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Kalėdų eglutės tradicija: nuo ko viskas prasidėjo? 
Turb ūt daugelis sutiktų, jog šiandien vienas 
svarbiausių ir ryškiausių kalėdinio ciklo švenčių 
simbolių – puošni eglutė. Lietuvoje kalėdinės 
eglutės puošimas – palyginti nesenas reiškinys, 
nesiekiantis nė šimtmečio. 
Greičiausiai ir dabar niekas negalėtų tiksliai pasakyti, 
kaip ir kur gimė paprotys puošti Kalėdų eglutę, tačiau 
manoma, jog tai tolimų pagoniškų papročių 
atspindys. Senovės Egipte, dar prieš Kristaus gimimą, 
trumpiausią metų dieną namus puošdavo žaliomis 
palmių šakelėmis, simbolizuojančiomis gyvybės 
pergalę prieš mirtį. Romėnai pasimerkdavo nulaužtą 
lauro šakelę. Druidų žyniai, švęsdami trumpiausią 
metų dieną, kabindavo auksinius obuolius ant ąžuolo 
šakų. 
Koks kraštas laikomas kalėdinės eglutės tėvyne? 
XVI a. viduryje rašytiniuose šaltiniuose Vokietijoje, 
Elzaso krašte, buvo užfiksuotas paprotys ant stalo 
statyti mažą eglutę, papuoštą obuoliais ir 
saldumynais. Minimas pasakojimas, jog Martynas 
Liuteris, norėdamas parodyti vaikams kaip žvaigždės 
mirkčioja, papuošė mažą eglutę žvakutėmis. Šis 
paprotys išplito ne tik visoje Vokietijoje, bet pasiekė 
ir kitus kraštus. 
Britai – artimi vokiečių kaimynai, taip pat pamėgo 
švenčių metu puošti eglutę, tačiau Britanijoje buvo 
puošiama tiek eglučių, kiek būdavo šeimos narių. 
Eglučių puošybai naudoti tiek vokiečių išrasti 
blizgučiai, tiek puošta savaip: sidabriniais siūlais, 
karoliukais. Jaunos damos praleisdavo valandų 
valandas karpydamos snaiges. 1880–aisiais prasidėjo 
estetinio judėjimo banga, padariusi įtaką ir eglės 
puošybai. Ant jos buvo kraunama tiek, kiek sugebėta 
sutalpinti. 
Nuo XIX a. pabaigos buvo itin populiaru eglės 
viršūnių puošybai naudoti šalies vėliavas. Karo metu 
daugelyje šalių egles vėl puošė rankų darbo kuklūs, 
bet skoningi žaislai. Po 1918 m. dėl eksporto ir 
licenzijų problemos Vokietija savo žaislų rinką 
užleido Kinijai ir JAV. 1960 m. eglės įgauna 
modernią formą, tačiau jau kitame dešimtmetyje 
žmones aplanko nostalgija: grįžtama prie blizgučių, 
stiklinių papuošalų. Nuo 1990 metų populiarėja eglės 
puošimas pagal vieną temą.  
Kiekvienos tautos kalėdinis medelis turėjo savų 
ypatumų: lenkai eglutes puošdavo paukščių 
atvaizdais ir žvaigždutėmis; švedai – šiaudinėmis 
figūrėlėmis; danai – varpeliais, snaigėmis ir 
širdutėmis; čekai ir slovakai – ornamentais, 
pagamintais iš dažytų kiaušinių lukštų; ukrainiečiai – 
namus dabindavo sėkmę nešančiu voru ir 
voratinkliais. 
Kada ir kaip eglės puošimas atkeliavo į Lietuvą? 
Papročių tyrinėtojo Juozo Kudirkos pastebėjimu, 
Lietuvoje Kalėdų eglutė pirmą kartą minėta 1853 m., 
Antanas Baranauskas papuoštą eglę matęs Vainute 
(Šilutės r.). Paprotys puošti eglutę Lietuvoje atėjo per 
dvarų ir bažnyčių kultūrą, įsigalėjo rengiant eglutės 
šventes rusiškose mokyklose.  
 
 
 

