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ŠVENTĖS IR NE TIK
Šventės! Atostogos! Skamba gražiai? Man irgi. Bet
kam to reikia (be akivaizdžių priežasčių)? Pavyzdžiui, kam reikia švenčių?
(Man!)
Yra žinoma, kad poliariniuose regionuose šventės
praskaidrina niūrią nuotaiką, sukeltą nesibaigiančios tamsos ir dieną, ir
naktį. Suprantama, kodėl
visą parą be perstojo šviečia žibintai. Apšviestos
gatvės, namai, kvartalai,
pasirodo, teigiamai veikia
žmonių psichiką.
Atsikėlus ryte pirmiausia
patariama įsijungti šviesą,

Žodis redaktorei!

nes tai ne tik siunčia smegenims signalą, kad reikia
keltis, bet ir gerai nuteikia
visai dienai. Jei jums, kaip
ir man, šviesa asocijuojasi
su šiluma...Tai nebijokim
jos skleisti! Būkime geri vieni kitiems, pajuskime šventišką nuotaiką, žaiskime
„Angelą sargą“... Kuo
daugiau angelų šviesos
bus žemėje, tuo mylimesnė ji darysis.
Gal mus net pamatys ateiviai iš kosmoso?

Miglė Skačkauskaitė, 3g

Nori gauti asmeninį „VŽG“ laikraščio numerį?.. Tiesiog paprašyk mūsų!
Siųsk savo prašymą šiuo adresu: laikrastis.vzg@gmail.com.
Pasižadame kiekvieną mėnesį pradžiuginti tave elektronine laikraščio versija.
Taip pat šiuo adresu gali siųsti savo kūrybą,
atsiliepimus apie mūsų darbą ir pasiūlymus.
Iškilo klausimų? Klausk – atsakysime! Lauksime jūsų laiškų!
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Jaunas, įdomus ir veiklus

SUSIPAŽINKIME SU
VEIKLIAJA SAVANORE
GINTE SIDARAVICIUTE!

rės (aš, Sigita ir Beatričė),
apie 3 metus savanoriavome „Lietuvos gyvūnų globos organizacijos Vilniaus
skyriuje“, tačiau atėjo laiŠį kartą nusprendžiau pakas, kai nusprendėme,
kalbinti buvusią mūsų mokad mūsų siekiai ne visai
kyklos mokinę, vienuoliktoatitinka organizakę Gintę Sidaravicijos tikslus, todėl
čiūtę, kuri šiuo metu
2012 m. vasarą
mokosi Antakalnio
įkūrė
gimnazijoje. Gintė pasiilgau savo Beatričė
klasės
bei
„Gyvūnų gerovės
savanoriauja organuostabiausios
iniciatyvas“. Dar
nizacijoje, kuri paauklėtojos
nesame populiari
deda beglobiams
Editos
organizacija, kagyvūnams, be to, ji
Lučnikovienės
dangi esame viužsiiminėja jodinėjisai jauni ir priemu. Taigi, sužinokiglaudos
neturime daugiau apie
me.
Gintės pomėgius!
Visų pirma, kodėl gi palikai VŽG?
Išėjau iš VŽG dėl to, nes
nepatiko aplinka. Didelė
konkurencija tarp mokinių
bei mokytojų, kurio gi mokinys geriau mokosi. Be to,
studijuoti planuoju užsienyje, todėl labai reikia gerų
pažymių, o čia man buvo
per sunku juos gauti. Bet
šiaip ar taip labai pasiilgau savo klasės bei nuostabiausios auklėtojos Editos Lučnikovienės!
Ką veiki laisvu po pamokų
metu?
Šiuo metu aktyviai užsiiminėju sportu bei savanoriau ju
o rg an iza c ijo je
„Gyvūnų gerovės iniciatyvos“.
Papasakok apie organizaciją, kurioje savanoriauji?
Iš tikrųjų mes, trys savano-

Kuo ši organizacija geresnė už kitas ir kokie geri
darbai čia dirbančių žmonių dėka yra padaromi?

Kodėl ir kiti žmonės turėtų
savanoriauti šioje organizacijoje?
Manau, kad savanoriavimas, visų pirma, yra savęs
ugdymas, svarbu padėti
silpnesniems už save. Kol
galiu, labai visiems siūlau
prisidėti ir nebūtinai prie
gyvūnų globos ar gerovės
organizacijų. Ir padėdamas seniems ar sergantiems žmonėms visada
jausi malonumą širdyje.
Materialios naudos, žinoma, iš to nėra, kaip tik
daug išleistų pinigų, tačiau
man svarbiau būti turtingai dvasiškai, nes tikiu, kad
kada nors, kai man reikės
pagalbos, aš jos sulauksiu.



Stengiamės spręsti
Stengiamės Ar savanoriaudama
ne pasekmes (t.y.
susiradai naujų draujau išmesti gyvūspręsti ne
gų, įdomių ar naunai), o siekiame
pasekmes , dingų pažinčių?
pašalinti priežastis,
dėl kurių kiekvieno o siekiame Savanoriaudama tikrai susipažinau su nemūsų kieme laksto
pašalinti
mažai įdomių žmogyvūnai, o prienių, svarbiausias jų
glaudos prikimštos
priežastis
visų tikslas –padėti
benamių...
Mūsų
silpnesniems keturkopagrindiniai uždajams. Taip pat susipažinau
viniai yra šviesti visuomenę
su nemažai žymių žmonių,
gyvūnų gerovės klausikurie noriai prisideda prie
mais, padėti kitoms orgamūsų veiklos.
n izacijo m s
(priegl audoms), dalyvauti gyvūnų
gerovės įstatymų svarstyKas paskatino tave išmėmuose, taip pat nagrinėginti jojimą?
jant žiauraus elgesio su gyTiesą sakant, myliu gyvūvūnais bylas. Žinoma, nenus ir jau seniai norėjau
praeiname pro benamį
jodinėti, bet tik visai nesekatinuką, todėl mūsų naniai pagaliau iš arčiau susimuose visuomet būna glopažinau su šiuo sportu. Labotinių, ieškančių namų.
biausiai paskatino jodinėti

