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Redaktorės žodis
Labas! Ar matai, kokiu neapsakomu greičiu lekia mokslo me-

tai? Štai jau ir žiema eina į pabaigą. Na, bet ,,Kristoforo užkuli-
sių“ komanda nemiega ir dirba labai labai daug. Mes pagalvojome 
redakcijoje ir nusprendėme tau parodyti, kas iš tiesų sudaro visą 
laikraščio leidybos komandą. Susipažink su mumis! Esame labai 
organizuoti, ,,faini“ ir draugiški žmogučiai. O dabar nieko nelauk 
ir skubėk skaityti šiame numeryje tau paruoštas naujienas.
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Susitikimas  

su Une Kaunaite
Knygos – tai puslapiai, prirašyti juo-

du rašalu. Jie mums pasakoja pamokan-
čias, juokingas ir įtraukiančias istorijas. 
Taip pat yra puslapių, kurie kalba apie 
„rimtas temas“: psichologiją, chirurgiją, 
fiziką, biochemiją, mechaniką, astrono-
miją. Bet ar dažnai pamatysime vaiką 
ar paauglį, skaitantį tas „rimtas temas“? 
Daug įdomiau pasinerti į grožinės litera-
tūros pasaulį, kur egzistuoja fėjos, vam-
pyrai, vilkolakiai ar žmonės, turintys de-
vynis gyvenimus lyg katės.

Mūsų mokykloje sausio 24 d. lankėsi 
viena iš grožinės literatūros pasaulio kū-
rėjų – rašytoja Unė Kaunaitė. Ji baigė Vil-
niaus licėjų, vėliau studijavo Škotijoje Šv. 
Andriaus universitete, kuriame jai buvo 
suteiktas psichologijos ir socialinės antro-
pologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. 
Taip pat mokėsi ir baigė Kembridžo uni-
verstetą Didžiojoje Britanijoje. Šiuo metu 
Unė Kaunaitė yra ne tik rašytoja, bet ir 
Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio 
patarėja švietimui ir mokslui.

Per susitikimą Unė pasirodė esanti la-
bai draugiška ir atsakė į visus mūsų mo-
kinių užduotus klausimus. Šiuo metu 
kūrėjai yra dvidešimt penkeri metai, o ji 
jau parašė tris knygas: „Sudie, rytojau“, 
„Žmonės iš Alkapės“ bei „Laiškai Elzei“.

Pirmąją knygą – „Sudie, rytojau“ – Kau-
naitė rašė dar mokydamasi dvyliktoje klasė-
je. Ši knyga 2012 metais nominuota „Metų 
knygos“ rinkimuose, o kitais metais buvo 
išleista Brailio raštu. Rašytoja prasitarė, kad 
jos mėgstamiausia knyga iš tų, kurias pati 
rašė, yra „Žmonės iš Alkapės“.

Autorė paminėjo mokykloje patyrusi 
patyčias, todėl labai rimtai į jas žiūri. Joms 
skiriama daug dėmesio ir jos naujausioje 
knygoje „Laiškai Elzei“. Rašytoja susiti-
kimo metu paprašė pakelti rankas tų mo-
kinių, kuriems skaitant buvo liūdna dėl 
anapilin išėjusių gyvūnėlių. Klasėje buvo 
daugybė rankų, pakeltų į viršų. Paskui 
kūrėja paprašė pakelti rankas tų, kuriems 
buvo gaila berniuko, patiriančio patyčias 
iš knygos „Laiškai Elzei“. Rankų buvo kur 
kas mažiau. Unė Kaunaitė sakė, jog vie-
na iš problemų šiuolaikinėje visuomenėje 
yra ta, kad mums gyvūnų gaila labiau nei 
žmonių. Šis jos sakinys privertė susimąs-
tyti visus – nuo mokinių iki mokytojų.

P.S. Tikimės, jog mūsų mokykloje bus 
daugiau tokių susitikimų.

Ugnė Šilinskaitė, 8c klasė
Naudoti šaltiniai:

https://une.lt/2013/01/06/sudie-rytojau-3/
https://lt.wikipedia.org/wiki/Un%C4%97_

Kaunait%C4%97

Skaitymo diena
Sausio 25 dieną mokykloje vyko Skai-

tymo diena. Per skaitymo dieną mokiniai 
vieną valandą tyliai skaitė knygas. Vė-
liau mokiniai kūrė ekslibrius ir filmavo 
filmukus, kuriuos vėliau kartu linksmai 
žiūrėjo. Vėliau ėjome susitikti su pakvies-
tomis knygų jaunimui autorėmis. Kelios 
aštuntokų ir septintokų klasės susitiko 
su rašytoja K. Gudonyte. Ji labai įdomiai 

papasakojo apie savo 
knygas, perskaitė ke-
lių knygų ištraukas. 
Mokiniai galėjo už-
duoti įvairių klausi-
mų autorei ir buvo labai įdomu klausytis 
jos atsakymų. Mokiniai uždavė klausimų 
ne tik apie jos parašytas knygas, bet ir 
apie jos gyvenimą, vaikystę. Tokie susi-
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Ši diena, kvepianti šokoladiniais sal-
dainiais iš širdelės formos dėžutės ir gė-
lių žiedlapiais, yra viena romantiškiausių 
dienų per metus. Spėkite, kuri tai diena… 
Žinoma, kad tai šv. Valentino diena! Tai 
diena, kai Kupidonas išsitraukia savo 
lanką ir strėles. Diena, kai vaikinai mergi-
nas džiugina gėlėmis ir kitomis staigme-
nomis, o merginos vaikinus sušildo savo 
meile. Ši diena turi savo istoriją, kurią aš 
jums ir atskleisiu.

