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Kuo orėjote tapi užaugęs? 

Bijau pa eluoi. Kiekvie ais etais ie 
orai keitėsi, vie ais etais vie aip, 

kitais etais kitaip. Tikrai egalėčiau 
pasakyi, kad būčiau turėjęs svajo ę 

uo ažu ės.  

Kokia sporto šaka Jūsų 
ėgsta iausia? 

O! Apskritai ėgstu sportą. Dabar 
džiaugiuosi, kai turiu progos pažiūrėi 
koridą. Nors tai ir ga ėi ai spe ii is 
sportas, bet, turi t o e yje, ispa ų 
tradi ijas, tai įdo us regi ys.  

Do i a ir krepši is, futbolas, ledo 
ritulys ir visos ri tos sporto šakos. 

O Jūs pats ar užsii ate kokia ors 
sporto šaka? 

Aš vaikštau, bet e šiaurieiškai, o 
hi ki g siliu i. Tai toks ri tes is 

vaikščioji o silius  ̶ i i alus 
atstu as yra  kilo etrų. 

O ar daž ai taip aikštote? 

Na, į savaitę ažiausiai be t porą 
kartų. 

Ar ėgstate ga i i? 

Visi vyrai ėgsta kepi a t grilio. O ką 
te  kepa e  ̶  daržoves, žuvį, šašlykus 
ar keps į, tai jau atskira te a. 

Ar turite kokių ors daiktų kolek iją? 

H ... Žiūri t, ką laikysi kolek ija. 
Jeigu trys daiktai yra kolek ija, tai 
visokių turiu. Tai gali būi ir o etos. 
Iš įdo es ių  ̶  ukraus pakeliai iš visos 
Europos. 

Daž ai keliaujate? 

Į etus be t kartą. Pakeliauju per 
atostogas, kartais toliau pavyksta 

išvažiuoi ir darbo reikalais. 

O į kokį daiktą, o jektą ar orga iz ą 
orėtu ėte rei kar uois kita e 

gy e i e? 

Įdo us klausi as. Yra toks dalgi is 
deli as arba kitaip orka, tai, turbūt, 
kad į jį. 

Ar turite kokį ors ho i? 

Pagri di is hobis  ̶ vaikščioji as ir 
apli kos tvarky as, bet kad to laiko 

e kaži  kiek. 

Ar ėgstate skaityi? 

Taip. Ypai gai ėgstu skaityi 
istori es k ygas. Vie as tų autorių, 
kuriuos galėčiau reko e duoi, 
suo ių rašytojas Mikas Valtari. • 

Daugu a ūsų į okyklos 
ad i istra iją žiūri kaip į taisykles 

ėgsta čius ž o es. Tačiau viduje jie 
iš iesų šili ir jaukūs. Štai Didždvario 
gi azijos direktoriaus pavaduotoja 
Ro ualda Pupi ytė kepa labai ska ius 
i bieri ius sausai ius.  

Paklausta apie savo laisvalaikio hobius, 
ji atsakė, jog labai ėgsta skaityi 
k ygas. Turi savo rui ą, atsikelia prieš 
pe kias ir skaito. Mėgsta darbui 

reikali gą literatūrą, aujas, istori es 
k ygas.  

R. Pupi ytei pai ka iš aujo 
perskaityi se iai skaitytas k ygas. 
Pavyzdžiui, kai skaitai k ygas, kurias 
kažkada liepė okytoja, tuo et 
daž ai et eįsigili ai į tekstą. O 
dabar, laisvalaikiu, gali a labiau 
įsiskaityi ir daugiau suprasi apie 
k ygą. 

Taip pat po ia Ro ualda turi kai ą. 
Aišku turi ir daržą. Ar įsivaizduojate 
kai ą be daržo? Gyve a e vie a, turi 
pagalbos. Kada gi jos kai as – tai 
sodyba vie kie yje, būtų truputėlį 
baugoka gyve i vie ai, ir dar, juk 
reikia dirbi daržą. Direktoriaus 
pavaduotoja ir sėja, ir ravi, ir derlių 

ui a. Ne visie s šie darbai yra hobis, 
ko gero būi a gera ko pa ija ir 
pagalba. 

Turėjo e išsiaiški i ir sausai ių 
paslapį. Taigi, R. Pupi ytė i bieri ius 
sausai ius kepa ik kartą etuose, 

prieš Kalėdas. Kepa daug, kartais 
pajuokauja, kad tešlos priruošia 
„prausia ą liūdą“. Kepa skiri gų 
igūrėlių sausai ius, vėliau juos 
dekoruoja, supakuoja ir visus 
išdova oja. “ausai iai ėra trapūs, 

elūžta, labai ska ūs su arbata. 
Pavaduotoja pasakojo, jog kartą įdėjo 
per daug druskos, tad tešlą reikėjo 
iš esi ir ga i i iš aujo. Kitą kartą 
ikrai epadaugi s... 

Įdo iausia tai, kad gerbia a 
Ro ualda savo darbi ę veiklą taip pat 

urodė kaip hobį. Labai retas atvejis, 

Natalija A razaitė, Greta A ra avičiūtė 

t  B ė č . f   ̶   č  ck n   

Herkus Kvedaras 

Kas lė ė, kad tapote ate aikos 
okytoja? 

Labai įdo us klausi as. Ma o 
pasiri ki ą lė ė buvusi ate aikos 

okytoja. Šeštoje klasėje gavo e 
jau ą ate aikos okytoją. Turbūt 

okytojo darbas a  buvo ielas uo 
pat vaikystės. A ksčiau es su sese 
piešdavo e, rašydavo e a t sie ų su 
kreida, kurią slapta parsi ešdavo e iš 

okyklos. Iš visų a uose esa čių 
k ygų padarė e biblioteką  ̶  
iksuodavo e, kokią k ygą pasii i ir 
grąži i, skaičiuodavo e la kytojus ir 
pa ašiai.  

Kokią dar spe ialy ę ūtu ėte 
pasiri kusi, jeigu e ate aikos 

okytojos spe ialy ę? 

Kitas varia tas galėjo būi  ̶ uzikos 
okytoja, es baigiau uzikos oky-

klą, grojau  pia i u. Būda a 
vie uoliktoje klasėje dar 
papildo ai vaikščiojau pas 

uzikos o-kytoją. Norėjau 
ba dyi lai-kyi stoja uosius 
egza i us, bet galui is 
varia tas, dėl kurio 
apsispre džiau dvyliktoje 
klasėje, buvo a-te aikos 

okytojo profe-sija. 

Kaip Jūs praleidžiate sa o 
lais alaikį? Gal turite ho į? 

Laisvalaikiui laiko lieka labai 
ažai. Na ai, vaikai, šei a, 

bet jeigu lieka laisvo laiko, 
tai užsii u ezgi u. Daž iausiai bū a, 
kad bijau pradėi egzi, es ži au, kad 

uke tės kii eatliki darbai.  

Labai ėgstu šoki, taip pat eatsi-
sakau ga i i aistą. Mes, okytojai, 
vasara turi e ilgas atostogas, todėl 
daug laiko praleidžiu darže. Užaugi tas 
šilt a yje ir darže daržovės ėgstu 
ko servuoi. 

Kokį išskiri į ezgi į esate u ez-

gusi? 

Maži vaikai buvo apre gi a o ra kų 
darbo ezgi iais uo galvos iki kojų – 
kel ės, kepurės, egzi iai ir visa kita. 
Jeigu kalbėčiau apie ezgi ius sau, tai  ̶ 
įvairios palaidi ės, sijo ai, egztukai. 
Vie o išskiri io eturiu. 

Gal ūt turite kažkokį išskiri į paie-

kalą ar i gredie tą, e kurio eįsi-

aizduojate 
sa o paie-

kalo? 

