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Plun gės mies to 
bib lio te kos Jau nų jų 
kny gos bi čiu lių klu bas 
„Iš min ties upe liu kas“ 
su ren gė vik to ri ną „Mes 
my lim gy vū nus“. Ši te-
ma pa si rink ta neat-
si tik ti nai - be veik vi si 
vai kai sa vo na muo se 
ar pas se ne lius tu ri my-
li mą gy vū ną, ku riuo 
rū pi na si ir jį pri žiū ri.
Dvi sa vai tes vik to-

ri nos da ly viai ieš ko jo 
at sa ky mų į la bai su-
dė tin gus klau si mus. 
Rei kė jo ne tik su ži-
no ti, kiek va lan dų 
per pa rą mie ga kar vė 
ar kaip va di na mas 
žą sies vy ras, bet ir 
at spė ti su ktas mįs les 
bei iš spręs ti pai nų 
kry žia žo dį. O no rint gau ti du pa pil do-
mus ba lus, rei kė jo su ži no ti, koks klu bo 
va do vės Ri tos ka tės var das.

Vik to ri no je da ly va vo 14 vai kų. Dip-
lo mai bu vo įteik ti pen kiems ge riau siai 
pa si ro džiu siems da ly viams. Į vi sus 
klau si mus tei sin gai at sa kė ir kry žia žo-
dį be klai dų iš spren dė ket vir tos kla sės 
mo ki nė Vil tė Mi ku ty tė iš „Ry to“ pa-
grin di nės mo kyk los. Vos pu se ba lo 
nuo jos at si li ko Se na mies čio mo kyk-
los šeš to kė Bri gi ta Di bu ry tė. Tre čią ją 
vie tą užė mė ket vir tos kla sės mo ki nė 
Emi li ja Raz gu tė iš „Ry to“ pa grin di nės 

mo kyk los, ket vir tą ją - tos pa čios mo-
kyk los ket vir to kė Ru gi lė Do mar kai tė. 
O penk to ji vie ta ati te ko Aka de mi ko 
Adol fo Ju cio pa grin di nės mo kyk los 
penk to kei Gab rie lei Ran cai tei. Nu ga-
lė to jai bu vo ap do va no ti dip lo mais ir 
pri zais, o vi siems da ly va vu siems vik-
to ri no je įteik ti pa dė kos raš tai bei at-
mi ni mo do va nė lės.

Džiu gu, kad vai kai no ri pa žin ti su-
pan tį pa sau lį, pa dė ti už sa ve silp nes-
niems ir sie kia pa tys bū ti ge res ni.

Ri ta JUN DU LIE NĖ, Plun gės mies to bib lio te kos 
vyr. bib lio te ki nin kė

Paskutinysis sausio penk ta die nis 
mo kyk lo je bu vo ypa tin gas, nes mes su-
si pa ži no me su dviem pro fe si jo mis. 
Į mo kyk lą atė jo Ago tos ma ma. Ji 

mums pa ro dė neil gą fil mu ką apie ba lio-
nų ga my bą. Po to iš ba lio nų pa ga mi no 
„Kla sės pa gal bi nin ką“. Ta da mes pa tys 
ban dė me pūs ti ba lio nus, bet mums 
ne pa vy ko. Ago tos ma ma pa dė jo pri-
pūs ti ba lio nus ir pa da rė kiek vie nam 
do va nė lę.

Vė liau vi si nu va žia vo me į li go ni nę. 
Čia pa si ti ko Jus to ma ma. Ji nu ve dė į 
rea ni ma ci jos pa la tas. Gy dy to jas pa ro-
dė įvai rius prie tai sus, ku rie pa de da li-
go niams. Po to ap žiū rė jo me ope ra ci nę. 

Jus to ma ma pa ro dė 
ope ra ci jai rei ka lin gus 
įran kius. Vė liau lif tu 
nu si lei do me į rū sį ir 
pa te ko me į rea bi li ta-
ci jos sky rių. Ap žiū rė-
jo me ba sei ną, drus kų 
kam ba rį ir mankš tos 
ka bi ne tą. Lai kas pra-
bė go la bai grei tai.

Dė ko ja me Ago-
tos ir Jus to ma moms 
už pui kiai pra leis tą 
die ną.

