
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŽŽVVIILLGGSSNNIISS  
 
Nr. 9  
2006 m.balandžio 4 d. 
Leidžiamas nuo 2004 m. 

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  
 

STATYBININKŲ PROFESINöS 
SAVAITöS 

Programa 

Balandžio 3 -7 d. d. 

04-03   Mūrininkų meistriškumo konkursas 
apdailininkų dirbtuv÷se 9 -13 val.   

04-04  Stalių meistriškumo  konkursas  stalių 
dirbtuv÷se 9 -13 val. 

04-05   Išvyka į baldų gamybos įmonę „Stepono 
baldai“. 

04-06   Atvira statybininkų praktinio mokymo pamoka  
mokyklos bendrabutyje 10 -14 val. 

04-07   Statybininkų profesin÷s savait÷s aptarimas 
metodiniame būrelyje. 

 
Visą savaitę veiks mokinių darbų paroda! 

 

KVIEČIAME Į MAŽEIKIŲKVIEČIAME Į MAŽEIKIŲKVIEČIAME Į MAŽEIKIŲKVIEČIAME Į MAŽEIKIŲ    
POLITECHNIKOS MOKYKLPOLITECHNIKOS MOKYKLPOLITECHNIKOS MOKYKLPOLITECHNIKOS MOKYKLĄĄĄĄ    

 
Mokykla įkurta 1976 

metais. 2006 metų rudenį 
mokykla švęs 30-ties metų 
jubiliejų. 

Mokykla yra parengusi 
daugiau kaip 6500 įvairių 
specialistų, kurie 
s÷kmingai dirba AB 
„Mažeikių nafta“ bei 
kitose rajono įmon÷se ar 
įstaigose. 

 Dauguma mūsų mokyklos mokinių s÷kmingai tęsia 
studijas aukštosiose mokyklose, kolegijose. Mokiniams, 
pasirinkusiems tą pačią specialybę, stojant yra 
pridedama papildomų balų.  

Mokykloje dirba patyrę, gerai išmanantys savo 
d÷stomą dalyką pedagogai ir profesijos mokytojai. Jie 
nuolat kelia kvalifikaciją, domisi dalyko naujov÷mis, 
dalyvauja įvairiuose seminaruose ir projektuose. Šiuo 
metu mokykloje dirba 56 mokytojai, kuriems suteikta 
vyr. mokytojo kvalifikacija, 2 suteikta mokytojo 
metodininko kvalifikacija, 19 magistrų, 12 mokytojų 
papildomai kelia savo kvalifikaciją ir studijuoja 
įvairiuose universitetuose.  

Pagal darbo rinkos mokymo programas mokykloje 
vykdomas ir suaugusiųjų mokymas: organizuojami 
kompiuterių vartojimo pagrindų, mūrininko, staliaus, 
lengvų drabužių siuv÷jo kursai.  

Jūsų laukia gerai įrengti mokomieji kabinetai, 
dirbtuv÷s, 2 kompiuterių klas÷s, laboratorijos, sporto ir 
gimnastikos sal÷s bei mokyklos pasididžiavimas -  
nuotolinio mokymo klas÷.  

Mokykloje Jūs rasite modernią biblioteką-skaityklą, 
kuria gal÷tų didžiuotis ne viena mokykla.  

Nukelta į 2 psl. 

2006 m. balandžio 4 d. politechnikos mokykloje 
vyks atvirų durų diena. Renginio pradžia 11 val. 
mokyklos aktų sal÷je. 

Mokiniai, atvykę į mokyklą, gal÷s:  
•  susipažinti su mokyklos studijų programomis;  
•  susipažinti su ruošiamomis profesijomis;  
•  sužinoti pri÷mimo į mokyklą tvarką;  
•  bendrauti su mokytojais ir moksleiviais;  
•  gauti atsakymus į Jus dominančius klausimus;  
•  pamatyti, kaip mokyklos mokiniai demonstruos 

savo profesinius geb÷jimus ir sukurtus darbus.  
 

Smulkesn÷ informacija teikiama telefonu 
8-443-20483 (nuo 8 val. iki 17 val.). 

ŠIAME NUMERYJE: 
2 p.  Aktualijos: 
informuoja administracija. 
3 p. Trečias puslapis: 
kelion÷s įspūdžiai iš Vokietijos. 
4 p. Ketvirtas puslapis: 
šv. Valentino dienos renginiai. 
4 p. Penktas puslapis: 
šv. Velykoms art÷jant... 
6 p. Šeštas puslapis: 
pramogos, anekdotai, skelbimai... 



