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"Žvilgsnio" redakcija sveikina mokyklos 
bendruomenę su gražiausiomis metų šventėmis 
- šv. Kalėdomis ir ateinančiais 2009-aisiais me-
tais. Linkime nebijoti nusišypsoti tiems, kurie 
šalia, pripildyti savo širdis meilės, santarvės ir 
tikros šilumos. 

Tikimės, kad ateinantys metai bus pilni 
naujų idėjų ir kiekvieną iš Jūsų lydės sėkmė. 

Šiltų ir jaukių švenčių! 

Kalėdų švenčių proga norime palinkėti rasti laiko sau, savo planams, svajonėms ir idė-
joms. O visų svarbiausia - linkime skirti daugiau laiko Jums brangiems žmonėms, kurie vi-
suomet yra šalia, kai jų labiausiai reikia. 

Mokėkime atrasti laimę ir įžvelgti stebuklą net paprasčiausiuose gyvenimo dalykuose. 
Šypsokitės ir skleiskite šilumą ir šviesą aplinkiniams. 

Mokyklos direktorius Stasys Girdvainis 
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Lapkričio 14 dieną mokykloje vyko viktorina “Sveikuolių 
sveikuoliai“ Ji buvo organizuojama pagal projektą “Mokomės gy-
venti sveikai“, kurį finansavo Mažeikių savivaldybė. Viktorinos 
tikslas: formuoti mokiniams sveikos gyvensenos įgūdžius. Renginy-
je dalyvavusios komandos sprendė testą, atliko 
praktines užduotis, išmėgino jėgas sportinių 
estafečių rungtyse. Ypač daug teigiamų emoci-
jų mokiniams sukėlė sportinės estafetės. Ko-
mandų atliekamas  užduotis stebėjo griežta 
vertinimo komisija: mokyklos direktoriaus pa-
vaduotoja ugdymui V. Lumpickienė, bendrojo 
lavinimo skyriaus vedėja S. Kiškėnienė, vyr. 
mokytoja A. Kalinovienė. 

Komisija, susumavusi visų rungčių rezul-
tatus, nusprendė pirmą vietą paskirti SAM-66 
grupės, antrą - AS-75 grupės, trečią – PO-70 
grupės mokinių komandoms. 

Taip pat šio renginio metu buvo apdova-
noti kryžiažodžio konkurso “Gyvenk sveikai“ ir 
konkurso “Medžiagos rinkimas apie sveiką 
gyvenseną“ nugalėtojai. Kryžiažodžio konkurse 
“Gyvenk sveikai” pirmoji vieta atiteko PO -70 
grupės mokiniui Dariui Kaštaunai, antroji – A - 
81 grupės mokiniams, o trečioji SAM – 66 gru-
pės mokiniui Gediminui Stončiui. Paguodos 
prizais apdovanoti ST – 67 grupės mokinys 

Aidas Dulinskas, PO – 73, SED – 82, SED – 72, AS – 76 grupių 
mokiniai. Konkurse “Medžiagos rinkimas apie sveiką gyvenseną“ 
nugalėtojais tapo PO – 80 grupės mokiniai. Antrosios vietos nugalė-
tojais - PO – 74 grupės, o trečiosios - A – 81 grupės mokiniai. Pa-
guodos prizais apdovanoti ST – 67 ir PO – 70 grupių mokiniai bei 
SAM – 66 grupės mokinys Martynas Jablonskas. 

Roma Žukauskienė, 
visuomenės sveikatos priežiūros specialistė 

Viktorina “Susimąstyk, ar verta…” 
 

Lapkričio 27 dieną mūsų mokykloje vyko žalingų įpročių prevencijos viktorina “Susimąstyk, ar verta…”. Tai buvo šiais mokslo 
metais vykdyto to paties pavadinimo psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencijos programos projekto baigiamasis renginys. 

