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Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos laikraštis

REDAKCIJOS ŽODIS

Šį, antrą

gimnazijos laikraščio „Savas“ numerį, nusprendėmė

išleisti vasario mėnesį tikrai ne be priežasties: tiek daug skirtingų
švenčių neturi nė vienas mėnuo. Pati svarbiausia tautai - tai
Vasario 16-oji, Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kuri šiais metais
sutampa ir su žiemos švente – Užgavėnėmis: išvarysim Žiemą, o
jau tada – pavasaris! Vasario 14 d. - Valentino, dar kitaip - Meilės
diena, kuri, drąsiai galiu teigti, yra nuspalvinta raudonos spalvos
(tik ne krauju aplaistyta!), o širdelėmis pražydusi – meilė priverčia
širdis plakti pašėlusiu ritmu! Deja, šią dieną švęsime kiek suvaržyti
ŠIO LAIKRAŠTUKO
TEMOS :

– tęsiasi karantinas. Galbūt negalime, kaip kasmet, mokyklos
koridoriuje susitikę draugus užklijuoti jiems širdelės lipduką ar
perduoti slaptą meilės laiškelį, galbūt negalime susitikti ir linksmai
tą progą kartu švęsti, negalime susitikti su savo mylimuoju ir

Šv. Valentino diena

romantiškai pabūti kartu... Bet kitą vertus, mes galime padaryti
daug daugiau, nei įsivaizduojame: galime pasakyti ir parodyti, kaip
stipriai mylime šalia esančius, galime skirti jiems dar daugiau laiko
ir dėmesio... Galime mylėdami save, tave ir Lietuvą tiesiog išeiti

Lietuvos valstybės
atkūrimo diena

pasivaikščioti snieguotu miško takeliu, stebėti, kaip ilsisi gimtinės
žemė,

užsiklojusi

baltomis

pusnimis

ir

užsitraukusi

šalčio

antklodę... Tai galime ir turime daryti ne tik šią dieną, bet
pastoviai, nes jei mylime, tai ir patys būsime mylimi - tai yra pats
stipriausias ir galingiausias žmogaus jausmas, iškeliantis jį virš
kasdienybės.
Redakcijos vardu - Otilija Galvelytė

NAUJI REDAKCIJOS VEIDAI

Fausta Mikulskytė
Esu draugiška, linksma,
žaisminga, tvirtos
nuomonės, plačių pažiūrų
asmenybė. Nemėgstu
taisyklių ir myliu muziką.

Meda Matulevičiūtė
Esu draugiška, linksma,
drąsi, komunikabili, lengvai
galiu rasti kalbą su
žmonėmis. Laisvalaikiu
mėgstu skaityti naujas
knygas.

PAMĄSTYMAI

Judita Daunoravičiūtė ir Rasa Antanaitytė

... Tu mane išmokei, kad
pasaulis, nors ir koks jis kartais
būna žiaurus, gali būti tobulas,
jei šalia yra
mylimas žmogus.
Nugludintos mintys (M. Lukošiūnas)

