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Redaktorės žodis
Sausio mėnesį peržengiame ne tik naujų kalendorinių metų slenkstį, bet ir įpusėjame
taip prailgstantį šaltąjį metų laiką – sausio 25 dieną sulaukiame pusiaužiemio. Anot
etnologo L. Klimkos, senoliai tikėdavo, kad ,,per pusiaužiemį meška ant kito šono
verčiasi ir pradeda žįsti kitą leteną. Miške savo oloje nubunda barsukas, iškiša galvą
apsidairyti.
Jei šviečia saulė, išsigąstąs savo šešėlio: kas čia toks juodas šalia? Smunka atgal į olą,
tačiau ant nugulėto šono miegas bus prastas. Tad ir sniegas greit susmegs, pavasaris
bus ankstyvas. Jei apniukę, barsukas gerai pasivaikštąs po mišką – visur lieka jo
pripėduota. Grįžęs į olą kietai įminga – pavasario negreit sulauksime, bus vėlyvas ir
šaltas“. Nepaisant visko, sausį jau diena pailgėjusi, todėl ir gamtoje, tiesa, gerai
įsižiūrėjus, galima pajusti pirmuosius pavasario ženklus.
Pirmuosius ženklus, tik mokymesi, galima jau stebėti baigus pirmąjį pusmetį. Koks
jis buvo? Turbūt visoks. Vieni džiaugiasi gerais rezultatais, kiti mano, kad reikės
daugiau pasistengti, treti dar gyvena ilgųjų Kalėdų atostogų prisiminimais.
O sausis buvo įspūdingas – žiemiškas, speiguotas, su storais veltiniais atėjęs...
Mieli mokiniai, mokytojai, linkime Jums sėkmingo antrojo pusmečio.
Austėja
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LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS
Lietuva 25-ąjį kartą minėjo tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines ir Laisvės gynėjų dieną. Mūsų
mokyklos bendruomenė taip pat paminėjo šią svarbią visiems Lietuvos žmonėms datą. Segėdami
neužmirštuoles prisiminėme tuos, kurie žuvo už mūsų laisvę, daug kalbėjome apie tai, koks stiprus
laisvės pojūtis turėtų būti dabartiniu metu, kai pasaulyje tiek daug karinės agresijos.
Visi gimnazistai žiūrėjo filmą ,,Laisvės kaina‘‘.

