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JAUKIŲ, PRASMINGŲ, ŠILTŲ  ŠVENČIŲ IR  

REZULTATYVIŲ ATEINANČIŲ METŲ! 

Gimnazijos laikraščio redakcija 

Dažnai žmonės gyvena atvirkščią gyvenimą: siekia 

turėti daugiau daiktų arba pinigų, kad už juos ga-

lėtų gauti, ko nori, ir tapti laimingesni. Taigi jie 

keliauja atvirkščia kryptimi. Juk pirmiausia turite 

būti tuo, kas iš tikrųjų esate, tik tada daryti tai, ką 

jums reikia daryti, kad turėtumėte, ko norite. 

               Margaret Young 

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 
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Administracijos  

darbuotojų  

sveikinimo  

žodis gimnazijos  

bendruomenei 
 

 

Tegul artėjančių  

Kalėdų dvasia  

išsaugo mūsų  

tikėjimo jautrumą 

ir tikrumą, tegul  

kiekvieno mūsų  

širdies Kalėdos  

tampa džiaugsmo 

šaltiniu ir sielos  

namais mūsų  

artimiesiems. 

 Šiltos ir tikros  

mūsų mintys ir  

žodžiai lai tampa 

maža liepsnele  

visiems, ieškan-

tiems stebuklo  

Kalėdų rytą... 

 

Sekmadienio popietę paskambinęs bičiulis pakvietė drauge nueiti į mišias. Bernardi-

nių bažnyčioje. Pasakiau, kad labai norėčiau, tačiau mandagiai atsisakiau, mat visas 

buvau paskendęs rūpesčiuose, neturėjau laiko, skubėjau... 

Akimirką tapo nesmagu, išgirdus savo paties žodžius – juk prisipažinau neturįs laiko 

savo sielai, tačiau tuojau pat nuvijau šalin šias mintis, nusprendęs, kad Dievas mane 

supras – sielos reikalams juk turėsiu visą amžinybę, o žemiškieji, nors palyginti ir ne 

itin didingi, rūpesčiai rūpestėliai negali laukti – jie  svarbūs ir turi būti atlikti šian-

dien.  

Toks argumentas mane visiškai patenkino, tad neprisiminiau šio sekmadienio įvykio 

iki vakardienos. Kai kitas bičiulis manęs paprašė paslaugos. Net ne paslaugos – tik 

kelias valandas pabūti drauge. Mat norėjo pasitarti. O greičiausiai – net ne mano 

išmintingų patarimų pasiklausyti, o tik išsikalbėti  apie tai, kas skauda, kas temdo 

akis, neleidžia ramiai gyventi, tik pajusti palaikymą, draugišką, užjaučiantį žvilgsnį... 

Pasakiau jam, kad – be abejo; kad tam ir egzistuoja draugai, tačiau paprašiau tą 

nuoširdų draugų pokalbį nukelti bent savaitėlei vėliau – mat velniškai kažkur skubė-

jau, buvau užgultas neatidėliojamų darbų ... 

Ir vėl nieko maldyti savo sąžinę. Kad nesu išminčius, nei kunigas, nei psichologas, 

svetimas bėdas gebantis gliaudyti it riešutus.... Kad, be manęs, anas draugas juk turi 

ir daugiau bičiulių , kurie galbūt mažiau užsilakstę , mažiau reikalų genami nei aš. 

Galu gale juk jo bėdos – neapibrėžtos laiku, neprivalančios tilpti į terminus, o mano 

rūpesčiai – tiksliomis valandomis ir minutėmis raudona spalva įrašyti dienotvarkėje. 

Šiandien eidamas į darbą stabtelėjau prie geltonai it Vincento van Gogho paveikslai 

rėkiančio klevo, su kiekvienu vėjo gūsiu beriančio lapus ant pro šalį lekiančių pra-

bangių automobilių, į atlapus šiukšlių konteinerius, mokyklon skubančiomis mergai-

tėms i plaukus, į savo pačių atspindžius balose... 

Labai labai norėjau sustoti po tuo auksu besitaškančiu medžiu. Žiūrėti į jį, kol nebe-

liks nė vieno lapo ant šakų, drauge 

su kiekvienu nukrentančiu vis ką 

nors prisiminti, ištraukti iš nebūties 

kaip mažą, tik vienam man vertę 

turintį aukso gabaliuką, sudėlioti iš 

jų, nelyginant iš gražių šukelių, savo 

išsibarsčiusį, prasprūdusį pro pirštus 

gyvenimą, kurio nespėju pamatyti, 

nespėjau pasigėrėti, įvertinti, išgy-

venti... 

