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Sveikas,

Tavo rankose neįprastas „Kristoforo užkulisių“ nu-
meris. Jo turinį kaip ir visą mūsų gyvenimą pako-
regavo nekviestas svečias. Pakoregavo, bet gyven-
imo nesustabdė. Tiesiog perėjome į lėto buvimo ir 
mokėjimo džiaugtis kitomis aplinkybėmis laikotarpį. 
Mes daug ko išmokomwwe, įgijome naujų patirčių... 
Prisijaukinome kompiuterius, iš naujo atradome 
kažkada mėgtas veiklas, labiau ėmėme branginti 
draugus ir bendravimą, išgirdome kaip kalba tyla...



Prisimink stalo žaidimus 

Keletas patarimų, 
ką galėtum veikti karantino metu

Nemažai kam tenka būti namuose su tėvais, tad stalo žaidimai yra išties puiki 
proga linksmai kartu praleisti laiką. Įprastomis darbo dienomis visi būna pavar-
gę ar skubantys. Dabar, turint daugiau laiko, galima iš visų užkampių išsitraukti 
seniai užmirštą stalo žaidimą. Jeigu neturi stalo žaidimo, arba jis kažkur giliai 
drabužių spintoje, visada galima pasiimti popieriaus ir pieštuką. „Kryžiukai-nu-
liukai,  „Laivų mūšis“ – paprasti, tačiau įdomūs, puikiai visiems žinomi žaidimai.



Susitvarkyk kambarį 

Išvalyk visus stalčius. Susitvarkyk drabužių spintą. Atrinkti rūbus, 
kurių ilgą laiką nebedėvi . Juos galima paaukoti įvairioms organizaci-
joms, atiduoti pažįstamų vaikams. Taip pat galima užsidirbti pinigų 
rūbus parduodant programėlėje „Vinted“. Iš senų rūbų pabandyk 
pasisiūti naują, taip sumažinsi vartotojiškumą ir sutaupysi pinigų 
nepirkdamas naujų rūbų.

Kurk naujus įpročius. Mokykis planuoti   

Sakoma, jog susiformuoti  naujam įpročiui reikia 21 dienos. Karanti-
nas tam yra puikus metas! Sek savo įpročius programėlėje, telefone 
ar užrašinėje, kad būtų paprasčiau. Dar nėra vėlu išsikelti naujus 
tikslus ir pradėti juos vykdyti.



Susirask naują hobį 

Išmok groti namie turimais instrumentais. Internetas pilnas vaizdo pa-
mokėlių, kaip groti tam tikrą kūrinį ar tiesiog susirasti natas ir jį išmokti. 
Taip galėsi patobulėti muzikos srityje, o taip pat ir nudžiuginti namiš-
kius surengdamas koncertą.
Nutapyk paveikslą, piešk. Išliek susikaupusias emocijas ne ant šeimos 
narių, o ant popieriaus ar drobės. :) Išeik į lauką, pasisemti naujų idėjų, 
o grįžęs namo, tai nutapyk ar nupiešk.
Parašyk eilėraštį, knygą. Gal jau seniai svajojai pradėti rašyti tik vis ati-
dėliodavai? Dabar puikus metas tai pradėti, nes laiko į valias, o ir skai-
tytojų atsiradę daugiau. Įkvėpimo ieškoti gali padėti gamta, visas mus 
supantis gyvenimas.

Bendrauk su draugais

Išnaudok laiką namuose kaip galimybę pabendrauti su ilgą laiką ne-
matytais draugais ar šeimos nariais. Tam yra nemažai socialinių tin-
klų aplikacijų skirtų susirašinėjimui, vaizdo pokalbiams ar net drau-
gų grupių susitikimams. Taip pat socialiniai tinklai gali būti puikus 
būdas informacijai gauti i ir pačiam ją dalintis.



Mokykis naujų kalbų 

Tam gali padėti įvairios programėlės kaip „Duolingo“, „Busuu“, „Babbel“. Gali-
ma susirasti „Youtube“ įvairių kalbų mokymuisi skirtų pamokų. Bendraudamas 
su pažįstamais iš užsienio ir taip tobulinsi kalbos įgūdžius.

