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Mielas Skaitytojau!
 Gal ir šios tamsiausios metų dienos ne tokios tamsios, kai esame, buriamės, 
kuriame visi kartu. Kaip, beje, burdavosi žmonės ir seniau tokiu metų laiku. Galbūt 
instinktyviai jausdami, kad būnant kartu lengviau, prasmingiau galima išlaukti saulės 
sugrįžtuvių. Juos vienydavo kartu atliekami darbai, sekamos pasakos, dainuojamos 
dainos, ramūs pašnekesiai apie gyvenimą, jo paprastas tiesas.
 Šiais laikais, kai žmonių gyvenimas įgijęs kitokį greitį ir formą, ir kai kurie 
juos vienijantys veiksniai pasikeitę. Be virtualiosios globalios erdvės, juos vienija... 
paštas, kurio darbo krūviai gruodžio mėnesį ypatingai padidėję, pasirodo, žmonės 
visame pasaulyje dar taip tebebendrauja, yra tokio apčiuopiamo, fizinio bendravimo 
poreikis, kurio neįstengė pakeisti virtualioji erdvė. 
 Be abejo, žmones tebevienija ir senosios šio laikotarpio tradicijos, papročiai, 
kurių, drįsčiau teigti, dauguma lietuvių tebesilaiko. Sunku būtų rasti žmonių, ku-
rie per Kūčias neskubėtų prie šeimos vakarienės stalo, ten nesidalintų duona, savo 
džiaugsmais ir viltimis... Sunku galbūt būtų rasti žmogų, šiuo laikotarpiu nepagalvo-
jantį apie gerą darbą, pagalbą, auką kitam...
 Šiuo laikotarpiu, lapkričio – gruodžio mėnesiais, minimos ir tarptautinės Drau-
go bei Arbatos dienos. Tai dar pora veiksnių, gal ir skirtingų, bet nuo neatmenamų 
laikų buriančių žmones į grupes, bendruomenes, poras. Jei draugystė visoms kultū-
roms daugmaž vienodai suprantamas reiškinys, tai arbatos gėrimo tradicijos turbūt 
giliau suvokiamos Rytuose kaip atskirą filosofiją turinčios tradicinės ceremonijos.
 Apie šiuos žmones vienijančius veiksnius rasite platesnius straipsnelius, apž-
valgas mūsų laikraščio numeryje. Linkime Jums visiems patirti kuo daugiau tokių 
vienybės apraiškų, kurios šildo širdį, skaidrina sielą.
 Gražių visiems Jums žiemos dienų! Ir tegu jos būnant kartu tampa ilgos ir 
šviesios...