Ži ote, šiais 
laikais ga i-

i tai, kas 
greitai pa-

ruošia a ir 
iš to, ką ra -

di šaldytuve. Mes esa e ikri lietuviai, 
todėl u s reikali ga ėsa, bulvės, 
daržovės. Jeigu kalbėsi e apie 
saldu y us, tai – o uolių pyragas. 
Greita, patogu, paprasta ir, svarbiausia, 
ska u.  

Prieš ruošda asi š e tei, kaip pak ie-

čiate svečius? 

Jeigu tai gi tadie is, Kūčios, Kalėdos  ̶ 
pasikviečiu svečius iš a ksto, o jeigu tai 
paprasta vakarie ė  ̶  iesiog 
ekspro tu. 

Ar turite kažkokią s ajo ę, kurią 
orėtu ėte įgy e di i, o gal jau 

įgyve di ote? 

Ži o a, kiekvie os a os svajo ė  ̶ 
geri vaikai.  Aš savo sū u is labai di-
džiuojuosi. Vie as – deši tokas, kitas  ̶ 
avia ijos i ži erijos stude tas. Kol kas, 

ei vie as, ei kitas e uvylė. Tai, 
turbūt, ir yra ta svajo ė. Jeigu aš esu 
lai i ga, tai labai orėčiau, kad ir 

a o vaika s viskas sektųsi. 

Ar ėgstate keliaui? 

Keliaui ėgstu, bet viskas re iasi į 

i a sus. Apsiriboju kelio ė is 
Lietuvoje. Na, o iš Lietuvos buvo e 
išvykę prieš porą etų. Dalyvavo e 
didelia e projekte. Daug keliavo e su 

oki iais ir okytojais Ispa ijoje, 
Švedijo-je, Turkijoje, Ru u ijoje, 
“uo ijoje. Lapla dijoje apla kė e 
Kalėdų se elį. 

Kuri kelio ė Ju s paliko didžiausią 
įspūdį? 

Visos šalys turi savo įžy ių vietovių. 
Ispa ijoje sužavėjo Alha bros pilis. Ji 
įspūdi ga dydžiu, ir grožiu. Nuvažiuoji į 
“uo iją, atsistoi a t poliari io rato, 
vėl kitokia atrak ija. Kiekvie a šalis turi 
savo stebuklus, kuriuos verta apla kyi. 
Norėtųsi grįži į tas uostabias šalis, 
tačiau e visada tai pavyksta. 

Kurią šalį s ajojate apla kyi? 

Dabar, kai visi gąsdi a karais ir era-

u ais, atsire ku kelio es.  

Labai orėjosi uvažiuoi į Kry ą, ku-

ria e esu buvus vaikystėje, bet dėl sau-

gu o šios kelio ės te ka atsisakyi. 
Didžiulis oras yra pa atyi Azerbai-
džia ą. Yra daug egzoi ių šalių, į kurias 

IMBIERINIŲ SAUSAINIŲ RECEPTAS 

JUMS REIKĖS:  g ukraus,  g persijotų iltų,  
šaukšteliai  alto i iero,  šaukšteliai i a o o,  šaukšteliai 

kepi o iltelių ar a sodos,  šaukštelis u rauktas  druskos, ,  
šaukštelio altų g azdikėlių, ,5 šaukštelio alto uskato riešuto,                               

 g sviesto, ,  puodelio edaus.   
PARUOŠIMAS: su aišykite ukrų, iltus, kepi o iltelius ar sodą , 
druską, i ierą, g azdikėlius, i a o ą ir uskatą. Sudėkite s iestą 
ir pirštais tri kite, kol susidarys s ulkūs tešlos trupi ėliai. Supilkite 

edų ir gerai iš aišykite. Pa i kykite, kol susifor uos tešla. 
Palaikykite tešlą šaldytu e e t  ala dą. 

Tešlą iškočiokite tarp d iejų kepi o popieriaus lakštų. Išpjaui 
ori os for os sausai ius. Kepkite iki 8 ° C įkaii toje orkaitėje  
– 15 i učių. Iši i iš orkaitės, o po i utės perkeli a t grotelių ir 

atauši i. Puoši pagal sa o orus ir fa tazijos gali y es :  

MATEMATIKOS MOKYTOJOS RIMOS ERNESTIENĖS  
OBUOLIŲ PYRAGO RECEPTAS 

 

Visko reikia i i lygio is dali is. Puodelis ukraus, 
a ų kruopų, iltų. Viską su aišo e. Obuoliuos reikia 
ulupi, supjaustyi gabalėliais. Juos sudėi sluoks iais į 

skardą. Vie as sluoks is produktų iši io, kitas obuolių, 
vėl iši io ir vėl obuolių. Pyrago viršų užpilkite sviestu.  

Vala da laiko ir pyragas paruoštas! 

p  E ė ė ė . f   ̶  ė    

Lukas Kvietkauskas, Paulius Gru skis   
 

Kokie Jūsų ho iai? 

Turiu daug hobių. “iuvu, ezgu, 
skaitau, kartais serialus žiūriu.  
Įvairiausi kūrybi iai užsiė i ai. Labai 

ėgstu keliaui. 

Kodėl uspre dėte užsii i šiais 
ho iais? 

Todėl, kad a o spe ialybė tokia. 
Ma o očiutė taip pat buvo labai 
kūrybi ga. Aš baigiau dailės fakultetą, 
tad daug tokių hobių yra likę. 

Kiek etų užsii ate šiais ho iais? 

Mezgu, pavyzdžiui, uo pe kerių 
etukų. Trylikos etų aš jau 

usi ezgiau paltą. “iūi e ėgau, bet 
vėl pradėjau tuo užsii i būda a 
stude tė. 

Ar kada ors gal ojote išleisi sa o 

ados li iją? 

Apie tai epagalvojau, bet džiaugiuosi, 
jog galiu save papuoši. 

Ar yra tokių ho ių ar užsiė i ų, kad 
apli ki iai esiikėtų, jog galite jais 
užsii i? 

Ž o ės, kurie a ęs epažįsta ir ži o 
ik kaip vokiečių kalbos okytoją, arba 
kuratorę, labai stebisi, kai suži o, kad 
aš, pavyzdžiui, su savo pasiūta suk ele 
atėjau į šve tę. Kurie pažįsta, tai ži o, 
kad galiu, kai oriu. 

Ar yra tokių užsiė i ų, kurie la ai 
paiko aikystėje, o da ar prieši gai? 
Net eįsivaizduoju... Priklauso uo 

uotaikos. Mėgstu pabūi vie a, esu 
i travertė, bet ėgstu ir ž o es, tad 
labai daug priklauso uo uotaikos. 
Ma  daugu a dalykų, kurie paiko vai-

kystėje, pai ka ir dabar. 

Kaip uspre dėte tapi okiečių 
kal os, o e dailės okytoja? 

Neteisi gai, atyt, pasiri kau. Nuo pat 
vaikystės paiko būi kūrybi gai, ik 
vėliau, po ketvirto kurso, pasiė iau 
akade i es atostogas ir išvažiavau į 

Vokieiją. Pagyve au te  etus, grįžusi 
baigiau dailės fakultetą, jau šiek iek 
kalbėjau vokiškai ir pa orau toliau 
studijuoi. Mokykloje kelis etus 
dirbau dailės ir vokiečių kalbos 

okytoja. Vokiečių kalba visada paiko 
labiau ei dailė. • 

b ė  i . f   ̶     ė  

Viltė Uptaitė 

 

http://www.dg.su.lt


Jūsų yli iausias ho is? 

Eilėraščių rašy as. Tada aš 
atsipalaiduoju, leidžiu savo i i s 
lieis laisvai. 

