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Mielas Skaitytojau!
„Apie Kalėdas visada galvojau kaip apie gerą laiką: mielą, atleidžiantį, gailestingą, malonų lai-

ką – vienintelį tokį, kurį žinočiau per visus ilgus kalendorinius metus, kai vyrai ir moterys, atrodo, tarsi 
susitarę laisva valia atveria savo uždarytas širdis, ima galvoti apie žemiau nei jie stovinčius žmones (...). 
Todėl, nors ši šventė niekada nepapildė nei auksu, nei sidabru mano kišenės, manau, kad ji padarė mane 
gerą ir toliau darys mane gerą; ir aš sakau, telaimina ją Dievas!“ (Čarlzas Dikensas „Kalėdų giesmė”)

Kad ir kaip šiuo metu žmogus pasaulyje jaustųsi nesaugiai, būtent Kalėdos – senoji saulėgrįžos 
šventė – suteikia gyvenimui stabilumo ir šviesos. Ji primena, kad po tamsos visada ateina šviesa, po 
žiemos – pavasaris. Tegu ir sutiksime šiemet šias stebuklingas šventes kiek kitaip, bet dėl to pati Kalėdų 
esmė nepasikeis. Juk, kaip ir visada, patys sau susumuosime visų per metus nuveiktų darbų rezultatus, 
pagalvosime, kiek savo pastangomis padidinome bendrą pasaulio gėrį ir, svarbiausia, atsigręšime į šalia 
visuomet ištikimai esančius savo artimiausius. Juk tai jie dažniausiai lieka nuskriausti dienų bėgime....

Kita vertus, neįprastas pasauliui laikotarpis suteikė ir galimybių: stabtelti, tobulėti, plėsti mąsty-
mo ir išankstinio žinojimo ribas. Kas iki šio laiko būtų galėjęs teigti, kad meno galerijas, turistinius mies-
tus, tolimiausius gamtos kampelius galima aplankyti net nepakilus nuo savo darbo stalo ir paspaudus vos 
kelis kompiuterio klaviatūros mygtukus? Kas būtų patikėjęs, kad norint vykdyti tarptautinius projektus, 
organizuoti aukšto lygio vadovų pasitarimus nebūtina užsisakinėti lėktuvo bilietų? Žinoma, kartais tokiu 
būdu renginiai netenka dalies savo vertės, bet po karantino žmonės bus jau daug ko išmokę ir, kaip daug 
kas kartoja, pasaulis jau nebus toks, koks anksčiau.

Taigi, belieka palinkėti visiems mums, kad šiuo ir sunkiu, ir kartu šviesėjančiu laikotarpiu gebė-
tume išmintingai sujungti senas prasmingas tradicijas su naujomis laiko tendencijomis. Būkite laimingi!

Su meile
Laikraščio redakcija 
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Apie vis populiarėjantį mitybos būdą – vega-
nizmą

Advento laikotarpis nuo seno ypatingas tradicija pasninkauti. Šiuo laiku pasninko būdavo lai-
komasi tris kartus per savaitę, dabartiniais laikais pasninkaujama tik penktadieniais. Tačiau dietologai 
teigia, kad šios mūsų senelių tradicijos verta laikytis – taip apvalomas organizmas. Kadangi gruodžio  
1 d. minima ir Pasaulinė veganų diena, buvo įdomu sužinoti, ar sudėtinga adventinės mitybos principų 
laikytis kasdien. Tad paklausinėjome porą pažįstamų vis populiarėjančios veganinės mitybos būdo besi-
laikančių merginų apie jų kasdienę mitybą.

