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DVYLIKA LAIPTELIŲ 

 
Kaip aš pasakas kūriau sau ir Jums  

  
 Čia ir vėl aš, Karlsonas. Paklausite, kur taip 
ilgai buvau dingęs? Kaip ir Jūs – mokiausi. Tik ne 
mokykloje, o pas angelus. 
 Žemėje šiuo metu labai daug nerimo, 
liūdesio, susirūpinimo, bet mažai džiaugsmo. O aš 
negaliu gyventi be džiugesio. Todėl nusprendžiau 
pasikonsultuoti su išmintingesniais. Ir štai, vieną 
niūrų rudens rytą nusileidau ant didžiulio 
sidabrinio debesies, kur gyveno du arkangelai – 
Gabrielius ir Mykolas. Radau juos ten sėdinčius, nerūpestingai 
mataruojančius kojomis ir kramsnojančius saldžias aušrines žvaigždutes. Jie 
atrodė tokie laimingi!... Papasakojau, kas mane slegia, o Gabrielius ir Mykolas 
pasiūlė pasilikti ir išmokti keletos gudrybių. Aš taip ir padariau. 
 Ilgai stebėjau arkangelus, mokiausi, viską dėjausi į savo protingą galvą. 
Ir labai greitai išmokau mataruoti kojomis, kurti smagias pasakas, kurios 
nukeliaudavo į Žemę. Pasirodo, kad laimės ir džiaugsmo Žemėje būna tiek, 
kiek patys žmonės įsileidžia. Tas pasakas angelai sukuria, supakuoja į sapnų 
vokus ir vakare išsiunčia žmonėms. Svarbiausia, kad žmogus patikėtų ta 
pasaka. Tik neapsigaukite – Liuciferis irgi siunčia savo pasakas, kurios būna 
supakuotos į košmarų, siaubų vokus. Iš smalsumo žmogus juos atveria ir taip 
susidomi, kad ir pats virsta tų šiurpių pasakų herojumi. 
 Taigi, išmokau kurti pasakas ir paversti jas tikrove. Vėl pajutau 

džiugesio plazdenimą pilve. Nuo veido nedingsta 
šypsena. Grįžau namo laimingesnis, išmintingesnis. 
Ta išmintimi dalinuosi ir su Jumis.  
 Nelaukite, kol angelai sapnų vokuose atsiųs 
Jums šviesių ir gražių istorijų. Kurkite tas 
laimingas istorijas patys. Dalinkitės jomis su kitais. 
Nerimas, liūdesys ir visos negatyvios mintys 
išsisklaidys kaip dūmelis. 
 Tų gražių ir laimingų istorijų ypač trūksta 
šventiniu laikotarpiu. Taigi padovanokite pasaką su 
laiminga pabaiga vienišam, liūdinčiam, sergančiam, 
išsigandusiam, praradusiam viltį... Žinoma, su 
pasaka nepamirškite padovanoti ir stiklainėlio 
uogienės arba gardaus pyrago. Saldėsis irgi 
džiugina. 
 

Su artėjančiom saldžiom šventėm! 
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 Ne už kalnų dvyliktokams egzaminai, bet dar 
arčiau - Kalėdos, todėl kiekvienas sau leiskime bent 
šiek tiek numoti ranka į darbus. Juk šiuo metu 
svarbiausia yra apsupti kitus bei save meile ir šiluma. 
Na, galime pabūti šiokiais tokiais materialistais ir 
pagalvoti apie tai, kokias dovanėles mums atneš 
Kalėdų Senelis šiais metais, nes visi gerai žinome, kad, 
jeigu buvome blogi, tai gausime nebent tik juodų 
angliukų kojinėse… Na arba blogą pažymį į dienyną. 
Bet mes žinome, kad visi mūsų mokyklos 
bendruomenės nariai yra nusipelnę tikrai daug 
daugiau, nes mes džiuginame vieni kitus ištisus metus. 
O kai būsime išpakavę dovanėles, užsiauginę 
papildomą sluoksnį šilumos žiemai ir būsime spėję 
atsipūsti nuo Kalėdų, per visų mūsų durų slenksčius 
jau žengs Naujieji metai, kurie leis užsibrėžti naujų 
tikslų, ką, aišku, galėtume padaryti bet kuriuo metų 
laiku, ir atversti naują gyvenimo knygos lapą, todėl 
Naujus metus linkime kurti tik su kupinomis 
džiaugsmo istorijomis. Tad prieš atostogas norime 
visiems palinkėti gražių švenčių, skanių patiekalų ir 
daug daug dovanų. 

