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Atrodo, kad tik prieš savaitę 
buvo rugsėjis, o iš tiesų jau 
praėjo visas ruduo. Atėjo žiema. 
Iškrenta pirmasis sniegas, keliai, 
pasidengia plonu ledo sluoks-
niu. Artėja visų laukiamos Šv. 
Kalėdos. Kam jos gali nepatikti? 
Namai pradeda kvepėti man-
darinais ir cinamonu, prekybos 
centrai papuošiami aukščiausio-
mis eglėmis bei mirgančiomis 
lemputėmis, mokykloje kabi-
netai dekoruojami jaukiomis 
kalėdiškomis dekoracijomis, o 
mokytojai pasidaro atlaidesni 
ir supratingesni. Visų laukia 
dovanos iš artimiausių draugų.

Mes visi laukdami Kalėdų  
tampame linksmesni ir džiaugs-
mingesni, galbūt net geresni.  
Prieš Kalėdas prasideda Adven-
tas. Adventas – tai nuostabus 
ir stebuklingas laikotarpis, per 
kurį siūlau atlikti kuo daugiau 
gerų darbų:  būti neabejingiems 
ir padėti aplinkiniams žmo-
nėms, kuriems reikia pagalbos. 
Taip pat nuveikti daug smagių 
dalykų, pavyzdžiui, pastatyti 
sniego senį, nučiuožti nuo kalno 
su rogutėmis, išsikepti imbieri-
nių sausainių ir papuošti savo 
namus. Be to, Adventas ir Ka-
lėdos yra puiki proga praleisti 
laiką su savo šeima, ar giminai-
čiais, seniai matytais draugais ir 
padėkoti už jų rūpestį, pagalbą, 
meilę. 

Nors 2014 metai eina link pabai-
gos, tačiau mokslo metų praėjo 
tik trečdalis. Kai pagalvoji, kad 
jie tiesiog skriete praskries, pa-
sidaro šiek tiek liūdna.  Bet juk 
laukia daugybė renginių, sma-
gių akimirkų su klase. 

Aš, kaip mokyklos mokinių 
tarybos pirmininkė, pažadu 
pasistengti, kad likusieji moks-
lo metai būtų įdomūs, ne tokie 
sunkūs ir galbūt įvesti šiek tiek 
naujovių. 

Linkiu šaltas žiemos pūgas ir 
speigus sušildyti šiltais prisimi-
nimais, jaukių bei gražių Kalė-
dų.

Austėja
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Muzikos mokytoja Diana Narienė: 

1. Kalėdos- jaukumas, ramumas, seniai matytų  
žmonių sutikimas.

2. Vaikystėje per Kalėdas laukdavau dovanų
3. Mano mėgstamiausias patiekalas buvo ku-

čiūkai, o nemėgstamiausias silkė.
4. Taip, eidavome Kalėdų  rytą į bažnyčią.
5. Laukdavau pačių įvairiausių dovanų,  pavyz-

džiui- lėlyčių, meškučių
6. Aš ir dabar tikiu Kalėdų Seneliu.

7. Mano įsimintiniausios Kalėdos buvo,  kai 
jau pati turėjau vaikučių ir matydavau,  kaip 
jie laukia Kalėdų.

8. Šiemet kūčias-Kalėdas švęsiu kaip ir visado 
šeimos rate,  ramiai.

9. Mokytojams ir mokiniams palinkėčiau ra-

mybės susitaikymo, darnos.

Direktorė Aušra Venskuvienė  
(žmogaus sauga )

1. Kalėdos man reiškia šilumą, šviesą, šeimą, 
jaukumą.

2. Kalėdas švęsdavau su tėvais ir tai visada 
būdavo šeimos šventė.

3. Nebuvau išranki, taigi viskas buvo skanu.
4. Aš į bažnyčią eidavau įvariai vienais metais 

Kūčių vakarą, o kitais metais Kalėdų rytą. 
Kaip išeidavo.

5. Dovanų laukdavau, tačiau visos būdavo ge-
ros todėl visada žinojau, kad Kalėdų Senelis 
atneš tikrai geras dovanas.

6. Kalėdų Senelis visada buvo mano širdyje, 
visada juo tikėjau todėl mano tikėjimas ne-
išblėso ir aš vis dar juo labai tvirtai tikiu.