Tik štai atsidusęs nusigręžiau ir, 

paspartinęs žingsnį, nukulniavau 

tolyn – ilgiau stoviniuoti prie medžio 

tiesiog negalėjau sau leisti, nežmo-

niškai skubėjau, pareigos ginė pir-

myn it botagai. Nuo byrančių klevo 

lapų, nuo bičiulių šilumos, pats nuo 

savęs toldamas dar pagalvojau – o 

ar lauks ji, kol rasiu jiems laiko ar 

kol įstengsiu suvokti, kad pas juos – 

ne nuo jų verta eiti ? 

Medis išbarstys savo auksą ir be 

manęs. Ir be manęs draugas sugebės 

išsilaižyti žaizdas. Dievas ir be 

manęs ras su kuo švęsti duonos ir 

vyno stebuklą. Ir supras, nė vienas 

nekaltins, kad nebuvau šalia.  

Tik štai – jei kada nors, visų šio pasaulio greitkelių pabaigoje kas nors paklaus ką 

veikiau, kam atidaviau visą savo gyvenimą, atsakymas tebus juokingai, o drauge ir 

graudžiai apgailėtinas: 

,,Skubėjau...“ R. Stankevičius. Betliejaus avytė  

Kažkur skubėjau 

 

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 
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Mūsų gimnazijai - šešiolika! 

Gruodžio 19-ąją mūsų mokykloje 

vyks šešioliktojo gimnazijos gimtadienio šventė. 

Turbūt nėra žmogaus, kuris šiuo metu neprisidėtų 

prie artėjančio įvykio. O tam, jog suprastume, 

kam vis dėlto čia reikia ruoštis, trumpai papasa-

kosiu mokyklos istoriją.  

Mūsų mokyklos istorija skaičiuoja-

ma nuo 1975 metų, liepos mėnesio, kai prie nau-

jai nutiestos gatvės ėmė kilti vidurinės mokyklos 

pamatai, sienos. Tik šiek tiek daugiau nei po me-

tų išaušo rugsėjo pirmoji, kurios metu miesto są-

raše atsirado dar viena mokykla – iškilmingai 

duris atvėrė, tuo metu, 22 – oji mokymo įstaiga. 

Pirmąja direktore buvo paskirta Janina Rudzins-

kienė, kuri puikiai susitvarkė su savo pareigomis. 

Po 11 metų jos vietą perėmė kita moteris, Angelė 

Vaičekauskaitė, kuriai sekėsi dar geriau. Ji buvo 

reikli, kupina energijos, sugebanti vadovauti ir 

pasišvęsti mokyklos gerovei. Būtent šios direkto-

rės dėka mūsų mokykloje atidarytas vienas iš pir-

mųjų visoje Klaipėdoje informatikos kabinetų. 

Taip pat padedant mokiniams buvo išrinktas ir 

vardas vidurinei mokyklai – 22 – uoju numeriu 

vadinama švietimo įstaiga, pavadinta tikrai klai-

pėdietišku vardu – „Vėtrungė“. 

1993 metais mokyklai ėmė vado-

vauti jau visiems puikiai pažįstamas direktorius 

Ramvydas Juška. Už mokyklos vairo sėdo visai 

kitokio, vyriško, mąstymo, daugybės naujų idėjų 

kupinas vadovas. Direktoriaus įgūdžiai bei mo-

kyklos kolektyvo darna sulaukė tinkamo pripaži-

nimo – po dviejų metų laimėtas konkursas leido 

mokyklai atidaryti ir gimnazines klases. Pirmai-

siais metais surinkti 48 mokiniai, padalyti į dvi 

klases. Joms vadovauti paskirtos mokytojos E. 

Kvasienė ir N. Globienė. Antroji mokytoja, kaip 

žinote, iki šiol moko mūsų mokykloje, todėl tai 

puiki galimybė kokią dieną prieiti ir paklausti 

apie tai, kokia gi buvo ta pirmoji klasė, kas pasi-

keitė nuo tų metų. 

Tačiau pora gimnazinėmis vadina-

mų klasių nebuvo vienintelis mokyklos siekis. Ji 

taip pat norėjo tapti gimnazija, todėl nuo 1996 

metų mokykloje nebebuvo forumuojamos pradi-

nės klasės, bendruomėnė ėmė vis labiau ruoštis 

statuso keitimui. Ir 1998 metų gegužės 8 dieną 

galutinis tikslas pasiektas – Švietimo ir mokslo 

ministerijos nutarimu mokykla paskelbta gimna-

zija! Tais pačiais metais visi suskubo įrodyti, jog 

jie verti šio vardo – vienas iš pirmosios laidos 

mokinių, N. Kaučikas, sukūrė mokyklos himną, 

taip pat pačių mokinių iniciatyva įvesta uniforma 

– mėlynos spalvos švarkai. 1999 metais buvo iš-

leista pirmoji mokinių laida.  