3

4
turbūt tai, kad jodinėja
viena mano pažįstama
mergina, ir aš, stebėdama
jos rezultatus, panorau būti kaip ji!
Kaip manai, ar daugumai,
kurie išmėgina jojimą, jis
patinka, ar tik labai nedidelei daliai žmonių ?
Jojimas tai liga... Turbūt
nežinau nei vieno, kuris
mestų tai savo noru. Nes
kai pradedi – negali sustoti. Iš tikrųjų dažnai net gailiuosi, kad pradėjau jodinėti, nes su tuo savo ateities neketinu sieti, o išsiskirti
su žirgais bus labai sunku...
Kodėl tau patinka jojimas?
Man patinka jojimas todėl,
nes, visų pirma, be galo
myliu žirgus, man tai labai
protingas ir grakštus gyvūnas. Ir dėl to, nes visada
yra kur tobulėti, kaip ir
kiekviename sporte, o aš
esu toks žmogus, kuriam
nuolat reikia naujovių, tai
gali būti aukštesnė peršokta kliūtis, įveikta baimė ar
naujas dailiojo jojimo elementas.
Juk jodinėjimas yra gana
brangi pramoga, ar išlaidos tikrai atsiperka?
Taip, tai ne pigus malonumas ir nepasakyčiau, kad
treneriai ar veisėjai uždirba daug pinigų, tačiau tai
atsiperka kitaip. Žirgų meile bei dienos streso atsikratymu.
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Ar buvo sunku atrasti tas
sritis ir užsiėmimus, kur galėtum save realizuoti, atskleisti?

gal neturi jokių ypatingų
siekiamybių ir tik lauki, ką
tau naujo atneš pats gyvenimas?

Iš tikrųjų jau nuo vaikystės
mylėjau gyvūnus ir savanoriauti paskatino tai, kad
negalėjau namie auginti
gyvūno, būtent todėl dar
būdama 12
metų pradėjau
užsiimti
šia
veikla.
O
Žirgų meilė
dėl
ž ir g ų
bei dienos sporto,
tai
ieškojau
nestreso
mažai.
Kuo
atsikratymas tik neužsiiminėjau: plaukimu, šokiais,
d a in a v im u ,
lauko tenisu, teatru, keramika, bet niekur taip savęs
nerealizavau kaip jodama. Na, o tai atrasti užtruko beveik 15 metų.

Tiesą sakant, dar nelabai
rimtai mąstau apie ateitį.
Žinoma, planuoju turėti
šeimą, auginti žirgą ir, be
abejo, siekti karjeros aukštumų. O dėl studijų esu sutrikusi, nes nežinau, ko noriu gyvenime, ir jau seniai
manau, kad 16-18 metų
paauglys nėra pasiruošęs
nuspręsti, kaip nori gyventi
visą likusį gyvenimą.

Ar savo ateitį sieji su Lietuva ar kokia nors užsienio
šalimi? Kodėl?
Planuoju važiuoti į užsienį.
Ar tai bus Anglija, ar Italija,
ar kokia kita Europos valstybė, dar neapsisprendžiau, bet tikrai neliksiu
Lietuvoje. Visų pirma, manau, kad čia man nėra
galimybių pakankamai
uždirbti, be to, mano tėvai
labai norėjo, kad vyresnioji
sesė studijuotų užsienyje,
bet ji liko Lietuvoje, todėl
dabar viltis deda į mane.


Kokie yra tavo gyvenimo
tikslai? Ar sukurti šeimą, ar
siekti karjeros aukštumų, o

Jei norite sužinoti daugiau
apie organizaciją, kurioje
Gintė savanoriauja, apsilankykite internetiniame
puslapyje www.ggi.lt arba
„Facebook“
puslapyje
„Gyvūnų gerovės iniciatyvos“.

Laisvyda Andrejevaitė,
3f
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Mūsų gimnazijos senato
prezidentas - Irmantas
Nomgaudas. Ar žinote,
kuo vardu jo katinas, koks
jo batų dydis? Susipažinkime iš arčiau.
Kas paskatino tapti VŽG
prezidentu? Kokia prezidento sėkmės formulė?
Niekas neskatino. Tiesiog
jau to norėjau ganėtinai
ilgai. J O Prezidento sėkmės formulės nėra. Yra tik
valdžia ir šlovė, ir galybė
per amžius. Ne, juokauju,
žinoma, svarbiausia bendradarbiauti su savo kolektyvu, tai yra be galo
sunku ir galbūt tik paskutinę Senato kadencijos dieną galėsiu pasakyti – mes
dirbome tobulai. Bet tobulumui ribų nėra...
Ką manai apie senato narius?
Ak, visi esam skirtingi. Viso-

