Likimo draugas
Didvyžių socialinės globos namų laikraštis
2013 m. Gruodis

Šventinis priedas
Mieli globos namų darbuotojai ir
gyventojai,
Šventos Kalėdos – tai vilties ir
tikėjimo šventė, tad linkiu Jums
šviesios vilties, stiprios sveikatos ir geros
nuotaikos. Lai sėkmė lydi gerus mūsų
darbus, o draugų parama gina nuo
negandų. Tegul Šventų Kalėdų dvasia
suteikia ramybės ir meilės.
Linksmų šventų Kalėdų ir laimingų
Naujųjų metų!
Direktorius Rimvydas Žiemys

Naujųjų metų sūkury
Palydėkim senuosius metus
Prisiminę kas gera
Ir sutikim Naujuosius
Su šampano taure
Prie eglutės, spalvingos girliandos
Taip šiuolaikiškai dera
Prie eglutės pašokti
Taip beprotiškai gera
Naujieji metai jau čia
Laimės rojus ne kančia
Jau laikrodžio dūžiai
Skaičiuoja Naujų minutes
Putoja šampanas ir liejas
Linkėjimai gražūs visų
Linksmas Naujaisiais ne vienas
Dainuoti ir šokti drąsu
Naujųjų metų sūkury
Aš su visais kartu esu
Gyvent taip gera ir šviesu
Aš ir eilėraščiuos esu
Gyventojas Narvydas Paulionis

Mieli laikraščio „Likimo draugas“ skaitytojai
Kiek daug pasaulyje ir mumyse
Nesuprasto, brangaus ir paslaptingo!
Įtempkime ir protą ir jausmus,
Ir dangų tyrinėkime, ir žemę,
Ir žmogų, ir dievus. Ir savo sielą.
Ieškokim ryšio. Ir prasmės. Ir tikslo.
(Just. Marcinkevičius)
Artėja gražus, ramybę nešantis metas. Jau netrukus pajusime
artėjančių švenčių dvasią Kūčios, Kalėdos, Naujieji. Žengdami per naują laiko
slenkstį visada susimąstome apie tolstančius metus, susimąstome apie tai, ką
per juos nuveikėme sau, savo artimui, tiems, kurie visada drauge.
Ką pakeitėme šiame pasaulyje? Kiek išdalinome atjautos ir gerumo?
Kiek ištareme šiltų žodžių, kažkam pakėlusių dvasią ar parėmusių viltį?

Prisiminkime tai, kas gera, gražu, kas visuomet atveria širdį,
pripildydamas ją kuo skaidriausių emocijų ir gėrio, kas atveria kelią
žmoniškajai bendrystei, kas nuliūdusiose akyse uždega žiburėlį, kas
dovanoja kilnius užmojus, gyvybės ir minties pilnatvę…
Tad pabūkime šiltai ir jaukiai – taip, kaip su pačiais geriausiais
draugais. Tegul mūsų sielos prisipildo ramaus džiugesio, žmogiškosios
tikrumos bei drąsos mylėti pasaulį ir žmones.

Gražių, jaukių ir šiltų švenčių!
Laikraščio redaktorės DANA Čapskienė ir EDITA Kavaliūnaitė

MIELI GLOBOS NAMŲ
GYVENTOJAI IR DARBUOTOJAI,
Šv. Kalėdų naktį laiškai keliauja net neišsiųsti.
Žvakės ir žvaigždės dega neuždegtos, neįžiebtos. Dovanos
dalijamos tos, kurios taip paprastai nenuperkamos. O ir
žmonės, pamiršę paiką skubėjimą, šypsosi neprašyti...
Šią naktį tegul Jūsų namus užlieja šilta jaukumo žinia, o
žiburiai tyliai sutupia ant palangės ir namus padabina,
žmonių širdis ir veidus išpuošia.
Šitaip tegul užgimsta stebuklas...
Šitaip tegul prasideda visus metus „augintas“ vakaras...
Šitaip tikrumo švente tegul bus paženklinama kitų metų
pradžia.
Jaukumo Jūsų namams, tikrumo Jūsų širdžiai, kantrybės
Jūsų darbams. Ir visada mažo kasdienos stebuklo, lydinčio
Jus ne tik švenčių metu, bet ir visus 2014-uosius - medinio
žaliojo arklio metus!
Tad visus 2014 – uosius metus gyvenkite akimirkos
džiaugsmu, visuomet ieškokite naujų, įdomių įspūdžių,
mielai leiskitės į nežinomybę ir ieškokite naujų nuotykių.
Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui

Ir vėl per slenkstį ritasi metai, paskendę
švenčių šurmulį
Ir vėl naujų dienų verpetai įsuks savajam
sūkury...
Ir džiaugsimės, ir kartais klupsim ir vėl
keliausime pirmyn.
Laimingų naujųjų metų visiems globos
namų darbuotojams ir gyventojams linki
Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Irena Šernienė

Ona Budrienė

Mieli laikraščio „Likimo draugas“ užimtumo
nariai: Leonora Barauskiene, Irena Darčianovaite, Janina
Čepaite, Laima Gelūniene, Ona Valaityte, Ekvelina
Vaitkevičiene, Algimantai Jucaiti ir Algirdai Žatkau!
Kartu mes turime sparnus.
Mes matom žemę iš aukštai.
Kartu mes kuriam stebuklus: atsiveriam, sušildom, augam.
Svajokite laisvai, gyvuokite ilgai, dalinkitės ir džiaukitės
bendrais darbais!
Linksmų, šiltų Šv. Kalėdų, prasmingų, laimingų Naujų metų!
Laikraščio redaktorės
DANA Čapskienė ir EDITA Kavaliūnaitė

Brangieji,
Gėlės pražįsdamos, saulė tekėdama, per žemę lėkdamas vėjas, laukais čiurlendamas
upelis neklausia, ar verta... Neklauskite ir Jūs.
Šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga linkiu - priimkite gyvenimo iššūkius ir didžiuokitės
savimi, nes Jūs esate Gyvenimo Gėlės, ir Saulė, ir Vėjas, ir nenuorama Upelis...
Socialinio darbo padalinio vedėja Renata Mališkienė

Iš kur kilo Naujųjų metų šventė?
(Kalba Gruzijos stačiatikių bažnyčios vienuolis)
„Paprotys minėti Naujuosius metus kilo iš pagoniškų senovės Romos švenčių. Sausio 1-ąją būdavo
rengiama šventė pagonių dievui Janui, kurio vardu pavadintas pirmasis metų mėnuo. Jano statulos turėdavo du veidus,
žiūrinčius į priešingas puses — praeitį ir dabartį. Vyravo nuomonė, kas sausio 1 dieną sutiks linksmai, su nuotaika ir
gausiomis vaišėmis, visus metus bus laimingas ir nieko nestokos. Vadovaudamiesi tokiais pat prietarais naujuosius
švenčia ir daugelis mūsų tėvynainių. [...] Per kai kurias šventes pagonys iš tikrųjų atnašaudavo aukas stabui. Kitose
vykdavo siautulingos orgijos, būdavo ištvirkaujama ir svetimaujama. Dar kitose, pavyzdžiui, Jano šventėje,
puotautojai apsirydavo, pasigerdavo ir visaip begėdiškai elgdavosi. Jei prisimintume tas dienas, kai patys šventėme
Naujuosius, reiktų pripažinti, jog dalyvavome tokioje pagoniškoje puotoje“ (Gruzijos laikraštis).

Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krintančio tiesiai į rankas.
Saulės ir sniego verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės.

