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Trys mėnesiai žiemužės 
 
Pro pilką debesį, pro rūko skraistę 
Keliauja mėnesiai vėl trys žiemužės. 
Pabeldus į duris, - prašau įleisti 
Sušilt, kol smarkūs vėjai siaučia, 
ūžia.  
 
Nepagailėjęs švenčių gruodis sėdas 
Arčiau ugnies, išvirt arbatos mėtų 
Su medumi lekiu, puikias Kalėdas - 
Padovanojo, padėkot reikėtų... 
 
O dar - Naujųjų šventė stebuklinga, 
Liepsnelėm žvakės languose sušvitus. 
Na ir tegu, kad šįmet dar nesninga, 
Kad nespeiguotus regim sausio rytus. 
 
Mums Trys Karaliai dovanojo šviesą 
Dienužę link pavasario ilgesnę. 
Kol židinio ugnelė neišvėso,   
Pasidalykim tuo gerumo kąsniu...  
 
Užteks čia vietos ir šauniam vasariui. 
Gal jis balta pūga užmėtys langą? 
Kad žiemužėlės vartelius uždarius,   
Girdėtumėm varpeliai rogių žvanga... 
 
Renata Kuršytė - Lingė 
  

 



Advento kalendorius yra skirtas nuo gruodžio 1dienos skaičiuoti likusias  

24 dienas  iki Kalėdų. Kiekviena kalendoriaus diena paženklinama atskiru 

langeliu ar dėžute – tai priklauso nuo mūsų fantazijos. Tai dienai skirtame 

langelyje  paslepiama dovanėlė, užrašoma prasminga mintis ar linkėjimas. 

Kalendoriaus dėka Kalėdų laukimas mokinukams tampa džiaugsmingas ir 

įdomus, atnešantis netikėtą staigmeną ar dovanėlę.

  Pasidžiaukime gražiais kalendoriais, papuošusiais pradinukų klasės 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Kalėdų metas pripildytas nuoširdumo, švelnumo, 
maloningumo, jautrumo, tikros meilės, spinduliuojančios 
šviesos, vidinio tvirtumo, vilties ir tikėjimo žmogaus 
gerumu ir geresniu pasauliu. 
 
 

http://www.manokaledos.lt/kaledos.html
http://www.manokaledos.lt/kaledines-dovanos.html
http://www.manokaledos.lt/kalediniai-sveikinimai.html
http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj1oP7ho77YAhVSGsAKHcFABEoQjRwIBw&url=http://clipart-library.com/animated-christmas-cliparts.html&psig=AOvVaw0I-87FyitT7Pl3_bDzc9n8&ust=1515154234977543


 

 
Kasmet gruodis yra ypatingas metas mokykloje. Tai gražiausių metų 

švenčių – Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų – laukimo laikotarpis. Tai 

metas, kai visi drauge – mokiniai ir mokytojai – dirbo skleisdami gerą 

nuotaiką ir nuoširdumą. Visi kartu puošėme klases, gaminome kalėdines 

dekoracijas,  rašėme sveikinimus artimiesiems bei laiškus Kalėdų 

Seneliui. Su mokinukais kalbėjomės apie lietuvių tradicijas Advento 

laikotarpiu, gamtos ciklą, taip pat  bandėme giedoti adventines giesmes.  

Visi vaikai nekantriai laukė susitikimo su Kalėdų Seneliu Švenčionėlių progimnazijoje.  

Priešmokyklinukus, pirmokus ir antrokus mokyklos aktų salėje linksmino Pepė Ilgakojinė ir Kalėdų 

Senelis, atvykęs iš tolimosios Laplandijos.  

Ketvirtokai  kartu su mokytojomis keliavo į Paukščių kaimą, kur dalyvavo įdomioje edukacinėje 

programoje, linksminosi ir žaidė kartu su jų laukusiu Kalėdų Seneliu. Paukščių kaimas yra įsikūręs 

Ignalinos rajone, Cijonų kaime. Tai vieta, kur  kiekvienas gali pamatyti daugiau paukščių, nei kada nors 

yra matęs ir išgirsti daugiau jų balsų, nei kada nors  girdėjęs. Sakoma: ,,Jei trokšti laimės, Laimės paukštė 

gyvena Cijonuose“. 

Trečiokėliai keliavo pas Kalėdų Senelį į Anykščių Arklio muziejų, pakeliui aplankydami Siauruko 

muziejų. Pasivažinėję rankine drezina ir triračiu, mokinukai skubėjo ,,Prie 

balto Kūčių stalo“ .  
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2018-01-10  PASIKALBĖJIMAS SU RAŠYTOJA ILONA 

EŽERINYTE 

 Sausio 10 dieną Švenčionėlių progimnazijos trečiokai miesto bibliotekoje susitiko su 

rašytoja Ilona Ežerinyte. 

