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Mielieji! 

 

 Gabijos gimnazijos laikraštis kiekvienam iš Jūsų, brangieji draugai, siunčia kalėdinius linkė-

jimus! Tikimės, kad 2015-ieji metai atneš daug džiaugsmo ir laimės į kiekvieno iš Jūsų širdį! Taip 

pat linkime nepamiršti savo užsibrėžtų tikslų, stropiai mokytis, puoselėti tikrąsias draugystes, 

pasitikėti savimi ir kurti dar nuoširdesnę mūsų mokyklos atmosferą! Įkvėpkime vieni kitiems 

naujų bei originalių idėjų, renkime dar daugiau įvairių renginių, kvieskime į mokyklą svečių, įro-

dykime, jog esame geriausia gimnazija Lietuvoje! Daug šypsokimės, nes šypsena – užkrečiamas 

dalykas! Džiaukimės vieni kitais! Mylėkime ir būkime laimingi! 

„Gabijos balsas” 

Vytenė Pranytė, III D 
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Kalėdinio laikotarpio sąvokos 

 
Kalėdos arba šventos Kalėdos – senas šaknis turinti žiemos saulėgrįžos, saulės sugrįžimo 

šventė, kurios metu būdavo švenčiama ir vienų ūkinių metų pabaigos, kitų pradžios šventė. 

Kūčios – žodžiu „kūčia“ mūsų protėviai vadino patiekalą iš aguonų, kviečių, pupų, žirnių ar 

miežių, pasaldintų medumi. Šis patiekalas skirtas visų pirma pavaišinti į Kūčių vakarienę susi-

renkančioms protėvių vėlėms. Ilgainiui taip pradėta vadinti Kalėdų išvakarių diena. 

Vakarinė žvaigždė – ritualinė senųjų metų pabaigos (ilgiausios metų nakties) vakarienė  būda-

vo valgoma ne anksčiau, kaip danguje pasirodžius Vakarinei žvaigždei. 

Kalėdaitis – pašventintas paplotėlis, kurį tikintieji gauna bažnyčioje. Tai šeimos santarvės duo-

nos simbolinis pakaitalas. Senovėje nuo šeimos duonos laužymo prasidėdavo Kūčių vakarienė. 

Burtai ir tikėjimai – neatskiriama Kūčių ir Kalėdų švenčių dalis. Tikėta, kad naktį iš Kūčių į Kalė-

das gyvuliai tvarte kalba žmogaus balsu, o per patį vidurnaktį šuliniuose vanduo vienam aki-

mirksniui pavirsta vynu. Daugiausia magijos praktikų siejamos su merginų ir vaikinų ateities 

spėjimu. Pvz., jei ištraukus iš dubenėlio saują riešutų (žirnių, kalėdaičių) jų kiekis yra porinis, 

tai mergina ar vaikinas ateinančiais metais susiras sau porą. Taip pat būdavo į vandenį lieja-

mas ištirpintas vaškas ar švinas, paskui žiūrėta, kokia liejinio forma gauta (grabas – mirtis, ka-

rieta – vestuvės ir pan.). 

Eglutės puošimo paprotys – yra žinių, kad eglutės puošimas Kalėdoms pradėtas XVI a. vidury-

je Vokietijoje. XIX a. iš čia paplito Lenkijoje, Rusijoje, pasiekė Lietuvą. Eglė daugelio tautų mito-

logijoje laikoma gyvybės ir atsinaujinimo jėgos įsikūnijimu, kaip amžinai žaliuojantis medis. 

Spėjimai – jei Kalėdų dieną pučia pietų vėjas, bus ankstyvas pavasaris, jei žiemių – vėlyvas, jei 

vakaris – pavasaris bus šiltas, jei rytys – bus šaltas. 

Draudimai – per Kalėdas stengtasi vengti barnių: tądien susibaręs, visus metus barsiesi.  

Kalėdojimas – laikotarpiu nuo Kalėdų iki Trijų Karalių būdavo kalėdojama, t.y. jaunimo grupe-

lės vaikščiodavo po kaimus, kad pasveikintų ūkių šeimininkus, palinkėtų jiems gero ateinančių 

metų derliaus,  o sau už pasveikinimą susirinktų dovanų ar bent būtų gerai pavaišinti. Sovieti-

niu laikotarpiu šis paprotys, kaip ir daugelis kitų, numarintas, kartu su juo išnyko ir žmonių kai-

myniškas bendravimas, bendruomeniška savitarpio pagalba. 