 

 

Atkelta iš 1 psl. 
 

Veikia įvairūs būreliai: šokių kolektyvas 
„Jaunim÷lis“, jaunųjų žurnalistų, informatikos, 
skaitovų, vokalinio ansamblio, sporto ir kt. 
Turininga užklasin÷ veikla, organizuojami įvairūs 
renginiai: specialyb÷s dalyko savait÷s ir 
meistriškumo konkursai, parodos, ekskursijos, 
susitikimai, valstybinių švenčių pamin÷jimai ir pan. 
Bendraujame su Joniškio žem÷s ūkio mokykla. 

Mokiniams, kurie gyvena ne Mažeikiuose, 
mokykla siūlo bendrabutį. Gyvenama po 2-3 
kambaryje. Mokiniai gauna patalynę ir būtiniausią 
inventorių. Mokestis už bendrabutį simbolinis – 
12,50 Lt per m÷nesį. Bendrabučio gyventojai gali 
naudotis kiekviename aukšte esančia bendra virtuve. 
Tų, kurie abejoja savo kulinariniais gabumais, 
laukia jauki mokyklos valgykla ir nebrangūs, bet 
skanūs  patiekalai.  

Visiems mokiniams mokama stipendija. 
Stipendijos dydį lemia mokinio pažangumas ir 
lankomumas. Mokama nuo 34  iki 95 Lt.  

Nuo 2000 metų prie Mažeikių politechnikos 
mokyklos prijungta Viekšnių žem÷s ūkio mokykla. 
Jos pavadinimas -  Mažeikių politechnikos mokyklos 
Viekšnių skyrius.  

Viekšnių skyriuje dirba patyrę specialistai, gerai 
savo darbą išmanantys pedagogai.  

Viekšniuose taip pat yra gera mokomoji baz÷, 
veikia mokyklos valgykla, yra bendrabutis, Jūsų 
laukia suremontuota sporto sal÷.  

Vykdomas suaugusiųjų mokymas - 
organizuojami vairavimo, traktorininkų, 
ūkininkavimo pradmenų kursai, keičiami seno 
pavyzdžio traktorininkų pažym÷jimai.  

Nuo 2004 metų mokykloje prad÷tas leisti 
laikraštis „Žvilgsnis“, kuriame galima paskaityti 
apie mokykloje vykstančius renginius, įvairius 
susitikimus, išvykas, laisvalaikį.   

 S÷kmingai baigę mūsų mokyklą, įgysite 
pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą, gausite 
brandos atestatą ir pasirinktos specialyb÷s 
kvalifikacijos pažym÷jimą arba diplomą. 

Dokumentai priimami nuo 2006 metų geguž÷s 
22 dienos iki rugs÷jo 1 dienos. 

Mieli mokiniai! Laukiame Jūsų Mažeikių 
politechnikos mokykloje. Įstoję pas mus – 
neapsiriksite! 

Direktorius Stasys Girdvainis 
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Informuoja direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
Vida Lumpickien÷ 

  
Kovo 30 d. 84 mūsų 

mokyklos mokiniai laik÷ 
kompiuterinio raštingumo 
įskaitą. Įskaitai mokiniai 
pasiruoš÷ silpnai. Išlaik÷ tik 
26 – tai sudaro 31%.  

 
Rezultatai rodo, kad mokiniai realiai neįvertina savo 

žinių informacinių technologijų srityje arba į šį testą 
buvo pasižiūr÷ta atmestinai. Tai rimtas signalas tiems 
mokiniams, kurie pasirinko informacinių technologijų 
mokyklinį egzaminą.  

Balandžio 20, 21 d. vyks užsienio kalbos įskaitos 
(bus laikoma politechnikos mokykloje). 

Balandžio 25, 26 d. bus laikomos lietuvių gimtosios 
ir lietuvių valstybin÷s kalbos įskaitos. 

Informacinių technologijų mokyklinį egzaminą 
pasirinko laikyti 77 mokiniai (31 laikys Mažeikių 
Gabijos gimnazijoje). 

Biologijos mokyklinį egzaminą pasirinkę 12 
mokinių laikys Mažeikių politechnikos mokyklos 
Viekšnių skyriuje. 

