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Deimilė Jaselskytė (II g kl.) teiravosi, ką gražiausios metų šventės reiškia 
Didždvario  gimnazijos direktoriui Vitaliui Balsevičiui.  
 

Koks  įsimintiniausias prisiminimas iš Kalėdų? 
Pasibaigus sovietmečiui aš padėjau sūnui išsiųsti laišką į Laplandiją ir po 
kiek laiko jis sulaukė atsakymo, kuris jį labai pradžiugino.  
 

Kokių stebuklingų galių norėtumėte įgyti per Kalėdas? 
Kad visi man artimi ir brangūs žmonės būtų sveiki ir laimingi. 
 

Ar tikite Kalėdų seneliu? 
Be abejo. 
 

Kokią įsimintiną dovaną esate gavęs? 
Visos dovanos yra išskirtinės, negaliu paminėti vienos.  
 

Ką manote apie drausminimo priemonę, taikomą prieš Kalėdas: ,,Būk 
geras, nes jei būsi blogas, Kalėdų senelis neatneš tau dovanų” ? 
Nemanau, kad tai drausminimo priemonė. Tai vaiko motyvacija stengtis ir 
daryti gerus darbus. ▪ 

 

Gražiausios metų šventės jau čia pat. Artėja Šv. Kalėdos –  šviesos, tikėjimo atgimimo  

ir sugrįžtančios Saulės šventė. Visai čia pat ir Naujieji metai – visada  atnešantys naujų vėjų,  

naujų vilčių. Didžiosios metų šventės sutelkia šeimos narius, džiugina galimybe pabūti kartu.  

 

Viskas prasidėjo nuo močiutės mylimiausių ir skaniausių meduolių, kuriuos ji  
kepdavo prieš kiekvienas Kalėdas. Mes su mama šį receptą truputį pakeitėme ir 

pradėjome kepti kalėdinius meduolinius namelius. 
Visų pirma, ant kartono nusipiešiame norimo namelio schemą.  

 

Pasigaminame tešlą, kuriai reikės: 
500 g miltų, 100 g margarino, 200 g medaus, 200 g cukraus, 2 kiaušinių,                           

1-2 a.š. kepimo miltelių, 1-2 a.š. prieskonių mišinio (gvazdikėliai, kardamonas,  
cinamonas, muskato riešutas, viskas sumalta). 

Medų, cukrų ir margariną šildome kartu, kol viskas suskystėja.  
Tada atvėsinam, įmušam kiaušinius, išmaišom. Dedam persijotus miltus su kepimo  

milteliais ir prieskoniais. Išmaišome. Tešlą įdedame bent 2 val. į šaldytuvą,  
bet galima ir per naktį. Ji labai gerai sustingsta, išbrinksta ir būna malonu dirbti. 

Tešlą po nedidelį gabalėlį kočiojame ant miltais pabarstytos lentos  
(apie 3-4 mm storio). Išpjaustom namelio sienas, stogą ir kepame 200° C                               

temperatūros orkaitėje apie 10 min. 
Iškeptas dalis paliekame atvėsti. Atvėsusias detales suklijuojame cukraus glajumi.  

Cukraus glajui reikės: 
kiaušinio baltymo, ~200 g cukraus pudros, citrinos sulčių (pagal skonį) 

P.S. Jei norėsite spalvoto glajaus, įlašinkite kelis lašus norimų maistinių dažų. ▪ 

MANO ŠEIMOS GERIAUSIAIS KALĖDINIS RECEPTAS Rokas Savickas, II a kl. 



Žygimantas Jasinskas (I g kl.) ir skyriaus 

vedėja Audronė Saldauskienė 

 

Kokių švenčių tradicijų turite? Lankote 
artimuosius ar liekate namie? 

Kalėdas  visada švenčiu pas mamą Klaipėdo-
je. Tokia  tradicija jau daug metų. Deja, tik  
švenčiančių ratas kasmet vis mažėja. 
 

Su kuo jums asocijuojasi Kalėdos? Ar jums 
tai viena svarbiausių švenčių? 
Taip, man tai viena svarbiausių švenčių, 
šeimos susibūrimas. Kalėdos man asocijuo-
jasi su Kalėdų seneliu, dovanomis, gera nuo-
taika, kvapniais pyragais... 
 

Kada jūsų namuose atsiranda Kalėdų eglu-
tė? Kada pradedate namuose kurti šventi-
nę nuotaiką? 
Stengiuosi kuo anksčiau, bet ne visada tai 
pavyksta. Labiausiai  man patinka ne tiek 
pati šventė, kiek kelionė iki jos.  Apie gruo-
džio 15 dieną dažniausiai namuose jau pa-
puošta eglutė, žybsi lemputės, stalą puošia 
kalėdinis vainikas su žvakėmis, riešutais, 
kūčiukais... 
 

Kokius šventinius patiekalus gaminate?
Kadangi per Kalėdas važiuoju pas mamą, tai 
mama viską jau būna pagaminusi. O per 
Kūčias gaminu keletą savo firminių patiekalų 

su silke, kepu pyragą. Ir tikrai skaičiuoju, kad 
ant stalo būtų 12 patiekalų. 
 

Be kokių patiekalų, tradicijų neįsivaizduo-
tumėte švenčių? 
Pavyzdžiui, neįsivaizduoju Kūčių be kūčiukų, 
kisieliaus, nors pati aš jo nelabai mėgstu, 
nemėgstu ir tradicinio pieno su aguonomis 
(jo ir negaminu). Neįsivaizduoju šių švenčių 
be silkės. Per Kūčias ir Kalėdas silkės atsival-
gau už visus metus. 
 

Kokių dovanų tikitės iš Kalėdų Senelio? Ir 
ką pati mėgstate dovanoti artimiesiems? 
Artimiesiems dažniausiai dovanoju tai, ko 
jiems reikėtų labiausiai. Pavyzdžiui, vyrui – 
rūbus, dukrai, sesei – kosmetiką, mamai – 
visada užsakau žurnalą „Žmonės“. O ką gau-
nu pati, nesureikšminu, kaip sakoma: 
„Dovanotam arkliui į dantis nežiūrima“. 
Gaunu ir ačiū, gal tik suvenyrų nelabai 
mėgstu. 
Ko palinkėtumėte mokiniams kitiems me-
tams? 
Svarbiausia, kad būtume sveiki. Būsime 
sveiki, viskas bus gerai. ▪ 

KALĖDOS – VIENA SVARBIAUSIŲ ŠVENČIŲ, ŠEIMOS SUSIBŪRIMAS 

 

Reikės: 2 kilogramų šviežios lašišos . 
Įdarui: 2 morkos, 2 svogūnai,  2 kiaušiniai, 
35% riebumo grietinėlė, džiūvėsėliai, žuvies 
prieskoniai. 
 

Gaminimo eiga: 
Nuskutame išskrostą lašišą. Ties papilve 
įpjauname, kad galėtume lengviau atskirti 
odą nuo mėsos – pirštais lengvais judesiais 
atskiriame odą. Nunėrę odą iki galvos, kitoje 
pusėje iki uodegos nupjauname kaulą. Taip 
išnėrus stuburą ant odos turi likti nenutrū-
kusi galva ir uodega. Išimame žiaunas, nes 
jos suteikia kartumo. Atskiriame lašišos 
mėsą nuo kaulo ir sumalame.  
 

Patroškiname morkas kartu su svogūnais, 
kol suminkštės. Sumalame ir sudedame į 
maltą žuvį, įmušame kiaušinius, pilame šiek 
tiek grietinėlės, dedame prieskonius, išmin-
kome ir, jei matome, kad tešla dar tiršta,  
įpilame dar grietinėlės, įberiame džiūvėsėlių.  
 

Apverčiame lašišą papilve į viršų, dedame 
įdarą ir paplojame, kad įdaras būtų vienti-
sas, į skardą patiesiame foliją, atsargiai įke-

liame žuvį, apverčiame pilvu į apačią ir ban-
dome suformuoti žuvies formą.  
 

Kepame valandą 180° temperatūroje. Iškep-
ta lašiša gražiai paruduoja. Kad odelė neat-
šoktų, aptepkite karštą žuvį aliejumi.  
 

Žuvis tiekiama šalta, sustingusi lengvai 
pjaustoma.   
Skanaus. ▪ 

 KALĖDŲ VALGIAI – SVARBI KALĖDŲ ŠVENTĖS DALIS. FARŠIRUOTA LAŠIŠA 

Paulius Grunskis (IIg kl.) ir Gitana 
Grunskienė 

 

Ar dar tikite stebuklais? Ar gali jus kažkas 
labai nustebinti? 
Žinoma, tikiu, ir jie visada įvyksta. Mane gali 
nustebinti seniai matyto žmogaus, bendra-
darbio skambutis, laiškas arba pasveikinimas 
per Kalėdas.  
 

