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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBöLIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBöLIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBöLIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBö    
    

Lietuvos nepriklausomyb÷ niekad nebūtų atgauta, jeigu lietuviai patys jos 
nebūtų reikalavę ir d÷l jos kovoję. Taip pat ji nebūtų tapusi realybe, jei ne 
susidariusi karo pabaigoje tarptautin÷ būkl÷. Įsigal÷jęs Rusijoje komunizmas kilo 
kaip siaubas kultūringajam pasauliui, bet kovoti su juo karo išvargintos Vakarų 
valstyb÷s nebepaj÷g÷. Rusijos pavergtų tautų reikalavimas tapti nepriklausomomis 
Anglijai, Prancūzijai, net kaimynei Vokietijai atrod÷ naudingas, nes leido sukurti iš 
naujų mažų valstybių juostą, atskiriančią jas nuo bolševikin÷s Rusijos. 

Min÷tos aplinkyb÷s ir istoriniai įvykiai, ypač susidariusi lietuvių savanorių 
kariuomen÷, leido Lietuvai, kaip ir Estijai, Latvijai, Lenkijai, sukurti 
nepriklausomas valstybes ir džiaugtis laisve iki Antrojo pasaulinio karo. 

Tai buvo ir Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos galas. Iki Pirmojo pasaulinio 
karo jos tradicijomis dar alsavo visas seniau jai priklausęs plotas. Tai liudijo daugely 
vietų išlikę lietuviški vietovardžiai. 

Atgautą Lietuvos nepriklausomybę vainikavo 1918 metų Vasario 16 Dienos 
Aktas. Lietuva tapo Europos žem÷lapyje savarankiška valstybe. 

 
  Iš Vandos Daugirdait÷s-Sruogien÷s knygos 

 „Lietuvos istorija“ 
 

ŠIAME NUMERYJE: 
2 p.  Aktualijos: kelion÷ į Joniškį, 
žem÷s ūkio mokyklą; mokykloje veikia 
aerobikos užsi÷mimai. 
3 p. Trečias puslapis: svečiavosi 
KASP; mokykloje nuskamb÷jo 
paskutinis skambutis; pažintis su 
mokytoja N. Daučiūnaite. 
4 p. Ketvirtas puslapis: medžių 
horoskopas; Užgav÷nių papročiai; 
anekdotai... 

APIE MEILĘ 
    Petras Vaičiūnas 

Išmok myl÷ti viską, kol esi dar gyvas, -  
Ir juodą žemę, ir pražydusias alyvas!.. 
Bet žmogų, pasakyk, kaip žmogų man myl÷ti? 
Prabilus širdžiai – mums belieka tik tyl÷ti. 

*** 
Kas meil÷s g÷ryb÷, atleidžianti ydas, 
Kai širdį užnuodina meil÷s pavydas? 
Tai ką gi daryti, kai meil÷ ateina? 
Gi visą save atiduot jai į mainą. 

*** 
Vis snigo ir snigo – per dieną ir naktį –  
Ir viską užsnigo, tiktai neužsnigo 
To skausmo, kurs žmogui krūtin÷n įsmigo, 
Tos meil÷s, kur širdžiai įsako ir plakti. 

*** 
Spaudžia jaunuol÷ prie degančių lūpų 
Tik ką jos gautą kaip sniegas leliją. 
Ak, prie jos kojų jos mylimas klūpo!.. 
O už langų tartum ašarom lyja... 

 
 

Vasario 23 dieną 7 val. 
mokytojai vyksta į Vilnių, 

Litexpo patalpose 
vykstančią parodą 

„Mokymasis, studijos, 
karjera 2007“ 
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Viešnag÷Viešnag÷Viešnag÷Viešnag÷ pas draugus pas draugus pas draugus pas draugus    
 

Užsimezgusi draugyst÷ su Joniškio žem÷s ūkio mokykla 
tęsiasi. Lygiai prieš metus joniškiečiai lank÷si mūsų mokykloje, 
o šiemet, žiemos atostogų metu, maloniai buvome pakviesti 
pasisvečiuoti jų krašte ir mokykloje.  

Pakely mūsų autobusą sustabd÷ Kal÷dų Senis su Snieguole. 
Vaišino sūriu ir gira. Netrukome išsiaiškinti, kad  Kal÷dų Senis 
– tai mokyklos direktorius, kuris ir lyd÷jo mus visos kelion÷s 
metu. Štai kokį siurprizą mums sugalvojo joniškiečiai!  