  Redakcijos vardu Jūratė Kalverš



Adventas – tradicijų ir papročių prisi-
minimo metas
 Sulaukėme Advento – ramybės ir susikaupimo laiko, dvasinio apsivalymo meto. 
Nors šiais laikais daugelis pamiršta Advento svarbą ir gyvena įprastu ritmu, vis dėlto pra-
vartu atsigręžti į tradicijas.
 Adveñtas – krikščionių religijoje laikotarpis, pažymintis laiką iki Jėzaus gimimo. 
Tuo metu žmonės laukia kūdikėlio Jėzaus gimimo. Adventas trunka beveik mėnesį, per tą 
laiką praeina 4 sekmadieniai. Tai krikščionių tikinčiųjų susikaupimo ir apmąstymų metas 
prieš Kalėdas. Advento metu katalikai susilaiko nuo triukšmingų linksmybių, tačiau pro-
testantai su džiaugsminga viltimi laukia artėjančių Kalėdų.
 Nuo šv. Andriejaus kaimo žmonės pradėdavo laukti didžiųjų žiemos švenčių. 
Advento susikaupimo metu buvo draudžiama linksmintis. Tačiau suvaržymai nebuvo 
tokie griežti, kaip per Gavėnios pasninką. Iki Pirmojo pasaulinio karo Advento laikotarpiu 
visoje Lietuvoje kaimo gyventojai rinkdavosi kartu vakaroti. Susirinkę vyresnieji šneku-
čiuodavosi, lošdavo kortomis. Senoliai pasakodavo vaikams apie sutiktus vaiduoklius ir 
velnius. O jaunimas pramogaudavo, žaisdavo įvairius žaidimus. Tarpukariu bendri kaimo 
vakarojimai sparčiai nyko. Anksčiausiai jų nebeliko vakarų ir šiaurės Lietuvoje. Ilgiausiai 
vakarojimo tradicija išliko rytų, ypač pietryčių Lietuvoje. Dzūkai Advento vakaronėse 
ne tik žaisdavo žaidimus, bet nevengdavo ir padainuoti Advento dainų, kurias jie vadino 
giesmėmis.
 Adventas – ne tik ramybės, bet ir paslaptingas, mistiškas laikas, kai ano pasaulio 
dvasios bando kištis į žmonių gyvenimą. Senoliai tikėjo, kad šiuo tamsiuoju metu aplink 
slankioja dvasios, kurios tik ir taikosi pakenkti žmonėms ir jų darbams, žiemkenčių pasė-
liams, gyvuliams. Todėl ir įvairių draudimų būdavę apstu.
 Nevalia būdavo ir ilgai vakaroti, ypač po vidurnakčio, nes piktosios dvasios žmo-
nes persekioja – jos pasibeldžia į langus ir, kas pasižiūri, tas neišvengia mirties. Tautosa-
koje tuo metu dažniau minimi numirėliai, vaiduokliai, velniai ir kitos būtybės, padaugėja 
tikėjimų ir burtų.
 Atsirasdavo daugiau laiko ir stebėti gamtos reiškinius, iš kurių ūkininkai spėdavo 
būsimą derlių. Jei gilu sniego, tikėdavosi gero vasarojaus, jei Adventas saulėtas – lauk 
gero daržovių derliaus. Štai saulėta gruodžio 8 diena žada labai gerų kopūstų. Jei per 
Adventą šalta – lauk karštos vasaros su trankiomis perkūnijomis. Dažni atodrėkiai turėda-
vę lemti gražų rugių žydėjimą ir grūdingas varpas. O štai lietingas gruodis galėjo rugius 
vasarą sugadinti. Žuvies vandenyse bus tiek pat daug, kiek Advento laiku danguje žvaigž-
džių, taigi žvejai turbūt dažnai dairydavosi į dangų. Dideli sniego kąsniai vėjuotomis 
naktimis moterims žadėdavo gerą sėmenų derlių, o jei šiaip pasnigdavo, žmonės laukdavo 
gero vasarojaus, ypač pupų, žirnių, derliaus.

    Parengė Agnė Matulionytė, 5 d
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Mes jau penktokai

Kas pasikeitė tapus penktoku?
Solėja: Padaugėjo pamokų, liko mažiau laisvo laiko dėl antros pamainos.
Marius: Atsirado pažymiai.
Vesta: Reikėjo pradėti vaikščioti po kabinetus.
Otilija: Nebeliko laiko per pertraukas nubėgti iki valgyklos.

Ar džiaugiatės tapę penktokais?
Solėja: Taip.
Marius: Taip.
Vesta: Ne.
Otilija: Kai kada.

Ką jums reiškė šis renginys?
Solėja: Parodė, kad esame nebe pradinukai ir galime kažką daugiau...
Marius: Parodė, kad mes suvyriškėję.
Vesta: Parodė, kad mes daug ką sugebame gerai daryti.
Otilija: Kad mes jau ir savarankiškai, be mokytojų pagalbos galime daug ką.

 Gruodžio 8 dieną mokykloje vyko tradicinis renginys „Aš jau penktokas“. 
Jame dalyvavo penktokėliai, neseniai, tik šį rugsėjį, perėję iš pradinės mokyklos į 
pagrindinę. Kiekviena klasė prisistatė kitoms vaidinimu, šokiu, dainomis.
 Po renginio pakalbinome keletą jo dalyvių, 5 d klasės mokinių.



