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Pelesos vidurinės mokyklos 

Kalėdų belaukiant 
Kalėdų laukimo laikas – šventas laikas. Šviečia papuoštos eglutės, mirga girliandos. Taip norisi 

būti geresniems, užjausti kenčiantį, padėti skurstančiam. Gal net ir lengviau paprašyti pagalbos – 
greičiau supras, nepasijuoks, padės. Žmonės tampa vieni kitiems atlaidesni, jautresni, šiltesni. 

 Gamtoje tvyranti ramybė (po rudens audrų ir vėtrų), nušviesta balta šviesa, kviečia atsisėsti ir 
ramiai apmąstyti per metus nuveiktus visus darbus, numatyti, ką dar reikia padaryti arba padaryti 
geriau. Pabūkime vienas su kitu, būkime jautresni ir atlaidesni, mylėkime savo šeimos narius, 
pasakykime gerą žodį kaimynui, nusišypsokime praeiviui. Ir diena bus gera...  

Linkime, kad ateinantys metai būtų geri! 
 

Jaunųnųjų korespondentų būrelio nariai 

Kai eglės sidabrą barsto 
 

Kai eglės sidabrą barsto, 
Kai kiškiai palydi pusnynais 
Į amžinybę metus, 
Linkėjimai išsipildo! 
Ir norai visi išsipildo! 
Tik reikia labai tikėti 
Tuo, ką kitiems sakai.  
Linkime pačio svarbiausio 
Vienintelio, 
Trokštamo, 
Būtino – 
Stiprybės, kai jėgos senka, 
Gyvybės, kai gresia mirtis. 
Nežaiskime žodžiais, žmonės, 
Nežeiskime vienas kito. 
Geriau savyje pamąstykim, 
Geriau tegu kalba tyla. 

 

 

Linkėjimų laukia pasaulis 
Reikšmingų tarytum įstatymas, 
Galingų lyg amžiaus liepimas, 
Lyg priesaika mūsų – šventų. 
Te norai visi išsipildo! 
Tebūna šviesu ir gera! 
Tik reikia labai tikėti 
Tuo, ką kitiems sakai. 
          (Autorius nežinomas) 

 

lietuvių mokomąja kalba laikraštis                                                 Gruodis, 2016 
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IŠ MOKYKLOS GYVENIMO 
 

            
Svečiuose pas LR prezidentę Dalią Grybauskaitę 

 
Gruodžio 2-ąją, penktadienį, Pelesos vidurinės mokykos 

lietuvių mokomąja kalba mokiniai bei mokytojai 
džiaugsmingai nusiteikę vyko į svečius pas Lietuvos 
Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę, kuri LR 
prezidentūroje susitiko su Baltarusijoje, Lenkijoje, Latvijoje 
ir Kaliningrado srityje veikiančių lietuviškų mokyklų 
mokiniais ir mokytojais.  

Atvykę į prezidentūrą, vaikai buvo suskirstyti į tris 
grupes. Pirmoji grupė, 1-4 klasių mokiniai turėjo užsiėmimus 
su Vikingų kaimu, kurių metu žaidė tradicinius žaidimus. 
Antroji grupė, 5-7 klasių mokiniai  piešė lietuviškų motyvų 

piešinius su dailininkais broliais Gataveckais ir turėjo užsiėmimą su skautais, kurie mokė lietuviškų dainų. 8-12 
klasių mokiniai ėjo į Valstybės pažinimo centrą, kur laukė įdomi ir nepakartojama ekskursija su gidu. 

Po pertraukėlės, kuomet visi užkando ir pailsėjo, mes rinkomės Baltojoje salėje. Čia susirinkusiuosius šiltai 
pasitiko ir sveikino Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. LR vadovė pabrėžė, jog Lietuvai svarbus 
ir reikalingas kiekvienas vaikas, kad ir kur gyventųю 

Šiais metais vaikams įteiktos ypatingos dovanos – Lietuvos moksleivių kurti žaisliukai su asmeniniu laišku, 
kviečiančiu draugauti. 