Jei dabar rašytumėte savo vaikystės Kalėdų 
Seneliui laišką, ko paprašytumėte sau ir 
kitiems? 
Paprašyčiau visai Lietuvai taikos, sau, ki- 

tiems – sveikatos, gerų emocijų, prasmingo 
darbo.  
 

Kaip manote, nuo ko priklauso, ar norai bus 
išgirsti ir išsipildys? 
Jei mes visi darytumėme gerus darbus ki-
tiems, neabejoju, kad visi norai išsipildytų.  
 

Kokios kalėdinės dovanos norėtumėte šiais 
metais? 
Geriausia kalėdinė dovana – šiltas artimųjų 
bendravimas ir gera nuotaika. ▪ 

GERIAUSIA KALĖDINĖ DOVANA – BENDRAVIMAS  Kasparas Balys (II m kl.) ir direktoriaus  
pavaduotoja Romualda Pupinytė 

 

 



„KALĖDOS YRA BŪTINYBĖ. JUK TURI METUOSE BŪTI BENT VIENA DIENA, KURI 
MUMS PRIMINTŲ, KAD ESAME NE VIEN DĖL SAVĘS, BET  
IR DĖL KITŲ“  ERIC SEVAREID  K
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Kada sužinojote liūdną tiesą, kad Kalėdų 
Senelio nėra? 
Senelis Šaltis (aš taip jį vadindavau) atei-
davo į mokyklą ir duodavo vaikams saldai-
nių, o namuose, po eglute, rasdavome 
kokią smulkmeną. Tokių dovanų, kokias 
gauna šiandieniniai vaikai, juk  nebūdavo. 
Liūdną tiesą apie Kalėdų Senelį sužinojau, 
kai užaugau – pačiai teko tapti Kalėdų 
Seneliu savo vaikui.  
 

Kokia kalėdinė dovana buvo įsimintiniau-
sia jūsų vaikystėje? 
Labiau prisimenu ne gautą dovaną, o fak-
tą, kad  per Naujuosius metus vyko mano 
mažosios pusseserės krikštynos. Ta šventė 
man labai įsiminė, Naujieji metai buvo 
išskirtiniai. 
 

Su kuo jums asocijuojasi Kalėdos?  
Pirmiausia, Kalėdos – tai šeimos, giminių 
susibūrimo šventė. Be to, Kalėdos – tai 
dovanos. 
Be ko neįsivaizduojate Kalėdų? 

Kalėdų neįsivaizduoju, žinoma, be savo 
šeimos. Dar neįsivaizduoju, kaip per Kalė-
das galima vykti slidinėti ar poilsiauti šil-
tuose kraštuose (ką daro nemažai tėvynai-
nių) – aš niekada taip nedaryčiau. Man tai 
nebūtų Kalėdos. Per Kalėdas reikia būti 
namie su savo draugais, šeima, grožėtis 
egle, valgyti šventinį maistą ir dalintis gera 
nuotaika. 
 

Koks mėgstamiausias jūsų kalėdinis fil-
mas? 
Mėgstamiausias mano filmas – „Likimo 
ironija arba po pirties'“, kurį žiūriu kiekvie-
nais metais (šis filmas man primena mano 
jaunystės metus),  be jo net nebeįsivaiz-
duoju Kalėdų.  
 

Ko dažniausiai linkite žmonėms? 
Bendras frazes (sveikatos, laimės ir meilės) 
tariu pažįstamiems, o artimiesiems... ka-
dangi  puikiai  žinau, ko jiems konkrečiai 
trūksta, kas juos sustiprintų, parenku lin-
kėjimą asmeniškai. 
 

Ką galėtumėte padovanoti kam nors, kas 
yra gražu ir miela, bet nieko nekainuoja? 
Galėčiau parašyti gražų, jautrų laišką. Ži-
nau, kad žmogus, gavęs tokį laišką, mielai 
jį perskaitys ir saugos slapčiausioje vietoje, 
kad galėtų vėl ir vėl paskaityti. Gera dova-
na – tai laikas, kartu praleistas su drauge, 
kaimyne, su kuria ne taip dažnai tenka 

susitikti.  ▪ 

 

GERIAUSIA DOVANA – KARTU PRALEISTAS LAIKAS 

Karolina Dantaitė (II b kl.) ir vokiečių kalbos mokytoja Daiva Staniulytė  Turbūt ne vienas iš Jūsų pradėjote klausinėti 
savęs, ko norėtumėte dovanų, kaip ir kur švęsite 

Kūčias, Kalėdas. Įdomu, kaip mūsų savanoris 
Mertas ketina  švęsti  Kalėdas? 

 

Mertas mums papasakojo, kaip jis savo šeimoje 
švenčia Kalėdas. Mus nustebino, kad nors tokios 
šventės jie neturi, tačiau keičiasi dovanėlėmis, 

puošia Kalėdų eglę ir švenčia Naujuosius metus. 
Sausio pirmoji – laisva diena. 

 

Paklaustas, ko norėtų dovanų šiais metais, sava-
noris atsakė, jog norėtų gauti lėktuvo bilietą į 
truputėlį šiltesnius kraštus nei Lietuva, pavyz-

džiui, į Braziliją ar Japoniją. Klausiate, su kuo jis 
ten keliautų? Na, jei gautų du bilietus, tai su 

savo geriausiu draugu. 
 

Mertui patinka žiūrėti filmukus apie laimę, kurie 
paliečia jo širdį, tačiau pats Kalėdų stebuklais 

netiki... 
 

Savanoris nori mums, didždvariečiams, palinkė-
ti, kad šie metai būtų patys šauniausi, kad pa-
baigtume 2017 ir 2018 metus geriausiais pažy-

miais ir kad išsipildytų visi mūsų norai ir                       
troškimai! ▪ 

 

Greta Abramavičiūtė, 
Natalija Ambrazaitė, II a kl. 

 ARTĖJA KALĖDOS 

Kada sužinojote tiesą apie Kalėdų Senelį? 
Kad Kalėdų Senelio nėra, sužinojau gana 
vėlai, man buvo turbūt 8 metai – vyresny-
sis brolis pasakė, kad dovanas po eglute 
mums padeda ne Kalėdų senelis, o tėve-
liai. 
 

Kokia buvo įsimintiniausia kalėdinė dova-
na vaikystėje? 

Neatsimenu vienos, bet dažniausiai gauda-
vau daug žaislų (labai gražių lėlių) ir saldai-
nių. 
 

Su kuo jums asocijuojasi Kalėdos? Apibū-
dinkite tai trimis žodžiais. 

Šilti namai, sniegas už lango, papuošta 
kalėdinė eglutė. 
 

Be ko neįsivaizduojate Kalėdų? 
Be artimųjų. 
Kokia Jūsų mėgstamiausia kalėdinė daina, 
filmas? 
Mėgstamiausias filmas – „Vienas namuo-
se“, o  daina – „Jingle bells“.  
 

Ko dažniausiai linkite? 
Laimės. 
 

Ką galėtumėte padavanoti, kas yra gražu 
ir miela, bet nieko nekainuoja? 
Šypseną.  ▪ 

Ričardas Ratkevičius (II g kl.) ir anglų k. mokytoja Inga Stonienė 

 

Jums reikės: 
anties (1 kg), 
apelsinų, 6 

skiltelių čes-
nako, arbatinio šaukštelio čiobrelių, arbatinio 
šaukštelio raudonėlių, pusės šaukštelio drus-

kos, pusės šaukštelio pipirų  
 

Gaminimas: antį išplauname, išvalome.  
Nusausiname popieriniu rankšluosčiu. Antį ir 

iš išorės, ir iš vidaus įtriname prieskoniais, 
susmulkintu česnaku ir paliekame per naktį 

marinuotis  
 

Apelsinus supjaustome riekelėmis ir sudeda-
me į anties vidų, o vieno apelsino sultis 

 išspaudžiame ant anties viršaus.  Įdedame į 
kepimo maišą ir kepame 1,5-2 valandas                      

200 ° įkaitintoje orkaitėje.  
Paprasta, bet labai skanu. Skanaus!  

 
Armandas  
Andrišiūnas,  
II b kl. 



Pamažu parduotuvės, žmonės jau pradeda 
ruoštis šv. Kalėdų metui. Ar Jūs jau pradė-
jote ruoštis Kalėdoms? 
Aš pradėjau klausytis kalėdinės muzikos, o 
puošti namus pradedu gruodžio pradžioje. 
Man šis laikotarpis labai patinka, patinka 
laukimas. Pradžia būna tokia: kalėdinė muzi-
ka, daug žvakių namuose.  

 

Kur dažniausiai švenčiate Šv. Kalėdas? 
Kalėdos yra mūsų šeimos susitikimas. Esame 
trys sesės. Kai mama buvo gyva, švęsdavo-
me pas mamą, kai mamytės neliko, kiekvie-
nas Kalėdas švenčiame vis pas kitą sesę. 
Mūsų šventėje dažniausiai būna 20 arti-
miausių, brangiausių žmonių. 
 