Nuo to laiko neatsitiko nieko perne-

lyg drastiško, tačiau vos prieš šešerius metus bu-

vo sutvarkyta mokyklos išorė ir vidus. Taip pat 

gimnazijai teko patirti ne vieną auditą. Tačiau 

visus juos mokykla įveikė, kartu pasižymėdama 

puikiais pasiekimais. Taip vis įrodydama, jog 

mes „Vėtrungės“ gimnazijos vardo nusipelnėme 

ir mokame jį ginti. Todėl šiuos, šešioliktus metus, 

bei daugybę kitų ateinančių paverskime tokiais 

metais, jog visi susižavėjimo kupinais balsais 

kartotų: „Štai čia - tikra Gimnazija!“ 

Gabija Pragulbeckytė 2a 

Su gimtadieniu, ,,Vėtrunge”! 
                                      

Nuotrauka iš gimnazijos laikraščio  archyvo 
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Šv. Kūčios man - gražiausia metų šventė. O gal ir daugiau nei šiaip šventė. Tai 

metas, kai  visa šeima susirinkusi kartu prie stalo gali mėgautis mamos ruoštais valgiais, 

kurių dažniausiai būna daugiau nei dvylika, ir močiutės keptais imbieriniais sausainiais, 

kurių kvapą ir skonį vėliau atsimenu labai ilgai. Mūsų šeimos Kūčių tradicijos neapsieina 

ir be burtų. Ir vašką į vandenį lašinam, kad nuspėtume, kokie bus ateinantys metai, ir šiau-

dus iš po staltiesės traukiam, kuriuos kaip tyčia mama pakiša tik storus ir ilgus, kad gyve-

nimas sotus, turtingas ir ilgas būtų.  

Visus metus laukiu tos akimirkos, kai papuošti namai ima kvepėti eglutės spyg-

liais, vanile, gvazdikėliais, mandarinais, šienu po staltiese ir mamos ruoštu maistu. Tai pats 

gardžiausias kvapas. O iki tos akimirkos laikas dažniausiai būna pripildytas skubėjimo ir 

noro kuo daugiau padaryti. Tik prieš šventes imu suvokti, kad įsisukusi į savo rūpesčių ratą 

nepastebiu nieko aplink. Vis galvoje sukasi A.Saint Egziuperi „Mažajame prince“ skaityta 

mintis: ''Matyti galima tik širdimi, tai kas svarbiausia, nematoma akimis''. Žinoma, šventės 

nesukurs joks kalendorius, nes ją turi 

jausti savo širdyje, todėl bent tuo 

metu stengiuosi  pasidžiaugti šventi-

ne nuotaika, pastebėti krintančias 

snaiges, padovanoti po mielą smulk-

meną savo artimiems žmonėms ir 

rasti progą pasakyti,  kaip stipriai 

juos myliu.  

Ar reikėtų laikytis pasninko? 

Adventas -  tai laukimo laikotarpis iki Kristaus gimimo arba Kalėdų. Advento metu dauge-

lis krikščionių laikosi pasninko. Religijose pasninkas reiškia žmogaus norą susitaikyti su 

Dievu, išvengti artėjančios bausmės arba gailėjimąsi dėl padarytos žalos. Bet ar kiekvienas 

žino, kas yra pasninkas ir kaip jo reikėtų laikytis? 

  Daug kas mano, kad pasninkas yra tik mėsos, pieno produktų nevartojimas. Tačiau drįsta-

me teigti, kad tai tik dalis pasninko. Pirmiausia, pasnininkas -  tai tam tikrą laiko tarpą 

trunkantis susilaikymas nuo kai kurių gėrimų bei maisto produktų, pramogų. Pasninko 

metu nederėtų pramogauti. Vis dėlto pagrindinė pasninko reikšmė yra suartėjimas su Die-

vu. Pasninko įstatymas įpareigoja visus pilnamečius iki šešiasdešimties metų. Vaikai nėra 

saistomi pasninko įstatymo, taip pat išimtys taikomos ligoniams, nėščiosioms, sunkiai dir-

bantiems asmenims. Įdomu tai, kad keletas mokslinių tyrimų rodo, kad pasninkavimas gali 

turėti teigiamos įtakos širdies ligų rizikai sumažinti ar padėti sumažinti kūno riebalų kiekį. 

Krikščionių pasninką III a. pradėjo reguliuoti Bažnyčia. Būna trumpieji ir ilgieji pasninkai 

– priešvelykinė gavėnia, prieškalėdinis Adventas. Advento pasninkas prasideda artimiau-

sią sekmadienį, Šv. Andriejaus dieną (lapkričio 30d.), o baigiasi gruodžio 25-ąją dieną. 

Krikščionys pasninko laikosi kiekvieną penktadienį ir Šv. Kūčių vakarą. 