Draugai prezidentai

kių yra, visokių ir reikia. Bet
Senatas lieka senatu. Mes
visi ten kolegos. Todėl negalėčiau skirstyti jų. O šiaip
apie juos esu geros nuomonės, nes visi senatoriai
yra kupini idėjų.
Koks tavo mėgstamiausias valgis?
Ko gero, didžkukuliai, kuriuos gaminti padėjau
pats.
O mėgstamiausias filmasJuokingai nuskambės, bet
„Žandarai iš Sen Tropezo“.
Ar turi mėgstamiausią
grupę/atlikėją?
Frank Sinatra.
Kokia tavo svajonių mašina?
Bugatti veyron, ko gero.
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Koks tavo panelės idealas?
Neturiu tokio. Ir tuo džiaugiuosi. Visos merginos yra
savaip patrauklios ir charizmatiškos. Todėl nesugebėčiau išskirti kokio nors
tipo ar idealo, nes mergina negali būti homo universale.
Koks tavo batų dydis?
Mano batų dydis svyruoja
nuo 43 iki 44.
Koks tavo katino vardas?
Kaip atspėjai, kad turiu katiną? Juočkis mano katinėlis. Taip, toks vardas.
Kiek laiko vidutiniškai praleidi prie veidrodžio?
Čia prieš renginį ar mokyklą? Jei prieš renginį, būna
ir valandą. O į mokyklą –
5min. 
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Savanorystės paslaptis

Kas tavo stiliaus ikona?
Neturiu tokios, jei garsenybės. Bet mano mama yra
mano stiliaus konsultantė.
Kiek turi kostiumų?
1 gerą.

Kur dažniausiai apsiperki?
Na, manyčiau, kad kiek
kvailokas klausimas, todėl
neminėdamas pavadinimų sakysiu, kad parduotuvėje.
mas dėl pačio kaltės.
Kokius buities darbus dirbi
namuose?
Kai esu vienas vyras šeimoje, tai esu tiek elektrikas, tiek santechnikas, tiek
kulinaras, vadinasi, stengiuosi būti „visų galų
meistras“.
Kokia tavo šokių praeitis?
Nedidelė, šiaip kažkiek šokau, bet viską pamiršau,
todėl mane užkaitino noras vėl išmokti viską. Ir aš
todėl turiu pasirinkęs šokius
kaip menų dalyką.
Kokie tavo kulinariniai sugebėjimai?
Turiu nuosavą pyrago receptą, mėgstu gaminti.
Šiaip aš chemikas, bet ne
literatas, kaip man sakė
lietuvių literatūros mokytoja.
Labiausiai pamokęs gyvenimo įvykis?
Ko gero, draugo neteki-

Kokia citata vedinas eini
per gyvenimą?
Žvalgykis iš bokštų aukštų,
tai Kelią pajusi.
M.K.Čiurlionis.

Draugai mano...
... kad Irmantas lyderiaujantis, mėgstantis socialinį
tinklą „instagram“ žmogus. Irmanto mėgstamiausias patiekalas, draugų
akimis, būtų gurmaniški
blyneliai, prieš juos suvalgydamas jis būtinai pasidalintų blynelių nuotrauka
„instagram“ tinkle. Jei Irmantas būtų gyvūnas, jis
būtų kirminėlis arba kurmis.
Labiausiai
„užknisantys“
Irmanto bruožai: formalumas, taisyklinga kalbėsena, perdėtas reiklumas.
Juokingiausios Irmanto savybės, draugų akimis, tai
vėlgi maisto fotografavi-

mas, taip pat stilingų frazių
vartojimas juokingu balsu.
Linksmiausi įvykiai, nutikę
su Irmantu: „Vieną kartą
šveitėme stalą ir jis pradėjo aiškinti apie stalo dangos sudėtį ir kur ji gaminama. Nieko linksmo, bet užtat keista, kad dar pasitaiko tokių vunderkindų.“,
„Man linksmiausias įvykis
su Irmantu buvo krikštynos,
buvo linksma žiūrėti, kaip
jis kankino pirmokus!“, „su
juo nelinksma, tik rimtai“.

Urtė P. Ir Emilija T. 1e
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Susipažink su profesija
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imo pėdsakai: senovinių

ARCHEOLOGAS

gyvenviečių

ir

miestų

Šias studijas baigę galė-

hu-

liekanos, kapavietės, pili-

site

spe-

akalniai, lobiai, monetos,

special ista is

cialistai, kurie tiria žmonijos

namų apyvokos daiktai,

dosaugos sistemos valsty-

praeitį, remdamiesi mate-

ginklai ir kt. Visi šie radiniai,

binėse institucijose, muzie-

rialinės kultūros liekanomis:

kitaip vadinami arche-

juose,

daiktais, žmonių palaikais,

ologijos

ologinius tyrimus

architektūra bei kitokiais

padeda mokslininkams

pėdsakais.

gilintis į senovės istoriją,

Archeologai
manitarinių

yra

mokslų

paminklais,

pažinti gamybos ir gaDarbe
tiria

archeologai

archeologijos

minklus

ir

pa-

materialines

dirbti

mybinių

jėgų

bei

visuomeninio gyvenimo

arche-

į m o n ė s e ,

veiklos ir
gyvenimo

raidą.

pavel-

atl iek ančio se

Žmonijos

pėdsakai

archeologais,

įstatymų
matyta
atlikti

nutvarka

ardomu-

osius archeolog-

praeities liekanas, tokias

inius tyrimus, taip

kaip gyvenamieji būstai,

pat įvairiose srityse, susijusiose su žiniasklaida, turizmu,

administracija,

ir

tose srityse, kur reikalingi
tokie archeologijos studijose

išugdyti

gebėjimai

kaip analitinis mąstymas,
informacijos

paieška,

atranka ir interpretacija.

