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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  
 

IŠRINKTA NAUJA MOKINIŲ TARYBA 
 

Rugs÷jo 27 dieną mokykloje įvyko mokinių 
konferencija. Į konferenciją kiekviena grup÷ delegavo 
savo atstovus (nuo 10 mokinių  - vienas atstovas). 

Sveikinimo žodį tar÷ mokyklos tarybos nar÷, 
matematikos vyr. mokytoja S. Čupkovien÷. Mokyklos 
direktorius S. Girdvainis mokinių tarybai palink÷jo 
glaudesnio bendradarbiavimo su administracija. 
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Lumpickien÷ 
siūl÷ ieškoti naujų originalių renginių, kurie 
praskaidrintų mokinių kasdienybę, pad÷ti visiems, 
kuriems reikia pagalbos, gerinti mokyklos 
bendruomen÷s nuotaiką. 

Mokinių tarybos pirmininkas Vytautas Kudla 
perskait÷ pra÷jusių mokslo metų darbo ataskaitą. 
Kiekviena grup÷ siūl÷ savo kandidatus, o konferencijos 
dalyviai atviru balsavimu nusprend÷, kas atstovaus 
mokinių tarybai. 

Į mokinių tarybą išrinkti šie mokiniai: I. Kairyt÷, S. 
Brasait÷ (PO-50 gr.), I. Žalyt÷, G. Stumbras (A-56 gr.), 
A. Jucius (SAM-55 gr.), P. Jauga (SED-52 gr.), V. 
Kudla (EM-54 gr.), M. Knita (SAM-63 gr.), D. 
Mikužis, T. Samušis (ST-59 gr.), J. Malakauskyt÷ (PO-
60 gr.), V. Gurauskait÷, D. Jevtušenkait÷ (PO-57 gr.). 

Mokinių tarybos pirmininku v÷l išrinktas EM-54 
grup÷s mokinys Vytautas Kudla. 

 
A. Jucius, mokyklos tarybos narys,  

SAM-55 gr. mokinys 
 

Kviečiame 
Lapkričio 24 d. Mažeikių politechnikos mokykla švęs 

30-ties metų jubiliejų. Visus, kurie mokykloje mok÷si, ją 
baig÷, čia dirbo, kviečiame sugrįžti į mokyklą: 
� 12 val. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio 

(naujojoje) bažnyčioje bus aukojamos šv. Mišios, 
� 14 val. mokyklos aktų sal÷je vyks šventinis min÷jimas. 

 
Mokyklos direktorius S. Girdvainis 

 Informacija tel. (8 – 443) 2 04 83 
 

ŠIAME NUMERYJE: 
2 p.  Aktualijos: mokytojų dienos renginiai; prevencin÷s darbo 
komisijos pos÷dis. 
3 p. Trečias puslapis: vaikų ir paauglių Nusikalstamumo prevencijos 
projektas: ekskursija į Zoknius. 
4 p. Ketvirtas puslapis: vaikų ir paauglių Nusikalstamumo prevencijos 
projektas: sveikatingumo diena mokykloje. 
5 p. Penktas puslapis: mokytojų ekskursija į Anykščius. 
6 p. aštuntas puslapis: 
pramogos, anekdotai, skelbimai... 
 

VöLINIŲ ŽVAKöS 
 

Liepsnel÷s supasi, plevena ir užgęsta... 
Bet lieka šviečianti neuždegtoji –  
Toji, kurią atmintyje nešioji... 
    

Danut÷ Tamašauskait÷-Balsien÷ 
 

Mokyklos mokinių tarybos pirmininkas V. Kudla 
skaito ataskaitą 

Lapkričio 1 – oji visų Šventųjų diena 
 

V÷linių ugnel÷s 
 

Senov÷s lietuvių V÷linių metas, dar vadintas Ilg÷mis, 
sako, tęsdavosi iš tiesų ilgai: nuo Šventojo Mykolo (09- 
29) iki Šventojo Martyno (11-10). Tai savaime 
sutapdavo ir su lauko darbų, derliaus pabaigtuvių 
metu, tod÷l būdavę puotaujama, d÷kojant žem÷s ir 
derliaus dievyb÷ms, gimin÷s prot÷viams, kurie tą 
žemę, atkovotą iš miškų ir pelkių, paliko savo 
vaikams ir vaikaičiams. 

  Nukelta į 2 psl. 

