
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽŽVVIILLGGSSNNIISS  
 
Nr. 7  
2005 m.gruodžio 22 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

 
Šiandien sukanka vieneri metai, kai buvo išleistas 

pirmas „Žvilgsnio“ numeris. Apibūdinus keliais 
žodžiais – tai ir sud÷tingi, ir labai geri metai. 

Džiugu, kad jaunųjų verslininkų būrelio laikraštis 
palaipsniui tapo mokyklos laikraščiu ir savotišku 

metraščiu.  
„Žvilgsnio“ redakcija d÷koja visiems, kurie mus 

palaik÷, raš÷ straipsnius, teik÷ pasiūlymus ir skait÷. 
Redakcijai s÷kmingai dirbti padeda darnus 

bendradarbiavimas su direktoriumi, mokytojais, 
mokiniais.  

Art÷jančių šv. Kal÷dų ir Naujųjų 2006-ųjų metų 
proga linkime kryptingo tikslų siekimo, didžių darbų 

ir svajonių bei džiugios šventiškos nuotaikos! 
 

RedakcijaRedakcijaRedakcijaRedakcija    

M a ž e i k i ų  p o l i t e c h n i k o s  m o k y k l o s  l a i k r a š t i s  
 

Gera žinut÷ mokiniams☺☺☺☺ 

2006 m. sausio 9 d. nepamirškite grįžti į 

mokykląąąąąąąąąąąą................. 

Mieli kolegos ir mokiniaiMieli kolegos ir mokiniaiMieli kolegos ir mokiniaiMieli kolegos ir mokiniai,,,,    
    

Jau snaig÷s šoka baltą valsą,  
Eglut÷ spindi išpuošta, 

Tik laukiame, kada pabels v÷l 
Mums į duris ta valanda, 

Kurioj didingas metų virsmas 
Ir v÷l naujus kelius nuties, 

Paskatins kurti, džiaugtis, dirbti, 
Svajoti, juoktis ir myl÷ti! 

Linksmų Šv. Kal÷dų ir Naujųjų metų!!! 
 

Mokyklos direktoMokyklos direktoMokyklos direktoMokyklos direktoriusriusriusrius    
 Stasys Girdvainis Stasys Girdvainis Stasys Girdvainis Stasys Girdvainis    

 



 

 

EKSKURSIJA Į ŠIAULIUS 
 

Gruodžio 8 d. mokyklos mokytojai ir mokiniai vyko į Šiaulių kino teatrą 
„Saul÷“ pažiūr÷ti Algimanto Puipos kino filmą  „Dievų miškas“.  

Šis neįprastos stilistikos, originalios dramaturgijos ir režisūros filmas pasakoja 
apie žmogų, menininką, mąstytoją, kuriam buvo lemta likti nepalūžusiu dviejų 
totalitarinių – nacių ir sovietinio - režimų kaliniu. Filmo herojus Profesorius 
(aktorius Valentinas Masalskis) – išskirtin÷ asmenyb÷, gyvenanti pagal savo 
Dekalogą, savus tiesos ir moral÷s principus. Įkalintas vokiečių koncentracijos 
stovykloje Profesorius tampa myriop pasmerktų žmonių dramos dalimi. Išgyventi 
šioje ekstremalioje situacijoje, atsiriboti nuo savęs ir žiaurios realyb÷s jam padeda 
ironija. Grįžęs iš koncentracijos stovyklos, Profesorius parašo prisiminimų knygą, 
kurioje sarkastiškomis spalvomis nupiešia Štuthofą, tačiau sovietų valdžiai toks 
kūrinys nepriimtinas. Tariamoji sovietin÷ laisv÷ jam tampa ne mažesniu 
išbandymu nei vokiečių konclageris...  

B.Sruogos "Dievų miškas" yra programinis kūrinys, tačiau filmas n÷ra garsaus 
literatūros kūrinio ekranizacija. Filme yra ir sugalvotų epizodų, kurių n÷ra 
knygoje. 

Už suteiktą galimybę pažiūr÷ti šį kino filmą d÷kojame mokyklos direktoriui S. 
Girdvainiui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui V. Lumpickienei.  

 
                                                                                M. Timinskien÷ 

                                                                 Lietuvių kalbos vyr. mokytoja 
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Susitikimas su verslininku 
 

Spalio 27 dieną ekonomikos ir verslo pagrindų pamokoje  (mokytoja B. Butnoriut÷) lank÷si UAB „Juodasis gintaras“ 
direktorius Robertas Karvauskas. Pamokoje dalyvavo S – 36, ER – 44 bei PO – 40 grupių mokiniai.  

