5c klasės mokinė Karolina Mateikaitė (mokytoja I.Valeikienė).
**********************************************************************************************

Dainų progimnazijoje – respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija
„Moderni mokykla – modernus mokytojas – modernus mokinys“
Balandžio 29 d. Šiaulių Dainų progimnazijoje įvyko respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija „Moderni
mokykla – modernus mokytojas – modernus mokinys“, kurioje dalyvavo pranešėjai iš Vilniaus lopšelio – darželio „Bitutė“,
Joniškio „Saulės“ bei Radviliškio Vinco Kudirkos pagrindinių mokyklų, Kauno Simono Daukanto vidurinės mokyklos, Šiaulių
Salduvės, „Romuvos“, Dainų progimnazijų ir nemažas būrys klausytojų. Į konferenciją susirinkę pedagogai dalyvavo
iškilmingame 3D mokymo klasės atidaryme, informacinių – komunikacinių priemonių parodoje bei jų taikymo (3D klasės bei
kalbų laboratorijos Robotel) pratybose, o tada konferencijų salėje pasidalino modernių technologijų naudojimo ugdymo procese
patirtimi.
Mokytojams informacinės – komunikacinės technologijos padeda ruošiantis pamokoms, įvertinant mokinių pasiekimus bei
pažangą, individualizuojant bei diferencijuojant mokymo medžiagą, ugdant skirtingų gebėjimų ir poreikių mokinius, projektinėje
veikloje, kuriant klasės svetaines, sumažina mokinių priešinimąsi namų darbų krūviui, skatina komandinį darbą, kūrybinę
laisvę… Lankymasis internetinėse svetainėse suteikia galimybę mokiniams pagilinti ir pasitikrinti žinias, kelia mokymosi
motyvaciją. Mokytojai vieningai sutarė, kad moderniosios technologijos papildo tradicines ugdymo priemones, tai viena iš
daugelio veiklų… Gebėjimas naudoti pažangias technologijas – į gera, jei naudojamasi protingai, tikslingai, optimaliai.

***************************************************************************************************
 Linksmieji anekdotai 
Vyksta geografijos pamoka. Mokytoja klausia:
- Vaikai, kur yra Makedonija?
Jasikevičius kelia ranką aukščiau už Petriuką ir atsako:
- Pusfinalyje!
****************
Mokytoja stebi, kaip Petriukas nusirašinėja ir sako:
- Tu jau kelintą kartą vis žiūri į Jonuko testą.
Petriukas atsako:
- Aš nekaltas, kad jis taip neaiškiai rašo.

Laikraščio redakcija: Jaunųjų žurnalistų būrelis (vadovė Akvilė Pigulevičienė)