Antro kurso mokiniams bendrojo lavinimo dalykų 
pusmetis baigiasi geguž÷s 12 d. Pasistenkite, kad 
metiniai pažymiai būtų teigiami. 

Prieš prasidedant įskaitų ir egzaminų maratonui, 
linkiu s÷km÷s mokiniams, mokytojams – kantryb÷s. 
 

Informuoja direktoriaus pavaduotojas 
profesiniam mokymui Rimantas Pocevičius 

 
 

� baigiamojo kurso 
mokiniams, 
nepristačiusiems praktikos 
atlikimo sutarčių, nuo kito 
m÷nesio bus nebemokama 
stipendija; 

� kvalifikacijos egzaminų užduotys apdailininko, 
staliaus, siuv÷jo, suvirintojo, automobilių mechaniko 
ir elektros įrenginių elektromechaniko specialybių 
mokiniams šiais metais bus vienodos visose šalies 
profesin÷se  mokyklose; 

� suvirintojai kvalifikacinį egzaminą laikys Šiaulių 
profesinio rengimo centre; 

� kvalifikacijos egzaminai tur÷tų vykti birželio 
m÷nesio priešpaskutinę savaitę; 

� nuo balandžio 3 d. mokykloje vyks statybininkų 
profesin÷s savait÷s renginiai; 

� mokykla dalyvaus Darbo biržos skelbtame konkurse 
d÷l bedarbių ir darbuotojų, įsp÷tų apie atleidimą iš 
darbo, mokymo. Siūlomos šios darbo rinkos 
programos: kompiuterinio raštingumo pagrindų, 
staliaus, mūrininko ir lengvų rūbų siuv÷jo. 

 

Mokinių d÷mesiui! 
Balandžio 7 – oji – Tarptautin÷ sveikatos diena. 

Kviečiame dalyvauti šiai dienai skirtame „Sportas – 
sveikata“ piešinių konkurse. 

Paskub÷kite, Jūsų laukia prizai. 
Organizatoriai 
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IŠ KELIONöS SUGRĮŽUS 
 

Mūsų mokyklos mokytojai kartu su Joniškio žem÷s ūkio 
mokyklos pedagogais buvo išvykę į edukacinę ekskursiją po 
Vokietiją. 

Vokietijoje gyvena 24 kartus daugiau gyventojų negu 
Lietuvoje, yra 16 federalinių žemių: 10 – buvusios Vakarų 
Vokietijos ir 6 naujosios – buvusios Rytų Vokietijos, tarp kurių 
egzistuoja nemaži skirtumai – ir produktų kainų, ir mokesčių, ir 
atlyginimų bei kt. 

Mes lank÷m÷s Saksonijos federalin÷je žem÷je Vokietijos 
pietrytin÷je dalyje. 

Pirmąją kelion÷s dieną apžiūr÷jome Kionigšteino  pilį, 
įsikūrusią ant olos, 230 m virš Elb÷s up÷s lygio. Po to vykome į 
vieną gražiausių Vokietijos gamtos kampelių – Elb÷s smiltaininius 
kalnus, žinomus Saksonijos Šveicarijos vardu. Šiuose kalnuose 

 m÷gdavo medžioti karaliai. Nuo gigantiško Bastei tilto grož÷jom÷s nuostabia Elb÷s sl÷nio panorama. 
Pasivaikščioję po kalnus, pasukome į Pilnicą – kunigaikščių vasaros rezidenciją, apsilank÷me puikiame parke, kur 

šalia unikalių medžių ir augalų pamat÷me stikliniame name augančią vienintelę Europoje 8 m aukščio japoniškąją 
kameliją, skaičiuojančią 200 metų. 

Kitą dieną važiavome į kunigaikščio Augusto Stipriojo medžiokl÷s pilį – Moricburgą. Tai barokin÷ pilis, kurioje 
buvo galima pamatyti unikalią medžiokl÷s trof÷jų kolekciją, odinius sienų tapetus, plunksnų kambarį ir kt. Yra žinoma 
Lietuvos ir Lenkijos valdovo Augusto Stipriojo ir grafien÷s Kozel, kuri buvo vadinama žmona iš kair÷s, meil÷s 
istorija. 