7. Įsimintinos Kalėdos yra visos, nes jos būna 
vieną kartą metuose ir visos jos vienaip ar 
kitaip yra nuostabios ir įsimintinos.

8. Kūčias - Kalėdas šiais metais švęsiu kaip ir 
visada kartu su šeima.

9. Artėjančių švenčių proga visiems norėčiau 
palinkėti šiltų, šviesių, jaukių ir laimingų 

Kalėdų.

1. Ką jums reiškia žodis Kalėdos?
2. Kaip jūs švęsdavote Kalėdas vaikystėje?
3. Koks mėgstamiausias valgis būdavo jums per Kū-

čias? Koks nemėgstamiausias?
4. Ar Kūčių vakarą, ar Kalėdų rytą eidavote į bažnyčią?
5. Kokių dovanų laukdavote iš Kalėdų Senelio?
6. Kada nustojote tikėti Kalėdų Seneliu? Kaip tai nuti-

ko?
7. Kokios jums buvo įsimintiniausios Kalėdos gyveni-

me? Papasakokite trumpai.
8. Kaip šiemet švęsite Kūčias - Kalėdas?
9. Ką palinkėtumėte mokytojams, mokiniams artėjan-

čių švenčių proga?

Artėja šventos Kalė-
dos- jaukumo, gerumo, 
šilumos, draugystės me-
tas. Kalėdų laukia visi 
vaikai... bet ar jų laukia 
mūsų mokyklos moky-
tojai?  Apie malonias Šv. 
Kalėdų akimirkas vaikys-
tėje kalbėjomės su keletu 
mūsų mylimų mokytojų.

Anglų kalbos mokytoja  
Vitalija Gaubytė:

1. Kalėdos – šeima, namai, dovanos.
2. Vaikystėje per Kalėdas visada būdavo eglutė,  

kepdavome kūčiukus, mokykloje rašyda-
vome atvirutes vieni kitiems, keisdavomės 
dovanomis.

3. Mano mėgstamiausias valgis buvo kūčiukai, 
o nemėgstamiausias -  ausytės (tai tokie virti-
nukai su grybais).

4. Taip, eidavome Kalėdų rytą į bažnyčią.
5. Per Kalėdas negaudavau dovanų, nes nebu-

vo tokios galimybės.
6. Šeštoje klasėje nustojau tikėti Kalėdų seneliu.
7. Buvo labai šalta apie -16 celcijaus ir mes Ka-

lėdų rytą važiavome į mišias, į bažnyčią , ki-
šenėse turėjome kūčiukų. Aš pati buvau dar 
maža ir man bažnyčia atrodė labai didelė.

8. Šiemet kūčias,  Kalėdas švęsiu su šeima,  su 
savo brolio šeima.

9. Mokytojams ir mokiniams palinkėčiau ramy-
bės, sveikatos, meilės, gero ūpo ir visada 

siekti  savo tikslų.
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Štai kaip šią šventę vaikystėje švęsdavo mūsų mokytojai.  Pagalvokite,  
kaip jūs švenčiate Kalėdas , kaip Kalėdas švęsite šiemet? Ar Jus jau užvaldė 
Kalėdinė dvasia? Ar atleidote savo priešams ar draugams,  su kurias buvote 
susipykę? Sakoma, kad Kalėdos stebuklų metas...Tad negali žinoti kas nu-
tiks?...

Linksmų ir gražių  artėjančių Švenčių ...

Mokytojas Gintautas Burka (gam-
ta ir žmogus, biologija )

1. Man Kalėdos reiškia gražiausią šventę metuose 
kurią švenčia visa šeima ir susirenka giminės 
bei draugai paminėti šią dieną ir džiaugtis vie-
nas kito draugija.

2. Kalėdos vaikystėje man buvo labai turtingos, 
mane visada aplankydavo Kalėdų Senelis. Mes 
su sese kiekvienais metais rašydavome laiškus 
ir gaudavome labai daug dovanų. Vaikystės 
Kalėdos tai stebuklų metas.

3. Nebuvau išrankus, tačiau skaniausias patiekalas 
buvo silkė su grybais ir kūčiukai su kisieliumi. 
Nemėgstamų patiekalų ar valgių neturėjau.

4. Į bažnyčią eidavau su tėvais Kūčių vakarą.
5. Laukdavau įvairių dovanų, tačiau didžiausias 

troškimas būdavo gauti Lego konstruktorių.
6. Kalėdų Seneliu jau netikiu seniai, nes vieną 

vakarą prieš Kalėdas mačiau kaip mama deda 
dovanas po eglute. Nenusiminiau, tačiau nuo 
to laiko ir netikiu Kalėdų Seneliu.

