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Advento

laikraščio turinys
GRUODŽIO 20 d.

-LAIKAŠČIO DOVANŲ IDĖJOS 4-5 psl.-LAIKRAŠČIO RECEPTAI 6-13 psl.-LAIKRAŠČIO MTMP EKOLOGIJOS
PATARIMAS 14-15 psl.-LAIKRAŠČIO REKOMENDACIJOS 16-20 psl.-

-LAIKRAŠČIO DIY 21 psl.-LAIKRAŠČIO ĮDOMŪS FAKTAI 22-23 psl.-LAIKRAŠČIO INTERVIU 24-32 psl.-
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Advento

laikraščio turinys
GRUODŽIO 20 d.

-LAIKRAŠČIO ANEKDOTAI 33-35 psl.-LAIKRAŠČIO KRYŽIAŽODIS 36-37 psl.-LAIKRAŠČIO KRYŽIAŽODŽIO
ATSAKYMAI IR PARODA 38 psl.-LAIKRAŠČIO SUDOKU IR ATSAKYMAI
39-40 psl.-
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Advento

laikraščio dovanų idėjos
GRUODŽIO 20 d.

Artėja Šv. Kalėdos ir daugumai kyla klausimų - ką dovanoti šeimos
nariams ar klasės draugams? Jeigu jūs esate ta dauguma, siūlome
keturias nedidelio biudžeto idėjas, kurios nudžiugintų draugus ir
artimuosius.
Pirmoji idėja:
rankdarbiai. Nuo
megzto šaliko iki paties
suvertų papuošalų,
visiems patiktų gauti
ką nors padaryto
namuose su meile. O
štai keli mūsų pačių
padarytų rankdarbių
pavyzdžiai:

Antra idėja:
dovanų čekiai. Tai puiki idėja,
nes labai smagu gauti
prisiminimus, kurie gali būti
geriau už brangiausius daiktus
arba išsirinkti kažką, ko žmogui
tikrai reikia. Keli pasirinkimai
galėtų būti: bilietas į kiną,
akropolio dovanų kuponas,
kuponai į baseiną, degustacijas,
VR ir daug daugiau.
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Advento

laikraščio dovanų idėjos
GRUODŽIO 20 d.

Trečia idėja:
tavo originali kūryba.
Eilėraščiai, dainos,
piešiniai ar laiškai nors
nekainuoja, labai
pasmaginą dieną. Mūsų
parlamentas kaip tik
jums dovanoja daugybę
gražių piešinių:

Ketvirtoji idėja:
žmogui patinkantys
skanumynai. Galima
arba juos pagaminti
(receptus galite rasti
ir šiame laikraštyje
J), arba laikui
prispaudus nupirkti
parduotuvėje. Gražus
įpakavimas kepinius
ar saldumynus tik
paskanina!
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Advento
laikraščio skaniausios cinamoninės
bandelės
GRUODŽIO 20 d.

Šias bandeles tikrai verta išbandyti. Jos tiesiog yra tiesiog
nuostabios Šv. Kalėdoms ir kai jas iškepi visi namai kvepia
cinamonu ir turi Šv. Kalėdų dvasią.
Tešlai reikės:
500 g. miltų
1 šaukštelio druskos
2 šaukštai cukraus
2 šaukštai šilto vandens
20 g šviežių mielių (arba 7 g. sausų)
300 ml kefyro arba pasukų 100 g. sviesto
Bandelėms reikės:
100 g + 2 šaukštų minkšto kambario temperatūros sviesto
100 g. + 2 šaukštų cukraus
4 kupinų šaukštų cinamono
1. Dubenėlyje sutriname mieles su cukrumi ir vandeniu,
kol cukrus ir mielės ištirps.
2. Kitame dubenyje ištirpinkite sviestą – statome jį ant
garų vonelės. Į ištirpusį sviestą galite supilti ir kefyrą, kad jis vos vos
sušiltų, tik jokiu būdu neperkaitinkite.
3. Dideliame dubenyje sumaišome miltus su druska.
Darbuodamiesi šaukštu ar virtuviniu kombainu po truputį į miltų
masę supilame ištirpusias mieles ir kefyro bei sviesto mišinį. Viska
maišome tol, kol ims darytis glotni, elastinga tešla (jei
nesinaudojate kombainu, masę reikės išversti ant stalviršio ir
baigti minkyti rankomis). Virtuviniu kombainu tai užtruks apie 5-7
minutes, o rankomis apie 15-17 minučių.
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Advento
laikraščio skaniausios cinamoninės
bandelės
GRUODŽIO 20 d

4. Suformuotą tešlos rutulį dedame į didelį riebalais
pateptą dubenį, uždengiame plėvele ar virtuvine šluoste ir
statome kur šiltai pakilti apie 1 valandą. Jei bandeles planuojate
patiekti Velykų pusryčiams, puiki mintis būtų tešlą kildinti
šaldytuve pernakt – ryte liks tik suformuoti ir iškepti bandeles.
5. Pakilusią tešlą plonai iškočiojame į didelio
stačiakampio formą (apie 40 x 50 dydžio) ir visą jo paviršių
tolygiai ištepame sviestu. Dubenėlyje sumaišome cukrų su
cinamonu ir šį mišinį taip pat tolygiai beriame ant sviestu
pateptos tešlos. Arba tiesia ant tešlos pirma barstom cukrų,
paskui cinamono gausiai.
6. Pradėdami nuo ilgesnio krašto tampriai susukame
tešlą. Gautą volelį supjaustome į bandeles – mums jų išėjo 12.
7. Riebalais ištepame kepimo formą – nebūtina naudoti
apvalią atsegamą, čia puikiai tiks ir stačiakampė keraminė ar
stiklinė kepimo forma. Dėliojame bandeles spirale į viršų
palikdami šiek tiek vietos joms pasipūsti. Formą su bandelėmis
pridengiame plėvele ar virtuvine šluoste ir statome šiltai dar šiek
tiek pakilti, apie 20-30 minučių. Kol bandelės kyla, įkaitiname
orkaitę iki 180 laipsnių.
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Advento
laikraščio skaniausios cinamoninės
bandelės
GRUODŽIO 20 d.