 Balandžio 2 d. Vaikų knygos dienos šventės metu kasmet karūnuojamas rašytojas, kurio 

knyga išrenkama geriausia vaikams ir paaugliams. Šiemet Knygų karaliaus karūna teko 

Ilonai Ežerinytei už knygą „Sutikti eidą“. Bet ne vien apie šią knygą vaikams pasakojo 

rašytoja. Ji pristatė savo naująją knygą „Šunojaus diena“.  

          Interviu su rašytoja Ilona Ežerinyte 

 

Ar įmanoma parašyti tokią istoriją, kaip „Šunojaus 

diena“, neturint savo augintinio? 

 Ilona Ežerinytė: ,,Istoriją įkvėpė berniuko, kurio nepažįstu, 

šuo ir katė, kurių nepažįstu. Be abejo, prisidėjo ir mano šunys, 

ir katės. Neturint augintinio ne tik kad rašyti – tiesiog gyventi 

neįmanoma! Žmogus būtinai turi dalintis su kuo nors gerumu. 

Jei nesidalina, gerumas nyksta, nyksta... ir visai dingsta. 

Geriausi gerumo dalinimosi mokytojai yra gyvūnai. Nežinau, 

kodėl ne žmonės... Gal, kad žmonės dažniau sako: „Ne dabar. 

Dabar neturiu laiko...?“ O dėkingi gyvūnai visuomet leidžiasi glostomi.“  

 

Ką vaikystėje labiausiai mėgdavote žaisti?   
Ilona Ežerinytė: ,,Kadangi dažnai tenka atsakyti į šį klausimą, negaliu meluoti ir sakau vis tą patį 

atsakymą.. Vaikystėje mėgau žaisti slėpynių, nors tai pats liūdniausias žaidimas pasaulyje.  Jei 

gerai pasislepi, tavęs iš pradžių neranda, o paskui ir nebeieško, taip ir tūnai vienas arba eini 

pasiduot.“ 

 

Rašytoja labai nustebo  sužinojusi, jog Švenčionėliuose gyvena žmonės, turintys Ežerinių 

pavardę.  

 

Jūsų graži pavardė. Ar jaučiate ypatingą ryšį su ežerais?  

Ilona Ežerinytė: ,,Didelė nesėkmė – vandenį mėgstu, bet gilyn plaukti bijau.Turbūt protėvis 

Ežerinis traukia mane gelmėn, nors tu ką.. O ežerai Lietuvoje gražūs. Ypač paviršius – patiestas 

paveikslas, ne kitaip“. 

 

Kas jūs širdyje – rašytoja, mokytoja, smalsi mergaitė? Gal 

dar kas nors? 

 Ilona Ežerinytė: ,,Žmonės sako, kad esu svajotoja, ir sako tai 

suraukę antakius, piktai. Iš pradžių dėl to krimsdavausi, bet 

dabar tik juokas ima. Esu girdėjusi kur kas rimtesnių profesijų 

už svajotoją.“  
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Lietuva 27-ąjį kartą minėjo Laisvės gynėjų dieną 

 

   Sausio 13-osios minėjimas  Švenčionėlių 

progimnazijoje prasidėjo uždegant žvakeles 

žuvusiems už Lietuvą atminti. Mokykla 

prisidėjo prie Lietuvos Respublikos mastu 

organizuojamos pilietinės akcijos "Atmintis 

gyva, nes liudija". Dešimčiai minučių 

kabinetuose buvo išjungtos šviesos, mokytojai 

su mokiniais rinkosi mokyklos koridoriuje, kur 

tylos minute paminėjo žuvusiuosius. Klasėse 

kalbėjosi apie tos dienos svarbą Lietuvai, 

dalinosi prisiminimais. 

Per kitas pamokas mokiniai sužinojo daugiau 

apie žuvusiųjų 1991-ųjų Sausio 13 - ąją 

pasiaukojantį ryžtą, drąsą. Mokiniai susidomėję 

žiūrėjo skaidres,  dokumentinius filmus, apmąstė 

didvyriško poelgio svarbą. 

 

 
 

Pradinukai papuošė savo klasių duris neužmirštuolėmis, kurias pasigamino patys. 

Po žiedą prisisegė prie krūtinės. Mokinukai piešė piešinius, susijusius su Sausio 

13-osios įvykiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vasario 16-oji – pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos 

data. 1918 metais įkurta nepriklausoma moderni piliečių 

valstybė, kurią turėjo valdyti demokratiškai išrinkta valdžia, 

ir kartu simboliškai atgaivinta senojoje Lietuvoje (1253–

1795 metai) puoselėta Lietuvos valstybingumo tradicija. 

