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E16: Vaidą Misiūną, Igną Matiuką, Remigijų S17:

Aleksandrą

Stepanovą,

Egidijų

Malinauskaitę,

Dovilę

Rusteiką;

Subačių;

V17: Kristiną Šimonienę, Živilę Abraškevičiūtę;

P16:

3E17: Nerijų Galvoną, Dominyką Butkų;

Jurgelionytę, Enriką Paštukienę;

P17: Liną Dagytę, Virginijų Kaštelianovą;

P17: Kamilę Čičirkaitę, Gintarą Bartaševičių;

T17: Andrejų Tiutčevą;

A16:Ramūną Gedziūną,

S17: Lukrecijų Budavičių;

Domantą Mačionį.

3V16: Aistę Stalnionytę;

E16: Joną Meškut, Evaldą

T16: Eimantą Beinoravičių;

Pavarinį, Igorių Chižkovą;

A16: Darių Valančauską.

T17: Paulių Dilį;

Gerumas - tai dalykas, kurį duodame nesitikėdami

E17: Edvardą Trakumą;

atlygio. Meilė - tai nuostabus jausmas, kuris

Justiną

3E16: Neringą Kostią;

skiria žmogų nuo daiktų ir jį pakylėja…. Viltis - tai

Jei dienos būtų plaukiantys laivai,

postūmis į priekį. Stiprybė - gebėjimas

Kiek nuostabių šalių galėtumėm išvysti!

nepasiduoti ir būti atrama kitiems. Laimė - tai

O vieną dieną netikėtai atsiirtume tenai,

būsena, kai iš veido nedingsta šypsena... Tegu viso

Kur šiluma širdžių stipriau už saulę švyti

šito netrūksta Jūsų gyvenime!

Lai Jūsų dienos būna plaukiantys laivai!

Grupių draugai

Grupių draugai
Parengė Renaldas ir Justinas

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

•
Pasaulinis badas prasidės tada, kai kinai pradės valgyti šakutėmis
(Ekonomika ir verslo pagrindai)
•
Pamokų metu užsiimant tuo, kuo negalima, puikiai vystosi regėjimas,
klausa ir budrumas. (Bendravimo psichologija)
•
Kas randa draugą, tas randa lobį. O kas randa lobį, tam draugo
nereikia...... (Etika)
• Jeigu sakoma, kad kiekviename žmoguje miega genijus, tai taviškis tikrai komoje... (Anglų

kalba)

• Vaikai, kai bus skambutis, dinkit visi iš akių! (Kūno kultūra)
• Vairuotojas yra aukščiau pėsčiojo. Pėstysis išsivystė iš beždžionės, o vairuotojas – iš pėsčiojo. (Kelių
ir saugaus eismo taisyklės)
•

Gyvenkite atsargiai, nes kai tik pradėsite
pinigai.(Ekonomika ir verslo pagrindai)

gyventi

gerai,

baigsis

• Signalizacija ryte kaukia ne dėl to, kad išdaužtas priekinis langas, bet
priekinis langas išdaužtas todėl, kad ryte kaukia signalizacija. (Darbuotojų
sauga)
• Česnakų dieta ypatinga tuo, kad per neįtikėtinai trumpą laiką galima
prarasti tris kilogramus ir visus draugus. (Maisto ruošimo technologija)
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