8. Antrą kartą pakilusių bandelių paviršių
lengvai patepame likusiais 2 šaukštais
sviesto, ant viršaus užberiame likusius 2
šaukštus cukraus ir dedame kepti į orkaitę
apie 25-30 minučių, kol jos taps lengvai
auksinės ir cukrus karamelizuosis
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Advento

laikraščio sviestiniai citrininiai
sausainiai
GRUODŽIO 20 d.

Negalime įsivaizduoti Kalėdų be saldumynų, taigi mes siūlome
Jums išsikepti šiuos be galo skanius sviestinius citrininius
sausainius
Ingredientai:
370 g. miltų
220 g. sviesto
150 g. cukraus
0,5 arbat. š. druskos
2 arbat. š. citrinos žievelės
1 arbat. š. vanilės ekstrakto
4 vnt. kiaušinių trynių
1 arbat. š. kepimo miltelių
Pusės citrinos sulčių
Gaminimas:
1. Dubenyje sumaišykite miltus (porą šaukštų pasilikite),
druską, citrinos žievelę ir kepimo miltelius.
2. Kitame dubenyje išsukite sviestą ir cukrų (masė
nebūtinai turi tapti puri, nepersistenkite). Supilkite kiaušinių
trynius bei vanilės ekstraktą, pamaišykite, kad vienodai
pasiskirstytų. Pamažu maišydami supilkite ir sausuosius
ingredientus, pamaišykite tik tiek, kad ingredientai susijungtų,
o tada įpilkite pusę citrinos sulčių. Po to rankomis
suformuokite du diskus, suvyniokite į maistinę plėvelę ir
dėkite į šaldytuvą bent porai valandų.
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Advento

laikraščio sviestiniai citrininiai
sausainiai
GRUODŽIO 20 d.

3. Įkaitinkite orkaitę iki 180° C laipsnių temperatūros.
Išimkite po vieną tešlos diską iš šaldytuvo, leiskite kiek
pastovėti, o tada iškočiokite ant kepimo popieriumi iškloto
paviršiaus iki 5–7 mm storio lakšto, jei reikia barstykite šiek
tiek miltų, kad tešla neliptų.
4. Specialiomis formelėmis išpjaukite sausainius ir
atsargiai perkelkite juos ant kepimo popieriumi išklotų
skardų. Taip suformuokite sausainius iš visos tešlos.
5.Kepkite 12–14 min., tačiau stebėkite, kad sausainiai
neimtų stipriai rusti. Iškepus leiskite visiškai atvėsti.
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Advento

laikraščio džiovintų
grybų kepaliukai
GRUODŽIO 20 d.

Ingredientai:
50g džiovintų baravykų
1 didelio svogūno
200g miltų
vandens
žiupsnelį druskos
aliejaus kepimui
Gaminimas:
Iš vakaro užmerkiame džiovintus baravykus ir
mirkome juos per naktį. Kitą dieną verdame juos 35
minutes. Susmulkiname svogūną ir pakepiname
įkaitintoje keptuvėje su aliejumi, kol paskrus. Tada
įdedame labai smulkiai supjaustytus baravykus.
Į dubenį pilame miltus sumaišytus su druska.
Pilame vandens tiek, kad tešlą būtų lengva kočioti ir
kad ji neliptų prie rankų. Tada plonai iškočiojame
tešlą, su formele arba tiesiog stikline išspaudžiame
apskritimėlius, į juos dedame po šaukštelį įdaro ir
suformuojame kepaliukus. Dedame kepti į keptuvę su
įkaitintu aliejumi ir kepami kol gražiai paruduos.
Skanaus!!!
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Advento

laikraščio varškėčiai (apie 12vnt.)
GRUODŽIO 20 d.

Ingredientai:
500 g varškės
200 - 210 g miltų
2 kiaušinių
1 šaukštelio cukraus
0,5 šaukštelio ciberžolės
druskos
Gaminimas:
1. Varškę išsukame su kiaušiniais, cukrumi,
druska ir ciberžole.
2. Po truputį beriame miltus ir užminkome
minkštą tešlą, kuri šiek tiek limpa prie rankų.
3. Ant miltuoto paviršiaus formuojame ritinėlį,
kurį pjaustome norimo dydžio gabaliukais.
4. Į verdantį vandenį sudedame varškėčius.
Jiems iškilus į paviršių paverdame kelias minutes ir
atsargiai supilame į kiaurasamtį.
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Advento

laikraščio vyšnių kisielius
GRUODŽIO 20 d.