Šį tylų vakarą susėskim prie stalo
Linksmų Šv. Kalėdų!
Ir pasibelskime tylia malda mes į Kalėdų langą...
Buvusias „Eglių“ grupės moteris
Ir paprašykim, kad Ji šį vakarą sujungtų širdis ir mintis visų
sveikina
–
buvę jų darbuotojos.
Ir artimų ir tolimų, ir esančių šalia, ir tolin nublokštų...
Ir paprašykim Meilės artimui, ramybės sielai ir vilties...
Vilties, kad būsim mylimi, kad būsim suprasti,
Nebūkim pavydūs, nebūkim pikti,
kad būsim paguosti ir prikelti,
Gyvenimas trumpas, bet būkim geri,
Kai atsitiks, kad melą ir apgaulę mumyse sudegintų,
Dalinkim gerumą ir meilę kitiems,
Pavydą, godulį, puikybę išplėštų iš širdžių...
Žinokim ką duodam sugrįžta patiems.
Ir paprašykime, kad šeima suvienytų, pačia stipriausia
Visus globos namų darbuotojus ir gyventojus
Tikėjimu, Viltim ir Meile per visus ateinančius metus.

sveikina 5-os grupės darbuotojai ir gyventojai.

Palaimintų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų.
Jus sveikina „9gr.“gyventojai ir darbuotojai

Butų darbuotojus ir gyventojus Šv. Kalėdų ir
Naujųjų Metų proga sveikina Globos namų
tarybos nariai. Tegul Jums niekad nepristinga
šilumos ir jaukumo širdy, kad jaustumėtės
laimingi kasdieninių darbų sūkury.

Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų laukimo šviesa
tegul suteikia vilties ir ramybės ateinančių metų
darbams ir siekiams. Tegul būna Jūsų namai pilni
santarvės, laimės, o Jūsų širdys džiaugsmo ir
pakantumo.
Sveikiname darbuotojas: Daną Čapskienę, Lolitą
Stankienę, Editą Kavaliūnaitė ir Danguolę Dereškienę
su gražiausiomis metų šventėmis.
Leonora Barauskienė ir Evelina Vaitkevičienė

Laimingas žmogus, kuris moka tikėti, kad
metai gražiausi dar ateityje.
Tegul jie būna kilnūs, džiaugsmingi, saulėti,
te būna jie meilės pilni.

Mieli darbuotojai ir gyventojai,

Socialinį darbuotoją Kęstutį Alkimavičių su Šv.
Kalėdomis ir Naujaisiais Metais sveikina
Globos namų taryba

Ištirpo žvakių liepsnose,
Širdžių ledai ir šaltas laiko gruodas.
Ir vėl nušvito mūsų širdyse,
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
Ramybės Kūčių vakarą.
Jums linki 10 grupės gyventojai ir darbuotojai.

Kalėdos ir Naujieji metai – tai šiltų jausmų,
Malonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų metas.

Likimas metams pavedė dalinti laimę žmonėms.
Metai kaip ir žmonės, būna pikti ir godūs, geri ir
atlaidūs.
Linkim, kad Jums šie Metai būtų geri, kad nešykštėtų
saulėtų dienų.
Su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais sveikina globos
namų taryba
Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
Prie medžio, prie akmens,
Prie grumsto, duonos ir širdies.
Ateis Naujieji metai.
Tebus jie saulėti ir šviesūs
Šakelėj eglės, vasaros daiguos,
Tegul atneš, ko metų metais ieškai,
Ir laimė telydės visuos darbuos.
Sveikina su Šv. Kalėdom ir Naujais
metais 6 grupės darbuotojos ir
gyventojai

Linksmų švenčių Jums linki 11 grupės gyventojai ir
darbuotojai

Mieli darbuotojai,
Metų sandūroje mes sveriame ir peržiūrime vertybes, darbus, nuomones,
lyg grūdus aruoduose, tarsi norėdami numatyti ateinančių metų derlių...
Tegul būna pilni Jūsų namai skalsos ir santarvės, laimės ir pakantumo,
o jūsų širdys-meilės, džiaugsmo, tikėjimo, vilties...
Sveikina 4-os grupės gyventojai ir darbuotojai