1. Kiek laiko esate veganė?

2. Kodėl nusprendėte tapti vegane?

3. Kaip į tai reaguoja aplinkiniai, artimieji?

4. Kas dėl to pasikeitė Jūsų gyvenime?

5. Ką dažniausiai valgote? 

Atsakymai

Gabrielė (18 metų)

1. Veganė esu jau daugiau nei 5 metus. 

2. Atsisakyti mėsos, paukštienos, kiaušinių ir jūros gėrybių paskatino tėvų tapimas vegetarais, 
o vėliau patraukė ir veganizmas. Tačiau aš apskritai niekuomet nemėgau jūros gėrybių, o įsigilinus ir 
labiau pasidomėjus mėsos gamybos procesu, pasidarė labai lengva atsisakyti ir kitų produktų. Gyvūnų 
žudymas man nepriimtinas. Taip pat manau, kad žmonės nesutverti valgyti mėsą, nes jei taip būtų, mums 
jos nereikėtų termiškai apdoroti. 
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3. Žmonės reaguoja įvairiai. Dažnai sulaukdavau nuostabos ir tokių klausimų: „Kodėl?“, „O tai 
ką valgai?“ Išgirsdavau ir replikų: „Tau trūks vitaminų“, „Dėl to tu ir jautiesi prastai“. Pasitaikydavo ir 
„kontrolinis“ klausimas „Tai ar tu vis dar veganė?“, nes žmonės manydavo, kad tai tik savaitės ekspe-
rimentas. Tačiau iš tiesų tai tapo mano gyvenimo dalimi. Esu patyrusi nemalonių situacijų, kai vyresni 
žmonės kritikavo tokį pasirinkimą, vertė valgyti tai, ko nenorėjau. Buvo labai nemalonu. Tačiau buvo ir 
labai supratingų, palaikančių aplinkinių reakcijų, ypač iš žmonių, kurie patys galvoja keisti savo mitybą, 
tik nesiryžta, nežino, nuo ko pradėti. 

4. Anksčiau vengdavau išvykų, švenčių ar panašių susibūrimų, nes bijojau, kad iškils kokių nors 
problemų ir nesusikalbėjimų dėl mano mitybos, tačiau dabar tai nebe problema, nes mano draugų ratas 
prie to pripratęs ir aš pati išmokau, kaip su tuo sugyventi. Žinoma, teko atsisakyti tam tikrų patiekalų ir 
netgi kai kurių saldumynų, bet per tiek laiko pripratau prie pokyčių ir neįsivaizduočiau kitokio gyvenimo. 

5. Apskritai valgau vaisius, daržoves, grūdus (kinvą, ryžius, avižas), ankštinius produktus (avin-
žirnius, pupeles), riešutus. Kaip patiekalus valgau salotas, košes, daržovių troškinius, sriubas, picas, ku-
gelį, blynus, sušį ir viską, ką valgo ir kiti, tik be mėsos, kiaušinių ar pieno produktų. Tikrai netrūksta 
pasirinkimo, ypač dabar, kai internete pilna patarimų, idėjų ir receptų. Taip pat lengvai galima rasti, kuo 
pakeisti mėsą, nes maisto parduotuvėse yra įvairios „netikros“ mėsos iš sojos ar riešutų pieno bei kitų 
ingredientų.

Modesta (12 metų)

1. Aš veganė 5 metus.

2. Nelabai mėgstu mėsos ar pieno produktus, todėl pagalvojau, kodėl gi nepabandžius tapti vegane.

3. Aplinkiniai reaguoja gerai, sako, jog tai kiekvieno pasirinkimas, arba jam pritaria.

4. Kartais kyla problemų einant į kokį nors restoraną su šeima ar draugais, nes dauguma jų nėra 
veganai ar bent jau vegetarai. Kalbant tik apie mane, aš atsikračiau negerų mitybos įpročių.

5. Valgau vaisius bei daržoves, sojos produktus. 

Parengė Emilija Stankauskaitė, Adrija Subačiūtė, I c
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Kai draugystė tęsiasi ne vienus metus...
Kviečiame Jus tradicinę Draugo dieną (lapkričio 29 d.) paminint susipažinti su keturių gimnazis-

čių draugystės istorijomis. Viena jų (atitinkamai pagal merginų amžių) tęsiasi trumpiau, kita ilgiau. Bet 
abi perėjusios ir lengvesnius, ir sunkesnius etapus.