Kisielius yra vienas iš pagrindinių tradicinių Kalėdinių
gėrimų, tačiau jis jau yra daugumai pabodęs,
todėl mes jums siūlome išbandyti kitokį variantą.
Jums reikės:
stiklinė šaldytų vyšnių
0,5 stiklinės vyšnių sirupo
2 litrai vandens
4-5 v. š krakmolo
2-3 v. š. Cukraus
Vandenį užkaičiame, suberiame nuplautas vyšnias,
cukrų, įpilame sirupo ir kai užverda, pamažu,
maišydami supilame nedideliame šalto vandens
kiekyje išleistą krakmolą. Dar pakaitiname truputi
(neužvirinti) ir nukeliame nuo ugnies. Paliekame
ataušti.
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Advento
laikraščio MTMP ekologijos
patarimas
GRUODŽIO 20 d.

Kaip išlikti ekologiškam perkant kalėdines dovanas?
Kalėdos jau labai arti ir tikriausiai visi jau galvoja apie dovanas
artimiesiems.
Tačiau kaip galima išlikti gamtai draugiškam perkant kalėdines
dovanas? Reikėtų pamąstyti apie daugkartinio naudojimo ir iš tiesų
reikalingas dovanas. Štai kelios idėjos ką galima padovanoti savo
draugams ar šeimai:

•
•
•

•

•

Augalas yra labai miela dovanėlė mėgstantiems
auginti augalus ar pasipuošti kambarį.
Laikas kartu yra labai gera dovana, jei nesinori pirkti
jokių materialių daiktų, tačiau norisi padovanoti
kažką mielo ir jaukaus. Tai puiki proga kokybiškai
praleisti laiką su artimu žmogumi, nes užimtoje
kasdienybėje dažnai neturime tam laiko. Tai galėtų
būti kvietimas pavakarieniauti ar kartu nueiti į kino
teatrą.
Daugkartinis kavos puodelis ar gertuvė yra labai
ekologiškos ir praktiškos dovanos, kurios tiks beveik
bet kam.
◦ Rankų darbo skanumynai yra labai miela dovana
tinkanti visiems. Ir tai gali būti ne tik imbieriniai
meduoliai. Pavyzdžiui galima pagaminti naminę
granolą ar naminę arbatą iš ant palangės užaugintų
žolelių ir dailiai supakuoti į mažus stiklainėlius.
Knygos, receptų knygos ar užrašų knygutės taip pat
yra nuostabios dovanos mėgstantiems skaityti,
gaminti ar planuotis savo dienotvarkę.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
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Advento

laikraščio MTMP ekologijos
patarimas
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Advento

laikraščio rekomendacijos
GRUODŽIO 20 d.

Ką veikti šaltą žiemos dieną?
Žiema – šalčiausias metų laikas Lietuvoje. Sniegas,
šlapdriba, stiprūs vėjo gūsiai, spaudžiantis šaltukas
išgąsdina žmonės ir skatina pasilikti namuose.
„Nėra netinkamo oro, yra tik netinkama apranga“ – tą
dažnai girdime iš kūno kultūros mokytojų ir tėvų. Gal
tikrai reikėtų permąstyti šį posakį – o juk jame yra ir
tiesos. Apsirengus šiltą pūkinę striukę, močiutės
numegztą šaliką ir kepurę – joks šaltis, ar kitos oro
sąlygos nėra baisios. Šiltai apsirengus, veiklos lauke,
ypatingai žiemą, tikrai yra daug. Sniego senių lipdymas,
pasivaikščiojimas gražiai apsnigtame miške,
čiuožinėjimas rogutėmis ar slidėmis, gyvūnų pėdsakų
ieškojimas, žiemojančių Lietuvoje paukščių stebėjimas
ir lesinimas – tai smagūs ir įdomūs užsiėmimai lauke.
Na, o jeigu šaltis jums tikrai „laužo kaulus“ ir prieš tai
išvardintos veiklos neįtikina jūsų pasigerėti šio metų
laiko grožybėmis, tada turime ir jums išeitį. Pasilikus
šiltuose namuose ir turint laisvo laiko, jūs tikrai galite
šauniai praleisti dieną. Štai kelios idėjos kaip galite
turiningai išpildyti laiką:
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Advento

laikraščio rekomendacijos
GRUODŽIO 20 d.

•
•
•
•
•
•
•

Rankdarbiai – karoliukų bei apyrankių vėrimas,
kalėdinių atviručių piešimas.
Stalo žaidimai su šeima.
Spa namie – šilta vonia, veido kaukės.
Naujos kalbos mokymasis.
Siekiamų tikslų užrašymas.
Įvairių kepinių gaminimas.
Kelių dienų valgiaraščio sudarymas.
Tai yra veiklos, kuriomis galima kurti kažką naujo, o
dabar pagalvokime – kaip galėtume prikelti naujam
gyvenimui kažką seno savo namuose?

•
•
•
•
•
•

Perskaitykite labai seniai skaitytą, lentynoje visų
užmirštą knygą. Galbūt veikėjai bei knygos turinys
pasirodys visai kitoks?
Nutapykite seną stiklainį ir paverskite jį į vazoną ar
pieštukinę.
Rūbų spintoje atraskite jau nebenešiojamų rūbų ir
pabandykite juos suderinti taip, kad atitiktų jūsų stilių
ir vėl pradėtumėte juos nešioti.
Su visa šeima peržiūrėkite seniai žiūrėtą filmą.
Perželkite savo vaikystės nuotraukų albumus ir
radus vieną juokingą nuotrauką, pabandykite ją dabar
atkurti.
Raskite savo seniai pieštų darbelių, namuose juos
iškabinkite ir padarykite visos šeimos kūrybinių
paveikslėlių parodą.
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Advento

laikraščio rekomendacijos
GRUODŽIO 20 d.