   Pasninkas yra pasirinktinas, bet jo laikymasis ir puoselėjimas padeda išlaikyti krikščio-

niškąsias tradicijas. Deja, mes pasninko laikomės tik per Kūčias, bet raginame kartu su 

mumis pradėti jo laikytis kiekvieną penktadienį ir vietoj to, kad eitume pasilinksminti, 

prisiminkime savo tėvų ir senelių tradicijas, nes jei neliks mūsų tradicijų, tai neliks ir mūsų 

tautos. Galiausiai, linkime smagiai, prasmingai, taip pat sveikai praleisti šventes bei atosto-

gas. Ir kad jos ilgai išliktų Jūsų atmintyje. 

Ką man reiškia Kūčios 

Augustė Krutikovaitė 2c 

Etnorato nariai D. Kučinskis, L. Kuizinas 2c  

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 

Ar žinote, kaip 

rašomi švenčių 

pavadinimai? 

 

Paskutinėmis gruodžio 

dienomis gausu švenčių 

ir renginių. Pagal 

bendrąsias taisykles 

švenčių pavadinimai 

pradedami didžiąja 

raide, 

pvz., Kūčios, Kalėdos, 

Naujieji metai,Trys 

karaliai. Pažyminiai 

rašomi mažąja raide, 

pvz., ramios 

Kūčios, šventos 

Kalėdos,linksmi 

Naujieji metai. 

Mokyklose ir darželiuo-

se rengiamos šventės 

vadinamos Kalėdų 

eglutėmis, o 

suaugusiųjų šventės –

 naujametiniais 

vakarais, karnavalais,

maskaradais (šventei 

pavadinti netinkamas 

žodis fiesta – neteiktina 

svetimybė iš ispanų 

kalbos). 

Parengė Vilma 

Zubaitienė 
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Štai ir vėl artėja gražiausios metų šventės, kuomet visi šeimos nariai 

susėda prie vieno stalo, pamiršta visus pykčius ir nuoskaudas. Aplink 

dvelkia šilto pieno, cinamono ir imbierinių sausainių kvapas. Visi lau-

kia dovanų ir puošia eglutes. Gimnazijoje jau irgi jaučiama kalėdinė 

nuotaika. Visi aptingsta, mat jau juntamos artėjančios atostogos. 

Tad teiraujuosi mokytojų apie tai, kaip jie ruošiasi švęsti Kalėdas. 

 

Ar tikite Kalėdų Seneliu? 

„Ne tik Seneliu, bet ir Snieguole!“ – juokauja Jurgita Stakauskaitė. 

„Taip. Juk jis gyvena Laplandijoje“, – pašmaikštauja Indrė Rimkienė. 

„ Tikiu jo dvasine galia“, – pagalvojusi atsako Inga Leonavičienė. 

 

Ar jau pasipuošėte Kalėdų eglutę? 

„Pasipuošiau, bet ne eglutę“, – paslaptingai atsako vienas iš mokytojų. 

„Turbūt prieš savaitę, bet reikėtų Kūčių vakarą...“ – susimąsčiusi pasako Jurgita Stakauskaitė. 

 

Ko tikitės gauti dovanų? Gal jau kas „krito į akį“? 

„Šuniuką!“ – iškart pasako viena mokytoja. 

„Kokios Kalėdos be dovanų?! Tikiuosi jų. Džiaugiuosi bet kokia dovana, ypač jei ji netikėta.“ -  nuoširdžiai teigia 

Regina Mickutė. 

Su kuo švęsite Kalėdas? 

„Su šeima ir artimaisiais“, – atsako visi, tarsi susitarę. 

 

Kokia šventė Jums patinka labiau - Kalėdos ar Kūčios? 

„Kūčios, nes daugiau prasmės. Kalėdos – vaikų džiaugsmas ir didelė krūva dovanų“, – atsako pagalvojusi Inga Leo-

navičienė.  

Mokytojai Ingai antrina ir Jurgita Stakauskaitė: 

„ Kūčios, nes nieko nėra geriau nei jaukus vakaras su šeima.“ 

„ Abi šventės man patinka. Kūčios -  ramios, vyksta pasiruošimas šventėms. Kalėdos – linksmesnė šventė. Atvyksta 

draugai, daugiau linksminimosi, šurmulio“, – sako Indrė Rimkienė. Jai pritaria ir kiti mokytojai, laikydami Kalėdas 

ir Kūčias viena nuo kitos neatsiejama švente. 

 

Gal planuojate kur išvykti švęsti Kalėdų? 

„Taip. Važiuosiu pas artimuosius į gimtąjį miestelį“, – atsako istorijos mokytoja. 

„Svajoju Kalėdas kada nors sutikti mažame Šveicarijos miestelyje“, – svajingai atsako mokytoja Inga. 