Kas Jus  įk ėpė rašyi?  

Ma au oki iai. Norisi juos 
udžiugi i, pa okas padaryi  

kitokias, etradi i es, įdo es es.  

Ka  skiria os eilės?  

Rašau savo drauga s, kolego s, 
oki ia s,  įvairių šve čių proga.  

Kiek jau esate parašiusi?  

Tai ėra daug, ikrai eskaičiuoja a 
ši tais, kažkur apie dvideši t. 

Koks pats ra giausias? 

Pats įsi i i iausias eilėrašis buvo 

kada aš parašiau savo svečia s, kurie 
atėjo į a o gi tadie į.  

Aš pagalvojau, jog oriu su jais 
pasidali i i i is, kurios a  kyla 
pavasarį.  

Esu gi usi pavasarį ir a  jis atei a 
iškart po Naujų etų, kai išaušta 
sausio pir osios rytas. Tada die os 
pradeda  ilgėi. Nepaisa t to, koks te  
oras, a  vis iek pavasaris. Ir aš 
parašiau eilėrašį, kad įkvėpčiau juos, 
kad jie galėtų pajusi  tą atgi i ą, 
atsi auji i ą. • 

r  S . f   ̶  ė ė  č ų   

Krisia a Jurkutė  

Ar turite ho į? 

Kelio ės. Pai pir a kelio ė į Italiją 
buvo prieš  etų, uo tos kelio ės 
atsirado si ulas pa atyi kuo 
daugiau.  

Kokios pairies įgijote keliauda a?  

Pir iausia, susipaži au su kito is 
kultūro is, pa ačiau kaip gyve a kii 
ž o ės, kaip jie ąsto, kokia jų buiis. 
Kuo daugiau pa atai pasaulio, tuo 
labiau supra i, kad yra kitaip 

ąsta čių, kitaip gyve a čių ir tai 
ereiškia, kad jie tai daro eteisi gai.  

Kaip kilo i is ūte t keliaui, o e 
egzi, kolek io uoi ar daryi dar ką  

ors?  

Ma o tėis labai ėgsta keliaui ir jis 
a  sakė: keliauk, pa atyk pasaulį, 

kuo daugiau iš audok gali ybes, 
keliauk kiek į a o a ir kur į a o a.  

Kokius patari us duotu ėte, 
esiruošia t kelio ei?  

Pir iausiai  ̶ pasii i gerą uotaiką ir 
usiteiki ą. Jeigu į a o a  ̶  draugus. 

Visko pagri das yra gera uotaika, 

usiteiki as. Aišku reikia pi igų, 
kepurių, batų, bet visos spi tos su 
savi i vežis ikrai ereikia.  

Kiek šalių esate apla kius?  

Net eži au  ̶  Italija, “lovakija, Graikija,  
Ispa ija, Vokieija, Le kija, Latvija, 
Esija, Baltarusija, Turkija, Izraelis, 
Egiptas, Švei arija, Austrija, Čekija. Gal 
dar ką už iršau.  

Kelio ėse re katės pra ogas, 
uziejus ar į airias kultūri es ietas? 

Ir taip, ir taip. Per pusę. Noriu ir 
pailsėi, kada gi a o darbas labai 
aktyvus, didelis psi hologi is krūvis, tai 

orisi pailsėi. Tačiau visada oriu ir 
kažką pa atyi, kažką suži oi. Vie  
gulėi pliaže ikrai esi ori 

 Kokią dar šalį orėtu ėte apla kyi? 
Ma o svajo ė  ̶ apla kyi Australiją. 
Atrodo, kad te  viskas turėtų būi 
kitaip, egu te  kur iki šiol esu buvusi. 
• 

 

i  k  ė ė :   ̶  ė ė  

Vero ika Si ė aitė  

Kokie yra Jūsų ho iai? 

Ma o hobiai yra: keliaui, skaityi ir 
kartais ga i i kažkuo įdo ų aistą. Ne 
kokius kotletus kepi. 
Ar iesa, kad Jūs turite sa o spe ii ių, 
išskiri ių re eptų, ar galite apie juos 
papasakoi? 

Negaliu atskleisi re eptų juokiasi . Kai 
pavasarį atsira da šparagai, arišokai, 

a  pai ka ką ors įdo aus su jais 
padaryi. Išsiviri obuolių košę, bet e 
paprastą, o su i bieru, itri ų suli is ir 
žievelė is. Ką ors tokio, susijusio su kū-
rybišku u, kur gali pa audoi savo 
fa taziją. Ga i a i paiekalai turi būi 

e usibodę, kad etaptų rui a. 
Ar Jūsų paiekalai pai ka isai Jūsų  
šei ai? Ar isie s yra prii i as kitoks 
sko is? 

Ne visie s, daž iausiai ik a  ir a o 
vyrui. Nese iai pradėjo paiki sū ui, 
kuris jau užaugęs ir jo sko is yra 
pasikeitęs. Tačiau dukra daž iausiai 
„susipa-prasi usi“  ̶  valgo ik kotletus, 
karbo adus ir dešreles. 
Norėtu e Jūsų paklausi ėi ir apie kitą 
po ėgį  ̶ kelio es. Koks įdo iausias 
įvykis yra uikęs per išvyką į kitas šalis? 

Turiu vie ą, gal e paį alo iausią, bet 

įsi i i iausią 
įvykį. Mes 
skrido e į 
Portugaliją per 
Pra ūziją, 
tačiau u s ai-

dėjo skrydį. Visą 
parą laukė e už-

s igta e, 
aža e 

Paryžiaus oro 
uoste. Niekur e-

galėjo e 
išvažiuoi, es 
skrydį kas  
vala das vis 
aidėdavo. Ž o ių – daugybė, ebuvo 

et kur atsisėsi, o apie atsiguli ą 
galėjo e ik pasvajoi.  
Žie a, šalta, durys vis dari ėjasi, o es 
ik le gvai apsire gę. Daugelis ž o ių 
užė ė tualetus, es te  buvo šilčiau. 
Paskui atvažiavo kareiviai, dali o 
užklotus, folijas – suži ojau, kad užte ka 
vie  folija užsikloi ir bū a šilta. Pradėjo 
pardavi ėi su uši ius, kad ž o ės 
turėtų ką pavalgyi. 
Įdo iausia buvo žiūrėi, kaip ž o ės 
sugulė a t laga i ų svarstyklių, o jos 
rodo ž ogaus svorį juokiasi . Po kiek 

laiko ž o ės et pradėjo protestuoi, 
tačiau po paros sėk i gai išskrido e. 
Nori e Ju s užduoi dar ie ą 
klausi ą. Kokias k ygas ėgstate 
skaityi? 

Visokias. Pai ka skaityi ir ro a us, ir  
oksli es k ygas, bet daž iausiai skaitau 

a gliškai. Kartais bū a ir taip, kad skaitau 
kelias k ygas vie u etu.  
Dar galiu priduri, kad oro uostuose 
pir a a o apla kyta parduotuvė bū a 
k ygy as, es te  gali a rasi ką ik iš-

leistų aujų k ygų. 

p   A ė ė . f   ̶  ė , ,   
Do i yka Koskutė ir Rugilė Drazdovaitė 

Ką Ju s reiškia Jūsų ho is?  
Kaip pasakojo Lietuvių kalbos ir so iali ių 

okslų ugdy o skyriaus vedėja Audro ė 
“aldauskie ė, ji yra kilusi iš Klaipėdos krašto, 
tačiau jai labiau pai ka e jūra, o iškas. 
Vie as A. “aldauskie ės hobių yra grybaui. 
Šis  po ėgis atsirado jau labai se iai  ̶  pir ą 
kartą grybaui po ią Audro ę usivedė tėis. 
Nuo to laiko ji egali įsivaizduoi savo laisva-
laikio be grybavi o. 
A.“aldauskie ė pasakojo, kad jai pai ka visi 
grybai, išskyrus kazlėkus ir pa ašius gličius 
grybus . Mėgsta iausi grybai  ̶  baravykai.  
Jai iekada ebuvo įsisiurbusi erkė. Gal todėl, 
kad į išką pagrybaui ji ei a be jokios 
bai ės. Bai ės Audro ė  “aldauskie ė 

ejaučia ir tada, kai te ka pasiklysi ji i ėjo, 
jog paklysi yra tekę e kartą .  