Po pasivaikščiojimo pilies parke vykome į porceliano miestą – Meiseną. Čia aplank÷me Valstybinę porceliano 
manufaktūrą, kurioje grož÷jom÷s įspūdingais porceliano gaminiais, steb÷jome jų gamybos procesą. Porcelianą išrado 
Augusto Stipriojo vaistininkas 1710 m. Porcelianą sudaro kaolinas, sm÷lis ir lauko špatas. Meiseno miestas buvo 
pirmoji Saksonijos sostin÷, kuriame dabar gyvena 29 tūkst. gyventojų, jis gars÷ja ne tik didžiuliu porceliano 
asortimentu, bet ir keramika, vynais. Meiseno porceliano skiriamasis ženklas – du sukryžiuoti kardai. 

Paskutinę kelion÷s dieną žvalg÷m÷s po Drezdeno senamiestį. Drezdene gyvena 479 tūkst. gyventojų, auga 
vynuogynai, vasarą žydi magnolijos, forzicijos. Apžiūr÷jome kunigaikščių Rezidencijos rūmus, Katedrą, gražiausią 
Drezdene Teatro aikštę, Augusto Stipriojo baroko šedevrą – Cvingerio rūmus, Tašenbergo rūmus, pastatytus Augusto 
Stipriojo favoritei grafienei Kozel. 

Lank÷m÷s Meno Galerijoje, kurioje eksponuojama ir įžymioji Rafaelio „Siksto madona“. 
Visi nekantravome apsilankyti profesin÷je žem÷s ūkio mokykloje „Justus und Liebig“. 
Mokyklos direktoriaus pavaduotojas informavo mus apie čia ruošiamas specialybes -  sodininkus, floristus, 

gyvulininkyst÷s specialistus, žemdirbius, arklininkus. Mokyklos teritorija užima 5 ha ploto. Mokiniai mokosi 3 metus: 
1 metus – bendrų dalykų, o 2 metus specialyb÷s. Mokykla dirba pagal dualinę sistemą, kai praktikai skiriamas didesnis 
d÷mesys nei teorijai. 

Mokslas nemokamas, tačiau Saksonijoje jau yra 25  privačių mokyklų. Pamokos prasideda 7 val. 15 min. 
Penki pagrindiniai dalykai, kurių mokosi mokiniai yra soc. mokslai, religija/etika, kūno kultūra, ekonomikos 
pagrindai. Lektorius pabr÷ž÷, kad materialin÷ pus÷ mokykloje labai gera. Technin÷s priemon÷s atnaujinamos kas 2 
metai, mokyklą finansuoja miesto savivaldyb÷. Mokykla didžiuojasi bioreaktoriumi bei Vokietijoje gaminamais 
kokybiškais mikroskopais, kurie yra kiekviename kabinete. Darbdaviai  - net 421 įmon÷, tačiau bedarbyst÷ 
egzistuoja. 

Gaila, kad neteko pamatyti mokyklos dirbtuvių ir kabinetų, 
mokyklos pristatymą steb÷jome tik skaidr÷se. 

Mūsų gid÷ taip pat daug papasakojo apie švietimo aspektus 
Vokietijoje. Ji pamin÷jo, kad Vokietijoje privalomas mokymas 
yra 10 metų, pamokos vyksta 90 min., pažymiai rašomi nuo 1 iki 
6 (geriausias – 1 ), gimnazijose mokiniai vertinami taškais (max – 
100 taškų). Vokietijoje, skirtingai nei Lietuvoje, ¾ mokinių 
renkasi profesinį išsilavinimą. 

Visos kelion÷s metu mus lyd÷jo gera nuotaika, draugiškas 
bendravimas, jauki aplinka, nešaltas oras. 

Grįžome pails÷ję, kupini įspūdžių ir jau galvojame apie kitas 
keliones. 

„Žvilgsnio“ korespondent÷ B. Butnoriut÷ 
 



 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 ŽVILGSNIS           2006 m. balandžio 4 d., Nr. 9 

RENGINYS  PAVYKO 
 
Bendrojo lavinimo mokytojų metodinis būrelis 

buvo suplanavęs suorganizuoti mokykloje popietę 
„Neklauskit meil÷s vardo“, skirtą šv. Valentino 
dienai, kurioje dalyvauti buvo sumanyta pakviesti ne 
tik mokinius, bet ir mokytojus. Popietę parengti 
buvo įpareigota lietuvių kalbos mokytoja Violeta  
Miniotien÷. 