 Rusiškose mokyklose pirmosios Kalėdų eglutės buvo 
papuoštos laukiant 1897–ųjų (Salake, Ukmergėje, 
Skaudvilėje). 
Tarpukario žiniasklaidoje vienas svarbiausių Kalėdų 
simbolių – eglutė vadintas eglele, eglaite. 
Lietuvininkams, gyvenantiems Rytprūsiuose, toks 
„eglutės uždegimo paprotys“ dar buvęs svetimas, jau 
nekalbant apie tuos kaimus, kuriuose žmonės apskritai 
nieko nebuvo girdėję. 
Mažojoje Lietuvoje – daugiausiai sąsajų su vokiečiais 
turėjusiame krašte, vyravo evangelikų liuteronų religija. 
„Lietuvos aide“ rašyta, jog „senesnieji šio krašto 
gyventojai naujoviškų medžių visiškai nepakenčia, o 
jaunieji, norėdami įvesti eglučių puošimo paprotį, turi 
kovoti su senaisiais“. Išimtys dažniausiai atsirasdavo į 
šeimą atėjus žentui ar marčiai. Trečio ir ketvirto 
dešimtmečių sandūroje eglutes puošė jau beveik visa 
Lietuva. 
Visgi, buvo matyti, jog šis paprotys per gana trumpą 
laiką įsitvirtino žmonių sąmonėje ir palaipsniui atsirado 
tiesioginis eglutės tapatinimas su Kalėdomis. Iš mokyklų 
Kalėdų eglutė atkeliavo į miestiečių, o vėliau ir į kaimo 
gyventojų namus. Valdžios atstovai, susirūpinę masiškai 
pradėtomis kirsti eglutėmis, ėmė taikyti apribojimus ir 
draudimus. Šis eglučių kirtimo klausimas sukėlė nemažai 
diskusijų, žmonių nuomonės išsiskyrė į palaikančius ir 
prieštaraujančius šiai, dar pakankami neseniai 
atsiradusiai, naujovei. 
Tuometinė miestų inteligentija iš pradžių gana stipriai 
priešinosi šiam naujam papročiui, laikydami jį vokišku: 
„kokie bebūtų papročiai, tačiau jeigu jie yra visuomenei 
kenksmingi, mūsų visų pilietinė pareiga tuos papročius iš 
mūsų tautos išmesti“. Visos šios kalbos šiek tiek 
sumažino eglutės populiarumą. 
Kaip alternatyva ir šios problemos sprendimo būdas – 
siūlyta įsigyti dirbtines eglutes. Greta to, skatintas ir 
eglučių atsodinimas: „šio papročio atminimui 
įgyvendinsime naują paprotį ar net šventę – medžių 
sodinimo“. Ypač skaudžiai dėl Kalėdų eglučių draudimo 
sureagavo motinos, turinčios vaikų. Nors ir suvokdamos, 
jog tai „nelietuviškas paprotys – bet jis miesto lietuvių 
šeimose jau labai prigijo“. 
Eglė – kaip amžinos gyvybės simbolis lietuvių kultūroje, 
buvo gerbiamas ir anksčiau, todėl galėjo išstumti iki tol 
buvusią savotišką „eglutę“ – rugių pėdą, kuris statytas po 
Kūčių stalu arba garbingiausioje namo vietoje – 
krikštasuolėje. 
Iš pradžių eglutės buvo statomos nedidelės – 0,5 metro 
aukščio. Eglutės pasirodymas skatino naujos tautodailės 
šakos atsiradimą - papuošalų darymą. Vienas 
populiariausių eglutės puošimo būdų – šiaudinukai. 
Pirmaisiais dešimtmečiais lietuviai savo eglutes 
puošdavo obuoliukais, kabindavo saldainius, sausainius, 
karpydavo spalvotus popierėlius, kurdavo šiaudinius 
narvelius. J. Kudirka mini, jog puošimui dar buvo 
naudojami tešliniai kepiniai ir karpiniai. Iš prėskučių 
(kūčiukų) tešlos lipdydavo ir kepdavo figūrinius 
sausainius – paukščiukus, arkliukus, lėles, voveraites, 
avinukus, ožiukus, mėnulius, žvaigždes, gėlytes. 
Trečio dešimtmečio pradžioje eglutes imta apibarstyti 
vatos gniužulėliais, o to paties dešimtmečio paplito ir 
pirktiniai eglučių papuošalai. Dar vėliau puošta 
dirbtiniais bananais ir apelsinais bei šokoladiniais 
saldainiais. „Už uždarų durų suaugę ir jaunimas puošę 
eglaitę ir tik viską parengę, įsileisdavo ir mus, vaikus“. 
Kaip galima pastebėti, eglutės puošimas nuo pat pradžių 
laikytas atsakingu, ne vaikams skirtu darbu. 

 
Pagal interneto svetainių medžiagą parengė Ingrida 
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 Solidarumo 

simbolis  užsikrėtusiems  AIDS 

      Gruodžio 3 dieną mokykloje 

vyko 10-12 klasių žaidimas „ 

Proto mūšis“ pasaulinei  AIDS 

dienai  paminėti.  Visi labai 

aktyviai dalyvavo ir atsakinėjo į 

klausimus.  Už kiekvieną 

teisingą atsakymą mokiniai 

buvo apdovanoti prizais. 

************************** 

 Lapkričio 15 dieną mokykloje 

buvo minima „ Nerūkymo 

diena“. Pertraukų metu 

mokiniai rinkosi mokyklos fojė. 

11 klasės mokinės  Jana Jadelo 

ir Karolina  Kumidor paruošė 

PowerPoint pristatymą apie 

rūkymo žalą. Rūkantys galėjo 

cigaretę išsikeisti į saldainį.  

Jiems  už tokius mainus dar 

nemokamai dalino paveikslėlius 

apie baisias rūkymo pasekmes.  

Brrr...  Taip pat 5-8 klasių 

mokiniai kūrė ketureilius 

„Nenuodyk manęs tabako 

dūmais“. Buvo dalinami 

balionai, kad mokiniai geriau 

pūstų  balionus, o ne dūmus.  

     Konkurso tikslas – pagerinti 

mokinių žinias apie tabako 

poveikį sveikatai, ugdyti valią 

išlikti nepriklausomiems nuo 

žalingų įpročių, mažinti rūkymo 

paplitimą tarp mokinių, ugdyti  

jų saviraišką  

Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, 

mokyklos socialinė pedagogė  

Vaiko elgesio problemos ir kaip su jomis 
kovoti 

 
Jau nestebina tai, kad tėvams tenka susidurti su vaikų elgesio 
problemomis. Kartais atrodo, kad vaikai žino stebuklingą 
mygtuką, kurį paspaudus tėvai šokinėja kaip jiems norisi. Vaiko 
elgesio problemų būna įvairių rūšių ir tai sąlygoti gali bet kokio 
amžiaus vaiką. Jūs turite imtis visų gudrybių ir susidoroti su tokiu 
nepageidaujamu elgesiu. Be abejonės, mes mylime savo vaikus, 
tačiau kartais būti tėvais yra be galo sunku.  
 