Manoma, kad šv. Valentinas buvo 
krikščionių vyskupas ir kunigas, kuris 
gyveno III amžiuje Romoje. Tuometinis 
Romos imperatorius Klaudijus II buvo 
išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Ši-
taip jis siekė, kad kuo daugiau vyrų eitų 
kariauti ir gintų imperiją nuo išorinės 
agresijos ir vidinės netvarkos. Impera-
torius manė, kad vedę vyrai yra emociš-
kai labiau susiję su savo šeimomis, todėl 
negali būti geri kariai. Vyskupas Valen-
tinas, matydamas didelį jaunų žmonių 
skausmą, juos sutuokdavo slapčia. Klau-
dijus II, išgirdęs apie tokį vyskupo elgesį, 

įsakė jį suimti ir uždaryti į kalėjimą, kur 
vasario 14 d. Valentinas buvo nubaustas 
mirtimi. O jau 496 m. Valentinas buvo pa-
skelbtas šventuoju.

Lietuvoje ši šventė, galime sakyti, yra 
dar „vaikas“. Ji pradėta švęsti tik po ne-
priklausomybės atkūrimo – 1990 m. Ta-
čiau kai kurie etnografai ir istorikai teigia, 
jog Lietuvoje ir seniau egzistavo šventė, 
panaši į šv. Valentino dieną – tai gegužės 
13 d., kuri buvo skirta meilės deivei Mil-
dai.

Valentino dieną yra daug kur minimas 
ir vaizduojamas Kupidonas. Romėnų mi-
tologijoje pasakojama, kad Kupidonas 
(dar kitaip Amoras – lotynų k. tai reiškia 
meilę) yra meilės deivės Veneros sūnus. 
Manoma, kad jis gimė iš auksinio kiau-
šinio, o jo įvaizdis yra gerai visiems ži-
nomas – mažas berniukas su sparnais ir 
meilės lanku bei strėlėm. Sakoma, kad 
sužeistas su Kupidono strėle pamilsti. 
Buvo manoma, kad Amoras turi didesnę 
galią nei jo motina Venera, kadangi jis tu-
rėjo įtaką ir mirusiųjų karalystėje, ir jūros 
gyvūnams, ir net dievams Olimpe.

Taigi, jeigu ir neturėsite antrosios pu-
sės per Valentino dieną, nenusiminkite. 
Nepamirškite, jūs visada turite savo šei-
mą, artimuosius ir tikrus draugus, ku-
riems jūs rūpite ir kurie jus myli iš visos 
savo širdies! Ir nepagailėkite jiems savo 
laiko ir meilės. Juk truputis meilės iš kie-
kvieno mūsų širdies padaro šį pasaulį 
gražesnį! Mylėkite ir būkite mylimi.

Austėja Bačiulytė, 7b klasė

Įsimylėjėlių 
diena

Tai diena, per kurią nevalia  
būti vienam

tikimai leido mokiniams kitaip pažvelgti 
į literatūros kūrinius, pamatyti, kad kny-
gas rašo tokie patys žmonės, kaip ir jie. 
Manau, kad ne vienas iš dalyvavusių su-
sitikime mokinių pagalvojo, kad jis taip 
pat galėtų parašyti knygą, kurioje galėtų 
aprašyti savo gyvenimą, pasidalinti išgy-
venimais ar patirtimi arba sukurti kažko-
kią fantastinę istoriją.

Labai džiaugiuosi, kad mūsų moky-
kloje yra rengiama Skaitymo diena J

Silvija Šilobritaitė, 7b klasė
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Vasario 16-oji

Vasario 16 d. minime Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasi-
rašytą dokumentą, skelbiantį, kad atkuriama Lietuvos Valstybė. Dokumente 
nurodoma, kad tolimesnį valstybės likimą bei santvarką kurs Atkuriamasis 
Seimas.

Lietuvos nepriklausomybės akto tekstas skelbia, kad Lietuvos Taryba 
savo posėdyje vasario 16 d. 1918 m. vienu balsu nutarė kreiptis į Rusijos, Vo-
kietijos ir kitų valstybių vyriausybes šiuo pareiškimu:„Lietuvos Taryba, kaip 
vienintelė lietuvių tautos atstovybė, remdamasi pripažintąja tautų apsisprendimo 
teise ir lietuvių Vilniaus konferencijos nutarimu rugsėjo mėn. 18–23 d. 1917 m., 
skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos vals-
tybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie 
yra buvę su kitomis tautomis“.