7. Man kiekvienos Kalėdos yra įsimintinos, nes aš 
jų laukiu visus metus ir ši šventė reikalauja labai 
didelės kantrybės.

8. Švęsiu įprastai su šeima ir lauksiu kada aplankys 
Kalėdų Senelis.

9. Visiems visiems norėčiau palinkėti geros nuo-
taikos, šilumos, jaukumo, šventinio susikaupi-

mo ir visų svarbiausia Kalėdinio stebuklo. 

Mokytojas Arvydas Novikas (anglų k. )

1. Kalėdos man reiškia šeimos šventę, karštą vyną ir 
dėlionę su mažiausiais, nes šeimoje mes turėjo-
me tokią tradiciją nusipirkti dėlionę ir ją dėlioti su 
draugais.

2. Vaikystėje Kalėdas švenčiau kaip šeimos susibūri-
mo šventę, visada aplankydavo giminės, o kartais 
mes svečiuodavomės pas draugus ar atvirkščiai.

3. Mėgstamiausias mano valgis per Kūčias buvo kū-
čiukai su aguonpieniu.     Nemėgstamiausias valgis 
buvo tirštas spanguolių kisielius.

4. Dažniausiai bažnyčioje lankydavausi Kalėdų rytą.
5. Per Kalėdas iš Kalėdų Senelio laukdavau žaidimų, 

įvairių žaislų juk visgi buvau dar vaikas.

6. Kalėdų Seneliu tikiu ir dabar, mano tikėjimas juo 
neišblėso dar nuo vaikystės laikų. Kalėdų Senelis 
juk buvo pagrindinis herojus per Kalėdas, jis buvo 
ir yra didžiausias vaikų džiaugsmas.

7. Įsimintinų vienintelių Kalėdų išskirti negaliu, nes 
visos jos yra šventiškos ir skirtingos. Pasirinkti vie-
nas geriausias Kalėdas man yra per sunku.

8. Šiemet Kalėdas taip pat švęsiu su šeima, namų 
aplinkoje.

9. Visiems mokytojams, mokiniams norėčiau palin-
kėti vilties, šviesių minčių ir labai dosnaus Kalėdų 
Senelio.

 Mokytoja Elvyra Masiulienė 
(matematika )

1. Kalėdos tai nuostabus metas kuris man 
reiškia puoselėtas tradicijas, gražią šventę.

2. Vaikystėje Kalėdas švęsdavau labai užda-
ram rate, nes tuo metu nebuvo galima vie-
šai švęsti šios šventės. Kalėdos buvo ir yra 
religinė šventė, todėl niekas mano laikais 
Kalėdų nešventė viešai.

3. Mano mėgstamiausias patiekalas per Kū-
čias buvo žuvis. Nemėgstamiausias silkė.

4. Į bažnyčią eidavau kiekvienais metais Kalė-
dų rytą.

5. Iš Kalėdų Senelio laukdavau pačių įvairiau-
sių, gražiausių dovanų. Ypač per Kalėdas po 
eglute tikėdavausi rasti knygų, nes tai buvo 
viena iš pagrindinių mano norimų dovanų.

6. Kalėdų Seneliu netikiu jau seniai, kai Senelį 
Šaltį atpažinau.

7. Mano įsimintiniausios Kalėdos buvo užsie-
nyje Prancūzijoje ( Paryžiuje ).

8. Šiais metais Kalėdas švęsiu su visa šeima 
savam ir draugų rate.

9. Mokiniams ir mokytojams artėjančių šven-
čių proga norėčiau palinkėti daug dovanų, 

šypsenų, dešimtukų, laimės ir sveikatos.
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Nr.  1 Šiaurės šalių  
literatūros savaitė

Skaitymo diena
Lapkričio 10 dieną 

visa mokykla pasinėrė 
į šiaurės šalių literatū-
ros pasaulį. Literatūros 
savaitė šiemet Lietuvoje 
yra rengiama jau netgi 
septynioliktą kartą. Šiais 
metais labai daug skaito-
ma apie trolius mumius. 
Tai mieli, apvalių formų, 
su šiek tiek panašiomis į 

hipopotamo nosimis pa-
darėliai. Apie juos rašan-
ti labiausiai žinoma šve-
dų - suomių rašytoja ir 
dailininkė Tuvė Janson. 
Šiais metais trolių mu-
mių tema dar labiau pa-
brėžiama, nes minimos 
šimto metų rašytojos gi-
mimo metinės. Na ir kas 

dėjosi šią skaitymo dieną 
mūsų mokykloje?

