Kalėdų stebuklo belaukiant?
Kai manęs paprašė kalėdiniam laikraščio „Dvylika laiptelių“ numeriui parašyti kažką
nuoširdaus ir šilto, nemaniau, kad bus taip sudėtinga. Pradėjusi rašyti supratau, kad visos
mintys tokios banalios... Susimąsčiau ir..., žinote, ką supratau? Kad nuolatinis
skubėjimas (atvirai pasakius, nežinia kur) atbukina ir priverčia mąstyti šablonais,
etiketėmis, laikraštinėmis ir reklaminėmis frazėmis, kad nebemokame įsiklausyti į save.
Prisipažinkite patys sau, kas per paskutinį mėnesį pristabdėte tempą ir įsiklausėte į
SAVO mintis, kurios byloja apie Jūsų lūkesčius ir svajones, apie troškimą apkabinti ir
paverkti kartu, apie troškimą drauge su artimiausiais žmonėmis neskubant vakare
pažiūrėti nuotaikingą filmą, o gal įkristi į sniego pusnį ir daryti sniego angelus,,, Žinote,
ir aš pati senokai tai dariau.
Ir dar. Besikalbėdama su aplinkiniais, supratau, kad tapome visiški vartotojai,
kad pamiršome, ką iš tiesų reiškia Kalėdų laukimas. Visus apėmusi kalėdinių
dovanų pirkimo karštinė ne tik paplonina pinigines, bet ir atima tuos laiko
trupinius, likusius nuo darbo ir namų ruošos, kuriuos galėtume skirti patiems
artimiausiems ir sau. O jei to laiko liktų šiek tiek daugiau – geram darbui
atlikti. Kiek sutaupytume laiko, jei dar nustotume visus keikti, skųstis ir
gailėti savęs...
Taigi, gražiausioms šventėms artėjant visai gimnazijos bendruomenei linkiu
ištrūkti ne tik iš nuolatinio ir beprotiško skubėjimo, bet ir kalėdinės karštinės,
bei pabūti su savo mintimis, pamėginti atsakyti į klausimą, kas Jums yra
Kalėdos.
Gal tai – noras melstis neprašant ir neatgailaujant?
Gal Čiurlionio karaliai, speiguotą žiemą dalinantys
žibuokles?
Gal Čaikovskio „Spragtukas“ žvakių šviesoje?
Gal tyloje girgždantis sniegas?
Gal iš vaikystės atsklindantis eglutės kvapas?
Gal žinojimas, kad tau atleista?
Gal kylančio paukščio nupurtytas šerkšnas nuo medžio šakos?
Gal Jūsų angelas, priartėjęs tiek, kad jaučiate jo sparnų
dvelksmą?
Gal močiutės keptų kūčiukų skonis burnoje?
Gal istorija, girdėta sėdint prie šiltos krosnies, kai už lango pūga?
Gal krintančios snaigės ant Jūsų širdžių?
Gal noras tiesiog apkabinti kiekvieną?
Gal......
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šakelytė

2018 Lapkritis Gruodis

Kūčios ir Kalėdos Lietuvoje bei visame pasaulyje

2018 metų gruodžio 17 dieną aštuntokai turėjo įdomią lietuvių kalbos pamoką –
projektą „Kūčios ir Kalėdos Lietuvoje bei visame pasaulyje“. Vaikai susiskirstę
grupėmis turėjo parengti pristatymus, išmokti eilėraščius, o taip pat ir paruošti šventinį
patiekalą , tinkantį Kūčių stalui. Tokioje pamokoje mokiniai noriai išklauso kitus ir
susipažįsta su švenčių papročiais ir tradicijomis. Na ir, be abejonės, išmoksta
bendradarbiauti ir dalintis. Pamokos pabaigoje vaikai vaišinosi patiekalais ir linksmai
leido laiką. Mokytoja Rima Jankauskienė pasakojo, jog tokius projektus pristato ir kitų
klasių mokiniai.
Saulė Stanytė 8a kl.

Žiemą naktyje
Žiemą naktyje
Vaikštau pusnyse.
Žiūri danguje
Žvaigždės į mane.
Žiūriu, kalbuosi
Su liūdnais medžiais.
Medžiai nekalba,
Jie tiktai žiūri.
Medžiai parodo
Medžių liūdnumą,
Medžiai supranta
Savo plikumą.
Klausiu aš medžių:
-Ko jūs taip liūdit?
Medžiai nesako,
Jie tiktai žiūri...
Skirmantė Palšauskaitė 6a kl.