„Gabijos balsas” 

http://lt.wikipedia.org/wiki/%C5%BDiemos_saul%C4%97gr%C4%AF%C5%BEa
http://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97
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Renginiai Vilniuje 
 

Bernardinų sodas // gruodžio 5 – sausio 11 d., 7 – 22 val. 

Vilniaus miesto savivaldybė Šv. Kalėdų laikotarpiui Bernardinų sodą pavers jaukia oaze, skirta 

visai šeimai. Vėl atgijusi karuselė džiugins ne tik vaikus, bet ir iš vaikystės dar nenorinčius iš-

augti suaugusiuosius, veiks lauko kavinės. Taip pat putos fontanas, kurio čiurlenimas neįprastai 

skambės sustingusiame žiemos peizaže. Bernardinų sodą puoš modernios šviesos projekcijos, 

sutrauksiančios jomis pasigrožėti ne tik vilniečius, bet ir miesto svečius. 

Vieta – Bernardinų sodas, renginys nemokamas 

„Gabijos balsas” 

3 D pasaka Katedros aikštėje // gruodžio 25–31d., 17 val., 18 val., 

19 val., trukmė 15 min. 

Vilniaus Arkikatedros šoninis fasadas pasipuoš unikalia ir įspūdinga 3 

D projekcijų programa – milžiniška siena taps spalvingos kalėdinės 

pasakos ekranu, kuriame išvysime trumpametražius filmukus. Vakari-

nio Vilniaus fone įsižiebusios unikalios ir įdomios projekcijos maloniai 

pagardins šventiškiausią metų savaitę magiškais vaizdais bei įkvėps 

dar daugiau pakilios nuotaikos į žiūrovų širdis. 

Vieta – Katedros aikštė, renginys nemokamas 

DNB čiuožykla Lukiškių aikštėje // gruo-

džio 6 – vasario 6 d., 12 – 22 val. 

Atkeliauk į Kalėdas sostinėje ir išpildyk savo 

vaikystės svajonę! Holivudo filmuose popu-

liarios kalėdinės miesto čiuožyklos tampa 

realybe su DNB čiuožykla sostinėje. 

DNB čiuožykla priima visus – svarbiausia 

gera nuotaika ir noras kaip reikiant pasilinks-

minti. Kviečiami ir tėveliai su mažaisiais vil-

niečiais bei miesto svečiai. 

Vieta – Lukiškių aikštė, renginys nemokamas 

Euro paroda // iki sausio 5d. (pirmadieniais 

muziejus nedirba, kitomis darbo dienomis 11–18 

val, savaitgaliais 11–16 val.) 

 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rū-

muose rengiama euro paroda kviečia visus plačiau 

susipažinti su mūsų šalies naująja valiuta – euru. 

Parodos lankytojai įgis daugiau žinių apie eurų is-

toriją, banknotų dizainą, gamybą, apsaugos priemo-

nes, susidėvėjusių pinigų naikinimą ir išmoks at-

skirti tikrą banknotą nuo padirbto. Čia taip pat bus 

galima susipažinti su visų euro zonos šalių moneto-

mis, kurios galios ir Lietuvoje. 

Vieta – Valdovų rūmai, renginys nemokamas 
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Gruodžio 31 d., 23.30 val. 

Naujametiniai renginiai 

 

Kviečiame pasitikti stebuklus Katedros aikštėje. Vilniaus miesto savivaldybė vilniečiams ir 

miesto svečiams dovanoja jau tradiciniu tapusį reginį – įspūdingus vidurnakčio fejerverkus. 

Katedros aikštė taps ir paskutiniųjų 2014 metų minučių skaičiuokle. 

  

Sausio 6 d., 16.30 val. ir 18.00 val. 

Atsisveikinimo renginiai 

  

Sausio 6 dieną, 16.30 val. nuo Aušros Vartų pajudės Trijų Karalių eisena. Ateikite pasigrožėti 

pakiliu ir iškilmingu reginiu Vilniuje. 

  

Sausio 6 dieną, 18.00 val. Vilniaus mokytojų namų kiemelyje vyks tradicinis renginys „Lik 

sveika, Kalėdų eglute!“ Kviečiame vilniečius ir miesto svečius ateiti į eglutės išlydėjimo šven-

tę. Šis renginys – tai ne vien fizinis atsisveikinimas su nupuoštomis šventinėmis eglutėmis, bet 

kartu ir kalėdinio laikotarpio renginių Vilniuje pabaigos akcentas. 