Problemos, kai kalbama apie vaiko elgesį, gali skirtis 
priklausomai nuo vaiko amžiaus. Mažiems vaikams būdingas toks 
neigiamas elgesys, kaip rėkimas ir spardymasis. Tai sukelti gali 
įvairiausi dalykai. Su mažais vaikais sunku kalbėti apie jų 
jaučiamus jausmus. 
 
Dažniausiai iš šių elgesio problemų vaikai išauga. Jei jūsų vaikas 
yra mokyklinio amžiaus ir vis tiek jį užplūsta šie siaubingi 
proveržiai, būtinai turite susirūpinti ir imtis atsakingų veiksmų. 
Ką daryti, kai jūsų vaikas pradeda atsikalbinėti, apgaudinėti, 
meluoti ar net vogti? 
 
Negalima tokio elgesio tiesiog ignoruoti, nes ateityje bus dar 
blogiau. Kai kuriais atvejais elgseną modifikuoja nustatytos 
taisyklės, susijusios su drausme. Tai būtina, norint sustabdyti šias 
elgesio problemas, kai jos tampa akivaizdžiomis.  
 
Paaugliai gali pradėti rūkyti, meluoti, vogti ar net naikinti 
nuosavybę. Yra tarptinkliniai paauglių ryšiai gatvėse, kurie 
niokoja bendruomenę. Tėvų pareiga išmokti savo vaikus 
kontroliuoti. Jei nežinosite, kaip tai padaryti, ko gero nieko ir 
nepadarysite.  
Paaugliai nenori įsiklausyti į suaugusių žmonių patarimus. Jie 
paprastai stengiasi ignoruoti juos, jei tik gali tai daryti. 
Dažniausiai žmonės netiki, kad drausminimas yra gera išeitis. Jei 
jūsų vaikas ignoruoja nustatytas elgesio normas, yra užsispyręs 
savo teisumu, tai jau kelia rūpesčių.  
 
Geriausia, ką galite padaryti siekdami ištaisyti padėtį, turite būti 
pavyzdžiu kitiems. Juk dažniausiai vaikai mėgdžioja savo tėvų 
elgesį. Kai jūsų vaikas mato, kad jūs ir jūsų sutuoktinis baratės, 
jam atrodo, kad tai įprastas suaugusių gyvenimas. Paauglystės 
laikotarpis yra labai sudėtingas vaikams, nes jie patiria daug 
pasikeitimų, susijusių su kūnu ir emocijomis. 
Svarbu, kad jūsų paauglys matytų tinkamą jūsų elgesį, skirkite 
jam savo laiko ir meilės. Šiuo laikotarpiu būkite labiau supratingi, 
domėkitės tuo, kas vyksta jūsų vaiko gyvenime.  

 

Parengė Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, mokyklos 
socialinė pedagogė 

 

Socialinė pedagogė informuoja 



Kalėdų belaukiant... 

Kalėdos man – stebuklų metas. Jau lapkritį laukia 
nesulaukiu balto, stebuklingai žėrinčio sniego. O ir 
saulė žiemą man atrodo kitaip – tokia tolima, 
nepasiekiama, erzinanti mane savo švelniais 
spinduliais.  Laikas tartum trumpam tam, kad mes 
pagaliau niekur neskubėtume, džiaugtumės ilgais, 
tamsiais vakarais, žiūrėtume Oskarus pelniusius 
filmus, skaitytume ilgus romanus ar romantiškus 
apsakymus, padėtume tiems, kuriems Kalėdų metas 
– priminimas apie vienatvę... 
     Ilgi vakarai – daugiau laiko namuose. Per 
Kalėdų atostogas arbatos puodelio ir šilto pledo 
draugijoje peržiūriu rekordinį skaičių filmų. Vienas 
iš įdomiausių, prasmingiausių ir ilgiausių, kurį esu 
žiūrėjusi belaukdama Kalėdų, yra „Keista 
Bendžamino Batono istorija“. Šis filmas režisuotas 
Deivido Finčerio ir pelnęs net tris Oskarus. Istorija 
prasideda Bendžamino žodžiais: „Aš gimiau 
nepaprastomis aplinkybėmis“. Filmo herojus 
gimsta būdamas aštuoniasdešimties, laikui bėgant 
jis ne sensta, o jaunėja. Be galo įdomu stebėti, kaip 
vaikas, seno žmogaus kūne, mokosi rašyti, skaityti 
ir gyventi, o senatvėje, būdamas jaunuolio kailyje, 
suvaikėja, jaučia ir stebi artėjančią mirtį. 
Gyvendamas ir suprasdamas atvirkščią laiko tėkmę 
jis įsimyli ir tai, kad mylimoji sensta, o jis jaunėja, 
netrukdo meilei liepsnoti. Ši nepaprasta istorija 
palieka įspūdį, padeda suvokti laiko tėkmės svarbą 
ir tai, kaip yra svarbu branginti nuostabias 
akimirkas su mylimais žmonėmis... 