Dalyvauti viktorinoje pakvietėme pirmo kurso mokinių grupių atstovus bei Viekšnių skyriaus komandą. 
Renginio metu mokiniai klausėsi paskaitos apie narkotinių medžiagų žalą, diskutavo su pranešėja – Mažeikių psichinės sveikatos 

centro socialine darbuotoja Lilia Baltutiene. Mūsų mokyklos visuomenės sveikatos specialistė Roma Žukauskienė priminė mokiniams, 
kad gruodžio pirmoji – visame pasaulyje minima Kovos su AIDS diena, demonstravo skaidruoles apie ŽIV/AIDS problemas bei užsikrėti-
mo priežastis. 

Po teorinės dalies pirmakursių komandos atliko įvairias viktorinos užduotis – demonstravo savo prisistatymus, sprendė testus apie 
ŽIV/AIDS, analizavo situacijas apie priklausomybes narkotikams, alkoholiui, tabakui, piešė žalingų įpročių antireklamą. Grupių pasirody-
mus vertino komisija (bendrojo lavinimo skyriaus vedėja Snieguolė Kiškėnienė, prevencinio darbo grupės narė, lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Marijona Timinskienė, biologijos vyr. mokytoja Aldona Kalinovienė). 

Viktorinos nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis: 
I-a vieta – Viekšnių skyriaus komanda, 
II-a vieta – A-81 grupė, 
III-a vieta – AS-75 grupė.  
Taip pat buvo apdovanoti pagal psichoaktyvių medžiagų vartojimo 
prevencijos projektą organizuotų konkursų nugalėtojai: 
piešinių konkurse „Mes prieš rūkymą“ prizines vietas laimėjo: 
I-a vieta – A-65 grupės mokinys Benediktas Stasilevičius, 
II-a vieta – ST-67 grupės mokiniai Silvestras Polosuchinas ir 
Deividas Vilkas, 
III-a vieta – SED-72 grupės komandinis darbas.  
lankstinukų konkurse „Mes prieš AIDS“ nominacijas laimėjo: 
„Geriausio lankstinuko nominacija“ – PO-70 grupės mokinė 
Silvija Sušinskaitė, 
„Originaliausios idėjos nominacija“ – SAM-71 grupės mokinys 
Vilius Budreckas. 

Ineta Grinkevičienė, 
vyr. socialinė pedagogė 
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LINKĖJIMAI 
 

Linkėjimai dažniausiai reiškiami kilmininko linksniu (laimės, 
sėkmės, pasisekimo, sveikatos) arba bendratimi su prieveiksmiu 
(gerai pailsėti, maloniai praleisti atostogas). Kartais pasitenkinama 
ir vienu prieveiksmiu – laimingai! Kiek rečiau vartojamos ir taria-
mosios nuosakos formos: kad pasveiktum! kad nesusirgtum! kad 
nereiktų ilgai laukti! linkėjimams tinka ir liepiamoji nuosaka: neliū-
dėk, nebijok (linkėjimas ir kartu patarimas),  būk laimingas, būk 
gudrus (linkėjimas ir prašymas, raginimas). 

Sveikinimų raštuose, laiškuose linkėjimų kartais prirašomi 
ištisi lapai. Iškilmingomis progomis sveikintojai linkėjimų prisako 
daug ir įvairių. Malonu tokių linkėjimų klausytis, kai nesitenkinama 
nusibodusiomis frazėmis, bet stengiamasi mintis reikšti kūrybiškai. 

Įprasti linkėjimai dažniausiai sakomi atsisveikinant. Tačiau ne 
visada po atsisveikinimo žodžių tinka pridėti dar ir linkėjimų. Se-
nesniems, mažai pažįstamiems ar labai gerbiamiems žmonėms ne-
tinka linkėti nei linksmų švenčių, nei sėkmės, nei laimės... išlei-
džiant pagarbų asmenį į kelionę, nelabai mandagu sakyti įprastą: 
Laimingos kelionės! Tokį linkėjimą reikėtų išreikšti plačiau, kad 
mūsų tariami žodžiai įgautų tam tikrą iškilmingumo atspalvį, pvz.: 
Linkiu Jums, kad kelionėje gerai sektųsi ir kad grįžtumėt laimingai. 
Arba: Norėčiau palinkėti Jums sėkmės. 