„Gabijos balsas” 

Parengė Jokūbas Lekevičius, III D 
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Laplandija – Kalėdų Senelio namai 

 Kai išgirstame žodį „Kalėdų Senelis“, pirmieji vaizdai, kurie iškyla atmintyje, – tai turbūt 

milžiniškos žaislų dirbtuvės, mažulyčiai nykštukai, ilgaragiai elniai, tempiantys milžiniškas 

senelio roges, ir pats Kalėdų Senis, dalijantis dovanas geriems vaikams. Vaizdiniai tarsi iš pa-

sakos apie Kalėdas, tačiau ar mes bent kada susimąstome, kad Kalėdų Senelis gali egzistuoti 

arčiau negu pasakose? Vos už pusantro tūkstančio kilometrų į šiaurę, Suomijoje, glūdi paties 

tikriausio Kalėdų Senelio būstinė. 

 

Kalėdų Senelis įsikūręs visai netoli už Laplandijos sostine vadinamo Rovanemi miesto. Jo mil-

žiniška rezidencija, mieli raudonkepuriai nykštukai ir kalėdiškas dizainas net ir vasarą palieka 

neišdildomą Kalėdų įspūdį. Spalvingos dirbtuvėlės, gražiai išrikiuoti žaisliukai ar milžiniškas 

Kalėdų Senelio krėslas nukelia į visai kitą, magišką  pasaulį. 

 

Apie Laplandiją ir tikrą Kalėdų Senelį man papasakojo tėtis. Jis patikino, kad šios Kalėdų Se-

nelio dirbtuvės ypatingos ne tik kalėdiška atmosfera, bet ir nuostabiai parinkta dirbtuvių vieta. 

Jos stovi tiesiog ant poliarinio rato. Tokios vietos, pasak tėčio, visada stebina ir domina, juk 

vieną minutę esi  vienoje poliarinio rato pusėje, o tik žengei žingsnį ir atsiduri jau kitoje.  

„Gabijos balsas” 
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Kelionė iki Kalėdų Senelio namų taip pat buvo, pasak mano pašnekovo, be galo įdomi. „Juk 

pravažiavome begalinio grožio miestą Rovanemi. Jame veikia viena geriausių peilių dirbtuvių 

(„Marttiini“ – toks pavadinimas) ir „Arktikum” muziejus, kuriame pasakojama apie šiaurės 

krašto istoriją, pristatomi įdomūs faktai apie Arktį“,– dalijosi patirtais įspūdžiais keliautojas. 

Šiuos objektus reikia būtinai aplankyti, jei tektų keliauti pro šį miestą, pataria jis.  

Keliai iki Senelio taip pat neeiliniai. Viduryje kelio stoviniuojantys elniai net neketina trauktis. 

Vairuotojas gali spausti mašinos garso signalą, kiek tik nori, šie didžiaragiai gražuoliai stovi 

kaip stovėję. Jie per kiekvienas Kalėdas traukia Kalėdų Senelio roges. 

„Gabijos balsas” 

 O pats įspūdingiausias Laplandijoje dalykas – poliarinio rato laiko ypatumai. Vasarą čia 

saulė beveik nenusileidžia, o žiemą dangus stebina nuostabiomis šiaurės pašvaistėmis.  

 Šis mano tėčio pasakojimas ne tik sužadino norą nuvykti į Laplandiją, bet ir patikėti Ka-

lėdų Senelio stebuklu. 

Parengė Ieva Dūdaitė, I d 
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Vilniaus jaunieji maltiečiai 

„Gabijos balsas” 

Tikėk, norėk, galėk, padėk! 

Šiek tiek įdomios  istorijos – nuo ko viskas prasidėjo? 

 Su Maltos ordino įsikūrimu yra siejami 1048 metai, kuomet prekeiviai iš Amalfio Jūrų 

Respublikos gavo leidimą Jeruzalėje statyti bažnyčią, vienuolyną ir ligoninę. Šia iniciatyva  

buvo siekta globoti tikinčiuosius iš viso pasaulio, nepaisant jų religinių pažiūrų ar rasės. 

 Per visą savo istoriją  ordinas steigė modernias profesionalias ligonines ir kartu buvo 

svarbi karinė jėga prie Viduržemio jūros. Europos šalys vertino ordiną už jo gerus darbus. Jam 

buvo dovanojama žemių, turtų, namų.  