Kalėdos yra šeimos šventė. Namuose 
susirenka būrys artimųjų, čia vyrauja šventiška 
nuotaika, skamba jaunystės prisiminimai  ir 
romantiškos likimo istorijos. Vieną tokią istoriją 
yra aprašęs rusų literatūros klasikas Aleksandras 
Puškinas. Apsakyme „Pūga“ du įsimylėję 
jaunuoliai, bet negalėję būti kartu dėl tėvų valios, 
pabėgo iš namų tam, kad galėtų slapta susituokti. 
Tą vakarą, kai turėjo įvykti vestuvės, įsisiautėjo 
smarki pūga ir jaunikis Vladimiras su savo rogėmis 
išklydo iš kelio. Deja, jaunuoliai daugiau 
nesusitiko, vaikinas iškeliavo į armiją ir,    
Pirmosios jo vestuvės įvyko, kai jis, atsilikęs nuo 
savo bendražygių – kareivių, juos vijosi, bet kilusi 
sniego pūga jį privertė stabtelėti nepažįstamame 
kaime. Čia jį pasitiko nepažįstamieji ir nusivedė į 
cerkvę, o jis, norėdamas pailsėti ir sušilti, 
neprieštaravo. Maldos namuose laukė sušalusi ir 
nualpusi mergina bei dvasininkas. Pastarasis 
paskubom sutuokė jaunuolius ir liepė pabučiuoti 
nuotaką. Mergina atsipeikėjusi atsisuko į jaunuolį ir 
sušuko: „Ne tas!““ Vaikinas nedelsiant buvo 
išvarytas, jis čiupo savo roges ir nuvažiavo tolyn. 
„Štai tokia mano istorija“ – pasakė vyras savo 
mylimajai Marijai. Ji, netekusi žado, puolė jam į 
glėbį sakydama: „Tai čia buvote Jūs!“ Štai tokia 
paini ir jaudinanti meilės istorija priverčia tikėti, 
jog egzistuoja ir likimas, ir stebuklai... 

    Kalėdos – metas, kai imame rūpintis ne tik 
savimi, bet ir kitais. Dažnai tik šiuo metu 
suprantame, jog mums labai pasisekė, kad tokią 
šventę praleidžiame artimųjų apsuptyje, juk kai 
kurie šito neturi. Lietuvoje jau kelis metus 
rengiama „Išsipildymo akcija“. Jos metu yra 
skatinama paaukoti šiek tiek pinigų labdarai, 
našlaičiams ir sergantiems vaikams. Juk jiems 
ypatingai trūksta šilumos ir kalėdinės nuotaikos, tad 
kodėl gi mums nepadėjus jiems ir neprisidėjus prie 
šios gražios ir naudingos veiklos. Kalėdos, tad 
stebuklų laukia visi.  
    Ir tada, kai Kalėdos praeina, lieka nuostabus 
jausmas, padedantis kibti į darbus, dorai gyventi ir 
tikėti, kad stebuklai vyksta ne tik per Kalėdas. 

Angelina CVILIK, 12 klasės mokinė  
 

Pasirodo, nesvarbu, kiek mums metų... Mes visi daugiau ar 
mažiau dar tikime stebuklais, švenčių laukiame su viltimi, 
kad bus geriau, gražiau, jaukiau, ramiau... Ir paslapčiomis 
dar rašome laiškus Kalėdų seneliui... 
Kalėdiniai laiškai 
Brangus Kalėdų seneli, 
Aš suprantu, kad Tu užsivertęs darbais, bet noriu, kad mano 
laiškas nors vienerius metus Tave pasiektų laiku.Aš gyvenu 
gerai, einu jau į 11 klasę. Labai myliu mamą, tėtį ir visus savo 
brolius bei seseris. Tik nesakyk jiems nieko, nes įprastą dieną aš 
nieko nesakau. Vakar nupirkau dovanas mamai ir tėčiui, tai Tu 
jiems gali nieko neieškoti, o broliui ir seserims gali ką nors 
surasti, nes man pritrūko pinigų jų dovanoms. Juk žinai, aš nei 
dirbu, nei uždirbu. Be pinigų dabar nieko kaip reikiant 
nepadarysi, o aš juk ne rankovė – pati neišsiversiu.  
Tu žinai, kad man Kalėdos nepatinka ir jų nelabai laukiu. Pernai 
net turėjau mintį ignoruoti Kalėdas, bet per daug norėjau dovanų, 
todėl teko įsilieti į šventinį šurmulį. Turbūt dėl tokio mano 
elgesio manęs ir neaplankei pernai. Bet suprask... Pikti žmonės 
irgi žmonės.  
Dar noriu padaryti Tau paslaugą ir papasakoti apie žmones, kurie 
nenusipelno dovanų. Pvz., S. Krekevičius vartoja alkoholį ir 
meluoja, kad išsilaikė teises. 
Gertrūda nesidalina šokoladu su savo draugais, o jos brolis 
Donatas rūko ir keikiasi. Nijolė dirba aukle ir kiekvieną 
antradienio vakarą kankina vargšus vaikus, o Indrė visuomet 
nusirašinėja nuo savo draugių, kurios mano, kad jos yra baisiai 
protingos ir gražios. 
Na štai... Grįžkime prie esmės. Aš labai noriu Tavęs, žilagalvi, 
paprašyti, kad mane aplankytum ir atneštum man viską, ko aš 
noriu. Kad nepamirštum, ko prašiau, sudariau Tau sąrašą. 
Kalėdinių dovanų sąrašas:  

1. Saldainių. 
2. Daug saldainių. 
3. Pinigų. (Juk žinai – šventė smagu, bet reikia turėti 

pinigų). 
4. Sąžinės jausmo, kuris primintų, kad privalau mokytis. 
5. Naujų svarstyklių, kurios rodytų tikslų, mažesnį, svorį. 
6. Knygos „Kaip pasiruošti egzaminams neįdedant darbo 

ir pastangų“. 
7. Sniego. 
8. Kastuvo sniegui valyti, kuris tilptų į bagažinę. 
9. Vaikino, kuris valytų sniegą ir turėtų kastuvą, telpantį  

bagažinėje. 
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10. Bilietų į visus šių metų koncertus.  
11. Egzaminų rezultatų, ne mažesnių nei 95%. 