 
   Iš A. Kučinskaitės „Kalbos etiketo“ 

ADVENTAS – ATEINANČIOJO LAUKIMAS 
 

Taip jau šis žodis įprasmintas lotynų kalboje, iš kurios atėjo 
ir pasiliko pas mus. Kai laukiame svečių, rūpestingai apsižvalgo-
me, ar viskas mūsų namuose švaru ir tvarkinga, ar turėsime ką ant 
stalo padėti, kuo svečią nudžiuginti ir pamylėti, ar turėsime lovą ir 
baltą patalą jam apnakvydinti, ar... tokiais laukimo rūpesčiais ir 
darbais pažymėtas taipogi ir Adventas, keturios savaitės prieš 
Kalėdas, žadantis Dieviškojo kūdikėlio gimimo šventę krikščio-
nims, Žiemos saulėgrįžos įvykį visiems Žemės žmonėms nuo gi-
liausios senovės. 

Adventą pradeda šventasis Andrejus, ateinantis lapkričio 
trisdešimtąją. Kadangi jis atsistoja ant slenksčio tarp rudens ir 
žiemos, tarp paprastojo darbymečio ir sakralinio meto, tai šios 
dienos pastebėjimai, burtai, ateities užklausos irgi tampa svarbios. 
Ypač tuo rūpindavosi jaunieji, kuriems atsiskirti savarankiškam 
gyvenimui, išeiti iš tėvų globos buvo nedidelis galimybių pasirin-
kimas: išeiti į mokslus ar kariuomenę, svetimą tarnybą, bet labiau-
siai – vesti arba ištekėti. Taigi ir sėdavo kanapes, aguonas, avižas 
apie šulinį ar krosnį užklausdami busimojo ar būsimosios vardo ir 
tikėdamiesi pamatyti sapne. Ištarus klausimą jau nebegali nieko 
daugiau kalbėti, kadangi tarp klausimo ir laukiamo atsakymo ne-
gali įsiterpti pašalinės mintys bei žodžiai. Jei sapnai nieko neatsa-
ko, ką gi, reikia rūpintis pačiam. Tam ir būdavo Advento vakaroji-
mai, kelionės pėsčiomis į rarotas (katalikų ankstyvosios rytmečio 
mišios Marijos garbei, laikomos per adventą) ankstyvais sekma-
dienių rytais ir daug kitų galimybių pasimatyti, žodį sutarti. 

 
Gražina Kadžytė 

Elektrikai demonstruoja sugebėjimus 

Gruodžio 17 dieną mokyklos nuotolinio mokymo klasėje ir 
elektromontavimo dirbtuvėse vyko elektrikų konkursas-viktorina. 
Renginyje dalyvavo ER-73 ir EM-61 grupės mokiniai. Konkurso 
vedėjas, ER-84 grupės mokinys Tomas Čiteikis, supažindino ko-
mandas su konkurso eiga. Renginį sudarė dvi dalys. Viktorinos 
metu dalyviai atsakinėjo į pasirinktus klausimus iš įvairių specia-
lybės dalykų. Antrajame konkurso etape laukė praktinė užduotis: 
pagal pasirinktą užduotį mokiniai braižė elektrines principines 
schemas ir montavo maketus. 

Abiejuose konkurso etapuose sėkmė lydėjo EM-61 grupę. 
Apibendrinus rezultatus, prieita prie išvados, kad tokie ren-

giniai tikrai reikalingi. Jų metu mokiniai dar labiau pagilina savo 
žinias, įgyja daugiau praktinių įgūdžių. 

Rima Jurkūnienė, 
profesijos vyr. mokytoja 

I kurso (PO-80 gr.) šiuolaikinio šokio grupė per šokį prista-
tė XVII a. baroką 

Lietuvos vardo 1000 - mečio renginys 

Savivaldybės kultūros centro mažojoje salėje įvyko Mažeikių 
rajono jaunimo forumas “Matau Lietuvą”, skirtas Lietuvos vardo 
1000 - mečiui paminėti. Šiame forume dalyvavo 13 rajono mokyk-
lų, kurios pristatė Lietuvą per 10 amžių, arba 1000 metų. Šiame 
forume mūsų mokyklai atstovavo I kurso (PO-80 gr.) šiuolaikinio 
šokio grupė, kuri savitai, įdomiai atskleidė XVII a. baroko ypatu-
mus (užduotis teko burtų keliu).  