Kiekvienai klasei 
buvo paskirta kita klasė 
kuriai jie skaitys trumpą 
pasakojimą apie trolius 
mumius. Pirmadienio 
rytą susirinkę  mokiniai 
ėjo į klases ir skaitė. Juos 
šiltai sutiko kitų klasių 
mokiniai ir mokytojai. 

Už skaitymą mokiniai 
gavo vaišių ir pagyrimą. 
Paskaitę pasakojimus 
mokiniai grįžo į klases, 
kuriose jau veikėjais su-
siskirstę klasės draugai 
skaitė ilgesnį pasako-
jimą vaidmenimis. Tie 
pasakojimai dažniausiai 
buvo iš Tuvės Janson 

trolių mumių knygų se-
rijos. Visą pirmą pamoką 
visa mokykla,  kiekviena 
klasė, kiekvienas moki-
nys skaitė šiaurės šalių 
rašytojų ištraukas apie 
trolius mumius. Visiškai 
pasinerti į trolių mumių 
pasaulį padėjo kiekvie-
no mokinio dar prieš 
šią savaitę pieštos trolių 
mumių iliustracijos. Vė-
liau jos buvo pakabintos 
visoje mokykloje. Ar at-
kreipėte dėmesį į moky-
klos foje iškabintas mūsų 
visų pieštas iliustracijas, 
tarp laiptų turėklų paka-
bintą milžinišką iškabą 
su trolių mumių atvaiz-
dais.Taip pat keliuose 
aukštuose pakabintos 
dar kelios trolių mumių 
parodos.  

Tikriausiai daugumai 
buvo smagu klausytis 
kitų skaitytų pasakojimų, 
pasinerti į trolių mumių 
pasaulį, paįvairinti dieną 
mokykloje ir nesimokyti 
pamokos, o klausytis  ir 
skaityti pasakojimų apie 
trolius. Tikriausiai mūsų 
mokykloje galėtų būti 
daugiau tokių teminių 
savaičių kaip ši.
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•	 Antrokas-	prieš	roko	muziką	nusi-
statęs	žmogus.

•	 Apibūdinti	 –	 suręsti	 stogą	 virš	
galvos.

•	 Atklysti	–	ištaisyti	klaidą.
•	 Atlieka	 –	 atsilikęs	 nuo	 pagrindi-

nės	grupės	bėgikas.
•	 Atžala	–	atlyginta	žala.
•	 Lengvapėdis	–	greitas	bėgikas.
•	 Mėnesiena	–	mėnesį	statoma	sie-

na.
•	 Morka	 –	 senio	 besmegenio	 veido	

papuošalas.
•	 Žurnalistas	 –	 skaitantis	 tik	 žur-

nalus.
•	 Byloti	–	tvarkyti	bylas.

•	 Bevalė	 –	 sugadinta	 meškerė	 (be	
valo).

•	 Čiaudėti	–	atsisveikinti	itališkai.
•	 Darbymetis	 –	 darbo	 metimas,	 jo	

nutraukimas.
•	 Dominuoti	–	žaisti	domino.
•	 Estetika	–	estų	etika.
•	 Ilgaplaukis	–	ilgų	distancijų	plauki-

kas.
•	 Išvaduoti	–	daryti	išvadas.
•	 Keltuvas	–	žadintuvas.
•	 Krepšininkas	–	žmogus,	apsikars-

tęs	krepšiais.
•	 Roplys	–	žemdirbys	auginantis	ro-

pes.

-	Padavėjau,	mano	sriuboje	paskendęs	vabalas!
-	Taip,	vabalai	prasti	plaukikai.

Pagauna	senis	auksinę	žuvelę	ir	
toji	 kaip	 įprasta	 siūlo	 išpildy-
ti	 tris	 norus.	Senis	 pakrapštė	
makaulę: 
-	 Noriu	 vilos	 prie	 Viduržemio	
jūros,	 milijono	 baksų	 ir	 blondi-
nės...	Tai	čia	pirmas	noras...	
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Nr.  1 Poliarinė lapė
Poliarinės lapės priklauso šuninių šei-

mai, tačiau yra mažesnės, ir, užuot vi-
jusios grobį, dažnai jį puola kaip katės. 
Poliarinės lapės aptinkamos Arkties bei 
tundros regionuose, kurie driekiasi per 
šiaurinę Europą, šiaurinę Aziją bei Ši-
aurės Ameriką.