Ugnė Girgždytė, 2a

monetos,

ginklai,

skulp-

tūros ir kt., atlieka restauravimo,

saugojimo

ir

eksponavimo darbus, rašo
mokslinius straipsnius, knygas.
Žmonijos raidą liudija
gausūs jos veiklos ir gyven-

Lietuvoje archeologiją galima studijuoti tik Vilniaus
universitete
Reikalingi egzamnai:


Istorijos



Lietuvių klabos



Užsienio kalbos
Geografijos metinis
pažymys
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Projektas

PROJEKTAS
„Vilnius ir vilniečiai“

Pastaruoju metu žodis „projektas“ yra labai madingas. Kartais atrodo, kad aplink vyksta vieni projektai: mokyklose vykdomi projektai, menininkai kuria projektus... Kartais atrodo, kad įvairią veiklą dirbtinai bandoma „pridengti“ projekto sąvoka. Taip yra dėl to,
kad žodis „projektas“ gali turėti kelias reikšmes.
Projektas – tai laikina veikla, orientuota sukurti unikalų produktą ar paslaugą.
Projektas – tai unikalus darbas, turintis konkretų tikslą ir pasireiškiantis koordinuojamu
kelių tarpusavyje susijusių veiklų atlikimu.

Šiuo metu VŽG vyksta projektas „Vilnius ir vilniečiai“. Antrųjų gimnazijos klasių mokiniai
turėjo pasirinkti vieną projekto temą.
Šių metų projektų pasirinkimai:

Post scriptum. Dešimtoke, nepamiršk, kad antrojo etapo pabaiga jau artėja, jis tęsiasi
iki sausio 17 d. , tada gausi savo pirmąjį pažymį iš projektinės veiklos.
Justė Klapatauskaitė, 3b
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KALĖDINIAI
PAPROČIAI
Tikriausiai daugelis
sutiks, kad Kalėdos – viena
jaukiausių ir prasmingiausių švenčių. Šią šventę
įprasmina beveik visas pasaulis, tačiau visi švenčia
Kalėdas
skirtingai.
„Pakeliaukme“ po įvairias
šalis!
Iš pradžių aplankykime Latviją, artimiausią
mūsų kaimynę. Nors Latvija, kaip ir Lietuva, yra baltų valstybė, Kalėdų tradicijos čia šiek tiek kitokios.
Čia Kalėdų Senelis neša
dovanas net 12 dienų.
Pradeda Kūčių vakarą ir

padeda jas po eglute.
Tradiciniai Kalėdų valgiai
taip pat gerokai skiriasi:
Latvijoje ant Kalėdų stalo
patiekiamos virtos rudosios
pupelės su kiauliena, maži
pyragėliai, kopūstai ir dešrelės. Per Kalėdas Latvijoje
vyksta karnavalai, žmonės
persirengia pačių pasigamintais kostiumais ir, eidami per kaimą, laimina kitus
žmonės. Beje, 1050 m. Rygos aikštėje papuošta pirmoji oficiali Kalėdų eglutė.
Estijoje Kalėdos laikomos svarbiausia metų
švente. Estai Kalėdas vadina „jõulud“. Žodis kilęs iš
skandinaviško žodžio „Jul“
ir neturi jokių tiesioginių sąsajų su krikščionybe. Pietų

Papročiai
Estijoje Kalėdos kartais vadinamos
kitaip:
„talvistepüha“ (žiemos
šventė). Manoma, kad šis
žodis kilo iš Latvijos –
„ziemas svetki“. Dovanos
čia dedamos ne po eglute, kaip įprasta, o į šlepetes, kurios nakčiai paliekamos ant palangių. Tradicinės Kalėdų vaišės Estijoje
neįsivaizduojamos
be
kiaulienos su raugintais kopūstais ir kraujine dešra,
šaltienos ir Kalėdų duonos.
Vaišinamasi namų gamybos alumi ir midumi.
O dabar keliaukime
kiek toliau – į Didžiąją Britaniją, kur per Kalėdas
visur skamba džiaugsmingos Kalėdų dainos. Čia
O štai kaip pasipuošia pingvinai Japonijos jūrų parke prieš
Kalėdas!
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yra paprotys namuose visiems šeimos nariams kartu puošti vieną arba dvi
Kalėdų eglutes. Kalėdų
eglutes Didžiojoje Britanijoje išpopuliarino princas Albertas, karalienės Viktorijos vyras. Princas Albertas
buvo vokietis, todėl norėjo
Kalėdas švęsti kaip gimtinėje. Vaikams dovanas
atneša Kalėdų tėvas, paprastai vilkintis ilgą raudoną arba žalią apdarą. Kalėdų tėvas dovanas palieka Kalėdų naktį pakabintose kojinėse. Tačiau dovanos paprastai išpakuojamos tik Kalėdų popietę.
Tradicinis Kalėdų patiekalas yra keptas kalakutas su
daržovėmis ir padažais.
Desertui patiekiamas vaisinis Kalėdų pudingas su
konjako padažu. Šią dieną dar vaišinamasi maltos
mėsos pyragais ir pyragaičiais su džiovintų vaisių
įdaru.
„Kita stotelė“ – Japonija. Gruodžio 25-oji Japonijoje nėra valstybinė
šventė, tačiau tokia diena
y ra
g ruo džio
2 3 - o ji
(dabartinio japonų imperatoriaus gimimo diena).
Būtent šią dieną japonai
mini Kalėdas, ypač komercine prasme. Šventės
išvakarėse vaišinamasi kalėdiniu pyragu, kurį šeimos
tėvas nuperka pakeliui iš
darbo (arba jo žmona, jei
parduotuvė tėvui ne pakeliui). Parduotuvėse galima rasti įvairių rūšių kalėdinių pyragų (populiariausias – biskvitinis pyragas su
braškėmis ir plakta grieti-
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nėle), kurių kainos smarkiai
krenta gruodžio 25 dieną,
kad visi pyragai būtų išpirkti iki 26-osios dienos.
Taip pat per Kalėdas valgomas keptas viščiukas.
Tokiuose
restoranuose
kaip „KFC“ dabar pats
darbymetis,
daugybė
žmonių iš anksto rezervuoja vietas greito maisto restorane...