- Kalėdinių filmų rekomendacijos“ The Grinch”
“The Nightmare Before
Christmas”
“Klaus”
“Legendos susivienija”
“Elf”
“Angela’s Christmas”
“Kalėdų giesmė”
“Svajonių traukinys”
“The Golden Compass”
“Šrekas. Kalėdinis bumas”
“A Boy Called Christmas”
“Milijonas šventinių
lempučių”
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Advento
laikraščio stalo žaidimų
rekomendacija
GRUODŽIO 20 d.

Žaidimas „ALIAS aš esu“
Šis žaidimas yra labai smagus stalo žaidimas, kuris
labai panašus į šaradą.
Šiam žaidimul reikia 3 ir daugiau žmonių. Kiekvienas
žaidėjas užsideda žaidimo diržą ant galvos ir
įsideda žaidimo kortelę. Vienas žmogus yra
pasakotojas ir jis kitiems žaidėjams aiškina žodį
(yra kelios
kategorijos: tautybės, įžymybės, personažai ir
profesijos), kuris užrašytas ant žaidėjo kortelės.
NEGALIMA naudoti žodžiu su ta pačia šaknimi, kurią
turi žodis ant kortelės. Šį žaidimą labai
smagu žaisti su šeima ir draugais.
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Advento

laikraščio rekomendacijos
GRUODŽIO 20 d.

Video žaidimų apžvalga. Šiandien norėčiau papasakoti
apie mažai kalbėtą žaidimų seriją: BOT.Vinnik ChessTai
yra žaidimų serija susijusi su šachmatais. Įdomus faktas:
BOT.Vinnik iš tikrųjų yra paremtas tikru žmogumi,
šachmatų didmeistriu iš Rusijos Michailu Botviniku. Šie
žaidimai labai tinka tiems, kurie nori išmokti žaisti
šachmatais ir yra kelios sunkesnės dalys.Štai šios
žaidimų serijos variantai: BOT.Vinnik Chess:
Combinations LessonsBOT.Vinnik Chess: Winning
PatternsBOT.Vinnik Chess: Opening TrapsBOT.Vinnik
Chess: Early USSR Championships *BOT.Vinnik Chess:
Mid-Century USSR Championships *Šiuos žaidimus
galima rasti „Steam“ platformoje
https://store.steampowered.com/app/1339900/BOTvinni
k_Chess_Combination_Lessons/(Combination
Lessons)https://store.steampowered.com/bundle/18421/
BOTvinnik_Chess_Series_for_Gifts/(Visas
komplektas)Kaip už tokią mažą kainą, tikrai
rekomenduoju.BOT.Vinnik Chess: Combinations Lessons
-0,79ctBOT.Vinnik Chess: Winning Patterns –
0,79ctBOT.Vinnik Chess: Opening Traps –
0,79ctBOT.Vinnik Chess: Early USSR Championships –
0,79ctBOT.Vinnik Chess: Mid-Century USSR
Championships –0,79ctKomplektas –~3, 4 EuraiNa, jei
turi paypale ar kokioje kitokioje platformoje
besimėtančius keturis eurus, labai rekomenduoju
išbandyti.
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laikraščio DIY
GRUODŽIO 20 d.

Kaip pasidaryti kalėdinę dekoraciją pačiam?
Reikės:
◦ Kietesnio popieriaus lapo
◦ Klijų
◦ Spalvotų siūlų
◦ Karoliukų, blizgučių, kaspinėlių
Instrukcija:
Popieriaus lapą susuk į kūgio formą ir suklijuok.
Visą kūgį ištepk klijais ir pradėk sukti ir klijuoti
siūlą aplinkui, palik viską išdžiūti. Tada ant
eglutės gali pradėti klijuoti karoliukus,
blizgučius, kaspinėlius ir t.t.
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Advento
Laikraščio įdomūs faktai apie
Kalėdas
GRUODŽIO 20 d.

Visi kiekvienais metais švenčiame Kalėdas, tačiau ar žinojote
šiuos įdomius faktus apie visų mylimą šventę?
- Originalus elnio Rudolfo personažas neturėjo raudonos nosies.