Būdingos dvi spalvinės atmainos: 
žiemą kailis baltas, slepiantis sniego 
ir ledo fone ir šviesiai rudas, melsvo 
atspalvio kailis.

Dėka savo storo kailio ir plaukuotų letenų 
poliarinė lapė gali išgyventi net iki –50 °C temperatūroje.

Lapės guolius daro tundroje. Pustant išsikasa urvą sniege.
Dėl poliarinų lapių medžioklių šių gyvūnų skaičius siekia apie 2000.
Poliarinės lapės minta daugiausia graužikais, paukščiais, jų kiaušiniais, iš-

mestais į krantą ruonių lavonais, lemingais, tačiau gaudo ir paukščius, o bado 
prispirtos maitinasi ir vaisiais, sėklomis, vabzdžiais, žuvimis, visokiomis atlie-
komis.

Apie šiuos gyvūnus rašau todėl, kad jie yra reti ir nykstantys dėl šiltėjančio kli-
mato. Mes turime daryti viską, kas padėtu išsaugoti šiuos gražius gyvūnėlius.

Šermuonėlis
Šermuonėliai priklauso kiauninių 

šeimai.
Šie gyvūnėliai dažniausiai gyvena 

iki 8-10 metų.
Minta pelėmis, pelėnais, vande-

niniais pelėnais ir žiurkėmis. Ėda 
ir varles, žiogus, sliekus, vabz-
džių lervas, smulkius paukš-
čius, jų jauniklius, kiaušinius. 
Šermuonėliai kartais patys patampa maistu kitiems. Juos gali gaudyti 
lapės, usūriniai šunys, plėšrieji paukščiai. Pastarąjį dešimtmetį šermuonėliai 
nukenčia dėl šiltų ir besniegių žiemų. Lapkričio-kovo mėnesiais šermuonėliai, 
būdami baltos spalvos, tamsiai pilkoje aplinkoje lengvai pastebimi plėšrūnų, 
todėl besniegėmis žiemomis žūva daug šių žvėrelių.

Paplitęs visoje Lietuvoje, tačiau niekur nėra dažnas, kai kur netgi labai retas.
Šermunėliai yra gražūs  tiek vasarą, tiek žiemą kai pakeičia kailiuką.
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Aš, Roberta, kartu su Jumis „keliausiu“ 
po žemynus ir šalis.  Šį kartą aplankyki-
me Laplandiją.

Laplandija yra šiaurinėje Skandina-
vijos pusiasalio dalyje prie Šiaurės po-
liarinio rato ir laikoma samių gimtine. 
O samiai arba lapiai yra Skandinavijos 
vietiniai gyventojai, turintys savo uni-
kalią kultūrą. Jie kalba samių kalba, 
kurią nemaža dalis gyventojų jau yra 
pamiršę.

Laplandija yra ant poliarinio rato. 
Čia matomi tokie unikalūs gamtos reiš-
kiniai kaip „baltosios naktys“, kai saulė 
ne nusileidžia, o šviečia danguje kaip 
dieną. „Juodosios dienos“ – kai saulė 
nepateka ir dieną yra tamsu kaip naktį. 
Kuo toliau į šiaurę nuo Poliarinio rato, 

tuo daugiau metuose baltųjų naktų ir 
juodųjų dienų.

Netoli nuo Suomijos miestelio Ro-
vaniemio yra ir Kalėdų senelio namas. 
Tačiau įdomiausia būtų apsilankyti ša-
lia miestelio įkurtame Kalėdų senelio 
parke. Didžiulėje uoloje (požeminiame 
urve), kuriame telpa visas pramogų pa-
saulis.

Neatskiriama Laplandijos dalis – el-
niai. 200 000 stiprių elnių banda – gy-
vybiškai svarbus samių pragyvenimo 
šaltinis. Laplandijos danguje sklando 
kilnusis erelis, o miške galima užtikti 
mešką. Žinoma, skirtingi Laplandijos 
regionai skiriasi klimatu, tačiau gamtos 
grožis pakeri visur. 