Mokinių d÷mesiui! 
Spalio 25 d. mokyklos foj÷ vyks paroda „Rudens g÷ryb÷s 
– natūralūs vitaminai“ 
Spalio 26 d. 14 val. aktų sal÷je vyks renginys „Mes už 
sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą“. 

Kviečiame dalyvauti 



 

 

Atkelta iš 1 psl. 

V÷linių ugnel÷s 
 
Būtent tų vaišių metu minimas alaus arba midaus 
g÷rimas iš rago, kuris simbolizavęs nesibaigiančią 
gausybę. Įspūdingos apeigos būdavę skirtos „v÷lių 
stalams“ (vaiš÷ms). Iki pat 20 amžiaus vidurio rudens 
metą buvo keliamos gimin÷s vaiš÷s su maldomis už 
mirusiuosius. Į jas susiveždavo visus giminaičius, netgi 
nusenusius ir visai mažus, nes čia kaip niekur kitur 
teisingai buvo išd÷stoma šeimų genealogija ir vietovių 
istorija, taigi n÷ra ko steb÷tis, kad, berods, nemokyti 
žmon÷s puikiausiai gal÷jo atsekti giminyst÷s ryšius 
beveik iki septintos kartos. 

Dabar iš viso to beliko vieno ar dviejų vakarų 
ugnel÷s ant kapų ir prob÷gšmais, kartais visai netik÷tai 
susitinkančių giminių vaikų supažindinimai. 

    G. Kadžyt÷ 
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Mokytojų dienos švent÷s akimirka 
 

Poetas Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: 
„Dauguma žmonių negalvoja apie gyvenimą, o 
paprasčiausiai gyvena, atlikdami savo pareigas. Ir 
paprastas žmogiškas džiaugsmas nušviečia jų veidus, 
būties prasm÷ ir tikslas teka per juos, kaip upelis per 
mišką“. Tos „daugumos“ dauguma yra mokytojai... 
žmon÷s, kasdien save dalinantys, viską darantys d÷l 
kažko svarbesnio, vertingesnio, kas duos vaisius, gal ne 
dabar, o kada nors. Jis b÷ga, skuba, veržiasi, jam tarsi 
n÷ra kada stabtel÷ti... 

Spalio 5-oji - Tarptautin÷ mokytojų diena. Diena, 
kuri dovanoja daug žiedų, rausvų klevo lapų taką, 
jaudulį... Diena, verčianti stabtel÷ti, susimąstyti, kad 
tavo darbas sunkus, bet prasmingas.  

G÷l÷s žiedas, šypsena, muzika – tokią darbo dienos 
pradžią  Tau šiandien dovanoja mokiniai. Prasmingi 
mokyklos vadovo sveikinimo žodžiai profesin÷s švent÷s 
proga palydi Tave į pirmą pamoką. Po neilgos darbo 
dienos Tau šiandien leidžiama pamiršti sąsiuvinius, 
planus... Esi kviečiamas į mokyklos aktų salę puodelio 
kavos. 

Visų mokytojų vardu d÷koju švent÷s 
organizatoriams - mokiniams. Ačiū, kad leidote trumpai 
stabtel÷ti darbo kasdienyb÷je. Malonu, kad tai, ką mes 
jums duodame, grįžta ne šaltu rudens lietumi, o šiltais 
saul÷s spinduliais. 