Lietuvos Taryba taip pat pareiškė, kad Lietuvos valstybės pamatus ir jos 
santykius su kitomis valstybėmis privalo galutinai nustatyti kiek galima 
greičiau sušauktas steigiamasis seimas, demokratiniu būdu visų jos gyven-
tojų išrinktas. Tokiu savo pareiškimu Lietuvos Taryba prašė pripažinti ne-
priklausomą Lietuvos valstybę.

Šiemet yra 99 metai nuo tos garsiosios, Lietuvai labai svarbios Vasario 
16-osios datos, kuri kupina laisvės troškimo ir vilčių apie geresnį rytojų. 
Mokykloje mokytojų ir mokinių klausėme, ką šiandien jiems reiškia žodis 
LaisVė?

Laisvė – tai galimybė rinktis, daryti tai, 
kas tau patinka. Tai yra nebūti suvaržytam 
ir įtakojamam kitų nuomonės, galimybė rink-
tis tai, ką tu myli ir kas tau kelia džiaugsmą 
nebijant, ką apie tai pagalvos kiti…

7c klasės mokinė Roberta Švažaitė.
Laisvė – tai labai svarbi vertybė, 
kai žmogus gali jaustis savo šalyje 
laisvas, gali nevaržomas sakyti savo 
nuomonę, gali keliauti ir pažinti kitas 
šalis.

Matematikos mokytoja  
Kristina Naujokienė.

Laisvė – tai galimybė išreikšti 
savo nuomonę ir būdama laisva aš 
jaučiuosi nuostabiai, nevaržoma.

7e klasės mokinė Ignė Maniušytė.

Laisvė – tai reiškia žmogaus teisių 
laisvę, žmogaus nesuvaržymą, žmogaus 
laisvą pozicijų išsakymą, žmogus saugus 
yra tuomet, kai kas nors jį išgirsta, kai jis yra 
išgirstas ir jaučiasi saugiai.

Kūno kultūros mokytoja  
Jūratė Lazauskienė.
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Laisvė – yra tada, kai tu gali keliauti kur nori, 
gali daryti ką nori, atsižvelgdamas ir į kitus asme-
nis, gali skaityti kokias tik nori knygas, žiūrėti filmus 
be jokios cenzūros ir, apskritai, gali skaityti kokią nori 
literatūrą. Laisvė yra labai geras dalykas, kai moki ja 
naudotis.

Žmogaus saugos mokytoja Justina

Laisvė – tai būti nepriklausomai 
nuo nieko, turėti savo nuomonę ir 
kad kiti ją gerbtų.

8c klasės mokinė Kamilė Navikaitė.

Laisvė – tai kai tavęs niekas 
nesurakina, kai tu būni laisvas, gali 
daryti ką nori, turi savo teisių, turi teisę 
į dalykus, kuriuos tu mėgsti, ir gali 
daryti juos nevaržomas.

7d klasės mokinys Gabrielis Lakis

 Emilija Petkevičiūtė ir Agnė Černiauskaitė, 7c klasė 
Šaltinis:https://lt.wikipedia.org/wiki/Lietuvos_Nepriklausomybės_Aktas



Šūkis: 

Akmenslydis 
Akmenslydis (kerlingas; angl. Curling) – 
komandinis olimpinis žiemos sportas. 
Akmenslydis populiariausias Kanadoje, taip 
pat JAV, Škotijoje, Norvegijoje, Švedijoje. 
Akmenslydyje nėra profesionalių sportininkų, 
tik mėgėjai. Žaidimo esmė: stačiakampėje ledu 
dengtoje aikštelėje leisti savo akmenis taip, 
kad jie atsidurtų kuo arčiau 
nupiešto taikinio („namų centro“). 
Akmens slydimo greitis papildomai gali būti 
reguliuojamas ledo trynimu prieš akmenį, 
priešininkų komandos akmenų išmušimu... 
 

 

 

 

Kerlingo taisyklės 

Įdomybės 

 Viena iš žaidimo ypatybių yra batai 
– vieno jų padas yra grubus, o kito 
slidus. Pirmasis naudojamas 
atsispirti, o antrasis – slysti ledu. 

 Kerlingas  XV a. kilo Šiaurės 
Europoje 

 Kerlingas populiariausias Škotijoje, 
Kanadoje ir JAV. 

 Kerlingo akmens svoris yra apie 
19,6 kg. 

 Rungtynių trukmė nuo 2 iki 2,5 val. 

 

    Greičiau, aukščiau, tvirčiau !

Kerlingas – ne jėgos sportas, šiame žaidime 
reikia tikslumo ir geros strategijos. Dėl kone 
matematinio tikslumo bei žaidimo eigos 
kerlingas buvo pramintas „šaškėmis ant 
ledo“: po, rodos, paprastomis taisyklėmis 
abu šie žaidimai slepia painią ir sudėtingą 
techniką. 

Žaidimo aikštė padengiama visiškai lygiu 
ledu, kad kone 20 kg svorio granito akmuo 
slystų beveik be pasipriešinimo. Aikštės gale 
yra ant ledo išraižyti taikiniai, ir akmuo 
(kiekvienas žaidėjas pakaitomis stumia po du 
akmenis) turi atsidurti kuo arčiau jo centro. 
Laimi komanda, kurios akmuo yra arčiausiai 
apskritimo centro. Ji gauna tiek taškų, kiek 
jos akmenų yra arčiau taikinio palyginus su 
priešininko.                    