Šį kraštą jau spėjo aplankyti ir mano 
klasiokė Paulė. Kokių įspūdžių kupina ji 
grįžo iš tolimo krašto?

Paule, ar tau patiko Laplandija?
Esu aplankiusi daug šalių, bet Lap-

landija patiko labiausiai. 
Papasakok apie savo kelionę.
Iš viso kelionė truko penkias dienas. 

Na, iš pradžių, nuo ankstaus ryto važia-
vome autobusu per Lietuvą, Latviją ir 
Estiją. Vėliau, keltu iš Talino persikėlė-
me į Suomiją, o iš čia tiesiai į Laplandi-
ją pas Kalėdų Senelį. Mano broliui ten 
ypač patiko. Vėliau su sniegomobiliais 
važiavome į haskių fermą.

O ką jūs veikėte pas Kalėdų Senelį?
Ten buvo didelis zoologijos sodas su 

daug gyvūnų. Nors jų buvo tikrai labai 
daug, labiausiai įsiminė baltoji meška. 



Laplandija
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Ji buvo šiek tiek baisoka. Kai apžiūrėjome zoologijos sodą, 
ėjome į tvartą, pas elnius ir ten matėme tiek didelių grės-
mingų elnių, tiek visai mažiukų, mielų elniukų. O pats 
tvartas buvo taip gražiai, šventiškai papuoštas, kad net 
nepamanytum, jog ten tvartas.

Sakei, kad važiavote su sniegomobiliais į haskių fer-
mą. Ar patiko?

Taip, labai. Tik sniegomobiliai važiavo taip greitai, kad 
vėjas vos nenupūtė mano kepurės, bet vis tiek mielai pa-
kartočiau tokį nuotykį dar kartą. O haskių fermoje buvo 
daug mažyčių ir gležnučių haskių veislės šunyčių. Su mie-
lu noru būčiau  paėmusi bent vieną iš jų į namus.

Kas ten buvo kitaip nei Lietuvoj?
Aišku buvo labai šalta, reikėjo vaikščioti su didžiulė-

mis, šiltomis striukėmis ir batais. Iš tikrųjų reikėjo labai 
šiltai apsirengti. Šiltą kepurę tiesiog būtina turėti, kad au-
sys nenušaltų:)

Gal atsimeni kiek maždaug ten buvo laipsnių šalčio?
Apie 30 laipsnių šalčio.
Koks buvo didžiausias iššūkis, su kuriuo susidūrei 

keliaudama?
Turbūt tai, kad reikėjo su savimi turėti labai šiltų rūbų. 

Apsirengus jais, ne visada juk jautiesi patogiai.
O kokių neįprastų patiekalų ten skanavote?
Ragavome elnienos, bet nepatiko, tačiau vis tiek val-

giau, nes buvau labai išalkusi.
Ar norėtum ten sugrįžti ir jei taip, tai kodėl?
Taip, nes ten buvo labai linksma ir man, ir broliui, ir 

mamai. Pakartočiau visą kelionę dar kartą, nežiūrint į tai, 
kad ši kelionė tikrai nebuvo pigi.

O kur jūs gyvenote? Gal  teko miegoti ledo namelyje 
iglu?

Ne, mes apsistojome įprastame viešbutyje, bet labai bū-
čiau norėjusi nors vieną dieną pagyventi iglu.

O kodėl pasirinkote važiuoti būtent į Laplandiją?
Nes labai norėjome pamatyti Kalėdų Senelį (ypač bro-

lis) ir tiesiog svajojome aplankyti šį tolimą kraštą, pamaty-
ti daug sniego, didžiules pusnis, storu sniegu padengtus 
miškus - tai yra tikrą žiemą, kuri pas mus jau nedažna.

Paule, ačiū tau už prisiminimus. Tikiuosi, kad skai-
tydami šį skyrelį, mes visi kartu nors šiek tiek pajusime 
Laplandijos šaltuką.



Linkime skaitytojams baltos žiemos  
ir gražių Kalėdinių stebuklų. Laplandija
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Kalėdomis Kvepiantys sausainiai

Gaminimo eiga.