Verslininkas pasidalino savo patirtimi, papasakojo, kaip sukurti verslą, pateik÷ pavyzdžių.  
Svečias pabr÷ž÷, kad versle viskas turi būti teis÷ta ir etiška. Be to, jis pamin÷jo, kad, norint tapti verslininku, reikia 

mok÷ti, nor÷ti ir gal÷ti. Verslininkas pažym÷jo keturis s÷kmingi lyderio geb÷jimus – d÷mesio valdymą, prasm÷s valdymą, 
pasitik÷jimo valdymą ir savęs valdymą. Išgirdome naudingos informacijos apie įsidarbinimą – kokius dokumentus reikia 
tur÷ti, kaip pasiruošti pokalbiui su darbdaviu ir kt. Mokiniai tur÷jo galimybę paklausti jiems rūpimų klausimų. 

Susitikimo pabaigoje UAB ”Juodasis gintaras“ direktorius kalb÷jo apie savo įmon÷s įkūrimą bei pl÷trą, teikiamas 
paslaugas, išdalino lankstinukus apie įmonę. 

Mokiniai išklaus÷ įdomią paskaitą bei įgijo naujų verslo žinių. D÷kojame p. Robertui Karvauskui, kad sutiko dalyvauti 
pamokoje. 

 

L. Baravykait÷, S - 36 gr. mokin÷ 
 

Darbo patirtimi, verslo subtilyb÷mis su būsimaisiais verslininkais dalijasi  
UAB „Juodasis gintaras“ direktorius Robertas Karvauskas  

SVEIKINAME! 
 

Šių metų gruodžio 11 dieną, 
Mažeikių politechnikos mokykloje, 
įvyko karat÷ Do – Shotokan „2005 
m. Kal÷dinis tarpgrupinis 
turnyras“ 

 
Merginų grup÷je nugal÷toja tapo: 

PO-50 gr. Rima Kinčinait÷ – 4 vieta. 
 
Vaikinų grup÷je: 

1 vieta - SAM-35 gr. Žydrūnas 
Skunsmonas 
I1 vieta – PO-50 gr. Šarūnas Gurklys 
III vieta – EM-54 gr. Artūras Vitkus 
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LIK-o finalui pasibaigus... 
 

Gruodžio  15 d.  mūsų mokykloje vyko  LIK-o finalas 
tema „Visi už vieną, vienas už visus“, kuriame dalyvavo trys 
komandos: S – 36 gr., S – 46 gr. ir ST – 53 gr. Finale taip pat 
tur÷jo dalyvauti ir EM – 54 gr., tačiau paskutinę dieną jie 
atsisak÷. 

Prisistatymo ir namų darbų konkursui išradingiau ir 
spalvingiau pasiruoš÷ merginos, o plakatų ir jų komentarų 
konkurse išradingesni buvo vaikinai. Komandos dalyvavo ir 
reklamos konkurse: reik÷jo reklamuoti radijo stotį „Ventus“, 
kirpyklą „Čiki“ ir pasirinktinai „Pieno žvaigždes“ arba mūsų 
mokyklą. Čia tikrai netrūko humoro ir fantazijos, reklamos 
buvo labai įdomios ir juokingos.  

Neliko pamirštos ir aukl÷tojos, joms buvo skirta  
„Kapitono ir aukl÷tojo“ rungtis, kurią laim÷jo S – 46 gr. 
kapiton÷ ir buvusi grup÷s aukl÷toja L. Pilypien÷. 

Nors visos komandos užduotis atliko išradingai ir 
kūrybingai, negailestingoji Temid÷ pirmąją vietą skyr÷ ST – 53 
gr., antrąją -  S – 36 gr. merginoms, o trečiąją – S – 46 gr. 
merginoms.  

Nuotaika buvo puiki, daug juoko ir muzikos. Tikim÷s, kad 
kitais metais LIK–e dalyvaus  daugiau grupių. 

D÷kojame LIK–o r÷m÷jams: radijo stoties „Ventus“ 
direktoriui G. Štelmokui, mūsų mokyklos mokytojai ir 
kirpyklos „Čiki“ savininkei S. Čupkovienei, taip pat renginio 
įkv÷p÷jai ir organizatorei V. Sedalienei bei mokyklos 
darbuotojams, kurie prisid÷jo prie šio renginio.  