Audro ė “aldauskie ė sako, kad grybaui 
kei a iki se atvės  ̶  kol sveikata leis. Ji sako 
jog jai tai – tobulas sportas. 
Dar vie as po ėgis, jos pačios žodžiais,  iš 
es ės pakeitęs visa po ios Audro ės gyve -
i ą  ̶  skaity as. Ji sako, jog tapo tuo, kuo yra 
ik todėl, kad skaitė k ygas. 
Audro ė “aldauskie ė reko e duoja visie s 
gi azista s būi ai perskaityi Her a o 
Hesės „Nar izas ir auksabur is“. Pasak jos – 
tai labai įdo i k yga, apie gyve i o pras ę.  
Po ia Audro ė evalgo ėsos, jos ėgsta-

iausia virtuvė yra japo ų, taila diečių. Ji tai 
vadi a dievišku aistu.  Na, o geriausi pietūs 

a uose  ̶ daržovių troški iai ir įvairiausios 
salotos. • 

A ė  S ė ė . f  /    ̶    
Si as Mur ikas 

t  S č ė . f   ̶    ė  

Milda Ščiglaitė  

Ži au, jog turite įdo ių hobių. Kokie jie? 

Turiu be galo daug užsiė i ų, kuriuos ėgstu, - atsakė 
okytoja. 

Virgi ija “avi kaitė teigia, jog didžiulis jos hobis yra 
k ygos. Ji skaito labai daug, daž iausiai groži ę lite-

ratūrą arba psi hologi es k ygas. Kai paklausiau kodėl – 
ji atsakė, jog buvo iš okyta ir priversta skaityi uo 
pe kerių, tad ikriausiai dėl to ir atsirado šis ėgsta as 
užsiė i as. 

Ši okytoja yra e ik puiki he ikė, tačiau ir 
te h ologė. Dar vie as jos hobis – ėri as. Ji eria 
įvairiausias stalieses.  

Kiek laiko tru ka u eri staliesę?  

Tai priklauso uo to, kiek aš turiu laiko po darbo. Viskas 
atsire ia į laiką ir į rašto sudėi gu ą. Kartais u eriu 
per dvi savaites, kartais – per kelis ė esius. 

Paklausus okytojos kuris po ėgis arčiau širdies, ji 
atsakė: 

Aš ir tai, ir tai darau tolygiai. Jie yra eišskiria i a o 
hobiai. • 

Mokytojos nunertas staltieses galite pamatyti facebook 
puslapyje  ̶  Balintos kavos namai. 

 

Pre-IB, pre-IB,  

What are you? 

Qui kly tell e. 

Pre-IB is a ourse 
Prepari g you for IBDP.  

Pre-IB is fu ,  

It i spires to bea .  

Pre-IB is agi ,  

It raises self-estee . 

e ė  i  ė :   ̶  ė ė  

Ag ė Ba rauskaitė  

Tikriausiai kiekvie as ži o e savo 
draugų ir ari ųjų hobius. O ar ebūtų 
įdo u suži oi, ką laisvalaikiu ėgsta 
veiki ūsų okytojai? 

Turi e u ikalią gali ybę tai 
išsiaiški i. Pasido ėki e, kokius 
po ėgius turi gi azijos okytoja 
G.Kubiliūtė. 

Vie a e i ter iu i ėjote, kad 
ėgstate plauki ą, ardy ą, 

kelio es. O jeigu gy e tu ėte 
idura žiais: kokį ho į turėtu ėte? 

Ma au, kad siuvi ėji ą. “iuvi ėji ą ir 
skaity ą, vis iek toks ikriausiai buvo. 

Grįžki e į da arį. Kur toliausiai esate 
ukelia usi? 

Geograiškai? Na, geograiškai turbūt 
Italija. 

O kokia šalis paliko giliausią įspūdį? 

Pra ūzija. 

Ar pai ka keliaui po Lietu ą? Gal 
turite ypač ėgsta ą ietą? 

Taip, po Lietuvą a  pai ka keliaui, 
ypač ėgsta a vieta, a au, yra 
Plateliai. 

O ar Lietu os ežerai i ka plaukioji ui 
– kita  Jūsų hobiui? 

Ma  audyis pai ka ik jūroje, upėse 
išvis epai ka, ežeruose iš būi ybės. 

Kada iš okote plauki ir ardyi? 

O, jau ebepa e u. 

Kokie ari iausi kelio ių pla ai? 

Ari iausi kelio ių pla ai – už trijų 
die ų važiuosiu į Krokuvą, į puikiąją 
se ąją Lietuvos Le kijos sosi ę. •  

b  B ė ė  
Kuo užsii ate lais alaikiu? 

Hobių yra et keletas. Ri čiausias  ̶ 
įvairių progra avi o šali ių 
skaity as, IT, šviei o aujie os, 
tai , kas susiję su darbu. 
Ju s pai ka ko piuteriai? 

Taip. Ir a  labai pai ka, kai 
oki ys užveda a t kelio, išsako 

kokią ors i į ir tada galvoju: 
reikia paskaityi, pasigili i, gal 
kokia aujie a atsirado. 
Ką daž iausiai skaitote? 

Daž iausiai, kaip pavyzdys, JAVA 
progra avi o kalba. Tą darbą 
dirba t e kasdie , visko at i i ai 

eiš oksi, o per laiką dirba t, viską 
išba da t,  tada ir įsi e a a. Kai 
ko ors prisireikia ar oki iui 
praverstų tai suži oi, aš pasi-
skaitau, užvedu jį a t kelio. 
Turit gal ėgsta iausią groži ės 
literatūros k ygą? 

Jeigu uoširdžiai, groži ę literatūrą 
skaičiau se iai. Laisvalaikiu iesiog 
skaii ėju i ter ei ius portalus, 
kuriuose daug įdo ių dalykų. • 

Povilas Skau i as 

Rokas Palio is  

 



b  r ė ė . f    ̶   ą 

 

Ar turite ho į? 

Paskui is po ėgis et a  pačiai 
keistokas. Nusipirkau siuvi o aši ą, 
pradėjau do ėis kursais, dukra 
padova ojo siuvi o k ygutę.  

Ma o se elis buvo garsus siuvėjas, bet 
aš e a iau, kad kada ors pai 
pradėsiu tai daryi. Pa ažu atėjo oras 
pačiai ką ors pasiūi.  

Be k ygų skaity o, la ky osi teatre, 
taip pat labai ėgstu kuri a ų oazę: 
augi i gėles, kuri jaukią apli ką ir 
kepi savo duo elę.  

Ne vie a  esu davusi savo re eptą, bet 
ieka  epavykdavo iškepi taip kaip 
a .  

Jau praėjo laikai, kai viską 
apskaičiuodavau, sverdavau, šiuo etu 
gili uosi į kūrybi į pro esą  ̶ 
eksperi e tuoju su įvairiausiais 
i gredie tais. • 

 

Rus ė Kairaitytė, Va esa Skėrytė  

Visie s oki ia s e galo įdo u, 
kokie okytojų po ėgiai. Gal ūt galite 

papasakoi apie sa ąjį? 