1. Kada ir nuo ko prasidėjo jūsų draugystė?

2. Paprastai draugus jungia kokie nors bendri dalykai. Kas jungia jus?

3. Papasakokite įsimintiniausią draugystės įvykį.

4. Galbūt ėmė draugauti ir jūsų šeimos?

5. Kaip įsivaizduojate savo bendravimą po kurio laiko, pvz., baigus mokyklą?

6. Koks buvo jūsų draugystės didžiausiais išbandymas?

Vita ir Elvija (pirmokės gimnazistės)

1. Manau, susidraugavome 6-oje klasėje, kai  viena mūsų susipyko su savo geriausia drauge.

2. Labai keista, bet mes nelabai turime kažko bendro, išskyrus panašų požiūrį į pasaulį ir aplinką.

3. Jų buvo labai daug, tikrai negalėtume vieno išsirinkti, bet kai susitinkame, mes sukuriame daug 
naujų prisiminimų ir tai yra geriausia.

4. Deja, šeimos nepradėjo draugauti.

5. Įsivaizduoju mus bendraujant ateityje, tikrai nenutrauksime tarpusavio ryšių.

6. Turbūt tai buvo, kai mes susipykome 3 savaitėms ir nekalbėjome. Viena kitos tiesiog nenorėjo-
me matyti ir nekalbėjome. Pasimokėme iš to ir nebesipykstame.

Joana ir Saulė (dvyliktokės)

1. Mūsų draugystė prasidėjo septintoje klasėje, kai aš (Joana) atėjau į naują mokyklą, ir tęsiasi jau 
šešerius metus. Saulė buvo viena iš mano pirmųjų draugių, kuri mane užkalbino per Rugsėjo pirmosios 
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šventę ir liko labai artima iki pat šių dienų. 

2. Manau, vienas iš svarbiausių dalykų, kuris mus taip suvienijo, buvo pačių kurtos istorijos 
apie mūsų ateitį. Tai prasidėjo aštuntoje klasėje, kai pamokos metu, negalėdamos išbūti susikaupusios 
ir klausytis mokytojos dėstomos informacijos, išplėšėme iš sąsiuvinio lapą ir pradėjome rašyti trumpus 
tekstukus apie mūsų įsivaizduojamą ateitį gyvenant kartu. Viskas prasidėjo juoko forma, tačiau tai da-
rėme net trejus metus! Be istorijų kūrimo, mes kartu lankėme gitaros būrelį mokykloje, jį, Saulės ilgai 
įkalbinėjama, nusprendžiau pabandyti ir aš. Bėgant metams, mūsų bendravimas keitėsi, mes tapome 
nuoširdesnės, pradėjome vis labiau suprasti viena kitą, Saulė tapo man labai brangi. Mus jungia prisimi-
nimai, palaikymas, viena kitos supratimas bei drauge patirtos emocijos. 

3. Įsimintinų įvykių turime nemažai, tačiau vienas iš labiausiai man patikusių būtų kurtas ben-
dras pristatymas lietuvių kalbos pamokai septintoje klasėje. Aš, Saulė ir mūsų draugė Gabija turėjome 
paruošti pačių sukurtą vaidinimą Šerloko Holmso tema. Pačios parašėme scenarijų ir savaitę repetavome 
prie aktų salės iki pat vakaro. Daug juoko patyrėme tuo metu ir labiau susipažinome bei suartėjome. Vai-
dinimo metu išbėgome iš kabineto ir pradėjome daužyti klasės duris, kas visus klasės mokinius bei pačią 
mokytoją nustebino ir prajuokino, kadangi tai buvo mūsų vaidinimo dalis. 

4. Mūsų šeimos tarpusavyje nedraugauja.

5. Kadangi abi esame dvyliktokės, mano nuomone, mūsų bendravimas išliks toks pat. Mūsų 
bendravimas neprivalo išlikti toks pastovus, kai žmonės kalbasi nuolatos kiekvieną dieną – mes galime 
kalbėtis ir vieną dieną nutraukti visus ryšius porai mėnesių, o tuomet vėl stebuklingu būdu pradėti kal-
bėti be jokių sunkumų, lyg laiko visai net nebuvo praėję. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl vertinu mūsų 
draugystę. Laikui bėgant mes tik labiau suartėjame, pradedame pažinti naujus gyvenimo etapus kartu bei 
palaikyti viena kitą sunkiomis gyvenimo akimirkomis. 

