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TIKĖK TUO, KO DAR NĖRA, TAM, KAD BŪTŲ. 
 

Elisabeth Haich 
 

Mielieji, 

 
    Jūsų rankose atgimusio mokyklos laikraščio pirmasis numeris. Mokinių  

tarybos išrinktas laikraščio pavadinimas „Mokyklos vėjas“ tikrai simbolinis. Nes mokyklos leidinys, 

kaip ir vėjas, gali būti pats įvairiausias. Laikraštis gali būti lengvas, kaip vasaros vėjelis, kuris gaivina, 

glosto širdį ir šnabžda į ausį meilės žodžius. Gali būti piktas kaip žiemos šiaurys, keliantis į dienos 

šviesą mūsų mokyklos rūpesčius ir problemas. O galbūt jis bus nerūpestingas kaip vėjas, gainiojantis 

jūsų juokelius it rudeninius spalvotus medžių lapus ar pavasario žiedlapius. Koks tas „Mokyklos vėjas“ 

papūs – priklausys tik nuo jūsų, laikraščio leidinių ir skaitytojų.  

   Svarbiausia, kad jis pūstų, idėjos autoriai ir įgyvendintojai, skaitytojai ir rašytojai, kūrėjai ir      

kritikai. Ačiū jums už tai, kad esate neabejingi.   

Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktorė, Renata Liagienė 

SU VASARIO 16 - ĄJA   -  LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA! 
 
Tėvyne, 
Būk mums giedra, 
Širdies kaitra, 
Gimtinės žiburio liepsna, 
   
Šviesa pušų, 
Rasos lašu. 
Vaikystės pasaka gražia,  
Mamos pavargusia ranka… 
 
Gyveno protėviai čionai, 
Šilti delnai jų — pelenai, 
Ant kurių augo 
Mūs vaikai —  
 
Žemėlapy tokia maža, 
 Grumstelis šiltas –  
Lietuva… 
Birutė Gaigalienė — Linkuvoje gimusi poetė 

 

Taip jau mūsų tautos istorija susiklostė, kad kiekvienų 

metų pradžioj mes triskart suklūstame ties valstybės savitumo, 

tautiškumo, laisvės sąvokomis. Švenčiame tris svarbias mūsų 

tautos šventes! Žiemos šalčiu, netektimi ir siaubu paženklintą, 

tačiau laisvės spalva pražystančią Sausio 13-ąją; šaltam speige 

nušvintančią Vasario 16-ąją ir pavasariškai žvalią, pasitikėjimo, 

šviesos kupiną Kovo 11-ąją… 
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Valentino dienos tradicijos keičiasi kartu su epochomis 
 

      Į Lietuvą šv. Valentino diena atėjo visai neseniai, po 
Nepriklausomybės paskelbimo, tačiau pasaulyje ji buvo 

švenčiama seniai. Bėgant metams, jos tradicijos kito. 
Viduramžiais jauni vyrai ir moterys traukdavo iš didelės taurės lapelius su vardais. Tas, kurio vardą ištraukdavo, tapdavo jo 
arba jos Valentinu. Velse šia proga būdavo dovanojami drožti mediniai šaukštai, papuošti širdimis, raktais bei spynomis. Šie 

papuošimai reiškė: „Tu atrakinai mano širdį“. 
      Kelios Valentino dienos pranašystės susijusios net su paukščiais. Buvo tikima, kad šią dieną moteris, pamačiusi 

skrendančią liepsnelę, ištekės už jūreivio; žvirblį – už varguolio, bet bus labai laiminga; jei išvys kikilį, ištekės už turtuolio.  
      Gėlės, kurias dovanojame vieni kitiems, siekdami išreikšti meilę, taip pat turi savo reikšmes. Pavyzdžiui, raudonos rožės 

reiškia: „Aš tave myliu“. Geltonos rožės sako: „Aš myliu tave, bet nežinau, ar tu mane myli“. Baltos rožės teigia: „Mūsų meilė 
tyra“. Keturlapis dobilas – sėkmės palinkėjimas. Oranžiniai žiedai reiškia amžiną meilę. Beje, savo slaptą kalbą turi ir spalvos. 