Kalėdos: Lietuvos paštas sujungia 
žmones
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  Kiek kalėdiniu laikotarpiu padidėja laiškų srautas?
  Tradiciškai su kalendorinės žiemos pradžia Lietuvos paštas pasitinka didžiausią 
metų darbymetį, paprastai trunkantį iki sausio vidurio. Prieškalėdiniu laikotarpiu pernai 
Lietuvos paštas fiksavo beveik perpus išaugusią gaunamų ir siunčiamų siuntų apimtį.

  Iš kokių šalių daugiausia gaunate siuntų ir laiškų šiuo laiku?
  Daugiausia pašto siuntų gaunama iš Kinijos (beveik pusė visų gaunamų tarptauti-
nių pašto siuntų), Jungtinės Karalystės, Lenkijos, Vokietijos, Jungtinių Amerikos Valstijų. 
Tai – šalys, kuriose gerai išplėtota elektroninė prekyba. Didžioji dalis iš užsienio į Lietuvą 
siunčiamų pašto siuntų – internetiniai pirkiniai. 
Skaičiuojama, kad siunčiamų popierinių laiškų kasmet sumažėja apie 10 proc., tačiau dėl 
sparčiai populiarėjančios elektroninės prekybos vis dažniau pašto siuntose yra siunčiami 
daiktai (prekės). Pastarųjų metų tendencijos rodo, kad lietuviai įprato kalėdines dovanas 
pirkti internetu.

 Į kokias šalis lietuviai dažniausiai siunčia laiškus?
  Iš Lietuvos daugiausia pašto siuntų ir laiškų iškeliauja į gausias lietuvių emigrantų 
bendruomenes turinčias Jungtinę Karalystę, Vokietiją, JAV, kaimynines Latviją ir Lenkiją.

  Ar lietuviai siunčia laiškus Kalėdų Seneliui?
  Per metus vidutiniškai Kalėdų Seneliui būna adresuojama apie 2–3 maišai laiškų.
  Vieni laiškai būna adresuojami, nurodant konkretų, t. y. Laplandijoje gyvenančio 

 Kalėdiniu laikotarpiu daugelis žmonių pasidaro geresni. Dažną aplanko 
ir noras prisiminti žmones, su kuriais seniai nebendravo. Būtent šiuo laikotarpiu 
norisi bendrauti jau ne vien virtualiojoje erdvėje, bet pajusti kitą žmogų per jo pa-
gamintą, išrinktą daiktą ar tikrą kalėdinį sveikinimo atviruką. Tai padaryti padeda 
Lietuvos paštas. Kaip gyvuoja Lietuvos paštas kalėdiniu laikotarpiu, padėjo sužino-
ti Lietuvos pašto atstovas spaudai Tomas Bašarovas.
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Kalėdų Senelio adresą, ant kitų lakoniškai nurodoma, kad laiškai būtų išsiųsti Kalėdų Se-
neliui į Šiaurės ašigalį ar į Grįžulo Ratų paštą.

  Ar kalėdiniu laikotarpiu Lietuvos pašte atsiranda kokių nors akcijų ar naujo-
vių?
 Nuo gruodžio 1 dienos Lietuvoje siunčiamos ar iš Lietuvos į užsienį iškeliaujan-
čios pašto siuntos yra ženklinamos šventiniais „Kalėdų pašto“ spaudais. Laiškai ir siuntos 
iki 2017 metų sausio 7 dienos bus antspauduojami 12-oje pašto skyrių: Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio, Alytaus, Marijampolės, Utenos, Tauragės, Telšių centri-
niuose bei Druskininkų ir Palangos skyriuose.
 Vilniečius ir sostinės svečius kviečiame apsilankyti Vilniaus centriniame pašte, kur 
pristatomi lito nominalo pašto ženklai, leisti nuo 1993 m.
  Pernai, kai nacionalinę Lietuvos valiutą pakeitėme į eurą, iš prekybos buvo išimti 
pašto ženklai su lito nominalais. Baigiantis pereinamajam dvejų metų laikotarpiui, kai už 
pašto siuntimo paslaugas dar galima atsiskaityti ir senaisiais – lito – nominalo pašto žen-
klais, raginame gyventojus suskubti ir per likusias paskutines 2016-ųjų savaites realizuoti 
„litinius“ pašto ženklus. Nuo 2017 metų galios tik euro nominalo pašto ženklai, o „liti-
niai“ pašto ženklai turės tik istorinę vertę. Ši filatelinė paroda bus atsisveikinimas su lito 
nominalo pašto ženklais.
  Vilniaus centrinio pašto lankytojai galės ne tik išvysti visus Nepriklausomos 
Lietuvos laikotarpiu leistus pašto ženklus, bet ir pasigrožėti įspūdingu paveikslu, kurį iš 
daugiau nei 10 tūkst. pašto ženklų sukūrė žinoma dailininkė Jolita Vaitkutė. Kas iš pašto 
ženklų suklijuotame paveiksle pavaizduota? Ateikite į Vilniaus centrinį paštą ir sužinosi-
te...

