
 Aš, (1) __________, papasakosiu tau (2) __________ istoriją. 
Viskas prasidėjo taip. Aš buvau tas (3) __________ žmogus, kuris 
tapo žymiuoju (4) __________, padėjusiu garsiajam piratui Flintui. 
Jis (5) __________!

 Kažkada seniai seniai egzistavo (6) __________. Šio daikto 
troško visi pasaulio blogiukai! Piratas Flintas neturėjo kito pa-
sirinkimo – jis privalėjo su šiuo daiktu (7) __________. Vienas jis to 
padaryti negalėjo, tad į pagalbą pasikvietė (8) __________. Pra-
ėjus (9) __________ metams, sugalvojome tobulą būdą, kaip (10) 
__________ su šiuo daiktu!

 Deja, kai jau bandėme atgauti daiktą, kurio taip siekėme, 
sutikome (11) __________ blogiukus. Įvyko (12) __________ kova. (13) 
__________ buvo panaudotas kaip skydas. (14) __________ taip pat 
pravertė kovoje. Laimėję pagaliau atgavome savo (15) __________, 
kurį paslėpėme (16) __________. 

 Galiausiai iškėlėme milžinišką (17) __________ pergalei atšvęs-
ti. Norėdamas pagerbti visus, dalyvavusius mūšyje, pasakiau: (18) 
__________!

Pabaiga!

1. Tavo vardas ________________
2. Juokingas būdvardis _____________
3. Du žodžiai, kuriais galėtum
apibūdinti save: ________________
4. Tavo pravardė ________________
5. Būdvardis ________________
6. Daiktas ________________
7. Veiksmažodis ________________
8. Tavo vardas ________________

9. Skaičius ________________

10. Veiksmažodžio bendratis ________________

11. Įžeidžiantis būdvardis ________________

12. Žodis, apibūdinantis karą ________________

13. Juokingas daiktavardis ________________

14. Maistas ________________

15. Tas pats žodis kaip ir Nr. 6 ________________

16. Žodis, nurodantis kur ________________

17. Įvykis arba proga švęsti ________________

18. Frazė, kurią pasakytum pamatęs, kad 

kažkas valgo savo snarglį ________________

KITAME PUSLAPYJE YRA 
JUOKINGA ISTORIJA, KURIĄ 

UŽBAIGTI GALI TIK TU! ATSAKYK 
Į KLAUSIMUS, UŽPILDYK 
TUŠČIUS LANGELIUS IR 

PERSKAITYK VISĄ ISTORIJĄ. JEI 
NORI, KAD VISKAS SKAMBĖTŲ 
DAR JUOKINGIAU, KASKART 
ĮRAŠYK VIS NAUJĄ ŽODĮ.

NEŽINAU, KAIP 
TU, BET AŠ TAI 
ŽIAUUUURIAI 

PRISIŽVENGIAU 
:DDDD
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Ieškok mūsų www.flintobankas.lt.

Rašyk mums bankas@flintas.lt.

Įmautės „Neo sleeves“

Žurnalo „Flintas“ 3 mėn. prenumerata
Nestabdyk ir „Flintą“ būtinai įsigyk! Puikus 
šansas net 3 mėnesius iš eilės savo pašto 
dėžutėje rasti pašėlusį bernų žurnalą „Flintas“. 
Šauniausius nuotykius, pažinimo džiaugsmą, 
užduočių gausą ir prizų kalną tau šis žurnalas 
tikrai garantuos! 
Didelė tikimybė, kad, 
gavęs žurnalą, rasi ir 
smagų priedą. 

Knyga „Barbora Radvilaitė. 
Rūmų paslaptys“
Nuostabi knyga kietais viršeliais, skirta 
Lietuvos šimtmečiui paminėti. Barboros 
Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės 
istorija pasakojama 
jau beveik 500 
metų. Dabar su šia 
iliustruota knyga apie 
ją sužinosi iš naujo!

Nenugalima tavo kortų apsauga! Kokybiškos 
apsauginės įmautės, tinkančios visiems 
kolekciniams kortų žaidimams. Pamažintos 
įmautės skaidrios spalvos. Pakuotėje rasi 50 
įmaučių.

Flinto lipdukų albumas 
Tinkamiausia vieta tavo lipdukų 
kolekcijai! Specialūs lakuoti lapai 
– klijuok, nuklijuok, perklijuok – 
lipdukai prilips ir atlips lengvai. 
Originalu, patogu ir tvarkinga!