Austėja Rimkevičiūtė
Suspindo ašara manam veide.
Suspindusi pavirto gailia rauda:
Kad karo nebūtų,
Kad mamos neverktų,
Kad skausmo nebūtų širdy...
Ir visko, kas žmogų uždaro savy...
***
Juodas dangus.
Baltas mėnulis.
Miškas gūdus.
Dar nepabudęs.
Rytinė žvaigždė
Saulę pakels –
Miškas nubus.
Visiems bus geriau.
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RENGINIŲ, KONKURSŲ, OLIMPIADŲ, IŠVYKŲ KRAITELĖ
 Sausio 5 dieną, atostogų metu, 8 ir I klasių mokiniai kartu su auklėtojomis pramogavo
šventiniame ,,Akropolyje‘‘ Šiauliuose.
 Jaunųjų filologų konkurse 8 klasės mokinė Austėja Rimkevičiūtė laimėjo 2-ąją vietą
(mokyt. R.Čypienė).
 Sausio 6 d. ,,Kompiuterinėje Kalėdų pasakos‘‘ laureatų apdovanojimo šventėje Kaune
dalyvavo 4 kl. mokinė Gabija Lopėtaitytė (mokyt. V.Gaigalienė), 6 kl. mokinė Kornelija
Simonaitytė, I kl. mokiniai Toma Butėnaitė ir Matas Skliuderis (mokyt. I.Beinorienė).
 Gimnazijos sportininkai – Aiva Vaitiekūnaitė, Gabrielė Ožalinskaitė, Arnoldas Ožalinskas,
Klaidas Bulnis, Mantvydas Ratkus – ir vėl pradžiugino pergale rajoninėse krepšinio
varžybose (mokyt. V.Račkauskas, E. Lungis).
 Gimnazijos vokalinis ansamblis dalyvavo ,,Dainų dainelės‘‘ rajoniniame etape ir šauniai
pasirodė (mokyt. A.Grigaliūnienė).
 Sausio 15 d. vyko rajoninė biologijos olimpiada, kurioje mūsų mokyklai atstovavo I klasės
mokiniai Toma Butėnaitė ir Matas Skliuderis (mokyt. R.Jasėnienė).
 Sausio 21 d. lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje dalyvavo I klasės mokinės Toma
Butėnaitė, Aiva Vaitiekūnaitė, Simona Žviedrytė, Ligita Gurklytė (mokyt. V.Lipinskienė), II
klasės mokinė Gabrielė Butkutė (mokyt. S.Katauskas).
 Sausio 22 d. rajoninėje chemijos olimpiadoje dalyvavo I klasės mokiniai Toma Butėnaitė ir
Matas Skliuderis (mokyt. J.Paušienė).
 Sausio 20 d. gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas. Jame
dalyvavo ir šauniai pasirodė šie 1-4 klasių skaitovai: Orinta Varneckaitė, Ugnius Šležas,
Austėja Budzinskaitė, Dovydas Žviedrys (mokyt. N.Magelinskienė), Giedrius Tuominis,
Miglė Zubavičiūtė, Viktorija Taškevičiūtė, Vilija Aniūnaitė, Greta Rimdžiūtė (mokyt.
E.Aniūnienė), Skaistė Bajoriūnaitė, Evelina Šilkūnaitė, Salomėja Morkevičiūtė, Ugnė
Jasėnaitė, Rūta Kazulytė, Benediktas Kaziliūnas (mokyt. J.Stankevičiūtė), Akvilė Janulytė,
Miglė Jasėnaitė (mokyt. I.Račkauskienė).
 Sausio 21 d. gimnazijoje vyko 5-8 ir I-IV klasių mokinių Meninio skaitymo konkursas.
Jame dalyvavo ir eiles skaitė šie mokiniai: Gertrūda Bujevičiūtė, Kamilė Aglinskaitė, Evelina
Šalkauskaitė, Akvilė Jasiūnaitė, Eva Jasėnaitė, Rokas Kaziliūnas (mokyt. S.Katauskas), Rugilė
Aniūnaitė, Monika Trinskytė, Paulius Jasiūnas, Andrėja Rupulevičiūtė, Ema Janušonytė, Jovita
Naginskaitė (mokyt. V.Lipinskienė), Eivydas. Krikščiūnas (mokyt. S.Katauskas), Viktorija
Aglinskaitė (mokyt. R.Čypienė), Klaidas Bulnis, Aiva Vaitiekūnaitė, Karolina Vatkevičiūtė (mokyt.
V.Lipinskienė), Gabrielė Butkutė, Evelina Petravičiūtė (mokyt. S.Katauskas).

Į rajoninį turą Pasvalio krašto muziejuje važiuos nugalėtojai: Rokas Kaziliūnas, Paulius
Jasiūnas, Rugilė Aniūnaitė, Monika Trinskytė, Aiva Vaitiekūnaitė, Karolina Vatkevičiūtė, Klaidas
Bulnis, Gabrielė Butkutė. Sveikiname visus konkursų ir olimpiadų prizininkus, dalyvius, jų
mokytojus.

Apie rezultatus pranešime kitame laikraščio numeryje.

VAŠKINUKAS

aktualijos

2016 m. sausis

DAR KARTĄ APIE KNYGŲ KALĖDAS
Kaip buvo rašyta praėjusiame ,,Vaškinuko‘‘ laikraštyje, gruodžio mėnesį mūsų gimnazijos mokiniai
ir mokytojai taip pat dalyvavo Respublikos Prezidentės inicijuotoje akcijoje ir padovanojo
mokyklos bibliotekai knygų. Norime padėkoti visiems tiems, kam svarbi knyga, skaitymas.
DĖKOJAME: 3 klasės mokiniams ir jų mokytojai, 6 klasės mokiniams ir auklėtojai, 8 klasės
mokiniams ir auklėtojai, I klasės mokiniams ir auklėtojai, II klasės mokiniams ir auklėtojai, III
klasės mokiniams ir auklėtojai, mokiniams Tomai Butėnaitei ir Matui Skliuderiui, gimnazijos
direktorei Daliai Remeikienei, mokytojoms Nidai Butėnienei ir Jolantai Stankevičiūtei už
padovanotas knygas.
DAR KARTĄ APIE LAISVALAIKIO KAMBARĮ
Gruodžio mėnesio ,,Vaškinuke‘‘ I klasės gimnazistai rašė apie kuriamą mokykloje laisvalaikio
kambarį. Visi džiaugėsi, kad jau pradžia yra, galima pažaisti, pabūti su draugais. Tačiau norime
priminti, kad ir laisvalaikio kambaryje nereikia tiek atsipalaiduoti, kad niokojamos brangios
priemonės, vėluojama į pamokas ir pan. Visi kurkime, tausokime tai, kas yra reikalinga, elkimės
kultūringai.

