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Šiame numeryje skaitykite: 

 Šiokie tokie įvykiai 
 Mokyklos geriausieji ( einamieji pažymiai) 
 Horoskopas ir Smalsučio kampelis 
 Interneto naujienos 
 Mokyklos pasiekimai 
 Šventės 
 Valentino diena 

  

Sveiki, mielieji skaitytojai!!! 

Jau vasaris... Laukia tiek daug nuostabių, verčiančių susimąstyti 
švenčių... Valentino diena, Vasario 16-oji. Nepamirškime, kad ir trimestro 
galas jau arti... Reikia pažymius taisyti, stengtis nors trimestro gale šiek 
tiek pakelti mokymosi rezultatus... O ir švęsti norisi... Kaip viską spėti? 
Kaip depresija nesusirgti? Siūlome pasiimti “Pertraukėlę” ir atsipūsti! 



 
 
 

Internete radau labai įdomų strapsnį, siūlyčiau ir jums paskaityti... 

Moksleiviai į bibliotekas eina ne knygų, o interneto 
  

Kodėl vaikai neskaito? 
Tik 15 proc. Lietuvos mokinių namuose turi daugiau nei šimtą knygų...                 

„Sėdėtų ir mirdami prie kompiuterių, – tiesiai sako Vienos Telšių rajono bibliotekos 
bibliotekininkė. -Anksčiau vaikai daugiau skaitė, dabar naršo internete, žaidžia žaidimus. 
Kartais prašome jų per mėnesį bent vieną knygutę perskaityti. Dešimt bibliotekos 
kompiuterių būna nuolat apsėsti – net ir gripo epidemijos įkarščiu”.  

Bibliotekininkė sakė, kad kosinčių ir čiaudinčių piliečių kurį laiką prie kompiuterių 
užsibūti neleido – kilo pasipiktinimas. 
„Prie kompiuterių galėtų būti dieną naktį, o tokio skaitymo nėra – skaito programines 
knygas, kasmet ateina populiarių knygų mados – dabar nustojo skaityti „Harį Poterį“, 
skaito apie vampyrus. Klasikinių, bet senų knygų išvaizda negraži, nuskaityta, nudėvėta, 
vaikai renkasi ryškesnes“, – klasikinės grožinės literatūros „bėdą“ įvardijo Z. Čioladienė. 
Vaikus į biblioteką ir geruoju, ir piktuoju dažniau, pasak specialistės, atveda mamos.  

Knygas ima vis rečiau.. 

Užklupus krizei, darbo netekę tėvai dažniau atveda savo vaikus į biblioteką. 
Pamažu daugėja ne tik skaitančių moterų, bet ir vyrų, pratinančių savo atžalas paimti 
knygą. 
„Pas mus pradinukai skaito, bet yra ir toks kontingentas, kuris tik eilėse prie 
kompiuterių stovi, knygos į rankas nepaima. Dažniau prie kompiuterių sėdintys vaikai, 
žinoma, grožinį tekstą nelabai supranta. Nuo penktos klasės knygas apskritai mažiau 
ima“, – sakė A. Bratkauskienė, pridūrusi, kad pradinukai dažniau susirenka ir krūvomis 
ima populiarius žurnalus vaikams. 
Paprastai, kuo vyresnis vaikas, tuo dažniau jis skaito tik privalomus programinius 
kūrinius ir labiau dairosi į bibliotekoje stovintį kompiuterį. Ne vienas tėvas prašo 
bibliotekos darbuotojų neleisti jų atžaloms sėdėti prie kompiuterio – tiesa, šie neturi 
teisės uždrausti pramogą. 
Bibliotekininkės pastebėjo, kad didesnį poveikį vaikų įpročiui skaityti turi ne knygų 
įvairovė, o šeimos nuostatos. 
 

Matot kaip yra? Štai kodėl mes po truputį tampame beraščiais. Vietoje to,kad 
pasiimtume gerą knygą, spoksome į kompiuterio ekraną... Verta susimąstyti... 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKDOTAI 

♥ Vyras: 
- Brangioji, kur cukrus? 
- Oi, tu!!! Per penkis metus galėjai išmokti! Kiek galiu sakyti, kad cukrus po kriaukle, vaistinėlėje, 
dėžutėje nuo kavos, ant kurios užrašyta „Pipirai“ 

♥ Nejauna pora, jau senai atšventusi sidabrines vestuves, pusryčiauja. Žmona ilgesingai žiūri į  
vyrą ir klausia: 
- Klausyk, Jonai, Ar tu mane dar myli? 
Susierzinęs vyras trenkia šakutę į stalą: 
- Antose, na tu man gražiai paaiškink, kurių velnių kiekvieną rytą reikia pradėti nuo skandalo?! 