Meilė – nuostabus, svaiginantis jausmas, suteikiantis daug laimės. Esame girdėję
visokiausių istorijų apie pilve skraidančius drugelius, „laimės formules“, kurios tarsi
turėtų užtikrinti amžiną meilę. Tačiau rečiau kalbame apie tai, kiek skausmo galime
patirti mylėdami ir kaip skauda, kai tavo gyvenimo tikroji ir vienintelė meilė išeina
(bent jau tuo metu atrodo, kad tai TAS vienintelis žmogus...) Kiek daug jausmų tuo
metu verda viduje! Viską norisi išrėkti arba rasti žmogų, kuris jaučiasi panašiai, jog
galėtų tave suprasti. Todėl vieni ima rašyti savo mintis ir jomis dalintis, kad kiti galėtų
perskaityti ir suprasti minčių autorių ir tuo pačiu atrasti jose gal dalelę savęs, o gal
išgyventi visą jausmų pliūpsnį. Būtent tokias lengvas, romantiškas, emocijomis
pulsuojančias eiles kuria šių dienų rašytojas Martynas Lukošiūnas, anksčiau
prisidengęs slapyvardžiu „Nugludintos mintys“. Rašytojas yra išleidęs 2 poezijos
knygas: „Neatrasti atspindžiai“ bei „Amžinai ir vieną dieną“. Šiose knygose daug
trumpų minčių apie begalinę, amžiną meilę: „Niekas mūsų nesustabdys. Laikas,
ašaros, pykčiai. Jie per silpni, kad pajėgtų atrišti meilės virves, kurias rišome kartu.“
Apie tą vienintelę, mylimą ir todėl tobulą moterį: „Pasaulis Tave pasmerkė būti tobulą.
Pasmerkė ir mane liepdamas dėl Tavęs išprotėti.“ Bet pažinimas to žmogaus yra
būtinas: „Nesakyk, kad pažįsti ją, jei nežinai, kokią arbatą ji geria prieš miegą, nežinai
ko trokšta ir kas skaudina jos širdį ir dėl ko ji pravirko vakar. Matai jos kūną, tačiau
nei nesupranti, kad tikrasis grožis akims nematomas.“ Neišvengiama tema yra
skausminga meilė, kurios M. Lukošiūno poezijoje galime rasti daug: „Tada, kai
ištarei savo paskutinį „viso“, pažadėjau sau, kad šio žodžio netarsiu niekam, nes jis
negailestingai verčia pasiilgti.“ Arba: „Tavo šypsena liko kaip randas ant mano
sudužusios širdies. Ar tikrai viskas taip baigsis?“ Ir tikrai – ar viskas taip ir baigsis? Ar
MEILĖ turi pabaigą?
(Daugiau rašytojo poezijos galima rasti jo socialiniuose tinkluose: Facebook – Martynas
Lukošiūnas, instagram - martynas_lukosiunas)

PENKTOKŲ MINTYS APIE MEILĘ

♥ Meilė – tai džiaugsmas, pavydas. Meilė – tai rūpinimasis kitu žmogumi. Jeigu žmogus myli, tai
niekas nesutrukdys mylėti.
♥ Tiesiai šviesiai pasakysiu, kad meilė graži – vos vienas žvilgsnis ir pokšt - pameti galvą, o ji su
žmonėmis žaidžia.
♥ Vien žodis „meilė“ mums gražiai skamba, bet oi – gali būti nuo jos keberiokšt!
♥ Meilė kartais pasirodo, kartais – ne. Ji saldi kaip cukrus. Bet jei tu nieko nemyli – ji ištirps kaip
cukrus vandeny.
♥ Meilė – tai visko pradžia ir pabaiga: iš meilės kuriama, per meilę gyvenama, dėl meilės
aukojamasi.
♥ Meilė – kai myli nuostabų žmogų, ir jis tave myli.
♥ Meilė – tai džiaugsmas, šiluma, tai gėris, nes tu žinai, kad ir koks būsi, būsi visada mylimas.

FOTONOVELĖ „TYLA“

Otilija Galvelytė
TYLA - poilsis ir ramybė...
Ramybė gamtoje, jos
garsuose... ir muzikoje, kai
visiškai atsipalaiduoju
tiesiog klausydama ir
tapydama. Ypač jaučiu tylą
žiemą – gal kad balta, kad
vis dar šalia mano tėvų
namų teka šaltinėlis, kad
lyg fėjų blizgučių
nubarstytas žėri sniegas,
kuris susilieja su dangaus
spalvų pilkai mėlyna
palete... Karantininė tyla
kitokia - stingdanti, be jokių
garsų ir pašalinių trigdžių,
bet joje jautiesi nesavas, ji
pradėjo mane bauginti ir
gąsdinti... Bet tai ne mano
TYLA. Manoji balta,
verčianti džiaugtis arba
verkti, būti savimi... O gali ir
išsilieti joje... Ir TYLA - kad
ir kaip beprotiškai skamba geba išklausyti!..