Pertrauka laisvalaikio kambaryje
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APIE KONKURSĄ ,,LAISVA KLASĖ BE (NUO) SVAIGALŲ‘‘
Tai konkursas aštuntų klasių mokiniams. Šių metų kovą jame dalyvaus ir mūsų mokyklos aštuntokai. Iki
vasario mėnesio pabaigos jie turi sukurti filmuką, vykdyti prevencinę veiklą gimnazijoje. Aštuntokai jau
ruošiasi: sausio mėnesį vyko pokalbiai, valandėlės klasėje, taip pat susitikimas ir pokalbis su sveikatos
specialiste B.Jokubaitiene. Jau kuriamas filmukas, taip pat ruošiamos anketos kitų klasių mokiniams,
numatoma ir kita veikla. Laukite aštuntokų savo valandėlėse vasario 12 d. Jie kalbės apie žalingus
įpročius (rūkymą ir kt.) ir kaip jų išvengti.

Sveikatos valandėlė 8 klasėje

Susitikimas su sveikatos specialiste B.Jokubaitiene

RŪKYMO ŽALA SVEIKATAI
Moksliškai įrodyta, kad rūkymas yra viena iš neišvengiamiausių ligų priežasčių, turinti įtakos
visuomenės sveikatai. PSO duomenimis vienas trečdalis pasaulio suaugusiųjų, t.y. 1.1 bilijonas
žmonių rūko. Šie duomenys rodo, kad pasaulyje rūko apie 47 proc. vyrų ir apie 12 proc. moterų.
Besivystančiose šalyse rūko 48 proc. vyrų ir 7 proc. moterų, o išsivysčiusiose 42 proc. vyrų ir 24
proc. moterų. 1996 metų duomenimis, Lietuvoje kasdien rūko 47,3 procentų vyrų ir 9,4 procentai
moterų. Nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta 3.5 milijono žmonių, o kiekvieną dieną – apie 10
000. Besivystančiose šalyse nuo rūkymo sukeltų ligų kasmet miršta apie vienas milijonas. Rūkymas
sąlygoja apie 20 procentų bendro Lietuvos mirtingumo, tai yra apytiksliai 7000 Lietuvos gyventojų
miršta prieš laiką nuo rūkymo sukeltų ligų. Tyrimais įrodyta, jog rūkymo metimas žymiai sumažina
riziką susirgti rūkymo sukeltomis ligomis, tai reiškia, kad milijonų mirčių būtų galima išvengti dėka
intensyvių rūkymo nutraukimo intervencijų (programų). Prognozuojama, kad 2020 metais tabakas
bus pagrindinė ligų ir mirčių priežastis, kiekvienais metais mirs 10 milijonų žmonių, o tai daug
daugiau nei mirštama nuo ŽIV, tuberkuliozės, gimdymo komplikacijų (motinų mirtingumas),
savižudybių ar žmogžudysčių, žūstančių autoavarijose. Taigi, rūkymas kainuoja daugiau, negu tu
galvoji. Jei rūkai, save žudai. Viena surūkyta cigaretė gyvenimą sutrumpina 11 minučių.
Pagal interneto pranešimus parengė Kamilė Baladziedaitė
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UŽGAVĖNĖS
Vasario 9 d. švęsime Užgavėnes - žiemos pabaigos šventę. Tai didelė džiaugsmo, juoko,
linksmumo, įvairiais papročiais, apeigomis, burtais apipinta diena. Tai savotiškas liaudies teatras,
kuriame buvo išjuokiama daugelis gyvenamojo meto negerovių. Etnografai spėja, kad, prieš įvedant
krikščionybę, jos būdavo švenčiamos kovo mėnesio viduryje – pavasario metu. Kai bažnyčia įvedė
septynių dienų pasninką – gavėnią, draudžiančią pasilinksminimus, Užgavėnes imta švęsti prieš ją.
Užgavėnės švenčiamos visada antradienį, gavėnios išvakarėse, 46 d. Prieš Velykas.