 

                                                            Abiturientai        

 

Mielieji bendruomenės nariai, 
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 Šiais mokslo 
metais gimnazijoje 

susikūrė ir savo 
veiklą organizuoja 
rekordinis skaičius 
(dvylika) mokinių 

jaunųjų bendrovių. 
Įgyvendinamos 

įvairios verslo idėjos: 
ekologinės origami 

edukacijos 
pradinukams, 

jaunimo įdarbinimo platforma, tinklapis gyvūnėlių savininkams, neformalaus 
ugdymo užsiėmimų Kaune katalogas, sveikatinimo programėlė ir daug kitų 

įdomių bei prasmingų verslų. 

Šeštadienį, gruodžio 17 dieną, Litexpo rūmuose vyko jaunųjų antreprenerių 
kalėdinė eXpo, kurioje dalyvavo 130 jaunųjų bendrovių iš visos Lietuvos, tarp 

jų - trys mūsų gimnazijos komandos. 

Įmonė „Tepu Tepu“ (Saulė Butauskaitė, Meda Žutautaitė, Mintaras Vidra, 
Skaistė Butėnaitė) gamina maišelius, sugeriančius batuose drėgmę ir blogą 

kvapą, naudodami tik natūralias medžiagas. Lietuvos pramonininkų 
konfederacijos prezidentas įvertino bendrovės idėją kaip pramonės gamyboje 

sparčiausiai pritaikomą sprendimą. 

Bendrovė „Išsikalbėk.lt“ (Milena Urbšytė, Iveta Švarabavičiūtė, Viltė Kairytė, 
Ugnė Navikaitė, Austėja Mižutavičiūtė, Nedas Vedeckas) kuria internetinę 
platformą jaunimui, kurioje teikiama specialistų - savanorių (didelis AČIŪ 

jiems) pagalba, galima gauti patarimų, sprendžiant asmenines psichologines 
problemas, diskutuoti forume bei rasti naudingos informacijos. Komandai 

skirta Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėka. 
Komandos lyderė Milena Urbšytė apdovanota Alumni lyderystės nominacija. 

„Honeycomb“ - trijų gimnazijų jaunieji verslininkai (Marijus Kunickis, Justina 

Doftartaitė, Urtė Juškaitė) siūlo įsigyti jų gaminamų bičių produktų: medaus 
su uogomis, žvakių ir kalėdinių žaisliukų iš bičių vaško. Jiems įteikta 

„Western Union“ įsteigta socialiai atsakingo verslo nominacija. 

Sveikinu visus laimėtojus ir didžiuojuosi jais. O visiems Jums artėjančių 
švenčių proga linkiu sveikatos. Todėl valgykit „Honeycomb“ medų, „Tepu 
Tepu“ padės džiovinant batus, o jei užklups bloga nuotaika – įsijunkite 

„Išsikalbėk.lt“ ir tiesiog – išsikalbėkime... 

 

Chemijos mokytoja Renata Varnienė 

Gimnazijoje „siaučia“ jaunosios 

bendrovės 
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           Metų pabaigoje gimnaziją 
pasiekė džiugi žinia: paštu gavome 
gražų leidinį, kuriame sudėti 
UNESCO organizuoto projekto apie 
nematerialų kultūros paveldą dalyvių 
darbai.  

Prieš metus mokykla gavo pasiūlymą 
dalyvauti tarptautiniame projekte, 
buvo užpildyta paraiška ir mūsų 
gimnazija pateko į dešimties atrinktų 
dalyvių sąrašą. Istorijos mokytojas 
Ignas ir dvyliktokas Dovydas 
Tamošiūnas nuvyko į Vieną, dalyvavo 
susitikime, kad išsiaiškintų, kokie yra 
projekto tikslai, kokį nematerialų 
šalies kultūrinį paveldą galime 
pristatyti kitoms Europos šalims. Be 
lietuvių susitikime dalyvavo atstovai 
iš Kipro, Čekijos, Belgijos, Olandijos, 
būtent tada ir kilo mintis pristatyi 
kūčiukų kepimo tradiciją. 