Istoriniu aspektu per vaikų suvokimo prizmę buvo apžvelgti 
XI -XXI amžiai. Visoms dalyvavusioms komandoms buvo įteikti 
prizai - šakočiai. 

“Žvilgsnio” informacija 



 

 

 2008 m. gruodžio 18 d., Nr. 8 (29)  

 
Akreditacija 

mokykloje 
 
Spalio 27-lapkričio 5 dienomis mo-

kykloje turėjome svečių. Ir ne bet kokių. 
Į mokyklą buvo atvykusi akreditacinė 
komisija. Mūsų mokykla siekia  tapti 
politechnikos mokykla su gimnazijos 
skyriumi. Šios komisijos tikslas buvo – 
patikrinti, kaip vyksta mokymo procesas, 
kaip mokiniai mokosi, lanko mokyklą, 
dalyvauja užklasinėje veikloje, kokia 
mokyklos kultūra, materialinė bazė ir t.t. 
Buvo vykdomos apklausos, pokalbiai. 

 Komisija išvažiavo. Kokia mūsų 
reakcija? Kaip praėjo ta savaitė? Kaip 
reagavote į komisiją? Ar svečių lanky-
masis privertė pasitempti? Kaip sekėsi 
bendrauti su komisijos nariais? Jei mo-
kykloje atsidarytų gimnazijos skyrius, ar 
tai įpareigotų mokinius geriau mokytis, 
geriau lankyti mokyklą? Ar keistųsi tėvų, 
aplinkinių požiūris į mūsų mokyklą? 
Tokius klausimus uždavėme mokyklos 
mokiniams ir mokytojams. 

 SED – 69 gr. mokinys Ramūnas 
Paulauskas. 

 Nebuvo sunku bendrauti su komi-
sija, atsakinėti į anketos klausimus. Per 
tą savaitę viskas vyko įprastai. 

Labai gerai būtų, kad atestatą gau-
tume su nuoroda, kad baigėme gimnazi-
jos skyrių. Manau, kad tada į mokyklą 
susirinktų geresni mokiniai, būtent tie, 
kurie nori mokytis, nes vyktų atranka. 
Nemanau, kad tėvų ar aplinkinių nuomo-
nė apie mokyklą pasikeistų, nes ir dabar 
vieni supranta, o kiti ne. Man nesupran-
tama nuomonė tų, kurie mano, kad mo-
kykla yra blogesnė. Čia viskas gerai. 

ST – 67 gr. mokinys Silvestras 
Polosuchinas. 

 Reikėjo pildyti anketą, sunkumų 
nebuvo. Per tą savaitę kažkokių pasikei-
timų nepastebėjau. 

Jei mokykla taptų gimnazijos sky-
riumi, nelabai tikiu, kad mokiniai pasi-
keistų. Mokslai, manau, pasunkėtų, būtų 
dar griežtesnė tvarka. Galvoju, kad aplin-
kinių nuomonė apie mokyklą būtų kito-

kia, reikėtų sunkiau mokytis. 
PO – 80 gr. mokinė Raimonda 

Baranauskytė. 
Sunku buvo atsakinėti į komisijos 

klausimus, reikėjo pagalvoti. 
Jei mokykla taptų gimnazijos sky-

riumi, manau, mokiniai geriau mokytųsi, 
geriau lankytų mokyklą. Manau, kad 
tada nebepriimtų blogai besimokančių, 
skolininkų. Manau, kad požiūris į mo-
kyklą pasikeistų. 

SED – 82 gr. mokinys Žilvinas 
Balčiauskas. 

Teko bendrauti su komisija. Sunku 
buvo suprasti kai kuriuos terminus, bet 
šiaip sekėsi gerai.. 