♥Šv. Valentino diena. Į kavinę užeina senutė ir senukas, susikibė už rankų. Kavinėje sėdintis 
jaunimas pamatęs juos nuščiūva - kaip gražu! Šitiek pragyvenus dar galima vaikščiot už rankų 
susikabinus.  
Senukas pasodina senutę prie staliuko, tik po to pats atsisėda. Prie jų prieina padavėja, senukas 
užsakinėja, padavėja nubėga su užsakymu.  
Po kiek laiko ji atneša užsakymą - vieną porciją bulvyčių, vieną hamburgerį ir vieną taurę vyno.  
Senukas atsikanda hamburgerio, gurkštelia vyno...  
Vienas vaikinas, neiškentęs, prieina prie senukų ir sako:  
- Jei jums trūksta pinigų, aš pridėsiu, užsisakykit dar vieną porciją.  
Senukas:  
- Ne ne, mums viskas gerai, mes viskuo dalinamės gyvenime.  
Senukas vėl atsikandaa hamburgerio, o senutė tik gurkštelia vyno.  
Tas pats vaikinas vėl siūlo:  
- Klausykit, aš tikrai nupirksiu dar vieną porciją, leiskit tai padaryt?  
- Ne ne, vaikeli, pas mus viskas gerai...  
Vaikinas:  
- Tai ko gi jūs nenusiperkat kitos porcijos, ko gi jūs tai vienas tai kitas laukiat, o ne kartu 
normaliai valgot?  
Senukas:  
- Dantų, vaikeli, dantų laukiam... 

SUDOKU. 

Išspręsk sudoku ir gauk 
prizą. 

Prašome nesinaudoti 
interneto pagalba. Mes 
matome kada 
naudojamas internetas  
Neužskaitysim . 



 

 

Vasario mėnesiui 

 

