2
Sudėjęs penkias iš
šių dalių gausi figūrą.
Tačiau viena dalis lieka.
Kuri? Nereikalingos

dalies numerį įrašyk 30
p. ir laimėk prizą.

PRIZAS

x1

„Grossery Gang“
rinkinys 1x

1

3

4

6
5

A

B

C

D

E

1.
2.
3.
4.
Tikri piratai sugeba orientuotis net
ir audringoje jūroje, tad šį kartą
patikrinsime, kaip gerai gaudaisi
nežinomoje erdvėje. Remdamasis
duotomis nuorodomis atsirask

langelyje, kur paslėptas lobis. To
langelio koordinates įrašyk 30 p. ir
laimėk kietą prizą.

PRIZAS
„Grossery Gang“
rinkinys 1x

x1

5.
6.
1. Kelionės pradžia langelyje A4.
2. Nuo A4 keliauk du langelius į pietus.
3. Iš čia du langelius tiesiai į rytus.

4. Pirmyn į šiaurę keturis langelius.
5. Keliauk vieną langelį vakarų link.

6. Toliau vienas langelis į šiaurę.
7. Trys langeliai į rytus.

8. Ir trys langeliai į pietus.
9. Vienas langelis į vakarus.

10. Galutinį tikslą pasieksi nuėjęs vieną
langelį į šiaurę.
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Prieš maždaug dvejus
metus pradėjai kelti vaizdo
įrašus į tinklą „YouTube“.
Kaip kilo mintis juos kurti, iš
kur semiesi idėjų?
Labai mažai kas žino, bet mano pirmasis vaizdo įrašas į jutubą įkeltas 2010
m., kai man buvo maždaug 9-10 metų.

Kodėl pasivadinai ComfortZone?

Penkiolikos metų atradau tokį dalyką, kaip
išėjimas iš komforto zonos. Būdamas jaunas ir
ieškodamas naujų patirčių su draugais pradėjau daryti visokius socialinius eksperimentus, testuoti save ir perlipti ribas. Susikurtą
jutubo kanalą pavadinau „ComfortZone“,
planuodamas ten skelbti, kaip skatinu kitus ir
pats išlipu iš komforto zonos, bet trūko valios
ir niekaip neprisiruošiau to daryti.

Iš pradžių man pačiam tai tiesiog
labai patiko, dariau tai dėl savęs,
surinkau 10 peržiūrų, po to 100 ir nuo
tada nebegaliu sustoti. 2018 metais
pradėjau to imtis rimčiau, tada prie
manęs prisijungė mano draugas Lukas
ir kartu pradėjom kurti vaizdo įrašus.
Dabar nesinori ir sunku būtų sustoti,
kai vienas vaizdo įrašas peržiūrimas
vidutiniškai 70 000 kartų, nesinori
nuvilti žmonių, kurie laukia kito įrašo.
Idėjos kyla lengvai, dažniausiai pačios,
bet būna etapų, kai labai sunku ką nors
sugalvoti. Tada žiūriu kitų jutuberių
skelbtus įrašus ir idėjų semiuosi iš ten.

Po kelerių metų nusipirkęs filmavimo kamerą
dar vis naudojausi šiuo kanalu, tad tiesiog
ten kėliau vaizdo įrašus. Su draugu Luku
atgaivinom šią idėją ir dabar kuriam projektą, kuriame bus kelios vaizdo įrašų serijos
apie tai, kaip darom tai, ką buvau sugalvojęs
penkiolikos metų: skatinu kitus ir pats lipu iš
komforto zonos.
Viename vaizdo įraše esi pasakojęs, kad vaikystėje piešei komiksus. Kokie jie buvo ir apie ką?
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Man, kaip turbūt ir kiekvienam berniukui, labai patiko superherojai, buvau sugalvojęs savo superherojų ir jų istorijų, manau, taip ir kilo man noras pasakot istorijas, nors tai dabar darau filmuodamas.