Art÷ja švent÷s, tad sveikiname visus ir linkime, kad visada 
ir visur būtum÷te linksmi ir išradingi. 

                              ST – 53 gr. 
aukl÷toja Diana Rusien÷ 

 

LIK-o pirmos vietos laim÷tojai – ST – 53 grup÷s 
komanda su aukl÷toja Diana Rusiene 

Šaltkalviai – suvirintojai lavino įgūdžius 
 

Lapkričio m÷n. vyko šaltkalvių – suvirintojų profesin÷s savait÷s renginiai. Buvo išleistas sienlaikraštis, suruošta 
mokytojų ir mokinių darbų parod÷l÷. Joje buvo galima pamatyti žvakides, staliukus g÷l÷ms, židinio rinkinį, žurnalinį 
staliuką... 

Taip pat vyko suvirinimo darbų konkursas. Pirmiausia buvo varžomasi pogrupiuose. Trys, geriausiai atlikę užduotis, 
pateko į finalą. Finale skirtos trys pirmosios vietos šiems būsimiems suvirintojams: 

• Vladui Radvilui, SED – 37 gr. 
• Egidijui Bučiui, SED – 42 gr. 
• Remigijui Bernotui, SED – 42 gr. 
Laim÷jusieji buvo apdovanoti prizais. 

Profesijos mokytojas Bronius Kontenis 

Šaltkalvių – suvirintojų specialyb÷s profesin÷s 
savait÷s akimirkos 
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PREVENCINIAI RENGINIAI MOKYKLOJE 
  
       Lapkričio – gruodžio m÷nesį mokykloje vyko prevenciniai renginiai Pasaulinei kovos su AIDS dienai pamin÷ti. 
       Mokiniai aktyviai dalyvavo piešinio, parengto kompiuterine technika, konkurse „ŽIV draugai“. Vertinimo 
komisija, susidedanti iš mokyklos direktoriaus S. Girdvainio, direktoriaus pavaduotojos ugdymui V. Lumpickien÷s, 
etikos mokytojos A. Kalinovien÷s, dail÷s ir dizaino mokytojos D. Davainyt÷s, visuomen÷s sveikatos specialist÷s R. 
Žukauskien÷s, projektų vadov÷s L. Pocevičien÷s, socialin÷s pedagog÷s I. Grinkevičien÷s, informacinių technologijų 
mokytojo T. Gudavičiaus, metodininko D. Gurausko, gavo net 154 piešinius.  
       Darbai buvo vertinami pagal tris pagrindinius kriterijus: 

• temos atitikimas, minties gilumas; 
• meniškumas (kompozicija, spalvų derinys ir pan.); 
• atlikimo technika. 