Išsukite cukrų su sviestu. Įmuškite kiaušinį, supilkite medų (jei 
medus kietas, tai jų reiks pakaitinti mikrobangų krosnelėje, kol 
suskystės) ir visk1 gerai dar kartą išmaišyti. Persijotus miltus, 
druską ir kepimo miltelius supilkite į sviesto masę ir atsargiai 
išsukite. Tuomet suvyniokite tešlą į plastikinę plėvelę ir padė-
kite į šaldytuvą 30 minučių. Atšaldytą tešlą iškočiokite maž-
daug 0,5 cm storumo lakštą ir mėgstama formele išspauski-
te sausainius. Sausainius sudėkite į kepimo popieriumi įklotą 
skardą. Įkaitinti orkaitę iki 180 laipsnių ir kepti sausainius 10–
12 min. Skanaus!

Patarimai. Jei mėgstate minkštesnius sausainiu, tai kepkite 
trumpiau arba pačius sausainukus formuokite storesnius. Taip 
pat galima tešlą gardinti (pagal skonį) ir kardamonu, anyžiumi, 
maltais gvazdikėliais ir Iš tešlos išeis 4 skardos sausainių. Jei no-
rite mažiau, mažinkite proporcijas per pusę. Skanaus!

Cinamonas – 2 arbatiniai 
šaukšteliai,
cukrus, rudasis – 200 gramų,
imbieras – 4 arbatiniai šaukš-
teliai,
medus – 300 gramų,
muskatas, maltas – 2 arbati-
niai šaukšteliai,
kiaušiniai – 2 vienetai,
kvietiniai miltai – 800 gramų,
druska,
sviestas – 200 gramų,
kepimo milteliai – 2 arbati-
niai šaukšteliai.

Ar pastebėjote, kad mūsų moky-
klos valgykla  irgi prisitaikė prie ar-
tėjančių Šv. Kalėdų? Pagalvokite 
kaip?

Reikės:
2 kiaušinių,
2 obuolių,
250 g miltų,
2,5 a.š. kepimo miltelių,
150 g cukraus,
100 g sviesto,
2 v.š. medaus,
cinamono pagal skonį.

Gaminimo eiga.

1. Sviestą ištirpinti su medumi.

2. Nulupti ir supjaustyti obuolius.

3. Miltus ir sviestą su medumi gerai išmaišyti.

4. Į tapačią masę įdėti supjaustytus obuolius ir vėl sumai-
šyti.

5.Kitame inde gerai išplakti kiaušinius.

6. Kiaušinius atsargiai pildami sumaišykite su miltais, 
sviesto ir medaus mišiniu.

sKanusis Kalėdų senelio obuolių KeKsiuKas



 
1. Camp Nou - futbolo stadionas Ispanijoje, 

sėdimų vietų net 99 354. 
2. Munich Olympiastadion - atletikos 

stadionas Vokietyjoje, sėdimų vietų 69 
250. 

3. Twickenham Stadium - regbio stadionas 
Londone, sėdimų vietų net 82 000. 

4. Koliziejus - stadionas Romoje, sėdimų 
vietų nuo 50 iki 85 tūkst. 
 

                                                  Vilniaus šv. Kristoforo progimnazija Deimantė Grincevičiūtė 2014‐2015m 

Šūkis 

Mankšta Atspėkite 

Kaip stebime rungtynes? 4 didžiausių stadionų 
pasaulyjePer rungtynes populiaru skanduoti šūkius, 

rėkti, palaikyti savo komandą, miestą ar 
šalį. Jei laimi mūsų komanda- aišku reikia 
atšvęsti. 

 

Mankšta turi prasidėti nuo lėto bėgimo. Po to  po 
truputį  prasideda apšilimas. Mankšta pakelia 
nuotaiką, palengvina kvėpavimą, stiprina imunitetą.
 

 

Greičiau, aukščiau, tvirčiau! 

1. Žaidime dalyvauja 6 žaidėjai ir 1 vartininkas. 
Žaidimo esmė pataikyti  kuo daugiau įvarčių. 
Žaidimo padėtys yra tokios‐ centras, linija, 
pusiaukraščiai  ir kraštai. Žaidimas žaidžiamas 
tiek lauke, tiek sporto salėje. Panašiai kaip 
futbolas, bet žaidžiama viskas rankomis. 

2. Komandinė sporto šaka, kurioje žaidžiama 
kamuoliu. Žaidžiamas aikštelėje, kurioje 2 
komandų žaidėjai stengiasi surinkti kuo 
daugiau taškų, mėtydami kamuolį į specialų 
krepšį. Tai pati populiariausia sporto šaka 
Lietuvoje. 