Ar turite šeimos kalėdinių tradicijų? 
Taip, kiekvienos Kalėdos būna kažkokia te-
ma: pavyzdžiui, vienais metais rūbais, mais-
tu turėjome atspindėti  Smetonos laikotarpį, 
kitais kiekviena šeima turėjo įkūnyti savo 
mėgstamos pasakos personažus, dar kitais 
privalėjome vilkėti kalėdinius megztukus ar 
pan. Per šias Kalėdas sutarėme, kad kiekvie-
nas pasipuošime galvos apdangalu,  kuris 
atspindėtų  charakterį. 
 
Koks įsimintiniausias Jūsų kalėdinis prisimi-
nimas? 
Įsimintiniausi prisiminimai yra iš tų Kalėdų, 
kai švęsdavome kartu su mama. Kieme suk-
raudavome didžiulį laužą (ir dabar tai daro-
me), kiekvienas parašydavome ant lapelio 
norą ir mesdavome į tą laužą.  Apimdavo 
jausmas, jog netrukus tas noras išsipildys. 

 

Ar esate gavusi  įsimintiną kalėdinę do-
vaną? 
Mes jau lapkričio mėnesį traukiame burtus, 
sužinome, kas kam pirks dovaną.  Ką begau-
čiau, esu patenkinta, juk dovaną iš visos 
širdies man padovanojo mano artimiausias 
žmogus. Nors nesu rankdarbių mėgėja, bet 
dabar stengiuosi kažką padaryti savo ranko-
mis, nes tada dovana tampa labai miela. 
 

O kokių dovanų prašysite šiais metais Kalė-
dų Senelio? 
Dovanos man yra buvimas kartu. Man nerei-
kalingos materialinės dovanos, mano dukros 
visada padovanoja bilietą į man dar nematy-
tą spektaklį. 
 

Be kokio patiekalo neįsivaizduojate šv. 
Kalėdų? 
Aš neišskirčiau konkretaus patiekalo. Kiek-
vienais metais patiekalai gaminami pagal tų 
Kalėdų temą (pvz., Smetonos laikotarpio 
patiekalai). Man labiausiai patinka imbie-
riniai sausainiai, jais kvepia visi namai, tai 
yra nuostabus jausmas. 
 

Kaip apibūdintumėte Kalėdas 3 žodžiais? 
Laukimas, viltis ir buvimas kartu. ▪ 

„MANO KALĖDINIAI PRISIMINIMAI ŠOKA KAIP SNAIGĖS – KIEKVIENAS BŪDAMAS 
GRAŽUS, NEPAKARTOJAMAS IR PER ANKSTI PASIBAIGĘS“ DEBORAH WHIPP 

Agnė Bagdanskaitė (II m kl.) ir skyriaus vedėja Daiva Trijonienė 
 

Kalėdos – tai viena iš didžiausių švenčių 
visame pasaulyje. Daug džiaugsmingų aki-
mirkų atneša Kalėdų rytas, kai randame 
dovanų po eglute, jas išpakuojame ar dova-
nojame kitiems.  
 

Pakalbinau geografijos mokytoją Snieginą 
Raubaitę. Tad sužinokite, kaip ji švenčia 
savo Kalėdas.  
 

Su kuo Jums asocijuojasi šv. Kalėdos? 
Su eglute, degančiomis žvakėmis, su  ska-
niais kvapais, sklindančiais iš virtuvės, ir su 
artimais žmonėmis, nes būtent tą vakarą 
mes būname kartu. 
 

Kaip švenčiate Kūčias, Kalėdas? 
Mes švenčiame tradiciškai, katalikiškai, val- 

gome Kūčių vakarienę. Ir mums tikriausiai 
pati svarbiausia šventė yra Kūčių vakarienė, 
nes Kalėdų dieną daugelis išsiskirsto, bet aš 
būnu su tėvais. Būtinai einame į bažnyčią ir 
lankome artimuosius. 
 

Be kokio patiekalo neapsieina Jūsų Kūčių 
stalas? 
Mes gaminame visus dvylika, o kartais ir 
daugiau, tradicinių, o kartais ir žemaitiškų 
patiekalų. Mano mėgstamiausias patiekalas 
yra bulvės su kanapėmis. Ir dar yra labai 
gardu, kai šalia būna raugintų kopūstų. Aš 
juos galėčiau valgyti dažnai, bet sau nelei-
džiu, nes laukimas juos valgyti per Kūčias yra 
malonus dalykas. Mes tariamės, kad tą die-
ną nevalgytume daug, kad būtume išalkę ir 
galėtume paskanauti visų patiekalų. 
 

Jei reikėtų pasirinkti tik vieną patiekalą nuo 
kalėdinio stalo ir jį reikėtų valgyti visus 
metus, kokį patiekalą pasirinktumėte? 
Raugintus kopūstus. 
 

Kokia yra įsimintiniausia jūsų Kalėdų dova-
na? 
Juokas juokais, bet aš prisimenu iš vaikystės, 
kai gavau iš tetos  eglutės žaisliuką su keistu 

meškiuku. Dabar aš žinau, kad tai koala. Bet 
tada man buvo labai keistas žaislas – aš jį 
labai mylėjau ir saugojau. Ir tik mokykloje 
mokydamasi sužinojau, kad tas meškiukas 
yra koala. 
 

Ar tenka pačiai gaminti dovanas, jas pakuo-
ti? 
Tenka gaminti. Ir dabar suprantu, kad pačios 
mieliausios dovanos yra pagamintos. Nors ir 
man nelabai sekasi, bet verdu kokią nors 
uogienę ar čatnį. Kartais bandau kažką pa-
daryti, bet nesu patenkinta savo pagamin-
tais papuošalais. Tai tiesiog ieškau, ko labai 
reikia. Ir tai pradedu daryti nuo lapkričio 
mėnesio. 
 

Ar kalėdiniu laikotarpiu tenka parašyti 
atvirukų ir kam juos siunčiate? 
Gaila, bet aš atvirukų vis mažiau parašau. 
Turiu pusseserę, kuriai rašau į Jurbarką. Bet 
daugumai siunčiu elektroninius sveikinimas. 
 

Jei galėtumėte dovanoti vieną dovaną vi-
sam pasauliui, kas tai būtų? 
Tikriausiai visiems palinkėčiau sveikatos. ▪ 

KALĖDOS – TAI EGLUTĖ, DEGANČIOS ŽVAKĖS, SKANŪS KVAPAI, ARTIMI ŽMONĖS 

Danielius Neverdauskas  (II g kl.) ir geografijos mokytoja Sniegina Raubaitė 
 

IMBIERINIAIS SAUSAINIAIS KVEPIA VISI NAMAI 



 

Ar laukiate Kalėdų?  
Ypatingai nelaukiu, nes žinau, kad Kalėdos 
neišvengiamai ateis, o kai ateis, tada ir 
džiaugsiuosi. 
 

Ką atskleidžia dovanos, kurias gaunate per 
Kalėdas? Ar visos jos yra ypatingos, reika-
lingos, svarbios?  
Na, yra sakoma, jog „Dovanotam arkliui į  

dantis nežiūrima“, tad bet kokią 
dovaną gavusi aš esu patenkin-
ta. Malonu, kad kažkas apie 
mane galvoja, kad kažkam aš 
rūpiu. 
 

Koks yra įsimintiniausias Jūsų 
kalėdinis prisiminimas?  
Kai aš buvau vaikas, mes nešvęs-
davome Kalėdų, švęsdavome 
Naujuosius metus. Tad Kalėdos į 
mano gyvenimą atėjo daug vė-
liau, todėl mano įsimintiniausias 

prisiminimas yra iš mano vaikystės Naujųjų 
metų. Eidavome su tėvais pasivaikščioti, 
pasižiūrėti, kaip pasipuošęs miestas ir man 
labai rūpėdavo, ar šiais metais gausiu dova-
nų ir kol nepamatydavau, kad mama arba 
tėtis kažką padėjo po eglute, negalėdavau 
užmigti. 
Kokia Kalėdų tradicija yra pati svarbiausia 
jums?  

Ši šventė priverčia žmones susitikti, pabūti  
su šeima, artimiausiais žmonėmis. Tada tu 
numeti visus darbus į šoną, jokie pasiteisini-
mai, kad tu pavargęs ar turi daug darbo, 
negalioja.  
 

Apibūdinkite savo Kalėdas 3 žodžiais.  
Šviesa, gera nuotaika, viltis. 
 

Kalėdos nebūtų Kalėdos be.... 
Be džiaugsmo, nuotaikos sukūrimo ne  tik 
sau, bet  ir kitiems. 
 