Komisija atrinko 20 geriausių darbų: 
I-oji vieta. Raimonda Užkuraityt÷, S - 46 gr. 
II-oji vieta. Romualdas Bužokas, EM - 44 gr. 
III-oji vieta. Donatas Statkus, EM - 54 gr. 
Evaldas Puleikis, A - 38 gr. 
Toma Barauskait÷, S - 46 gr. 
Robertas Benikas, SAM - 55 gr. 
Mindaugas Majauskas, EM - 44 gr. 
Raimondas Miltenis, SED - 42 gr. 
Justinas Mač÷nas, SAM - 45 gr. 
Jolanta Ulskyt÷, S - 49 gr. 
Jokūbas Pranauskas, SAM - 55 gr. 
Gedas Galminas, SED - 42 gr. 
Paulius Vitkauskas, EM - 44 gr. 
Egidijus Radvila, ST - 43 gr. 
Egidijus Petraitis, ST - 53 gr. 
Darius Balys, ST - 43 gr. 
Audrius Karzons, A - 38 gr. 
Andrius Pukelis, SAM - 45 gr. 
Laura Kriauzait÷, S - 46 gr. 
     Specialų prizą už sukurtą vaizdo klipą AIDS tema komisija skyr÷ SED - 52 grup÷s mokiniui Donatui Šemetai. 
     Visi darbai buvo pademonstruoti mokyklos bendruomenei gruodžio 13 dieną I-o aukšto foj÷, o geriausi darbai 
eksponuojami stenduose. 
     Lapkričio m÷nesį buvo paskelbtas kryžiažodžių konkursas, kurio tema – „Rūkymas, alkoholis, narkotikai“. Šiame 
konkurse dalyvavo  tokios grup÷s: PO - 50, ER - 48, PO - 39, PO - 40, SAM - 45. D÷kojame dalyviams. Jų sukurti 
kryžiažodžiai paliekami sveikatos kabinete kaip mokomoji medžiaga pamokoms. 
     Gruodžio 14 dieną buvo suorganizuota prevencin÷ popiet÷ „Tavo gyvenimas – tavo rankose“, kurioje dalyvavo 11 - 
os grupių atstovai bei jų aukl÷tojai. Renginio metu buvo apdovanoti min÷tų konkursų nugal÷tojai, aptarti anonimin÷s 
apklausos „Rūkymas, alkoholis, narkotikai“ rezultatai. Mokiniai rungtyniavo, kas greičiau išspręs kryžiažodį „Ką žinai 
apie narkotikus“. Čia šauniausiai pasirod÷ S - 46 grup÷s merginos. Savo žiniomis apie tai, kaip pad÷ti draugams, 
patekusiems į priklausomyb÷s liūną, kod÷l verta sveikai gyventi, dalijom÷s aptardami įvairias situacijas, susijusias su 
narkotikais, alkoholiu, rūkymu, ŽIV. 
     Už pagalbą organizuojant šiuos renginius nuoširdžiai d÷kojame kolegoms T. Gudavičiui, D. Gurauskui ir grupių 
aukl÷tojams, kurie visada su mumis bendradarbiauja ir mus palaiko.  
          

Socialin÷ pedagog÷   Ineta Grinkevičien÷ 
Visuomen÷s sveikatos specialist÷   Roma Žukauskien÷ 

I-oji vieta. Raimonda Užkuraityt÷,  
S - 46 gr. 

 

II-oji vieta. Romualdas Bužokas, 
 EM - 44 gr. 

 

III-oji vieta. Donatas Statkus, 
EM - 54 gr. 
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ADVENTO VAINIKAIADVENTO VAINIKAIADVENTO VAINIKAIADVENTO VAINIKAI    
 

Su gruodžio m÷nesiu prasideda Advento metas, keturios savait÷s iki Kal÷dų, 
skatinančios nurimti, susikaupus apmąstyti pra÷jusių metų darbus, nutarti, kas keistino 
ir kas teiktino tavo gyvenime, lengvu pasninku išvalyti kūną, mintimis ir pasiryžimais – 
dvasią. Dabar v÷l labai madingi tapę Advento vainikai n÷ra tiktai graži dekoracija: ties 
jais, papuoštais keturiomis žvak÷mis, simbolizuojančiomis keturias pasaulio šalis ir 
keturis metų laikus, galima susikaupti, galima išmokti ramiai bendrauti, paprašyti ir 
atsiprašyti. Klaip÷diškių šeimose nuo seno kiekvieną Advento pavakarę sutartą valandą, 
užbaigusi ar atid÷jusi darbus, sus÷sdavo išgerti pavakarių kavos ir pasišnekučiuoti apie 
pra÷jusią dieną.Pirmąją savaitę degama viena žvak÷, antrąją – dvi, o kai sužimba visos 
keturios, jau aišku, kad čia pat Kal÷dos. 

Dabar ši apeiga gražiai pernešta į daugelio mokyklų klases, kuriose vaikai 
susirinkę rytą prie vainiko ugnelių mokosi palink÷ti vieni kitiems s÷kmingos dienos, o 
iškeliaudami į namus – atsiprašyti už tyčines ar netyčines skriaudas. Ar nepraverstų 
tokie vainikai ir darboviet÷se? 

 

G. Kadžyt÷ 
 

AR YRA KALöDŲ SENELIS?AR YRA KALöDŲ SENELIS?AR YRA KALöDŲ SENELIS?AR YRA KALöDŲ SENELIS?    
 

Kiekvienais metais Kal÷dų Senelis palieka Žem÷je tūkstančius įrodymų, kad jis tikrai egzistuoja, 
bet suaugusieji juo netiki. Nepaisant to, jie kasmet, kaip ir jų vaikai, laukia Kal÷dų Senelio. 

Anksčiau ar v÷liau kiekvienas vaikas susiprot÷ja: Kal÷dų Senelio n÷ra. Ką jiems pasakyti? 
Vaikų sieloms reikia mitų ir pasakų; paslaptingos istorijos veikia jų jausmus, atitinka jų mąstymą. 