Galbūt todėl nenuostabu,
kad net per Kalėdas australai dažniausiai vilki marškinėlius su trumpomis rankovėmis ir šortus.
Sugrįžę iš kalėdinės
kelionės po pasaulį, atšvęskime Kalėdas kartu su
visa šeima pagal mūsų lietuviskas senas geras tradicijas, esančias mūsų širdy-

Štai kaip atrodo Kalėdų krūmas
Na ir paskutinė mūsų „sustojimo vieta“ –
Australija. Šioje valstybėje
Kalėdos ateina vasaros
atostogų viduryje! Kai
šiauriniame
pusrutulyje
sninga ir šąla, Australijoje
kepina saulė. Ten nieko
nestebina, jei per Kalėdas
termometro stulpelis šokteli virš 30 °C. Turbūt visuose
australų namuose per Kalėdas galima pamatyti Kalėdų krūmų (lot. Ceratopetalum gummiferum). Šis
vietinis augalas žydi smulkiais raudonais žiedais.
Kalėdų Senelis pas australus atplaukia banglente
arba gelbėjimo valtimi.

se jau daugelį metų. 
Linksmų, prasmingų ir jaukių svenčių!

Gabija Malinauskaitė, 1f
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Ar žinai???

KALĖDŲ ĮDOMYBĖS
JAV mokslininkai atliko tyrimus ir apskaičiavo Kalėdų
Senelio kelionės greitį. Jei
jis per vieną vakarą norėtų apkeliauti visus Pasaulio
vaikus, per sekundę turėtų
aplankyti 822 namus, o
savo rogėmis skrieti net
1050 km per sekundę greičiu.
Kalėdinės lemputės ant
medžių pirmą kartą pakabintos 1895 m.
Didžiausio sniego senio rekordas užfiksuotas 1999 m.
Amerikoje, Meino valstijoje. Vietiniai gyventojai
pastatė tokį senį besmegenį, kurio aukštis siekė
net 35 metrus.
Didžiausia Kalėdų dovana
buvo Laisvės statula, kurią
1886 m. prancūzai padovanojo amerikiečiams. Jos
aukštis beveik siekia 47
metrus, o svoris – 225 tonos.
Didžiausia kalėdinė kojinė
buvo pasiūta Londone
2007 m. Jos ilgis buvo beveik 33 metrai, o plotis siekė 15 metrų. Šioje kojinėje
tilpo 1 000 dovanų.
Geriausiai parduodamas
singlas pasaulyje yra Irvingo Berlino daina „White
Christmas“. Parduota kiek
daugiau nei 100 milijonų
šio kūrinio įrašų.
Kalėdų eglutė pirmiausiai
buvo paminėta rašytiniuo-

se dokumentuose, rastuose dabartinėje Vokietijos
teritorijoje. Dokumentai
buvo parašyti 1531m.
1 iš 10 – iš dešimt gautų
dovanų viena bus sulaužyta, sudaužyta ar kitaip sugadinta.
7 iš 10 – septyni iš dešimties šunų nuo savo šeimininkų gauna kalėdines
dovanas.
Kokios Kalėdos be burtų ir
paslapčių. Štai senovėje
moterys, gamindamos pudingą, į jį pridėdavo įvairiausių simbolinių daiktų.
Jei beskanaudamas de-

sertą atradai monetą –
ateinančais metais būsi
turtingas. Jei žiedą – ištekėsi ar vesi, o štai saga
reiškė našlystę. Ši tradicija
atkeliavo iš ankstyvųjų viduramžių, kai pyrage būdavo slepiamos nevirtos
pupelės. Vyriškiui, atradusiam šią pupą, atitekdavo
karaliaus sostas.
Justė Klapatauskaitė, 3b
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rinktumėte vienos šukuo-

tokiu būdu jūs užtrenkiate

senos

duris ir liekate trūnyti gyve-

kelią.

Pavyzdžiui,

dirbdami kompiuteriu kas

nimo

kelias valandas turėtumė-

mažučių kitų žmonių plau-

Gyvename pasau-

te padaryti dvidešimties

kelių, kitaip dar žinomų

lyje, kuriame vos pasisukę

minučių pertrauką. Per ją

kaip taisyklių, kurios buvo

patenkame

taisyklių

– galbūt pavalgyti, tačiau

pamestos, nes tų plaukų

gniaužtus. Ir gniaužia jie

neįmanoma pamiršti, kad

savininkai

mus gan rimtai, traiškyda-

prieš tai derėtų nusiplauti

viena šukuosena – ne išei-

mi menkus mūsų kaulelius

rankas. Tuomet išgerti stikli-

tis. Na, o visiems taisyklių

ir dar „skystesnes“ mintis.

nę vandens, o tik tada im-

mėgėjams

Sakau „skystas“, nes kaip

ti doroti kalną...grikių, nes

jums) belieka tik čiupti į

kitaip pavadinti bestubu-

jūs juk privalote maitintis

rankas šluotą ir pradėti

rišką ir amžiną mūsų prisi-

sveikai!

kuopti tą netvarką – juk

taikymą? Tik jau ne pagir-

kruopelytę

tinu! Nes prisitaikyti galima

sukramtyti itin smulkiai, o

ir reikėtų kartą, gal net du

jei bevalgydami netyčia

ar penkis, bet tik ne dvide-

išsipurvintumėte

naujutė-

to pradėtų traukti išorinis

šimt tris. Nes viskas, ką pa-

laites juodas kelnes, nepa-

pasaulis ir retkarčiais vis

darome dvidešimt tris kar-

mirškite pažiūrėti į etiketę.