2019 metų horoskopas
Šiandien sužinosite, kas pranašaujama 2019 metų Zodiako ženklams. Tikėtina, kad kitais metais sulauksite daugiau gerų
dienų negu blogų. Tad pradėkime.
Žuvys-2019 metai bus ypatingi, jausite stiprų potraukį vandeniui, išliksite judrūs, energingi, kupini originalių idėjų. Bus puikus
metas lengvai nardyti giliuose vandenyse ir pasiekti labai puikių rezultatų.
Vandenis-2019 metais per problemas raibuliuosite kaip šaltinėlis. Jausitės žvalūs ir būsite sveiki. Puikūs metai lipti karjeros
laiptais. Žavėsite sumanumu ir kūrybiškumu.
Skorpionas-2019 metais sulauksite daug pastabų dėl žnaibingo elgesio. Patariame saugotis ir per daug nesižnaibyti, nes gali būti
nesėkmingi metai. Bet šiaip viskas bus taip, kaip planuojate, nes išsireikalausite iš aplinkinių visko, ko tik panorėsite.
Liūtas-2019 metai gali būti sėkmingesni, žvaigždės sako, jog parodysite savo jėgas ir išsikovosite savo vietą, tik svarbu nepalikti
daug aukų. Puikūs metai siekti tikslų, imtis naujų darbų.
Vėžys-Kai eisite savo keliu, pasistenkite eiti į priekį, nes gali būti ir atbulų veiksmų. Palankūs metai keliautojams, tiems, kurie
nori iššūkių, kam nusibodo pilka kasdienybė. Ateina jūsų sėkmės laikas- viskas klostysis labai sėkmingai.
Mergelė- Ateinančiais metais būsite energingi ir judrūs.Gerais darbais išpirksite visas savo nuodėmes ir įgysite žmonių
pasitikėjimą. Ištisus metus lydės sėkmė valdiškuose namuose. Ateinantys metai-kūrybinio įkvėpimo ir planų realizavimo metai.
Avinas-2019 metai bus permainingi. Įvyks daug pokyčių. Galite pakeisti gyvenamą vietą ar net įsigyti indaplovę. Jūs sieksite savo
tikslų ir teisybės. Rodysit ragus visiems, kurie jums paprieštaraus ar pasipainios po kojomis, todėl priešai bus įveikti, o visi
planai įgyvendinti.
Šaulys-2019 metai gali būti (tai priklausys tik nuo jūsų) prieštaringi. Turėsite daug įdomios veiklos, bet laiko viskam užteks.
Puikiai sutarsite su kitais Zodiako ženklų atstovais. Jei dar nesuradote savo antrosios pusės, tai 2019 metais ją tikrai rasite. Savo
žavesiu šausite jai ar jam tiesiai į širdį. Žvaigždės žada didžiulę sėkmę loterijose ( tik neišleiskite visko, ką turite, gali neužtekti
loterijos bilietams).
Jautis- Ypač sėkmingi, daug žadantys įvairiose srityse metai. Būsite judrūs ir ištvermingi. Puikus laikas geroms pažintims ir
įdomioms kelionėms, tik nesileiskite kitų valdomi, nes galite nuklysti į svetimas pievas, iš kur bus sunku ištrūkti.
Svarstyklės-Tai jūsų sėkmės periodas. Prieš kažką nuspręsdami, mintyse puikiai viską pasversite, tik tada darysite. Ypač bus geri
metai tiems, kas mėgsta tvarką ir grožį: šiose srityse labai seksis.
Dvyniai- Puikūs metai verslui, turėsite galimybę atsiskleisti meno industrijoje. Venkite pavydžių žmonių, jie gali atbaidyti sėkmę.
Metai bus produktyvūs, galėsite dirbti kelis darbus vienu metu, tik svarbu pailsėti, kad nepradėtų dvejintis.Laikas prisiminti seniai
puoselėtą svajonę, ją bus galima nesunkiai įgyvendinti.
Ožiaragis-Bus daug gerų permainų. Suprasite, kad reikia kažką keisti gyvenime, bet per daug nesiožiuokite, nes viskas išsispręs
savaime. Būsite žavūs, geranoriški, aplinkiniai stebėsis tuo, kaip jums viskas sekasi.
Taigi kaip matote, 2019 metai tikrai bus labai geri, tad tikėkimės, kad gamta nesukvailios ir nepadarys visko atvirkščiai.

Linksmų Kalėdų ir laimingų Naujųjų metų!

Parengė astrologai : Saulė Aliulytė 8bkl. ; Skaistė Butėnaitė 8bkl. ;
Mintaras Vidra 8b.

Žiemos stebuklas

Kaip reaguoti į prastas Kalėdų dovanas?
1. Pradėkite nuo padėkos ir nusišypsokite.

Kai danguj sužiba snaigės,

2. Įvertinkite mintį, su kuria jums nupirko dovaną.
3. Pokalbyje nepamirškite akių kontakto.

O šilti orai jau baigės,

4. Išnagrinėkite dovaną, pagalvokite, ką galėtumėte apie ją pasakyti.
5. Jei dovanojusiam žmogui pradės kilti klausimai, tokie kaip "Ar tau

Pasitinkam baltą žiemą,

patinka ši dovana?", visada atsakykite,,Taip“.
6. Užtikrinkite, kad dovaną panaudosite.

Besibeldžiančią į kiemą.

7. Nekalbėkite per ilgai, nes kitaip žmogus supras, kad dovana jums
nepatiko.
Galiausiai nesvarbu, ar dovaną gavote, ar ne.
Ar ji jums patiko, ar nelabai.
Svarbiausia šventes praleisti su mylimais žmonėmis
ir dalintis gerumu.
Saulė Butauskaitė 8b kl.

Džiaugsmo sklidini veidai,
Ant kalnų visi vaikai,
Puošim elgę ir namus,
Senis aplankys vėl mus.

Žaliaskarė blizga, švyti,
Noris jai eiles sakyti.
Baltos snaigės puošia gamtą,
Šerkšnas raižo mano langą.

Laikraštį kūrė:
direktoriaus pavaduotoja ugdymui Lina Šakelytė, Skirmantė
Palšauskaitė 6a kl, Saulė Stanytė 8a kl., Saulė Aliulytė 8bkl.,
Skaistė Butėnaitė 8bkl., Mintaras Vidra 8bkl., Saulė
Butauskaitė 8b kl., Eimantas Vasiliauskas 6a kl., lietuvių
kalbos mokytoja Rita Sarapinienė, Emilija Zelenkauskaitė
IVa kl., informacinių technologijų mokytoja Jūratė Šukelienė.

Susikibkime už rankų
Ir pažvelkime į dangų.
Žiemą balta ir gražu,
Sniegas kviečia iš namų.
Eimantas Vasiliauskas 6a
kl.