Jei atidarytų gimnazijos skyrių, 
būtų didesnė atranka, mokiniai patys 
būtų daugiau suinteresuoti. Manau, kad 
patiems būtų geriau. 

PO – 70 gr. mokinė Indrė Jotkai-
tė. 

Su komisija bendrauti buvo iš da-
lies lengva, iš dalies sunkoka. Į kai ku-
riuos klausimus sunku buvo atsakyti, 
tačiau viskas vyko sklandžiai. 

Galvoju, jei būtų gimnazijos sky-
rius, daugiau mokinių mokytųsi išplėsti-
niu kursu, atsinaujintų laboratorijos, mo-
kymo bazė. 

ST – 77 gr. mokinys Jordanas 
Butnorius. 

Bendravimas su komisija vyko nor-
maliai. Atsakėme į visus pateiktus klau-
simus. 

Jokių pokyčių per tą savaitę nebu-
vo. Visi mokiniai buvo ramūs, rimti. 

Jei mokykloje būtų gimnazijos sky-
rius, būtų didelis pliusas. Turbūt pasi-
keistų nuomonė apie mokyklą. Bet šiaip 
viskas priklauso nuo paties žmogaus. 
Reikia galvoti, kad mokslas pačiam rei-
kalingas. 

Vokiečių kalbos ir rusų kalbos 
vyr. mokytoja Audronė Liubeznova. 

Komisija darbo netrikdė. Pamokos 
vyko įprastai, mokiniai dirbo, kaip visa-
da. Labai norėčiau, kad pasikeistų kai 
kurių mokinių požiūris į mokslą, į darbą 
pamokoje. 

Požiūris į mūsų mokyklą jau seniai 
turėjo pasikeisti. Didžioji dalis mokinių 

nėra blogesni už pasilikusius vidurinėje 
mokykloje. Turėdama dukterį – mokinę, 
galiu pasakyti, kad mūsų mokinių santy-
kiai su mokytojais yra draugiškesni. Jei 
mokykla taptų gimnazijos skyriumi, gal 
visi į mus žiūrėtų kaip į lygius, nes dabar 
kitiems atrodo, kad esame prastesni. Be-
je, išplėstinio kurso programos bus sudė-
tingesnės. 

Matematikos vyr. mokytoja Vir-
ginija Vaitkevičienė. 

Komisija įprastinio darbo nesutrik-
dė. Kai kurie mokiniai buvo pasitempę tą 
savaitę, bet ne visi. Atsiradus mokykloje 
gimnazijos skyriui, padidėtų mokyklos 
prestižas, o tie, kurie nenori mokytis, 
žinotų, kad kelias į mokyklą jiems už-
kirstas. Ir dabar į kai kurias specialybes 
jau vyksta atranka. 

Apie tėvų požiūrį. Tėvai, žinodami, 
kad jų vaikai negabūs, nemotyvuoti, gal-
vos, kur tiems vaikams pasidėti. Tokie 
tėvai, manau, bus susirūpinę, nes su 10 
klasių pažymėjimu nelabai kur įsidarbin-
si. 

Chemijos ir braižybos vyr. moky-
toja Juzefa Čapienė.  

Su komisija bendrauti buvo lengva, 
jauki aplinka, pokalbis buvo malonus. 

Manau, mokinių požiūris į moky-
mąsi pasikeistų tik tada, jei stojančiųjų 
pažymių vidurkis būtų aukštesnis. Turėtų 
pagerėti dirbtuvių aprūpinimas įrengi-
mais, medžiagomis. Manau, kad turėtų 
keistis ir tėvų požiūris į mokyklą. Suma-
žėjus vidurinių mokyklų skaičiui, moki-
niai, kurie norėtų įsigyti specialybę ir 
vidurinį išsilavinimą kartu, būtų suintere-
suoti čia stoti. 

Anglų kalbos mokytoja Lijana 
Vėliūtė-Balzerienė. 

Mokiniai jautė įtampą, norėjo ma-
žiau susitikti su komisija. 