Avinas -Jupiteris ir Uranas vasario mėnesį tieks Avinui energiją ir pasirūpins, kad jam netrūktų entuziazmo. 
Užsibrėžtus planus bus nesunku įgyvendinti, dauguma darbų Avinui pavyks tarsi savaime, tai suteiks jam 
polėkio ir stiprins pasitikėjimą savimi. Iš kitų jis sulauks pripažinimo ir pagyrų. 
Jautis -Tai bus tobulas mėnuo taiką ir ramybę mėgstantiems jaučiams. Turėdami tikslą prieš akis, jie galės 
nuosekliai, nesiblaškydami žengti į priekį. Visą mėnesį netrūks nei energijos, nei kantrybės dideliems darbams. 
Sėkmingai įgyvendinami projektai užtikrins materialinį saugumą. Svarbiausia nepristigti norų! 
Dvyniai - vasario mėnesį bus kupini pasitikėjimo savimi. Tačiau atsargiai: Jupiteris ir Merkurijus paskatins jus 
į viską žiūrėti per daug atsainiai ir numoti ranka į tai, kas nepasiseka iš pirmo karto. Nebūkite lengvabūdžiai ar 
naiviai patiklūs. Nesusipratimai, apgavystės ir netesėti pažadai apsunkins jūsų gyvenimą. 
Vėžys - Vėžiui atrodys, kad jau nebeįstengs susidoroti su savo užduotimis, įveikti jį užgriuvusių sunkumų ir 
išspręsti tokios daugybės problemų. Grės perdegimas, apims noras viską mesti ir bėgti į dykumą, kuo toliau nuo 
viso to, kas taip prislėgė iš visų pusių ir neleidžia net atsikvėpti. 
Liūtas – tokio varginančio krūvio, kuris teks jam vasario mėnesį, Liūtas bus nesitikėjęs. Jam atrodys, kad jau 
nebeįstengs susidoroti su savo užduotimis, įveikti jį užgriuvusių sunkumų ir išspręsti tokios daugybės problemų. 
Apims noras viską mesti ir bėgti kuo toliau nuo viso to, kas taip prislėgė iš visų pusių ir neleidžia net atsikvėpti. 
Mergelė -  kuri išsiskiria iš kitų Zodiako ženklų savo disciplinuotumu, vasario mėnesį bus stebėtinai  
išsiblaškiusi ir nesugebanti susikoncentruoti. Galima priežastis: kažkas bus apsukęs jai galvą. Arba jausis 
nusivylusi savo partneriui, mintyse kaltins jį, kad neskiria pakankamai dėmesio. Mergelės širdį užvaldys meilės 
troškimas. 
Svarstyklės - Dauguma svarstyklių jau seniai delsia priimti sprendimą, nes jos žino, kad jis gali turėti 
nemalonių pasekmių. Bet kiek ilgai dar ketinate apsimetinėti ir vaizduoti, kad viskas gerai? Jupiteris padės 
vasario mėnesį jums surasti tinkamus žodžius, kad galėtumėte išspręsti problemas. 
Skorpionas -  visada buvo kieti ir ryžtingai siekiantys savo tikslų. Vasario mėnesį verta būti dvigubai 
atkaklesniems ir tvirtesniems, ypač darbe. Nuo jūsų valios stiprybės priklausys rezultatai ir padėtis visuomenėje. 
Viskas arba nieko!  
Šaulys - Tiek daug idėjų ir tiek mažai laiko! Vasario mėnesį Šauliui viskas vyks nepakankamai greitai, o 
rezultatai atrodys vis per menki. Surinkite kuo daugiau informacijos, gerai viską suplanuokite prieš pradėdami 
veikti. Kitaip nieko gero neišeis. 
Ožiaragis - Ožiaragis vasario mėnesį galės pergalingai šypsotis, nes jis sugeba gerai įvertinti padėtį ir įstengs 
meistriškai išsisukti iš kebliausios situacijos, kurių tikrai netrūks. Netikėtumai, kurių negalėjote iš anksto 
numatyti, tykos kiekviename žingsnyje. Tik nuo jūsų greitumo ir sumanumo priklausys, ar tapsite nugalėtoju, ar 
pralaimėsite. 
Vandenis - Vasario mėnesį Vandeniui atrodys, kad yra nuolatos verčiamas daryti ne tai, ką nori. Jo siela bus 
linkusi skrajoti padebesiais. Svajingos akys ir sustingęs žvilgsnis, nukreiptas į nepasiekiamus tolius, stebins 
bendradarbius ir trikdys partnerį. Vandeniui derėtų prisiversti nusileisti ant kietos realybės žemės. Ir kuo 
minkščiau, nes krisdamas iš aukštybių gali susilaužyti stuburą.. 
Žuvys - Vasaris bus jūsų mėnuo. Pagaliau turėsite pakankamai polėkio ir entuziazmo įgyvendinti savo 
svajones. Tuo pačiu aiškiai suprasite, kur yra jūsų silpnosios vietos. Paverskite jas stipriomis, įtikindamos save, 
kad tai – jūsų išskirtinės savybės.. Darbai joms seksis tarsi savaime, jei nebandys jų atidėlioti.  

“Smalsučio kampelį” ir horoskopą parengė Raimonda Gružinnkaitė 
  



 

 

 

Antrąjį interviu nusprendėme surengti su lietuvių kalbos mokytoja  Daiva 
Nutautiene.   

Kiek metų dirbate mūsų mokykloje? 

Drevernos mokykloje dirbu jau apie 15 metų. 

Kodėl nusprendėte tapti lietuvių kalbos mokytoja? 

Mokykloje šis dalykas man sekėsi. Taip pat labai mėgau skaityti knygas. Atsimenu, 
bibliotekoje nebuvo nė vienos knygos , kurios nebūčiau skaičius. Su knyga jausdavaus 
geriau, nei su prasta kompanija... Tačiau iš anksto tapti mokytoja neplanavau... 

Ar sunku šiais laikais mokyti lietuvių kalbos? 

Dabar vaikai pasikeitę. Ankščiau vaikus galėdavai sudominti, jie buvo nuoširdesni, 
klausėsi... O šiais laikais sunku susikalbėti. Manau tai informacinių technologijų įtaka. 