Vie o hobio eturiu, turiu jų daug, es 
esu epastovus ž ogus. Labai ėgstu 
skaityi k ygas, bet darbo die o is 
laiko yra ažai, todėl bū a pikta, es 
ke čia iegas.  

Mėgstu kepi, daž iausiai tai bū a 
įvairūs desertai, kuriuos pastebiu 
i ter ete, todėl esa t progai ste giuosi 
paga i i kažką ska aus.  

Nuo se ų laikų ėgstu kolek io uoi. 
A ksčiau kolek io uodavau įvairius 
geograi ius že kliukus, vėliau, kada gi 
esu geograijos okytoja, pradėjau 
kolek io uoi gaubliukus. Turiu šiokią 
tokią kolek ija. Jeigu ra du įdo ų 
varia tą už priei a ą kai ą – ją vis 
papildau. Ži o a, labai ėgstu keliaui 
ir esvarbu ar pėsčio is, ar 
auto obiliu. 

Mi ėjote, kad re kate gau lius. Koks 
Ju s yra pats eri giausias? 

Turiu vie ą labai įdo ų egze pliorių – 
tai gaublio for os k ygos laikiklis, jį 
padova ojo draugai, kurie jį pirko 
Briuselyje. Šis laikiklis yra fu k io alus 
dalykas, kurį gali ir pa audoi. Dar turiu 
vie ą labai ažą gaubliuką, kurį pirkau 
Že aičių Kalvarijos atlaiduose. 
Moteriškė, kuri a  jį pardavė iki o, 
kad tai keliautojų globėjas. Šį gaubliuką 
vežuosi į visas kelio es – kaip talis a ą. 

Gal ūt esate skaičia usi kiek jų turite? 

Jų ėra daug, kai kurie kartojasi. Tikrai 
e ši tas, bet apie  buvau 

suskaičiavusi. Dabar jų jau turiu ažiau, 
es kai kuriuos išdali au. 

Kaip atsirado ši kolek ija? Koks u o 
pir asis gau lys?  

Kažkada keliavo e su kurso draugais  ir 
jie a  padova ojo gaubliuko for os 
pakabuką. Aš pagalvojau, kad tai labai 
origi alus dalykas. Tuo et ištraukiau iš 
stalčių turėtus gaublio for os 
drožtukus, tri tukus. Taip ir prasidėjo 

a o kolek ija. 

Mi ėjote, kad skaitote k ygas. Kokios 
k ygos Ju s pai ka? Gal kažką 
pasiūlytu ėt oki ia s? 

Moki ia s siųlyčiau k ygas apie 
kelio es ir keliautojus. Yra labai įdo i 
k yga „Kapito o Gra to vaikai .  

Aš ėgstu k ygas e ik apie geograiją. 
Ma  labai pai ka skaityi groži ę 
literatūrą, psi hologi es ir istori es 
k ygas. Šią vasarą skaičiau detektyvus.  
Ne ėgstu fa tasi ių k ygų, bet keletą 
esu skaičiusi. • 

S ė  p ė . f   ̶   

Ka ilė Čiju skytė  

Iri a Baraba ova – biologijos okytoja. 
Tai e ik okytoja, kuri geba puikiai 
paaiški i oki ia s aujas te as, 
tačiau ir puiki paš ekovė. Ji labai 
hariz aiška, savi i pasiiki i ir 

įkvepia i oteris. Mokytojos Iri os 

hobis – keliavi as. Apie tai plačiau pai 
okytoja papasakojo i terviu. 

Nuo ko prasidėjo šis Jūsų ho is, o 
iksliau, kokia u o pir oji šalis, kuri 
Jus paskai o daugiau keliaui ir 
paži i pasaulį? 

Nebuvo tokios šalies, kuri ypai gai 
užkabi o. Tiesiog keliavo e kai 
turėjo e laiko, pi igų. Ir dabar 
keliaučiau, esėdėčiau čia ir pa okų 

evesčiau, jei ik leistų apli kybės. 
Kur la iausiai ėgstate yki? 

Labiausiai ėgstu keliaui į kal us. Štai 
čia dalykas, kuris a e labai sipriai 
užkabi o. Tai ir kal ų at osfera, ir 
visiškai kitokie ž o ės. Kelio ės 
kal uose yra vie as iš būdų save 
išba dyi. 
Kokia pai toli iausia šalis į kurią 

u ykote? 

Geograiškai pai toli iausia yra 
“a hali as, bet es gyve o e saloje 
dėl to, kad vyras te  tar avo. O 
toliausiai esa i šalis į kurią ukeliavau 
yra Taila das. 
Kokius įspūdžius paliko Taila das? 

Taila das yra Taila das. Te  gyve a 
ž o ės, kurie ieko ebijo. Jie ebijo 
bado, ateiies, parodyi save ir išsiskiri. 
Taila do gyve tojai ypai gai 
tolera iški. Tokių tolera iškų ž o ių 

ebuvau iekur suikusi. Mu s reikėtų 
pasi okyi iš jų. Turėtu e iš oki 
toleruoi visokius ir visus ž o es. 
Kokia alsty ė, o gal ūt kal ai Ju s 
la iausiai paiko ir orėtu ėte sugrįži 
dar kartą? 

Visi kal ai savoiški ir labai gražūs. Esu 
buvusi įvariuose kal uose: Austrijos, 
Vokieijos, Čekijos. Jie visi paliko didžiulį 
įspūdį. 
Kokias ietas dar orėtu ėte 
apla kyi? 

Labai orėčiau uvyki į Tibetą. Te , 
kaip ir Taila de, kitokia ilosoija, kitokie 
ž o ės. Te  keliauja tys ž o ės 
vyksta grupė is su ko krečiu ikslu. 
Tikiuosi, kad šią svajo ę įgyve di siu jei 
ik jėgos ir sveikata leis. 
Belieka pali kėi įgy e di i sa o 
s ajo ę ir toliau išliki tokia 

oty uoja čia ir oka čia sudo i i 
okytoja.  • 

 

Ga ija Da i skaitė 

 

PABANDYKITE IŠSIKEPTI DUONELĘ IR JŪS! 
DAIVOS TRIJONIENĖS RECEPTAS 

 

REIKIA: raugo, šaukštelio druskos, 5  gra ų ukraus, pusę 
šaukšto salyklo.  

Viską su aišykite  litre šilto va de s.  

MILTAI:  sikli ė iltų juodai duo ai,  sikli ę altų kviei ių 
iltų, rupaus ali o k iei ių iltų, rupaus ali o rugi ių iltų.  

Miltus beria t uolat aišykite.  

Nui kite  šaukštus tešlos raugo kita  kepi ui ir padėkite 
ka bario te peratūroje per akį. Ryte įdėkite į šaldytuvą kita  

kepi ui.  

Užplikykite saulėgrąžas, oliūgų sėklas, k y ų, sėklų iši į juodai 
duo ai. Trupuį palaikykite ir upilkite šaltu va de iu. Nuvarvi kite 

sėtelyje ir supilkite į tešlą. 

Tada dėkite dar rugi ių iltų ir aišykite, i kykite tešlą, kol ji bus 
iršta ir iš i kyta.  

Tada sudėkite į alieju i išteptą skardą, va de iu išlygi kite paviršių 
ir pabarstykite seza o sėklo is.  

Palaikykite, kad pakiltų per akį, o ryte įdėkite į orkaitę ir kepkite  
val.  i .,   ̊ karštyje.  

Iškepus reikia užde gi drėg u ra kšluostėliu, kad esukėtėtų 
plutelė. Kepa t duo elę ryte, kvepia visi a ai.  