- Kalėdų senelio elnių vardai yra vyriški, tačiau pagal tai, kaip jie
vaizduojami visuose paveikslėliuose, tai turėtų būti patelės. Tiesa ta, kad
gamtoje šiaurinių elnių patinai ragus nusimeta poravimosi sezonui
baigiantis, t.y., gruodžio pradžioje. Tuo tarpu elnių patelės jų nenusimeta
visą žiemą. Kadangi Kalėdų senelis aplink pasaulį su dovanomis keliauja
gruodžio pabaigoje, o visi jo elniai vaizduojami su ragais, taip išeina, kad
jo roges traukia patelės.
- Tam, kad dirbtinė eglutė taptų labiau ekologiška ir mažiau terštų
gamtą nei šviežiai nukirsta eglė, turėtume ją naudoti daugiau nei 20
metų.
- Pirmosios Kalėdinės eglutės buvo dekoruojamos maisto produktais,
o daugiausiai vaisiais, pavyzdžiui, obuoliais.
- Trys spalvos laikomos tradicinėmis Kalėdų spalvomis. Tai raudona,
žalia ir auksinė. Raudona spalva simbolizuoja Kristaus kraują, žalia
reiškia gyvenimą ir atgimimą, o auksinė – lengvumą, karališką
prigimtį ir turtus.
- Vienas senas Kalėdinis prietaras teigia, kad, jeigu Kūčių vakarą
kepsite duoną, ji liks šviežia amžinai. Bėda ta, kad nėra jokių įrodymų,
nes niekas nebandė taip ilgai laikyti duonos.
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- Kalėdų išvakarėse buvo sena tradicija pasakoti
baisias istorijas. Gal ir gerai, kad ji išnyko
praėjusiame amžiuje.
- Anksčiau Kalėdų senelis buvo vaizduojamas
apsirengęs mėlynos, žalios ir baltos spalvos
drabužiais, o dabartinis raudonas kostiumas
atsirado 1930 m. Dėl to, žinoma, „kalta“ Coca-cola.
- Pasaulyje yra dvi Kalėdų salos. Viena jų – Ramiajame,
o kita Indijos vandenyne.
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Pirmame interviu kalbinome mūsų kapelioną Algimantą
Gudaitį SJ.

Laba diena!

Labas, Lukai.

Visų pirma, ačiū, kad sutikote, jog aš paimčiau iš
jūsų interviu. Tai štai pirmas klausimas Jums. Ar jūs
mokėtės šioj mokykloj?

Ne. Aš mokiausi Prienuose, tai yra Prienų antroje
vidurinėje mokykloje, o dar anksčiau aštuonmetėj mokykloj.

Gal galite papasakoti, kokius pokštus krėsdavote
su savo dvyniu broliu?

Prisimenu vieną pokštą. Mes su broliu buvom labai
panašūs, vieną kartą mokykloj reikėjo deklamuoti rusų kalba
eilėraštį mintinai ir neprisimenu, kas buvo eilėraštį išmokęs aš ar mano brolis. Tądien atėjusi mokytoja klausinėjo visų iš
eilės ir rašė pažymį. Aš su broliu sėdėjom kartu viename suole
ir buvom vienodai apsirengę. Vieną iš mūsų pakvietė
atsiskaityti, tas, kuris mokėjo - padeklamavo eilėraštį. Kol
mokytoja rašė pažymį, mes susikeitėm vietomis ir vėl eilėraštį
padeklamavo tas pats brolis už kitą, neišmokusį. Po to
mokytoja pasakė, kad matai, brolis buvo geriau išmokęs.
Klasėj mūsų pokšto niekas nepastebėjo, nes visi kažką sau
darė, išskyrus vieną mūsų klasiokę, kuri vėliau mums suaugus
priminė šitą apgaulę. Aš šiaip buvau labiau prie tinginių,
nebuvo tokie geri pažymiai. Turiu pažymių knygelę, bet
niekam jos nerodau dabar. Anksčiau mes gyvenom kaime.
Kaimas turėjo įvairių dalykų, pavyzdžiui sandėlius. Buvau su
kitais vaikais suorganizavęs paimti saulėgrąžų sėklų iš
sandėlio, bet mus sugavo ir truputį bart gavom.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
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Įdomu. Praeitais metais taip pat girdėjau, jog su
savo broliu esat padegę mišką?

Taip, buvo toks atvejis. Mes buvom padykę vaikai. Ir šiaip
dauguma vaikų nesupranta rizikos. Mes buvom trise: aš,
mano brolis ir draugas. Mes mėgdavom eidami padegti
sausą žolę ir iškart ją užgesinti. Vieną dieną buvo labai
vėjuota. Mes padegėm sausą žolę ar šakeles. Kai įsižiebė
ugnelė, aš sakiau, kad jau gesinam, bet mano draugas sakė
palaukti dar truputį. Kai po kurio laiko pradėjom gesinti,
pūstelėjo vėjas ir kibirkštys užšoko ant vieno medelio.
Atsimenu, kad buvau taip išsigandęs ir nepagalvodamas
bandžiau kažkaip rankomis tą ugnį užgesinti ir nudegiau
rankas bei blakstienas. Tuo metu pro šoną ėjo keli vyrai. Jie
mus pamatė ir padėjo užgesinti ugnį. Jau kelios pušelės
pradėjo degti, bet, ačiū Dievui, miškas nebuvo padegtas.
Dabar jau suprantu tą riziką.

Tikrai siaubas. Tikiuosi daugiau to nebedarėte ir
greit pasveiko rankos, ataugo blakstienos. O
kokias knygas mėgdavot skaityti?