Ir tai maždaug viskas. Juk išties nėra labai daug...bet jei dar 
sugalvosiu – atsiųsiu Tau kitą laišką. Beje, gali prisijungti mane 
Facebook‘e. Ir svarbiausia, prižadu būti labai gera. 

Su meile, Karolina K., 11 klasės mokinė  

 
Mielas Kalėdų seneli,  

Artėjant svajonių išsipildymo metui, kuomet Jūs, 
mielasis seneli, išeinate į darbą, norėčiau nuolankiai palinkėti 
stiprybės, pildant pienburnių užgaidas. O kadangi dabar Jūs 
skaitote mano laišką, tikriausiai suprantate, kad norų turi ne tik 
vaikai. 
 Sunkūs laikai, seneli Iš to bado dabar bet kuo 
bado, o darbo kaip nėra, taip nėra – visatai visa tai vis tiek. 
Kadangi Jūs, seneli, esate žiauriai geras, norėčiau paprašyti darbo 
vietos Jūsų įmonėje. Žinau, keistai skambės, bet nuo vaikystės 
apie tai svajojau. Kadangi Kalėdos – svajonių išsipildymo metas, 
tai dar norėčiau paprašyti panelės, nes aš vos į klubus – panelės 
išsilaksto po kampus. Nors visuomet tvirtinau, kad į jokias 
amerikas neiškeisiu Lietuvos, bet laikai keičiasi, seneli... 
 Taigi, tikiuosi, perskaitęs mano laišką, 
pagelbėsite man, seneli. Jūs – mano paskutinė viltis... 

Apsimetusi Pauliumi Karolina R., 11 klasės mokinė 
  

Laiškai Kal ėdų seneliui... (ištraukos iš vienuoliktokų darbų) 

Šiais metais aš norėčiau, Kalėdų seneli, labai paprastos dovanėlės 
– daug laimės ir gerų pažymių... (Jurgita) 

Norėčiau, kad Jūs man padovanotumėte proto, kuriuo galėčiau 
kartais pasinaudoti, sąžinės jausmą, kad galėčiau mokytis, gerą 
knygą, kuri padėtų išlaikyti egzaminus, daug saldainių, ilgesnes 
vasaras, dar labai norėčiau sniego ir vaikino, kuris tą sniegą 
nukastų... (Laurita)  

Labai prašau Tavęs padovanoti man katinėlį... Suteiktum laimę 
jam – jis turės šiltus namučius, o aš gražų ir gerą draugą...   
(Kamilė) 
...O kaip Tu laikaisi? Kaip Tavo elniai gyvena? Kaip Tavo 
barzda? Gal perdažyk savo barzdą, nes šįmet baltos spalvos 
plaukai nemadingi...     (Edgardas)  
Dažniausiai visi mes lyginame Jus su kažkokiu stebuklu, nes 
paprastas žmogus negali padaryti tiek daug gerų darbų...                        
(Ilona) 
Nors ir nebuvau šiais metais gera, bet vis dėlto dovanų norėčiau 
paprašyti, kad mano pažįstami žmonės būtų sveiki kaip ridikai.        
(Renata) 
 
Aš norėčiau per Kalėdas gauti daug džiaugsmo, gėrio, meilės ir 
kad nereikėtų su niekuo pyktis. (Virginija) 
 
Aš Kalėdų laukiu ne dėl dovanų, o dėl to, kad tai viena gražiausių 
švenčių metuose. Per Kalėdas man labiausiai patinka puošti 
eglutę ir po ja dėti dovanas savo artimiesiems. (Ignas) 
 
Aš norėčiau Jūsų paprašyti įspūdingų dovanų ne tik man, bet ir 
mano artimiesiems...(Darius B.) 
 

 

Dar noriu paprašyti, kad mano ir visų žmonių, kurie nori normaliai ir 
sąžiningai gyventi, gyvenimas būtų lengvesnis.           (Darius J.) 
 
Pirmiausia norėčiau, kad šalia manęs visada būtų šeima ir 
draugai...Dar norėčiau turėti puikų darbą, kad galėčiau aprūpinti savo 
šeimą...      (Jonas) 
 

Labai norėčiau, kad Tu, Kalėdų seneli, padėtum man įveikti baimę. 
Tu gi žinai, kad prieš šventes reikia papuošti eglutę. Eglutės auga 
miške, o ten gyvena alkani ir baisiai pikti vilkai. Jų aš labiausiai ir 
bijau...      (Jana) 
 
Kalėdų seneli, kai dar mažas buvau, maniau, kad Tu neegzistuoji... 
Dabar žinau, kad Kalėdų seneliai yra du – Tu (tikrasis) ir mano 
mylimi tėvai. Juk būtent jie vaikystėje mane mėgdavo gąsdinti, kad 
naktį nesikelčiau ir nepastebėčiau, kaip jie dovanas po eglute deda...  
(Ernestas) 
 