 

Papasakokite apie savo linksmiausias Kalėdas. 

„Sesės gimtadienis. Jai 25-eri. Kaukių šventė. Visi svečiai persirengę jūros gyvūnais. Buvo daug žaidimų, linksmy-

bių, šokių, juoko“, – su šypsena veide atsako Solvita Dimienė. 

„Linksmiausios būdavo vaikystėje, nes dar tikėjau Kalėdų Seneliu. Žinau, kad visada su seserimi puošdavome na-

mus savo pačių pasigamintomis girliandomis, žaisliukais. Namai, ko gero, tuo metu panašėjo į šiukšlyną ( nes snai-

ges karpydavome iš laikraščių ), bet tas ruošimosi džiaugsmas atpirkdavo visus trūkumus...“ – panirusi į prisimini-

mus pasakoja mokytoja Regina. 

 

Ar Jūsų šeimoje laikomasi kokių nors Kalėdų tradicijų? Papasakokite. 

„Dalyvaujame rytinėse mišiose ir pietavimas visos šeimos prie bendro stalo – būtina sąlyga. Dovanų traukimas iš 

židinio – kita atrakcijos dalis. Žaidimai kieme, kai už lango daug sniego, įdomiausia šventės „vinis...“  – rimtai atsa-

ko Inga Leonavičienė. 

„ Keičiamės Kalėdų dovanomis“, – taria mokytoja Jurgita. 

„Per Kalėdas tradiciškai su visa šeima nueisime į bažnyčią, ruošime Kalėdų stalą, kepsime ir dekoruosime imbieri-

nius sausainius, žaisim žaidimus, bursimės ir lauksim Kalėdų Senelio“, – su šypsena atsako Indrė Rimkienė. 

Labai dėkoju mokytojams, radusiems laiko pasidalinti savo mintimis. O visiems kitiems linkiu sėk-

mingai sutikti didžiąsias metų šventes su tais, kas Jums svarbūs. 

Kaip mokytojai švenčia Kalėdas? 

Erikas Valnickis 2e  

Nuotrauka žurnalistų būrelio narių 
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Ką pasakytų snaigė, 

Krisdama žemyn 

Iš ledinio dangaus? 

Ką pasakytų lietus, 

Tirpindamas sniegą 

Nuo kelio plataus? 

Sakytų, manau, 'Tu 

grožėkis, 

Mylėk ir gerėkis 

vaizdu, kol gali' 

Nes viskas, kas tyra, 

kas žavi, 

Jie visad išnyksta - 

nėra amžini. 

Snieguotom naktim 

taip ramu, taip 

gražu, taip tylu, 

Palaiminga ir gera. 

Languos - 

paveikslėliai, 

žvakidės, lemputės, 

Eglučių žaisliukai 

vis dega. 

Nebėkim nuo prae-

ities - ateities pasi-

tikti skubėkim, 

Kalėdų metu at-

leiskim, pamirškim, 

kas bloga, 

Kam reikia- 

padėkim.           

 

Egidija Galginaitė 

3f 

Nuotraukos autorius AiŠi Photography  

Rankų darbo dovana  

Ar jaučiate, kaip prieš Kalėdas pakvimpa  mokykla? Kulinarijos klasėje  medu-

olius kepa elfai. Šis kvapas atvilioja ir didžiausius skeptikus, kurie staiga ima 

abejoti, ar naujas iPhone yra pati geriausia kalėdinė dovana. Tuomet jie pasi-

raito rankoves, rišasi prijuostę ir stoja prie viryklės. Tam, kad mylimus ir bran-

gius žmones pradžiugintų savo rankų darbo dovana. 

 

Mylimiausiems meduolius kepame pagal keistą ir netradicinį receptą – jį prieš 

kelis metus radom interneto platybėse. Medus čia nevirinamas, tik išlydomas. 

Ir stebina didžiulis cukraus kiekis. Nemėginkite jo mažinti – kepdamas cukrus 

karamelizuojasi ir suteikia meduoliams nenusakomą skonį. 

 

Jei pasiryšite kepti šituos meduolius, užtruksite kiek ilgiau: tešlos paruošimas 

reikalauja daugiau laiko ir atidumo. Meduo-

lius rekomenduotume daryti kuo mažesnius. 

 

REIKIA  

470 g miltų 

110 g sviesto 

120 g grietinėlės 

120 g medaus 

225 g cukraus 

0.5 arb. š. kepimo miltelių 

2 arbatiniai šaukšteliai meduolių prieskonių 

 

GAMINIMAS 

1.Mikseriu išplakti grietinėlę, kol ji taps 

standi. Baigiant plakti, supilti cukrų ir gerai 

išmaišyti. 