2018 m. vasario 16 d. šventėme modernios Lietuvos gimimą. Ši data lyg tiltas sujungia 1253 m. 

liepos 6 d. gimusią senąją Lietuvą ir 1990 m. kovo 11 d. atkurtą nepriklausomą Lietuvą. Be 

Vasario 16-osios nebūtų Kovo 11-osios ir jos sėkmės istorijos. 

 Mūsų progimnazijos pradinukai kartu su mokytojomis Lietuvai skyrė savo darbelius, eilėraščius, 

dailyraščiu rašytus žodžius Tėvynei. Šventę vainikavo mokytojos Jekaterinos Matulevičienės 

puikiai organizuota ,,Tautinių šokių mugė“. 
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 Išspręsk kryžiažodį pirmas (pirma) ir gauk prizą 
 

1.Miestelis, kuriame yra garsi senovinė pilis. 

2. Lietuvos kurortas. 

3.Kas buvo drąsusis Eicho? 

4. Lietuvaičių ilgos, geltonos....  

5.Pasakotojų užrašyti........ 

6.Miestas vakarinėje Lietuvos dalyje, vakariniame Minijos 

krante. 

7. Žurnalas ,,Gimtasis ......“ 

8.Mažas akmuo. 

9.Mažybinis Ievos vardas. 

10. Kas moko vaikus mokykloje? 

11 Jis......... į universitetą. 

12. Režisierius, aktorius, muzikantas, kompozitorius ........... Bareikis 

13.Supustytos smėlio ....... 

14. Klausimai iš esmės. 

15.Vieta tarp salų. 

16. Žydi plukės ir ..... 

17. Miestas šiaurinėje Lietuvos dalyje, kuriame yra svarbus geležinkelio mazgas. 

18. Didelė yra ranka, o maža - ....... 

19. Didžiausias dirbtinis vandens telkinys Lietuvoje – Kauno ......... 
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                                                 UŽGAVĖNĖS 

 

 

 

 
 

SVARBIAUSI UŽGAVĖNIŲ 

ELEMENTAI 

  

Vaišės 

Per Užgavėnes ypatingas 

dėmesys skirtas sočiam 

valgymui. Sotumas turėjo 

lemti gerus metus. Ritualiniai 

Užgavėnių patiekalai visoje 

Lietuvoje buvo kiauliena ir 

blynai, vėliau – spurgos. 

Valgydavo per Užgavėnes nuo 

7 iki 12 kartų. Kiekvieną kartą 

reikėjo sočiai pavalgyti, kad 

būtum „sotus ir riebus per 

visus metus“. 

Būrimai, spėjimai 

Net ir pačios ankstyviausios Užgavėnės buvo laikomos pavasario pradžia, todėl stengdavosi 

paspartinti pavasario pradžią, arimą ir vasarojaus sėją.  

Stebėta, koks Užgavėnių oras: 

- jei sausa, tai ir pavasaris būsiąs sausas;  

- jei oras drėgnas, manyta, kad javai gerai derės, todėl bus galima sėti bet kurioje vietoje;  

- jei saulėtas rytas, reikią sėti ankstyvuosius linus, o jei diena apniukusi, tai linai visai 

nederėsią. 

Persirengėlių vaikštynės 

Svarbiausias Užgavėnių paprotys – persirengėlių vaikštynės, dainos, muzika, šokiai, juokas, 

vaišinimasis blynais. Paprastai vyrai rengdavosi moterimis, o moterys – vyrais.  

Persirengėliai rengdavo senbernio piršlybas. Būdavo keliamos „ubagų vestuvės“, nešiojamas 

numirėlis – laidotuvių ceremonija. Žemaitijoje labiau mėgstamos groteskinės žmonių ir 

gyvūnų kaukės, Aukštaitijoje – gyvulių.     

         Dažniausiai per Užgavėnes vaikščiodavo persirengėliai:  

Žydai 

Elgetos ir čigonai 

Arklys 

Ožys 

Gervė 

Malpa (beždžionė) 

Giltinė 

Velnias 

 

Laikraštį leidžia mokiniai: Ieva Pileckytė, Nikita 

Ševčenko, Karolina Lavrinovič, Robert 

Renkatišek, Agnius Tracevičius, Mantas 

Bytautas, Lukas Varnas, Ernestas Karklelis, 

Norbertas Streikus, Nikita Mastianica, Paulius 

Ivanov 

 

Medžiagą laikraščiui galite siųsti el. paštu: 

spavliukeviciene@gmail.com 

http://www.google.lt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOr-mi65XZAhXsK8AKHTX3AYkQjRx6BAgAEAY&url=http://atviras-langas.blogspot.com/2012/02/uzgavenes_20.html&psig=AOvVaw3V1rNTDzMSPv5ZXHTfKS1v&ust=1518162775841258