Kaip pasakojo mokytoja, pasiruošimas popietei 
vyko visą m÷nesį. Buvo paprašyta mokytojų 
dalyvauti montaže drauge su mokiniais, 
padeklamuoti savo m÷gstamiausią eil÷raštį   apie 
meilę. Tai nebuvo  taip paprasta, kaip gal÷tų 
pasirodyti iš pirmo žvilgsnio: mokytojas – labai 
užimtas ir jautrus žmogus, be to, eil÷raštis, tapęs 
m÷gstamuoju, praveria ir labai intymią sielos 
kertelę… 

Jaudulys, kad tave steb÷s ir vertins sal÷je esantys 
mokiniai, mokytojai, kankino ir priprašytus 
dalyvauti  mokinius, juk ne taip dažnai einama į 
sceną ir dar su meil÷s eil÷raščiais!   

Vasario 14-osios popietę nemažas būrys 
mokyklos bendruomen÷s narių susirinko į mokytojos 
Daivos Davainyt÷s tai progai papuoštą mokyklos 
aktų salę pažiūr÷ti renginio. Juos pasitiko švelni 
Klaidermano muzika. Prasid÷jo montažas. Smagu 
buvo matyti  Vitos Sedalien÷s  paruoštus  šokius, 
kurie įr÷mino eil÷raščių kompoziciją „Neklauskit 
meil÷s vardo“. Skaitovai, laikydami rankose po 
didelę raudoną širdį, deklamavo  apie meil÷s ilgesį, 
troškimą kaip nors būti šalia mylimo asmens, meil÷s 
teikiamą palaimą, kartais skausmą ir neviltį, - kas 
gal÷tų įvardyti visas meil÷s spalvas - ir  
padeklamavę, ant paruoštos pakylos iš širdučių 
sulipd÷ didelę raudoną g÷lę - meil÷s simbolį, kaip 
dovaną tiems, kurie nepating÷jo, at÷jo į bendrą 
dvasingumo šventę. 

Sal÷je tvyranti rimtis, susimąstymas, kai kurių 
akyse ašaros, - ženklas, kad mokytojų ir mokinių 
pirmasis renginys pavyko! 

 
Mokytoja Nila Paulikien÷  

Turininga popiet÷ 
 
 Nuskub÷jo Amūras, m÷tydamas savo str÷les, 

prab÷go švento Valentino diena, bet norisi grįžti atgal 
ir prisiminti tos dienos renginius. 

 Į popietę „Judviejų vakarui“ pakviet÷ išradinga 
profesijos mokytoja Asta Perminien÷. Ji kartu su savo 
aukl÷tin÷mis papasakojo, kaip galima šią šventę 
padaryti įspūdingesnę, originalesnę: papuošti stalą, 
aplinką, sukurti šventišką atmosferą. Pasirodo, visa 
tai galime padaryti pačios, paband÷me... ir 
įsitikinome. Tereikia tik šiek tiek fantazijos ir noro. 
„Geriau vieną kartą padaryti, negu šimtą kartų 
pamatyti“,- priduria organizator÷. 

 Norisi pacituoti V. Šekspyrą, kad „meil÷ suteikia 
kilnumo net ir tiems, kuriems prigimtis jo 
nepadovanojo“. 

                                                                                                  
M. Poliakien÷, profesijos mokytoja 

 

Moters grožio idealasMoters grožio idealasMoters grožio idealasMoters grožio idealas    
 

Vienas XVI a. kronikininkas taip 
įsivaizdavo moters grožio idealą. Jo nuomone 
graži moteris turi: 

Tris baltus – oda, dantys, rankos. 
Tris juodus – akys, antakiai, blakstienos. 
Tris raudonus – lūpos, skruostai, nagai. 
Tris ilgus – kūnas, plaukai, rankos. 
Tris plačius – krūtin÷, kakta, tarpas tarp 

antakių. 
Tris siaurus – burna, pečiai, p÷da. 
Tris plonus – pirštai, plaukai, lūpos. 
Tris apvalius – rankos, liemuo, klubai. 
Tris mažus – krūtys, nosis, kojos. 
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Velykų ryto šviesa 
 

Visame krikščioniškame pasaulyje ypatingu 
gražumu išsiskiria Velykų metas, vainikuojamas 
Prisik÷limo švent÷s, kurią skelbia tek÷dama ir 
šokdama saul÷, atsigav÷ję varpai, džiugios ir 
gausios procesijos, iškilmingi pasisveikinimai 
„Sveiki, sulaukę Šventų Velykų – didžios 
linksmyb÷s visiems, kas tiki...“ Ir, suprantama, 
baltumu švytinti, žalumu džiuginanti šventinių 
pusryčių užstal÷, kurios metu motina visiems 
padalija pašventintą velykinį margutį, primenantį, 
galbūt, tuos laikus, kuomet laukinių paukščių buvo 
kur kas daugiau, nei pačių žmonių. Tada motinos, 
rinkdamos iš lizdų kiaušin÷lius tik÷josi išmaitinti ir 
sustiprinti vasaros augimui savo mažylius. 