Seniau ši šventė buvo švenčiama beveik savaitę prieš gavėnią. Užgavėnių apeigose yra keli
pagrindiniai elementai: vaišės; važinėjimas; čiuožinėjimas; supimasis; įvairūs būrimai; Morės arba
Kotrės vežiojimas ir jos sunaikinimas; persirengėlių eisenos ir vaidinimai; vestuvių, laidotuvių
inscenizacijos; žiemos ir pavasario būtybių (lašininio ir kanapinio) kova. Pagrindinis dėmesys buvo
nukreiptas į apeigas, kurios turinčios išvaryti žiemos demonus ir pažadinti iš miego šalčio
sukaustytą žemę, suteikti jai derlingumo galią. Šventėms buvo ruošiamos vaišės. Jų pagrindiniai
patiekalai – šiupinys (kruopų košė su lašinukais, Žemaitijoje – žirnių košė su įkišta kaulės uodega),
blynai, įvairi mėsa. Moterys privirdavo daug mėsos, prikepdavo blynų. Būdavo susirūpinusios, kad
nepritrūktų valgių ne tik šeimynai privalgyti, svečiams pavaišinti, bet kad jų ir neliktų, nes mėsa –
suges. Tų dienų maisto likučiai būdavo sakrališkai padalijami gyvuliams, kaip ,,vaistai nuo visų
ligų“. Kad geriau daržovės tais metais derėtų. Kita diena - jau gavėnia: mėsos valgyti juk negalima.
Per Užgavėnes reikėjo daug riebiai valgyti. Dažniausiai 7, 9, 12 kartų. Buvo manoma – jei
Užgavėnėse sotus, tai sotus būsi ištisus metus. Iš Užgavėnių oro žmonės spėjo, koks bus pavasaris,
vasara, kokio gali susilaukti derliaus. Jei Užgavėnių diena saulėta, pavasarį reikia anksti sėti. Jei per
Užgavėnes drėgna, tą metą gerai augs javai ir bet kur pasėti. Jei Užgavėnių saulė anksti pasirodo, tai
derės anksti pasėti linai, jei vėliau – tai vėlyvi derės, o jei saulės nebus, tai linų nors nesėk, - vis tiek
nederės. Gerų linų galėjai tikėtis, jei išgriuvęs iš rogių pasivoliosi sniege. Jei Užgavėnių dieną ant
stogo yra sniego, tai Velykos bus su sniegu. Užgavėnes žmonės ruošdavo įvairius vaidinimus, daug
triukšmaudavo, krėsdavo išdaigas. Vaikai dūkdavo, lipdydavo diedus, svaidydavosi sniego
gniūžtėmis. Iš kaimo į kaimą vaikščiodavo persirengėliai su kaukėmis. Didesnėje Lietuvos dalyje
kaukės buvo vadinamos lėčynomis ar lyčynomis, o kai kur ir lervomis (žodžiai atėję iš slavų
kalbos).
Tai
žmogaus
persikūnijimo
į
kitą
būtybę
asmeninė
detalė.
Kaukės būdavo ilgalaikės ir trumpalaikės. Ilgalaikes darydavo iš medžio ir medžio žievės, o
trumpalaikes – avikailio, buroko, popieriaus. Kaukėmis, kurios padarytos iš avikailio, buroko ir
popieriaus pasinaudodavo tik vieną kartą. Kaukės buvo daromos kuo baisesnės, komiškesnės.
Dėmesio centre buvo Morės vežiojimas. Morė – pati nelabosios žiemos dvasia.
O KOKIOS UŽGAVĖNĖS BUVO MŪSŲ KAIMUOSE (VAŠKUOSE, GRŪŽIUOSE,
NAIRIUOSE, TITKONIUOSE, KIBURIUOSE, NORIUOSE, KALNELIŠKYJE IR KITUOSE) ,
SKAITYKITE KITAME ,,VAŠKINUKO‘‘ NUMERYJE.
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1.Kuris iš šių reiškinių
būdingas 1918-1919 m.
Lietuvai?
1.Nepriklauso
mybės kovos
su Sovietų
Rusija.
2.Privalomo pradinio
mokymo įvedimas.
3.Susirėmimai su Vokietija
dėl Klaipėdos krašto.