Valentino diena paprastai asocijuojasi su raudona, rožine bei balta spalvomis, tačiau ir kitos spalvos turi savo prasmę. 
Raudona, kraujo spalva, simbolizuoja atsidavimą ir ištikimybę. Balta yra tyrumo spalva. Azijoje bei Vidurio Rytuose raudona 

bei oranžinė spalvos – džiaugsmo ir šventės spalvos. Mėlyna spalva nuo seno yra pasitikėjimo bei patikimumo spalva. 
      Ilgą laiką purpurinė buvo laikoma karalių spalva, kadangi senovėje šią spalvą buvo be galo sunku išgauti ir tiktai turtingieji 

galėjo sau leisti nešioti purpurinius drabužius. Žalia yra vilties spalva – matyt, tai susiję su pavasariu, kai pirmoji žaluma 
simbolizuodavo pasaulio atgimimą po žiemos. 

 

Valentino dienos istorija 
 

     Vasaris – meilės mėnuo. Įsimylėjėliai dovanoja vieni kitiems gėles, saldainius, širdeles, bučinius, pietauja romantiškoje 
aplinkoje žvakių šviesoje. O visa tai slepiasi už Šv. Valentino vardo. Bet kas yra tas paslaptingas šventasis ir kodėl mes 
švenčiame šią šventę? Valentino dienos istorija yra apgaubta paslaptimi. Bet mes visi gerai žinome, kad vasaris jau ilgą laiką 
vadinamas romantikos mėnesiu. 
     Viena legenda pasakoja, kad Valentinas buvo kunigas, kuris gyveno III amžiuje Romoje. Kuomet imperatorius Klaudijus II 
nusprendė, kad viengungiai vyrai yra geresni kariai nei tie,kjl kurie turi žmonas ir šeimas, jis jauniems vyrams uždraudė 
vedybas. Valentinas manė, kad tai yra labai neteisingas įstatymas ir nepaisydamas Klaudijus slaptai sutuokdavo įsimylėjusių 
poras. Tai sužinojęs imperatorius pasmerkė Valentiną mirčiai. 
     Tačiau, kai vieni yra įsitikinę, kad Valentino diena yra  švenčiama, minint kunigo Valentino mirties metines,  kiti tvirtina, 
kad Krikščionių bažnyčia galėjo nuspręsti  švęsti šią dieną, stengdamasi “sukrikščioninti” pagonių šventės Lupercalio, 
tradicijas. Senovės Romoje, vasaris buvo oficiali pavasario pradžia bei apsivalymo metas. Visi namai buvo įnirtingai valomi, o 
vėliau jų vidus apibarstomas druska ir kviečiais. Vasario 13 -15 dienomis vykdavęs Lupercalio festivalis buvo vaisingumo 
šventė, skirta Faunui – Romėnų žemdirbystės dievui. Viena šio festivalio tradicijų buvo žmonių mušimas botagais. Šių 
smūgių nesibaidė ir moterys, nes buvo tikima, kad ateinančiais metais jos bus vaisingos. Legenda pasakoja, kad po šios 
ceremonijos vykdavo poravimasis. Moterys ant lapelių surašydavo savo vardus ir įmesdavo į urną. Miesto viengungiai vieną 
iš tų lapelių išsitraukdavo ir su moterimi, kurios vardas būdavo užrašytas, tapdavo pora vieniems metams. Žinoma, tokios 
poros dažniausiai susituokdavo. Šis poravimosi būdas, pagrįstas loterija, buvo itin kritikuojamas Krikščionių bažnyčios.    
Vėliau, viduriniaisiais amžiais, buvo tikima, kad vasaris yra paukščių poravimosi metas ir tai taip pat turėjo įtakos, kad 
vasario vidurinioji diena – vasario 14– ji – taptų meilės diena. 
 



  
Meilės dovanos 

       Jau įprasta Valentino dienos proga apdovanoti savo mylimuosius. Dovanos priklauso nuo mūsų kišenės dydžio. Nesvarbu, kad 

negalite sau leisti nuvykti su mylimu žmogumi į Paryžių.  Svarbiausia šią ypatingą dieną praleisti kartu, o dovana, įteikta su meile, – 

pati brangiausia. Jeigu jums trūksta idėjų, paskaitykite mūsų surinktas nuomones apie Valentino dienos dovanas, galbūt galėsite jomis 

pasinaudoti ir jūs. 