Ant Velykų stalo puikuojasi ne tik kiaušiniai, 
bet ir pieno produktai, nes karv÷s, atsivedusios 
pavasarinius veršelius, jau v÷l pieningos, nestinga 
čia ir m÷sos, pasiilgtos per visą gav÷nią, tačiau 
beveik niekur neb÷ra žuvies, kadangi Didįjį 
šeštadienį ar net patį sekmadienio rytą prieš 
procesiją pasibod÷jusioji silk÷ buvo išplakta ir 
išvyta „į pipirų šalį“. 

Prasideda naujas, jau pavasarinių linksmybių, 
vaikštynių, sūpynių metas po atviru dangumi. 

 
    Gražina Kadžyt÷ 

 

Verbų sekmadienis 
 
Prieš Velykas – Didžioji savait÷, prasidedanti 

Verbų sekmadienį. Tą dieną esą Kristus įjojęs į 
Jeruzalę, ir žmon÷s jam po kojomis kloję palmių šakas. 
Daugelyje šalių šią dieną vadina Palmių sekmadieniu. 
Tam įvykiui pažym÷ti ir imta šventinti verbas. Tačiau 
verbos ir su jomis susijusios apeigos, yra sietinos su 
pagoniškuoju medžių kultu. 

Verbų sekmadienį į bažnyčią verbas nešasi visi – 
kas didesnę, kas mažesnę. Didžiausią tur÷jo namų 
šeiminink÷. Vaikų verbos buvo mažesn÷s. Lietuvoje 
dar žinomas paprotys Verbų sekmadienį arba per 
Velykas plaktis šventintomis verbomis. Tai tarsi 
patvirtina, kad seniau tik÷ta medžių ypatingu 
gyvybingumu, kuris plakant persiduoda žmogui. 
Plakdavo net tik miegalius ar ligonius, plakdavo t÷vai 
vaikus, vaikai – t÷vus, senelius, žmona – vyrą, vyras – 
žmoną. Tik amžiaus viduryje plakimas tapo vaikų 
privilegija. Už plakimą vaikai gaudavo kiaušinių. 

Paprasčiausia nudažyti kiaušinius dažais – milteliais arba purškiamais. 
Nesunku nudažyti ir svogūnų lukštų nuovire. Kuo nuoviras intensyvesnis, tuo 

tamsesn÷ bus kiaušinių spalva. 
Galima kiaušinius išvirti, paskui kiekvieną dar karštą apd÷ti svogūnų lukštais, 

suvynioti į skiauteles, aprišti siūlais ir dar pavirinti 10 min. vandenyje su actu. 
Kiaušiniai bus aukso spalvos, margi. 

Tinka dažyti ir burok÷lių lupenų nuovire – kiaušiniai bus bordin÷s spalvos; 
džiovintų rugiag÷lių žiedlapių nuoviras nudažytas m÷lynai, špinatų nuoviras – 
žaliai.  Kiaušinius reikia nušluostyti, patrinti aliejumi, išblizginti. 

Gražių margučių galima nusidažyti teptuku paprastais akvarel÷s dažais – 
norimais piešiniais ir raštais. Dažyti virtus dar šiltus kiaušinius, kad dažai tuoj pat 
išdžiūtų. 

Be to, kiaušinius dar galima dažyti ryškiais spalvotais, blunkančiais siūlais ar 
skiautel÷mis. Žalius kiaušinius suvilgyti, apd÷ti siūlais ir skiautel÷mis, suvynioti į 
baltas drobines skiauteles, stipriai apvynioti baltais siūlais. Sud÷jus į puodą 
užpilti šaltu vandeniu, pasūdyti, įpilti 2 šaukštus acto, virti 20 min. išimtus 
kiaušinius ataušinti, tik po to išvynioti. 

 
 

Dažome kiaušiniusDažome kiaušiniusDažome kiaušiniusDažome kiaušinius    



 

KAS PIRMESNIS ...  
... višta ar kiaušinis? 