nedrąsiai

tus, tampa įpročiu. O įpro-

Ten rasite taisyklių, kaip

kirpyklos durų rankeną, o

tis visuomet laikytis taisyklių

tinkamai ir nepažeidžiant

vieną dieną išdrįstumėte

prilygtų nuosprendžiui visą

medžiagos reikėtų išplauti

net nusistovėjusią tvarką

likusį gyvenimą nešioti tą

jūsų turtą. Juk žinote, kad

pakeisti ir vietoj monoto-

pačią įkyrėjusią šukuose-

su džinsais eiti į darbą —

niško plaukų šlavimo patys

ną. Juk taip ir nesužinotu-

nevalia!..

nusirėžtumėte juos ir pa-

į

Kiekvieną grikių
turėtumėte

kirpykloje,

apsupti

suprato,

(taip

kad

pat

ir

būtent to reikalauja kirpyklos taisyklės!
Tačiau jei jus vis dėl-

paklibintumėte

mėm, ar toji šukuosena

Tai štai kokių nuolati-

bandytumėte ištrūkti į gy-

yra geriausia ir labiausiai

nių taisyklių varžomą gy-

venimą kartu su kitais kli-

tinkanti, ar tiesiog į gno-

venimą laisva valia pasi-

entais...man beliktų jus tik

miškas ir pasibaisėtinas bū-

rinktumėte, jei nuspręstu-

pasveikinti. Paploti. Pagirti

tybes paverčiantis išoriškas

mėte niekuomet nekeisti

naują šukuoseną, kuri, ne-

mūsų pasirinkimas.

šukuosenos. Tiesą pasakius

abejotinai, jums tiks labiau

Tačiau jei jūs dievi-

– čia tik menkutė dalis to,

nei senoji. Nežinau. Nes,

nate taisykles ir neįsivaiz-

ką būtumėte priversti pa-

matote, kiekvienąkart su iš

duojate nė dienos be rė-

tirti. O jūs dar naiviai drįso-

gyvenimo kirpyklos ištrūku-

mų, galime pakalbėti ir

te tikėtis, kad taisyklių kupi-

siais žmonėmis džiaugiuosi

apie tai. Ir apie gyvenimą,

nas gyvenimas

lengves-

vis kitaip. Galbūt todėl,

kurį gyventumėte, jei pasi-

nis... Nieko panašaus! Juk

kad tiesiog nesu linkusi lai-
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kytis taisyklių. Ir, tiesą pa-

darbo vietos, o neplautos

bios norint išlikti žmogumi,

sakius, net nežinau, ar jos

rankos – ligos patalo. Bet

o kurios – tik juokingas ir

kada nors man galiojo.

šiaip ar taip, jei turėjote

paranojiškas

Negalioja jos ir jums.

stiprybės pasipriešinti, suk-

pritapti.

Ir neturėtų! Kaip ir jūs netu-

lupę sugebėsite ir atsitiesti.

Todėl dabar pažvel-

rėtumėte dėl to gėdytis.

O kad būtų leng-

kite į savo atvaizdą veid-

Nes, kad ir kas benutiktų,

viau, siūlau apsilankyti kir-

rodyje. Pradėkite nuo pė-

plaukai atauga. Gėdinga

pykloje. Pirmiausia sušluoti

dų, kojų, liemens, krūtinės,

raudona spalva nusiplau-

kitų žmonių pamestas tai-

raktikaulio, kaklo ir sustoki-

na, o kadaise švelniais bu-

sykles, o po to – galbūt atsi-

te ties... Oi, nejaugi jūs šį

vę galiukai ir vėl tampa

kratyti ir dalimi savųjų. Tik

pasigailėtiną

šiurkštūs. Ir žinote, taip bus

nepersistenkite! Nes, nesil-

rinkinį vadinate šukuose-

visada, norite jūs to ar ne.

aikydami jokių taisyklių ir

na? Manau, žinote, ką tu-

Ir jokios taisyklės čia jau

nuolatos keisdami šukuo-

rėtumėte padaryti.

nebepadės. O ar kada

senas, jūs rizikuojate nu-

padėjo? Jeigu nuoširdžiai,

plikti ir paprasčiausiai tapti

P.S. Gyvenimo kir-

manau, kad ne. Nes apei-

tais pačiais arogantiškais

pykloje eilių nebūna. To-

dami taisykles, mes rizikuo-

gnomais, iš kurių pavidalo

kios jau tos taisyklės.

jame. Juk niekada iš anks-

taip stipriai stengėtės iš-

to

nežinome, ar nauja

trūkti. Juk tam ir yra gyve-

plaukų spalva mums tiks

nimo kirpykla – kad su-

prie veido, ar džinsų dėvė-

prastumėme, kurios taisyk-

jimas

lės yra gyvenimiškai svar-

nekainuos

mums

bandymas

nupiepėlių

Justė Razbadauskytė, 3g
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Mano žvaigždė
Baltos žiemos gėlės
Augo ir skleidės,
Laukai užsiklojo
Sidabrine skara.
Ant medžių šaltukas
Pakabino šukes
Ir gėlės užmerkė savas akeles.
Net paukščiai išskrido,
O vėjas niūrus
Greitai atvarė debesų pulkus.
Pabiro baltos žvaigždės,
Jų nieks nesuskaičiuos,
Bet vieną mažą žvaigždę
Aš suradau savo delnuos.
Ugnė Girgždytė

Rytas naktį

Pirma dalis
Ir žmonės pakyla iš vietos,
Nerangiai, bet saugiai
Suploja delnais,
Ir taip paguodžia liaudį.
Tos užsklandos trupa
Ir nebetampa šydu,
Ir sensta ten dienos
Tapusios sielos vergu.
Atsistoja ir ploja,
Išeina anksčiau,
Nes užsklanda dingsta,
Vis dažniau ir dažniau.
Bet jie stojas ir ploja
Kaip vaikai katučių,
Tik palikę jie salę
Tampa patys teatru.
a.a.m.