Prezidentė palinkėjo vaikams, kad su bendraamžiais Lietuvoje užsimezgusi draugystė paskatintų dar labiau 
domėtis Tėvyne, jos tradicijomis ir istorija. Šalies vadovė jauniesiems užsienio lietuviams padovanojo Lietuvos 
nacionalinį atlasą ir knygų jų mokyklų bibliotekoms. 

Visi skaniai papietavę Vilniaus centre įsikūrusiame restorane „Bernelių užeiga“ išvykome į Arkikatedrą 
baziliką, kur mūsų laukė įdomi ekskursija po Arkikatedros požemius. 

Netruko prabėgti diena, kupina daugybės įdomių bei turiningų renginių. Atėjo vakaras, visi kelionės dalyviai 
buvo pavargę, tačiau visi džiaugėsi, kad ir šiais metais apsilankė Lietuvos sostinėje – Vilniuje, susitiko su šalies 
prezidente Dalia Grybauskaite. Šią dieną patirtos malonios akimirkos dar ilgai nepasimirš, juk artėja gražiausios 
metų šventės – šv. Kalėdos ir Naujieji metai.  

Už padovanotą ir puikiai organizuotą kelionę esame dėkingi Lietuvos Respublikos ambasados Minske 
darbuotojams. 

Pradinių klasių mokytoja Justina Vitkovskytė 
______________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Adventinė popietė LR ambasadoje Minske 
Gruodžio 10, šeštadienį, mokyklos mokiniai ir mokytojai 

svečiavomės LR ambasadoje Minske, kur vyko adventinė popietė. 
Į LR ambasadoje taip pat atvyko ir Lydos, Rimdžiūnų, Gardino bei 
Minsko lietuvių bendruomenių vaikai. Džiaugsmingai visus 
pasitiko Lietuvos ambasadorius Baltarusijoje Andrius Pulokas. 

Visi svečiai su dovanomis būrėsi prie eglutės. Mūsų mokyklos 
mokiniai buvo paruošę įtraukiančią, įdomią bei informatyvią 
programą, kurią parengė mokytojos Marina Kuternickaja, Tatjana 
Oleneva ir Marija Matiulevič. Visus vaišinome kūčiukais, su 
geriausiais bei nuoširdžiausiais linkėjimais įteikėme 

ambasadoriui močiučių keptą pyragą ir vaikų pintą adventinį vainiką. Kiti svečiai taip pat buvo gerai pasiruošę. 
Labai žaviai pasirodė Rimdžiūnų mokykla (pasirodymo tema – kartų perimamumas – atrodo rimta, tačiau vedėja 
labai šauniai viską pristatė). 

LR ambasadorius Andrius Pulokas, džiaugdamasis vaikų aktyvumu, linkėjo visiems geros šventiškos 
nuoataikos, visada išlaikyti savo kalbą, papročius. 

Pasistiprinus prie vaišių stalo, maloniai pabendravus, netruko prabėgti laikas, kai atėjo metas išvykti. 
Padėkoję ir atsisveikinę su daugybe malonių įspūdžių išvykome namo. Šis apsilankymas LR ambasadoje tikrai 
buvo malonus, jaukus, šiltas. Visi nekantriai lauksime kito karto. 

“Jaunųjų korespondentų” būrelio vadovas Leonas Ivaško 
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KALĖDŲ TRADICIJOS EUROPOJE 

 

 

 

 
 
Čekijoje daug dėmesio skiriama eglutės puošimui, kuris paprastai vyksta gruodžio 24-osios vakare. 

Šis paros metas vadinamas dosniuoju. Iš pradžių, siekiant sukurti gerą nuotaiką, šeimos nariai dovanoja 
vieni kitiems dovanas. Vėliau visa šeimyna sėda už stalo. Jo centre – keptas karpis su kmynais. Paprastai 
jį perką gyvą, o vėliau jis atsiduria ant stalo. Po vakarienės mėgstama burti. Mėgstamiausias būrimo 
būdas – obuoliais. Jie yra perpjaunami pusiau, jei viduje pasirodo taisyklinga žvaigždė iš sėklyčių – 
ateinantys metai bus laimingi. Kai kurie mėgsta leisti į vandenį graikiškų riešutų kevalus su 
degančiomis žvakėmis. Jei žvakė nenuskęs – visus metus lydės sėkmė. 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
Vokietijoje kalėdinės linksmybės prasideda likus daug laiko iki švenčių. Pagal tradiciją, atsiradusią 