Sveikinu: globos namų direktorių Rimvydą Žiemį,
direktoriaus pavaduotoją Oną Budrienę, vyriausią socialinę
darbuotoją Aušrą Buzienę, socialinio darbo padalinio vedėją
Renatą Mališkienę, 10-os grupės darbuotojas: Birutę
Kauspėdaitę, Laimą Janušaitienę, Audronę Kudžmienę, bei 12-os
grupės darbuotoją Gražiną Janulevičienę. Taip pat sveikinu
socialinius darbuotojus: Kęstutį Alkimavičių, Giedrutę
Merkevičienę, Daną Čapskienę, Editą Kavaliūnaitę ir socialinio
darbuotojo padėjėją Viliją Rucevičienę.
Dienos tarsi snaigės krenta,
Taip ir metai tirpsta pamažu,
Pasitinkant vaiskią Naujųjų metų šventę,
Te išlieka tai, kas gera ir gražu!
Globos namų gyventojas Renatas Burkšaitis

Tegul Naujieji metai būna
Kilnaus prasmingo darbo kupini.
Nėra gyvenime didžiausios laimės
Kai pats save žmogus kitiems išdalini.
Gyvenimą mylėti reikia širdimi.
Naujametiniai linkėjimai nuo butų gyventojų
butų darbuotojams

Ateis Kalėdos ir prisilies prie visko –
Prie medžio, prie akmens,
Prie grumsto, duonos ir širdies.
Ateis Naujieji metai.
Tebus jie saulėti ir šviesūs
Šakelėj eglės, vasaros daiguos,
Tegul atneš, ko metų metais ieškai,
Ir laimė telydės visuos darbuos.
Gerų Švenčių.
2 gr. darbuotojai ir gyventojai

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
Vilties ugnis lyg pranašas paguodos.
3-os grupės gyventojai ir darbuotojai sveikina visus
su gražiausiomis metų šventėmis

Daug laimės ir džiaugsmo
Gerumo širdies
Linkiu Jums kasdieną
Neprarasti vilties.
Su Naujaisiais metais visus gyventojus
sveikina globos namų tarybos pirmininkas
Narvydas Paulionis

Atšuoliuoja arklio metai
2014-ieji pagal kinų kalendorių yra medinio Arklio metai. Jie prasideda 2014 m.
sausio 31 d. Kadangi medis yra susijęs su žalia spalva, tai ir 2014 metai vadinami žaliojo
medinio Arklio metai.
Arklys myli savo nepriklausomybę. Tai vienas iš temperamentingiausių, greičiausių ir
judriausių ženklų, visuomet ieškantis naujų įspūdžių. Todėl 2014 metai visiems be išimties
bus pilni gyvybiškos jėgos ir dvasingumo. Gyvenimas bus truputį neramus, pilnas
netikėčiausių situacijų ir įvairių nuotykių. Pagrindinis metų žodis – “veiksmas”. Svarbiausia
– neužsisėdėti vienoje vietoje ir stengtis. Gyvenimas bus greitesnis, neretai pasitaikys stresų,
tad tam reikia pasiruošti iš anksto.

Su Šv. Kalėdomis ir Naujais metais sveikinu mūsų nuoširdžius gerbiamus
vadovus: Didvyžių socialinės globos namų direktorių Rimvydą Žiemį,
direktoriaus pavaduotoją socialiniam darbui Oną Budrienę, socialinio darbo
padalinio vedėją Renatą Mališkienę, vyriausiąją socialinę darbuotoją Aušrą
Buzienę ir mūsų grupės socialinę darbuotoją Giedrutę Merkevičienę. Visiems
Jums su pagarba nuoširdžiai linkiu daug laimės, sėkmės ir ilgų džiaugsmingų
metų Jūsų prasmingame asmeniniame gyvenime.
Gyventojas Kazys Kružinauskas

Humoras ir Zodiako ženklai
Horoskopą sudarė astrologas Edvardas. www.horoskop.lt
Avinas (03.21 – 04.20)
Nors Avinai nepasižymi ypač subtiliu humoro jausmu, juos prajuokinti nesunku. Dauguma Avinų juoksis iš kiekvieno
pokšto bet kokioje kompanijoje. Ir juoksis taip nuoširdžiai, kad nuoširdžiau nesugalvosi. Jie save laiko neginčijamu
autoritetu, tad be jokių drovėjimųsi pasakoja ir klausosi „riebių“ anekdotų.