Užduočių knygelė „Peliuko Simo 
anglų kalbos abėcėlė“
Puiki galimybė kartu su peliuku Simu pradėti mokytis 

anglų kalbos! Atlikdamas lavinamąsias knygelės 

užduotis tu susipažinsi su anglų 
kalbos raidėmis, jų tarimu bei 
išmoksi keliasdešimt angliškų žodžių. 
Knygelėje rasi ir daug lipdukų!

Suktukas „Sky Flower“ (2 vnt.)
Būk šios žiemos pramogų herojumi! Mes tau pristatome žaidimų 

naujieną! Flinto banko lentynose skraidžioja 
pašėlę ir net tamsoje šviečiantys „Sky Flower“ 
suktukai, kuriuos 
turėti dabar gali ir 
tu! Visą naudojimosi 
instrukciją rasi ant 
pakuotės.

Vasario 1–15 dienomis     
Flinto banko prekių lentynose bus:

Vasario 16–28 dienomis      
Flinto banko prekių lentynose bus:

Vertingi VASARIO  
pasiūlymai Flinto 
banke už  fantastiškai 
flitišką kainą! 

Jau dabar gali sužinoti, kokias prekes naujienas Tau paruošė banko  administratorius.  Skubėk įsigyti pirmas!

80  Flt

90  Flt

60  Flt

3.

100 Flt

300 Flt

280 Flt

SPAUSK „PATINKA“ PRIE ŽURNALO „KAPITONAS FLINTAS“
 PASKYROS, SEK BANKO NAUJIENAS IR VISKĄ TIKRAI SUŽINOSI. KAIP GAUTI FLITŲ?! 

Ar esi pasiruošęs dar vienam 
galvočių iššūkiui?! Įrodyk, kad esi 
tikras smegenūzas – perskaityk 

šiuos faktus ir surask vieną neteisingą. 
To fakto numerį įrašyk 
atsakymų lape 30 p.

2.

1.

2.

PLAY DOH buvo sukurtas valyti tapetų ir tik 
vėliau tapo vienu iš populiariausių žaislų 

pasaulyje.

3

Jo jo yra antras 
seniausias 

žaislas 
pasaulyje. Juo 
buvo žaidžiama 

jau senovės 
Graikijoje.

Atspėk, kuris 
faktas yra 

neteisingas. Fakto 
numerį įrašyk į 
kuponą 30 p.

Žurnalas

x3

PRIZASTuri klausimų dėl Flinto banko? 
Pamiršai  

savo slaptažodį?
 Rašyk tiesiai bankas@flintas.lt 
ir Tau bus atsakyta maksimaliu 

greičiu.

Sek ir atrask 
naujus nuotykius 
Flinto Feisbuko 

paskyroje!
-_-

Danijoje yra tikras LEGO namas, kuriame gali pernakvoti. Jam pastatyti buvo panaudoti 25 milijonai 
LEGO kaladėlių.

Nors furbiai ir nemoka atkartoti garsų, anksčiau jie buvo uždrausti Pentagone – JAV gynybos būstinėje. Pareigūnai tiesiog bijojo, kad šie maži keisti robotukai gali perduoti 
karines paslaptis!

6
LEGO pagamina 

daugiausia padangų 
pasaulyje – net 

306 milijonus per 
metus! Didžiausi 

tikrų padangų 
gamintojai 

pagamina vos 180 
milijonų.

9

1.

Iš šešių pagrindinių 

LEGO kubelių 

galima padaryti 

beveik milijardą 
skirtingų 

kombinacijų. Jei 

tiksliau, tai 915 
103 765!

1

4

2

5
Pirma atsirado 

žaisliniai 
meškiukai, o tik 

tada mokslininkai 
išrado meškas.

Barbės visas 
vardas yra 
Barbara 
Milicenta 
Roberts. 
Barbė 

skamba 
kažkaip 
geriau, 
tiesa?

3.

Iš viso yra parduota 
apie 300 milijonų 

Rubiko kubų. Išrikiavęs 
juos iš eilės galėtum 
apjuosti visą Žemę.

10

Pirmasis 
pasaulyje 

žaislas buvo 
akmeninė lėlė.

8

7
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