Daugelis psichologų pataria vaikui atskleisti tiesą, kai jis pats to paklausia. Vaikų darželyje ar 
mokykloje vyresni vaikai išplep÷s gluminančią tiesą: Kal÷dų Senelis neegzistuoja. Tada pakaks 
paprastų paaiškinimų, pavyzdžiui, „Kal÷dų Senelis kadaise gyveno ir kiekvienais metais jį 
prisimename“. Būtų neteisinga atkakliai tvirtinti, kad jis tikras, būtų pakirstas tokiame amžiuje dar 
nepajudinamas pasitik÷jimas t÷vais. Tiesa nuvils labai mažai vaikų. Jie nori tik÷ti pasakomis. 
Dažniausiai jie jau seniai jaučia, kad gautos išsvajotos dovanos – suaugusiųjų darbas. Bet tai jų 
netrikdo. 

Galima papasakoti, kad Kal÷dų  Senelis simbolizuoja gerą, žmon÷ms daug pad÷davusį vyskupą, 
gyvenusį prieš daugelį metų, - būtent tod÷l kas nors iš suaugusiųjų persirengia ir dalija vaikams 
dovanas. Maži vaikai tiesą įsisąmonina pamažu. 

 
 

NAUJIEJI METAI 
 

Naujųjų metų išvakar÷se bei per Naujuosius metus žemdirbiai burdavo ateinančių metų derlių. 
Jie vakare žiūr÷davo į žvaigždes. Jei naktis buvo žvaigžd÷ta, o diena saul÷ta, tik÷josi gerų, derlingų 
ir žuvingų metų, o apsiniaukusi – l÷m÷ blogą derlių. Tačiau derlių žmogus gal÷jęs pagerinti 
vaikščiodamas po rugių lauką ir ten iškratydamas prisemtas sniego klumpes. 

Naujųjų metų papročiai ir apeigos yra labai senos kilm÷s. Žmon÷s tik÷jo, kad tą dieną 
ateinančios mirusiųjų v÷l÷s, tod÷l jas kviesdavo vaiš÷ms, vakare kurdavo krosnį, kad tur÷tų kur 
pasišildyti. 

Naujųjų metų išvakar÷se žmon÷s persirengdavo žv÷rių kailiais, nepažįstamais žmon÷mis, 
dvasiomis. Persireng÷liai, užeidami į kiekvienus namus, sveikindavo link÷dami gero derliaus ir 
visokios ūkiškos bei asmenin÷s s÷km÷s. Be to, buvo vaizduojama senųjų metų kova su naujaisiais, 
kuri baigdavosi pirmųjų pralaim÷jimu. 

Žmon÷s tik÷jo, kad kaip sutiksi bei praleisi Naujuosius metus, taip ir bus visus tuos metus. 
Tod÷l visi steng÷si būti linksmi, nerūpestingi, nedarydavo to, ko nelink÷tų sau. 
 



 

BŪRIMAS KAVOS TIRŠČIAIS 
 

Išsivirkite puodelį smulkiai maltos kavos. Kai išgersite 
kavą, pasukite puodelį kaire ranka nuo savęs. Palaukite, kol 
nulaš÷s paskutiniai lašai, įsižiūr÷kite į raštus ir figūras 
puodelio dugne ir ant sienelių. 

 
Tiesi linija – ilgas ir laimingas gyvenimas. 
G÷l÷ – meil÷. 
G÷l÷ ir kryžius – vedybos. 
Širdis – stipri aistra. 
M÷nulio ragelis – tuščios viltys. 
Vaza, indai – ašaros, gailestis. 
Apskritimai be d÷mių – pinigai. 
Apskritimai su d÷m÷mis – vaikai. 
Vainikas – s÷km÷ namuose. 
Kryžius – mirtis. 
Gyvat÷ – neištikimyb÷, išdavyst÷. 
Kvadratai – nuobodus laisvalaikis. 
Paukštis – maloni žinia. 
Šuo – ištikimas draugas. 
Žuvys – puota, pietūs, pobūvis. 
 

 

HOROSKOPAS RŪKALIAMS 
 

Avinas piktai protestuoja, kai jam patariama nerūkyti. 
Bet jeigu nusprend÷ mesti, tai niekada nepalies cigaret÷s. 

