
Gimnazijos pulsas 
 

 

Labas, aš esu žiema... Šalta, žvarbi ir pikta. Jūs manęs šį gruodį dar ir nepastebėjote taip, kaip pastebite, kai esu 

visiems matoma: balta balta, snaigėmis pasipuošusi. Bet aš esu. Įsiveliu į kieno nors kišenę, o iš ten ir iki širdies 

nesunku prasibrauti. Galbūt teko pažinti kieno nors ledinę širdį?  Tai mano galioje... 

Nors... Išduosiu paslaptį. Aš neprasibraunu ten, kur yra gėris, šiluma, gražūs darbai.  

Pats laikas pasižvalgyti ir po Subačiaus gimnaziją. Kas ką veikia? Gal pavyks čia pastatyti ledo karalystę? Girdite? Aš 

jau veriu duris... 

GRUODŽIO 1 D. 

Sušilę dešimtokai lipa  laiptais aukštyn, mergaitės šnekučiuojasi ant suolelio, vaikai skuba pietauti. Antrame 

aukšte tylu, savo kambarėly krebžda rūbininkė. Vienas po kito grįžta ir dūksta pavalgę vaikai. Pirmame 

aukšte susirinkę dvyliktokai. Mokytoja palaiko tvarką. Aktų salėje mokiniai tariasi. Valgykloje nėra budėtojų. 

Pietums – kepsnys.  

GRUODŽIO 2 D. 

  8-12 klasės mokiniai skuba į renginį. Gimnazistai rengiasia striukes, skuba į lauką. Antro aukšto foje vyrauja 

tyla (kaip keista!). Pradinukai grįžta pavalgę į savo foje. Valgykloje mokinys padovanojo gėlių savo draugei. 

Mergaitės traukia lapelius dovanų keitimuisi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRUODŽIO 3 D. 

Tik suskambus skambučiui ilgajai pertraukai, pasirodė pirmosios spūstys. Vieni skuba į valgyklą, kiti į 

parduotuves, kiti tiesiog skuba kuo greičiau iš klasės.  Kiek keistoka, bet I aukšto foje tvyro tyla, tik būrelis 

dvyliktokų smagiai šnekučiuojasi.  Netrukus pasirodo pradinukai, kurie lekia iš valgyklos prisikimšę pilvus 

skanaus valgyklos maisto. II-ame aukšte mokiniai įnikę į mobiliuosius telefonus, šnekučiuojasi, šmaikščiai 

pokštauja. Foje sklidinas pradinukų juoko.  
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GRUODŽIO 4 D. 

Pirmame aukšte vyksta veiksmas: pradinukai jau bėga į savo klases, o vyresnieji mokiniai dar tik skuba 

pavalgyti. Antrokai bėgioja po koridorių ir linksmai šūkčioja. Mažos mergaitės sėdi ant suoliuko ir linksmai 

šnekučiuojasi. Du devintos klasės berniukai sėdi ant laiptų. Trečiame aukšte gan ramu. Ant suoliukų susėdę 

tik keli mokiniai, kurie kartoja tai, ką išmoko pamokoms. Valgykloje sumaištis:  vieni vaikai nerimsta eilėje, 

kiti jau pavalgę neša lėkštes, o kiti dar tik prisėda valgyti. Devintokai ruošiasi puošti mokyklos langus. 

Besibaigiant pertraukai, daug mokinių sugrįžta iš lauko. Mokytojos, sustoję prie laiptų, kalbasi. 

Nuskambėjus pirmam skambučiui į pamoką, visi moksleiviai bei mokytojai pakyla iš vietų ir skuba į pamoką. 

GRUODŽIO 9 D. 

Mokiniai puošia 2-ąjį aukštą. Kopijavimo kambarėlyje pavaduotoja ūkiui puošia kalėdų eglutę. Elektrikas 

tvarko instaliaciją. 3-ame aukšte du mokiniai užkandžiauja. Vaikai bėga į parduotuvę ir į valgyklą.Vėliau 

vaikai laukia autobuso. 2-ame aukšte stendus puošia atvirukais. 3-ame aukšte po 6-os  pamokos kamštis 

prie durų. Valytoja eina su šluotomis. Rūbininkė skuba atrakinti vaikams rūbines.Vairuotojas sėdi prie stalo. 

Vaikai stovi prie autobuso. Du berniukai žaidžia stalo tenisą. Valytoja valo sporto salę. 

 

 

 

 

 

 

 



 

GRUODŽIO 10 D.  

Būrelis mokytojų garsiai diskutuoja. Pirmame aukšte labai susikaupę dvyliktokai kūrė instaliacijas. 