Štai tokios mintys užplūsta Kalėdų laukiančius dvyliktokus... 
Kalėdos tai gerumo metas, kai žmonės laimingi, laukia stebuklų, kai 
veiduose neblėsta šypsenos. Atrodo, kad žmonės pradeda labiau 
vienas kitą mylėti...     (Margarita) 
 
Kai iki Kalėdų lieka mažiau nei mėnuo, visas parduotuves jau puošia 
įvairūs kalėdiniai žaisliukai, girliandos, žybčiojančios eglutės. Sunku 
išsirinkti, kai aplinkui toks pasakiškas grožis. Norisi visų eglučių, 
žaisliukų, dovanų. Norisi paimti brangų žmogų už rankos ir šėlioti, 
žaisti, pamiršti viską...      (Artūras) 
 
Tėvai nuveda vaikus namo, suguldo į loveles, o patys, šiek tiek 
apsitvarkę, apsimeta Kalėdų seneliais ir deda po eglute dovanėles 
vaikams. Juk taip smagu rytą matyti švytinčius vaikų veidus...      
(Ana) 
 
Pačiu linksmiausiu ir maloniausiu laikotarpiu galima pavadinti 
Kalėdų laukimą. Juk geriausias jausmas, kai lauki kažko gražaus ir 
šilto... Šitą pojūtį dar labiau sustiprina kalėdiniai filmai, muzika, 
sveikinimai ir visi daiktai, primenantys Kalėdas.    (Božena)  
 
Kalėdų belaukiant, darbo yra nemažai. Tačiau argi tai yra svarbiausia. 
Juk Kalėdos būna tik kartą per metus. Ši nuostabi šventė suartina 
visus. Kartais net suteikia stebuklingą progą atsiprašyti...      (Ingrida) 
 
Būtų smagu, kad ir tie vaikai, kurie Kalėdas švenčia ne su tėvais, 
gautų daug daug  dovanų ir būtų laimingi... Kokie brangūs ir 
reikalingi šeimos nariai, supranti tik tada, kai esi labai toli nuo jų...     
(Edvardas)  
 
Ir visgi susėdę su šeima prie gražaus nukrauto gėrybėm šventinio 
stalo pamirštame visus rūpesčius ir vargus. Suprantame, kad buvo 
verta stengtis ir išlaidauti, nes kas kitas, jei ne tokios gražios šventės, 
suburia šeimas, gimines tokį ypatingą vakarą...       (Violeta) 
 
Ir tai bus nuostabiausios Kalėdos, nes gausiu pačią brangiausią 
dovaną gyvenime – savo artimuosius šalia savęs...     (Joana)  
 
Prieš Kalėdas apima jausmas, kad kartu draugiškai galima padaryti 
viską.   (Jonas)  
Kalėdos dar gražesnė šventė, jei turi savo antrą pusę... Juk taip gera 
bučiuotis po žibintu, kai į veidą krinta baltos snaigės, o danguje 
mirga tūstančiai žvaigždžių... (Irina) 
  
 
 
 
 
 

 Sveikinimas 
Kaip pastebėjau, dažniausiai sveikinimus rašo taip: „Sveikinu su 

Kalėdom ir artėjančiais Naujaisiais metais.‘‘ O man visi šie 
banalumai yra įgrisę iki gyvo kaulo. Tad aš noriu kažko neįprasto, 

naujo ir gražaus. Mano neįprastas sveikinimas skambėtų taip: „Nors 
oras ne itin geras ir šiltas, ateina Kalėdos. Tai nuostabi šventė, kai 
visi džiaugiasi dovanomis, kartu būna visa šeima. Tad noriu Jus 
pasveikinti su šia nuostabia švente ir palinkėti šiltų ir linksmų 

švenčių. Linkiu daug daug dovanų ir gerumo.“ 
Ilona SURUDA 



Renginiai, susitikimai, popietės, išvykos... 

Ugniagesiai  lankosi   ir mokykloje 
        2012 m. gruodžio  3 d.  Dieveniškių ugniagesių komanda apsilankė 
Dieveniškių „ Ryto“ vidurinėje mokykloje. Vairuotojas ugniagesys 
Marjanas  Staniulis  6-7 klasių mokiniams papasakojo apie ugniagesių 
darbą, parodė pareigūnų aprangą ir įrankius, maloniai atsakė į 
daugybę  moksleivių klausimų. Mokiniai gerai įsiminė šią pamoką, nes 
ji buvo be galo įdomi. 

     Gintaras  STANIULIS, muzikos mokytojas   

 

 

 

Ugniagesiai pas mus 

Išvyka į Mykolo Romerio Universitetą 
   Gruodžio 7d. 10-12 klasių moksleiviai aplankė Mykolo Romerio 
Universitete organizuojamą renginį „Išsirink profesiją“. 
Moksleiviai turėjo progą susipažinti su MRU siūlomų specialybių 
studijomis ir veikla. Mūsų mokyklos mokiniai lankė teisės, 
informatikos, socialinių mokslų, psichologijos paskaitas. 
Sužinojome, kad MRU teikia puikias galimybes studijoms ir 
savirealizacijai. Taip pat teko papietauti įžymiojoje tarp Vilniaus 
aukštųjų mokyklų valgykloje, taigi pasisotinome ir toliau kibome į 
darbą. Po paskaitų kiekvienas moksleivis išvyko iš universiteto 
įgijęs naujų žinių, įspūdžių, o gal net draugų... ☺                               
Toliau keliavome apsnigtu keliu į kitą mūsų kelionės tikslą - 
Akropolį. Visi labai skirtingai, bet puikiai praleido laiką: 
čiuožinėjimas ant ledo, boulingas, kinas, „šopingas“, restoranai... 
Sutemus grįžome namo pilni gerų emocijų ir prisiminimų. ☺ 
 