Na, aš knygas skaičiau, tik kai užduodavo. Tarkime
vasarą skaitydavau iš vasaros knygų sąrašo. Man labiausiai
patiko skaityti apie indėnus, Apačių vadą. Patiko pasakos,
tad H. K. Andersono pasakas labai skaitydavau. Paaugęs
mėgdavau skaityti romanus, bet kad būčiau knygų
skaitovas tikrai neatsimenu, nes daugiausia laiko
praleisdavau gamtoje.
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Tai labai gerai, kad praleidot daug laiko
gamtoje. O gal galite kokias knygas
parekomenduoti ir mūsų skaitytojams?
Tai parekomenduočiau Andersono pasakas, būtinai
rekomenduočiau susipažinti su klasika apie indėnus,
religines knygas, pavyzdžiui ,,Troškimų išsipildymas’’,
bet vaikams gali būti per daug sunku ją skaityti, apie
Ignacą Lojolą.
Gerai, tikrai kada nors perskaitysiu. O kas Jus
nuvedė į kunigystę?
Tai tėvų malda, nes tėvai melsdavosi vakarais ir dar
atsimenu, kaip tėtis sakydavo maldelę už mūsų šeimą,
kad vienas iš mūsų (mes buvom penki broliai) taptų
kunigu. Kartais mūsų klausdavo, ar norėtumėme. Aš
nenorėjau. Taip pat man įtaką padarė vieno kunigo
geras pavyzdys, kaip jis dirbo, kaip dirbo su jaunimu.
Prienuose dirbo toks kunigas Antanas Gražulis,
pirmasis šios gimnazijos direktorius. Dar
mano pašaukimą pastiprino buvimas armijoje, kai
mačiau daug netikinčiųjų kareivių ir galvojau,
kad jeigu Dievas yra, kodėl tiek daug juo netiki?
Širdyje atsirado atsakymas, kad nėra kam pasakoti
jiems apie Dievą. Tad pamaniau, kad būsiu kunigu ir
pasakosiu apie mūsų Viešpatį. Dabar, kai dirbu
gimnazijoje, kurioje yra daugiau negu aštuoni šimtai
vaikų, pasakoju jiems apie Dievą.
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Minėjote, jog iš pradžių nenorėjote būti kunigu. O
apie kokią profesiją tada svajojot?

Apie kunigystę pradėjau galvoti būdamas septintoj klasėj su
savo broliu ir dar vienu draugu. Pamenu, kad ant ievos medžio
šakos mes išbraižėm savo vardus ir tokius kryželius, kad būsim
kunigais. Bet aštuntoje klasėje turėjau jau kitų minčių - norėjau
tapti estrados dainininku, nes man patiko dainuoti. Tada norėjau
būti chorvedžiu, bet tai buvo tik toks pagalvojimas. Taip pat
turėjau troškimą, kad pabaigus vidurinį mokslą, likčiau kaime,
dirbčiau kaimo darbus, laikyčiau gyvulius. Bet kunigystės
šaukimas vis stiprėjo, tai kiti dalykai liko užmarštyje.

Ką jums reiškia Adventas, Kūčios, Kalėdos?

Adventas reiškia atėjimą. Šiuo metu jis yra labiau
džiaugsmingas, anksčiau tai buvo labiau panašu į Gavėnios
laikotarpį, kai žmonės daugiau pasninkaudavo. Dabar laukimas
yra džiaugsmingas, nes yra pasikeitusios tradicijos. Man iš
vaikystės yra prisiminimai, kaip mes laukdavome Kalėdų ir
mums vaikams visuomet sakydavo, kad reikia kažko atsisakyti.
Žinau, kad rinkdavome saldainius į krepšį ir jų nevalgydavome.
Su jaunimu žaisdavome “pele, pele, pas ką žiedas žydi”.
Susirinkdavome būriais pas ką nors, tai buvo toks mūsų
žaidimas, ar slėpynės, nes dainuoti, šokti nebuvo galima. Ir
laukdami Kalėdų nešdavome eglę iš miško. Šiuo metu Adventas
man yra labiau darbo laikas, nes daug žmonių eina išpažinties
bažnyčioje. Yra mokykloje daug pasiruošimo - dovanų ruošimas,
kalėdaičių šventinimas. Namuose kitą savaitę puošime eglę.
Labai daug veiksmo. Man patinka Adventinės giesmės, kurios
labai gražiai nuteikia. Mūsų gimnazijoje šiuo metu vyksta mišios
trečiadieniais anksti ryte. Tos mišios žvakių šviesoje primena, kad
laukiame Advento. Kalėdos labai staiga praeina, o Adventas ilgas.
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Kalėdos viena, antra diena ir jas prisimenu, kaip
užsivalgymo laiką. Kviečia visi į svečius, tad tikras vargas
pilvui. Dirbant mokykloje, tai siejasi ir su atostogomis.
Smagu pailsėti, kažkur nuvažiuoti, aplankyti artimus
žmones, susitikti su broliu.

Kaip švenčiate šias šventes su šeima?

Mes esame jėzuitai, tai gyvename bendruomenėse. Šiuo
metu gyvename šešiese, tai praeitą antradienį parsinešėm
eglę. Kūčias valgysime Kūčių dieną, 15 val. Susirenkame
kartu prie stalo, kartu pavalgome. Kas dar turi tėtį ar mamą,
važiuojam į savo tėviškes švęsti. Tie, kurie lieka, einam į
Bernelių mišias. Pirmą Kalėdų dieną vėl kai kurie aukojame
mišias. Po mišių kas aplanko gimines, bet nėra tokio bendro
pasėdėjimo, nes visi turi savo planų. Kartais išeiname
pasivaikščioti, kas nori pasibūna vienas, truputį pailsėti
galima, paskaityti knygą. Laužome su Jėzuitais kartu
kalėdaitį, tačiau dovanomis nesikeičiame.

Kodėl šios mišios vadinamos Bernelių mišiomis?