Jautis įtikin÷jamas nepasiduoda. Tik labai mažai jaučių 
atsisako šio įpročio. 

Dvynius lengva įtikinti atsisakyti rūkymo. Tik lengvai 
atsisakęs, lengvai v÷l pradeda rūkyti. 

V÷žį nesunku paveikti – jis saugo savo sveikatą ir lengvai 
atsisakys cigaret÷s. 

Liūtas pasižymi stipria valia. Jeigu jis met÷ rūkyti, tai 
žodžio laikysis. Bet jeigu po kurio laiko nuspręs pakeisti savo 
nuomonę, v÷l gali griebtis cigaret÷s. 

Mergel÷. Netgi rūkydami vieną cigaretę po kitos, šio 
ženklo žmon÷s gali atsisakyti rūkymo visiems laikams. 

Svarstykl÷s – kuklūs rūkaliai. Jie nedūmina į akis 
kitiems, bet labai nenoriai papildo nerūkančiųjų gretas. 

Skorpionas mes rūkyti ne tik tod÷l, kad rūkymas kenkia 
sveikatai, bet ir tod÷l, kad tai brangus malonumas. 

Šaulys vengia bet kokios priklausomyb÷s. Kadangi 
rūkymas jam savotiška vergija, jis lengvai mes rūkyti. 

Ožiaragis – aistringas rūkalius, tod÷l meta rūkyti tik tada, 
kai gresia infarktas. 

Vandenis – nikotino priešas, bet jeigu ir rūko, tai gali 
mesti išgirdęs įtikinamą argumentą. 

Žuvys – kurčios bet kokiems raginimams. Meta rūkyti 
įsitikinę, kad nikotinas trukdo mokslui, darbui, sportui ir netgi 
meilei. 
 

 
 

 

Draugas klausia Petriuko: 
- Kaip veikia pel÷kautai, kuriuos sukonstravo 

tavo t÷t÷? 
- Tiesiog puikiai. Kas rytą šalia jų randame dvi 

peles, kurios nugaišta iš juoko, išvydusios 
tokį technikos stebuklą. 

*** 
Petriukas sako vyresniajam broliui: 
- Paprašyk mamos, kad duotų man pinigų 

ledams. 
- Kod÷l aš? Juk ji ir tavo mama. 
- Taip, bet tu  juk ją ilgiau pažįsti. 

*** 
Policininko šeimoje gim÷ dvynukai. Jo klausia: 
- Kaip tu juos atskiri? 
- Pagal pirštų atspaudus. 

*** 
Du policininkai eina į nusikalt÷lio butą. Vienas 

pareiškia: 
- Žinai, tu eik pirmas, o aš už tave atkeršysiu. 

*** 
- Kiek metų tavo seneliui? 
- Nežinau, bet jis pas mus jau labai labai 

seniai. 
*** 

- Kod÷l valgai per pamoką? 
- Tod÷l, kad nenoriu gaišti laiko. 

*** 
Ar žinote kaip atsirado demokratija? Kartą Dievas 

pasikviet÷ Adomą. Pastat÷ priešais jį Ievą ir tar÷: 
- Na, o dabar rinkis žmoną. 
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Gyvenimo tiesosGyvenimo tiesosGyvenimo tiesosGyvenimo tiesos    
 
Nepasiimti to, ką dovanoja Dangus, 

vadinasi, nubausti save. Neveikti, kai ateina 
laikas, vadinasi, pražudyti save.  

  Rytų išmintis 
Neieškok plaukų ant v÷žlio šarvų ir ragų 

ant kiškio galvos. 
  Rytų išmintis 

Moteris metų metais neriasi iš kailio keisdama vyro 
įpročius, o paskui dejuoja, kad tai visiškai ne tas 
žmogus, už kurio ištek÷jo... 

 Liaudies išmintis 
Tris kartus atsikelk anksčiau – laim÷si visą dieną. 

 Rytų išmintis 
Jei v÷luoja l÷ktuvas, kuriuo skrendate, l÷ktuvas, į 

kurį turite pers÷sti, išskris laiku. 
 L÷ktuvo d÷snis 

Kuo ilgiau stovite eil÷je, tuo labiau aišk÷ja, kad 
stovite ne toje. 

Eil÷s principas 
Nuo juoko dar niekas nemir÷, išskyrus tuos, kurie 

juokavo. 
 Iš kasdieninių pasteb÷jimų 

 