M. Timinskien÷  
Lietuvių kalbos mokytoja metodinink÷ 

POSöDŽIAVO PREVENCINIO DARBO 
GRUPö 

 
 Spalio 10 dieną mokykloje įvyko pirmasis šiais 
mokslo metais prevencinio darbo grup÷s narių 
susirinkimas, kuriame dalyvavo ir mokyklos direktorius 
Stasys Girdvainis bei Mažeikių rajono policijos 
komisariato prevencinio poskyrio pareigūn÷ Renata 
Vasiliauskyt÷.  
 Prevencinio darbo grup÷s pirminink÷ - direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui - Vida Lumpickien÷ pasveikino 
naujus prevencin÷s darbo grup÷s narius – mokytojus 
Vidą Karvauskienę, Juzefą Čapienę, Bronių Kontenį bei 
visai grupei palink÷jo aktyvaus darbo ir šiais mokslo 
metais. Susirinkimo metu buvo aptartos pra÷jusių 
mokslo metų pagrindin÷s prevencin÷s veiklos kryptys, 
numatyti svarbesni šių mokslo metų veiklos barai. 
Pagrindinis tikslas - saugi ir sveika mokyklos aplinka, 
mokinių gerov÷ ir švietimo veiksmingumas. 
  Prevencinio darbo grup÷ atsako už teis÷s pažeidimų, 
mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių 
medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir 
nusikalstamumo prevenciją mokykloje, tod÷l gali 
pad÷ti spręsti mokinių elgesio problemas (pagal LR 
Švietimo ministro 2004 m. rugs÷jo 17 d. įsakymą Nr. 
ISAK-1462). Kaip parod÷ pra÷jusių mokslo metų 
patirtis, prevencinio darbo grup÷s pokalbiai su 
mokiniais yra veiksmingi. Tam, kad mokinys būtų 
pakviestas tokio pokalbio, mokytojai tur÷tų parašyti 
tarnybinį pranešimą, kurio formą galima rasti 
mokytojų kambaryje arba gauti iš socialin÷s 
pedagog÷s. Apie vykstančius pos÷džius mokyklos 
bendruomen÷ yra informuojama viešai,  tad bet 
kuris aukl÷tojas gali pasikviesti savo aukl÷tinius 
pasikalb÷ti.  

Ineta Grinkevičien÷ 
Socialin÷ pedagog÷ 
      

Mokinių ir mokytojų d÷mesiui!!! 
 

Paskutinis m÷nesio penktadienis bibliotekoje- 
skaitykloje – sanitarin÷ diena. 
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EKSKURSIJA Į ZOKNIUS  
 

Besibaigiant pra÷jusiems mokslo metams, subūr÷me grupę mokinių, keletą mokytojų ir išvykome 
ekskursijon. Visai netoli – galima sakyti, tik iki Šiaulių ir nuvažiavome. Tačiau reikia pasteb÷ti, kad aplink mus 
yra daug įdomių dalykų, kurių nesame matę. Gal patys nesidomime, gal sąlygų neturime... Šį kartą pasitaik÷ 
labai palanki proga: iš Vaikų ir paauglių Nusikalstamumo prevencijos projekto l÷šų tur÷jome galimybę vieną 
dieną praleisti įdomiai ir turiningai. 

Pirmiausia vykome į  karinį-civilinį oro uostą, 
esantį Šiauliuose, Zoknių gyvenviet÷je. Šio 
objekto istorija yra ilga, siekianti XX a. pačią 
pradžią. Šaltiniai teigia, kad Zoknių oro uosto 
gimtadienis yra 1931 m. birželio 1 d., kai prad÷jus 
gaminti puikius lietuviškus l÷ktuvus, Kauno 
aerodrome tapo ankšta ir karo lakūnų d÷mesys 
nukrypo į šalia Šiaulių plytinčius Zoknių dvaro 
laukus, kuriuose ir buvo įkurta aviacijos baz÷, per 
ilgus savo gyvavimo dešimtmečius nemažai 
pasitarnavusi ne tik Lietuvos karinei aviacijai, bet, 
deja, ir sovietiniams okupantams. Na, o Lietuvai 
atgavus nepriklausomybę, šis didelis objektas 
neišveng÷ įvairių šeimininkų neūkiško požiūrio 
bei eilinių mūsų tautiečių vagysčių. 

2005 m. buvo įsteigta Šiaulių miesto 
savivaldyb÷s įmon÷ „Šiaulių oro uostas“. Tačiau 
didesnis d÷mesys Zokniams prad÷tas skirti tada, 
kai Lietuva tapo NATO nare , ir nuo 2005 m. 
kovo 29 d. NATO valstybių kariniai orlaiviai 
Lietuvos oro erdv÷je vykdo oro policijos 
funkcijas. 

Mokiniams buvo įdomu aplankyti karinę aviacijos bazę. Šiuo metu Pabaltijo valstybes prižiūri Turkijos 
kariai. Nuvykę susipažinome su baze, po to buvome kariškių palyd÷ti prie naikintuvų, išklaus÷me pasakojimą 
apie karo lakūnų tarnybą, kasdienybę, apžiūr÷jome naikintuvus, tur÷jome galimybę pabendrauti ir paklausin÷ti 
mus dominančių dalykų. 