 
VYGANTAS ZALIECKAS 

 

Profesinė biografija: 

 2006 metų Lietuvos kerlingo 
čempionas;  

 2006–2011 Europos kerlingo 
čempionatų dalyvis;  

 Nuo 2007 – Lietuvos kerlingo 
rinktinės treneris. 

Specializacija: 

 Kerlingo sporto šakos 
populiarinimas;  

 Kerlingo pradžiamokslio 
instruktorius;  

 Asmeninis kerlingo treneris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporto žvaigždynas 

Sporto skyrelį parengė Deimantė Grincevičiūtė, 8b 

VIRGINIJA PAULAUSKAITĖ 
 

Profesinė biografija: 

 2006, 2008, 2010 metų Lietuvos 
kerlingo čempionė;  

 2006–2008 Europos kerlingo 
čempionatų dalyvė;  

 Profesionalaus kerlingo sporto klubo 
„SKIPAS“ pirmininkė. 

Specializacija: 

 Kerlingo pradžiamokslio instruktorė; 
  Asmeninė kerlingo trenerė. 
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Knygos, 
kurios 
nustebins

Pavargau nuo pamokų
Ir visų namų darbų.
Gal reikėtų paskaityti,
Naują straipsnį parašyti?

O gal filmą pažiūrėti?
Visus darbus atidėti?
Gerą filmą pažiūrėjus
Pasijausiu pailsėjus…

Pala pala… stop stop stop! Taip, filmas šaunu, bet skaitant knygą galima vienu 
šūviu du zuikius nušauti. Aha, ir pailsėsi, ir naudos gausi. Juk skaityti reikia, nors 
ne visiems tai patinka, tačiau ir rašau tam, kad padėčiau. Visiškai nebūtina skaityti 
ilgas ir kiek nuobodokas knygas, galima rinktis linksmesnes ar net … siaubo… 
Noriu pristatyti tau keletą man įspūdį palikusių knygų.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         KNYGOS, KURIOS NUSTEBINS 
Pavargau nuo pamokų 

Ir visų namų darbų. 

Gal reikėtų paskaityti, 

Naują straipsnį parašyti? 

 

O gal filmą 
pažiūrėti? 

Visus darbus 
atidėti? 

Gerą filmą 
pažiūrėjus 

 

Pasijausiu 
pailsėjus... 

 

Pala pala... stop 
stop stop! Taip, 
filmas šaunu, 
bet skaitant 
knygą galima 
vienu šūviu du 
zuikius nušauti. 
Aha, ir pailsėsi, 
ir naudos gausi. 
Juk skaityti 
reikia, nors ne 
visiems tai 
patinka, tačiau  
ir rašau tam,  
kad padėčiau. 
Visiškai 
nebūtina 
skaityti ilgas ir 
kiek 
nuobodokas 
knygas, galima 
rinktis 
linksmesnes ar net ... siaubo...  Noriu pristatyti tau keletą man įspūdį palikusių knygų. 

1. Stiklo vaikai 

Stiklo vaikai
Susipažinkite su Bile, mergaite, netekusia 

tėvo ir gyvenančia su motina. Kad paliktų 
blogus prisiminimus, Bilės mama nutaria 
persikelti į didelį namą Ohiuse. Vos mer-
gaitė pamato namą, noras grįžti atgal tampa 
didžiausia svajone. Didelis, baisus ir senas. 
Jau pačią pirmą naktį Bilė išgirsta stukseni-
mą į langus, o svečių kambaryje randa vaiko 
rankos atspaudą. Mažas delnas ant apdulkė-
jusio staliuko… Juk jos su mama buvo išė-
jusios, o anksčiau jo čia tikrai nebuvo… Kas 
vyksta? Ar Bilei su naujuoju draugu Aladinu 
ir bendraklase Simona pavyks tai išsiaiškin-
ti? Knyga išties baisi, skaityk, jei tik išdrįsi…
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Sidabrinis vaikas
Antroji „Stiklo vaikų“ knyga ir šį kartą bėda 

nutinka… Aladinui!
 Kodėl beveik kiekvieną naktį iš Aladino 

tėvų restorano dingsta maistas? Ir kas tas ber-
niukas trumpomis kelnėmis?

 „Vos išėjęs pro lauko duris pamatė berniu-
ką. Šis stovėjo kiek toliau ir žiūrėjo į jį. Aladi-
nas taip nustebo, kad vos nepaleido iš glėbio 
kuprinės.