2. Išsukti sviestą. Supilti į jį medų (išlydyti 

jį prieš tai, jei jis sukietėjęs). 

3. Sviesto ir medaus masę sumaišyti su 

grietinėlės ir cukraus mase, supilti prieskonius. 

4. Miltus sumaišyti su kepimo milteliais, berti į pasiruoštą (3 žingsnis) mišinį ir 

gerai išmaišyti. 

5. Tešla kiek lipnoka, bet neišsigaskite – dėkite ją į lėkštę ir kiškite į šaldytuvą 

bent valandai. Dar geriau tešlą pasiruošti iš vakaro. 

6. Tešlą kočiokite, vis pabarstydami miltais, ir formelėmis išspauskite meduoli-

ukus. 

7. Meduolius kepkite ĮKAITINTOJE orkaitėje (apie 170 laipsnių), kol 

paruduos. Iškeps labai greitai. 

 

Kad ir kokius receptus beišbandytume, visada nusprendžiam, kad šitie meduo-

liai – patys skaniausi. 

Mokytoja Eglė  

Mokinių 

kūryba 
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Ar laukiame didžiųjų metų švenčių? 

Artėjant metų pabaigai, nutarėme pasiteirauti gimnazistų, kaip ir su kuo jie ruošiasi praleisti šventes.  

 
  

Už Kalėdų renginius mokykloje pasisakė 35 gimnazistai iš 37 apklaustųjų. 

Šių klasių mokiniai keisis Kalėdų dovanėlėmis: 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 4b (tarp draugų). 

                           

                                           Parengė: Gabrielė Romerytė, Ela Marija Žalkauskaitė, Goda Murauskaitė 1a 

  Šv. Kūčios Šv. Kalėdos Naujieji metai 

Laukia švenčių ir joms 

ruošiasi 

4 gimnazistai 18 gimnazistų 15 gimnazistų 

Priežastys, dėl kurių 

laukia švenčių 

Dėl 12 patiekalų raga-

vimo, šventinio jauku-

mo. 

Dėl filmo „Haris Pote-

ris‘‘, dėl dovanų. 

Laukia naujos pra-

džios, kad galėtų švęs-

ti su draugais; links-

miausia šventė. 

Kokių tradicijų laikosi Ragauja 12 patiekalų, 

keičiasi dovanomis, 

laužo kalėdaitį, va-

žiuoja į kitus Lietuvos 

miestus. 

Teikia dovanas, kepa 

imbierinius sausainius, 

žaidžia, daug  valgo, 

meldžiasi. 

Šaudo fejerverkus,  

24:00 valandą  eina į 

lauką, dainuoja, links-

minasi, eina į koncer-

tą. 

Su kuo švenčia Su giminėmis, šeima. Su giminėmis, šeima, 

draugais. 

Su šeima ir draugais. 

Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje 

vyko protmūšis „AIDS geriau žinoti“ 

2014 m. gruodžio 1d.  Klaipėdos „Vėtrungės“ gimnazijoje vyko protmūšis „AIDS geriau 

žinoti“,  skirtas Pasaulinei Aids dienai paminėti. Kon-

kurse dalyvavo gimnazijos penkios pirmų gimnazinių 

klasių komandos. Komandą sudarė penki klasės moki-

niai. Komandas stebėjo ir vertino 4 komisijos nariai.  

Konkurso rėmėja buvo UAB „Eglėja“ ( gimnazijos val-

gykla). Renginio dalyviai buvo apdovanoti rėmėjų pa-

ruoštomis dovanėlėmis.  Apdovanotos buvo visos pen-

kios komandos. 

 

                     Socialinė pedagogė Rūta Liudienė 

Nuotraukos iš gimnazijos archyvo 
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Gerb. gimnazijos bendruomene, 
   
jau kelintus  metus  iš eilės  su  Prezidentės  palaiminimu  skelbiame “Knygų 
Kalėdas”.  Tačiau  mūsų  gimnazijos  bibliotekos  lentynų  nepasiekia  net pro-
graminių   kūrinių    knygos.  Drįstu  prašyti  Jūsų visų  paramos, kad biblioteka 
netaptų ta vieta, kurioje po blausia melsva šviesa dulka niekam nereikalingos 
knygos…  
 Prašau Jūsų, kad su savo klasės auklėtiniais prisidėtumėte prie  “Knygų 
Kalėdų” akcijos ir nuo savo klasės padovanotumėte bibliotekai po vieną knygą, 
kuri bus visiems labai reikalinga. Pridedu knygų sąrašą, iš kurio galite pasirinkti 
dovanojamą knygą. 
 