Išvykę iš Zoknių oro uosto, nutar÷me aplankyti Jurgaičių piliakalnį, dar vadinamą Kryžių kalnu. Grįždami 
namo užsukome į Papil÷s kapines, uždeg÷me žvakeles ant Simono Daukanto kapo. Lietuvių kalbos mokytoja M. 
Timinskien÷ primin÷ mokiniams šio Lietuvos istoriko, rašytojo ir šviet÷jo gyvenimo aplinkybes bei nuopelnus 
mūsų šalies kultūrai, paragino dom÷tis savo krašto įžymyb÷mis, pl÷sti savo akiratį.     

     Socialin÷ pedagog÷  
  Ineta Grinkevičien÷ 

Prie Simono Daukanto kapo mokytoja M. Timinskien÷ primin÷ jo 
gyvenimo istoriją bei darbus 

Mokinių d÷mesiui 
 

Organizuojamas šiuolaikinių šokių 
būrelis. Kviečiami visi – merginos ir 

vaikinai. 
 

Merginų ir mokytojų d÷mesiui 
 

Organizuojami aerobikos 
užsi÷mimai. 

 
Vaikinų d÷mesiui 

 
Kviečiu visus norinčius šokti 

New stile, Hip – hop, Timberleiko 
šokius. 

Norintys kreipkit÷s į 
choreografijos mokytoją Ingą 
pirmadieniais per 20 min. pertrauką 
207 kabinete. 

Ekskursijos dalyviai su turkų lakūnu prie naikintuvo 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 ŽVILGSNIS                  2006 m. spalio 24 d., Nr. 12 
 

SVEIKATINGUMO DIENA  MOKYKLOJE 

 
Prasid÷jo nauji mokslo metai, o nusikalstamumo prevencijos renginiai mokykloje tęsiasi. Rugs÷jo 20 dieną vyko 

sveikatingumo diena. Renginį organizavau kartu su kūno kultūros mokytojomis Irma Keriene, Diana Rusiene, 
visuomen÷s sveikatos priežiūros specialiste Roma Žukauskiene. Nemažai prisid÷jo ir KASP Žemaičių apygardos 3-
osios rinktin÷s 305 kuopos vado pavaduotojas Rimvydas Petrulevičius bei viršila Mindaugas Jokubas. 

Mokinių neužimtumas – vienas iš faktorių, 
lemiančių nusikalstamumo did÷jimą. Tod÷l Mažeikių 
politechnikos mokykla 2006 metais dalyvavo Mažeikių 
savivaldyb÷s skelbtame  Vaikų ir paauglių 
nusikalstamumo prevencijos programų konkurse ir 
gavo finansavimą „Nusikalstamumo prevencijos 
projektui 16-17 metų paaugliams“.  

Pagal šį projektą mokykla buvo įsipareigojusi 
pasiūlyti mokiniams įdomią pažintinę veiklą 
ekskursijose, paskaitose, sportiniuose užsi÷mimuose. 
Ne vienas renginys pagal šį projektą vyko pavasarį: 
mokiniai dalyvavo teisinio švietimo paskaitoje, vyko 
ekskursijon į Zoknių  oro uostą, susitiko su Krašto 
apsaugos kariais savanoriais. Išleistas lankstinukas 
„Mokinių teis÷s, pareigos, atsakomyb÷“. 

„Sveikatingumo dienos“ pagrindas – sportin÷s 
varžybos, o svarbiausi tikslai – sveikatos stiprinimas, 
užimtumo didinimas, pasitik÷jimu ir tolerancija 
paremtų mokyklos bendruomen÷s santykių kūrimas. Į 
svečius pakvietę karius savanorius, siek÷me kariško 
gyvenimo pavyzdžiais ugdyti mokinių atsakomybę, 
pareigingumą, discipliną, valią, puosel÷ti žmogiškąsias 
vertybes.  

Sveikatingumo dienos varžybose rungtyniavo daugiausiai I-o kurso mokinių komandos bei jų aukl÷tojai. Vaikinai 
buvo pakviesti į svarsčio kilnojimo rungtį, komandos trauk÷ virvę, nemažas būrys savanorių b÷go krosą. Ypač 
mokinius sudomino kariškių organizuojamos rungtys: komandų atstovai m÷t÷ granatą, , dalyvavo estafet÷se su 
kareiviškomis kuprin÷mis.  