UNESCO projektas 

apie nematerialų 

kultūros paveldą 

 Grįžus iš Vienos, idėja buvo 
pristatyta gimnazijos bendruomenei. 
Visi buvo susidomėję, kilo daug 
pasiūlymų, ką ir kaip daryti. Lietuvių 
kalbos mokytojos kūrė akrostichus 
apie kūčiukus, istorikas Ignas aiškino, 
iš kur atkeliavo kūčiukų kepimo 
tradicija, technologijos mokytoja su 
mokiniais kūrė kūčiukų receptus, 
matematikė skačiavo naudotų 
produktų proporcijas. Visas procesas 
buvo filmuojamas, klasėse vyko veiklų 
aptarimas. 

 Pristatyti nuveiktą darbą 
mokytojas Ignas ir dvyliktokas 
Dovydas vyko į Olandiją. Buvo labai 
įdomu pamatyti, pasiklausyti, kaip 
namaterialų kultūros paveldą pristato 
kitos šalys. Mūsų veikla buvo labai 
gerai įvertinta, kaip turinti 
išliekamąją vertę, o tradicija kepti 
kūčiukus yra nesenstanti, šie 
skanėstai kasmet papuošia šventinį 
kalėdinį stalą. 

Taigi, džiaugiamės Lietuvos papročių 
sklaida Europoje, linkime gimnazijos 
bendruomenei jaukių Kalėdų, 
sėkmingų, kūrybingų Naujųjų metų. 

 

Gimnazijos laikraščio ,,Dvylika 
laiptelių“ redakcija 



2021 Gruodis 

 5 

 

 Štai ir vėl atėjo tas metas, kai 
mokykloje reikia išrinkti naująjį 
prezidentą. Šiemet į prezidentes 
pretenduoja tik viena kandidatė. Tai 
8a klasės mokinė, mokyklos komiteto 
narė Ieva Mažeikytė. Ta proga 
gruodžio 13 dieną mokyklos aktų 
salėje per ilgąją pertrauką vyko 
debatai. Šiemet jie atrodė kiek kitaip 
nei įprastai. Susirinkus grupelei 
klausytojų debatai prasidėjo. Scenoje 
pokalbis vyko tarp Ievos ir Dovydo 
Tamašiūno. Renginio pradžioje Ieva 
teigė, kad siekdama tapti mokyklos 
prezidente ji nori išbandyti save ir 
pakeisti mokyklą. Kandidatė 
mokiniams pateikė tris savo siūlomas 
idėjas. Pirmoji iš jų buvo mokyklos 
sienų dekoravimas, antroji – 
uniforminių švarkų keitimas 
džemperiais. Trečias Ievos tikslas yra 
grąžinti filmų vakarus. Labiausiai 
kandidatė akcentavo tai, jog ji siekia 
mokyklą paversti antraisiais mokinių 
namais. „Mokykloje nebūsiu visą 
gyvenimą, aš noriu palikti žymę, kad 
čia mokiausi“, - teigė Ieva. 

Debatai 2021 

 Pokalbiui tęsiantis iškilo 
daugybė klausimų, tokių kaip ,, Ar ne 
per didelis iššūkis? Ką manai apie 
nepritariančius šiam tavo sprendimui 
mokytojus?“ Tačiau kandidatė tvirtai 
žino savo tikslus ir teigia, jog nors ir 
ne visi ją palaiko, ji sugebės gerai 
mokytis ir atstovauti mokyklai tuo 
pačiu metu. 

 Laikas bėgo greitai, renginio 
pabaigoje buvo aptarti dar keli 
aspektai: ar Ieva mano, kad suspės 
įgyvendinti savo idėjas per vienerius 
metus, kokia jos komanda, sienos 
dažymo finansavimas, džemperių 
kūrybos sunkumai, ar džemperiai 
nesugadins mokyklos įvaizdžio, 
menka filmų vakaro paklausa. Visas 
diskusijas nutraukė skambutis į 
pamokas. Ievai buvo palinkėta 
sėkmės, surinkti daug balsų, 
įgyvendinti idėjas, nepamiršti mokslų. 

 Diskusijos praėjo sklandžiai, 
Ievos Mažeikytės, kaip mokyklos 
prezidentės, ateitį kviečiame nulemti 
gruodžio 20 dieną. 