 
K.Donelaitis “Metai” 
J.Tumas-Vaižgantas   “Dėdės ir dėdienės” 
V.Krėvė “Skirgaila” 
Šatrijos Ragana “Sename dvare” 
F.Kafka “Metamorfozės” 
A.Škėma “Balta drobulė” 
V.Mykolaitis- Putinas “Altorių šešėly” 
A.Kamiu “Svetimas” 
M.Katiliškis “Miškais ateina ruduo” 
J.Aputis “Keleivio novelės” 
J.Savickis “Novelės” 

J.Kunčinas “Tūla” 

 

Tikiu, kad knygą savo gimnazijai dar galime padovanoti nuoširdžiai ir kalėdinį 

laikmetį paversi gražia knygų švente. 

 

 Pagarbiai, Inga Leonavičienė 

Plakatas iš www.ImageOptimizer.net 

 Naujieji metai 
 

Skrenda metai, 

lyg ant paukščio 

sparnų, 

Nusineša vargą ir 

liūdesį. 

Sniegas iškrenta 

per Naujuosius 

metus 

Ir užpusto neteis-

ingus kelius. 

 

Naujaisiais me-

tais užgimkim 

naujai, 

Su viltim ir kupi-

ni nuoširdumo. 

Atverkim duris į 

tą stebuklingą 

nežinią 

Ir tapkim geresni 

ir švelnesni. 

 

Gabrielė 

Romerytė Ia 



Mokinio biblioteka 

Gabija Pragulbeckytė 2a 
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Į mūsų duris jau pasibeldė žiema, nors ji ir nėra tokia balta ar pakankamai šalta, kokios norė-

tume. O kartu su ja – ilgi, tamsūs vakarai, kai bene pats maloniausias dalykas, visiems labai gerai žinomas, 

– ramiai susisukti po pledu, pasidaryti puodelį karštos kavos ar arbatos ir iškeliauti į tolimiausius kraštus 

kartu su knygomis. O tam, jog nepritrūktų idėjų, kokią knygą šį kartą paimti į rankas, prieš jūsų akis dar 

keturi nauji knygų aprašymai. 

     

 Lauren Oliver – Panika 

Pagrindinė knygos veikėja Heter padaro tai, kas ir pačią ją be galo nustebina – su-

tinka dalyvauti mirtinai pavojingose rungtynėse, kurios skambiai vadinamos 

„Panika“. Tačiau persigalvoti merginai jau per vėlu. Taisyklėse numatomas vienin-

telis punktas – iš rungtynių gali pasitraukti tik gėdingai prisipažindamas prieš vi-

sus, jog išsigandai. Žinoma, tai jaunimui visai nepriimtina, todėl Heter lieka daly-

vauti. Taip pat į žaidimą įsijungia ir jos geriausia draugė Natali, todėl įtampa tik 

padidėja – jei jos abi pakliūtų į finalą, kuri nors iš jų greičiausiai žūtų. O ir palikti 

likimo valiai vienai kitos nesinori. Lyg būtų maža, tuo pat metu vienas iš Heter 

draugų pradeda elgtis taip, kaip jam visai nebūdinga. Tačiau merginai nelieka kada 

apie tai galvoti – visų pirma ji turi įrodyti, jog yra drąsesnė nei atrodo ar įsivaizdavo. 

 

    Cat Clarke – Pinklėse 

Septyniolikmetės Greisės Karlail gyvenimas po vieno vakarėlio pasikeičia visiškai. 

Netikėtai ji pabunda baltame, niekada anksčiau nematytame kambaryje. Vienintėlis 

dalykas be elementarių baldų – popieriaus lapai ir rašikliai, padėti ant stalo. Po daugy-

bės bergždžių bandymų ištrūkti mergina pradeda rašyti dienoraštį. 

Rašymas padeda jai prisiminti ne tik linksmus, bet ir liūdesio, dra-

mų persmelktus įvykius, kuriuos buvo paslepusi giliausiose sme-

genų kertelėse. Greisė pradeda suprasti, kaip susiję visi šie įvykiai, 

tačiau ramybės neduoda du klausimai: iš kur tas jausmas, jog ne 

viskas grįžta iš atminties? Ir galų gale, kodėl ji įkalinta šiame kam-

baryje?   

 

    Romualdas Granauskas – Gyvenimas po klevu 

(įtraukta į rekomenduojamos perskaityti literatūros sąrašą) 

Vienoje apysakoje aprašomoje dienoje atsispindi beveik visas aštuoniasdešimtme-

tės Monikos Kairienės gyvenimas. Po ilgų žiemos mėnesių senolė pagaliau išeina 

iš namų į miestelį ir pakeliui iš naujo gėrisi viskuo aplink, grįžta į tam tikrus savo gyvenimo įvykius. 