                    O KOKIOS DOVANOS PATINKA MŪSŲ MOKINIAMS? 

 

       : O mane erzina tos dovanos ir nepatinka, kai žinai, kad 

antroji pusė turi kažką padovanoti šv. Valentino proga. Dovanos turi 

didesnį efektą, kai jos netikėtos. O įspūdingiausią dovaną gavau, kai 

buvau abiturientė. Tada vaikinas  padovanojo vilnones kojines (jis 

pats  mezgė). Jos tokios šiltos ir margos, aš jas ir dabar  aviu, bet 

labai saugau, apsiaunu tik ypatingomis progomis. 

        

       : Man atrodo, kad originaliausia – tai nebūtinai geriausia. 

Kartą man vaikinas padovanojo gitarą, bet aš juk groti nemoku 

(matyt, jis norėjo, kad išmokčiau). Gitara taip ir liko pakabinta ant 

sienos vietoj paveikslo...   

    

 : Šv. Valentino dienos proga nuo brangaus žmogaus gavusi 

akmeninę širdį nusiminiau: kas čia per dovana? Tikėjausi kažko 

ypatingo ir romantiško…            

      
 

 

 

    MMeeiillėėss  aaffoorriizzmmaaii  
 

 

Meilės jausmo poetizavimas yra neatsiejama pasaulio kultūros dalis, įamžinta nemirtinguose kūriniuose. Ji – per amžius 

garbinta, apdainuota ir išsakyta gražiausiais žodžiais. Pamąstymui paskaitykite keletą meilės aforizmų. 

• Be meilės pasaulis iš tiesų yra mirties pasaulis, kuriame ir mirtis praranda savo reikšmingumą. 

                                                                                                                                                                                                       (Juozas Girnius) 

• Žinantis neprilygsta mylinčiam. Mylintis neprilygsta besidžiaugiančiam. 

                                                                                                                        (Konfucijus) 

• Netikėtai susiliejus dviems kūnams, gimsta geismas, o dviem jautrioms sieloms – atvirumas. Ir kaip 

pirmojo nepakanka atsirasti meilei, tai antrojo – abipusiam supratimui. 

                                                                                                                                                                                                                             (Andrė Morua) 

•  Meilė susideda iš vienos sielos dviejuose kūnuose. 

                                                                                               (Aristotelis ) 

• Meilė mus moko ne žavėtis vienas kitu, o abiem žiūrėti ta pačia kryptimi. 

                                                                                                                             (Antuanas Saint Exupery ) 

• Geriau mylėti ir prarasti, nei visai nemylėti. 

                                                                                  (Augustinas) 

• Meilė yra nenumaldomas troškimas būti nenumaldomai trokštamu. 

                                                                                                                                 (Roberas Frostas) 

• Nepatyrusi meilė sako: myliu, nes man tavęs reikia. Patyrusi meilė sako: reikia tavęs, nes myliu. 

                                                                                                                                                                                                    (Erichas Fromas) 

• Meilė nepriverčia suktis pasaulio. Ji tai, dėl ko sukasi pasaulis. 

                                                                                                                (Franklinas Džonsas) 

 



 

 

Kuo greičiau išsiųsi šį laiškiuką, tuo bus linksmiau!! :) 

1. Aš tave myliu ne dėl to, kas tu esi, bet dėl to, kas esu  

aš, kai esu su tavim.  

2. Joks žmogus pasaulyje nėra vertas tavo ašarų, o tas, kuris  

yra, niekada nepravirkdys.  

3. Tik dėl to, kad kažkas tavęs nemyli taip, kaip tu  

norėtum, dar nereiškia, kad jis/ji nemyli visa širdimi.  

4. Tikras draugas – tai žmogus, kuris ištiesia pagalbos ranką 

ir pasiekia net pačius atokiausius širdies kampelius.  

5. Sunkiausias būdas ko nors pasiilgti - sėdėti šalia ir žinoti, 

kad to žmogaus negali turėti.  