Saulė Aliulytė IIIb 
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Prasmingas Kalėdų 

simbolis 

 Atskubėjo gražiausia metų šventė – Šv. Kalėdos. Tai laikotarpis, 
kai susirenka visa šeima, visi sėda prie stalo, dalinasi įspūdžiais, 
keičiais dovanomis. Kalėdų metas- tai vienintelis laikas, kai viskas 
pasaulyje spinduliuoja šiluma, gėriu, dalinimosi džiaugsmu, tradicijų 
įvairove. 

 Viena iš lietuviškų tradicijų – prakartėlė. Ji pastatoma kasmet 
Kauno Rotušės aikštėje, bažnyčiose, mokyklose ir kitose Lietuvos 
vietose. Tačiau retas susimąsto apie jos reikšmę. Prakartėlė- tai 
kompozicija, vaizduojanti Jėzaus gimimą. O Kalėdos pagal 
krikščionybės mokymą ir yra Jėzaus gimimo diena. Daugelį amžių 
prakartėlės tradicija gyvavo tik Betliejuje. Viduriniais amžiais 
prakartėlės paplito Europoje. Lietuvoje jos ėmė plisti, kai čia nuo 1569 
m. ėmė kurtis jėzuitai ir pradėjo rengti įvairius vaidinimus religine 
tematika. Na, o prieš dvejus metus šios kompozicijos idėja atsirado ir 
mano galvoje. Per tą laikotarpį padedant keramikos mokytojai man 
pavyko sukurti molinę prakartėlę. O 
dabar ji jau puošia ir pripildo 
šilumos mano namus. Linkiu visiems 
namuose turėti tokį simbolinį 
tikrosios Kalėdų prasmės simbolį. 

 Nuoširdžiai linkiu visiems 
ramių švenčių, daug šilumos ir 
meilės, kurios dabar visų širdims 
labai reikia. Linkiu nepamiršti savo 
šeimos, asmeninių tikslų ir svajonių. 

Su Šv. Kalėdomis ! 

Saulė Aliulytė IIIb 



2021 Gruodis 

 7 

 

 Visi mes žinome, kad mokykloje dešimtokai ir dvyliktokai turi 
laikyti viešojo kalbėjimo įskaitą. Daugeliui mokinių tai kelia stresą, 
baimę. Kad pasiruoštume kuo anksčiau, mažiau jaudintumės , mums 
atvyko padėti du talentingi paskaitininkai : Tomas Kazlauskis ir Elvinas 
Kulikauskis. 

 Šiame užsiėmime dalyvavo dešimtų, vienuoliktų ir dvyliktų klasių 
mokiniai. Mes žaidėme visokius smagius žaidimus: iš pradžių visi 
turėjome sustoti ratu ir daryti „masažą“ vienas kitam. Po to buvo 
sunkiau, nes turėjome grupelėmis prieš savo klasės draugus išstovėti 
penkiolika sekundžių. Galėčiau teigti, kad ne visiems buvo lengva šita 
užduotis, kai kurie sukikeno, kai kurie kilnojo antakius. Vėliau visiems 
mums aiškino, kaip kalbėti pagal kalbėjimo struktūrą. Nebuvo taip, kad 
mes visiškai nieko nežinojome, kaip teisingai reikia kalbėti, nes 
mokykloje rašome rašinius, o tai beveik tas pats, kas ir taisyklingai 
kalbėti. Turi būti įžanga, dėstymas ir pabaiga. Po paaiškinimo mus vėl 
suskirstė grupelėmis ir turėjome susigalvoti norimą temą ir kalbėti ta 
tema prieš savo klasės draugus. Pabaigoje žaidėme dar vieną linksmą 
žaidimą: vištelė, karvė ir supermenas. 

Mano nuomone tai buvo labai naudinga, smagu ne vien tik man, bet ir 
visiems kitiems renginio dalyviams. 

 

Ieva Norvilaitė IIIb kl. 

Įdomus ir 

naudingas renginys 
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Eilėraštis apie Kalėdas 

 Per rakto skylutę 

Graži žiema štai atskubėjo- 

Mūsų akys sublizgėjo! 

Kalėdos tuoj - ištiesk tik ranką, 

Balti sapnai visus aplanko. 