4.Žemės reformos įstatymo
įgyvendinimas.
2.Kas išrinko Lietuvos
Nepriklausomybę
paskelbusią Vilniaus
Tarybą?
1.Steigiamasis Seimas, kurį
sudarė 141 narys.
2.Lietuvių Konferencija
Vilniuje, kurią sudarė 222
dalyviai.
3.Aukščiausioji Taryba,
kurią sudarė 212 narių
3.Kokiame dienraštyje
visuomenei buvo paskelbta
apie Lietuvos
Nepriklausomybę?
1.,,Lietuvos aide‘‘
2.,,Aušroje‘‘
3.,,Lietuvos žiniose‘‘
4.Dienraštis, kuriame
visuomenei buvo paskelbta
apie Lietuvos
Nepriklausomybę, vokiečių
okupacijos metais buvo
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griežtai cenzūruojamas.
Žinodama, kad akto
paskelbimas supykdys
okupantų administraciją,
Lietuvos Taryba:

1. Labai trumpas – vos 122
žodžių – dokumentas. Jis
skelbė tautai valstybinė
laisvę, nepriklausomybę ir
ateityje Steigiamąjį Seimą.

1.Paskelbė ne visą
Nepriklausomybės akto
tekstą.

2.Išsamus 222 žodžių
dokumentas, kuriame buvo
žadama tautai ir ekonominė
gerovė.

2.Įsakė išspausdinti kelis
šimtus laikraščio
egzempliorių trys dienos
prieš cenzoriaus peržiūrą.
3.Papirko cenzorių, kad jis
nekreiptų dėmesio į
Nepriklausomybės akto
paskelbimą.
5.Kuri valstybė pirmoji
pripažino Lietuvos
Nepriklausomybę 1918 m.?

3.180 žodžių dokumentas,
kuriame be skelbiamos
valstybinės laisvės buvo
surašytos dviejų kompromisą
sunkiai suradusių dešinės ir
socialdemokratinių pažiūrų
politinių partijų nuostatos.
8.Vasario 16-osios Aktas
atspausdintas:
1.,,Lietuvos Aido‘‘
spaustuvėje.

1.Islandija
2.Norvegija

2.Martyno Kuktos
spaustuvėje.

3.Švedija

3.,,Aušros‘‘ spaustuvėje.

4.Vokietija

9.Lietuvos Tarybos nariai
pasirašė du Akto
egzempliorius: originalą ir
dublikatą. Originalas buvo
atiduotas saugoti:

6.Po Nepriklausomybės
paskelbimo:
1.Lietuvą toliau valdė
vokiečiai. Jie reikalavo, kad
Lietuva paskelbtų amžinąją
sąjungą su Vokietija.
2.Lietuvos Nepriklausomybė
buvo iš karto pripažinta.
3.Rusija Lietuvos
Nepriklausomybės Aktą
pripažino 1918 m. liepos 12
d., pasirašydama su atkurta
Lietuva Taikos sutartį.
7.Vasario 16-osios aktas
buvo:

1.Antanui Smetonai
2.Jonui Vileišiui
3.Jonui Basanavičiui
10.Kaip vadinosi namas,
kuriame 1918 m. vasario
16 d. buvo pasirašytas
Nepriklausomybės Aktas:
1. Strazdelio namai.
2.Štralio namai.
3.Vivulskio namai
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žingsnyje ryžtingai nurodyti, kur jie pasakė netiesą.
Paauglių tėvai savo atžaloms turi parodyti išskirtinį
dėmesį: rudenį juos pradės dominti gražioji lytis.

Beveik linksmas 2016 metų HOROSKOPAS
mokiniams (o gal ir jų tėvams): Kaip jiems šiais
metais seksis mokykloje?

VĖŽYS: Po šiuo Zodiako ženklu gimusiems jaunesnio
mokyklinio amžiaus vaikams mokslas bus tik lengvai
išsprendžiamas uždavinys. Tėvai, būkite dėmesingi savo
paauglių amžiaus vaikams! Rudenį juos gali užvaldyti
depresinės nuotaikos. Būtini atviri ir nuoširdūs tėvų
pokalbiai su savo atžalomis.
LIŪTAS: Po šiuo Zodiako ženklu gimusius vaikus tėvai
turi mokyti kantrybės, sėslumo. Žinoma, šias savybes
reikia ugdyti ramiai, pasitelkiant kantrumą, gebėjimą
susivaldyti, kai taip norisi pakelti balsą. Rudens
mėnesiais Liūtai gali įsigyti naujų draugų. Tėvams
pravartu žinoti, kas jie. Paauglių amžiaus Liūtai gali
pakliūti į blogas kompanijas. Ir vėl būtina akyla tėvų akis
ir griežtas žvilgsnis. Jei to bus išvengta, paauglių Liūtų
pasiekimai mokyklose pagerės.
MERGELĖ: Po šiuo Zodiako ženklu gimusiems vaikams
būtina sportuoti. Jie pirmą pusmetį gali turėti problemų
dėl bendravimo su suaugusiaisiais, tai rudenį jie sės už
mokyklos suolų visai kitokie: ne tik pakantesni, tvirtesni,
bet ir sveikesni. Paauglių energiją tėvai turės nukreipti
pozityvių darbų kryptimi.