“ka aus! 

g  B . f   ̶  ė ė  

Norėjo e suži oi, ką ūsų ėgsta as  izikos 
okytojas “aulius Pela skis veikia laisvalaikiu ir jis 
ielai suiko tuo pasidali i su u is. 

Ger ia as okytojau, kuo daž iausiai užsii ate 
lais u laiku? 

“avaitgaliais važiuoju į kolektyvi į sodą, o darbo 
die o is, po pa okų, skaitau k ygas. 

Gal ūt ėgstate ž ejoi? 

Žvejyba ėra pir oje vietoje, labiau pai ka 
darbuois darže, prie gėlių.  

Kur yra Jūsų sodas? 

Šiaulių rajo e, už Rėkyvos sodų. 

Mi ėjote, kad ėgstate skaityi. Kokią literatūrą 
skaitote? 

Labiausiai, turbūt, fa tasiką.  

Skaitote lietu ių autorių k ygas ar užsie io? 

Labiau užsie io autorių literatūrą. 

Koks Jūsų ėgsta iausias k ygų autorius? 

Isaa  Asi ov ir A. C. Clarke.• 

S  nė . f   ̶  , ė ų  

Milda Bučiū aitė, Gerda Jurė aitė  

 

Norėtu ė e pasiteiraui apie Jūsų 
ho ius. Ką ėgstate eiki lais alaikiu? 

Tiesą pasakius, to laisvalaikio ėra labai 
daug. Prižiūriu a ūkėlį. Mažuis dar 
labai. Visą šią vasarą  draugavo e. Jis 
sako  ̶  očiute, es draugai.  

O šiaip tai labai ėgstu egzi, eri. 
Bet laiko vis si ga a o ėgsta iausi-
a  po ėgiui. 

Kiek laiko užsii ate ezgi u? 

Tikrai labai ilgai. Atsi e u, būda a 
ketvirtoje klasėje, usi ėriau apykaklę. 

O ką ezgate sa o lais a-
laikiu? 

Viską. Pradėsiu taip: okiau-
si egzi šiltas koji es žie-

ai, bet a  elabai paiko. 
Esu usi ėrusi palaidi ių, 

usi ezgusi egzi ių, 
sijo ų, suk elę, etgi paltą. 

Gal ūt sa o kūri ius pardu-
odate? 

Ne, darbus skiriu sau. 
Keičiasi siliai, tai ir u ei 
kur ors arba iesiog iš ei. 

Kada gi Jūs esate rusų kal os 
okytoja, u s ūtų įdo u suži oi: 

ar Jūsų lais alaikis susijęs su dar u?  

Na, ėgstu žiūrėi il us, ypač detek-
tyvus rusų kalba. Per Lietuvos televiziją 
daž iausiai žiūriu ik i for a i io 
pobūdžio laidas. Dar pasižiūriu laidas 
apie gyvū iją. 

Dėkoja e už uoširdų ir išsa ų 
pokal į. • 

 

Bar ora I rasaitė, Saulius Matulis  

t  kė ė  ė ė . f   ̶  ė  

Kokie yra Jūsų po iegiai ? 

Muzika, il ų žiūrėji as kovi io 
pobūdžio ir isi iai . 

Kuo užsii ate lais alaikiu? 

Kaip čia pasakius, sportuoi 
esportuoju, es ėra laiko ir sveikata 
e ta, ir e tas a žius, daugiausiai tai 

poilsiauju. 

Kiek laiko jau grojate pia i u? 

Šiaip a o spe ialybė yra akordeo as, 
ir aš groju uo ketvirtos klasės, o su 
pia i u pradėjau groi po -  etų, 

es tai buvo privalo as i stru e tas. 

Kuo orėjote 
tapi? 

Iš ikro, orėjau 
būi hu a itaras, 

orėjau studijuo-

i vokiečių kalbą, 
es kalbos a  
eblogai sekėsi, o 

paskui kažkaip 
viskas pakrypo į 

uziką. 

Ar u ote aikystėje iškrėtęs ką ors 
logo? 

Tai, kad aš labai geras buvau. Tiesa,  
buvau labai egražiai padaręs – išką 
padegęs. Čia yra a o baisiausia 
padaryta klaida. 

Ką ėgda ote eiki ūda as 
oki ys? 

Mėgau žvejoi, žaidžiau krepši į  ̶  
žaisdavau okykloje ir atstovaudavau 

okyklai krepši io varžybose, o vėliau 
jau ebebuvo laiko ta .• 

 

Jo as Ur o as, Lukas Meškauskas 

p  A  . f   ̶   
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Mes pasido ėjo e ir suži ojo e jog ėgstate 
kepi keksiukus. 

Apie keksiukus? Gėda prisipaži i ž o ė s, bet 
paskui į kartą kepiau keksiukus prieš etus. 
Labiausiai tuo do ėjausi prieš keturis etus. Kek-

siukus kepi pradėjau, es orėjau ustebi i dukrą 
Mariją. Paprastus keksiukus kepi buvo eįdo u, 
tad pradėjau juos dekoruoi, eksperi e tuoi su 
įvairiais kre ais ir papuoši ais. Pradėjau ga i i 
ukraus ases, įvairių sko ių griei ėlę. Kai 
uvažiuoju pas seserį į A gliją, egaliu atsispiri 

keksiukų papuoši a s, a e jie labai džiugi a. 
Na uose turiu pil ą spi telę papuoši ų 
pa arstukų, įvairių popieriukų , stovų kuriuose 

telpa et  keksiuku.  

Taip pat ži o e apie Jūsų  die os įššūkį. Gal ga-

lėtu ėte apie keletą paskui ių papasakoi? 

Taigi vasaros pradžioje, kai išeidi ėjo a o ket-

virtokai, sakiau, kad važi ėsiu dviračiu. Visą birželį 
sėk i gai važi ėjau. Važiavo  su dviračiais į 
Trakus, viskas a  puikiai sekėsi. Po to aš 
sugalvojau pradėi bėgioi. Ma  epavyko. “portas 
ir aš  ̶  du labai toli i dalykai. Visi įššūkiai, kurie 
susiję su sportu... Jie a  epavyksta. Ką aš dabar 
darau? Ma  gėda pasakyi... Aš ste giuosi sveikai 

aii is. Ma o aii i osi įpročiai keistoki. Aš 
pusryčių evalgau, daž ai evalgau pietų, ir 
vakarie ei trupuį užka du. Ir tai ėra gerai. Aš 

a au, jog turiu būi proi ga oteris ir valgyi 
pusryčius, pietus ir vakarie ę. Jei galėčiau aii is 
kaip aš oriu, tai suvalgyčiau kokį ors jogurtą, 
išgerčiau žalią koktelį ir ega i čiau aisto. Taigi, 

a o įššūkis dabar – pavalgyi pusryčius, o tai ėra 
le gva, es aš rytais e oriu valgyi. Bet dabar 
ste giuosi pavalgyi tris kartus per die a. 

Na ie augi ate šu iuką? 

Turiu šu į, jorkšyro terjerą. Jį es pirko e Marijai. 
Šu iu ji pasidžiaugė keletą savaičių, o po to jis 
aiteko a . Aš jį labai yliu. Ma au, jorkšyrai yra 
tobuli šu ys a a s. Nes jie esišeria ir yra 

ažiukai, ieli. Jų visi ori, tai gali a paliki pas ką 
ors. Gali a ir kartu keliaui. Šuo a e labai 

džiugi a. Bet Mėta yra piktas jorkšyras. Ir kai aš ją 
vedžioju atrodo, kad ei u su rotveileriu. Mėtai 
raudo as kaspi as ei ka, es ji urzgia a t kitų. 
Visi a o, kad tai ielas šu iukas, bet ji iela ik 

a uose. 