– Labas,– pasisveikino automatiškai.
 Vaikinukas stovėjo šalia tėčio sumeistrau-

tos restorano iškabos. Atrodė kažkoks keistas. 
Nors buvo šalta, vilkėjo trumpomis kelnėmis 
ir megztiniu.“

Susipažinkite su Bile, mergaite, netekusia tėvo ir gyvenančia su motina. Kad paliktų blogus prisiminimus, 
Bilės mama  nutaria persikelti į didelį namą Ohiuse. Vos mergaitė pamato namą, noras grįžti atgal tampa 
didžiausia svajone. Didelis, baisus ir senas. Jau pačią pirmą naktį Bilė išgirsta stuksenimą į langus, o svečių 

kambaryje randa vaiko rankos atspaudą. 
Mažas delnas ant apdulkėjusio 
staliuko... Juk jos su mama buvo 
išėjusios, o anksčiau jo čia tikrai 
nebuvo...  Kas vyksta? Ar  Bilei su 
naujuoju draugu Aladinu ir bendraklase 
Simona pavyks tai išsiaiškinti?                          
Knyga išties baisi, skaityk, jei tik 
išdrįsi... 

 

 

2. Sidabrinis vaikas 

 
Antroji ,,Stiklo vaikų‘‘ knyga ir šį kartą 
bėda nutinka... Aladinui! 
 Kodėl beveik kiekvieną naktį iš 
Aladino tėvų  restorano dingsta maistas?  
Ir kas tas berniukas trumpomis 
kelnėmis?  
 ,,Vos išėjęs pro lauko duris pamatė 
berniuką.  Šis stovėjo kiek  toliau ir 

žiūrėjo į jį. Aladinas taip nustebo, kad vos 
nepaleido iš glėbio kuprinės. 
– Labas,– pasisveikino automatiškai.  

            Vaikinukas stovėjo šalia tėčio 
sumeistrautos restorano iškabos.  Atrodė 
kažkoks keistas.  Nors  buvo šalta, vilkėjo 
trumpomis kelnėmis ir megztiniu.‘‘  

 

3. Žiurkainis 

Na,  o pabaigai linksmesnė knyga su 
kiek keistoka atomazga... Zojos 
gyvenimas nėra itin linksmas  – 
bedarbis tėvas, baisiai stora pamotė, 
kemšanti krevečių kokteilio skonio 
traškučius... Bjauru!  Namas baisus, 
pinigų mažai, o dar nugaišta jos 
mylimiausias žiurkėnas! Bet staiga jos 
gyvenime atsiranda mažytis mielas 
žiurkiukas! Zoja seniai jautėsi tokia 
laiminga. Tik kartą savo kambaryje 
randa šlykščių mėsainių pardavėją,  
kuris neva yra žiurkių naikintojas. Jis 
užuodžia mažąjį žiurkiuką ir jį  

Susipažinkite su Bile, mergaite, netekusia tėvo ir gyvenančia su motina. Kad paliktų blogus prisiminimus, 
Bilės mama  nutaria persikelti į didelį namą Ohiuse. Vos mergaitė pamato namą, noras grįžti atgal tampa 
didžiausia svajone. Didelis, baisus ir senas. Jau pačią pirmą naktį Bilė išgirsta stuksenimą į langus, o svečių 

kambaryje randa vaiko rankos atspaudą. 
Mažas delnas ant apdulkėjusio 
staliuko... Juk jos su mama buvo 
išėjusios, o anksčiau jo čia tikrai 
nebuvo...  Kas vyksta? Ar  Bilei su 
naujuoju draugu Aladinu ir bendraklase 
Simona pavyks tai išsiaiškinti?                          
Knyga išties baisi, skaityk, jei tik 
išdrįsi... 

 

 

2. Sidabrinis vaikas 

 
Antroji ,,Stiklo vaikų‘‘ knyga ir šį kartą 
bėda nutinka... Aladinui! 
 Kodėl beveik kiekvieną naktį iš 
Aladino tėvų  restorano dingsta maistas?  
Ir kas tas berniukas trumpomis 
kelnėmis?  
 ,,Vos išėjęs pro lauko duris pamatė 
berniuką.  Šis stovėjo kiek  toliau ir 

žiūrėjo į jį. Aladinas taip nustebo, kad vos 
nepaleido iš glėbio kuprinės. 
– Labas,– pasisveikino automatiškai.  

            Vaikinukas stovėjo šalia tėčio 
sumeistrautos restorano iškabos.  Atrodė 
kažkoks keistas.  Nors  buvo šalta, vilkėjo 
trumpomis kelnėmis ir megztiniu.‘‘  

 

3. Žiurkainis 

Na,  o pabaigai linksmesnė knyga su 
kiek keistoka atomazga... Zojos 
gyvenimas nėra itin linksmas  – 
bedarbis tėvas, baisiai stora pamotė, 
kemšanti krevečių kokteilio skonio 
traškučius... Bjauru!  Namas baisus, 
pinigų mažai, o dar nugaišta jos 
mylimiausias žiurkėnas! Bet staiga jos 
gyvenime atsiranda mažytis mielas 
žiurkiukas! Zoja seniai jautėsi tokia 
laiminga. Tik kartą savo kambaryje 
randa šlykščių mėsainių pardavėją,  
kuris neva yra žiurkių naikintojas. Jis 
užuodžia mažąjį žiurkiuką ir jį  

Žiurkainis
Na, o pabaigai linksmesnė knyga 

su kiek keistoka atomazga… Zojos gy-
venimas nėra itin linksmas – bedarbis 
tėvas, baisiai stora pamotė, kemšanti 
krevečių kokteilio skonio traškučius… 
Bjauru! Namas baisus, pinigų mažai, o 
dar nugaišta jos mylimiausias žiurkė-
nas! Bet staiga jos gyvenime atsiranda 
mažytis mielas žiurkiukas! Zoja seniai 
jautėsi tokia laiminga. Tik kartą savo 
kambaryje randa šlykščių mėsainių 
pardavėją, kuris neva yra žiurkių nai-
kintojas. Jis užuodžia mažąjį žiurkiuką 
ir jį pagrobia! Kaip išgelbėti augintinį? 
Ką slepia pardavėjas – naikintojas?