Ką norėtumėte palinkėti Didždvario gimna-
zijos bendruomenei 2018 metais?  
Tą patį, ką norėčiau palinkėti ir 2019, ir 2020 
metais. Aš norėčiau, kad nesumaterialėtu-
me ir būtume vieni kitiems atviresni. Kad 
mokiniai mokytojus, o mokytojai mokinius 
pirmiausia gerbtų ir vertintų už jų nuoširdu-

mą, pagalbą, išsakytą poziciją. ▪ 

 

GERBKIME IR VERTINKIME VIENI KITUS UŽ NUOŠIRDUMĄ,  
PAGALBĄ, IŠSAKYTĄ POZICIJĄ 

Nojus Dargis (II m kl.) ir anglų k. mokytoja Tatjana Sviatkina 

 

Artėja Kalėdos – stebuklų metas. Pats žodis 
„stebuklas“ sako, kad tai kažkas, ko nėra 
kasdieniniame gyvenime, kas turi nustebin-
ti.  
Štai vaikystė buvo tikras stebuklų metas: 
Kalėdų senelis buvo tikrų tikriausias, dova-
nos būtent tokios, ko paprašydavai laiške 
Kalėdų senelio, nepakartojamas mandarinų 
kvapas. Kai kurie sako, kad iš Kalėdų išau-
gama... Bet gal stebuklai būna ne tik vai-
kystėje, ne tik per Kalėdas?  

 

Noriu jūsų paklausti, ar dar 
tikite stebuklais? Ar gali 
kažkas Jus labai nustebinti? 
Neee... stebuklų nebūna... 
Nustebinti? Sunku pasakyti, 
bet  iš tikrųjų paskutiniu 
metu manęs turbūt niekas 
nebestebina. 
 

Ar gali įvykti stebuklų  bio-
logijos moksle? 
Kadangi stebuklais netikiu, 
tai manau, kad ne, bet jeigu 
mes tam tikrus atsitiktinu-
mus galime laikyti stebuk-

lais, tai gal ir taip. Na, pavyz-
džiui, antibiotikų atradimas buvo stebuklas 
ar atsitiktinumas? Netikiu stebuklais, tikiu 
atsitiktinumais. 
 

Jei rašytumėte savo vaikystės Kalėdų sene-
liui laišką, ko paprašytumėte? Sau? Ki-
tiems? 
Ko paprašyčiau? Jeigu būčiau vaikas, norė-
čiau sužinoti, kas bus ateityje. Iš tikrųjų net 
nežinau, ką būtų galima rašyti. Šiandien 
man, kaip suaugusiam žmogui, atrodo, kad 

viskas yra  gerai, tad dabar aš neturiu, ko 
Kalėdų senelio paprašyti. Man viskas 
„super“. O kitiems? Norėčiau, kad visi žmo-
nės būtų tokie laimingi kaip aš. 
 

Ką rašydavote seniau Kalėdų Seneliui ir 
kaip pasikeitė jūsų norai? 
Seniau galbūt mano norai buvo labiau mate-
rialūs: žaislinė mašinėlė, kompiuteris (labai 
norėjau kompiuterio). Įsivaizdavau, kad jei 
turėčiau kompiuterį, galėčiau žaisti, žaisti, 
žaisti...  
 

Kaip jums atrodo, nuo ko priklauso, ar no-
rai bus išgirsti ir išsipildys? 
Aš manau, kad viskas priklauso nuo paties. 
Jeigu tu labai norėsi ir turėsi tikslą kažką 
turėti, pasiekti, tai didelė tikimybė, kad tu 
tai gausi. 
 

Kokios kalėdinės dovanos norėtumėte šiais 
metais? 
Aš esu suplanavęs sau dovaną, labai mate-
rialią. Noriu tokios galingos, kokybiškos 
garso aparatūros, kad ne tik man, bet ir 
kaimynams „patiktų“ (juokiasi).  ▪ 

 

NETIKIU STEBUKLAIS, TIKIU ATSITIKTINUMAIS 

Aušrinė Kubiliūtė (II g kl.) ir biologijos mokytojas Aidas Bertulis 

 

 



Kalėdos – tai laikas, kada leidi sau sustoti ir 
apsidairyti aplink: pabaigti bent dalį darbų, 

įvertinti, ką nuveikei per praėjusius metus, 
pasidžiaugti buvimu kartu su šeima ir arti-
maisiais. Belaukiant šių jaukių žiemos šven-
čių, keletą klausimų apie Kalėdų prasmę 
uždaviau ugdymo skyriaus vedėjai, anglų k. 
mokytojai Rūtai Alminienei. 
 

Ar laukiate Kalėdų?  
Taip, laukiu. Kai prasideda tamsios, ilgos 
dienos, lauki Kalėdų, nes tada bus kažkas 
šviesaus, gero, šilto, mielo ir malonaus.  
 

Kaip patartumėte susidoroti su šventiniu 
stresu? Kas daugiausiai, jūsų manymu, nuo 
to nukenčia? 
Priklauso nuo to, kaip susiplanuoji laiką. 
Jeigu pradedi planuoti jau dabar, tai to stre-
so tikrai nebus. Tie, kurie turi šeimą, streso 
patiria mažiau, o kas jos neturi... Per Kalė-
das, Naujuosius metus, kai šventės esmė – 
buvimas kartu –  gali pasijusti labai vienišas. 
 

Ką galite pasakyti apie per Kalėdas gauna-
mas dovanas? Ar visos jos yra vertingos, 
reikalingos, svarbios? 

Visokių dovanų esu gavusi. Stengiuosi nedo-
vanoti tokių dovanų, kurias galima sustatyti 
lentynoje. Esu ir pati dovanojusi tokių dova-
nų, bet tik tada, kai tam žmogui tai svarbu 
arba jis tokius daiktus kolekcionuoja. Jei 
nežinau, ką dovanoti, geriau padovanoju ką 
nors iš maisto. Artimiems žmonėms sten-
giuosi dovanoti ką nors išskirtinio, galbūt 
brangesnio. Mes kartais patys dovanojame 
tai, kas mums patiems patinka, manome, 
kad ir kitiems turėtų tai patikti, ypač jei tas 
daiktas yra mielas, kokybiškas. Be abejo, kad 
iš dovanų galima spręsti apie žmogų: ar jis  
praktiškas, ar  kūrybiškas, o gal jam visai 
nesvarbu, ką padovanoti.  
 

Ar tikite Kalėdų seneliu?  
Aišku, kad ne.  
 

O gal tuomet tikite kokiu nors Kalėdų ste-
buklu?  
Manau, kad ne. Tas stebuklas būna toks, 
kokį patys jį gebame susikurti: bendraudami 
su artimaisiais, susitikdami su brangiais 
žmonėmis. ▪ 

KALĖDOS – KAŽKAS ŠVIESAUS, GERO, ŠILTO, MIELO IR MALONAUS 

Karolina Daukantaitė (II g kl.) ir skyriaus vedėja Rūta Alminienė 

 

Kalėdų laukiame dėl daugybės dalykų: po 
kojomis girgždančio sniego, žibančios eglu-
tės, dailiai supakuotų dovanų, galimybės 
susėsti prie vieno stalo su šeima bei pasile-
pinti gardžiais šventiniais valgiais. Kalėdinis 
stalas mūsų šeimoje neįsivaizduojamas be 
kūčiukų, aguonų pieno, margaspalvių salotų 
dubenėlių. Pats iškilmingiausias ir garbin-
giausias patiekalas mūsų namuose yra kalė-
dinis kepsnys – antis. Visa paslaptis slypi 
marinate, kurį mama ruošia labai atsakin-
gai.  

Marinatui Jums reikės:   
3 šaukštų medaus, 1 didelės 
citrinos, pakelio Santa Maria 
prieskonių vištienai, pusės arba-
tinio šaukštelio juodų maltų 
pipirų, pusės arbatinio šaukštelio 
maltų čili piprų, arbatinio šaukš-
telio maltos rūkytos paprikos, 3-
4 skiltelių česnako, druskos,  
aliejaus. 
 

Antį reikia nuplauti, nusausinti ir 
supjaustyti. Odą subadyti šakute. 
Marinatui skirtus prieskonius 
gerai išmaišyti ir įtrinti anties 
gabaliukus. Palikti marinuotis 
vėsioje vietoje tris paras.  

 

Kalėdų dieną, kol kaista orkaitė,  kepimo indą 
reikia  iškloti pjaustytais morkų šiaudeliais, 
sudėti anties gabaliukus, supilti marinatą. 
Sandariai uždengti folija. 20-30 minučių kepti 
karščiausiu režimu. Tada sumažinti karštį iki 
180° ir kepti  pusantros valandos. Dar apie 20 
minučių kepti nuėmus foliją, kad apskrustų. 
Patiekti su karštomis bulvėmis, troškintais 
raugintais kopūstais ir bruknių uogiene. 
 

Skanaus! ▪ 

 KALĖDŲ VALGIAI – SVARBI KALĖDŲ ŠVENTĖS DALIS. 
 ŠVENTINĖ KALĖDINĖ ANTIS 

Barbora Imbrasaitė, II a kl.  

 
 

 

Kokia jūsų šeimos mėgstamiausia Kūčių, 
Kalėdų tradicija? 
Per Kūčias visa šeima kartu vykstame į šv. 
mišias, kuriose mudvi su sese giedame, o 
kai grįžtame namo, keičiamės kalėdinėmis 
dovanomis. 
 