 Šiuo metu Maltos ordinas yra seniausia ir viena didžiausių pasaulyje humanitarinės pa-

galbos organizacijų. Kaip suverenus tarptautinės teisės subjektas Maltos ordinas palaiko diplo-

matinius santykius su 64 pasaulio šalimis. Daugelyje jų taip pat įsikūrusios nacionalinės Maltos 

ordino asociacijos ir pagalbos tarnybos.  

 Taigi, mes esame viena didelė didelė šeima visame pasaulyje! 

Kas esame MES – VJM? 

 Mūsų būryje – socialiai atsakingi ir asmeninio tobulėjimo siekiantys  jaunuoliai. Savano-

rystė maltiečių būryje nėra tik siekis padėti vienišiems, neįgaliems žmonėms. Kartu augame, 

bendraujame, mokomės supratingumo, komandinio vieningumo. Juk tik patys pasikeitę pakei-

sime dalelę pasaulio. Sudarome vieną didelę ir nuostabią šeimą, kuri mielai kartu praleidžia ir 

savo laisvalaikį, čia randame tikruosius draugus! 
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Maltiečių savanorystės kryptys 

 Lankomės Maltos ordino arba Naujosios Vilnios vaikų dienos centre. Visuomet esame 

pasitinkami plačiomis šypsenomis vaikų veiduose! Žaidžiame, gaminame maistą, ruošiame na-

mų darbus visi kartu.  

 Lankome neįgaliuosius vaikus „Rasos” specialiojoje mokykloje. Mažieji mūsų draugai 

turi intelekto sutrikimų, tačiau jie ne itin žymūs, tad didelių bendravimo barjerų nėra. Užsiėmi-

mai patys  įvairiausi: žaidžiame žaidimus, einame pasivaikščioti, kuriame, piešiame ir bendrau-

jame, šokame, gaminame. 

 Važiuojame ir į Vilkpėdės slaugos ligoninę lankyti sergančių garbaus amžiaus, dažnai 

vienišų senelių. Senoliams labiausiai trūksta bendravimo ir šilumos, tad būtent šias vertybes 

stengiamės jiems suteikti, patys įdomiausi pašnekesiai visiems yra apie tikrąjį gyvenimą ir net-

gi Lietuvos istoriją. 

 Užsukame ir į  Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centrą. Nepaisydami negalios, ak-

lieji ne tik puikiai dainuoja, turi savo chorą, tačiau ir puikiai gamina, šoka, piešia, kuria rank-

darbius. 

,,Maltiečių sriuba 2014‘‘ – vienas svarbiausių metų renginių 

 Svarbiausias šios akcijos tikslas – paskatinti kiekvieną visuomenišką Lietuvos pilietį pri-

sijungti ir paaukoti skurstantiems seneliams, kurie už paaukotus pinigus bus aprūpinti ne tik 

šiltu maistu, bet ir reikalingais medikamentais, globa.  

 Prezidentas Valdas Adamkus – ilgametis Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) orga-

nizuojamos labdaros akcijos „Maltiečių sriuba“ globėjas. Kiekvienais metais V. Adamkus pri-

sijungia prie akcijos vykdymo. Jo teigimu, kiekvieno mūsų pagalba vienišiems, vargingiems 

senoliams reiškia daugiau nei lėkštę karštos sriubos – tai viltis ir noras toliau gyventi.  

 Taip pat renginį remia Lietuvos Prezidentė Dalia Grybauskaitė. 

 ĮDOMU! Vien per 2013 m. išdalinta daugiau kaip 50 tūkst. porcijų sriubos skurstantiems 

ir vienišiems senoliams, o maltiečių nuvažiuoti atstumai siekia apie 40 tūkst. km – tai prilygsta 

kelionei aplink Žemės rutulį. O kiek sriubų dar  išdalinsime?! 

NORI PRISIJUNGTI? 

Rasi mus Facebook’e – https://lt-lt.facebook.com/jauniejimaltieciai 

Savanorio anketa – http://maltieciai.lt/savanoryste/tapk-savanoriu-prisidek/  

 

„Gabijos balsas” 

Rolanda Girdžiūtė, IV D 

https://lt-lt.facebook.com/jauniejimaltieciai
http://maltieciai.lt/savanoryste/tapk-savanoriu-prisidek/
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Ar verta savanoriauti? 