 

Mes, mokytojai, kaip vaikai padūkę, 

Kas su šilta kepure, o kas į kailinius 
įsisukę, 

Puolėme ruoštis tam mažam 
stebuklui, 

Kuris atneš džiaugsmą jau visai 
netrukus. 

 

Štai Birutė su daina visus pasitinka, 

Ramunė agituoja mus lįst į spintą 

Ir traukti nykštukų kepures, 

Džiuginti moksleivių akeles. 

 

Ignas krapšto savo ausį: 

“Kaip aš užsidėsiu kepurę ant 
pakaušio? 

Juk ševeliūrą galiu sugadinti, 

Mano išskirtinumas gali pradingti…” 

 

Rita gudriai žiūri primerkusi akį - 

Telefonas tik blyksi gražią akimirką 
pamačius. 

Regina su Irena besisupdamos 
diskutuoja - 

Politinę situaciją kitiems metams 
planuoja. 

 

  

Lorečiukas ateina visa nušvitus. 

“Sveikos, mergaitės!”- ji taria iš ryto 

Ir traukia ranką lėtai iš kišenės, 

Saldainiais vaišina- mes visi apsalę. 

 

Mūsų Kristinutė net ir per Kalėdas 
nesustoja, 

Laksto tarp ,,kompo” ir stalo ir vis 
dejuoja: 

“Tiek darbų turių atlikti, 

Nieko nespėju, o dar tiek 
atspausdinti…” 

 

Matematikės sėdėdamos prie 
apvalaus stalo 

Rimtais veidais problemas gvildena: 

Kokie vidurkiai dabar bus, 

Sudėjus vaikų rezultatus? 

 

Tik kalėdinio stebuklo aš laukiu vis, 

Kai Renaldas mus visas pasitiks 

Su rytiniu gardžios kavos puodeliu, 

Su šypsena linkėdamas švenčių 
linksmų. 

 

Tada mūsų rytas taps toks gražus: 

Ramus, šviesus ir nuostabus… 

Kalėdos palies mūsų visų širdis, 

Kai balti angelo sparnai sielas 
sušildys. 

Anglų kalbos mokytoja Jolita 
Ramanauskienė 
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 Visiems ir 

kiekvienam: Niekada 

nelaukite švenčių ir 

stebuklų . Tiesiog 

GYVENKITE, mėgaukitės 

gyvenimu, nes tai ir yra 

stebuklas. Kasdien. Visada. 

Ir jeigu nesiseka padaryti, 

pamatyti GERO 

(GĖRIO), svarbu niekam 

nepakenkti. Štai taip 

paprastai, bet neprastai ☺ 

Apšeršniję mūsų žiemos, 

Balta balta, kur dairais, 

Dirbam mes ne vien tik dieną, 

Dirbam dar ir vakarais. 

Dirbam valdžiai, dirbam liaudžiai, 

Dirbam (kartais) darbdaviams... 

Bet dažnai net nesuprantam, 

Kad už mus jie negyvens. 

Tad gyvenkime ne darbui, 

Reik labiau save mylėt. 

Dirbti sielai, savo labui - viršvalandžių 

nesėdėt! 

Gyvenkime Šv. Kalėdų nuotaika! Su 

šventėm! 

Geografijos mokytoja 

Loreta Kutkienė 

Jolanta Lokienė 

Mielieji kolegos, 

tegul Jūsų namuose nepritrūksta 

jaukumo ir žmogiškos šilumos, 

džiaugsmo ir ramybės. Tegul 

ateinantys metai Jums būna 

sėkmingi ! 

Gražaus ir ramaus švenčių laukimo. 

Gimnazijos direktorius 

Stanislovas Milašius 

 Artėja metas, kai ima 

kvepėti  imbierais , sausainiais , 

mandarinais.  Ir naujomis 

knygomis. .. Visi mes tapsime 

truputį geresni . Pasitikime 

jaukiausias mūsų šventes  Šv. 

Kalėdas su gera nuotaika, 

optimizmu, kurkime jaukumą su 

artimaisiais . 

Atradimų ir įkvepiančių idėjų 

2022 metais. 

Bibliotekos vedėja Irena Jurevičiūtė 
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Balta 

Žiema 

Paklojo baltą taką 

Į baltą mano svają. Baltais 

Dažais nudažė medį, krūmą. 