Jautis (04.21 – 05.21)
Stengiasi prisitaikyti prie savo pašnekovo arba kompanijos ir gerai jaučia, kada reikia juoktis ir kada ne. Moterys –
Jaučiai retai atsimena anekdotus, bet kikenančioje kompanijoje juokiasi iš širdies, netgi jeigu nelabai supranta juoką
arba anekdotas joms atrodo nejuokingas. Vyrai Jaučiai juoksis tik iš to, kas iš tikrųjų jiems atrodo juokinga. Juokinga
jiems tada, kai nesijuokti neįmanoma. Jaučiai retai suvokia subtilų humorą – jiems patinka paprastas, kartais netgi
juodas.

Dvyniai (05.22 – 06.21)
Štai kas tikrai vertina subtilią materiją – ir humoras ne išimtis. Ypač jei Dvyniai yra vienoje kompanijoje su
Vandeniais ir/arba Svarstyklėmis. Dvyniai bet kokioje kompanijoje sugeba sukelti juokingų frazių ir komentarų
laviną. Jiems, kaip ir Vandeniams, labiausiai patinka originalūs ir dar negirdėti juokeliai, pokštai. Gali tiesiog
pokalbio eigoje sukurti anekdotus ar šiaip pamokančias istorijas. Pašnekovui belieka tik spėlioti, ar Dvyniai visa tai ką
tik sugalvojo, ar tai yra istorijos iš gyvenimo.

Vėžys (06.22 – 07.22)
Vėžiai yra subtilios natūros, ypač moterys. Jie nemėgsta grubių ir ciniškų juokų – labiau patinka „geraširdiški“
juokeliai. Vėžiai vertina subtilų, ne visiems suprantamą humorą. Nebandykite prajuokinti jų „gauruotais“ anekdotais –
iš mandagumo jie, žinoma, nusišypsos, bet vargu ar tai suteiks jiems malonumą. Kompanijose Vėžiai kur kas dažniau
klausosi juokų, nei pasakoja. Jeigu pasakoja patys, tai subtiliai ir labai taikliai.

Liūtas (07.23 – 08.23)
Liūtės moters požiūris į juokus priklauso nuo jos nuotaikos. Kuo suprantamesnis anekdotas ar pokštas, tuo lengviau
ją prajuokinti. Jeigu Liūtė gerai nusiteikusi, ji juoksis netgi iš lėkštų ir ne visai padorių anekdotų. Garantuota gera
nuotaika ne tik klausytojui, bet ir pasakotojui! Vyrai Liūtai visada stengiasi tapti kompanijos širdimi. Kad tai pasiektų,
pasakos tokius pokštus, kurie bus suprantamiausi būtent tai kompanijai. Pačius Liūtus vyrus prajuokinti lengviausia
suprantamomis, trumpomis ir aštriomis frazėmis ir anekdotais – jie nemėgsta ilgų istorijų.

Mergelė (08.24 – 09.23)
Mergelės mėgsta juokauti, nes giliai įsitikinusios, kad juoktis sveika. Profesinio, mokslinio ir medicininio humoro
gerbėjai. Patikusius anekdotus jie atsimena vos ne pažodžiui. Pasakoja visada į temą. Mergelės labai aštraus proto –
neretai ginčo priešininką gali nuginkluoti viena taiklia fraze. Ta frazė gali tapti nauju anekdotu. Geriausia Mergelę
prajuokinti jos pačios ginklu – aštriu cinišku pokštu.

Svarstyklės (09.24 – 10.23)
Aštraus proto moterys Svarstyklės neretai tampa kompanijos širdimi. Jeigu toje kompanijoje dar bus Vandenių ir
Dvynių, juokas kompanijoje nenutils. Svarstyklių galvoje visuomet yra daugybė juokų, kuriuos jos sumaniai
kombinuoja, sumąstydamos ką nors naujo ir originalaus. Svarstykles prajuokinti galima tik originalumu – ir
nenustebkite, kad jų reakcija bus tik šypsena. Garsus juokas pačioms Svarstyklėms nėra dažnas. Garsiausiai jos
kvatoja iš savo pačių pokštų.