Ir jos kūno nugulėtos žymės,
Ir ta akimirka tokia trapi
Pavertė ją kūriniu dailiausiu,
Verto ir tapytojo mirties.
Ji glamonėjo patalą dar šiltą
Blausiuose aušros spinduliuose
Ir stengės pamiršti norą mirti
Kartu su mėnuliu tąnakt patamsyje.
Tačiau skaistus mėnulis pasirodė
Vargiu kūriniu bjaurios nakties,
Nes prašė jos širdies kertelę atiduoti
Mainais už šilumą visos širdies.
Kalbėjo žvaigždės, mirgantys šešėliai
Medžių alkanų, kad nekankins jos niekad,
Jei atiduos laisvę vaikiškų svajų.
Ir mainais už nesuvirpinamą sielą
Atvėrė mėnuliui ji savas viltis,
Taip pravirko paslaptingą naktį
Vienišiausias jos mėnulis liūdniausiom žvaigždėmis.
a.a.m.

VŽG laikraščio kūrybos skiltis
- tai galimybė Tau pasidalyti
savo kūryba, darbais. Įvairūs
tekstai, eilėraščiai yra laukiami mūsų pašto dėžutėje
(laikrastis.vzg@gmail.com) ir
galbūt Tau teks galimybė
supažindinti visus su savo
kūryba ir įkvėpti, o gal sudominti likus anonimu.
Augustė Užuotaitė 3d
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Ugnė Girgždytė, 2a
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Horoskopai
Kadangi Kalėdos jau arti, laikraščio
komanda nusprendė jums, brangieji, surengti
ekskursiją į Kalėdų Senelio dirbtuves. Ekskursiją
finansuoti pažadėjo prie Žirmūnų gimnazijos
augančioje
eglėje
(ar
pušyje,
rūšis
neišaiškinta) gyvenantis nykštukas Adolfas.
Taigi ekskursijos metu jūs susipažinsite su elfais
ir Kalėdų Senele, pamatysite elfų darbo
ypatumus ir galbūt jus nuves į Kalėdų Senelio
kabinetą, bet, mūsų nuomone, įdomiausia
dalis – jodinėjimas Kalėdų Senelio elniais. Iš
karto norime pranešti, kad ne visi galės jodinėti Raudonosiu Rudolfu. Bet išbandyti laimę
galės visi – o gal ir pasiseks.

Horoskopai

nuves į paslaptingą kambarį, kuriame bus tik
stalas ir kėdė. Žinoma, ant stalo bus įrankiai
darbui, o darbas toks: jums bus pateikta lentelė, kurioje turėsite surasti skaičius, atitinkančius jūsų vardo raides, ir sudėti juos taip, kad
gautumėte vieną skaičių. Tai ir bus jūsų elnio
numeris.
Taigi kadangi jau žinote savo elnio numerį,
vos tik atvykę į Kalėdų Senelio dirbtuves galėsite iš karto bėgti prie savo elnių ir perskaityti,
ką žada jums gruodžio mėnuo.
Tikimės, kad visos jūsų svajos išsipildys per šį
mėnesį.
Iki greito, brangieji ir brangiosios!

Kaip išsirinkti elnią? Procesas paprastas, bet super slaptas. Kiekvieną iš jūsų elfas

Susitiksime kitais metais.
Emi ir Ugnė

Elnias nr.1
Elnias: Nuostabioji
Mėnesio moto: „Taip, taip, pripažįstu, šiandien atrodau idealiai“
Panašu, kad saulė jums švies visą švenčių pilną mėnesį. Jūs spindėsite šiluma ir džiugesiu.
Panašu, kad būsite vienas pozityviausių asmenų šioje gimnazijoje. Panašu, kad Kalėdų
dvasia bandysite apgaubti visus. Tikėkimės, kad nenusivilsite savo darbu, kai pastebėsite,
kad šioje gimnazijoje egzistuoja pesimistiškai nusiteikusių žmonių.

Elnias nr.2
Elnias: Šokėja
Mėnesio moto: „Tai kur vakarėlis?“
Man atrodo, kad elnio vardas suteikia nemažai informacijos apie šį mėnesį. Panašu, kad
šoksi bet kur, bet kada ir kaip tik išeis. Kalėdos ir Naujieji be šokių, aistrų ir dar daugiau šokių tikrai nepraeis. Tik atsargiai, kad kojos nenulūžtų nuo tokios gausybės šokių.