Egila Zagorskytė, Mari a Kotlova  

Ar turite ho i? 

Taip, turiu. Ma o ėgsta iausias hobis 
– vaikščioi po ga tą. 
Ar turite ypai gą ietą, kur ėgstate 

aikščioi? 

Ma o tėviškė. Te  yra labai gražių 
vietų, kurios sukelia vaikystės 
prisi i i us. 
Ar turite kokių ors keistų 
po ėgių? 

Beproiškai ėgstu ko servuoi. 
Galėčiau tuo užsii i die ų die as. 
Ma  tai didžiulis alo u as. 
Kada gi esate uzikos okytoja 
ar turite kokių ors po ėgių 
susijusių su tuo? 

Taip, turiu. Mėgstu eii į ko ertus. 
Bet a  e prie širdies pop 

uzika, a  labiau pai ka 
klasiki ė.  
Koks Jūsų atytas ko ertas 
la iausiai įsi i ė? 

Labiausiai įsi i ė paskui is kurio 
klausiausis, tai buvo „Dagilėlio  
ko ertas. Aišku ir daugiau 

„Dagilėlio“ ko ertų esu uvusi. Nuo jų 
a  visada šiurpuliukai per kū ą 

vaikšto. Šiuose ko ertuose aš 
pasikrau u e o iškai, dvasiškai.  
Ačiū už  i ter iu.  •   

i ė  k ė ė . f   ̶   

Greta Kari auskaitė,  Ar i ta Vagrytė,  

Ar turite kokių ors ho ių? 

Taip, turbūt išskirsčiau es i ius du ho-

bius. Ma  labai pai ka keliaui, o a tras 
hobis  ̶  žaisi ša h atais. 
Kokias šalis esate apla kiusi? 

Daug esu apla kiusi: Maroką, Egiptą, 
Turkiją, Mo aką, buvau Lisabo oje, Pra-

hoje, Ni oje. 
Kuri kelio ė Ju s la iausiai paiko, 
įsirėžė at i ty? 

Kiekvie a kelio ė savaip paiko, es 
kiekvie a šalis yra kažkuo u ikali, bet 
ikriausiai labiausiai a  paiko Mo-

akas. 
Jeigu pas Jus į a us ateitų oki iai, 
tai kokį aisto šede rą jie s sukur-
tu ėt? 

Jeigu turėčiau laiko pasiruoši, tai vai-
ši čiau kibi ais, bet jeigu oki iai ateitų 

eikėtai, tai vaiši čiau tuo, ką tuo etu 
turėčiau šaldytuve arba stalčiuje. 
Jūs esat ket irtokų kuratorė, ar la ai 
su ku juos prižiūrėi? 

Kada gi okslo etai dar ik prasidėjo, 
tai ikrai galiu sakyi, kad ėra su ku. 
Mes pažįsta i jau ketviri etai, jie 
ste giasi laikyis okyklos taisyklių ir 

a ęs per daug eliūdi i. 
Ar jie u o iškrėtę, kokių ors ela ai 

alo ių išdaigų? 

Nelabai alo ios išdaigos ėra viešai 
aptari ėja os, o s ulkes ių šu ybių 
buvo, bet fakiškai jau viską pa iršau ir 
prisi e u iktai gerus dalykus. 

Ar daž ai te ka 
gaudyi oki ius 

ėga čius iš pa-

okų? 

Turbūt eluočiau, 
jeigu sakyčiau, 
kad to ebū a, 
bū a, bet džiau-

giuosi, kad vaikai 
są o i gėja ir 
savavališkų išėji-

ų ikrai ažėja. 
Kokios aus ės 

ū a skiria os už sa a ališką išėji ą? 

Didžiausias epasite ki a as ir baus ė 
jie s yra, kai ska bi u jų tėva s ir juos 
i for uoju. Didžiausia baus ė a o 
vaika s yra, kai i for uoju jų tėvus, kad 

jų suaugęs ž ogus visgi dar pa iršta 
savo iesiogi į darbą. •   
 

h  B ė ė . f  ė ė    č  

Osi as Mačiulis, Ričardas Ratkevičius   

Mokytoja, ar Jūs turite ho ių? 

Taip, turiu. Bet ju s eužtektų dviejų 
laikraščių juos aprašyi. 
Mes pa a dysi e. Jei galite, išskirkite 
sa o ėgsta iausius užsiė i us. 
Ma o dvi ėgsta iausios veiklos yra 

aisto ga i i as ir fotografavi as. 
Maisto ga i i as? Oho! Niekada 

e ūtu ė e pagal ojusios! Papasa-
kokite plačiau, ką Jūs ėgstate ga i i 
ar daug laiko užtru kate? 

Labiausiai ėgstu ga i i ko diteri ius 
ga i ius. Ypač ėgstu ga i i pra -

ūziškus pyragus. Labai daug i provi-
zuoju, todėl savo ir i io re epto lyg ir 

eturiu. O dėl laiko visi uste ba... 
Virtuvėje galėčiau praleisi % savo 

laisvo laiko. 
Ar aistui esate išra ki? 

Oi, e... Valgau viską. 
Gal turite kokių eįprastų ga i ių sa o 

irtu ėje? 

Net eži au... Ma  lyg viskas įprasta, 
galbūt, kad pe kerius etus kiekvie ą 
savaitę pai kepu duo ą. Nebeperku iš 
prekybos e trų. 
Grįžki e prie kito Jūsų ho io, foto-
grafa i o.  Ką Jūs fotografuojate? 

Fotografuoju viską. Bet galbūt ž o es 
rečiau, es tai sudėi giau. Reikia pra-

šyi leidi o, kii et užside gia veidą. 
Kur Jūs laikote sa o uotraukas? Gal 
spausdi ate? 

Jei spausdi čiausi eturėčiau laisvos 
vietos a uose. 
Jų iek daug? 

Taip, uotraukų turiu labai daug, todėl 
visas laikau ko piuteryje. Vis stebiuosi,  
kaip jis „ e usprogsta  uo tokio apkro-
vi o. 
Kiek laiko fotografuojate? Gal čia Jūsų 

ese a aistra? 

Fotografuoju trejus, o gal et ketverius 
etus. 

Ar yra ž o ės atę Jūsų uotraukas? 
Gal kažką su jo is ateityje darysite? 

Yra atę. Ne vie as ir e du. Dėl atei-
ies, kas čia ži o. Gal kada virs parodo-

is. Bet ta  a  dar reikia pribręsi, 
įgyi daugiau pasiikėji o savi i . 

Esate pa a džiusi sa o eiklas suju gi 
į vie ą hobį? 

Taip! Ir tai yra vie as iš įdo iausių da-

lykų. Paga i us aistą,  labai ėgstu jį 
fotografuoi. Ir tai ėra taip le gva, kaip 
gali atrodyi. Turi ufotografuoi taip, 
kad atrodytų taip „ska iai , kad orė-

tu  suvalgyi. Nuo šio pro eso aš ie-

siog „kaifuoju“... 
Jei atsiiktų taip, kad reikėtų pasiri ki 

ie ą ho į, kurį pasiliktu ėte? 

Negalėčiau išskiri ė vie o. Ma  jie abu 
vie odai svarbūs. Gal fotografavi as... 
Nors e, a  jie lygūs. 
Gal turite dar kokių užslėptų po ėgių? 

Taip, ėgstu siūi ir egzi, bet dėl laiko 
stokos iesiog ebespėju. 
Suska ėjo ska uis ir su paš eko e 
teko išsiskiri.•   
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Goda Paulauskaitė, Viktorija Rupšytė  

Paklausus, kokius turi hobius, okytoja  
u s atsakė  ̶ k ygų skaity as. K ygą, 

kuri paliko įspūdį ir kurią ji priskiria prie 
ėgsta iausių, skaitė aždaug prieš  
etus. 