  Kokiomis Lietuvos pašto funkcijomis lietuviai apskritai dažniausiai naudoja-
si?
  Šiandien Lietuvos paštas nebėra vien tik laiškus ar siuntas pristatanti bendrovė. 
Pasikeitus klientų poreikiams, Lietuvos paštas teikia ne tik pašto ir logistikos, bet ir rekla-
mos, finansinio tarpininkavimo ir įvairias elektronines paslaugas, taip pat užsiimame maž-
menine prekyba, kuri yra itin aktuali mūsų šaliai. Taigi, šiandien Lietuvos paštas siekia 
būti patikimas partneris svarbiuose kasdieniuose reikaluose.
 Pagrindinė Lietuvos pašto paslauga yra siuntimas bei pašto siuntų ir prenumeruoja-
mų leidinių pristatymas, tačiau gyventojai vis dažniau užsuka į paštą ne tik išsiųsti siuntų, 
bet ir susimokėti komunalinius mokesčius, gauti vartojimo paskolą, išsiųsti ar atsiimti 
pinigų perlaidas, saugiai atsiimti senatvės pensiją. Žengdami su šiuolaikinėmis techno-
logijomis diegiame įvairias elektronines paslaugas, leidžiančias tradicinėmis siuntimo 
paslaugomis naudotis ir elektroniniais kanalais.

Ačiū už atsakymus.

    Parengė Mantas Mačionis, III A



Lietuvos kariuomenės diena: „Esame 
maža valstybė šalia didelio ir priešiško 
kaimyno“

 1. Koks moters vaidmuo kariuomenėje?
  Lietuvos kariuomenėje tarnauja maždaug apie 12 proc. merginų ir moterų. Nors šis 
skaičius atrodytų mažokas, tačiau Lietuvos kariuomenėje merginų ir moterų yra daugiau 
nei kitose Europos šalių (priklausančių NATO) kariuomenėse. Tad, kalbant apie moteris 
Lietuvos kariuomenėje, nereiktų sumenkinti jų vaidmens, nors asmeniškai aš pati manau, 
kad karas yra išskirtinai vyrų reikalas. Visgi po Pirmojo ir Antrojo pasaulinių karų, kuo-
met daugybė vyrų žuvo kariaudami, pasikeitė ir moters statusas visuomenėje, jos socia-
linis vaidmuo. Deja, po šių dviejų karų vyrų, gyvenančių Europoje, skaičius taip ir liko 
daug mažesnis nei moterų, tad moterys turėjo būti aktyvios socialiniame gyvenime, taip 
liko iki šių dienų. 
 Lietuvos kariuomenėje, be abejonės, dauguma tarnaujančiųjų yra vyrai, taip pat 
vyrai yra ir didžioji tikrų karių dalis (kulkosvaidininkai, minosvaidininkai, jūrų laivų 
kapitonai, sraigtasparnių pilotai ir t.t.), o merginos ir moterys tarnauja labiau moteriškuose 
padaliniuose, tokiuose kaip Karo medicinos tarnyba (gydytojos, med. seselės), Logistikos 
valdyba (atsakingos už karių aprūpinimą), be kurių neapsieina nei viena pasaulio kariuo-
menė. 