Jei reiktų švęsti Kalėdas tik su vienu žmo-
gumi, kas tai būtų ir kodėl? 
Sudėtingas klausimas. Jei reikėtų tik su 
vienu žmogumi, tai turbūt su savo draugu, 
nes tai man artimiausias žmogus, kurį aš 
myliu ir gerbiu, kuris man yra labai svarbus. 
 

O kokios kalėdinės dovanos norėtumėte 
šiais metais? 
Aš labai noriu, kad visi mano šeimos nariai 
būtų sveiki. 
 

Ką norėtumėte palinkėti Didždvario gim-
nazijos bendruomenei  2018 metais? 
Norėčiau palinkėti, kad visi būtų kaip viena 
darni šeima, siektų bendrų tikslų, stengtųsi 
juos įgyvendinti, visada atrastų išeitį iš su-
dėtingos situacijos.  ▪ 

 

Greta Bružytė (II g kl.)  
ir kuratorė Inesa Tamulionytė 



 

KALĖDOS YRA SAVOTIŠKAS ŽAIDIMAS, LAUKIANT STEBUKLO 

Agnė Babrauskaitė (II g kl.) ir lietuvių k. mokytoja Janina Dombrovskienė 

Kalėdos – laikas, kai galime padėti į šalį 
įprastinius darbus ir atsikvėpti, pamąstyti. 
Apie Kalėdas ir stebuklus kalbuosi su lietu-
vių kalbos ir literatūros mokytoja Janina 
Dombrovskiene. 
 

Kokia jūsų šeimos mėgstamiausia kalėdinė 
tradicija? 
Buvimas kartu, eglutės puošimas, Kūčių va- 

karienė – tai mūsų šeimos puoselėja-
ma tradicija jau daug metų. O per 
Kalėdas  dažniausiai vykstame į gam-
tą. 
 

Ar toli keliaujate? 
Netoli. Dažniausiai važiuojame į Bu-
bius, mūsų visų mėgstama vieta yra 
Pageluvis. 
 

Kas jums yra kalėdinis stebuklas ir ar 
juo tikite? 
Kalėdų stebuklas – tai sėkmingai 
praėję metai. Pagaliau pradedame 
vertinti tai, kas yra, nemąstome apie 

nutiksiantį  stebuklą ateityje. Stebuklas yra, 
kad esame visi kartu. 
 

Koks jūsų įsimintiniausias Kalėdų prisimini-
mas? 
Įsimintiniausias prisiminimas... tėčio parneš-
ta eglutė, kai man buvo šešeri ar penkeri 
metai. Mes ją puošėme raudonais obuoliais, 
kurie tik žiemą prinoksta (prisimenu, kad tą 

obelaitę Pinka vadinome). Atrodė dieviškai 
gražu: ir ta eglė, ir tie magiškai raudoni  
obuoliai. Po egle visada padėdavome šieno. 
Į atmintį įstrigo ne tik vaizdas, bet ir kva-
pas... obuolių,  šieno, vaikystės... 
 

O ką jums simbolizuoja kalėdinė eglutė? 
Ji simbolizuoja tą vaikystės laiką, kuris buvo 
kupinas kažkokio nepaprasto laukimo. Pas 
Kalėdų senelį reikėdavo tolokai eiti (į tokią 
kontorą) ir laukti man skirtos saldainių dova-
nėlės. Gaila, kad tik vieną duodavo 
(juokiasi). Bet ne tokios svarbios buvo tos 
dovanos, daug svarbiau – buvimas kartu su 
tėvais, kurie  mesdavo visus darbus ir būti-
nai visą popietę skirdavo mums ir Kalėdų 
seneliui. Dabar Kalėdos – laisvas laikas, kai 
pabūni gamtoje, pabėgi nuo prekybos 
centrų šurmulio ir nuo komercinių vaidini-
mų... Kalėdos yra savotiškas žaidimas, lau-
kiant stebuklo. ▪ 

 
 

Kokios šventės jums svarbios?  
Man svarbiausios šventės yra šv. Kūčios, Kalė-
dos, Velykos ir artimųjų gimtadieniai. Daž-
niausiai liekame namuose, mus lanko vaikai ir 
anūkai. 
 

Su kuo jums asocijuojasi Kalėdos? Ar jums 
tai svarbi šventė? 
Kalėdos asocijuojasi su sniego pusnimis, ap-
šerkšnijusiais medžiais, languose pražydusio-
mis lelijomis. Kalėdų šventė man tarsi mama, 
nešanti šiltą pyragą, kurio užtenka visai šei-
mai.  
 

Kada jūsų namuose atsiranda Kalėdų eglutė? 
Eglutė atsiranda likus dviem savaitėms iki 

Kalėdų, ji suteikia jaukumo ir šilumos namuose. Pats jos nepuošiu, tuo rūpinasi 
žmona. 
 

Kokius šventinius patiekalus gaminate? 
Dažniausiai šventėms kepame kalakutą, lašišą ar upėtakį. 
 

Kokių dovanų tikitės iš Kalėdų Senelio? Ką pats mėgstate dovanoti artimiesiems? 
Tikiuosi  kažko jaukaus, mielo širdžiai. Dažnai sužinau, ko reikia, tai ir dovanoju.  

 

Gal atsimenate pačią įsimintiniausią, širdžiai mieliausią dovaną? 
Pati įsimintiniausia dovana, kurią esu gavęs, yra kalendorius su anūkų nuotrauko-
mis. Taip pat man be galo patinka įvairiausi ristukai, kurie papildo mano kolekciją. 
 

Ko palinkėtumėte mokiniams kitiems metams? 
Šv. Kalėdų ramybė ir Naujųjų metų šviesa suteikia vilties ir stiprybės ateinančių 
metų darbams ir iššūkiams. Linkiu jums nenumaldomo žinių troškimo ir pažinimo 
džiaugsmo. Tegul tikėjimas ir pasiryžimas ieškoti neišblėsta ir padeda nugalėti sun-
kumus! ▪ 

 

KALĖDŲ ŠVENTĖ TARSI MAMA 
Kamilė Čijunskytė (II g kl.) ir matematikos mokytojas 
Vincas Tamašauskas 

 

 
 

Su kuo jums asocijuojasi 
šv. Kalėdos? 
Šiluma, jaukumas, arti-
mieji... 
 

Kaip švenčiate Kūčias, 
Kalėdas? 
Grįžtu  pas mamą... susi-
renka visi artimiausieji, 
dalijamės prisiminimais, 
vaišinamės patiekalais, 
pačių keptais pyragais, 
keičiamės dovanėlėmis, vieni iš kitų sulaukiame links-
mų siurprizų. Būna labai  smagu.  
 

Be kokio patiekalo neapsieina jūsų Kūčių stalas? 
Gaminame keletą tradicinių patiekalų, pavyzdžiui, 
spanguolių kisielių. 
 

Jei reikėtų pasirinkti nuo kalėdinio stalo tik vieną 
patiekalą ir valgyti jį visus metus, kokį patiekalą pasi-
rinktumėte? 
Grybus (kurių patys rudenį prisirenkame) su padažiuku. 
 

Kokią esate gavusi  įsimintiniausią dovaną? 
Močiutės megztas, raštuotas, kumštines pirštines, 
kurias saugau, kad nesunešiočiau, nes žinau, kad dau-
giau tokių iš močiutės nebegausiu... nes močiutės  
nebėra.  
 

Ar kalėdiniu laikotarpiu tenka rašyti šventinių atviru-
kų? 
Taip, bet tai būna elektroniniai laiškai. 
 

Jei galėtumėte duoti vieną dovaną visam pasauliui, 
kas tai būtų?  
Padovanočiau didelę santarvės skraistę.▪ 

 
 

Ostinas Mačiulis (II g kl.) ir IT mokytoja 
Daiva Bukelytė 



Artėja jaukiausia žiemos šventė šv. Kalė-
dos. Ką jums reiškia ši šventė? 

Kalėdos – tai šeimos susibūrimas. 
 

Kaip šiais metais švęsite Kalėdas? Vyksite 
pas artimuosius ar liksite namuose? 
Planuoju likti namuose, nes dukra yra dvy-
liktokė, todėl turiu surengti gražią Kalėdų 
šventę, galbūt jau paskutinį kartą kartu. 
 

Kaip namus puošiate? 
Pradedu puošti jau nuo pirmojo Advento 
sekmadienio. Puošiu juos labai įvairiai: vaini-
kais, eglutėmis. Darau įvairias kompozicijas, 
net kėdes puošiu. 
 

Ar turite kalėdinių tradicijų? 
Kai buvome maži  vaikai, tų tradicijų  buvo 
daugiau. Šiaip labai mėgstu puošti namus, 
išpuošiu visus jų kampelius. Taip pat labai 
laikausi tradicijų – kiekvieną Advento sek-
madienį uždegu po žvakutę. 
 