 Turbūt tikrai ne visi gimnazijoje besimokantys ar net joje dirbantys žino, kad įstaigoje 

veikia mokyklos psichologės Laimos Narbutaitės suburta mokinių savanorių grupė, kurios na-

riai savanoriškai dirba svarbų visai bendruomenei darbą, taip kartu plėsdami ir savo patirtis, 

tobulindami bendravimo įgūdžius ir gaudami daugybę gerų emocijų. Apie tai kalbamės su Ga-

bijos gimnazijos savanorių grupės SAV‘as vadove psichologe Laima Narbutaite bei pora gru-

pės narių. 

Į klausimus atsako psichologė Laima Narbutaitė. 

1. Kam ir kaip kilo idėja suburti mokyklos savanorius? 

 Idėja kilo man prieš 3 metus, kai pradėjo dirbti karjeros koordinatorių grupė. Savanorių 

subūrimo pagrindinis tikslas  –  kartu su mokiniais suorganizuoti mokyklos bendruomenei Kar-

jeros savaitę, kuri paįvairintų ugdymo procesą, suteiktų galimybių susipažinti su profesijų pa-

saulio įvairove. Antras tikslas – sudaryti mokiniams galimybes mokytis iš patirties dar besimo-

kant mokykloje. 

2. Kokio amžiaus žmonės susirenka į Jūsų vadovaujamą savanorių grupę? 

 10 – 11 klasių moksleiviai. 

3. Kokius renginius organizuojate užsiėmimų metu? 

 Savanorių susitikimų metu (susitinkame kartą per savaitę) ruošiamės Karjeros savaitės 

renginiams. Užsiėmimų metu taip pat formuojame komandą, geriname informacijos tarpusavy-

je perdavimą, stengiamės pažinti ne tik save, bet ir kitą komandos narį. 

4. Kokia Jūsų nuomonė apie savanorystę? 

 Palaikau  ir tikiu savanorystės idėja. Manau, savanoriavimas suteikia jaunam žmogui ga-

limybę augti kaip asmenybei, save realizuoti. Šia veikla gali užsiimti kiekvienas, kuris nori da-

ryti gerus darbus ir yra pasiryžęs prisiimti tam tikrą atsakomybę už savo veiklą. 

5. Savanorių grupė SAV‘as labai prisideda prie mokyklos gerovės. Kaip pati vertinate šių 

jaunų žmonių veiklą? 

 Labai pozityviai. Tai iniciatyvūs, nuoširdūs, atsakingi, kūrybingi, smalsūs, nebijantys iš-

šūkių ir naujovių žmonės. Aš savo mokiniais savanoriais labai didžiuojuosi! 

,,Gabijos balsas” 
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Į klausimus atsako savanorių grupės SAV‘as narės Geisvilė Kirmilaitė ir Aurėja Klevinskaitė. 

Kas jus paskatino prisidėti prie mokyklos savanorių grupės? 

Aurėja: Mane paskatino prisidėti mano buvusi auklėtoja. Esu jai labai dėkinga, nes susipaži-

nau su tikrai nuostabia komanda. 

Geisvilė: Mane paskatino noras išbandyti naują veiklą, praplėsti savo galimybes, išmokti naujų 

dalykų ir, žinoma, noras turėti daugiau patirties ir tobulėti pačiai. 

Ką jums reiškia galimybė savanoriauti? 

Aurėja: Galimybė savanoriauti reiškia labai daug vien todėl, kad tai yra viena iš daugelio sri-

čių, kurioje galima save išbandyti, atrasti savo stipriąsias bei silpnąsias savybes, tobulinti ben-

dravimą ir iš viso to turėti puikių atsiminimų. 

Geisvilė: Dabar galimybė savanoriauti man reiškia be galo daug. Tai tampa savotiška priklau-

somybe: tu ieškai naujų vietų, kur gali savanoriauti, ir atiduodi tam daug laiko, pasakoji vi-

siems, koks tai malonumas, ir visa tai tave džiugina. 

Ar esate bandžiusios ne tik organizuoti renginius, bet ir savanoriauti kitose srityse, pa-

vyzdžiui, padėti beglobiams gyvūnams ar pan.? 

Aurėja: Savanoriauti kitose srityse neteko, tačiau savanoriavimas mokykloje leido suprasti, 

koks tai reikalas, ir ta patirtis tikrai traukia išbandyti kitas savanoriavimo sritis. 

Geisvilė: Taip, esu. Mano savanorystė prasidėjo mokykloje organizuojant Karjeros savaitę su 

SAV'as, o šiuo metu savanoriauju ir kitose organizacijose, esu savanoriavusi veikloje  su nedi-

deliais vaikais, šokių renginiuose ir t.t. 