XVI a., paskutinę lapkričio savaitę beveik 200 miestų prasideda šventinės mugės. 
Turgūs užima pagrindinę aikštę prie rotušės. Prekeiviai, pasipuošę įvairiais 
viduramžiškais kostiumais, pardavinėja eglutės žaisliukus, dovanas, imbierinę duoną, 
karštą vyną ir kt. Didžiausia kalėdinė mugė yra Niurnbergo mieste. Čia, kaip senovėje, 
kepa namelius iš imbierinės tešlos, kuriuos apgyvendina žmogeliukais ir žvėreliais iš 
alyvuogių ir razinų. Prieš šeimai sėdant už stalo, vaikai gieda Kalėdų giesmę. Kalėdinė 
vakarienė paprastai labai gausi: kepta žąsis ir riešutų pyragas, marcipanai su 
razinomis. Katalikiškose srityse, ypač Bavarijoje, šventinėmis dienomis gatvėmis 
vaikšto procesijos, dauguma – gąsdinančiai pasipuošę: veidai išteplioti arba pasislėpę 
po raguotomis kaukėmis. 

______________________________________________________________________________________________ 
Ispanijoje Kalėdos būna labai linksmos. Dauguma gyventojų išeina į gatves, 

pasipuošę nacionaliniais kostiumais, visi šoka ir dainuoja. Prieš prasidedant šv. Kalėdų Mišioms yra 
priimta susirinkti prie bažnyčios įėjimo ir šokti susikibus rankomis. Visą naktį būna 
atviros konditerijos gaminių krautuvių durys, kad šventė būtų ne tik  linksma, bet ir 
saldi. Ispanų provincijos labai gerbia savo vietines tradicijas. Pavyzdžiui, Valensijoje 
kalėdinių procesijų metu kartu su žmonėmis eina milžiniškos lėlės, kurios po to 
atlieka įvairius pasirodymus. Alkojos miesto gyventojai paprastai mėgaujasi 
senovinio marionečių teatro „Tirisiti“ pasirodymais.  

___________________________________________________________________________________________ 
Šveicarijoje šventėms pradedama ruoštis likus mėnesiui iki Kalėdų. Ant 

specialaus staliuko dedamas specialus vainikas iš šakų ir gėlių, ant kurio kiekvieną 
sekmadienį statoma po žvakę. Ketvirtos žvakės pasirodymas reiškė artėjančias 
(atėjusias) Kalėdas. Ant kiekvieno šventinio stalo – tradicinė lašiša ir ypatingas troškinys. 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Šaltinis: www. prazd.info 
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LAISVALAIKIUI 

 
      

TAI ĮDOMU                                
 
                    SUJUNK TAŠKUS IR NUSPALVINK 
 

 Didžiausio sniego 
senio rekordas užfiksuotas 
2008 metais Amerikoje, 
Meino valstijoje, Betele. 
Vietiniai gyventojai pastatė 
tokį senį  besmegenį, kurio 
aukštis siekė net 37,2 metrus. 

 
 Sniego senio lipdymas 

atsirado dar XIX a. Tradicinis 
sniego senis turi būti su šiais 
atributais: kibiru ant galvos, 
šluota „rankose“ ir morka 
vietoj nosies. 
 

 Pirmasis stiklinis 
eglutės burbulas buvo 
padarytas Tiuringijoje 
(Saksonijoje, dabar – žemė 
vidurio Vokietijoje) XVI a. 
Masinė eglutės žaisliukų 
gamyba prasidėjo tik nuo XIX 
a. vidurio taip pat 
Saksonijoje. Stiklapūčiai iš 
stiklo pūsdavo žaisliukus, o jų 
padėjėjai pjaustydavo iš 
kartono varpelius, širdeles, 
žvėrelius ir kt., kuriuos po to 
dažydavo ryškiomis 
spalvomis. 

 
 

PELESOS VIDURINĖ MOKYKLA LIETUVIŲ MOKOMĄJA 
KALBA 
Vyriausiasis redaktorius – Leonas Ivaško 
Parengė – “Jaunųjų korespondentų” būrelis  

 
 
 