6. Niekada nesusirauk, kad ir kaip pikta bebūtų, nes niekada 

negali žinoti, kas ir kada įsimyli tavo šypseną.  

7. Gal pasauliui tu esi vienas žmogus, bet vienam žmogui 

gali būti visas pasaulis.  

8. Nešvaistyk laiko žmogui, kuris nenori švaistyti savojo tau.  

9. Galbūt Dievas nori, kad iš pradžių sutiktume kelis 

"netikrus" išrinktuosius, kad sutikę tikrąjį, žinotume, kaip 

būti nuostabiu.  

10. Neverk, kad kažkas baigėsi, džiaukis, kad tai įvyko.  

11. Visada bus žmonių, kurie tave įskaudins, tad pasitikėk 

žmonėmis ir būk atsargesnis, kuo tu pasitikėsi kitą kartą.  

12. Nesistenk per daug, nes geriausi išgyvenimai ateina, kai 

mažiausiai to tikiesi. Prisimink, kad viskas, kas įvyksta, 

įvyksta dėl priežasties.  

Jei rimtai, kiek žmonių turi 8 TIKRUS draugus? Tikriausiai 

nė vienas iš pažįstamų. Tačiau dauguma turi keletą tikrų ir 

daug gerų draugų. "You have been tagged by the Blue Dog! 

ruff!!!!! Which means you are a great friend!!  

Tave lydės sėkmė dvejetą metukų, jei išsiųsi šitą laiškiuką 8 

žmogeliukams arba daugiau!! O jei kas nors atsiuntė tau šį 

laiškiuką atgal, vadinasi, tu tikras draugas...  

Su šypsenėle ir bučkiuku nuo tavo draugo!!:)*  

 

MEILĖS ISTORIJOS  

10 klasės mokinės Monika D. ir Monika G.  pasidomėjo mūsų 

mokyklos mokytojų MEILĖS ISTORIJOMIS    

 

Ar tikite meile iš pirmo žvilgsnio? 

Dalis mokytojų netiki meile iš pirmo žvilgsnio.  Buvo tokių 

mokytojų, kurios žinojo meilės formulę–tai: 

DAUGYSTĖ+LAIKAS=MEILĖ. 

Tai kas gi yra ta meilė?  

Meilė – tai ypatingas jausmas... Pasitikėjimas vienas kitu, 

pagarba, įsiklausymas ir kompromisų ieškojimas. 

Meilė – ištikimybė, pasitikėjimas. 

Meilė – tai gyvenimas.  

Meilė – tai viskas.  

Meilė – pripratimas, kantrybė.  

Meilė – jausmas, kuris padeda judėti į priekį.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           KAS  YRA   MEILĖ ? 
Meilė – tai jausmas, kurį jauti įsimylėjęs. Žiauriai geras jausmas.  

Meilė – tai ryšys, jungiantis du žmones. 

Meilė – tai šeima.  

Meilė – tai nuostabus jausmas, kuris ateina nelauktai. Jis ateina ir išeina. Tik tada, kai 

pats to nori. 

Meilė - teikia džiaugsmą ir laimę, skausmą ir liūdesį. Meilė valdo visą pasaulį. 

Meilė – aistra, draugystė, linksmybės, bendravimas. 

Meilė – tai, kai žmogus įsimyli kitą žmogų. 

Meilė – stiprūs jausmai tarp dviejų žmonių. Kai vienas kitą myli. 

Meilė – kai negali būti be žmogaus, kuris tau patinka.  

Meilė - jausmas, kurį jaučia visi, ir maži, ir dideli. Kai myli jautiesi laimingas. Galima mylėti draugą, 

draugę, tėvelius ar senelius, mokytojus ar tiesiog, bet kokį gyvūną. Kartais meilė netikėta, kartais ateina iš 

lėto, ar tiesiog iš pirmo žvilgsnio. Meilė yra nuostabu!  

Meilė – tai, kai žmogus myli žmogų. 

Meilė – tai be galo nuostabus jausmas, kuris gali išgydyti visas baisiausias dvasines ligas.  