Jos kilusios iš to, kas pirmieji aplankė gimusį Kristų, t.y.
piemenėliai, todėl ir vadinamos piemenėlių ar bernelių
mišiomis.

O kokia yra Jūsų mėgstamiausi Kūčių patiekalai?

Mėgstu burokėlių mišrainę su pupomis, taip pat grybus –
ar atskirai pagamintus, ar su kokia grietine ir svogūnėliais,
silkę pomidorų padaže, nes primena vaikystę, kai tik tokios
žuvies ir teturėdavome. Taip pat labai skanu baravykų
sriuba su barščiais.
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Jūs mokote tikybos penktokus. Ar mokote ir kokio kito
dalyko?

Ne, mokykloje mokau tik tikybą. Pagrindinis mano darbas
mokykloje – kapeliono, t.y. vedu rekolekcijas, esu ir
administracijos narys, tad darome bendrus renginius, posėdžius.
Taip pat turiu ir klasės valandėlių, kurias dalinuosi su kitomis
klasės auklėtojomis.

Koks smagiausias dalykas nutikęs Jums būnant
mokytoju?

Prisimenu, kai tik pradėjau mūsų gimnazijoje dirbti, turėjau
mažą kabinetą trečiame aukšte ir tuometiniai vienuoliktokai ar
dvyliktokai, su kuriais labai gerai sutarėme, iškrėtė pokštą. Sykį
išėjau ir grįžtu, o į mano kabinetą sunešta kokių 15 gesintuvų.
Jie surinko iš visų kampų ir sunešė man į kabinetą. Aš žinojau,
koks mokinys tai organizavo, ir pagalvojau, kad aš kada tau
priminsiu šį pokštą. Tas mokinys baigė mokyklą, vėliau keletą
metų dirbo mokykloje, administracijoje. Aš tuo metu dirbau
Šiauliuose, tai paskambinau mūsų dabartinei direktorei, kuri tuo
metu dirbo pavaduotoja, ir paklausiau, ar galite į Simono
kabinetą, kai jo nebus, sunešti kokių 10 gesintuvų ir pridėti
raštelį su linkėjimais nuo Simono kapeliono. Aišku, buvimas
kartu su mokiniais jų renginiuose, dalyvauti šimtadieniuose,
man labai patinka. Labai smagu kartu dainuoti, vaidinti
spektakliuose. Jeigu pavyksta ką nors su humoru suvaidinti, tai
labai smagu.
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Ko palinkėtumėte mūsų skaitytojams?

Pirmiausia, tegul kiekviena diena būna atvira – kas
įvyks, reikia tai priimti. Per Adventą baigiasi ir semestras,
tačiau reikia būti atviram. Jeigu būna nesėkmė, reikia ją
užmiršti ir eiti toliau. Savo žvilgsnį kreipti ne tik į save,
bet ir į kitus. Esame angelai sargai, tad džiaukimės savo
dovanėlėmis ir dovanodami džiaugsmą kitiems. Linkiu,
kad kiekvieną dieną einant miegoti, vakare, širdyje
atsirastų džiaugsmas dėl padaryto gero darbo prieš tai.
Gerą darbą padarius smagiau ir užmigti.

Ačiū Jums labai už smagų pokalbį.
Antras interviu paimtas iš lietuvių mokytojos Živilės
Račkauskienės

Kaip jaučiatės grįžusi prie kontaktinio mokymo
ir kaip pasikeitė jūsų rutina nuo kontaktinio
mokymosi pradžios?

Sugrįžti prie kontaktinio ugdymo buvo gan sunku.
Ilgą laiką tūnojome namuose, o dabar vėl turime
daug bendravimo gyvai galimybių – tai vargina. Mano
rutina pasikeitė tik tuo, jog kasryt prieš pamokas einu
pasivaikščioti.
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Kokios muzikos jus klausote bet kokia nuotaika?
Sudėtingas klausimas, nes nėra vieno žanro, kuris man
būtų mielas visomis progomis, bet galėčiau išskirti
klasikinį roką ir sunkųjį metalą. Tai muzika, kurios
klausausi dažniausiai (ypač keliaudama į darbą arba iš jo)

Kokia jūsų mėgstamiausia daina?

Dar sunkesnis klausimas už antrąjį. Visų laikų
mėgstamiausias dainas turiu dvi: HIM „Bury Me Deep
Inside Your Heart“ ir Maroon 5 „This love“.

Kokios yra jūsų išskirtinės kalėdinės tradicijos?

Turiu tik vieną, bet ji nėra labai išskirtinė – aš kasmet pati
kepu kūčiukus.

Kokios geriausiai įsiminusios Kalėdos iš vaikystės?

Pačios įsimintiniausios Kalėdos iš vaikystės tikriausiai yra
tos, kurias leisdavome pas močiutę, kur atvažiuodavo
pusseserės, ateidavo Kalėdų Seneliu persirengusi teta. Tai
labai šviesūs prisiminimai.

Kokia yra jūsų įsimintiniausia kalėdinė dovana ?
Pirmoji kosmetinė. Joje buvo šešėliai, blizgis ir kitokie
niekučiai.

Kokios yra jūsų naujametinės tradicijos ?

Beveik kasmet mes rengiame naujametinį teminį
vakarėlį, kuriame būna apstu žaidimų ir kitokios smagios
veiklos. Kiekvienas svečias gauna savo metų horoskopą
(juokingai išgalvotą).

Ko labiausiai pasiilgsite iš karantino?

