
 

 

 

 

 

Gyvenimo linksniuotė 
 

 

Mėlyna padangės burė 

Įtempė šakas 

Čia tave gyvent užbūrė 

KAS? 

 

 Su vidurvasario vėjais 

 Po žaliom šakom 

 Nuo vaikystės tu ilgėjais, -  

 KO? 

 

Tęsias vasara žieduota, 

 Saulė dar ilgam. 

 Šitiek metų atiduota. 

 KAM? 

 

 Kojos kelio dulkes braidė, 

 O būties ranka 

Rašė tavo kraujo raidėm. 

KĄ? 

 

 Raibai gegužei tarp uosių 

 Baigiant jau kukuot, 

 Gal senatvėj pasiguosi... 

 KAM? 

 

 O kol kas regi tą kraštą 

Miestų ir miškų. 

 Ir turi nešt savo naštą. 

 KUR? 

  

Vis sunkiau jaust metų svorį, 

 Betgi grįžt namo 

 Į žemelę nesinori. 

 O! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ŽYGIO DAINA 

 

Kai be stalo mes ratu 

Susisėsime kartu - 

Nebus nei pirmo, anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai lietuj ir dar kely 

Susitiksime keli - 

Nebus nei pirmo anei paskutinio. 

 

Už tą, kuris dabar šalia 

Ir dar už tą, kurio nėra 

Pakelkime mes ragą šį kaulinį. 

 

Kai prie laužo po žvaigždėm 

Reiks ištarti mums sudie - 

Gal susitinkam kartą paskutinį.

Te visad ir visur būna su kuo ir būna kur! 



PAMOKŲ TVARKARAŠTIS: 
 

PENKTADIENIS (gegužės 16 diena) 
“Iki Pupelių liko 1 diena!” (Zorba) 
 
ŠEŠTADIENIS (gegužės 17 diena) 
 

1. Darbai (potfelių, kuprinių inventorizacija)  
2. Darbai (pasiruošimas kitoms pamokoms) 
3. Fizinis lavinimas (futbolas, kvadratas) 
4. Civilinė sauga (karinis parengimas) 
5. Fizika (statika ir dinamika) 
6. Gimtoji kalba (Prezidento kalba) 
7. Muzika (himnai, fanfaros, diezai ir 

bemoliai) 
8. Gumytės pertrauka  
9. Geografija, informatika, biologija, 

astrologija ir kitos -logijos (žaidimas 
“Penktokų iššūkis”) 

 
Užklasinės veiklos būreliai: 
Chemija 
(būrelio vadovas hab. dr. prof. lab. 
Zorba.doc) 
Pramoginiai šokiai 
(būrelio vadovas DJ Mr. Incognito) 
 

SEKMADIENIS (gegužės 18 diena) 
 

1. Rytinė mankšta  
2. Rytiniai darbai 
3. Rytinis klasiokų susitikimas (“Atnešk, kas 

liko”) 
4. Vizitas pas direktorių (su tėvais) 
5. Išleistuvių valsas 
6. Pažintinė ekskursija po apylinkes 

(grybavimas, žvejojimas, alus, Vilnius, 
Kaunas) 

 

PIRMADIENIS (gegužės 19 diena) 
 
Socialinis-postmodernistinis kolokviumas: 
“Ir kas mane nešė į tą galerą” arba “Mokslo ant 
pečių nešioti nereikia“. 
 
 
 
 
 
 
 

EMINTYS 
 

 ... geriau butelį pastatykit :)  (Watson) 

 Man pupelės su sveikumu na visai 

nesiasocijuoja - valgai ką randi, geri ką įpylė, 
miegi su kuo pakliuvo, surūkai tris pakelius... 

(Watson) 

 Nepersikėliau į Užupį, bet vistiek esu 
užupistas (darbais). O darbas žmogų puošia, 

tai dabar toks gražus, kad net pats savęs 

veidrody kartais neatpažįstu. (Zorba) 

 Ir ne vanduo plaučiuose buvo, o alus. O kai 

alus nebeišsiskiria gali išrašyti - kam 

reikalingas alaus negaminantis ligonis... 
(Zorba) 

 Aš tik prisijungiau, ir visi žado neteko. 

(Zorba) 

 Šyš jums, važiuosiu ir aš. (Effka) 

 Šiaip pas mumi yra du metų laikai. Nežiema 
ir Nevasara. (Zorba) 

 Moterys negražios, … tačiau arkliena skani … 

(Watson) 

 …pupelėm reikia būti pasiruošus visada, kad 
net pažadintas vidurnaktį, galėtum pašokti ir 

sušokti, sudainuoti himną, įkalti ir išvirti 
kopūstienę... (Watson) 

 Iki Pupelių liko 46 dienos. Taip ligą galima 

įsivaryt... (Zorba) 

 Iki Pupelių liko 45 dienos. Įsivariau ligą... 
(Apuokas) 

 …pasisitenkite suprasti teisingai - visos 

šiuklšlės yra mano duona (Dangis) 

 Pasirodo tai savas Dangis. (Zorba) 

 Kažkoks šabakštynas, o ne forumas. 
(Mindaugėlis) 

 How to Download all Videos from 

Hotporntube.com ?  
1. Go to hotporntube.com  

2. Click on the video you like most  

3. Right under the video, you'll find the link: 
"DOWNLOAD THIS VIDEO"  

4. Enjoy the video on your PC!! (GilSanderss) 
 

Visa tai  (ir dar daugiau) jūs rasite “šabakštyne”: 

www.pupeles.puslapiai.lt 

 

Tėvų komiteto pirmininkas: MINDAUGĖLIS 

Tamsta  Mokytojas: WATSONAS 

Dailės (kaip dalyko) entuziastė: APUOKYTĖ 

Šuliokas: APUOKAS 

SKAMBUTIS !!! 