Meilė – tai žodžiais neapsakomas jausmas, kuriame telpa viskas: ir susižavėjimas, ir supratimas, ir 

pagarba... Nors meilė nuo apykantos skiriasi nedaug, bet mylėti gera... 

Meilė – tai abipusis ryšys, kai žmonės stengiasi vienas dėl kito, kai nori padaryti vienas kitą laimingu. 

Meilė – gyvenimas.  

Apklausą vykdė 10 klasės mokinės MONIKA G. ir MONIKA D. – mintys apie MEILĘ. 

 



  
 

KODĖL MEILĖS DIENA VADINAMA VALENTINO VARDU? 

 
 

Nepatikėsit, bet Valentino diena yra švenčiama vasario 14 dieną todėl, kad tą dieną vienam žmogui nukirto galvą. Gyveno jis 

prieš 1730 metų Romoje žiauriojo imperatoriaus Klaudijaus valdymo laikais. Jo vardas buvo Valentinas. Istorikai ir 

įvairiausių metraščių rašytojai niekaip negali apsispręsti, kas buvo šv. Valentinas – ar kunigas, ar gydytojas, ar ir tas, ir tas. 

Bet kai Klaudijus, norėdamas suburti narsių vyrų armiją, buvo uždraudęs jiems susižadėti ir tuoktis, Valentinas slapta 

sutuokdavo įsimylėjėlių poras ir taip užsitarnavo amžiną jų pagarbą. Deja, už tai jam ir buvo nukirsta galva. 

Atspėk, kuris paukštis vadinamas MEILĖS SIMBOLIU: Gandras, Kregždutė, Balandis? 

Skaityk teisingą atsakymą. Senovėje buvo manoma, kad vasario 14 dieną balandžiai suranda sau porą. Šie paukščiai su savo 

antrąja puse gyvena visą gyvenimą. Taigi iki šių dienų jie laikomi meilės ir ištikimybės simboliu. 

Stebuklai. Senolių išmintis sako, kad jei Valentino dieną pamatysi liepsnelę (čia toks paukštis) - ištekėsi už jūreivio, o jei 

dagilį – už milijonieriaus. Todėl, kol dar turi laiko, mokykis pažinti paukščius. 

Dovanodavo. Keturioliktame amžiuje Velse Valentino dienos proga vaikinai savo mylimosioms dovanodavo gražiai 

išdrožinėtus medinius šaukštus. Dažniausiai būdavo drožinėjamos rakto ir spynelės formos skylutės, tarsi norint pasakyti: „Tu 

atrakinai mano širdį”.
 

 

 

 

 

 

Stovi šaltą žiemą čiukčius ir laukia savo Valentinos. Po to 

išsitraukia termometrą, pažiūri ir sako: 

-Palauksiu iki – 40
0
, jei neateis, einu namo. 

 

   Merginos panašios į ledus: pirma būna šaltos, paskui tirpsta, 

vėliau limpa, o tada reikia nuo jų plautis. 

 

 

Iš meilės laiško: „…Brangioji, viena ranka laikau tavo 

nuotrauką, kita - galvoju apie tave…“ 

 

   

 Gegutė ištekėjo už gaidžio, priperėjo jam kalakučiukų ir pabėgo 

su povu.  Moralas: visi vyrai vienodi. 

 

Vaikinukas sako merginai:  

- Jei už manęs netekėsi, aš nusižudysiu!  

Mergina:  

- Negi tikrai?  

Vaikinukas:  

- Tikrai! Aš visada taip darau! 

 

. 
1. Įsimylėjėlių diena.  

2. Procesas, kai 

susituokia du žmonės.  

3. Meilės dievas.  

4. Romeo ir … 

5. Ką tampo berniukai 

mergaitėms?  

6. Kokia meilės spalva? 

7. Mergaitės vardas.  

8. Meilės simbolis.  

9. Susilietimas lūpomis.  

10. Buvo labai … bučinys.  

11. Trapus konditerijos gaminys.  

 

 

M   an deivės Mildos lūpos pakuždėjo: 

E   ik drąsiai savo meilės pasitikti 

I    r su diena kiekviena vėl ir vėlei 

L   aiminga būk, tik nebandyki jos palikti: 

E   rdvės platybėj dovanos ji tau sparnus, 

I   r tu atsidėkodama jai skirsi šiuos žodžius. 