Skorpionas (10.24 – 11.22)
Skorpionai stengiasi neatsilikti nuo „srovės“ – tai galioja ir humorui. Jie žino naujausias „aktualijas“, pokštauja
kūrybiškai. Savo galvoje visada turi nemažą anekdotų ir šmaikščių frazių kolekciją, kurias aktyviai naudoja pagal
situaciją. Nepaisant, kad Skorpionai supranta ir vertina subtilias materijas, jie nevengia ir nepadorių anekdotų. Tiek
vyrai, tiek moterys Skorpionai į bendravimą sumaniai įpina juokingas ir šmaikščias frazes, tuo sužavėdami savo
pašnekovą. Patį Skorpioną prajuokinti nėra lengva – tam reikia originalumo. Ir nesvarbu, tai subtilus humoras ar
ciniškas – jis visada įvertins išties gerą humorą.

Šaulys (11.23 – 12.21)
Geriausiai Šauliai priima laiko patikrintus anekdotus ir pokštus. Patys Šauliai kartais pajuokauja ir ne visai vykusiai.
Jų pomėgis rėžti tiesą į akis jaučiasi ir humore – pajuokavimai neretai pereina į priekaištus. Jeigu norite prajuokinti
Šaulį, geriausia pasakoti patį geriausią ir juokingiausią anekdotą – Šaulys iš širdies pasijuoks, netgi jeigu jau girdėjo
tą anekdotą anksčiau.

Ožiaragis (12.22 – 01.20)
Ožiaragiai retai tampa kompanijos širdimi ir retai pasakoja anekdotus. Tačiau gerus pokštus, sąmojus ir anekdotus jie
moka vertinti. Ožiaragiai turi gerą atmintį, todėl stenkis nekartoti to paties anekdoto keletą kartų – jiems pasidarys
neįdomu klausytis. Tačiau jis yra kaip reta geras ir dėmesingas įdomių pasakojimų ir istorijų klausytojas.

Vandenis (01.21 – 02.19)
Nieko nėra lengviau kaip prajuokinti moterį Vandenį. Patys Vandeniai gali prajuokinti bet ką, pasakodami jie sugeba
pritraukti kitų dėmesį ir sužavėti. Vyrą Vandenį prajuokinti sunkiau – jis vargiai besijuoks iš riebių pokštų, tik
nusišypsos išgirdęs seną anekdotą. Užtat prideramai įvertins gerą, sveiką humorą ir pašnekovo protinius sugebėjimus.
Patys Vandeniai nesiskundžia proto aštrumu – jie puikiai sugeba sugalvoti naujus pokštus ir anekdotus.

Žuvys (02.20 – 03.20)
Vyrai Žuvys neretai tampa kompanijos širdimi, ypač jei kompanija moteriška. Labiausiai mėgsta papasakoti
„pusriebius” anekdotus. Žuvis prajuokinti nesunku, ypač moteris. Tačiau jos išgirstus juokus po to apgalvoja, lygina
su savimi. Dėl to reikėtų atsargiau juokauti blondinių, storulių ir panašiomis temomis. Tuo metu pasijuoks, tačiau gali
pasijausti ir nepatogiai. Ir paskui visa tai aptars su draugėmis.

Mieli gyventojai,
Lai 2014-aisiais išsipildo visos šviesios viltys,
te žydi vien tik geras žodis, te džiugina
kiekvienas darbas, tegul prasmingos būna
dienos, o laimė-dažnas jūsų svečias.
Sveikina 4-os grupės gyventojai ir darbuotojai

Eina vyras gatve, žiūri - arklys stovi. Pasiėmė arklį ir eina toliau. Sutinka policininką. Šis sako:
- Ką tu veiki su tuo arkliu?
- Radau gatvėje. Nežinau, ką su juo daryti.
- Nuvesk jį į zoologijos sodą.
Kitą dieną policininkas sutinka tą patį žmogų su arkliu.
- Juk sakiau tau, nuvesk arklį į zoologijos sodą.
- Zoologijos sode buvome vakar. Šiandien veduosi į kiną.