Ir supratau - balčiau nebūna. 

Baltėjant baltos mintys bėga 

Baltėjančiomis gatvėmis ir manyje baltoj. 

Baltėdama galvoju : gal reik pradėt baltai rašyt 

Baltam lape. Rašyt apie gerumą, meilę, norus, aistrą 

Baltesnėmis nei sniegas raidėm į baltą dieną, baltą naktį. 

Einu, palikdama balčiausią pėdsaką. 

Rašau širdim, laiko išbalinta. 

Ir suprantu - balčiau nebūna. 

 

Rusų kalbos mokytoja Jūratė Dubickė 

Kur pažvelgsi visur balta… 

Gal ir Jums šiandieną šalta? 

Pajudėsime smagiai- 

Būsime sveiki tikrai! 

Su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais 
Metais, 

Linkiu judėjimo džiaugsmo! 

 

Fizinio ugdymo mokytoja Rita 
Stagniūnaitė 

Mūsų švaros fėjos, riteriai sargai, 

Jus pamatę žinom-viskas bus gerai: 

Klasės sutvarkytos, rasime raktus, 

Tegul kiti metai Jums sėkmingi bus! 

Iveta Pauliukaitė 7b kl. 

-Ei, seneli raudonnosi, 

Ką valgyklai dovanosi ? 

-Šeimininkėms po puoduką, 

Gardų prieskonių tigriuką, 

O valgyklos patalpoms linkim 

nuotaikos geros! 

Saulė Pupalaigytė 7b kl. 

Netikėtų, originalių ir be progos 
stilingų visų 365 kasdienybių ! 

Technologijų mokytoja Jovyda 
Stankūnienė 
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Šokių salė - paslaptinga... 

Čia emocijų nestinga! 

Vienos liūdnos, kitos linksmos, 

Susikaupę ir laimingos... 

Muzikos garsams užgrojus, 

Visų akys suliepsnoja :) 

Vieno šokis užkerėtas, 

Kito plaukiantis ir lėtas... 

Šokiai - grožis! 

Šokiai - laimė! 

Šokant blogis iškeliauja, 

Pasimiršta keistos mintys, 

atkeliauja ŠVENTĖ :) 

Mieli Kovo 11-osios gimnazijos 
mokiniai, kolegos - šokit vieni, šokit 
dviese, šokit trise, keturiese... 
sveikinu Jus artėjančių švenčių 
proga!!! 

Choreografijos mokytoja Vilma 
Skublickaitė 

O aplink toks grožis ir tyrumas… 

Sniegučiu pakvipo visas oras, 

Ir dainuoja savo tylią dainą 

Toks darnus ir lengvas snaigių 
choras. 

Tai trumpam iš savo balto sapno 

Pasaka žiemos staiga pabudo, 

Ir širdim palietę baltą natą 

Klausomės gaivaus žiemos etiudo 

 

Anglų kalbos mokytoja Birutė 
Sireikienė 

 O mes vis laukiam... 

 Laukiam ryto, vakaro, autobuso, 
pietų pertraukos, savaitgalio, 
atostogų, vasaros, sniego, Kalėdų, 
grįžtančių, geros žinios ir ... kitos 
minutės. Taip išeina, kad visas 
gyvenimas susideda iš laukimo 
akimirkų. 

 Tad belaukiant didžiųjų metų 
švenčių linkiu visiems susitaikymo su 
savo laiku, patirti džiugių 

akimirkų, naujų pirmų kartų ir 
sveikatos:) 

 

Daiva Liaudinskienė  Visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistė 

Atverkite duris, 

Atverkite langus, 

Pakvieskite Šv.Kalėdas į namus. 

Prisiminkite visus,kurie Jums 
brangūs, 

Ir tamsai vietos nebus.  

Karaliaus tik džiaugsmas ir meilė! 

 

Tegul mielos šypsenos, šviesios 
mintys, laimė, sėkmė darbuose, 
jaukūs namai, mylintys žmonės, 
patikimi draugai, geri žodžiai, mažos 
ir didelės pergalės tampa Jūsų 
kasdienybe... Apkabinkime vieni 
kitus - šalia esančius stipriai 
rankomis, ir mintimis tuos, kurie toli. 

Lietuvių kalbos mokytoja Rima-ona 
Jankauskienė 
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