Aus tė ja VIS KON TAI TĖ, 
Se na mies čio m-klos, 

2a kl. mo ki nė

Parengė Violeta BRAŽINSKIENĖ

Įdo mu
• Il giau sias ang lų kal bos žo dis,  tu rin tis vieną bal sę, yra „rhythms“!
• Pe lė dos yra vie nin te liai paukš čiai, ku rie ga li ma ty ti mė ly ną spal vą.
• An tys de da kiau ši nius tik anks ti ry te.
• Kai ku riuo se va ka rų Ki ni jos re gio nuo se vie toj cuk raus į ar ba tą de da-

ma drus ka.
• 41 pro c. mė nu lio nie ka da ne matyti iš že mės.

Mo kyk los vai ko ge ro vės ko mi si jos kvie-
ti mu sau sio 31 d. Plun gės „Ry to“ pa grin di-
nė je mo kyk lo je lan kė si poe tas, pub li cis tas, 
teat ro ir ki no re ži sie rius, vai kų ra šy to jas 
Vy tau tas V. Lands ber gis (jau nes ny sis).
Ak tų sa lė je su si rin kę ket vir to kai su-

si do mė ję klau sė si pa mėg to ra šy to jo pa-
sa ko ji mų. Sve čias, pri tar da mas gi ta ra, 
mo kė vai kus dai nuo ti lie tu vių liau dies 
dai ne les. Ra šy to jas pa sa ko jo vai kams, 
kaip gims ta kny gos, jų siu že tai, kiek 
kar tų ten ka jas, jau pa ra šy tas, to bu lin-
ti, tai sy ti. Prie bū si mos kny gos gi mi mo 
pa pra šė pri si dė ti ir sa lė je sė din čių vai kų. 
Pa siū ly da mas čia pat, vie to je, su kur ti 
trum pu tį siu že tą apie ark lį Do mi ny ką 
ir ru gia gė lę. Vai kams idė jų ne trū ko, 
bet la biau siai pa si se kė Ag nei B., ku rią 
au to rius ap do va no jo sa vo kū ry bos kny-
ga. Baig da mas Vy tau tas V. Lands ber gis 

pa lin kė jo: „Ne leis ki-
te lai ko tuš čiai prie 
kom piu te rių, ne-
blo kuo ki te sa vo kū-
ry bi nių su ge bė ji mų, 
šau dy da mi lė les, o 
skai ty ki te kny gas. 
Jos – in te lek to, ge-
bė ji mų, eru di ci jos 
šal ti nis“.

Šis penk ta die nis 
bu vo neįp ras tas tuo, 
kad mo ki niai tu rė jo 
ga li my bę su si pa žin ti 
su įdo miu, cha riz-
ma tiš ku, ta len tin gu 
žmo gu mi.

Ste pa ni ja PET KU VIE NĖ, 
di rek to riaus pa va duo to-
ja ug dy mui, vai ko ge ro-

vės ko mi si jos pir mi nin kė

Pro fe si jų die na

Su si ti ki mas su Vy tau tu V. Lands ber giu 
(jau nes niuo ju)

Vik to ri na „Mes my lim 
gy vū nus“

Va sa rio 25 d. Rie ta vo Ire nė jaus Ogins-
kio vie šo sios bib lio te kos vai kų li te ra tū ros 
sky riaus vyr. bib lio te ki ni kė Ro mual da 
Dur kie nė lan kė si Rie ta vo mies to vai kų lop-
še ly je-dar že ly je.
Vai ku čiams bu vo pri sta ty tos nau-

jau sios jiems skir tos kny ge lės. Kal bė ta 
apie kny ge lės ke lią iki kny gų len ty nos, 

skai ty tos pa sa kė lės ir ei lė raš tu kai. Vai-
ku čiai džiau gė si spal vin go mis kny ge lių 
iliust ra ci jo mis, klau sė si kny ge lių su gar-
sais. Su si ti ki mo pa bai go je R. Dur kie nė 
pa kvie tė vai ku čius, auk lė to jas ap si lan-
ky ti vai kų li te ra tū ros sky riu je ir pra dė ti 
drau gau ti su kny ge lė mis.

„Plun gės“ inf.

Kvie tė skai ty ti