KURIAME

PUSIAU RIMTAI

Fausta Mikulskytė

Teisininko meilės laiškas

Laisvi aitvarai

Labai džiaugiuosi galėdamas Jums
pranešti, kad įsimylėjau Jus š. m. sausio 2 d.
(antradienį). Mūsų susitikimo, įvykusio sausio
3 d. 18val., metu pastebėjau, kad Jūs turite
didelį jausmų potencialą ir fizinių bei dvasinių
privalumų, kuriuos galime sėkmingai pritaikyti
tolesnėje bendroje
veikloje. Todėl norėčiau pasiūlyti save Jums
kaip galimą Jūsų mylimą asmenį. Mūsų
santykių tvirtumas bus tikrinamas per 6 mėn.
bandomąjį laikotarpį. Tuo atveju, jei santykių
stiprumas pasitvirtins, jie bus pratęsti
neribotam terminui. Noriu taip pat Jums
pranešti, kad per anksčiau minėtą bandomąjį
laikotarpį bus vertinama Jūsų, kaip draugės,
statuso perėjimo į žmonos statusą galimybė.
Prašau suteikti man 20 kalendorinių dienų
terminą Jūsų atsakymui gauti, o tuo atveju,
jei mano pasiūlymas būtų anuliuotas, aš
laikysiu
save
laisvu
pasirinkti
kitą
kandidatūrą. Būčiau labai dėkingas, jei
neigiamo atsakymo atveju šį laišką
perduotumėte savo draugei turinčiai šio
laiško I dalyje nurodytų privalumų.

Belaukiant tavęs, sutikau aš jį...
Nors žvilgsnis mėnulio buvo nuliūdęs,
Nuogą pamačiau jo veidą tamsioj nakty Lyg po sunkaus sapno būtų prabudęs.
O po kojom žiedai, nors aplinkui – langai
Tuštuma dar pajuodino naktį...
Tiktai mes – kaip laisvi aitvarai Siautėm, dūkom viens kitą suradę.
Naktis dar ilga, o šviesa – nelaukta...
Kas, kad mūsų tamsoj nesimato!
Jaučiam vėją abu, lenkiam vėją kartuAitvarai mes laisvi - mūsų jau nepavyt...
Belaukiant tavęs, sutikau aš jį,
Ir – tirpstu – išsilydė manoji mintis,
O širdis be takų iškeliavo tenai,
Kur plevena laisvi aitvarai...

Pagal Julių / Brigitą (2009, Nr. 35 (768))

ĮDOMYBĖS APIE MEILĘ

Meda Matulevičiūtė

Ar žinojai, kad...
• Valentino dienos proga pasaulyje bus nupirkta per 100 milijardų širdelės formos šokoladų.
Akivaizdu, jog šokoladas glaudžiai susijęs su meile. Nieko stebėtino, kad ir žymusis Kazanova jį
dievino ir kad XIX a. gydytojai liepdavo reguliariai valgyti šokolado, norint malšinti meilės kančias...
• Meilė iš tiesų aptemdo protą – įsimylėjusiems žmonėms sunkiau susikaupti, atlikti užduotis,
kurioms reikalingas dėmesys.
• Net 10 tūkst. santuokų kiekvienais metais prasideda nuo romano, užsimezgusio per kavos
pertraukėlę.
• Mokslininkų teigimu, yra penkios meilės stadijos: audulio stadija, kūrimas, asimiliacija,
nuoširdumas ir stabilumas.
• Vyrai laukia 88 dienas, kad pirmą kartą savo partnerei ištartų tuos tris magiškus žodžius: ,,Aš tave
myliu!” Moterys užtrunka vidutiniškai 134 dienas.
• Kad nuspręstų, ar nori toliau susitikinėti su moterimi ar ne, vyrui tereikia 15 minučių. Moteriai –
visos valandos.
• Rožės – populiariausios meilės gėlės. Tai mylimiausia romėnų meilės deivės Veneros gėlė,
reiškianti stiprius romantiškus jausmus, tad nenuostabu, kad rožės yra populiariausios, renkant
gėles mylimajai.
• Senovės romėnai vasario 14 dieną šventė Luperkalijas – Romos dievų ir deivių karalienės
Junonos šventę. Junona taip pat buvo moterų ir santuokos deivė.
• Kaip meilės simbolis dažnai naudojama širdelė - taip yra todėl, kad prieš kelis šimtmečius žmonės
tikėjo, kad meilę iš tiesų jaučiame pilna kraujo širdimi...
• Meilės diena dažnai vadinama ir Šv. Valentino diena – tačiau kurio? Istoriškai gyveno aštuoni
Šv. Valentinai. Daugelis jų neturi nieko bendro su šiuolaikine švente. Manoma, kad tik du iš jų
laikytini Valentino dienos įkvėpėjais: Valentinas iš Romos ir Valentinas iš Ternio. Bet jiedu iš tiesų
galėjo būti vienas ir tas pats asmuo.
• Japonai neretai išsiskiria iš visų. Ne išimtis ir per Valentino dieną. Japonijoje šokoladą moterys
dovanoja vyrams. Tačiau ir vyrai turi savo pareigą: jie turi atsilyginti tokia pat malone po mėnesio,
per vadinamą Baltąją dieną.
• Valentino dieną galima švęsti ne vieną kartą metuose. Aišku, tradiciškai ją švenčiame vasario 14
dieną, bet meilės dienų yra gerokai daugiau: stačiatikiai mini dvi Šv. Valentino dienas: liepos 6-ąją
ir liepos 30-ąją; brazilai meilės dieną švenčia birželio 12-ąją; Velsas –sausio 25-ąją, o graikai –
liepos 3-ąją.

KRYŽIAŽODIS

Otilija Galvelytė
Meilė ir Tėvynė
1) 1918 m. vasario 16 d., skelbiant Lietuvos Nepriklausomybę, Lietuvos Tarybai vadovavo
Jonas ……
2) Kokia Vasario 14 d. pagrindinė spalva?
3) Pirmoji valstybė, 1918 m. pripažinusi Lietuvos Nepriklausomybę buvo …
4) Kaip vadinamas asmuo, pasirašantis tarptautinę sutartį savo valstybės vardu?
5) Viename iš laikraščių pirmiausia buvo išspausdintas Lietuvos Nepriklausomybės aktas.
Pabaikite laikraščio pavadinimą “Lietuvos ……”.
6) Koks Seimas, pagal Nepriklausomybės aktą, turėjo galutinai nustatyti Lietuvos valstybės
pamatus ir jos santykius su kitomis valstybėmis?
7) Koks yra lietuvių meilės
deivės vardas?
8) Koks yra austrų dailininko
Gustav Klimt žinomiausio
kūrinio pavadinimas? Taip pat
vadinama ir viena iš meilės
išreiškimo formų.
9) Kokia gėlė yra laikoma
Sausio 13d. simboliu?
10) Kaip kitaip Lietuvoje
vadinama Sausio 13d., kurios
metu 1991 m. žuvo 14 žmonių,
o sužeista dar apie 1000
žmonių? Laisvės …… diena
11) Kaip kitaip vadinama
įsimylėjėlių arba meilės diena,
minima Vasario 14d?
12) Pirmasis Lietuvos
valstybės prezidentas Antanas
….. ?

PIEŠIAME

Pasakų motyvai
tautiniame fone.
Akvilė Dimičiukaitė Ib
Nepriklausomybės
laiko kelias
Akvilė Ropytė IIIa