VANDENIS: Po šiuo Zodiako ženklu gimusiems
vaikams reikalinga šilta, nuoširdi atmosfera namuose.
Jaunesnio mokyklinio amžiaus vaikai bus labai imlūs
informacijai. Pirmame šių metų pusmetyje jie turės
lankyti būrelius mokykloje. Rudenį astrologai pataria
juos užrašyti į sporto sekcijas ar kūrybines studijas.
Paauglių tyko sudėtingi romantiški santykiai.
ŽUVYS : Svarbiausia - ugdyti jų talentą. Šiuo atveju bus
labai naudinga tėvų pagalba. Mokytojai privalės būti
griežtesni Žuvų požiūriu, tai gali mažumėlę pagadinti jų
tarpusavio santykius. Paauglius sužavės nauji autoritetai.

SVARSTYKLĖS: Metų pradžioje juos kankins nerimas.
Pastebėję pasikeitusį savo atžalų elgesį, tėvai privalo
kreiptis į psichologą. Antrasis pusmetis bus nelengvas:
galimi konfliktai su mokytojais. Paauglius labiau domins
ne intymi gyvenimo pusė, kas buvo būdinga antram
2015-ųjų pusmečiui, o labiau jų pasaulėžiūra.
SKORPIONAS: Šio ženklo vaikai privalo užsiimti sportu
- lankyti grupės užsiėmimus. Tokiu būdu jie išmoks
bendrauti ir supras, kokia vertybė yra patikimas draugo
petys. Antrą pusmetį po šiuo Zodiako ženklo gimę vaikai
privalo būti atsargūs: gali patirti traumų. Paauglių tėvai
veikiausiai pastebės, kad po vasaros mėnesių jų atžalos
suaugo ir išsiugdė didesnį atsakomybės jausmą.

AVINAS:Jaunesnio mokyklinio amžiaus moksleiviai
gali susidurti su sunkumais. Jiems gali pagelbėti jų
gebėjimus ugdantys žaidimai, pažinimo knygos ir,
savaime suprantama, vadovėliai. Tad metų pabaigoje
jiems bus tikrai lengviau. Paaugliai stengsis
„paragauti“ gražaus gyvenimo skonio, bet šį jų siekį
būtina nuslopinti. Beje, jų bendravimas bus
nuspalvintas ir šiurkštumo gaidelėmis. Į tai turėtų
atkreipti dėmesį tėvai, kad pastariesiems netektų
pernelyg dažnai dėl savo atžalų elgesio varstyti
mokyklos durų.

ŠAULYS: Jų nereikia versti užsiimti rutininiais reikalais.
Po šiuo Zodiako ženklu gimę moksleiviai stengsis viską
pasiekti savo jėgomis ir rankomis, nes nenori laurų ir
pergalės džiaugsmo dalytis su kitais. Paaugliai rudenį
susižavės visuomeniniais darbais ir įsigis naujų draugų.

JAUTIS: Juos teks kantriai mokyti gerumo ir dosnumo.
Paaugliai bus linkę į šiurkštumą. Tėvams teks pasiraityti
rankoves ir nukreipti juos kūrybinio ugdymo keliu. Jei tai
pavyks, jų atžalų elgesys pagerės.
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DVYNIAI: Jaunesniojo mokyklinio amžiaus moksleiviai
bus linkę visur kur įmanoma meluoti. Tėvai privalo
apsišarvuoti kantrybe: nešaukti, nerėkti, o kiekviename

OŽIARAGIS: Jei pirmą pusmetį jaunesniojo mokyklinio
amžiaus Ožiaragiai nemažai pasieks, tai rudenį gali
atsirasti problemų dėl bendravimo su tėvais, draugais.
Bet gerai, kad ne su mokytojais! Paaugliai rudenį įsigis
vyresnių draugų. Bet mokykloje jų laukia nemaži
pasiekimai! O juk tai – svarbiausia!
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