 

Visas būrys šeštokų (taip pat ir penktokai, septintokai, aštuntokai ir 
devintokai) gruodžio 7 dieną susėdo į autobusą ir pradėjo kelionę. 
Po dviejų nuobodžių valandų pasiekėme Vilnių ir išvydome 
baltuojančius Katedros bokštus. Pro autobuso langus matėsi ir 
įspūdingai papuošta eglė. Pirmiausia nuėjome į Katedros požemius, 
ten matėme kunigaikščių, karalių, vyskupų karstus, sužinojome daug 
naujų istorinių dalykų, nors kai istorijos mokytoja davė lapus su 
klausimais, ne į visus atsakėme. Dar ėjome į Nacionalinį muziejų,  
ten matėme senų ginklų, drabužių, monetų ir daug kitų dalykų. Po to 
mūsų laukė linksmoji – pramoginė kelionės dalis - Akropolis, visi 
ėjo ten, kur norėjo: į kiną, ant ledo, po parduotuves... Papramogavę 
susitikome sutartoje vietoje ir nuėjome į autobusą. Kai važiavome 
namo, žiūrėjome televizorių, dalijomės įspūdžiais.  Dvi valandos 
pralėkė nepastebimai. 

Kelionė išties buvo įdomi. 
Ilona SURUDA, 6 klasės mokinė 

 

Angelina CVILIK, 12 klasės mokinė 

Išvyka į Vilni ų 

                             Lietuvos  kariuomenės  diena 
        Dieveniškių „ Ryto“ vidurinėje  mokykloje lapkričio 23 –oji  
-   Lietuvos kariuomenės diena . Ši šventė paminėta  mokinių 
būrių rikiuotės konkursu.  Renginį  inicijavo  mokyklos Vaiko 
gerovės komisija ir jaunųjų šaulių būrelio nariai. Konkurso tikslas 
buvo suburti 5-11 klasių  mokinius popamokinei veiklai, 
propaguoti  mokinių fizinį ir bendruomeninį aktyvumą,  ugdyti 
sveiką gyvenseną. 
       Mokiniai ir mokytojai konkursui ruošėsi tris savaites. Po 
pamokų būriai mokėsi  rikiuotės elementų, žygiuoti su skanduote 
ir daina.  
        Susirinkusius  pasveikino  svečiai iš Dieveniškių užkardos : 
vado pavaduotojas majoras   Sigitas  Valainis ir  vyr. specialistas  
Mečislovas Mikalauskas.  Renginio  vedėja istorijos mokytoja 
Rita Berdnikova  pristatė vertinimo komisiją. Ją sudarė  mokyklos 
direktorė Lolita Mikalauskienė, mokytoja Regina Ratkevičienė ir 
svečiai. 
       Pirmieji  pasirodė mokytojai. Būrio vadas mokytojas 
Gintaras Staniulis  ir mokytojos    dėvėjo vienodą uniformą, 
turėjo trispalvę emblemą, atliko visus rikiuotės veiksmus ir 
elementus. 
           Komisijos pirmininkas  majoras Sigitas  Valainis  įteikė 
garbės raštus  trims laimėjusiems būriams : pirmieji buvo 
dešimtokai, antri – devintokai, o trečiąją vietą pelnė mokytojai . 
    Renginys buvo ir patriotiškumo bei pilietiškumo pamoka.   

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos metraštininkė  
 

 

Adventas 
      Adventas - ikikalėdinis laikotarpis, susikaupimo, pasiruošimo 
kūdikėlio Jėzaus gimimo šventei – Kalėdoms.  Advento pradžia 
laikoma šv. Andriejaus šventė arba artimiausias sekmadienis, o   
pabaiga – Kūčių vakaras. 
       Advento simbolis – vainikas su keturiomis žvakėmis.   Pirmą 
savaitę uždegama  viena  žvakė, antrąją – dvi, o kai sužimba visos 
keturios,  jau ir  aišku, kad greitai Kalėdos. 
       Gruodžio 4 d. visa mokyklos bendruomenė susirinko 
mokyklos salėje. 10 ir 12 klasių mokiniai papasakojo apie 
Advento tradicijas, pristatė  šio laikotarpio šventimo istoriją. 
       Šventei pasibaigus mokiniai į klases išsinešė Advento 
vainikus, kuriuos rūpestingai kūrė per technologijų pamokas. 
              

 

Ilona BALEŽENTIENĖ, mokyklos metraštininkė  

Nugalėtojų komandos 

Tokie Kalėdų vainikai papuošė mūsų kabinetus 



 

 

Žiema pradinukų piešiniuose 

Artas Žamoit 1 klasė Jevgenij Semaško 3 klasė Jevgenij Semaško 3 klasė Algirdas Vaikasas 3 klasė Rokas Verbickas 1 klasė 

Vilijamas Šeško 3 klasė 



 

 

Rengiant „Saulėtekį“ bendradarbiavo: 

Oksana DAVLEŠEVIČIENĖ, Ingrida 
STEFANKEVIČIŪTĖ, Ilona SURUDA, 
Angelina CVILIK, Ilona BALEŽENTIENĖ, 
Karolina RAŽEVIČIŪTĖ, Karolina 
KUMIDOR, Gintaras STANIULIS, Irena 
ARDIŠAUSKIENĖ, Olga MARTINKEVIČ 
Maketavo: Jurij VERŽBICKIJ, Artūr 
KARTANOVIČ 

Vienu sakiniu: 

Sveikiname Erviną Ratkevičių tapus Lietuvos Moksleivių Parlamento nariu!!! 