Štai tiek šiandien rekomenduojamų knygų , o apie kitas šiek tiek vėliau… Smagaus 
skaitymo!

Urtė Ivaškevičiūtė, 5f klasė
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Praleisk laiką įdomiai!
Kaip greitai keliaujame pavasario link! Jau visi pasiilgome saulėtų ir 

šiltų dienų. Tačiau kol kas dar pasidžiaukime savo šaltuku ir jaukiais va-
karais. Leiskime sau pasilepinti puodeliu karštos kakavos ir prisėskime, 
paskaitykime knygą, su šeima pažiūrėkime filmą arba pasikvieskime 
draugų ir surenkime stalo žaidimų turnyrą. Nesugalvojate ką veikti sa-
vaitgaliais, bet sėdėti namuose jums nesinori? Siūlome jums puikią, nuo-
tykių kupiną pramogą Vilniuje. Savo pasiūlymus išdėsčiau apačioje. Tad 
perskaitykite ir rasite atsakymą, kaip praleisti jaukų vakarą su šeima ir 
kaip turiningai bei smagiai pasilinksminti su draugais.

Kamilė Navikaitė 8c

Kamilė  
rekomenduoja

Kaip  
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Skaityk!
•	 John	Green			 

,Aliaskos beieškant“

Žaisk!
•	 Stalo	žaidimas	 

„Katano salos 
naujakuriai“

Žiūrėk!
•	 ,,Fantastiniai	gyvūnai	ir	

kur juos rasti“

Pramogauk!
•	 Pabėgimo	kambarys	

,,Break	Free“
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Užgavėnės
Užgavėnės – žiemos šventė, kurios 

metu stengiamasi išvyti žiemą ir prisi-
šaukti pavasarį. Ši šventė nuo senų laikų 
žinoma visoje Europoje.

Užgavėnės – diena, per kurią daug 
valgoma, ypač blynų. Iš pat ankstyvo 
ryto moterys verda, kepa. Seniau buvo 
sakoma: jeigu sunkiai per Užgavėnes 
dirbsi, tai per visus metus nebus poilsio, 
nepabaigsi darbų. Visi skubėdavo iki Už-
gavėnių išsikulti javus – sakydavo, jeigu 
patingėsi, pelės sukapos. Ypač daug ne-
laimių galinčios prisišaukti verpiančios 
moterys: kirmys mėsa, rūdimis apsi-
trauks linai, siūlai ir drobulės.

Užgavėnių pavadinimas kilęs nuo ga-
vėnios pavadinimo, o pastarasis nuo žo-
džių „gavėti“ (silpti) bei „gautis“ (žemė 
gaunasi iš po žiemos miego). Šventė šven-
čiama likus 7 savaitėms (46 dienoms) iki 
Velykų. Užgavėnių dieną valgoma nuo 7 
iki 12 kartų.

Kaukės bei persirenginėjimas – vienas 
pagrindinių užgavėnių šventės atributų. 
Svarbiausia, kad Užgavėnių drabužis ne-

būtų kasdienis, jis turi būti kažkuo išsi-
skiriantis, neįprastas. Įdomu tai, kad Už-
gavėnių kaukės, kokios bebūtų baisios, 
visos šypsosi.

Tikriausiai daugelis prisimena, kad 
per Užgavėnes vyksta Lašininio ir Kana-
pinio kova. Ir, aišku, visada laimi Kanapi-
nis. Visą šią kovą pirmą kartą aš išvydau 
dar būdama darželyje. Mes netgi buvom 
apšlakstyti švęstu vandeniu. Tada išėję į 
lauką dainavom dainas, valgėm blynus 
ir šiaip linksminomės. Visi buvom užsi-
dėję kokią nors kaukę. Ir, aišku, degino-
me Morę. Ji dažniausiai būna padaryta 
iš šiaudų ir aprengta. Po to ji padegama. 
Šią dieną vaikai eina prašyti blynų ir 
kavos (nors dažniausiai duoda saldai-
nių, o mažiems vaikams ir nelabai gali-
ma kavos). Be to, neužmirškite dainelės. 
Jūs ją tikriausiai visi esate girdėję: „Mes 
čigonai Lietuvos, norim blynų ir kavos, 
jeigu blynai nemaišyti, prašom pinigus 
kratyti.“ Gerų ateinančių Užgavėnių, tik 
nepersivalgykite blynų! J

Kotryna Burkovskytė, 8a klasėUžgavėnės – žiemos šventė, kurios metu stengiamasi išvyti žiemą ir prisišaukti pavasarį. Ši šventė 
nuo senų laikų žinoma visoje Europoje. 