Sveikatingumo dienos organizatoriai liko be 
galo patenkinti malonia renginio atmosfera, džiugia 
dalyvių nuotaika. Po varžybų mokiniai apdovanoti 
diplomais, atminimo dovan÷l÷mis bei vaiš÷mis. 
Geriausiai sek÷si šiems mokiniams: Arūnui 
Juciui (SAM-55 grup÷, laim÷jo I-ą vietą svarsčio 
stūmimo rungtyje), Artūrui Tupikui (SED-62 
grup÷, laim÷jo I-ą vietą svarsčio rovimo 
rungtyje), Artūrui Kupriui, Mantui Teniui (PO-
60 grup÷, laim÷jo I-ą vietą komandin÷je granatos 
metimo rungtyje), Mariui Jurginauskiui ( A-56 
grup÷, laim÷jo I-ą vietą kroso b÷gimo rungtyje), 
SAM-63 grup÷s komandai, laim÷jusiai I-ą vietą 
estafet÷se su kareiviškomis kuprin÷mis ir SAM-
58 grupei, laim÷jusiai I-ą vietą komandin÷je 
virv÷s traukimo rungtyje. Apžvelgus visus 
laim÷jimus, paaišk÷jo, kad daugiausiai prizų ir 
diplomų „susiž÷r÷“ II-o kurso PO-50 ir SED-52 
grupių jungtin÷ komanda (4 prizin÷s vietos). Iš I-
o kurso komandų geriausiai sek÷si PO-60 grup÷s 
mokiniams (3 prizin÷s vietos).  

 
Ineta Grinkevičien÷ 
Socialin÷ pedagog÷ 

     

KASP Žemaičių apygardos 3-osios rinktin÷s 305 kuopos 
vado pavaduotojas Rimvydas Petrulevičius apdovanoja 

SAM-55 gr. mokinį Tomą Beniušį 

Įtempta dvikova. Kurie stipresni?.. 
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Kelion÷ į Anykščius 
 

Spalio 6 d. mūsų mokyklos pedagogai vyko į ekskursiją po Anykščių kraštą, gars÷jantį nuostabia 
gamta, daugeliu rašytojų. 

Ekskursijos pradžioje aplank÷me vienintelį Lietuvoje Arklio muziejų, įkurtą 1978 metais. Tai 
tiesiog pažintis su senuoju kaimu. Rekonstruotuose klojimuose išsirikiavę iš visos Lietuvos surinkti 
vežimai, rog÷s, bričkos... Kituose pastatuose – stendai, meno kūriniai, menantys arklį ir artoją, žygį ir 
karžygį. Kas nor÷jo ir, žinoma, nebijojo, gal÷jo pajodin÷ti žirgais. Įsigyti suvenyrai su arklio atributika 
visada primins Arklio muziejuje patirtus įspūdžius. Ir dar... muziejuose galima pamatyti audimo 
stakles, bet pamatyti dar ir aud÷ją, audžiančią tomis stakl÷mis, vargu, ar kam nors pasisektų.  

Ekskursiją tęs÷me į Liudiškių piliakalnį. Kop÷me į aukštą kalną, kur yra rašytojo J. Biliūno (1879 
– 1907) kapas, o ant kapo pastatytas paminklas, simbolizuojantis Laim÷s žiburį. Sako, kad čia ateina 
visi, kas atvyksta į Anykščius. Patiki J. Biliūnui savo svajas apie laimę, čia susirenka pasitikti 
saul÷tekio abiturientai, sumainę aukso žiedus jaunavedžiai. 

Ekskursijos pabaigoje nuvykome į unikalią siaurojo geležinkelio stotį. Apžiūr÷jome ne tik čia 
įsikūrusį muziejų, bet važiavome ir pačiu „siauruku“. 

Nors Anykščiuose liko dar daug neaplankytų vietų (rašytojo A. Baranausko kl÷tel÷, rašytojo A. 
Vienuolio namas, Puntuko akmuo, Aukštaitiška troba, kur vyksta etnografin÷s pamokos ir pats gali 
išsikepti kepal÷lį duonos), art÷jantis vakaras primin÷, kad laikas namo. 

 Į Anykščius mes dar būtinai sugrįšime ...           B. Butnoriut÷ 
„Žvilgsnio“ korespondent÷ 

 

PO - 40 gr. mokiniai mokomosiose ekskursijose UAB „Mažeikių vandenys“ bei kraujo tyrimo laboratorijoje 
  



 

AFIŠA 
 
Parduodu šunį. Naują. N÷ karto nelojo! 