 Kadangi lapkričio 23 – Lietuvos kariuomenės diena, todėl nusprendžiau šia 
proga paimti interviu iš Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departa-
mento karininkės.
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 2. Kokios yra pagrindinės kariuomenės dalys ir kokia jų reikšmė?
  Lietuvos kariuomenė yra sudaryta iš keturių dalių: sausumos, oro, vandens ir 
specialiųjų operacijų pajėgų. Visos šios šakos (padaliniai) yra vienodai svarbios ir reikš-
mingos, išvien veiktų bet kokio neramumo ar karo atveju. Aišku, šios šakos skiriasi savo 
dydžiu, pvz., sausumos pajėgos yra pačios didžiausios, o štai specialiųjų operacijų pajėgos 
– kompaktiškos, tačiau itin gerai, profesionaliai parengtos ir mobilios. 

 3. Ar kuo nors pranašesni kariai, baigę Karo akademiją?
  Karo akademiją baigia tik 
karininkai, tiksliau, kariūnai, 
kurie baigę Karo akademiją 
tampa karininkais, ne kariais. 
Kariai yra nuo eilinio iki ser-
žanto majoro (labai aukšto 
laipsnio), jų tarnavimo sąlygos 
skiriasi nuo karininkų (t. y. tų, 
kurie baigia Karo akademiją). 
Karininkai – karių vadai, iš 
karininkų išauga pajėgų vadai, 
net kariuomenės vadas. Todėl 
dažnai tie, kurie stoja į Karo 
akademiją, svajoja tapti Lietu-
vos kariuomenės vadu. 

 4. Koks požiūris į karius 
vyrauja šiandieninėje visuomenėje?
 Lietuvos kariuomenė ir kariai šiandien yra gerbiami Lietuvoje. Tai, kad mūsų šaliai 
yra labai svarbu turėti savą ir stiprią kariuomenę, parodė įvykiai Ukrainoje. Nors tai – labai 
liūdnas pavyzdys, tačiau jis paskatino Lietuvos gyventojus kitaip pradėti galvoti apie savo 
krašto gynybą. 

 5. Gal šiuo metu dėl geopolitinės situacijos kariai jaučia kokį nors spaudimą?
  Na, nemanau, kad būtų koks nors spaudimas kariams. Apskritai kario profesija yra 
be galo atsakinga, reikalaujanti atsidavimo. Ir jei koks „spaudimas“ kariams ir yra, tai tik 
jų pačių viduje kirbantis balsas, kaip dar geriau tarnauti savo šaliai, kaip profesionaliau 
pasirengti apginti savo šeimas ir visus Lietuvos gyventojus karo atveju. Visuomet kaip tam 
tikrą „spaudimą“ galime įvardinti geopolitinę Lietuvos padėtį, politinius įvykius Europoje 
ir pasaulyje. Esame maža valstybė šalia didelio ir priešiško kaimyno. Turime visą laiką likti 
budrūs. Labai svarbu ir visuomenės, žmonių palaikymas ir supratimas. 

       Parengė Ieva Dūdaitė, III C
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 Arbatos diena yra švenčiama gruodžio 17-ąją. Arbata – tai vienas iš dažniausiai 
vartojamų gėrimų. Ją pralenkia tik vanduo. Rytuose arbata tūkstančius metų laikoma geros 
sveikatos, laimės ir išminties šaltiniu, o lietuvių senoliai naudodavo įvairiausius arbatžolių 
nuovirus, užpilus kaip vaistus, priemones gerinti sveikatą susirgus.
 Arbata dažnai geriama bendraujant, anksti ryte dėmesiui sutelkti, nes joje yra kofei-
no (kartais vadinamo „teinu“), nors egzistuoja ir arbatos be kofeino.
 Skirtingose kultūrose susiformavo skirtingos arbatos ceremonijos. Geriausiai 
žinoma japonų ceremonija yra sudėtinga, formali ir rami. Egzistuoja ir korėjiečių arbatos 
ceremonija, keli tradiciniai arbatos ruošimo būdai kinų arbatos kultūroje.