 

Kotryna Burkovskytė, 8a klasė 
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Keisčiausi pasaulio gyvūnai
Manau, kad žmonės apie šiuos gyvūnus turėtų žinoti daugiau, nes šie padarai ne tik 
keisčiausi, bet ir arti išnykimo ribos. Juos reikėtų saugoti, kad galėtume juos dar ne 
vieną dieną matyti.

Žuvis–lašas
Žuvis–lašas dėl savo neįprastai bjaurios išvaizdos 

Didžiosios Britanijos mokslo festivalyje Niukasle buvo 
paskelbta bjauriausiu padaru Žemėje.

Ji gyvena pietryčių Australijos pakrantėje ir prie 
Tasmanijos krantų. Gyvenamoji aplinka siekia apie 
600–1200 m gylį, kur slėgis dešimtis kartų viršija 
įprastą. Visą laiką ji praleidžia tūnodama gelmėje.

Galvos priekinėje dalyje yra atauga, panaši į nosį, šalia kurios abiejose 
pusėse yra akys. Viena iš šios žuvies ypatybių – ji neturi plaukiojimo pūslės, kuri 
dideliuose gyliuose dėl patiriamo didžiulio spaudimo tiesiog negalėtų atlikti savo 
funkcijos. Išsilaikyti žuviai reikiamoje padėtyje padeda drebučius primenančio kūno 
tankis, kuris yra nedaug didesnis nei vandens. Tai padeda jai plaukioti be didesnių 
energiją eikvojančių pastangų. Ji neturi išvystytų raumenų, todėl išžiojusi nasrus lėtai 
plaukioja arba tūno vienoje vietoje tykodama praplaukiančio grobio ir prarydama 
smulkius vėžiagyvius. Kitas ypatingas bruožas – žuvis padėjusi ikrus „sėdi“ ant jų 
tol, kol išsirita palikuonys. Rūpestis palikuonimis nedingsta ir po jų pasirodymo.

Ši žuvis minta daugiausia omarais ir krabais, todėl dažnai kartu su jais patenka į 
žvejų tinklus ir žūsta, nors pati yra nevalgoma. Žuvis – lašas yra nykstantis gyvūnas.

Narvalas
Narvalas – banginis, kūnu panašus į baltąjį delfiną. Pavadinimas ki-

lęs iš senovės norvegų žodžio náhvalr, reiškiančio „banginis lavonas“. 
Tai greičiausiai susiję su suaugusio narvalo odos baltai pilka spalva arba 
narvalo sugebėjimu gulėti pilvu į viršų nejudant keletą minučių.

Išskirtiniausia narvalų patinų savybė yra viena labai ilga iltis, kuri 
yra dantis, augantis iš viršutinio žandikaulio kairės pusės. Iltis gali būti 

iki 2,8 m ilgio ir sverti iki 10 kg. Vienas iš 500 patinų turi ir antrą iltį, kuri 
atsiranda, kai dešinysis dantis, paprastai mažas, taip pat išauga. Retais atvejais iltį turi 
ir narvalų patelės.

Spėjama, kad iltis naudojama pramušti ledą. Pagal kitus spėjimus iltis yra echo-
lokacijos priemonė. Pastaraisiais metais mokslininkai linksta prie išvados, kad iltis 
pirmiausia naudojama kaip patinų pasirodymo prieš pateles priemonė: didžiausias 
iltis turintys patinai greičiau patraukia pateles.

Kaip ir dramblių iltys, nulūžusios narvalų iltys neatauga.
Informacija pateikta remiantis šiais puslapiais:

https://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDuvis%E2%80%93la%C5%A1as
http://www.15min.lt/naujiena/laisvalaikis/ivairenybes/ 

bjauriausiu-pasaulio-gyvunu-isrinkta-zuvis-lasas-61-369071
https://lt.wikipedia.org/wiki/Narvalas
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Kas jūs? Intravertas ar ekstravertas?
Sveiki, visi! Aš labai mėgstu testus, todėl šiandien vienu iš jų dalijuosi su Jumis. In-
travertas ar ekstravertas esate? Mėgstate žmones, bendravimą ar buvimą su savimi? 
Keletas klausimėlių ir viską išsiaiškinsite. Daugiau sužinokite apie save J

1. Jūs esate pakviestas į po-
būvį. Kaip į tai reaguojate?

a) Valio. Aš tikriausiai 
sutiksiu keletą naujų 
žmonių.

b) Aš nenoriu eiti. Praėjusį 
kartą mažai kas su 
manim kalbėjo.

c) Man patinka pobūviai. 
Mėgstu būti dėmesio 
centre.

2. Taigi, Jūs draugijoje. Kaž-
kas pasakoja juokingus da-
lykus. O Jūs?

a) Taip pat prisimenate jų 
daugybę.

b) Pajėgiate prisiminti vos 
keletą juokų.

c) Labiau mėgstate 
klausytis negu pasakoti.

3. Įsivaizduokite, kad Jūs nie-
ko neplanavote šeštadie-
nio vakarui.

a) Jūs sutrikęs. Skambinate 
keliems draugams ir 
siūlote eiti į kiną.

b) Galvojate: „Pagaliau aš 

pabūsiu namie”.
c) Nudžiungate: „Gera 

proga toliau paskaityti 
naują knygą”.