Namų darbai buvo atliekami nepri-
ekaištingai. Vyravo kitas požiūris į pa-
mokas. Mokykla pasikeistų priklausomai 
nuo to, kokius mokinius priimtume, ko-
kia būtų vykdoma atranka. Auklėtinių 
tėvai, ypač stipresnių mokinių, labai no-
rėtų, kad būtų gimnazijos skyrius. 
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Iš šokių festivalio sugrįžus 
 

Gruodžio pradžioje. mūsų mokyklos mokinių šokių kolek-
tyvas “Šokio manija” ir mokytojų šokių kolektyvas “Magija” 
dalyvavo Vilkijos žemės ūkio mokykloje organizuojamame 
šokių   festivalyje „Gyvenimo džiaugsmas -2008”. 

Šokių kolektyvai varžėsi penkiose grupėse: 
 Lietuvos rajonų bendrojo lavinimo pagrindinių mokyk-

lų; 
 Lietuvos kaimo jaunimo, rajonų bendrojo lavinimo, 

vidurinių mokyklų, gimnazijų; 

 Lietuvos profesinio mokymo įstaigų, kolegijų; 
 Tarp vyresnių nei 30 metų Lietuvos gyventojų; 
 Tarp mokymo įstaigų I –IV klasių šokėjų. 
Teisėjai vertino šokėjų judesius, jų sinchroniškumą, artis-

tiškumą, koordinaciją, laisvumą, muzikalumą ir t.t. Beveik iš 
kiekvieno kolektyvo buvo renkama simpatiškiausia, grakščiau-
sia šokėja. Kiekvienoje grupėje, trims geriausiai šokančioms 
komandoms, buvo įteikti papildomi prizai, kolektyvų vado-
vams – padėkos. Atskirus prizus buvo įsteigę Lietuvos moks-
leivių kūno kultūros ir sporto centras bei LKSKS „Nemunas”. 

“Žvilgsnio” informacija Mokinių šiuolaikinio šokio grupė “Šokio manija” 

Mokytojų šokių grupė “Magija” su vadove Inga 

Mažeikių politechnikos mokykloje vyko vaikų socializa-
cijos programos projekto „Pažinkime Lietuvą ir jos kultūrinį 
paveldą“ baigiamasis renginys. 

Programa buvo vykdoma dvejus metus. 2007 metais mo-
kiniai susipažino su Aukštaitija, Žemaitija, vyko į Lietuvos 
liaudies muziejų Rumšiškėse. Šiemet turėjome galimybę nu-
vykti į Suvalkiją ir Dzūkiją. 

Renginyje dalyvavo Mažeikių politechnikos mokyklos ir 
Viekšnių skyriaus I-o kurso mokiniai. Grupių atstovai  de-
monstravo savo parengtus pristatymus, papasakojo apie ap-
lankytus žymius objektus Suvalkijoje bei Dzūkijoje, rodė fo-
tonuotraukas. 

 
Ineta Grinkevičienė, 

vyr. socialinė pedagogė 

Gruodžio 23 d. mūsų mokyklos vadovai vyksta į Vilnių, Švietimo ir mokslo 
ministeriją, kurioje bus svarstoma, ar vidurinio ugdymo programos įgyvendi-

nimas Mažeikių politechnikos mokykloje atitinka akreditacijos kriterijus. 

Linkime sėkmės! 



 

 

 
2008 m. gruodžio 18 d., Nr. 8 (29)  

Redaktorė Vida Lumpickienė – 266 
Kalbos redaktorė  Marijona Timinskienė – 270 
Maketavo Dangiras Gurauskas  – 236 
Korespondentė Bronislava Butnoriutė – 239 
Korespondentė Ineta Grinkevičienė – 213 

Tiražas - kiek norėsit, o 
kaina - kiek negailėsit 
 

ŽVILGSNIS 
Ventos g. 18, 89188 Mažeikiai 

 247  el. paštas: 
zvilgsnis@pm.mazeikiai.lm.lt 

 
 

 
 

Atėjo gaidys į supermarketą, mato daug vištų grilyje kepamų 
ir piktinasi: 
- Mes ten kaime plušame nuo aušros iki sutemos, o jos čia mieste 
soliariumuose vartosi! 