Gruodžio 21 dieną 12 val. mokykloje vyks tradicinis renginys – Kalėdų popietė. Programoje: 
mažųjų spektakliukas, šokėjų pasirodymas, dramos studijos „Arlekinas“ spektaklis „Kūliuko 
Verstuko kelionė“. 

Gruodžio 27  dieną mokykloje Karnavalas ir susitikimas su buvusiais mokyklos mokiniais. 

Kviečiame dalyvauti! 

 
 

Mažųjų kūryba  
 

Eilėraštis draugei Kornelijai 
Vienintelis džiaugsmas Kai nuotykiai tampa 

       Ir laimė tame.  Puikia programa, 
Kai sunkią akimirką  Ir nieks neberūpi, 
Draugė šalia.  Tik laimė tava. 

 
Kai akys pavirsta Kai norisi bėgti, 
Kristalų upe,  Negrįžt niekada, 
Vienintelė draugė, Tik draugė sustabdo 
Supranta mane.  Ir guodžia mane. 

 
Pasaulis juk didelis,  Draugystę suspaudęs 
Laiko mažai.   Laikyk širdyje, 
Kiekvieną akimirką  Ir eidamas drąsiai 
Jaučiame tai.   Neklysk kelyje. 

Dominika LUKAŠEVIČ, 4 klasės mokinė 
 

Eilėraštis  sergančiam Linartukui 
Dievas davė mums gyvybę, bet sveikatos – ne visiems. 

Linartuko nepažįstu ( rodė per TV) – mano jis vienmetis. 
Jam sunku kvėpuoti. 

Kad laimingai augtų, medicinos aparato reikia į pagalbą. 
Visi griebkim mobiliuosius, siųskime aukas! 

Elinga NIKIFOROVA,    2 klasės mokinė  
 

Eilėraštis draugei Dominikai 
Sniegas krinta už langų, 

Eglę puošime kartu. 
Greit Kalėdos, taip smagu! 

Su tavim dalintis gerumu. 
Linksmų Kalėdų tau linkiu. 

Kornelija MACKEVIČIŪTĖ, 4 klasės mokinė 

Eilėraštis draugei Kornelijai 
Vienintelis džiaugsmas Kai nuotykiai tampa 

       Ir laimė tame.  Puikia programa, 
Kai sunkią akimirką  Ir nieks neberūpi, 
Draugė šalia.  Tik laimė tava 
Kai akys pavirsta Kai norisi bėgti, 
Kristalų upe,  Negrįžt niekada, 
Vienintelė draugė, Tik draugė sustabdo 
Supranta mane.  Ir guodžia mane. 

 
Pasaulis juk didelis,  Draugystę suspaudęs 
Laiko mažai.   Laikyk širdyje, 
Kiekvieną akimirką  Ir eidamas drąsiai 
Jaučiame tai.   Neklysk kelyje. 

Dominika LUKAŠEVIČ, 4 klasės mokinė 
 

 

Eilėraštis  sergančiam Linartukui 
Dievas davė mums gyvybę, bet sveikatos – ne visiems. 

Linartuko nepažįstu ( rodė per TV) – mano jis vienmetis. 
Jam sunku kvėpuoti. 

Kad laimingai augtų, medicinos aparato reikia į pagalbą. 
Visi griebkim mobiliuosius, siųskime aukas! 

       Elinga NIKIFOROVA,    2 klasės mokinė  
 

Eilėraštis draugei Dominikai 
Sniegas krinta už langų, 

Eglę puošime kartu. 
Greit Kalėdos, taip smagu! 
Su tavim dalintis gerumu. 
Linksmų Kalėdų tau linkiu. 

Kornelija MACKEVIČIŪTĖ, 4 klasės mokinė 
 

Eilėraštis geriausiai  draugei Dominikai 
Mano draugė – ji kaip saulė. 

Man be jos diena niūri. 
Kai mokykloj susitinkam, 

Šildo šypsena graži. 
Aš su ja pasidalinsiu gražia, papuošta egle. 

Ir baltutę pirmą snaigę 
Mes pagausime drauge.  

Laima VAIKASAITĖ 2 klasė mokinė 
 

Dvyliktokų sveikinimas 
Kai suskambės kalėdiniai varpai ir pasakose pasipuoš 
eglutės, lai užsimirš kasdieniniai vargai ir kils dar noras 
žemėje pabūti. Tegul ištirps žvakučių liepsnose širdžių ledai 
ir šaltas ledo gruodas, ir lai sušvis vėl mūsų veiduose Vilties 
ugnis lyg pranašas paguodos.  

Miela Auklėtoja, 
Sveikiname Jus su Šventomis Kalėdomis. Linkime  Jums 

Kalėdinių varpų skambesio, kasdieninių vargų užmiršimo.  
Taip pat dėkojame Jums už kartu praleistus metus, už 

suteiktą šilumą, palaikymą.                
Mes Jus mylime☺ 

Taip pat kuo nuoširdžiausiai sveikiname visus mokytojus su 
Šv. Kalėdomis☺ 

Nuo 

12-okų☺ 