Vaikai geriau mokosi lietuvių kalbos, ar po truputį tampa beraščiais? 

Pasitaiko įvairių. Bet daugumos žodynas skursta, vaikai prisirinkę svetimybių, 
anglų kalba pinasi su lietuvių kalba...O kur dar keiksmažodžiai! 

Kaip manote, lietuvių kalbos mokėjimas, tai talentas, ar sunkaus darbo 
vaisius? 

Kai kas įgimta, kai kas pasiekiama darbu.Šį dalyką reikia mėgti, mylėti, nemažai 
darbo įdėti... 

Pabaikite sakinį: Man Drevernos mokykla yra...? 

...kaip antri namai. Kartais tikrai pasijaučiu kaip namie (šypsosi) 

Ko palinkėtumėt mokiniams? 

Palinkėčiau nuoširdumo, meilės savo kalbai... Linkiu visiems tapti geresniais 
žmonėmis ir stengtis nedaryti klaidų. 

 

Parengė Erika Jauraitė ir Erika Gružininkaitė 



Šv. Valentino diena: ką žinote apie jo 
istoriją? 

Šventojo Valentino diena neatsiejama nuo širdelių, širdžiai mielų suvenyrų, 
šokoladinių skanėstų ir meilės prisipažinimų. Jau ilgą laiką, per Šv. Valentino dieną, 
jaunuoliai pasiperša savo mylimosioms, kiti paskelbia apie savo vestuves arba planuotai 
susituokia būtent šią dieną. Tačiau kuo ypatinga ši šventė, švenčiama paskutiniojo žiemos 
mėnesio viduryje, kodėl būtent 14 – ąją šio mėnesio dieną? Kas buvo tas herojus 
Valentinas, kuris skelbiamas šventuoju ir kodėl Švento Valentino dienos atvirukuose 
pasirašoma būtent Valentino vardu? Kodėl vyrai nori į jį lygiuotis? Ir kada ši šventė 
pradėta švęsti Lietuvoje? Čia pateikiama Valentino dienos priešistorė bei visa tai, kas 
yra susiję su šia švente bei jos tradicijomis. 

Vasario 14 – ąją visas pasaulis švenčia Šv. Valentino dieną. Ši diena – tai 
įsimylėjėlių šventė, kurios metu poros apsikeičia įvairiomis dovanėlėmis. Ši šventė 
pradėta švęsti penktajame šimtmetyje, Romoje.  

Aštuonis šimtus metų iki oficialios Valentino dienos atsiradimo, Romos imperijoje 
vasario 14 – oji buvo Junonos, Romos dievų ir deivių karalienės, šventė. Junona taip pat 
buvo moterų ,vedybų deivė. Na, o vasario viduryje, dieną po Junonos šventės, romėnai 
švęsdavo pagonišką šventę, minėdami jaunų vyrų apeigas, kurių metu, kaip buvo tikima, jie 
priartėdavo prie Dievo, kurio oficiali šventė, yra aiškinama kaip erotikos festivalis, kuris 
buvo skirtas deivės ir dievo karštos meilės istorijai. Šios šventės metu vykdavo loterija, 
kurioje jauni vaikinai iš stebuklingos dėžutės turėdavo burtų keliu traukti mergaičių 
vardus. Po lapelio ištraukimo su nurodytu vardu, mergaitė būdavo priskiriama 
laimingąjam. Tokiu būdu, ji tapdavo jaunuolio palydove visose srityse iki kitos šventės. 

