Lapkričio 12 dieną 7c klasės mokiniai, tėvai, sesutės ir broliukai, auklėtoja sporto salėje
susirinko kartu pavakaroti, pasivaržyti, kas taikliau mėto kamuolį, žaidžia kvadratą ar futbolą. Pirmoji
rungtis- taiklumo išbandymas .Merginos ir moterys vienoje sporto salės pusėje, vyrai ir vaikinai- kitoje.
Geriausiai pasirodė, ak, nors labai

mamos ir tėčiai stengėsi, merginos ir vaikinai. Pirmos vietos

nugalėtojai - Milda ir Kajus – pasipuošė aukso medaliais! Didelis netikėtumas buvo ir pačiai auklėtojai,
kad pavyko laimėti sidabro medalį ir aplenkti Gretą, kuriai liko bronza. Antroji ir trečioji vietos atiteko
Viliui ir tėčiui Algiui. Medaliais labai džiaugėmės ir nenusikabinom visą vakarą - ačiū tėtukui Virgilijui.
Po to mamos stojo dvikovon dėl kvadrato nugalėtojų titulo su dukromis ir auklėtoja.
Komandose iškart išaiškėjo, ką reikia išmušti pirmiausia, kad laimėtum. Mamų pusėje laimėti „trukdė“
Manto mama Giedrė ir Gretos mama Regina, o dukterų – Greta ir Milda, na, auklėtoja galėjo ir ilgiau
pažaisti. Kovoje pergalę išplėšė mergaitės, bet kaip sakė mamos, jos ir kūno kultūrą dažniau daro. Kol
„kvadratininkės“ ilsėjosi, vyrai žaidė vyriškai- futbolą. Žaidė garbingai - kovojo iki paskutinio prakaito
lašo, kol paaiškėjo, kad tėčiai, nors ir labai vikriai spardė, kilnojo kojas, net galvų negailėjo, vis tik
sūnums nusileido - rezultatas 2:1. Bendras vyrų ir moterų rezultatų aptarimas – susitikimas-žaidimaidainos vyko klasės kabinete.
Jauniausia dalyvė vienuolikos mėnesių Skirgailė išbandė rungtį, kuri vadinasi „Daug
žmonių“ arba „Pakentėk ant svetimų rankų, kai tau laikas miegoti“- pasirodė puikiai! Mažieji Ignas ir
Herkus veikė šį bei tą, valgė, o po tai, kai visi išbandė žaidimą „Meškeriojimas“, perėmė meškeres iš
pagaliuko, siūlo bei sąvaržėlės ir labai ilgai gaudė banginius. Vaikai sudainavo tėvam, tėvai su tėtuku
Algiu priešaky vaikam, po to uždavinėjo vieni kitiem klausimus bandydami atspėti, koks daiktas
užrašytas ant lapelio, žaidė kitus žaidimus. Porą kartų tėčiai ir mamos vaikams leido pailsėti ir ,
prisiminę vaikystę, pabėgiojo žaisdami „Užimk kėdę“, buvo visai smagu. Manto sesė Agnė mamą net
pakvietė pašokti!
Prisiminimui apie vakarą mama Loreta visiems įteikė padėkas už dalyvavimą. Aktyviausio
dalyvio padėka teko Dovilės, kuri dalyvauti atvyko tiesiai iš ligoninės, mamai Rasai. Kai beveik išseko
maisto atsargos, jas „sutvarkėm“ grįžę po savaitgalio mokyklon, kai jauniausieji dalyviai pareiškė
klapsinčiom akim teisę į miegą, kai buvo dar smagu, susitvarkėm stalus ir pasakėm:„Iki pasimatymo
gamtoje, kai tik motulė gamta padovanos sniego.“
Ačiū visiems, kad buvot kartu!
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