Iš pat pradžių pasukome į Žagarę. Sagera – tokiu vardu 
1198 m. pirmą kartą Žagar÷ pamin÷ta rašytiniuose šaltiniuose. 
XVI a.  oficialiuose raštuose Žagar÷ pavadinama  miestu. Up÷ 
Šv÷t÷ miestą perskyr÷ į Senąją ir Naująją Žagarę. Šiandien 
Žagar÷ – apie 2,5 tūkst. gyventojų turintis miestelis. Šis 
nuošalus šiaur÷s Lietuvos kampelis svečiams įdomus senąja 
architektūra ir istorijos p÷dsakais – Raktuv÷s  
ir Žvelgaičių piliakalniais, apie kurių pilis ir gyn÷jus rašoma senosiose kronikose, Naryškino dvaru ir parku, gražiais 
vaizdingais peizažais.  

Visų pirma aplank÷me Žagar÷s seniūniją, kur mus maloniai pri÷m÷ miestelio seniūn÷, dar vadinama „miestelio 
mere“. Ji papasakojo apie miestelio praeitį ir dabartį, pakviet÷ čia atvykti vasarą, mat, Žagarę jau sp÷jo pam÷gti turistai. 

Grož÷jom÷s Žagare ir pro autobuso langą. Mus lyd÷jo gid÷, kuri įdomiai pasakojo apie miestelio architektūros 
paminklus, lankytinas vietas. 

Aplank÷me Senosios Žagar÷s bažnyčią, apžiūr÷jome Barboros kapą rūsyje, išgirdome legendą apie Barborą, kuri 
pad÷davo vargšams.  

Po to nuvykome į Naryškinų dvarą, kuriame įkurtas žirgynas. Žirgyne veisiami ir auginami Hanoverio veisl÷s 
sportiniai žirgai. Negal÷jome atsitraukti nuo gražuolių žirgų, kurie smalsiai žiūr÷jo į mus ir leidosi glostomi. 

Steb÷jom÷s, kad tokiame nedideliame miestelyje yra tiek įdomių vietų, tokia graži gamta. 
Kelion÷ tęs÷si. Mus pasitiko tradiciškai pasipuošusi mokykla. Prieš Kal÷dų šventes burtų keliu kiekviena grup÷ 

išsiaiškina, kurį mokyklos kampelį teks puošti.  
Nuotolinio mokymo klas÷je mokyklos direktorius papasakojo apie mokyklos perspektyvas, dalyvavimą 

projektuose, pažiūr÷jom filmuką apie mokyklą, po to vyko dalykiniai  bendrojo lavinimo ir profesijos mokytojų 
susitikimai. Susipažinome su mokyklos kabinetais, dirbtuv÷mis, ferma. Steb÷jome ponių porelę, ką tik atsivestus 
mažyčius paršiukus, band÷me įsivaizduoti, kaip mokiniai melžia karves, m÷žia m÷šlą ir atlieka kitus žem÷s ūkio darbus.  

Mokykla ruošia šių programų specialistus: apskaitininko ir kasininko, žem÷s ūkio gamybos verslo darbuotojo, 
apdailininko, technikos priežiūros verslo darbuotojo, želdinių tvarkytojo, kompiuterių ir organizacin÷s technikos 
operatoriaus, pardav÷jo.  

Beje, mokyklos aplinką, kuri ir žiemą atrod÷ tvarkingai, prižiūri patys mokiniai. 
Šiemet mokykla švęs 20-ąjį savo gyvavimo jubiliejų. 
Po įdomios ir turiningos ekskursijos buvome pakviesti prie pietų stalo. 
Viešnag÷ pas draugus buvo labai turininga ir naudinga – pamat÷me, kaip gyvena ir dirba kiti, pasidalinome 

patirtimi, pabendravome.  
Tikim÷s, kad mūsų susitikimai tęsis ir toliau.           

B. Butnoriut÷,    
 „Žvilgsnio“ korespondent÷ 

MOKYKLOJE VYKSTA AEROBIKOS UŽSIöMIMAI 
 

Choreograf÷ Inga pasiūl÷ lankyti aerobikos užsi÷mimus, o norinčių prad÷ti 
pirmuosius užsi÷mimus atsirado tikrai nemažai. Pasirodo, moterys nori jud÷ti, 
sportuoti,  išmokti elementarių šokio žingsnelių, tiesiog nori būti elegantiškos ir 
gražios. O sportas – tai sveikata!  

Kiekvieną pirmadienį norinčių lankyti aerobikos užsi÷mimus skaičius did÷ja. 
Dalyv÷s nor÷tų, kad užsi÷mimai vyktų du kartus per savaitę. Jeigu kas dar 
nežinote, ar dar neapsigalvojote, abejojate ar nedrįstate – atvykite pirmadieniais 
15:30 į aktų salę. Užsi÷mimus lanko ne tik mokytojos, bet ir mokyklos 
darbuotojos. Tad laukiame jūsų! 