6. Didžiausias draugystės išbandymas buvo išsiskyrimas po aštuntos klasės, kai Saulė įstojo į 
kitą mokyklą. Labai džiaugiausi dėl jos ir nuoširdžiai linkėjau jai visokeriopos sėkmės, tačiau pripažįstu, 
galvojau, kad tai mūsų draugystės pabaiga, kai pradėjome mažiau bendrauti ir retai matytis. Visgi, kad ir 
kaip keista, jai išėjus į kitą mokyklą mes tapome artimesnės, nei mokydamosi kartu vienoje mokykloje. 
Galbūt vaikiškos svajonės apie idealią draugystę, kai visada esate kartu ir daug laiko praleidžiate drauge, 
atrodė man tuo metu vienintelis būdas išsaugoti tą draugystę. Tačiau praėjus porai metų po jos išėjimo 
supratau, kad klydau ir kad visa tai yra smulkmenos. Tikrus draugus pažinsi bėdoje ir nesvarbu, kokiomis 
aplinkybėmis išsiskirsite ar nustosite bendrauti, jie visada išliks ištikimi bei atėjus laikui galbūt sugrįš, 
jei išties to abu norėsite.

Parengė Kamilė Šimaitė, I e
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Arbata – vaistas kūnui ir sielai
Arbata ir kasdienis, ir šventinis gėrimas, juo gydomės, vaišiname draugus, su puodeliu arbatos 

ilsimės vakare. Artėja laikas, kai šiuo gėrimu galėsime mėgautis ir dažniau, turėdami daugiau laiko sau 
bei artimiesiems. Tad sužinokime apie šį ypatingą gėrimą daugiau.

Ar kada pastebėjai, kad arbata visada šalia? Ne? Na, tik pagalvok – Tu ateini pas draugą, atsisėdi 
ant sofos... Ko tavęs pirmiausia paklaus namų šeimininkas? Turbūt: „Ar norėtum arbatos?“

 Tad ką Tu žinai apie skanią arbatą? Ar tikrai geri teisingą arbatą, kai Tau yra liūdna ar džiugu? 
Šiandieną pabūsiu Tavo arbatos gidė ir supažindinsiu su arbata. Taigi, pirmyn!

Šiek tiek apie arbatos istoriją

Arbata –  gėrimas, ruošiamas iš džiovintų žolelių, užpylus jas karštu vandeniu. Laukiniai arbatos 
krūmai augo pietryčių Azijoje, todėl arbata kildinama iš ten. Dauguma istorikų teigia, kad arbatos gimtinė 
yra Kinija, nes ten ji pradėta vartoti nuo 1000 metų pr. m. e. Tiesa, tuo metu arbata buvo vartojama kaip 
vaistas ar tonizuojantis gėrimas. Kaip užpilas, geriamas malonumui, arbata pradėta vartoti Tangų dinas-
tijos laikotarpiu. Žodis „arbata“ kilo iš lenkų kalbos žodžio „herbata“, savo ruožtu kilusio iš lotyniško 
„herbathea“ (vaistažolių arbata). Legendų apie arbatos atradimą yra visokių, bet man labiausiai patinka ši: 
,,Pasakojama, kad, keliaujant legendiniam Kinijos imperatoriui ir kinų medicinos kūrėjui Šenongui, keli 
laukinio arbatos krūmo lapeliai įkrito į jo karštą vandenį, iš smalsumo Šenongas paragavo gėrimo.“ Buvo 
pastebėta, kad arbatos lapai padeda stiprinti, harmonizuoti organizmą. Todėl arbata laikoma viena pirmųjų 
kinų medicinos priemonių. 

Kaip gerti arbatą?

1. Nepirk arbatos pakeliuose. Kad suteiktų skonį, arbatos lapeliai vandenyje turi išsiskleisti, 
o maišelyje jie suspausti. Geros arbatos maišeliuose negausi, todėl tai gerti – nesąmonė. Ne veltui šios 
arbatos kaina yra gana žema, juk į maišelius dažnai sudedama tai, kas prasčiausia.