Ar esate perskaičiusi daug k ygų? 

Realiai taip, daug. Iš es ės ėgstu 
skaityi, uo vaikystės. 
Koks ėgsta iausias ir 

e ėgsta iausias ža ras? 

Labiausiai a  pai ka ro a ai, galbūt 
labiau istori iai. Nebūi ai eilės 
ro a ai, k yga turi turėi kokią pras ę. 
Labiausiai epai ka skaityi 
detektyvi es k ygas, labai retai kada 
skaitau biograijas. 
Koks Jūsų ėgsta iausias rašytojas? 

Yra daug gerų rašytojų, egalėčiau 
išskiri vie o. Ri kda asi k ygą kokią 

orėčiau skaityi, daž iausiai dė esį 
atkreipiu į k ygos pavadi i ą. 
Iš kokių šali ių re katės k ygas? 

Daž iausiai a  k ygas reko e duoja 
draugai, kolegos. O pačias k ygas 
pasii u iš bibliotekų, pvz.: P.Viši skio 
bibliotekos. Būdavo toks etas, kai pai 
pirkdavau k ygas, bet po to, kai ebeliko  

vietos, kur jas dėi, viską teko išveži į 
sodą. 
Prieš re ka is k ygą kokią orėtu ėte 
skaityi, la iau re iatės į k ygos 
aprašy ą ar reko e da ijas? 

Pagal draugų reko e da ijas. Apskritai  
dar yra k ygų reii gavi as. Atsižvelgiu 
ir į tai, kokia k yga yra pir oje vietoje, 
kokia labiausiai perka a. Nes jeigu šios 
k ygos yra populiarios,  tai jos ir turėtų 
būi kažkuo patraukia čios. Bet kaip 

i ėjau, labiausiai akis „užkliū a“ už 
k ygos pavadi i o. 
Kokią k ygą skaitote šiuo etu?  
Šiuo etu skaitau k ygą „Kartą 
A erikoje“. •   

E a Viktoravičiūtė, Aušri ė Kviklytė  

Kuo do itės, koks Jūsų ho is?  

Do iuosi daug kuo. Ži o a, labai daug 
skaitau, es toks darbas  ̶  turiu skaityi. 
Bet tai a  ėra prievolė, a  pai ka 
skaityi, ik kartais egaliu pasiri ki to, 
kas širdžiai iela. Pats didžiausias a o 
hobis buvo a ksčiau, prieš daug daug 

etų, kai buvau dar oki ė. Tuo et 
labai ėgau šoki. Šokau labai daug. 
Tėvelia s eži a t, buvau pabėgusi et 
į baleto pa okas  ̶  pai uėjau į oky-

klėlę, užsirašiau ir a e priė ė. Taip 
buvo, kol buvau oki ė. Vėliau viskas 
pasikeitė. Kai pradėjau dirbi lietuvių 
kalbos okytoja, šokiai liko ta veikla, 
kuriai galėjau skiri edaug laiko. 
Dirbda a Kel ėje, turėjau keletą o-

ki ių šokių kolektyvų. “u vie u iš šių 
kolektyvų buvau uvykusi į Vil ių, šo-

ko e Le kijos a basadoje. Taigi 
visalaik svajojau, kad iš šio hobio galėsiu 
gyve i, labai orėjau studijuoi horeo-
graiją, bet tėveliai griežtai pasakė e. 
Jie s atrodė, kad iš šios profesijos 

eužsidirbsiu duo ai, guodė, kad šokiai 
gali visą gyve i ą būi a o hobiu.  

Kada gi dirbu okykloje su vyres ių 
klasių oki iais, ta  ebelieka laiko. 
Visą tą laiką „suvalgo  k ygų skaity as 
ir labai daug oki ių raši ių, pastraipų, 
ko troli ių taisy as. Tiesa, prieš keleri-
us etus kartu su pusbroliu la kė e 
pra ogi ių šokių pa okas, bet buvo 
labai su ku suderi i šią veiklą su darbu. 

Į šokių pa okas ei-
davau pavargusi, todėl 

et epajusdavau a-

lo u o.  

Ir vis dėlto tai buvo 
ba dy as sugrįži į tai, 
ko labai ilgiuosi. Gaila, 
bet tas hobis taip ir 
di go... Aš oriu pali -
kėi, kad  hobis taip 
le gvai epasitrauktų 
iš jūsų gyve i o ir 
uži tų dera ą vietą   ̶   
tada jūs ikrai būsite 
lai i gi. •  

Ar turite lais alaikio po ėgį? 

Do iuosi sportu, ypač  stalo te isu. 

Kiek laiko jau tuo užsii ate? 

Pradėjau žaisi septy erių etų, kai pa-

ka ka ai paaugau, kad pasiekčiau stalą. 
Ir vis dar tebežaidžiu, jei ik pasitaiko ga-

li ybė. 

Kodėl Jus sudo i o ūte t ši sporto 
šaka? 

Mokyklos, kurioje okiausi, koridoriuje 
stovėjo stalo te iso stalas. Kada gi e-

būdavo ką veiki pertraukų etu, žiū-

rėdavau, kaip žaidžia vyres ieji oki-
iai, o laisvu laiku prisiju gdavau ir pats. 

Kada ors orėjote tapi profesio aliu 
stalo te iso žaidėju? 

Niekada apie tai et egalvojau. Te o-

rėjau save tobuli i. Kai buvo gali ybė, 
la kiau papildo ą būrelį, bet iš es ės 
esu sava okslis. 

Ar žaidi ų part eriai keičiasi daž ai? 

Labai retai, es su ku surasi vietą ir su-

deri i laiką su kitais. Kiek ži au, prisi-
ju gi ir pažaisi orėtų ir daugiau ž o-

ių. Tačiau uolat žaidžia čių išlieka ta 
pai grupelė, du ar trys žaidėjai. 

Gal ūt Ju s yra tekę daly aui 
aržy ose? 

Tik okyklos varžybose tarp oki ių 
bei stude tų. 

Ar kada ors lai ėjote? 

Deja, e. •   

j  k č ė ė .  f    ̶   

Ieva Ku i aitė, Ug ius Sadauskas  
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REIKĖS: 
  i delio suirši to pie o 

  kiauši ių 

  g sviesto 

  g iltų 

  šaukštelio kepi o ilteliu 

  skardi ės ko servuotų persikų gali a pakeisi 
obuoliais  

 igdolų drožlių pabarsty ui 
 

GAMINAME: 
Puodelyje išlydo e sviestą. Kol sviestas lydosi į 
dube į uša e  kiauši ius ir le gvai išplaka e 
šluotele gali a pažiūrėi į tai paprasčiau – šakutė 
puikiai i ka  

Į kiauši ius lėtai supila e suirši tą pie ą, asę visą 
laiką plakda i šluotele. Išlydytą sviestą taip pat 
į aišo e į kiauši ių ir suirši to pie o asę. Miltus 
su aišo e su kepi o ilteliais, įsijoja e į tešlą ir 
gerai iš aišo e šaukštu.  
Į keksiukų kepi o skardą išdėlioja e keksiukų 
popierėlius ir supila e paruoštą tešlą iki pusės 
popierėlio  A t tešlos viršaus gali a išdėlioi 
ko servuotų persikų puseles ar įdėi „Karvutės“ 
saldai ius.  
Kepa e  laips ių orkaitėje, -  i učių 
paikri a e ar iškepė su da tų krapštuku . 

Užlieja e ataušusius keksiukus iširpi tu šokoladu ir 
papuošia e pabarstukais, zefyrais ar šokolado 
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