4. Ar Jūs dažnai rizikuojate?
a) Kartais.
b) Niekada.
c) Dažnai.

5. Jus paskiria organizuoti 
ekskursiją.

a) Mielai sutinkate. Esate 
įsitikinęs, kad viską 
galite organizuoti gerai.

b) Akimirką dvejojate, o 
po to sutinkate.

c) Jūs išgąsdintas. 
Atsisakote.

6. Kaip Jūs praleidžiate savo 
laisvalaikio dalį?

a) Vienas.
b) Su vienu–dviem 

draugais.
c) Draugijoje.

7. Ar kada nors galvojate apie 
gyvenimo prasmę?

a) Kartais.
b) Dažnai.

c) Niekada. Esu per daug 
užsiėmęs.

8. Ar Jums lengva apsispręsti?
a) Tai priklauso nuo 

aplinkybių.
b) Visada lengva.
c) Apsisprendžiu 

labai sunkiai arba ir 
neapsisprendžiu.

9. Jūs turite naują draugą (ę). 
Jūsų bičiuliai erzina dėl jo 
(jos) arba net juokiasi iš 
Jūsų.

a) Visiškai nekreipiate 
dėmesio. Iš tiesų 
Jūs mėgstate būti 
erzinamas.

b) Juokiatės. Jūs 
nevengiate erzinimo.

c) Varžotės. Nemėgstate, 
kai žmonės juokiasi iš 
Jūsų.

10. Vienas pažįstamas Jus ap-
kalba.

a) Sunerimote dėl to.
b) Jums nerūpi, ką jis sako.
c) Atsilyginate tuo pačiu.

Dabar pagal šią lentelę 
sudėkite savo taškus:
 2 a) 3 b) 1 c) 5
 3 a) 5 b) 3 c) 1
 4 a) 5 b) 3 c) 1
 5 a) 3 b) 1 c) 5
 6 a) 5 b) 3 c) 1
 7 a) 1 b) 3 c) 5
 8 a) 3 b) 1 c) 5
 9 a) 5 b) 3 c) 1
10 a) 5 b) 3 c) 1
11 a) 5 b) 3 c) 1

36–50 taškų. Jūs – tikras ekstravertas, mėgstate draugiją, 
pasitikite savimi. Esate aktyvi, praktiška, greitai pastebi-
ma natūra. Jūs greitai apsisprendžiate ir mėgstate rizikuo-
ti. Tačiau būkite atsargūs. Nepasitikėkite per daug savimi. 
Atsiminkite, kad savo nesupratingumu galite įžeisti jau-
trius žmones.
23–35 taškai. Jums, kaip ir daugumai žmonių, išorinis 
pasaulis svarbus tiek pat, kiek ir vidinis. Jūs kažkur tarp 
ekstraverto ir intraverto (ambavertas) ir galite turėti abiejų 
gerąsias savybes. Bet saugokitės, kad neturėtumėte visų 
ydų.
10–25 taškai. Jūs – tikras intravertas. Vidinis svajonių ir ide-
alų pasaulis Jums svarbesnis už išorinį pasaulį. Jūs dažnai 
nesusigaudote realybėje ir esate nepraktiškas. Nemėgstate 
rodyti savo jausmų aplinkiniams, nes jų kišimasis užgau-
na Jus. Panaudokite savo jautrumą ir Jus išskiriančias ge-
rąsias savybes ir pasistenkite suprasti kitų jausmus.

Emilija Petkevičiūtė, 7c klasė
Remiantis http://www.renkuosias.lt/Pub/default.aspx?Page=tests
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MarMurinis KeKsas
Šaltą žiemos vakarą, dažnai gurkšnojame karštą arbatą, skanaujame bandeles 
ar pyragėlius, o aš siūlau išsikepti marmurinį keksą.
Reikės:

•	 200 g. margarino (kepiniams),

•	 6 kiaušinių,

•	 2 stiklinių miltų,

•	 1 stiklinės cukraus,

•	 1 šaukštelio kepimo miltelių,

•	 3 šaukštų natūralių kakavos miltelių,

•	 cukraus pudros (papuošti).

Gaminimas:

Margariną išsukite su cukrumi. Į purią masę po vieną įmuškite kiaušinius, tada 
suberkite persijotus ir su kepimo milteliais sumaišytus miltus. Paruoštą tešlą 
padalykite per pusę ir į į vieną dalį įmaišykite kakavos miltelius. Į riebalais pa-
teptą karščiui atsparią kepimo formą supilkite abiejų spalvų tešlą ir kepkite iki 
190 laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 50 minučių. Skanaus!

Agnė Černiauskaitė, 7c klasė 

Šaltinis: mamos receptas.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marmurinis keksas 

 

Šaltą žiemos vakarą, dažnai gurkšnojame karštą arbatą, skanaujame bandeles ar pyragėlius, o 
aš siūlau išsikepti marmurinį keksą. 

Reikės: 

 200 g. margarino (kepiniams), 
 6 kiaušinių, 
 2 stiklinių  miltų, 