Kelionės metu Kairienė tarsi aprauda savo vyro, sūnaus mirtis, iškeikia nelabąsias sūnaus ir anūko 

žmonas. Taip pat ji pastebi, kaip pasikeitė gyvenvietės, gal net viso pasaulio požiūris į elementarius, 

senosios kartos gerbiamus ir tausojamus dalykus.  

Apysaką perskaityti be galo naudinga. Ir ne vien todėl, jog ją skaityti liepia mokytojai ar tėvai – ji pa-

skatina trumpam sustoti šiame skubančiame pasaulyje ir pagalvoti, kaip mes atitolome nuo senųjų tra-

dicijų, kiek daug pamirštame taikydamiesi prie Vakarų kultūros. Mano asmeninis požiūris į daugelį 

dalykų, perskaičius knygą, labai pasikeitė. Ir pasikeitė į gerąją pusę, nes nulemtų savybių iš žmogaus 

išmesti neįmanoma. 

    Kristina Gudonytė – Ida iš šešėlių sodo 

Tai istorija apie paauglę Sofiją, kurios didžiausia svajonė – tapti rašytoja. Pirmame savo 

kūrinyje, būtent šioje knygoje, ji aprašo smarkiai pasikeitusį gyvenimą, kai jų namuose 

atsirado bendraamžė Ida. Sofija jaučiasi nuvertinta, užmiršta ne tik tėvų, bet ir draugų. 

Iki šiol tvarkinga buvusi jos šeima visiškai apsiverčia aukštyn kojom. Be to, Sofiją klai-

dina skirtingos žmonių nuomonės apie Idą – vieni ją laiko vargše, nuskriausta likimo 

mergaite, kiti gana akiplėšiška ir nesutramdoma mergaite. O kaip yra iš tikrųjų, galima 

sužinoti tik išgirdus paauglės pasakojimą. 



 

,,Vėtrungės” gimnazija 

Gedminų g. 5 

Klaipėda 

LT 94222 

Lietuva 

 

Tel. nr. 8-46 346342 

Faksas 8-46 346342 

E-paštas vetrungesgimnazija@gmail.com  

Kontaktai 

„Vėtrungės“ laikraščio redakcijos kreipimasis į skaitytoją 

 

 Kiekvienam, tiek mokytojui, tiek mokiniui, turėtų rūpėti „Vėtrungės“ laikraščio gyvenimas. Mū-

sų laikraštis– laisvas laikraštis! Todėl nevenkime kritikos, gerų ir nuoširdžių patarimų,  dalinkimės pasie-

kimais ir džiaugsmais. Laikraščio „Vėtrungė“ redakcija prašo visų išsakyti savo mintis, nesikuklinti ir 

informuoti gimnazijos bendruomenę apie nuveiktus ir būsimus darbus. Laukiame Jūsų laiškų adresu vet-

rungeslituanistai@gmail.com. Taip pat savo pasiūlymus galite teikti skaityklos vedėjai Indrei Rimkienei 

(301 kab.)                                                                                          

Laikraščio redakcija 

 

Psichologinė pagalba mokykloje teikiama, kai: 

 

- Mokinys į psichologą  kreipiasi savarankiškai (tėvų raštiškas 

sutikimas dėl psichologinės pagalbos teikimo reikalingas 

mokiniams iki 16 m.); 

- Kreipiasi mokinio tėvai; 

- Siunčia mokytojai, gavę tėvų sutikimą. 

 

Kada kreiptis į psichologę? 

 

-Jei turite bendravimo problemų su bendraamžiais, 
mokytojais ar tėvais. 

-Turite mokymosi sunkumų. 

- Kai jaučiatės vieniši, nemylimi. 

- Kamuoja nerimas, depresija, stresas. 

- Norite geriau pažinti save, savo temperamento, charakterio 

savybes. 

- Sunku apsispręsti profesijos rinkimosi ar kitais gyvenimo 

klausimais. 

- Jums liūdna, sunku ir tiesiog norisi su kuo nors pasikalbėti, pasi-

tarti. 

 

Konfidencialumas: informacija apie psichologinės pagalbos 

gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfi-

denciali. Ji gali būti prieinama tik specialistams ar kitiems asmen-

ims, kurie yra susiję su jo asmenybės ir ugdymosi problemų 

sprendimu. 

  

Renata Baltrimienė  

kab. 322 (psichologės kabinetas)  
 

Psichologės konsultavimo laikas:  

 

Pirmadienis 8.00-12.00 12.30-15.30  

 

Antradienis 8.00- 9.30 14.40-16.40  

 

Trečiadienis 8.00-11.30 15.30-16.30  

 

Ketvirtadienis 8.00-10.45 14.45-17.00  
 Nuotrauka Gabijos Pragulbeckytės 2a 

Mokykloje teikiama psichologinė pagalba 

mailto:vetrungeslituanistai@gmail.com
mailto:vetrungeslituanistai@gmail.com