2. Jau ruošiant gėrimą, svarbi vandens temperatūra, dažnai naudojamas per karštas vanduo. 
Skirtingoms arbatoms ruošti reikia skirtingos temperatūros vandens. Juodai tinka beveik 100 laipsnių karš-
čio, žaliai reikia vėsesnio, maždaug 80–85 laipsnių.

3. Dideliame puodelyje arbata neišlieka pakankamai šilta, nespėjama jos išgerti. O jei gėrimas 
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atšąla, sunku pajusti jo skonį, todėl patariama gerti iš mažesnių puodelių. 

4. Negardink arbatos. Jei reikia priedų, kad arbata taptų skani, reiškia, kad ji žemos kokybės 
ir neturi skonio. Jei arbata kokybiška, ji pati turi natūralaus saldumo ir papildomai jos saldinti tikrai nesi-
norės. Nors, tiesą sakant, aš pati geriu su medumi, bet ššššš, niekam nesakyk...

5. Jei valgomas daug kremo turintis tortas, gerti arbatos nedera (tortas nuslopina arbatos 
skonį).

6. Žalia arbata turėtų būti šviesi – kuo šviesesni lapeliai, tuo šviežesnė arbata.

Arbatėlė pagal nuotaiką 

Čia noriu patarti, kokią arbatą tinka gerti pagal esamą nuotaiką ar emocijas. Aišku, tai ne šim-
taprocentinio teisingumo receptai, o tik patarimai.

Nuotaika/ savijauta Arbata

Nuovargis Žalia
Stresas Ramunėlių
Džiaugsmas Masala chai*
Sunkus metas Pipirmėtis
Reikia miego Levanda

Pyktis Citrinų ar apelsinų
Nerimas Vyšnių
Depresija Citrinžolių
Reikia energijos Juoda

*Masala chai yra arbatos gėrimas, gaminamas verdant juodąją arbatą piene bei vandenyje su aro-
matinių žolelių ir prieskonių mišiniu.

Tikiuosi, kad Tau patiko mano straipsnelis ir perskaitęs jį galėsi gerti pačią nuostabiausią arbatą. 
Linkiu šiltų Kalėdų, puikiai praleisti laiką su šeima žaidžiant stalo žaidimus, geriant arbatėlę.

Parengė Liepa Samulionytė, I b
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Kalėdos tradiciškai ir kitaip
Neįprastu pasauliui pandeminiu laikotarpiu, kai, atrodo, viskas kasdien kinta, yra ir išliekančių, 

tvarių dalykų. Vienas iš jų – Kalėdos. Pasiteiravome jūsų, kiek šeimose laikotės šių švenčių tradicijų ir 
kiek jos šiemet bus kitokios. 

Uždavėme klausimus:
1) Kokių kalėdinių tradicijų laikotės savo šeimoje?
2) Kaip Kalėdas švęsite šiais metais?

1. Mokytoja Vilija Rutkauskienė: Visuomet pirmąją Kalėdų dieną visi artimieji susirenkame 
pas mamą Ukmergėje, vakaro metu žaidžiame visi kartu bent vieną stalo žaidimą. Antrąją Kalėdų dieną 
turime tradiciją visi keliauti į Vilnių pažiūrėti kokį nors kalėdinį filmą.

Agnė, I d: Per Kalėdas dažniausiai susirenkame pas mano senelius ir leidžiame jas su giminėmis. 
Kelis pastaruosius metus kartu su tėčiu paruošiame programą, kurios metu vyksta įvairios užduotys, vik-
torinos ir pan. Šiais metais, deja, teks nutraukti tradiciją dėl dabartinės situacijos.

Ūla, II b: Mūsų šeimos pagrindinė tradicija – šiaudo traukimas iš po staltiesės.
Milda, I a: Mūsų kalėdinė tradicija –bengališkųjų ugnelių deginimas lauke.
Arnas, IV E: Mano šeima nei laikosi griežtai lietuviškų Kūčių papročių, nei stengiasi jų vengti. 