*** 
Greitis veža, kol neveža greitoji. 

*** 
Bankomatas išdavė čekį su užrašu: 
„Nepakanka lėšų”. Taip ir likau nesupratęs, kam trūksta lėšų, man 
ar bankui? 

*** 
Ateina vyras pas ortopedą. Nusiauna batus. Ortopedas prisėda šalia, 
susiraukia ir sako: 
- Žinote, jūsų kojos siaubingai smirdi! 
- Žinau, daktare, man tą patį terapeutas sakė, tik norėjau specialisto 
nuomonę išklausyti... 

*** 
Keleiviai autobuse: 
- Ką jūsų ranka daro mano kišenėje? 
- Ieško degtukų. 
- Galėjote ir paprašyti. 
- Na, kažkaip nepatogu nepažįstamą kalbinti... 

*** 
- Kodėl negelbėjote skęstančios žmonos? 

- O iš kur galėjau žinoti, kad ji skęsta? 
Rėkavo kaip visada. 

*** 
- Į mano mašiną vakar įsilaužė... 
- Ką pavogė? 
- Signalizaciją... 

*** 
Žmogus bibliotekoje pasiėmė knygą 
„Kaip tapti milijonieriumi”, bet parsinešęs ją namo pamatė, kad 
trūksta pusės puslapių. 
„Viskas gerai, - nuramino jį žmona, - mums pakaks ir pusės milijo-
no...” 

*** 
Moterys myli ausimis, o bobutės - klausos aparatais! 

*** 
Vandenyne apie patelę ratus suka banginis ir burba: 
- Dešimtys gyvūnų globos draugijų, šimtai ekologų ir gyvūnų teisių 
gynėjų, mokslininkai, politikai ir garsūs aktoriai rūpinasi, kad neiš-
nyktų mūsų rūšis, o tau rūpi tik skaudanti galva... 

*** 
Du draugai susitinka. Nuo vieno iš jų tiesiog smirda. Antras, užuo-
dęs, klausia:  
- Ė, kas tau atsitiko?  
- Ai, prieš 10 minučių Petrą sutikau...  
- Ir ką?  
- Na, ir nieko... Sako: "Nori, papasakosiu anekdotą, apsikakosi!"...  
- Ir?  
- Papasakojo... Neapgavo... 

MEDŽIŲ HOROSKOPAS 
UOSIS (gegužės 25 d. – birželio 3 d.) 

 
Uosiai gražūs, stiprūs, elegantiški, laisvų judesių. Uosių charakte-

ris gyvas, nori, kad kiti galvotų ir gyventų taip, kaip Uosiams patinka. 
Nepaprastai savimeilūs viskam, nuo ko priklauso jų sėkmė ir ge-

rovė. Uosiai gerai žino, ko nori, ir dar daugiau, - ko nenori. Siekdami 
savo jie gali sumindyti visus, kurie trukdo. Šitai verčia Uosius konflik-
tuoti su kitais žmonėmis. Gyvenimo sunkumus įveikia juokdamiesi, 
todėl juos laiko neturinčiais atsakomybės ir valios, bet tai apgaulinga 
nuomonė. Jų protas paremtas intuicija, originalus ir pilnas fantazijos, 
tačiau susijęs su realybe. Uosiai sugeba spėti ateitį, todėl mėgsta vaiz-
duoti pranašą. 

Uosiai kaprizingi, tačiau meilėje pasireiškia visai kitaip, yra ap-
dairūs, pastovūs. Meilėje Uosiai sugeba puikiai pasirinkti, gerai pasve-
ria visus už ir prieš. Jų vedybos paprastai būna iš meilės, bet ir protas 
nesnaudžia. Jie stengiasi kuo geriau organizuoti savo šeimyninį gyve-
nimą ir tai jiems pavyksta. Čia Uosiai retai apsirinka. Tinkamiausias 
partneris draugystei ir meilei – Uosis, Skroblas, Bukas, Figmedis. Ak-
muo – agatas, perlas, Mėnulio akmuo, turkis, topazas, cirkonis. Skai-
čius – 3, 5. 