Maždaug tuo pačiu metu, imperatorius Klaudijus II nusprendė, jog vedę vyrai yra 
prasti kariai, ir šeimyninė laimė ,asmeninio gyvenimo sėkmė, trukdo jiems tinkamai atlikti 
karines pareigas,  todėl savo imperijoje jis griežtai uždraudė santuokas. Tačiau čia 
vistiek buvo labai daug įsimylėjėlių, kurie norėjo įtvirtinti savo santuoką.Todėl  jaunas 
šventikas Valentinas, nepaisydamas imperatoriaus paliepimo, padėdavo slaptai susituokti 
tam pasiryžusiems žmonėms. Atėjo laikas, kai Klaudijus sužinojo apie slapta vykdomą 
veiklą. Tuomet, iš pykčio, bandė Valentiną atversti į pagonybę, tačiau jam nepavyko. 
Šventasis ir toliau tęsė savo darbus, kol, galiausiai, žiaurusis imperatorius nubaudė 
įsimylėjėlių globėją. Apmėtė jį akmenimis, o vėliau - nukirsdino. Bėgo dienos, Valentinas 
buvo įkalintas. Tuomet, jis pamilo, praradusią regėjimą, kalėjimo prižiūrėtojo dukrą. 
Valentinas turėjo nenupasakojamų galių, kurių dėka, jam pavyko išgydyti merginą nuo 
aklumo. Tik stipri meilė bei begalinis tikėjimas suteikė jėgų jam tai padaryti. Prieš pat 
savo mirtį, Valentinas parašė savo mylimajai atsisveikinimo laiškelį, kuriame buvo žodžiai: 
„Nuo Tavo Valentino“. Tokia frazė yra vartojama ligi šių dienų Šv. Valentino dienos 
proga. 

Parengė Raminta Miežetytė 



 

Valentino dienos piešinių konkursas buvo fantastiškas, ar ne? 
Dabar mums artima šventė bus... Kovo 11-oji. TODĖL MES SIŪLOME 
SUKURTI MUMS RAŠINĮ! 

 Temos:   

 “Aš myliu Lietuvą” 
 “Mes už nepriklausomą Lietuvą” 
 “Nepriklausomybės svarba man” 

 
Neišsigąskite, vertinsime tikrai ne pagal klaidų skaičių (jas mes 
ištaisysime) 
 
Sąlygos: 
 

 Darbus (švaraščius) atnešti iki kovo 7 dienos 
 Parašyti reikėtų nuo 100 iki 250 žodžių 

VERTINIMAS: 

 Pagrindiniai kriterijai: kūrybiškumas, emocijų perteikimas, 
gražus raštas, įtaigios mintys 
 
DARBAS NEVERTINAMAS , JEIGU: 
 

 Mažiau nei 100 žodžių.  
 Įteikiamas juodraštis 
 Mintys- makalynė , o klaidų milijonai. :D 

PRIZAI: 

Viešas eksponavimas , o nugalėtojo laukia ir dovanėlė...  



 

 

 

SKELBIAME MOKYKLOS GERIAUSIŲJŲ SĄRAŠĄ (pagal 
einamuosius pažymius) 

(iš klasės po vieną geriausią) 

 

5 klasė -Dovilė Janušaitė 

 

7 klasė-Raminta Miežetytė 

 

8 klasė- Aušra Katkutė 

 

9 klasė-Erika Jauraitė 

 

10 klasė -Rimas Janušauskas 
Parengė Dovilė Janušaitė 

  



Šiokie tokie įvykiai... 

 

 

Norime pasveikinti mūsų 
mokyklos sportininkus: nuo mokslo 
metų pradžios jie sėkmingai dalyvauja 
varžybose!Tinklinis, krepšinis... Daug 
kur mūsiškiai kitiems nepaliko vilčių. 
Linkime jiems sveikatos ir dar daugiau 
prizinių vietų! Dėkojame ir mokytojui 
A.Rimkui. Mokytojau- redakcija jums 
žemai lenkia galvą ... 

Ne tik sportininkai 
garsina mūsų mokyklą: 
mokiniai dalyvauja 
kengūrose, olimpiadose... 
Gana sėkmingai pasirodėme 
ir lietuvių kalbos 
olimpiadoje... 

Šeštadienį minėsime Vasario 
16-ają. Tikimės nepasikiaulinsite ir 
paminėsite šią įsimintiną dieną kaip 
dera: tik šios dienos įvykių dėka mes 
galime laisvai kalbėti lietuviškai.. 
Taip pat šiai dienai paminėti bus 
rengiama olimpiada “ Ką žinai apie 
Lietuvą?” Ji vyks vasario 15 dieną. 

Biblioteka gavo naujų knygų... Ne 
naujiena? Tai KO SĖDIT? Marš prie 
knygų! Ar kaip ir strapsnyje minėta, 
geriau varvinst akis prie 
kompiuterio? Žinot, kažkur skaičiau 
kad varva ne tik akys, bet ir dar kai 
kas...  

Laikraštį parengė Erika Jauraitė ir Erika 
Gružininkaitė. Didelis ačiū mūsų žurnalistams  