Kiniška arbatos gėrimo ceremonija

 Arbatos gėrimo ceremonijai yra jau daugiau kaip 1300 metų, o apskritai arbatos 
kultūra Kinijoje siekia daugiau nei 5000 metų. Per šį įspūdingą laikotarpį arbata sugebėjo 
aplink save pritraukti visą Kinijos pasaulėžiūrą, kultūrą bei dvasinius ieškojimus. Arba-
tos rituale galima rasti viską – pradedant bendravimu bei skoniu, aromato subtilybėmis ir 
baigiant Dao, gyvenimo prasme...
 Arbatos ceremonijos metu naudojamas šaltinio vanduo. Jis verdamas ant specialios 
krosnelės stikliniame arbatinyje, kad būtų galima stebėti vandens užvirimą. Anot kinų, 
tinkamiausias vanduo ruošti arbatai yra gyvas, balto šaltinio stadijos vanduo.
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 Arbatos ceremonijos centru laikomas arbatinukas, kuriame plikoma arbata – jis daro-
mas meistro iš specialaus kvėpuojančio Isin molio. Kuo geresnis arbatinukas, kuo daugiau 
priežiūros ir dėmesio jam skiriama, tuo arbata, užplikyta jame, yra skanesnė.
 Kiniška arbatos ceremonija – tai ne tik arbatos gėrimas, tai tam tikra kelionė į arbatos 
pasaulį, į kurį lydi arbatos meistras ir iš kurio kiekvienas grįžta kuo nors praturtėjęs.

Japoniški arbatos gėrimo 
papročiai

 Japonijoje labai populiari šalta 
arbata. Kavinėse ir restoranuose 
maistas dažniausiai patiekiamas 
su karšta ar šalta žaliąja arbata. 
Juodoji arbata su pienu ar citrina 
patiekiama dažniausiai vakarie-
tiško stiliaus restoranuose. Įvai-
rių karštų ir šaltų arbatų siūloma 
pardavimo automatuose.
 Kiniškos tamsiosios keramikos 
ritualai ir tradicijos buvo pritai-
kyti Japonijoje XII a. pradžioje 

ir suteikė pagrindą Japonijos arbatos ceremonijai, kuri savo galutinę formą įgavo XVI amžiu-
je.

Indiška arbatos gėrimo ceremonija

 Indija yra viena didžiausių arbatos gamintojų. Beveik visa suvartojama pasaulyje arba-
ta yra juodoji indiška arbata.
 Arbata geriama kaip pusryčių ir vakarienės gėrimas. Dažnai patiekiama kaip masala 
chai su pienu ir cukrumi, kartais su prieskoniais. Arbatžolės verdamos vandenyje, po truputį 
pilant pieno (apytikriai 2 dalys vandens, 1 pieno). Būtina paminėti, kad labai svarbu priesko-
niai: truputis juodųjų pipirų, cinamono, kardamono, anyžių (maždaug po 1/4 šaukštelio litrui 
arbatos), šiek tiek imbiero, 2–4 gvazdikėliai ir daug rudojo cukraus. Arbata tikrai turi būti 
saldi.
 Pagal etiketą būtina kiekvienam svečiui pasiūlyti arbatos. Arbata, kaip žodis, tapo ir 
kai kurių idiomų sudėtine dalimi: prašyti pinigų už „chai – pani“ reiškia arbatpinigių prašy-
mą, nors kai kuriose valstijose tai gali reikšti išpirkos prašymą.
 Taigi, dovanokite vieni kitiems, gerkite kuo daugiau arbatų (ypač šaltuoju metų laiku) 
ir kuo mažiau sirkite!
      Parengė Danielė Cibulskaitė, 8 c
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Draugo diena

Šios dienos proga pakalbinome 8 c klasės mokines Gabiją ir Saulę.

Kiek laiko jūs draugaujate?
 Gabija: 5 metus.
 Saulė: 10 metų.
 Gabija: Kiek?? (juokiasi)
 Saulė: O gal 11 metų?

Ar jūs dažnai pykstatės?
 Gabija: Kiekvieną dieną.
 Saulė: Ką? Neee...
 Gabija: Kiekvieną valandą. Mes dabar pykstamės.
 Saulė: Kąą? (juokiasi). Jeigu rimtai, tai kada paskutinį kartą mes rimtai pykomės?   
 Žiauriai seniai, gal pradinėje mokykloje.
 Gabija: (juokiasi) Taigi, mes nesipykstame.
 Saulė: (apsikabina Gabiją) Draugystė yra nuostabi.