Kokios patirties įgavote savanoriaudamos? 

Aurėja: Savanoriaudama gavau iš tikrųjų daug, tačiau svarbiausia yra tai, kad susipažinau su 

nuostabiais žmonėmis, taip pat savanoriavimas skatino mokytis, planuoti laiką, laisviau ben-

drauti, spręsti įvairias problemas ir daug kitų dalykų. 

Kas labiausiai patiko savanoriaujant? 

Aurėja: Turbūt jau kartojuosi, bet labiausiai savanoriaujant man patiko kalbėtis su komandos 

nariais bei juoktis iš nepasisekimų renginių metu. 

Geisvilė: Įgavau labai daug patirties: lavinau savo kalbėjimo įgūdžius, bendravimą, susipaži-

nau su naujais žmonėmis, praplėčiau bendrąsias žinias, išmokau planuoti laiką, susitvarkyti su 

savo emocijomis ir puolančiu stresu ir čia tikrai dar ne pabaiga, kiekvieną kartą savanoriauda-

ma gaunu vis daugiau. Žinoma, tai yra dėl to, kad savanorystė tarsi svarstyklės, kiek duodi, tiek 

gauni. Taip pat labai džiugina kitų žmonių šypsenos. 

„Gabijos balsas” 
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Su kokiais sunkumais susidūrėte organizuodamos mokyklos renginius? 

Aurėja: Iš tikrųjų, sunkiausia buvo nepamiršti, kur ir kada tu turi būti, kas kokius darbus turi 

atlikti, ir panašiai, tačiau tai yra puiki ir brangi pamoka. Tai yra galimybė tobulėti. 

Geisvilė: Oo, tiesą sakant,  jų buvo tikrai nemažai, bet  džiaugsmo daugiau. Aišku, SAV'as na-

riai susidūrė su stresu, su nuovargiu, nemokėjimu planuoti laiko, bet to išmokome. Buvo nesk-

landumų su lektorių pristatinėjimu, publika, klausančia paskaitos, mokinių nepasitenkinimu, 

kodėl jie negali būti būtent šioje paskaitoje, ir, žinoma, kitomis problemomis, bet pažadame 

mokytis iš savo klaidų ir ši Karjeros savaitė bus dar geresnė, nes savanorystė padeda tobulėti 

žmogui! 

„Gabijos balsas” 

Parengė Greta Bindokaitė, III A 
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Pirmokų gimnazistų krikštynos 

Lapkričio 28-osios rytas.  Į mokyklą renkasi mokiniai. Vieniems iš jų tai  įprasto 

penktadienio pradžia, o devintokams ši diena dar ilgai išliks atmintyje. Po dešimtokų surengto 

krikšto jie taps tikrais Vilniaus Gabijos gimnazijos gimnazistais. 

Vidiniame mokyklos kiemelyje antrokų gimnazistų pasiruošimo šurmulys netilo 

jau nuo pamokų pradžios, kai devintokai dar tik su nerimu galėjo spėlioti, kas jų laukia. Trečio-

sios pamokos metu sunkieji išbandymai išaiškėjo – prasidėjo rytinė krikštynų dalis. Jos metu 

visų penkių pirmokų klasių mokiniai turėjo apsilankyti septyniuose išmėginimų punktuose, kur 

kiekviena krikštytojų klasė buvo parengusi nuotaikingų ir ištvermės reikalaujančių užduočių. 

Veidų dažymas, įvairaus, kartais, atrodytų, nelabai suderinamo maisto ragavimas, sportiškumo 

patikrinimai ir, žinoma, tikro gimnazisto priesaikos sakymas – išbandymai, tekę devintokams 

ryte. Antroji krikštynų dalis buvo pramoginė. Vakare vėl visi sugrįžę į gimnaziją mėgavosi kla-

sių pasirodymais pagal burtų keliu gautas temas. Pirmokams gimnazistams puikiai pavyko su-

derinti įvairių laikmečių švietimo sistemas su gautais muzikos stiliais ir jas kūrybingai pristaty-

ti vaidinimais, dainomis, šokiais bei trumpais vaizdo siužetais. Renginį vainikavo simbolinių 

krikštynų ženklelių įteikimas šviežiai iškeptiems gimnazistams ir visų nekantriai laukta disko-

teka.  

Parengė Gabija Vaserytė ir Eglė Puodžiūnaitė, II c 

„Gabijos balsas” 
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