*** 
Jei rūbin÷je radote rankinę su dokumentais ir 
pinigais, prašome grąžinti. Atlygį jūs jau 
gavote. 

*** 
Keičiu „Moskvič-412“ į „Nokia-N93“. 

*** 
Mokau gyventi pagal pajamas. Brangiai. 

*** 
Ūkininkas ieško moters su traktoriumi. 
Atsakysiu visoms, atsiuntusioms traktoriaus 
nuotrauką. 

*** 
Rytas – tai paros metas, kai tu pavydi 
bedarbiams... 

 
 

INFORMACIJA MIKRIUKUOSE 

 
„Vairuotojas – ne aštuonkojis, visiems iškart 

grąžos duoti negali“. 

„Praneškite apie planuojamą išlipimą anksčiau ir 

r÷kite taip, lyg būtum÷te pravažiavę stotelę prieš 

penkias minutes“. 

„Nedaužykite stipriai durų, nes jos gali išlūžti ir 

užkristi jums ant kojos“. 

„Atsistojus važiuoti draudžiama – komisariatas 

reikalauja, kad žuvusiųjų skaičius neviršytų s÷dimų 

vietų skaičiaus“. 

„Skundų knyga priešais važiuojančiame 

maršrutiniame autobuse“. 

„Keleiviai, nesutinkantys mok÷ti už važiavimą, 

bus pririšami prie galinio mikroautobuso bamperio ir 

b÷gs iš paskos tol, kol vairuotojas nebus morališkai 

patenkintas“. 
 

Žmog÷drų šeima prie laužo. T÷vas pri÷jęs prie 
katilo paragavo ir įsiutęs kad papurtys žmoną: 

- Aš tau ne kartą sakiau, kad prieš dedant 
m÷są į sriubą reikia numauti kojines! 

*** 
Tavo galva – kaip kompiuteris. 
- Protinga?  
- Ne, kvadratin÷. 

*** 
Iš studento dienoraščio: 21 d. – nevalgiau, 22 

d. – nevalgiau, 23 d. – nevalgiau, 24 d. – mok÷jo 
stipendiją, 25, 26, 27, 28, 29 d. – neatsimenu, 30 d. 
– nevalgiau... 

*** 
 Nesijaudinkit, kad s÷dit nieko neveikdami. 
Gali būti, kad jūs tuo metu galvojate. 

*** 
- Taigi, raukosi mokytoja, - tavo rašin÷lis 

„Mano šuo“ visiškai toks pat, kaip ir tavo sesers. 
- O ką? Juk tai tas pats šuo! 

*** 
- T÷te, jei tas liūtas iš narvo iššoks, tai kokiu 

troleibusu man važiuoti namo? 
*** 

Jeigu dviejų žmonių nuomon÷s sutampa, 
vadinasi, mąsto tik vienas iš jų. 
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MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
EGLö (sausio 2-11d.) 

 
Eglių (vyrų ir moterų) grožiui būdingas didingumas, 

griežtumas, net šaltumas. Egl÷s m÷gsta senovinius daiktus, 
papuošalus, aitrius kvapus. Gimę po šiuo ženklu dažnai 
jaučiasi vieniši, moka atsiriboti, užsidaryti, beveik 
nepasiduoda kitų poveikiui, retai išsako savo nuomonę. Egl÷s 
paprastai būna išdidžios, užsispyrusios siekia savo tikslo. 
Egl÷s būna protingos, pasižymi analitiniu protu, 
nesmulkmeniškos, linkusios į mokslus. Darbui skiria labai 
daug d÷mesio, d÷l savo sąžiningumo ir kruopštumo gali 
pasiekti didel÷s karjeros. Egl÷mis galima pasikliauti bet 
kokioje situacijoje, tod÷l, kad ji niekada nepraranda vilties, 
tik÷jimo, jog viskas baigsis laimingai. Gimę ženklo pradžioje 
dažniausiai pasirenka verslininko kelią, jei viduryje – būna 
technikai, jei pabaigoje – menininkai.  

Egl÷s nepasižymi dideliu iškalbingumu ir linksmumu, 
kaprizingos, sunku su jomis bendrauti, o ypač kartu 
gyventi.Būdamos labai reiklios, žinodamos savo vertę, egl÷s 
nenuolaidžiauja, tad meil÷je retai randa pasitenkinimą. 

Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Pušis, Ieva, 
Liepa, Alyvmedis, Riešutas, Jazminas, Kaštonas. Spalvos – 
sodriai žalia, violetin÷. Akmuo – granatas, rubinas, turkis, 
M÷nulio akmuo, perlas, smaragdas. Skaičius – 7,8. 
 
 