Daugiau patarimų progimnazijos svetainėje
http://www.kristoforoprogimnazija.vilnius.lm.lt



Pasigamink pats

Varškės desertas

Reikės:
500g varškės,
200 g sviesto,
200 g cukraus,
100 g grietinės,
5 kiaušinių tryniai,
a.š. vanilinio cukraus,
po 0.5 stiklinės razinų, smulkintų džiovintų abrikosų, apelsinų cukatų, 
nutarkuotų apelsino ir citrinos žievelių,
migdolų plokštelių
Gaminimas:
Sviestą palaikykite minkštai, kad suminkštėtų. Karštame vandenyje išmirkykite 
razinas, nusausinkite. Varškę sugrūskite elektriniu trintuvu.
Kiaušinių trynius išsukite su cukrumi, kol masė taps beveik balta. Sukrėskite 
varškę, sviestą, įberkite vanilinio cukraus, išmaišykite. Sudėkite išmirkytas razi-
nas, smulkintus abrikosus, apelsinų cukatus ir citrinos žieveles. Gerai išmaišy-
kite. Sukrėskite grietinę ir dar kartą gerai išmaišykite. Sietelio dugną išklokite 
sudrėkinta dvigubai perlenkta marle. Sukrėskite varškės masę ir paspauskite. 
Įstatykite sietelį į dubenį ir padėkite į šaldytuvą 12–24 valandoms. Desertą iš-
verskite ant lėkštės, papuoškite skrudintomis migdolų plokštelėmis.

Dabar daugiau laiko praleidžiate namuose. Tad siūlome 
išbandyti naujus receptus. Bandėm, tikrai skanu� �

Dabar daugiau laiko praleidžiate namuose. Tad siūlome 
išbandyti naujus receptus. Bandėm, tikrai skanu� �



Reikės:
250 g sausainių iš pakelių,
125 g sviesto,
500 g rikkotos sūrio,
150 g cukraus,
2 šaukšteliai vanilės ekstrakto,
0.5 citrinos žievelė ir sultys,
125 g plakamosios grietinėlės,
4 kiaušiniai,
1–2 šaukštai kokosų drožlių,
tarkuoto šokolado
Gaminimas:
Sulaužykite sausainius ir sutrinkite iki trupinių. Apšlakstykite lydytu sviestu ir 
išmaišykite. Sukrėskite į 200 cm skersmens formą, išklotą kepimo popieriumi, 
tolygiai paskirstykite, paspauskite delnu ir pastatykite į šaldytuvą.
Elektriniu maišytuvu išsukite trynius su cukrumi. Suberkite tarkuotą citrinos 
žievelę, supilkite sultis, sudėkite rikotą, supilkite grietinėlę, vanilės ekstraktą ir 
plakite, kol taps vientisa masė.
Atsargiai įmaišykite iki standžių putų išplaktus baltymus ir tolygiai paskleiskite 
ant susitingusio sausainių sluoksnio. Kepkite iki 180 laipsnių įkaitintoje orkai-
tėje apie 40 min. Kai pyragas atvės, palaikykite jį per naktį šaldytuve. Papuoš-
kite šokoladu ir kokosų drožlėmis.

Sūrio pyragas



Pasijuokime

°°°
Mama klausia Motiejaus:
– Kodėl tu suvalgei visus saldainius, o 
tuščios saldainių dėžutės neišmetei, 
palikai ant sofos?
– Mama, na tai aš ją prisiminimui 
palikau.

°°°
Kaimynė klausia Dovilės:
– Tai kokių dovanėlių buvai užsipra-
šiusi iš Kalėdų Senelio?
– Jokių!
– O tai kodėl?
– Aš labiau norėjau padūkti.

°°°
– Matilda, surink žaisliukus.
– Negaliu. Aš užsiėmusi.
– Ir ką gi tu darai?
– Dainuoju.

°°°
Kristina mamai sako, kad pasiilgo 
vaikų darželio ir savo grupės vaikų. 
Mama pradeda jos klausinėti, nes 
žino, kad Kristinai malonu apie tai 
kalbėtis. Mama prašo pasakyti visų 
grupės vaikų vardus. Kristina vardina:
– Kotryna, Mykolas, Lukas, Ieva, Dėl 
Dievo...
– Kas tai?
– Dėl Dievo. Jai auklėtoja visą laiką 
sakydavo „Dėl Dievo, neverk“.

°°°
Nastutė vonioje užsilipusi ant kėdės 
valosi dantis. Vyresnis brolis Simas 
išjungia vonioje šviesą. Mama:
– Simai, uždek šviesą, nes mūsų Nas-
tutė dantų nesurinks...
– O jinai juos išbarstė?

°°°
Teta klausinėja Vaciuko:
– Kas čia? O čia? O čia?
– Akytės, ausytės, nosytė, – nuolankiai 
atsakinėja Vaciukas.
Pagaliau teta paglosto galvytę:
– O čia kas gi?
– Autoatsakiklis, – bematant išpyškina 
vaikas.

°°°
Stotelėje. Kostas:
– Mama, čia mūsų autobusas?
– Ne.
– Labai geras autobusas, nesuprantu, 
kuo jis tau nepatinka.

°°°
– Laimonai, kodėl tavo lėkštėje liko 
tiek maisto?
– Aš juk ne koks šykštuolis. O jeigu 
dar kas nors užsinorės pavalgyti?