   
  

 

 

 

   1   

2 V        

 3 A       

4     L      

 5    E     

6      N  

7      T     

 8  I       

9     N   

 10  A      

11    S      

SKELBIMAS  
Pasiimk apdovanojimą! 

 

Pranešame, kad mokinys padaręs didžiausią 

pažangą II trimestre bus apdovanotas. 

 
Mokyklos administracija 

 

LINKSMAS ŠIS PUSLAPIS 



 

_                            P A S I J U O K I M E_________________ 

 

- Ką daryti, kai įsimyli iš pirmo žvilgsnio?  
- Žvilgtelėti antrą kartą...  

 

Ramų vakarą ant ežero kranto sėdi susiglaudusi 
porelė ir gėrisi saulėlydžiu.  

- Žinai ką?, - sako panelė, - Imkim ir 
susituokim!  
- Gerai, - atsako vaikinas ir ilgam nutyla.  
- Ko tu tyli?, - klausia panelė.  
- Tai, kad ir taip jau, atrodo, prisišnekėjau...  

 

Vaikinas per pasimatymą liūdnu balsu pareiškia 
savo draugei:  
- Žinai, mieloji, mūsų santykiuose iškilo viena 
problema...  
- Kas atsitiko? - išsigąsta draugė.  
- Aš pamiršau, koks tavo vardas.  

 

Kalbasi porelė:  
- Mielasis, ar tu mylėsi mane kaip Romeo 
Džiuljetą?  
- Nežinau, neskaičiau.  
- Ar tu pavydėsi manęs, kaip Otelas 
Dezdemonos?  

- Nežinau, neskaičiau.  
- Tai ką tu tada skaitei?  
- "Brisiaus galą" 
 
 
 
 

 

- Ar Adomas mylėjo Ievą?  
- Taip, o ką jam reikėjo daryti, kitų moterų 

nebuvo.  
                            

- Ar bus meilė komunizme?  

- Nebus pinigų – nebus ir meilės. 
                            

- Ar gali būti didelė ir šviesi meilė?  
- Gali, jei jūsų draugė aukšta, blondinė ir sveria 
bent 100 kilogramų.  
                            

- Ar gali meilė daryti stebuklus?  
- Gali. Bet po to, tuos stebuklus nelengva 
auginti ir auklėti.  
                           

- Ar gali moteris vienu metu mylėti du vyrus?  
- Gali, jei jie šito nežino.  
                           

- Ar yra vaistų nuo meilės iš pirmo žvilgsnio?  
- Yra. Reikia pažiūrėti dar kartą.  
                           

- Ar meilė gali būti amžina?  

- Taip, tik partneriai keičiasi.  
                           

- Ar tiesa, kad meilė nugali viską?  
- Taip. Išskyrus dantų skausmą.  
                           

- Ką reiškia idealūs meilės ryšiai?  

- Tai tokie ryšiai, kurie vyksta paštu.  
                           

- Ką reiškia pirmoji meilė?  
- Tai truputis kvailystės ir daug smalsumo. 

 
 

S K E L B I M A I 

 

  

 

IEŠKOME ĮSIMYLĖJĖLIŲ 8628235689741 

Skriaudžių pagrindinėje mokykloje 

    (darbas nuolatinis)                                                          PERKU ŠYPSENĄ 

 

 

Reikalavimai: 

 Spindinčios akys;  

 Kerinti šypsena; 

 Mylinti širdis; 

 Romantiškas polėkis. 
CV su nuotrauka siųsti el. paštu: 

Jeigu radote klaidą mūsų šventiniame laikraštyje, 

siūskite ją adresu  ingridaskr@gmail.com 

                  

 

Čia galėjo būti jūsų reklama!                                   Atsiprašome. Kartais klystame, bet norime pasitaisyti. 

                                                                                       Redakcija 

Mokyklos Vėjas                             -                                    Numerį rengė mokinių tarybos mokiniai vadovaujami 

Skriaudžių pagrindinės mokyklos laikraštis                                              mokytojos  I. Skrinskienės 