Kaip ir kiekviena šeima mes puošiame eglę, ruošiame vakarienę iš 12 patiekalų Kūčių vakarą  ir apsimai-
nome dovanomis. Antra vertus, mes nevengiame ir mėsos ar vakarietiškų patiekalų ir desertų ant Kūčių 
stalo.

2. Mokytoja V. Rutkauskienė: Per šias Kalėdas su šeima liksime namuose, o su likusiais arti-
maisiais Ukmergėje ir Londone bendrausime per Skype programą.

Agnė: Kaip ir dauguma, matyt, šiemet praleisiu Kalėdas namuose su tėvais. Teks būti išradin-
giems ir sugalvoti, kaip save pralinksminti būnant namie vieniems. Bet žmonės visada prisitaiko ir nė 
viena situacija nesitęsia amžinybę, tad tikiuosi kitais metais grįžti į buvusias vėžes ir toliau tęsti tradici-
jas.

Ūla: Sutiksime šventes su šeima namie.
Milda: Vasarnamyje su šeima.
Arnas: Šiemet dėl pandemijos tikriausiai švęsiu kartu su mama, savo augintiniais ir kambari-

niais augalais. Ne tik įstatymai neleidžia, bet ir nesinori rizikuoti susitikti su seneliais dėl nusilpusios jų 
sveikatos, seneliai yra itin aukštos rizikos grupėje. Nors gal ir nuskamba liūdnokai, bet Kalėdų dvasia 
priklauso tik nuo paties savęs ir savo kūrybingumo, todėl reikia džiaugtis ir būti dėkingam už tai, kokią 
šventę galima surengti, o ne liūdėti dėl to, kokia ji nebus.

Parengė Otilija Smelevičiūtė, I d
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Sausainiai su šokolado gabaliu-
kais

•	 230 g kambario temperatūros sviesto
•	 200 g baltojo cukraus
•	 220 g rudojo cukraus
•	 2 kiaušinių
•	 360 g miltų
•	 1 arbatinio šaukštelio valgomosios sodos
•	 0,5 šaukštelio kepimo miltelių
•	 1 arbatinio šaukštelio druskos
•	 350 g šokolado gabalėlių

1. Įkaitinkite orkaitę iki 190 laipsnių, 
paruoškite kepimo skardą.

2. Atskirame dubenyje sumaišykite miltus, 
kepimo miltelius, sodą ir druską.

3. Ištrinkite sviestą kartu su baltuoju ir 
ruduoju cukrumi.

4. Įmaišykite kiaušinius.
5. Į sviesto, cukraus ir kiaušinių mišinį 

suberkite sausus ingredientus.

6. Suberkite šokolado gabalėlius.
7. Suformuokite sausainius ir išdėliokite juos 

ant kepimo skardos.
8. Kepkite 8-10 min.
9. Išėmę iš orkaitės, leiskite sausainiams apie 

2 minutes atvėsti.

Mėgaukitės!

Receptu dalijasi Agnė Matulionytė, I d

Mielinis tortas

6–8 porcijoms reikės
	 130 ml pieno 
	 60 g šlapių mielių 
	 600 g kvietinių miltų 
	 1 šaukštelio druskos 
	 160 g cukraus 
	 10 kiaušinių trynių 
	 1 citrinos žievelės (plonai nutarkuo-

ti) 
	 1 šaukštelio vanilinio cukraus su na-

tūralia vanile 
	 200 ml ištirpinto sviesto 
	 5 šaukštų auksaspalvio sirupo

Gaminimas
1. Drungname piene išmaišykite mieles ir 

200 g miltų. Kai masė pakils, įberkite į ją druską 
ir išplakite. Į šią masę įmaišykite iki purumo su 
cukrumi išplaktus trynius, citrinos žievelę, vanilinį 
cukrų, galiausiai miltus. Gautą tešlą suminkykite, 

įmaišykite į ją ištirpintą sviestą ir palikite pakilti 
dar kartą. 

2. Kepimo skardos vidų patepkite sviestu ir 
vos pabarstykite miltais. Tada sudėkite tešlą į formą 
– užpildykite trečdalį jos ir vėl palikite kilti. 

