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Sveikiname gimusius sausio mėnesį

Dalia Dagienė, P17
Dabar labai gražus laikotarpis,
Kada jau turi būt gili žiema,
Bet iš visų jėgų jai priešinasi gamta.
Jos atminty vis dar ruduo,
Nepasiduoda šalčiui upės vanduo.
O žiema kantriai beldžia į langą
Ir bando įkąsti į žandą.
Po truputį žemę klosto sniegu –
Bus balta ir gražu...

3V15: Vaidakavičiūtę Gretą;
3E17: Vitalijų Bartkų;
E16: Baltrūną Valdą; E17: Vytautą Rutkauską;
S17:
Aurimą
Matiuką;
V17:
Marių
Kazekevičių.
A16: Stimbirį Luką, Gilių Valdemarą, Roką
Jakeliūną.
Linkime gyvenimo, kuriuo galėtumėte nuolat mėgautis,
svajonių išsipildymo ir įspūdžių ryškių! Sėkmės. Kad nuolat
sektųsi. Ir visko, ko tik norit JŪS.
Su Gimtadieniu☺
Grupių draugai
Parengė Monika, S17
*************************************************************************************

Draugiškos krepšinio varžybos
Debeikių pagrindinėje mokykloje dalyvavome krepšinio
varžybose. Šį kartą mokyklos šeimininkai buvo pranašesni ir
laimėjo rezultatu 83:70.

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

LINKSMAI ☺
Pokalbis su būsimu darbuotoju:
– Kokie jūsų profesiniai gebėjimai?
– Gerai gaudau pokemonus.
– Kas būsite po penkerių metų?
– Pokemonų treneris.
– Koks pagrindinis jūsų tikslas?
– Sugauti juos visus!
*************

– Kur jūs norėtumėte gyventi?
– Ne, kur, o su kuo!
– Na, gerai, su kuo?
– Žiūrint kur!
*************

Mama nusipirko knygą “Namų ūkio
darbai”. Ją pavartęs Petriukas sako:
– Žiauri knyga…
– Kodėl?
– Viską reikia daryti pačiam…
*************

– Bet juk tu man davei žodį! –
pyksta vaikinas ant draugės,
neištesėjusios pažado.
– Nieko baisaus, mielasis, nurimk.
Duosiu kitą…

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

Trys pelės bėga nuo katino. Staiga viena apsisuka ir ima loti šuns balsu.
Išsigandęs katinas kaip mat nulėkė šalin. Kitos dvi pelės su
nuostaba susižvalgo ir viena sako kitai:
– Tikrai apsimoka mokytis užsienio kalbų….
*****************************************************************************

Meistras mokiniui: „Štai du langai, eik ir nudažyk juos“. Mokinys klusniai
eina vykdyti užduoties. Po pusvalandžio jis vėl stovi priešais meistrą:
„Langus nudažiau, o ką daryti su rėmais?“
**************************************************************************

Sūnus grįžta namo ir klausia tėvo: „Ar nori, kad papasakočiau tau apie
savo pirmąją kelionę automobiliu? O gal geriau rytoj apie tai ramiai
paskaitysi laikraštyje?“
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