Kokius šventinius patiekalus gaminate? 
Jeigu švenčiu namuose, žinoma, laikausi 
lietuviškų tradicijų. Dukrą verčiu valgyti žuvį.  

Tačiau yra buvę ir taip, kad švenčiau Kalėdas 
Vokietijoje, tai Kūčių vakarą esu valgiusi net 
mėsos, nes ten tradicijos kitokios. 
 

Kokios buvo jūsų pačios įsimintiniausios, 
širdžiai mieliausios šv. Kalėdos? 
Įsimintiniausia turbūt yra tai, kas draudžia-
ma. Kai buvau vaikas, buvo draudžiama 
švęsti Kūčias, Kalėdas, bet pas močiutę vis 
tiek švęsdavome. Senelis darydavo aguonų 
pieną, po staltiese būdavo šieno... Niekam 
negalėjau girtis, kad švenčiame Kalėdas.  
 

Ko palinkėtumėte mokiniams? 
Įvertinkite tai, ką turite. Ne dovanas pirkite 
savo artimiesiems, o parašykite jiems laiš-
kus, kupinus meilės, dėkingumo. Atėjus 
Naujiesiems,  linkiu sėkmės moksle, gyveni-
me bei jūsų pasirinkimuose. ▪ 

Severa Augusta Lukošaitytė (II m kl.) ir vokiečių k. mokytoja  Danguolė Kukla 

Eglutė – neatsiejamas Kalėdų švenčių atri-
butas, tačiau tradicija ją puošti ne tokia ir 
sena. Eglutės puošimas rašytiniuose šalti-
niuose minimas XVI a., nuo XIX a. jas pra-
dėta statyti daugelyje Europos miestų  
aikščių.  Lietuviai seniau eglutes puošdavo 
obuoliais, sausainiais, saldainiais, šiaudi-
niais dirbiniais, vėliau atsirado ir stikliniai, 

plastmasiniai ar iš kitokių medžiagų paga-
minti žaisliukai. Eglutę visa šeima puošda-
vo tik Kūčių dieną.  
 

Ką jums simbolizuoja kalėdinė eglutė? 
Šilumą bei ramybę. 
 

Kokiais žaislais puošiate savo kalėdinę eg-
lę? Ar tai darote visa šeima? 
Mano eglutė yra visada papuošta burbulais,  
tik burbulais. O puošiame būtinai su šeima –  
aš ir mano dukra. Aš visada laukiu, kada ji 
sugrįš, kad galėtume abi papuošti eglutę. 
Čia yra tokia tradicija, kitaip negali būti. 
 

Ar tikite kalėdiniais burtais? Gal žinote kokį 
nors burtą ir norite juo pasidalinti? 
Jokiais burtais aš seniai nebetikiu, bet jeigu 
kalbėtumėme apie kalėdinius  žaidimus, tai  
turime tokią tradiciją: per šv. Kalėdas būna 
paruošti lapeliai, kuriuose, pavyzdžiui, para-
šyta „Žmogus, kuris tave nustebino šiais 
metais“ ar pan. Kiekvienas (aš, mano tėvai, 
dukra) traukiame iš didžiulės krūvos po la-
pelį, jį skaitome visiems ir atsakome. Per 
šventinę vakarienę mes turime puikią progą 
išsikalbėti, papasakoti, ką padarėme ir ko 
nepadarėme per tuos metus, kas mums 
buvo itin svarbu ir kas nelabai. Tai yra laikas, 
kai galime pasikalbėti apie tai, kam  dažniau-

siai nėra laiko. Ši mūsų tradicija – savotiški 
burtai,  suartinantys mus visus dar labiau. 
 

Artėjant Kalėdoms, vaikams dažnai sako-
ma: „Būk geras, nes jei nebūsi geras, Kalė-
dų Senelis tau neatneš dovanų.“ Ką mano-
te apie tokią drausminimo priemonę? Ar 
jums tai sakydavo tėvai? O galbūt pati sa-
kėte savo dukrai?  
Aš manau, kad tai yra labai geri žodžiai, nors 
galbūt skamba ir nelabai pedagogiškai. Juk 
tie žodžiai savaime nėra pikti. Man atrodo, 
kad visada vaikas turi stengtis, jeigu nori 
kažką gauti. Tai ne bausmė, tai mokymasis 
būti atsakingam ir atkakliai siekti savo tikslo. 
Man atrodo, kad šie žodžiai yra labai geri, aš 
juos girdėdavau ir pati juos sakydavau savo 
dukrai ir sakysiu savo anūkams (kai turėsiu). 
 

Kokį įsimintiniausią kalėdinį norą prisime-
nate iš vaikystės? 
Kai buvau maža, aš labai norėjau gauti bale-
rinos suknelę ir batelius, vadinamus puan-
tus, nes labai man patiko balerinos, žiūrėda-
vau ir žavėdavausi jomis, jų grožiu ir lengvu 
šokiu. Deja, šios dovanos taip ir negavau. ▪ 

ŠVENTINĖS TRADICIJOS – TAI BURTAI, SUARTINANTYS ARTIMUOSIUS 

Dominyka Koskutė (II g kl.) ir lietuvių kalbos mokytoja Lina Michailovienė 

 

VERTINKIME TAI, KĄ TURIME 

 



 
Ar susimąstėte, kodėl Kalėdų Senelis apsi-
rengęs raudonai arba kodėl Kalėdos  mums 
asocijuojasi  su mandarinais,  cinamono 
kvapu. Sužinokime, ką apie tai mano biolo-
gijos mokytoja Kristina Muraškienė.  
 

Su kokia spalva ir kvapu jums asocijuojasi 
Kalėdos? 

Man Kalėdos asocijuojasi su 
balta spalva ir degančių žvakių 
kvapu...  
 

Kaip manote, kodėl Kalėdų Se-
nelis visada apsirengęs raudo-
nai? 
Kad atkreiptų į save dėmesį, kad 
pralinksmintų, nes žiemą labai 
jau niūru (tamsu, dažniau lyja  
nei sninga). 
 

Prisiminkite savo vaikystę, ko-
kiu personažu dažniausiai buvo-
te per Kalėdas? 
Dažniausiai būdavau snieguole, 

juk visos mergaitės nori būti gražios, o snie-
guolės gražios.  
 

Koks yra jūsų įsimintiniausias kalėdinis 
prisiminimas? 
Vaikai ilgąlaik nesupranta, iš kur atsiranda 
dovanos, ir naiviai tiki Kalėdų Seneliu... Ir aš, 
kai buvau maža, prieš vienas Kalėdas kam-
baryje radau jau supakuotas dovanas, kurių 

mama dar nebuvo suspėjusi padėti po egle. 
Ir  tada suvokiau, kad tas dovanas ne Kalėdų 
senelis, o mama padeda po eglute. Man 
tiesiog akyse stovi tas vaizdas... Skaudu 
buvo suprasti tiesą. 
 

Jei  galėtumėte švęsti Kalėdas bet kuriame 
pasaulio kampelyje, kur tai būtų ir kodėl? 
Tai vis tiek būtų pas mano tėvus, niekur 
kitur, ten jaukiausia. Esu buvusi užsienyje 
per Kalėdas, ten, kur yra šilta, bet tai ne 
Kalėdos, tiesiog eilinė diena, ten būdama 
nesugebėjau susikurti kalėdinės dvasios. Pas 
tėvus prie bendro stalo yra pati geriausia 
vieta – kitų nėra. 
 

Apibūdinkite savo Kalėdas 3 žodžiais. 
NAMAI, daug MAISTO ir gera NUOTAIKA. 
 

Išduokite paslaptį – KUR GYVENA KALĖDŲ 
SENELIS? 
Mūsų mintyse.  ▪ 

 

KALĖDŲ SENELIS GYVENA MŪSŲ MINTYSE 

Ugnė Andriulytė (II g kl.) ir biologijos mokytoja Kristina Muraškienė 

 

 

Ką jums sim-
bolizuoja Ka-
lėdų eglutė? 
Eglutė simbo-
lizuoja švenčių 
pradžią, ramy-
bę, žinią, kad 
artėja Kūčios, 
Kalėdos, bai-
giasi metai. 
Eglutė – būti-
nas švenčių 
atributas.  
 

O kokiais žaislais puošiate eglutę? Ar tai darote su visa šeima? 
Be abejo, su visa šeima. Eglutę puošiame pirmąjį gruodžio savaitgalį, ji, 
žinoma, yra dirbtinė, nes saugome gamtą, o žaisliukai, pagaminti iš 
šiaudų, stiklo, plastiko. 
 

Ar tikite kalėdiniais burtais? Gal žinote kokį burtą ir norite juo pasida-
linti? 
Reikia tikėti. Vienas dažniausiai daromų burtų yra tas: meti per petį 
batą ir  kieno batas atsisuka nosimi į duris, tas pirmas ir išeis iš namų. 
Kiek čia tiesos, sunku pasakyti, bet burtas yra toks. 
 