3. Kai kildama tešla užpildys du trečdalius 
formos, pašaukite ją į 160 °C orkaitės žemiausią 
lentyną ir kepkite maždaug 30–35 min. Iškeptą py-
ragą apliekite auksaspalviu sirupu.

Receptą surado Marija Rukaitė, I d

Ateinančioms šventėms reikia pasiruošti! Norime pasidalinti su visais Jumis saldžių patiekalų 
receptais, kad šventės nebūtų pilkos ir nuobodžios! Štai labai lengvi ir paprasti desertai, kuriuos lengvai 
visi gali pasidaryti savo šventiniam stalui!



Kalėdinės dovanos idėja
Gruodžio mėnesį mes visi skubame į prekybos centrus, parduotuves, nes ieškome dovanų savo 

draugams ir šeimai. Tačiau šiais metais viskas pasikeitė, kai sužinojome, kad Šv. Kalėdas turėsime švęsti 
vieni namuose, tik su artimiausiais šeimos nariais. Tokiomis aplinkybėmis, ko gero, daugelis dovanas nori 
gamintis namuose, nes į prekybos centrus eiti yra pavojinga. Todėl dabar daugelio mūsų galvose sukasi 
vienintelė mintis: kokią galėčiau padaryti dovaną, kuria pradžiuginčiau kitą? Galiu Jums pasiūlyti idėją 
,,Šimtas laiškų“. Tai būtų dėžė, kurioje yra šimtas vokų. Ant kiekvieno jų yra užrašyta situacija, kurioje at-
sidūrę galite juos atplėšti. Kiekviename voke yra surašytas laiškas, kurio turinys atitinka situaciją, kurioje 
jis bus atplėšiamas (pvz.: ,,Atplėšk, kai jautiesi liūdnas“ – ir voke bus laiškas, kuriame surašytos įvairios 
pralinksminimo žinutės ir pan.). 

Tai yra puiki dovana, nes jai pagaminti reikia skirti daug laiko bei meilės, be to, dovana nebus 
atidaryta tą pačią dieną, tad, galima sakyti, tai dovana visiems metams. 

Parengė Emilija Lukošiūnaitė, I b

12



Apie nuotolinę  pamoką su  Airijos Beech  
Hill mokykla

Gruodžio 9 dieną „Zoom” platformoje įvyko  pokalbis, kuriame dalyvavo Vilniaus Gabijos gim-
nazijos bei Monaghano Beech Hill mokyklos mokiniai ir mokytojai. Susitikime dalyvavo ir Lietuvos 
švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, kurie tikrai negailėjo šiltų ir gražių palinkėjimų!

Pokalbio metu mokiniai iš Airijos priminė savo vardus ir trumpai prisistatė. Vėliau šiltus palin-
kėjimus į Airiją siuntė Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai ir mūsų mokyklos an-
glų kalbos mokytojos Dalia Aušrelė Bražinskienė ir Agnė Padvaiskienė. Žinoma, ir iš Airijos linkėjimų 
tikrai netrūko, nes lietuvių kalbos mokytoja Monaghano mokykloje Kristina Jankaitienė buvo paruošusi 
vaizdo medžiagą, kurią žiūrint buvo galima prisiminti gerus laikus, kai galėjome keliauti. Taip pat buvo 
paruoštas „Kahoot” žaidimas apie Lietuvą ir Airiją, o laimėjusius mokinius pažadėjo apdovanoti pri-
zais! Vilniaus Gabijos gimnazijos II klasių mokiniai taip pat neatsiliko nuo airių, nes pristatė skaidres apie 
Vilnių ir mūsų mokyklą.

Dėl susiklosčiusios situacijos šiais metais mokiniai iš Airijos negalėjo atskristi į Lietuvą, ta-
čiau buvo smagu susitikti bent jau nuotoliniu būdu ir vėl pamatyti mūsų taip pasiilgtų draugų veidus! 
Tikimės, jog situacija greitu metu pagerės ir mes visi vėl galėsime keliauti ir pažinti kitas šalis! 

Visiems linkime gražių švenčių.

Viktorija Montvydaitė, II d
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