Mūsų mokykloje vyksta pilvo šokio užsi÷mimai.  Teiraukit÷s!  

Prie pasienio ruožo pasitiko Senelis Šaltis su Snieguole 

Aerobikos užsi÷mimai noriai lankomi 



 

SUSITIKIMAS SU KASP ATSTOVAIS 
 

Vasario 6 dieną mokykloje lank÷si Lietuvos kariuomen÷s Krašto 
apsaugos savanorių paj÷gų Žemaičių apygardos 3-osios rinktin÷s atstovai. 
Susitikimo su pirmo kurso mokiniais metu papasakota apie savanorišką 
tarnybą Lietuvos kariuomen÷je: kaip įstoti į KASP, kokiomis sąlygomis 
tarnaujama, kaip vyksta mokymai, kokios ateities perspektyvos. Kariškiai 
akcentavo, jog kiekvieno Lietuvos jaunuolio garb÷s reikalas yra praeiti 
vyriškumo mokyklą Lietuvos kariuomen÷je,  tačiau savanorių paj÷gose 
tarnaujant yra daugiau privalumų, nei privalomoje tarnyboje: nereikia 
ilgam laikui išsiskirti su savo šeima, tarpusavio santykiai tarp karių 
neretai yra draugiškesni, tod÷l jaunuoliai nepatiria nereikalingos įtampos, 
streso.  

Renginio metu buvo pademonstruotas filmas apie Lietuvos 
kariuomenę, mokiniai tur÷jo galimybę paklausti juos dominančių dalykų. 
Baigiantis susitikimui aktyviausi pirmakursiai apdovanoti atminimo 
dovan÷l÷mis. 

Ineta Grinkevičien÷,  
socialin÷ pedagog÷ 

 

Iš arčiau Iš arčiau Iš arčiau Iš arčiau –––– mokytojas… mokytojas… mokytojas… mokytojas…    
 

Tęsiame netradicinę pažintį su mūsų mokyklos mokytojais.  
Šį kartą kalbiname jau antrus metus mūsų mokykloje dirbančią dail÷s  

ir menin÷s raiškos mokytoją, tautodailininkę Nijolę Daučiūnaitę.  
- Apibūdinkite save keliais žodžiais. 
- Prieštaringa, bet nuoširdi asmenyb÷. 
- Kaip jaučiat÷s šioje mokykloje? 
- Gerai. Bendradarbiai šilti, geri. 
-  Ką m÷gstate veikti laisvalaikiu? 
- M÷gstu kurti meninius karpinius, dalyvauju įvairaus lygio parodose, konkursuose. 
- Kod÷l pasirinkote mokytojos profesiją? 
- Rūpi auganti karta, jos ugdymas ir problemos. Noriu tiems, kurie motyvuoti, perteikti tai, ką pati gerai moku.  
- Jūsų ateities svajon÷s? 
- Pamatyti didžių menininkų kūrinius-originalus Italijoj, Prancūzijoj ir kitur. Ir toliau karpyti, karpyti..., nes 

nekarpyti jau negaliu. 
 Mokytoją kalbino M. Timinskien÷ 
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PASKUTINIS SKAMBUTIS 
 

Vasario 2 d. nuaid÷jo paskutinis skambutis PO – 40, A – 41, 
SED – 42, ST – 43, EM – 44, SAM – 45, S – 46, ER – 48 
grupių mokiniams.  

Trečiakursiai susirinko į antrakursių išpuoštas klases, kur 
grupių aukl÷tojai ved÷ jiems paskutines pamokas.  

Po to visi šventiškai nusiteikę sugūž÷jo į aktų salę. 
Sal÷je susirinkusiuosius sveikino mokyklos direktorius 

S.Girdvainis, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
V.Lumpickien÷. Mokytojų vardu kalb÷jo S. Čupkovien÷. 
Trečiakursiai skait÷ eiles, skirtas mokytojams (montažo vadov÷ 
mokytoja V. Miniotien÷). 

Sal÷je vyravo pakili šventin÷ nuotaika: skamb÷jo varpeliai, 
kuriuos išeinantiems į gamybinę praktiką, dovanojo 
antrakursiai, šoko šok÷jai (vadov÷ I. Krikščiukien÷), savo 
aukl÷tinius sveikino grupių aukl÷tojos, link÷jo jiems būti  
stipriems, atkakliems, geriems. Mokytojams buvo dovanojami g÷lių žiedai. 

  B. Butnoriut÷, 
 „Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 

Paskutinio skambučio švent÷s akimirka – 
susimąstę trečiakursiai... 