Kur jūs susipažinote?
 Saulė: Darželyje „Aitvaras“. Jis yra labai geras, tik vadovės nelabai geros.
 Gabija: O kodėl?
 Saulė: Nes versdavo mus eiti pietų miego.

Koks įsimintiniausias jūsų nuotykis?
 Abi kartu: Kiekviena diena.
 Saulė: Ne, bet tikrai nėra tokio įsimintiniausio nuotykio, mums kiekviena diena yra 
tokia!
 Gabija: O šiaip tai – kai šaukštą užkasėme, buvo smagu (juokiasi). Kai mūsų žiur-
kėnai mirė, užkasėme juos iš namų paimtu šaukštu. Po to užkasėme ir jį patį.

Ar dar ilgai ketinate draugauti?
 Saulė: Taip.
 Gabija: Visą gyvenimą.

       Parengė Danielė Cibulskaitė, 8 c

 Lapkričio 29-ąją minima tarptautinė Draugo diena. Tai diena, kai galima dar 
kartą pasakyti savo draugui, kaip jį vertini, kai galima padovanoti savo šypseną 
tiems žmonėms, kuriems neišdrįstame apie savo jausmus, išgyvenimus, nuoskaudas 
pasakyti garsiai. 
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Gruodžio mėnesio renginiai

2016-12-15 / 2016-12-23

 V. Kudirkos aikštėje vilniečių bei sosti-
nės svečių lauks kalėdinis dizaino skveras – tai 
jau pamėgta ir įvertinta meno erdvė, kurioje 
savo unikalius gaminius pristatys Lietuvos di-
zaineriai ir kūrėjai. Kalėdinio skvero lankytojai 
turės progą įsigyti išskirtinių kalėdinių dovanų 
sau ar savo artimiesiems. Čia bus galima rasti 
daugybę  originalių lietuviško dizaino kūrinių, 
susipažinti bei pabendrauti su jų autoriais, suži-
noti tų kūrinių atsiradimo istorijas bei subtily-
bes.

KALĖDŲ FABRIKAS:
„LAST MINUTE MARKET’16”

2016-12-22 / 2016-12-23

 Gruodžio 22–23 d., likus porai dienų 
iki Kalėdų, menų fabrikas „Loftas“ jau trečius 
metus kvies į „paskutinės minutės“ kalėdinę 
dizaino mugę „Uptown Kalėdos: Last Minu-
te Market“. Ši mugė bus tikras išsigelbėjimas 
užimtiems Kalėdų seniams, nespėjusiems rasti 
dovanėlių visiems savo mylimiesiems, vaikams, 
tėvams, augintiniams ir net patiems sau. Vis-
kas po vienu stogu – šiltai ir jaukiai – „Lofto“ 
viduje, šiemet dvigubai padidėjusiose erdvėse. 
Kalėdinės mugės dalyvių įvairovė bus išties 
įspūdinga – nuo drabužių ir aksesuarų dizainerių 
iki namų interjero detalių ir dovanų auginti-
niams kūrėjų.

KALĖDINIS DIZAINO
FABRIKAS
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KALĖDINĖ 3D PASAKA ANT VIL-
NIAUS KATEDROS FASADO

2016-12-25 / 2016-12-29

 Išskirtine kalėdine miesto tradici-
ja tapusi, pritraukianti daugiau nei 120 000 
žiūrovų kiekvienais metais, unikali 3D pro-
jekcijų kalėdinė pasaka ant Vilniaus katedros 
didžiosios sienos kviečia aplankyti pagrindinę 
Lietuvos sostinės aikštę ir pasinerti į užburian-
čios kalėdinės istorijos vaizdus.
 3D pasaka – tai įspūdingas 15 min. 
truksiantis nemokamas reginys ant Vilniaus 
katedros šoninio fasado. Specialiai šioms Ka-
lėdoms sukurta unikali 3D projekcijų kalėdinė 
istorija bus rodoma 3 kartus kiekvieną vakarą.
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