Elnias nr.3
Elnias: Šokusis
Mėnesio moto: „Visi įmanomi džiaugsmą reiškiantys jaustukai.“
Panašu, kad gruodis nušvies niūrią rutinos padangę. Nenustebkite per daug gavę gerų
žinių, nes panašu, kad jų bus nemažai. Tai dešimtukas, tai ankstyva kalėdinė dovana, tai
siurprizas iš draugų, tai, tai, tai... Ir šiaip, panašu, kad šypsena nepaliks jūsų veido artimiausiu metu.
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Elnias nr.4
Elnias: Pikčiurna
Mėnesio moto: „Nelįsk, o tai geruoju nesibaigs!“
Panašu, kad šį mėnesį ant jūsų stalo bus darbų kalnas. Suirzimas bus viena iš jūsų savybių
šį mėnesį. Žinoma, savybė visada ateina su draugais, šiuo atveju – tai galvos skausmas ir
nuovargis. Tiesiog mūsų patarimas tau: „Karts nuo karto atsisėsk ir išgerk arbatos puodelį.“

Elnias nr.5
Elnias: Kometa
Mėnesio moto: „Turiu bėgt!“
Atrodo, kad šis mėnuo jums bus pilnas bėgiojimų. Panašu, kad visada žiūrėsite į laikrodį ir
visada galvosite, kad jums dingsta laikas, nes nieko nebespėjat. Mūsų patarimas: „Avėk
sportbačius, su jais lengviau bėgiot.“ O... Ir pasistenk neišsisukti kojų, mokykloje su ramentais, mūsų manymu, nelabai patogu vaikščioti...

Elnias nr.6
Elnias: Kupidonas
Mėnesio moto: „Bet jie taip gerai kartu atrodo!“
Kupidonas bus kupidoniškos nuotaikos. Panašu, kad jis žmogus žino, kas su kuo draugauja, ir suporuoja visus, kad nei vienas neliktų be poros, juk Naujųjų metų baliui visiems poros
reikia. Kupidonas strėles paruoš kas kartą, vos tik išeis iš namų ar vos tik kažkas įeis į jo namus. Nenuostabu, jeigu rasime po Naujųjų visus susiporavusius. Kupidonas pasiruošęs viskam. Net ir mokytojus aplankyti.

Elnias nr.7
Elnias: Griaustinis
Mėnesio moto: „Visų žmonių tildymai skirti Griaustiniui!“
Kur eisi, eisi su griausmu. Nepanašu, kad koks įvykis apsieitų be tavęs. Nors įvykiai yra
svarbūs, reikėtų pasistengti tyliau dirbti, nereikia, kad visi sužinotų apie staigmenas iš anksto.

Elnias nr.8
Elnias: Žaibiškasis
Mėnesio moto: „Po pamokų einu pirkti dovanų, taigi negaliu.“
Žaibas visur lekios, tik stebėk, ar jis čia, ar jis ten. Po pamokų centre dovanas renka, pertraukų metų ir valgykloj, ir susirinkime, ir su klase, ir su draugais, ir va, žiūrėk, krosiuką apie
mokyklą apibėgo. Tiesiog, jeigu esi laimingas žmogus, sugausi jį reikiamu momentu, jei
tau trūksta nors truputį sėkmės, tai nenustebk, jei pralėks ir nepastebėsi.
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Elnias nr.9
Elnias: Raudonosis Rudolfas
Mėnesio moto: „Autografų nedalinu.“
Savimeilė visapusė, nors viskas, kas neįmanoma, šio žmogaus rankose taps įmanoma. Visur esu, nes noriu būti, nors iš tikrųjų esu, nes turiu būt. Ne tiek daug reikia nagrinėti šias
situacijas, nes, kur esu, ten aš dėmesio centre. Patarimas iš mūsų pusės: „Baik save mylėt
labiau nei mielus šuniukus... Tiesiog baik, to per daug.“

*Atsiprašome,

jeigu kažką supratote klaidingai. Šis horoskopas skirtas ne ateitį nuspėti, o pasijuokti. Neį-

sižeiskite.
Emilija Kėvišaitė ir Ugnė Girgždytė, 2a
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Post Scriptum

Kalėdos – dovanų ir stebuklų metas
Jau atėjo žiema ir netrukus tyliai į duris pasibels gražiausia šventė – Kalėdos. O kokios Kalėdos be dovanų?
Mūsų gimnazistai labai laukia stebuklingos šventės ir, aišku, dovanų.

PERLIUKAI

Taigi mes pasidomėjome, kokios kalėdinės dovanos
nudžiugintų mūsų gimnazistus. Atlikus rimtus mokslinius tyrimus, išaiškėjo, kad laukiamos dovanos gali būti labai
įvairios, kaip ir visas margas pasaulis. Štai vienam reikėtų
šiltų kojinių, šaliko ar kepurės, kitą pradžiugintų pliušinis
meškiukas, mašinėlė ar kitas smulkus žaisliukas. Trečias,
žiūrėk, geidžia gražaus puoduko ar žvakelės.

Vyksta pamoka. Mokytoja eina aiškinti uždavinio
prie lentos, pažvelgia į
žemę ir sako: „Primėtėt
čia kreidos! Šmikiai kokių
reta!“

Apibendrinus apklausos rezultatus išaiškėjo vienas svarbus faktas. Mūsų gimnazijos auklėtiniai turi nenumaldomą polinkį į saldesnį gyvenimą. Juos labiausiai nudžiugintų saldumynai – saldainiai, šokoladai, sausainiai, limonadai.

Mokiniai kalbasi per pamoką. Mokytoja supykusi
sako:
-Ir kurį iš jūsų čia dabar
pasmaugt?- atsisuka į
vieną mokinį,- Tu per didelis, gali mane nugalėti,
o va tu - kitas reikalas,taria kitam mokiniui.

Pačia geidžiamiausia dovana tapo šokoladas, aplenkęs įvairius saldumynus, kurie užėmė garbingąją antrąją
vietą. O kokios Kalėdos be mandarinų? Juk mandarinai –
jėga, todėl šie populiarūs Kalėdiniai vaisiai atsidūrė trečiajame dovanų krepšelyje, šalia imbierinių sausainių ir
limonado.
Norai įvairūs. Jei labai tikėsi – jie tikrai išsipildys. Juk Kalėdos – stebuklų metas!
Linksmų artėjančių švenčių!
Giedrė Voverytė, Augustas Plaipa,1e
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