3. Tai komandinis sporto žaidimas. Kiekvienoje 
komandoje yra po 10 aikštės žaidėjų ir po 1 
vartininką. Žaisti galima visomis kūno dalimis, 
tik ne rankomis (daugiausia žaidžiama 
kojomis, iš kur ir kilo pavadinimas).



 

Sporto žvaigždynas 

Ką krauti į kuprinę? Keliaujame po Lietuvą 
Keliaujant į kelionę reikia turėti: 

1. Vandens 

2. Patogia aprangą ir avalynę 

3. Maisto 

4. Kišeninio peiliuko 

5. Fotoaparatą  

6. Telefoną 

7. Miegmaišio ir t.t. 

 

Šių daiktų tikrai prireiks keliaujant.  Tad paimkite 

 šią atmintinę su savimi, kai ruošitės su klasę į žygį. 

 

 

Būtu smagu numinti dviračiu į Kauną. 
Ten aplankytumėme zoologijos sodą ir 
kitus įvairius muziejus. Po to 
nuvažiuotume prie Stelmužės ąžuolo ir 
aplankytume visą  Rokiškį ir Zarasus. Ir 
vėliau numintume į Klaipėdą, ten 
nueitumėme į Delfinariumą ir kitus 
muziejus. 
 
 
 

Rūta Meilutytė – Lietuvos plaukikė. Daugkartinė šalies 
moterų plaukimo, pasaulio bei Europos rekordininkė. 
Olimpinė, pasaulio ir Europos čempionė.  

Pasiekimai: 

2012 m. gruodžio 13 d. pasaulio trumpo baseino 
čempionate R. Meilutytė 50 m distancijoje krūtine 
iškovojo aukso medalį ir distanciją nuplaukus per 
29.44 s pagerino Europos rekordą.  

2013 m. Monte Karlo tarptautiniame plaukimo 
turnyre Rūta Meilutytė pagerino jai pačiai priklausiusį 
Europos rekordą 100 m plaukimo krūtine rungtyje: 
1:05.20. 

Algirdas Šocikas ‐  boksininkas, bokso treneris, 
daugkartinis Europos, SSRS ir Lietuvos sunkaus svorio 
bokso čempionas. Mirė 2012 m. lapkričio 21 d. 

A. Šocikas ringe praleido 11 metų. Per tą laiką turėjo 
128 kovas ir iškovojo 118 pergalių, iš jų 70 ‐ nokautais. 
A. Šocikas pasižymėjo tobula technika, 
džentelmeniškumu ringe, o 1956 metais pripažintas 
geriausiu Lietuvos sportininku. 
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Žirmūnams – 50
Šiais metais yra minimas Žirmūnų mikrorajono įkūrimo 50-

etis. Rajonas buvo įkurtas  apie 1964 m. Žirmūnų pavadinimas 
buvo paminėtas jau Lietuvos ir Lenkijos Didžiosios Kunigaikš-
tystės laikais. Šiam mikrorajonui priklauso ir mūsų mokykla. 
Tai didžiausia seniūnija pagal gyventojų skaičių visame Vilniaus 
mieste. Sovietmečiu Šiaurės miestelyje stovėjo paprastiems žmo-
nėms neįžengiamos kareivinės. Seniausias šio mikrorajono pasta-
tas yra Centriniai Tuskulėnų dvaro rūmai (1825 m.). Tad galime 
džiaugtis tokiu seną praeitį teikiančiu rajonu. Beje, Žirmūnų pen-
kiasdešimtmetį minės ir mūsų mokykla.

Agnė iš 7a Mano credo „Siek savo svajonės ir įgyvendink ją“

Ugnė iš 7a Mano credo „Niekas gyvenime nenutinka šiaip sau ir 
viskas kas benutiktų yra tik į gera“. 

Julius iš 5e Mano credo „…Iš tikrųjų kokia nauda iš visokių potvy-
nių ar kitokių įdomių dalykų, jei neturi su kuo apie juos 
pasišnekėti…“ (Mikė Pūkuotukas)

Deimantė iš 6b „Visą laiką noriu žiūrėti į priekį ir labai nemėgstu dai-
rytis atgal“.

Roberta iš 5c Nusišypsok ir gyvenimas nusišypsos tau.  

Ignė iš 5e „Nedaryk kitam to, ko nenorėtum, kad tau darytų“.

RAŠo:


