2021 M. GEGUŽĖ-BIRŽELIS | NR. 3

S

A

V

A

S

Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazijos laikraštis

REDAKCIJOS ŽODIS

Mama yra toks žmogus, kuris, matydamas 4 pyrago gabalus 5
žmonėms, iš karto pareiškia, kad pyrago ji niekada ir nenorėjo.
Tenneva Jordan

Artėjant gegužės mėnesiui vis dažniau prisimename
savo mamas, nes pirmasis šio mėnesio sekmadienis
skirtas būtent joms – Motinoms, Močiutėms. Ir trečiasis
laikraščio „SAVAS“ numeris bus apie jas. Nesvarbu, ar jos
gyvena šalia, kartu su mumis, ar kažkur toli už šimtų
kilometrų - Mama vis tiek užima ypatingą vietą kiekvieno
širdyje. Kunigas Paulius Bytautas yra pasakęs: „Mes visi
nešiojame savyje motinos pamokymus ir jos širdies
šilumą. Mama - artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs
gyvybę ir gyvenimo pradmenis, joje susijungia kančia ir
meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Pagarba motinai yra
pagarba ir žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau
patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo
skolingi.“ Šiais žodžiais kunigas perteikia mintį, jog be
Motinos nebūtų mūsų. Juk iš tiesų būtent jos stiprybė ir
pasiaukojimas padėjo mus sukurti bei atvesti į šią žemę. Taip pat, kad nepaklystume ir
neišsigąstume šio didelio ir iš pirmo žvilgsnio baisaus pasaulio, Mama aukojo visą savo
laiką ir stipriai laikydama mūsų ranką vedė nepramintais gyvenimo takais. Čia ir pirmieji
kūdikio žingsniai, pirmieji žodžiai, pirmieji draugai, pirmieji nuosmukiai, pirmoji
sudaužyta širdis... Visuose situacijose Motina yra gyvenimo ramstis ir asmuo, į kurį norisi
kreiptis patarimo, prisiglausti, pasiguosti... Todėl, kad ir kokia ji bebūtų - kartais
švelnesniu žodžiu paguodžianti, o kartais griežtesniu tonu pamokanti - visada yra verta
pagarbos ir meilės.
Taigi, artėjant Motinos dienai yra svarbu prisiminti, kiek savęs yra paaukojusios Mamos.
Nors karantino sąlygos atskirai gyvenantiems vaikams neleidžia gyvai pamatyti tėvų,
tačiau nepamirškime bent skambučiu pradžiuginti nuostabiąsias Mamas ir priminti, kaip
stipriai jas mylime, o kurie gyvename kartu – apdovanokime jas šiltu apkabinimu.
Redakcijos vardu - Rasa Antanaitytė ir Judita Daunoravičiūtė

DOVANA MAMAI

Penktokai
Dovanoju, Mama, Tau,
Šį gražų atviruką,
Kad skaitytum ir sakytum:
-Oi, gražiau nebūna!
Linkiu Tau daug margų žiedų
Pavasarį pražystančių,
Ir laiko sau tam gražume,
Kad mintyse nepasiklystum...
Ir meilės Tau linkiu –
Be jos mes augt negalime,
O Tave labai myliu,
Kiek tik mylėt įmanoma.
Deimantė R.
Geriausia mamai dovana
Kai jos dukra sveika,
Kai pažymiai dienyne
Vien dešimtukai spindi.
Kai nėra pastabų,
Sulaukiu visad mamos pagyrų.
Tau pažadu, Mamyte,
Būsiu gera dukrytė.
Lauryna S.
IŠ MAMOS LŪPŲ

Jurgita Sarafinaitė – Zaikina

Mamai
Nenoriu taip pašėlusiai aš augti,
Norėčiau dar ir dar pabūti su tavim.
Taip norisi man garsiai šaukti:
-Sustokit, laikrodžiai visi!
Brangi mamyte, noriu pasakyti,
Kad aš myliu tave labai karštai,
Ir aš norėčiau viską padaryti,
Kad tik laiminga būtum amžinai.

Deimantė R.

Rugilė S.

Dovanoju Tau saulės šypseną, kad visada
šypsotumeisi ir būtum linksma.
Lauryna G.
Dovanoju Tau laisvą pusvalanduką,
Kad galėtum su savim laisva pabūti...
Žiedė S.

PAMĄSTYMAI

Almantas Brazys

Vieniša Senolė
Šaltas žiemos vakaras. Krosnyje plevena ugnis. Prie stalo sėdi sulinkusi senolė, paskendusi
savo mintyse. Ji pati viena kalbėjosi su savimi:
- Kaip gera turėti dukterį, kuri gali pasirūpinti senais tėvais, tik gaila, kad vyras taip ir mirė,
nesulaukęs, kada suaugs jo duktė ir ištekės. Skaudu, kad duktė su savo vyru taip ir
nepadovanojo man anūkų, kuriais būčiau galėjusi pasidžiaugti...
Ugnis plazdėjo, slinko valandos, senolė taip ir sėdėjo palinkusi prie stalo. Kartkartėm
prabildavo balsu, įsipildavo neaiškaus gėralo į stiklinę, jį išgerdavo ir toliau skendo savo
mintyse. Jos visos dienos, vakarai ir naktys buvo panašūs. Pas ją neužeidavo nei duktė nei kiti
giminaičiai, kartkartėmis užsukdavo tolima kaimynė su karštos sriubos lėkšte.
- Kaip smagu yra nors truputį paįvairinti savo dienas. Pabendrauti su gyvu žmogumi, o ne tik
kalbėtis su savimi.
Pokalbiai su kaimyne buvo apie jaunystės dienas, prisiminimai, kaip linksmai krykštavo
augdami jų vaikai. Tik gaila, kad jos draugija džiugindavo retai.
Taip slinko ilgi žiemos vakarai. Po trijų dienų nesimatymo užsuko kaimynė. Namuose
nebepleveno ugnis krosnyje, kambaryje buvo šalta, bet prie stalo sėdėjo sulinkusi senolė, tik ji
jau nebeatsakė į pasisveikinimą...
Vieniša senutė užbaigė savo ilgą, bet sunkų gyvenimą...

APIE MOTINAS

Robertas Keturakis
Amžinasvaikystės pasaulis.
Amžina vaikystės pasaulio Motina.
Mes tikėdavome, kad tai Ji sukūrė šitą didelį, paslaptingą pasaulį, ir todėl jai viskas paklūsta:
didžiulių jovarų žydėjimas, žaibais tviskanti vasaros liūties naktis, atitirpusi pavasario žemė…
Ji iškelia mūsų vaikystę šiltomis, saule dvelkiančiomis rankomis, nusijuokia, ir vaikystė
nurimsta, tikėdama, kad niekam nieko blogo neatsitiks, kol juokiasi Motina.
Gal dar toli akimirka, nuvesianti mus po senais klevais, kur paliksime juodu kaspinu perrištas
ramunes, ir galbūt pirmąkart suprasime, ką reiškia šviesus Motinos atminimas.
Gal ir nebus tokios akimirkos, ir mūsų Motinos bus amžinos, kaip amžina šita žemė, jos saulė
ir nenublunkančios žvaigždės.
Žinau, kad šitie žodžiai yra iš sakmės apie Motiną.
O rūsti, prieštaringa kasdieninė realybė?
Negi šita realybė nepaliečia Motinos, negi ji atsitraukia, vos pajutusi Jos kantrybę, meilę ir
pasiaukojimą?
Gerai žinome, kad paliečia, kad neatsitraukia, kad Motinos pakelia niekieno nepakeliamus
rūpesčius, pareigas, darbus, mūsų negandas, nuolatinį žinojimą, kad nebus atokvėpio, nes
meilė turi budėti nuolatos.

ĮDOMŪS FAKTAI

Otilija Galvelytė

Ar žinojai, kad...
• Daugelio pasaulio kalbų žodyne žodis ,,Mama” prasideda raide M.
• Vien tik Jungtinėse Amerikos Valstijose per Motinos dieną yra užfiksuota apie 122
milijonus telefonų skambučių.
• Mamai pakeisti vystyklą reikia apytiksliai 2 minučių ir 5 sekundžių, o tėtis su šia
užduotimi susitvarko per 1 minutę ir 36 sekundes.
• Daugiausiai vaikų pasaulyje pagimdė XVIII a. gyvenusi ponia Vasiljeva. Per 40 metų ji
pagimdė 69 vaikus (16 kartų susilaukė dvynių, 7 kartus trynukų ir 4 kartus ketvertuko).
• Apie 14 milijardų dolerių yra išleidžiama Motinos dienai.
• Nadya Suleman, geriau žinoma kaip „Octomom“ arba aštuonetuko mama, išgarsėjo
visame pasaulyje tuomet, kai 2009 metų sausį pagimdė iškart aštuonis kūdikius. Tada
jai buvo 33 metai. Vienišos amerikietės mamos pagimdytas aštuonetukas yra vienintelis
žinomas pasaulyje, kuriam pavyko išgyventi daugiau nei savaitę.
• Vyriausia pagimdžiusi moteris yra indė Mangayamma Yaramati, kuri po dirbtinio
apvaisinimo susilaukė dvynių būdama 74 metų. Jos vyrui buvo 82 metai. 2007 metais
buvo sumuštas ir dar vienas rekordas – 59 moteris pagimdė vaiką, kurio susilaukė
natūraliai.
• Lietuvoje daugiausia yra gimę ketvertukai. Pirmą kartą tai užfiksuota 1932 m. liepos 6
d., kai Marija Jūraitienė Kaune susilaukė 2 berniukų ir 2 mergaičių.
• Sunkiausią kūdikį 1879 metais pagimdė neįtikėtinai aukšta kanadietė Anna Bates (pati
buvo 2,27 metro) - gimė berniukas, sveriantis 9,98 kg, tačiau sunkiausias iki šiol
žinomas naujagimis mirė praėjus vos 11 val. po gimimo. Išgyvenę sunkiausi kūdikiai yra
apie 7 kg.
• Tauragėje 2015 metais gimęs kūdikis milžinas buvo ne tik sunkus – svėrė 6 kg, bet ir
aukštas – 65 cm.
• Mažiausias pasaulyje išgyvenęs kūdikis gimė 2010 metais Vokietijoje ir svėrė 275 g.
• Amerikietė Marion Čapman gimė 238 g. Pasakojama, kad pieną jai lašino iš pieno
pritraukto parkerio, nes Marion buvo per silpna čiulpti.

KRYŽIAŽODIS

Otilija Galvelytė
1. Krikščioniška protestantų denominacija, susikūrusi XVIII a. Jungtinėje Karalystėje, jos
įkūrėjas John Wesley. Būtent šios bažnyčios narė Ana Džervis įsteigė Motinos dieną kaip
oficialią šventę. Kokia tai bažnyčia?
2. Kokia yra vieno iš pirmųjų Lietuvos skulptorių pavardė, kurio 140-ąsias gimimo metines
minime 2021 metais (šis asmuo yra gimęs Paliukų k. Panevėžio r.)?
3. Kaip vadinama Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena?
4. Baltų tikėjime Šventosios Dvasios nužengimo į žemę diena yra vadinama kaip vieno iš
medžių garbinimo šventė. Koks tai medis?
5. UNESCO 2021 metus paskelbė archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės
Marijos ……. garbei. (Įrašykite pavardę).
6. Jauniausias naujosios lietuvių poezijos pradininkas Vytautas ….?
7. 6 klausime paminėto poeto pirmieji
eilėraščiai buvo publikuoti ateitininkų
žurnaluose “Ateitis” ir “Ateities ……”
8. Gegužės pirmą sekmadienį Motinos
dieną švenčia 6 valstybės - tai Lietuva,
Vengrija, Portugalija, Pietų Afrika,
Rumunija ir ….?
Ši valstybė yra Europos pietvakariuose.
9. Kaip vadinama katalikų ir stačiatikių
Kristaus žengimo į dangų šventė?
10. Katalikų liturgijoje naudojamos
skirtingos liturginių reikmenų spalvos.
Kokia spalva naudojama per Sekmines?

NAUJI REDAKCIJOS VEIDAI

Almantas Brazys

Paulina Lukoševičiūtė

Esu draugiškas ir
linksmas. Duomiuosi
informacinėmis
technologijomis.
Mėgstu linksmai leisti
laiką draugų
kompanijoje.

Esu draugiška, kalbi,
chaotiška asmenybė.
Tačiau kai kalba pakrypsta
apie atsakomybes, esu
organizuota ir punktuali.
Nors mano mintys ir
aplinka chaotiška, bet
mėgstu harmoniją.