Mokiniams demonstruojamas filmas apie 
Lietuvos kariuomenę 
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UŽGAVöNIŲ PAPROČIAI 
 

  Reikšmingiausias Užgav÷nių veiksmas – persireng÷lių vaikštyn÷s po 
kaimo sodybas. Žemaitijoje, Užgav÷nių karnavalui būdinga Mor÷s vežiojimas. 
M. Valančius „Palangos Juz÷je“ rašo: „Utarnyke vos ne nuo pat ryto prad÷jau 
voliuotis. Graži svilin÷ iškep÷ blyncius, valg÷m, paskui dav÷ šiupinį ir tą 
per÷m÷m. Pavalgius aš džirzginau su skripyčiomis... Beregint, tarsi užuodusi, 
ūlyčios jaunuomen÷ padaugino krūvą šokančių... Vakarop, šunims didžiai loti 
prad÷jus, pamat÷m būrį jaunikaičių su vaikais bevežantį Morę. Kur tiktai 
vaiks prie Mor÷s prisiartino, tas gavo bene per šoną su spragilu. Iš÷jom tokių 
svečių sutikti. Svilas pamyl÷jo vadovus Mor÷s ir išleido. Tiems išvažiavus, 
atvyko ožys su dideliais ragais, drauge su juo buvo giltin÷, apsivilkusi 
išverstais kailiniais, plaukai buvo jos iš linų padirbti, burna uždengta su 
kutkailiu, skyl÷s akims paliktos, barzda baisi iš arklio uodegos, uostai iš paršo 
šerių, su derva prie lūpų priklijuoti, ir ilga uodega iš virv÷s. Toms gryčioj 
besisukant, kyšt ilgą savo snapą gerv÷...“ 

 

Kartą viena blondin÷ sako kitai: 
- Ar žinai, kur dingsta šviesa virtuv÷je, kai ją išjungi? 
- Nea... 
- Ateik parodysiu. 
Blondin÷ išjung÷ šviesą ir atidariusi šaldytuvą sako: 
- Čia. 

*** 
- Aš tiesiog nustebęs, - sako vyras savo pleputei žmonai,   - kaip tu įsigudrinai telefonu kalb÷ti TIK 20 minučių? 
- A, tai paskambinau ne tuo numeriu! 

*** 
- Tek÷k už manęs!-sako princas princesei. Jei netek÷si aš mirsiu iš sielvarto. Princes÷ nesutiko, ir po septyniasdešimt penkerių 
metų princas iš tiesų numir÷. 

*** 
Per taigą traukia du medžiotojai. Žiūri, priešais ateina čiukčius. Gerbiami kolegos, 
Medžiotojai jo klausia:          prašome tuos, kurie ateina į darbą truput÷lį v÷liau, eiti dešine  
- Kur čia parduotuv÷?           koridoriaus puse, kad nesusidurtum÷te su tais, kurie išeina  
- Va eikite to kalno link, o antradienį pasukite dešin÷n.   truputį anksčiau. 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
KIPARISAS (sausio 25-vasario 3) 

 
Kiparisai (vyrai ir moterys) gracingi, taisyklingų bruožų, siluetas tarsi ištekintas. Jiems būdingas aukštuomen÷s 

išrankamas, o kartu apstu ir to, kas dar nesugadinta civilizacija. 
Kiparisai paprastai tenkinasi mažu, moka prisitaikyti prie bet kokių aplinkybių. Gali gyventi bet kokiomis 

sąlygomis ir būti laimingi. Jie anksti pasiekia brandos ir savarankiškumo, nesivaiko šlov÷s, garb÷s, pinigų. Vienatv÷ 
jiems n÷ra būdinga. Jie n÷ra sentimentalūs, net šiek tiek gruboki, bet nepraradę vidinio dvasingumo. 

Kiparisai būna patrauklūs visuomen÷je. Su jais aplinkiniams malonu. Jie nem÷gsta aštrių diskusijų, vengia visko, 
kas sukeltų papildomų rūpesčių. Kiparisai nepataisomi svajotojai. Nepaprastai m÷gsta vasarą, poilsį ir žvejybą 
ūksmingose upių ir ežerų pakrant÷se. 

Kiparisai n÷ra aistringi, jiems meil÷ – tai tarsi tiltas į laimingą šeimą. Tinkamiausias partneris draugystei – 
Lazdynas, Šermukšnis, Klevas, Kaštonas, Ąžuolas, Uosis, Bukas. Spalvos – šviesiai žalsvai m÷lyna, auksin÷. Akmuo – 
ametistas, granatas, rubinas, oniksas. 

Skaičius – 4. 