Jei kiaušinį laikysime genų banku, į klausimą atsakyti paprasta: pirmenyb÷ tenka 
kiaušiniui. Pirmieji genai 1,5 mlrd. metų kūr÷ „kūną“, kuris juos apsaugotų ir gal÷tų jud÷ti iš 
vienos vietos į kitą. Dar po 3,5 mlrd. metų atsirado pirmoji višta.  

 

TTTTEKYBOSEKYBOSEKYBOSEKYBOS    
 

Ištek÷ti labai paprasta. Svarbu ištek÷ti s÷kmingai. 
Kiekvienas metų m÷nuo santuoką pažymi 
nepakartojamomis savyb÷mis:  

o sausis – anksti tapsi našle; 
o vasaris – gyvensi su vyru santaikoje; 
o kovas – gyvensi svečioje šalyje; 
o balandis – permainingas gyvenimas; 
o geguž÷ – neištikimyb÷ jūsų namuose; 
o birželis – medaus m÷nuo tęsis visą gyvenimą; 
o liepa – sentimentalūs pra÷jusių metų prisiminimai; 
o rugpjūtis – vyras bus ir mylimasis, ir draugas; 
o rugs÷jis – tylus ir ramus gyvenimas; 
o spalis – sunkus gyvenimas; 
o lapkritis – labai turtingas gyvenimas; 
o gruodis – meil÷s žvaigžd÷s kiekvieną dieną švies 
ryškiau. 

KODöL VERTA MOKYTIS? 
 
Sunku patik÷ti, tačiau įmanoma surasti 

priežasčių, įrodančių, kad vis d÷lto mokytis verta. 
√ Gerai besimokantys yra laimingi, laimingi 
yra linksmi, o linksmi yra daug gražesni už 
liūdnus. 
√ Lietuvai reikia jaunų ir protingų 
(pasižiūr÷k, kas darosi Seime!). 
√ S÷d÷jimas prie knygų sudegina beveik 
trigubai daugiau kalorijų nei s÷d÷jimas prie TV! 
√ Geriau būti tuo, kuriam visi pavydi, nei 
pačiam pavyd÷ti. 
√ Daugiau galimybių studijuoti užsienyje, 
net jei negimei turtingų verslininkų šeimoje. 
√ Sapnuosi mažiau košmarų apie mokyklą. 
√ Visada tur÷si ką atsisakyti į 
nekenčiamiausią t÷vų klausimą: „Kaip sek÷si 
mokykloje?“ 
. 

 
 

 

Citatos iš mokinių rašiniųCitatos iš mokinių rašiniųCitatos iš mokinių rašiniųCitatos iš mokinių rašinių    
    

Geriausi mokiniai talpinami į stendą. 
*** 

Vieno darbininko prie s÷jamosios palikti 
negalima, nes gali pavogti. 

*** 
Prieš arimo varžybas žem÷s ūkio inžinieriai 

kruopščiai patikrino kiekvieno traktoriaus techninį 
stovį ir teorines žinias. 

*** 
Kolūkiečiams buvo duodamas blogos kokyb÷s 

šienas, ne÷damas. 
*** 

Praktikos metu kiekviena moksleiv÷ prival÷jo 
įregistruoti ir atlikti penkis gimdymus. 

*** 
Vairuotojas bijojo vietos, iš kurios pasirodo 

vaikai. 
*** 

Melž÷ja Danut÷ už pravaikštas pažeminta iki 
karv÷s pareigų. 

 

Moterys mažiausiai kalba vasario m÷nesį. Tiesiog 
vasaris – pats trumpiausias m÷nuo. O vyrai moteris 
sveikina kovo m÷nesį. Iš d÷kingumo už vasarį 

 
*** 

- Ką reiškia 90-60-90? 
- Greitis prieš policijos automobilį ir po jo. 
 

*** 
Jeigu pinigai būtų blogis, jais neišeitų taip greitai 

atsikratyti. 
 

*** 
Plaukia du rykliai. Mato – bangomis čiuožia 

burlentininkas. Vienas ryklys susižav÷jęs pareiškia: 
- Va čia tai aptarnavimas! Ant pad÷klo ir dar su 

servet÷le. 
 

*** 
Senel÷ su seneliu labai m÷go žaisti sl÷pynes. 

Rytą ji sl÷pdavo degtinę, bet jei senelis butelį rasdavo, 
tai vakare jau sl÷pdavosi senel÷. 
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