Artėjant Kalėdoms vaikams dažnai sakoma: „Būk geras, nes jei nebū-
si, Kalėdų Senelis tau neatneš dovanų“. Ką jūs manote apie tokią 
drausminimo priemonę? 
Na, bent mūsų karta taip buvo auklėta – būsi  geras, gausi dovanų. Kiek 
laiko geras? Pusę metų,  mėnesį ar savaitę.... Reikia visada būti geram. 
Kaip priemonė, manau, ji yra trumpalaikė, bet kaip paskata stengtis 
būti geram yra tinkama. ▪ 

 

REIKIA VISADA BŪTI GERAM 

Eimantas Jukna (I m kl.) ir  IT mokytojas Marius Sketerskas 

 

Mano šeimos mėgs-
tamiausi sekmadie-
nio pusryčiai yra 
cukinijų blyneliai, 
greitai pasigamina-
mi, sveiki, ir priver-
čiantys nusilaižyti 
pirštus! Tad aš ir 
mano mama norime 
pasidalinti šiuo cu-
kinijų blynelių re-
ceptu.  
 

Ko jums reikės? 
Nedidelės cukinijos (apie 600 g), 3 kiaušinių, 4 valgomųjų šaukštų 
miltų, 1 skiltelės česnako, žiupsnelio druskos, maltų juodųjų pipirų, 
augalinio aliejaus (kepimui), susmulkintų krapų (nebūtinai), sūrio, 
valgomojo šaukšto majonezo. 
 

Kaip gaminti? 
Pirmiausia, išplakite kiaušinius dubenėlyje, įdekite susmulkintą 
česnaką. Kitame dubenėlyje su stambia tarka susmulkinkite cukini-
ją ir viską sumaišykite. Maišydami berkite miltus, pipirus ir druską, 
sukrėskite tarkuotą sūrį ir šaukštą majonezo. Dar kartą gerai išmai-

šykite. Jeigu norite pagar-
dinti blynus ir mėgstate 
krapus, galite į visą masę 
juos įberti. Blynus kepame 
aliejumi įkaitintoje keptu-
vėje. Iškeptus blynus val-
gome su grietine, labai 
tinka vegetarams. Skanių 
pusryčių! ▪ 

CUKINIJŲ BLYNAI 
Ema Viktoravičiūtė, II g kl. 

 

 

 



Kas yra kalėdinis stebuklas? 
Kalėdinis stebuklas... kai visa šeima yra sveika ir gali susirinkti prie vieno šventinio,              
vaišėmis nukloto stalo.  
 

Koks buvo jūsų įsimintiniausias kalėdinis įvykis? 
Kad gal nebuvo... Tiesa, keistos pernai buvo Kalėdos be sniego.  
 

Jei įvyktų kalėdinis stebuklas ir įgytumėte galių, ką  padarytumėte? 
Padaryčiau, kad pasaulyje nebūtų bado ir būtų taika.  
 

Kokią  įsimintiniausią dovaną esate gavęs? 
Vaikystėje gavau lėktuvo konstruktorių. Pamenu ir dabar, kad ta dovana suteikė man 
labai daug džiaugsmo. ▪ 

Kristupas Krivickas (II p kl.), 

 ir kūno kultūros mokytojas Mindaugas Dabkevičius 

Kas jums yra kalėdinis stebuklas? Ar tikite 
juo? 
Kalėdų stebuklas – sniegas ir žvaigždės. O 
kalėdiniu stebuklu tikrai tikiu, nes be jo ne-
būtų ir pačių Kalėdų. 

 
Koks yra įsimintiniausias jūsų kalėdinis 
prisiminimas? 
Kai man buvo kokie 8-9 metai, buvome pas 
močiutę ir visi (tiek vaikai, tiek suaugusieji) 
Kalėdų naktį braidžiojome po pusnis, o tos 
pusnys man buvo iki pažastų.  
 

Jei kalėdinis stebuklas vis dėlto įvyktų ir jūs 
įgautumėte stebuklingų galių, kokios jos 
būtų ir ką su jomis norėtumėte nuveikti? 
Norėčiau padaryti taip, kad žmonės mažiau 
pyktųsi, daugiau šypsotųsi ir stengčiausi 
padaryti, jog žmonės pradėtų tikėti kalėdi-
niais stebuklais. 
 

Kokia yra ūsų mėgstamiausia kalėdinė do-
vana? Galbūt kažką prisimenate iš vaikys-

tės? Kokia dovana jus labiausiai pradžiugi-
no? 
Mėgstamiausia dovana yra ta,  kuri nustebi-
na ir pamalonina. Tikrai ne kaina nulemia 
jos vertę. Svarbiausia kito žmogaus tau pa-
rodytas dėmesys. O vaikystėje labai norėjau 
vaikščiojančios lėlės ir per vienas Kalėdas  ją 
gavau – taip  išsipildė mano svajonė. 
 

Ką norėtumėte perduoti tiems, kurie netiki 
Kalėdų stebuklu? 
Jeigu netikėsite, Kalėdų Senis neateis ir Ka-
lėdų nebus. Reikia tikėti, būtina!   
 

Kartais mes tiesiog nebemokame vertinti bei 
džiaugtis tais kasdieniais stebuklais, kurie 
spiečiais dūzgia visai šalia ir nori būti paste-
bėti. Tad tikėkime stebuklu ir jis tikrai įvyks!  
▪ 

KAS YRA KALĖDINIS STEBUKLAS? 

Apie kalėdinę dvasią, stebuklus su matematikos mokytoja Rima Ernestiene kalbėjosi Deima Jokubaitytė, II g kl. 

 

KALĖDŲ STEBUKLAS – SNIEGAS IR ŽVAIGŽDĖS 

 

Su kokia spalva ir kvapu jums asocijuojasi 
Kalėdos? 
Man Kalėdos asocijuojasi su raudona spalva 
ir mandarinų kvapu. 
 

Kaip manote, kodėl Kalėdų senelis apsiren-
gęs raudonai? 
Galbūt  tokios Kalėdų tradicijos. Juk prastai 
atrodytų Kalėdų senelis... apsirengęs juodai. 
 

Kokiu vaikystėje personažu dažniausiai 
būdavote per Kalėdas? 
Turėjau meškos kostiumą, tad trejas Kalėdas 
darželyje buvau meškutis. Kai buvau moki-
nys, prisimenu, kad Didždvario gimnazijoje  
vykdavo  puikūs kalėdiniai karnavalai. 
 

Koks jūsų įsimintiniausias kalėdinis prisimi-
nimas? 
Gal tokio įsimintino ir neturiu, bet, manau, 
visiems yra smagu puošti Kalėdų eglutę. 
 

Jei galėtumėte švęsti Kalėdas bet kuriame 
pasaulio kampelyje, kur tai būtų? 
Indijos vandenyne, Kalėdų saloje. 
 

Apibūdinkite savo Kalėdas trimis žodžiais. 
Šilta, skanu, jauku. 
 

Išduokite paslaptį – kur gyvena Kalėdų 
senelis? 
Didždvario gimnazijos palėpėje. ▪ 

Armandas Brazys (II p kl.) ir istorijos mokytojas Paulius Baranauskas 

KALĖDOS – MANDARINAI IR RAUDONA SPALVA 

 



Kas jums yra kalėdinis stebuklas? Ar tikite 
juo? 
Kalėdinis stebuklas... Man jis buvo tol, kol 
mano sūnūs juo tikėjo. Savo... nepamenu... 
bet, turiu vilties, kad stebuklų būna... labai 
tikiuosi. 
 

Koks yra įsimintiniausias jūsų kalėdinis 
prisiminimas?  
Aš gyvenau kaime, o mokiausi mieste. Kaime 
kalėdiniai vakarai buvo ypač įdomūs (apie 
juos kalėdiniu periodu pasakoju mokiniams): 
mes persirengdavome ir vaikščiodavome po 
kaimą kalėdodami (dainuodavome dainas, 
šokdavome ir už tai iš kaimynų gaudavome 
dovanų). Didžiausia mums, vaikams, dovana, 
be abejo, - saldainiai. Man saldainiai buvo 
aukso vertės. 
 

Jei kalėdinis stebuklas vis dėlto įvyktų ir 
įgytumėte stebuklingų galių, ką padarytu-
mėte? 
Aš visus vargstančius žmones padaryčiau 
laimingus, o seimo narius....  
 

Kokia jūsų mėgstamiausia kalėdinė dova-
na? Galbūt kažką prisimenate iš vaikystės? 
Kokia dovana labiausiai pradžiugino? 
Nemėgstu dovanų... dabar jos kitokios. Vai-
kystėje per Kalėdas gaudavai mandariną, 
saldainį, o džiaugdavaisi kaip gavęs milijoną! 
Mokėjome vertinti ir įvertinti.  
 

Jei galėtumėte reguliuoti oro sąlygas per 
Kalėdas, kokios jos būtų? 
Per mano vaikystės Kalėdas visada buvo 
daug sniego... mes važiuodavome arkliais 
pakinkytomis rogėmis. Tą nerealų jausmą 

pamenu iki dabar. Taigi noriu, kad būtų snie-
go, daug sniego. 
 