Ilgesnio miego laiko ir galimybės nekišti nosies į lauką,
kai oras bjaurus.
Vilniaus jėzuitų gimnazija
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Ar pasižiūrėjus iš šalies į save karantino metu,
pakeistumėte kokius nors savo įpročius tuo
laikotarpiu?
Hmm, tikriausiai daugiau sportuočiau. O gal ir ne.

Ar turite kokį nors hobį kuriuo jūsų mokiniai nė
nepagalvotų, jog domitės?
Laisvalaikiu mėgstu lankytis šaudykloje

Ar skaitėte praeitų metų laikraštį ir ko tikitės iš
šio?

Taip, tikrai skaičiau. Iš šio numerio tikiuosi dar daugiau
teigiamų, šviesių emocijų

Labai dėkojame abiem mokytojams
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-

Petriuk, kodėl lyjant sliekai išlenda į paviršių?
- Nežinau, gal jie neturi dušo?
- Tėti, pavežėk iki mokyklos.
- Tai kad aš važiuoju į kitą pusę.
- Tai dar geriau!!!
Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio
sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas
painius skaičiavimus.
- Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant mokytojo
stalo voką.
- Kas jame? - klausia mokytojas.
- Pažyma, kad aš ne beprotis.

Tėvas, prieš išeinant Petriukui į mokyklą, sako:
– Eik per gatvę tik tada, kai mašina pravažiuos.
Pareina Petriukas iš mokyklos, tėvas jo ir
klausia:
– Kaip sekėsi mokykloje?
– Aš nebuvau mokykloje.
– Kodėl?
– Nes mašina nepravažiavo.
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Kalbasi bendradarbiai:
– Šefas uždraudė darbo metu gerti kavą ir skaityti
laikraščius.
– Tai ką dabar veiksime?
– Gersime arbatą ir skaitysime žurnalus.
Kupranugariukas klausia savo tėvo:
– „Tėveli, kodėl mes turime dvi kupras?“
Į tai kupranugaris:
– „Ten mes kaupiame maistą, kai einame per dykumą.“
Kupranugariukas:
– „O kodėl mes turime kanopas vietoj kojų?“
Kupranugaris:
– „Kad neįklimptume į smėlį, kai einame per dykumą.“
Kupranugariukas:
– „Tai ką mes tada veikiame zoologijos sode?“
– Ryte, kai suskamba žadintuvas, jaučiuosi taip, lyg į mane
šaudytų.
– Iškart pašoki?
– Ne, guliu kaip užmuštas.
Pareina Emilis iš mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą kartą atsakiau į mokytojos klausimą
teisingai.
– O… Ir koks tai buvo klausimas?
– Ar aš išmušiau mokyklos langą…
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Pareina Emilis iš mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą kartą atsakiau į mokytojos
klausimą teisingai.
– O… Ir koks tai buvo klausimas?
– Ar aš išmušiau mokyklos langą…
Mokykloje surašė trimestro pažymius. Sūnus,
žvelgdamas tėvui tiesiai į akis:
– Juk svarbiausia, kad tik būtume sveiki, tiesa?
Mokytoja stebi kaip Petriukas nusirašinėja ir sako:
– Tu jau kelintą kartą vis žiūri į Jonuko testą.
Petriukas atsako:
– Aš nekaltas, kad jis taip neaiškiai rašo.
Mokytojas:
– Koks veiksmažodžio laikas: aš tvarkausi, jis, ji
tvarkosi?
Jonelis kelia ranką:
– Prieššventinis…
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Išspęsk šiuos du kryžiažodžius. Sėkmytės!
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PIRMOJO ATSAKYMAS YRA ,,LIETUVA”
ANTROJO ATSAKYMAS YRA ,, VĖLUS
METAS”

PATINKA PIEŠTI? TURIME
TAU DARBELIO!
Šio leidinio piešinių tema yra ,,
Jaukūs namai“. Tai neturi būti
Kalėdiški. Gali būti : tavo namai,
draugo namai, išgalvoti namai.
Piešinyje gali pavaizduoti bet kokį
kambarį, naudok įvairias piešimo
priemones. Atsiųsk iki kito
pirmadienio 16:00 ( 27 d.) per
,,Teams“ Sibilei Bašytei.
( TAI NE KONKURSAS, TIK PARODA).
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Advento

laikraščio sudoku
GRUODŽIO 20 d.

- Lengvas sudoku-

- Vidutinis sudoku-

- Sunkus sudoku- - Super sunkus sudoku-
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Advento

sudoku atsakymai
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- Lengvas sudoku- - Vidutiniškas sudoku-

- Sunkus sudoku- - Super sunkus sudoku-
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Laikraštį

atliko:

GRUODŽIO 20 d.

Laikraščio maketas:
Kornelija Žitkevičiūtė
Sibilė Bašytė
MTMP koordinatoriai:
Matas Garbaravičius
Viktorija Kazlauskaitė
MTMP nariai:
Agnė Stundžytė
Anelija Marija Gegužytė
Augustas Tomas Vainas
Eglė Rupeikytė
Goda Lingevičiūtė
Laurynas Žaliukas
Mykolas Žalinkevičius
Rusnė Čibiraitė
Emilija Vilkauskaitė
Kajus Pacauskas
Teresė Gerdvilytė
Liudvikas Staniulis
Lukas Caron
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Ačiū,

kad skaitėte!
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