Mielieji, sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su
Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais. Tegul
niekuomet nepritrūksta Jums džiaugsmo ir šilumos.
Tetampa Jums tvirta atrama išmintingi draugai ir
patikimi partneriai. Meilė telydi Jūsų šeimas,
jaukumas – Jūsų namus, o sėkmė – Jūsų darbą.
Vyresnioji socialinė darbuotoja Aušra Buzienė

KAD

B ŪT Ų L I N K S M I A U . . .
Naujų metų
Likus visai nedaug laiko iki Naujųjų metų, močiutei atvežė mylimą
anūką.
pietūs,
Po kelionės pavargusį berniuką paguldė miegoti.
tai vakarienė,
Kai jis prabudo piktas ir irzlus, močiutė pasakė:
- Jei nesiožiuosi, Kalėdų Senelis tau dar atneš dovanų - bokštinį kraną.
kuri baigiasi
- Šaunu! - nudžiugo anūkas. Dabar turėsiu du.
pusryčiais...
- Kodėl du? - nusistebėjo močiutė.
- Vieną jau radau po tavo lova - atsakė anūkas.

Grįžta iš darželio mažasis sūnus. Visas apdraskytas.
Veidelis apdraskytas, rankytės apdraskytos,
kaklas su krūtine ir tie apdraskyti…
- Kas atsitiko? - klausia tėvas.
- Supranti, pas mus buvo Kalėdų senelis. Atnešė dovanų.
Paskiau šokom rateliu aplink eglutę.
- Na, tai kas?
- Eglutė didelė, o mūsų mažai…

2014 metų laimės receptas
Paimkite didžiulę taurę ir supilkite pasitikėjimą,
bendravimą ir bendradarbiavimą, paskui –
malonumą, linksmumą ir gerą išvaizdą. Viską
gerai suplakite. Tada supilkite geras manieras ir
discipliną. Viską atsargiai sumaišykite ir supilkite
į 15 cm gylio ir 45 cm skersmens apvalią formą ir
kepkite 200 °C karštumo orkaitėje visą savaitę.
Baigę kepti, atsargiai išimkite ir išbarstykite savo
grupėse.

Kalėdų senis sėdėjo prie eglutės
miesto aikštėje ir kalbino vaikus, ko
jie norėtų Kalėdoms. Staiga prie jo
priėjo jauna mergina ir atsisėdo ant
kelių. Senis kiek nustebo, bet
kadangi ji labai meiliai jam
šypsojosi, tai visgi paklausė: „Na, o
ko tu norėtum Kalėdoms?“ – „Kai
ko savo mamai“, – atsakė ši. „Kaip
gražu iš tavo pusės“, – nusišypsojo
Senis. – „Tai ką gi jai padovanoti?“
– „Žentą“.

Namų darbams mokytoja davė užduotį parašyti
rašinį tema “Žiema”. Onutė skaito savo rašinį:
Žiema, už lango krenta snaigės, visur balta balta…
Mokytoja:
- Sėskis, Onute, labai gražu, rašau tau 10.Jonuk,
dabar tu savo paskaityk. Jonukas skaito savo
rašinį: Žiema, už lango stovi senis besmegenis,
zylės lesa
lašinukus…
- Sėskis,Jonuk, gan neblogai, kaip tau. Rašau tau
8.Na, o dabar tavo eilė, Petriuk.
- Aha,skaitau…
Žiema…Taip šalta šalta…Užšalo ežerai, ant ledo
naktį poruojasi
vilkai…
- Petriuk. Kaip negražu, kaip nepatogu.
- Aišku nepatogu. Letenos tai slysta

Šventinį laikraščio priedą rengė socialinės darbuotojos Edita Kavaliūnaitė ir Dana Čapskienė
Didvyžiai, tel.: ( 8-342)20521
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