Ką norėtumėte palinkėti Didždvario gimna-
zijos bendruomenei 2018 metais? 
Mokytojams palinkėčiau neužsidaryti savam 
kiaute ir nepaskęsti problemose. Labai norė-
čiau, kad mokytojai labiau toleruotų mokinių 
skonį, pasirinkimus. Manau, reikia džiaugtis 
mokiniais, lipančiais ant scenos ir atverian-
čiais savo sielą. ▪ 

 
NORIU, KAD BŪTŲ DAUG SNIEGO 

Ieva Jatulytė  (II b kl.) ir muzikos mokytoja Ksavera Mankuvienė 

 

Artėja Kalėdos – stebuklų metas. Šia 
gražia proga nusprendžiau pakalbinti, 
ko gero, vieną iš šilčiausių ir optimistiš-
kiausių žmonių mūsų gimnazijoje – 
anglų kalbos mokytoją Kristiną Urbo-
nienę. 
 

Ar dar tikite stebuklais? Ar kažkas gali 
jus nustebinti? 
Taip, žinoma, tikiu tam tikrais stebuklais. 
O labiausiai mane gali nustebinti – žmo-
nių gerumas, kurio dabar, deja, yra tiek 
nedaug likę. 
 

Įsivaizduokite: jei dabar rašytumėte 
savo vaikystės Kalėdų seneliui laišką, 
ko jo paprašytumėt sau, ko kitiems? 
Dabar paprašyčiau... kad jis leistų mano 
svajonei išsipildyti. 
 

Jei ne paslaptis, kokia ji? 
(Veidą papuošia šypsena) Turėti savo 
kepyklą ir kavinę. Sau paprašyčiau, kad 
jis man suteiktų ryžto, jėgų ir drąsos, kad 
galėčiau įgyvendinti savo svajonę. O 

kitiems paprašyčiau sveikatos ir pozity-
vumo... visur ir visada. 
 

Kaip manote, nuo ko priklauso, ar norai 
bus išgirsti ir išsipildys? 
Manau, tai priklauso nuo mūsų širdies. 
Jei širdis bus pripildyta gėrio, grožio ir 
tikėjimo, norai išsipildys, anksčiau ar 
vėliau. 
 

Jeigu galėtumėte švęsti Kalėdas bet 
kuriame pasaulio kampelyje, kur ir 
kodėl pasirinktumėte? 
Prancūzijos pietuose, Monpeljė. Tai 
nuostabi vieta, manau, ten jaučiama 
magiška atmosfera ir ten tikrai pildosi 
norai ir vyksta stebuklai. 
 

Kokia kalėdinė tradicija jums yra pati 
svarbiausia? 
Vienareikšmiškai – Kalėdų vakarienė su 
šeima. 
 

Kokios kalėdinės dovanos norėtumėt 
šiais metais? 
Norėčiau gauti daug gražių, šiltų laiškų. 
Dar norėčiau... geros knygos. Knygos 
apie gyvenimą, šiltus žmonių tarpusavio 
santykius. Tokios, kurią perskaičiusi, 
širdyje pajausčiau ramybę, gerumą, 
meilę, užplūstų noras tuo gerumu pasi-
dalinti su kitais. 
 

Kalėdos nebūtų Kalėdos be... 
Be trijų, jau tradicija tapusių dalykų: 
filmų – „Vienas namuose“ I dalies ir 
„Tegyvuoja meilė“, kalėdinių sausainių 
kepimo su dukromis ir  anties su manda-
rinų padažu.  ▪ 

LABIAUSIAI GALI NUSTEBINTI GERUMAS 

Gabija Gusevaitė (II b kl.) ir anglų k. mokytoja Kristina Urbonienė  

Artėja Kalėdos. Dauguma svajojame apie dovanas, 
planuojame, ką dovanosime kitiems.  

 
 

Per Mokėjimo mokytis pamoką gavome užduotį – 
rasti labiausiai įkvepiančią TED kalbą. Aš pasirinkau 
Stacey Kramer – moterį, pasakojančią apie dovaną, 

pakeitusią jos gyvenimą. Ši dovana buvo visai nedide-
lė – golfo kamuoliuko dydžio. Tačiau nors ir nedidelė, 

ji visiškai pakeitė Stacey gyvenimą – suartino jos 
šeimą. Ji pasakojo, kad niekada gyvenime nesijautė 
labiau mylima ir vertinama. Ši dovana padėjo surasti 
naujų draugų, atnaujinti ryšius su senaisiais, pakeitė 
požiūrį į gyvenimą, vertybes. Stacey iš naujo įvertino 
savo kūno galimybes, sveikatą. Ta dovana suteikė jai 

aštuonių savaičių atostogas, sunkvežimius gėlių, 
komplimentų dėl geros išvaizdos. 

 

Ši dovana padėjo jai patirti iššūkius, motyvavo atrasti 
naują gyvenimo prasmę – ramybę, sveikatą, laimę. 
Taigi, kokia dovana gali suteikti tiek daug? Kiek ji 

kainavo? 55 tūkstančiai dolerių.  
 

Šios dovanos negalima atsisiųsti internetu. Ant jos 
nėra prabangių prekės ženklų logotipų. Jos negalima 
užsisakyti. Tokia dovana nebūna gražiai įpakuota ir 

nesukelia jokių gerų jausmų, emocijų.                                
Niekam nelinkėčiau gauti tokią dovaną.  

 

Šią visai nedidelę dovaną Stacey galvoje aptiko gydy-
tojai. Tai buvo smegenų auglys – hemangioblastoma. 

Ir nors tai patirtis, kurios nė vienas iš mūsų                        
netrokštame, Stacey laiko tai patirtimi, kurios nė už 

ką neatsisakytų. 
 

Dažnai į netikėtas, erzinančias gyvenimo smulkmenas 
žiūrime kaip į didžiausius sunkumus. Skundžiamės ir 

jaučiamės prislėgti, nelaimingi. Stecey TED kalba 
įrodė, kad į viską, kas nutinka gyvenime,                              

galima žiūrėti kaip į dovaną, pamoką, kurią suteikė                   
gyvenimas.  

 

Linkiu Jums šiltų, gražių švenčių draugų ir artimųjų 
rate. Vertinkime tai, ką turime dabar, priimkime su 

džiaugsmu ir dėkingumu tai, ką atneš rytojus. ▪ 
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Neda Grigoliūtė, II p kl. 

KALĖDINĖ APKLAUSA 

Kadangi visų mylimos šv. Kalėdos 

jau ant nosies,  

nusprendėme paklausti 

Didždvario gimnazijos pirmokų ir 

antrokų,  

kaip jie švenčia šv. Kalėdas,  

kokių dovanų tikisi,  

ką mėgsta dovanoti. 

TOP 10  
POPULIARIAUSI 

ATSAKYMAI 
 
 

Kokią dovaną labiausiai 
norėtumėte gauti per 

Kalėdas? 
 

1. Naują automobilį 
2. Fotoaparatą (arba jo dalių) 
3. iPhone 
4. Kelionę 
5. Pinigų 
6. Kosmetikos 
7. Gerą nuotaiką 
8. Knygų 
9. Šuniuką 
10. Kompiuterį 
 
 

Kokios dovanos labiausiai 
nenorėtumėte gauti 

 per Kalėdas? 
 

1. Saldainių 
2. Kojinių 
3. Pinigų 
4. Sesės ar brolio 
5. Fidget spinnerio 
6. Puodelio 
7. Akropolio čekio 
8. Knygų 
9. Žvakių 
10. Nežinau 

●      KOKIĄ EGLUTĘ PUOŠIATĘ KALĖDOMS? 

● po Trijų Karalių, sausio 6 d. 

● kai baigiasi žiema 

● iš karto po Naujųjų, sausio 1 d. 

● eglutė gali džiuginti visus metus 

● kai mama liepia nupuošti 

● išvis puošti nereikia 

● prieš Trijų karalių šventę 

● kada norisi 

39,4 % 

60,6 % 

●   KADA, JŪSŲ NUOMONE, REIKIA NUPUOŠTI EGLUTĘ? 

▪  tikrą 

▪  dirbtinę 

80,9 % 

●  KUR ŠVENČIATE KALĖDAS? 

● vykstame pas giminaičius 

● namuose, tik su šeima 

● visa giminė susirenka pas jus 

● su šeima ir draugais 

● šeima, giminės, draugai 

● nešvenčiu 

● įvairiai 

● kaip kada 

45,7 % 

28,7 % 

18,1 % 

●  KAIP RENKATE DOVANAS KITAM ŽMOGUI? 

● perku tai, kas manau, tam žmogui     

    patiktų  

● dovanoju tik praktiškas dovanas 

● perku spontaniškai 

● pats kažką pagaminu 

84 % 

7% 

5% 
4% 