Devintokai užsiima tokiu pat darbu ir bijo nuvirsti nuo kopėčių. Chemijos mokytoja skubėjo į antrąjį aukštą 

lyg norėdama kažką pranešti. Rusų kalbos mokytoja ilgai diskutavo su valytoja ir bibliotekininke. Sutrikę 

mokiniai stebėjo pamokų pakeitimus. Pradinukai (ir ne tik jie) rungtyniauja, kuris greičiau nuskubės iki 

valgyklos. Direktorės pavaduotoja susirūpinusi skubėjo  į sporto salę. Mokytoja džiaugėsi gautomis rožėmis 

ir sakė, kad mokiniai niekad nepamiršta jos gimtadienio. 

Nėra man, žiemai, ką čia veikti. Kiekvienas kampelis, gražiais darbais kviečia Kalėdas. Einu dirbti savų 

darbų, o gimnazijoje, tebūnie, svečiuojasi Kalėdos. Gražių gražiausių Jums švenčių!!!  

Su žiema vaikštinėjo ir užrašė, ką pastebėjo Goda, Raminta, Karolina, Almantas, Miglė, Gabija. 

 

Įdomu, kaip švenčiamos Kalėdos svetur, pavyzdžiui, Ispanijoje?  

Kalbiname Amandą Klemunskytę: 

1.Kokius patiekalus valgydavote prie švenčių stalo? 

Patiekalai gana tradiciški, tačiau būdavo ir tokių, kaip salotos, kepta višta su 

šokoladu. 

2.Kuo skiriasi šventės Ispanijoje ir Lietuvoje? 

Per šventes būna mažai sniego, taip pat skiriasi patiekalų įvairovė. 

3.Ar Ispanijoje laikėtės tradicijų, kurių nėra Lietuvoje? 

Galbūt Ispanijoje ir yra tradicijų, tačiau mes jų nesilaikėme. 

4.Kur labiau patiko švęsti šventes? Ten, Ispanijoje, ar čia, Lietuvoje? Kodėl? 

Man labiau patiko Ispanijoje. Ten žmonės yra labai svetingi, kaimynai 

šventes švenčia kartu, dovanoja dovanas vieni kitiems. 

5.Ar Ispanijoje ruošiamasi šventėms taip, kaip Lietuvoje?  

Ispanijoje, kaip ir Lietuvoje, didelis dėmesys skiriamas dekoracijoms, nors, žinoma, ruošimasis nevyksta taip 

anksti kaip čia.  Labai gražiai puošiami namai, medžiai, gatvės.  

 

Gabija 



 

O štai ką papasakojo Erika Gabrėnaitė:  

1. Koks populiariausias valgis Kūčių vakarą? O koks skaniausias? 

Jūrų gėrybės, tradiciniai kalėdiniai sausainiai, „turonas“ , 
sausainiai, kurie kepami tik per Kalėdas pavadinimu 
„polborones“.  Skaniausias valgis keptos didelės krevetės.  
 

2. Kokios tradicijos/burtai Kūčių naktį?  
Tokių nėra. 

3. Koks oras dažniausiai būna per Kalėdas? 

Oras nešaltas, bet vėjuota. 

4. Kokias daineles ar eilėraščius vaikai dainuoja/deklamuoja 

Kalėdų seneliui? 

Dainuojamos tradicinės kalėdinės dainos. 

5. Kaip Ispanijoje puošiami namai ir miestai? 

Namuose pastato, papuošia Betliejų. O miestai, kaimai puošiami su daug lempučių, girliandų. Kai 

kuriose bažnyčiose būna pastatytas didelis Betliejus ir pagrindinėje aikštėje būna pastatyta eglė. 

6. Kur labiau patinka švęsti Kalėdas? Lietuvoje ar Ispanijoje? Kodėl? 

Ispanijoje, nes jie linksmiau švenčia Kūčias su šeima ir draugais. 

Karolina 

Ugnė pakalbino ir Gytį Klemunskį: 

1. Koks tradicinis Kalėdų valgis yra Ispanijoje? 
Per Kalėdas Ispanijoje valgomi įvairūs saldumynai ir jūrų gėrybės. 
Vienas iš tradicinių patieklų - baltieji šparagai su rūkyta lašiša. 
2. Kokią dainą per Kalėdas dainuoja? 
,,Feliz Navidad", reiškiančią ,,Linksmų Kalėdų". 
3.Kaip vadinasi Kalėdų senelis Ispanijoje? 
Papa  Noel. 
4.Kada Kalėdų dovanas gauna vaikai? 
Ispanų vaikai dovanų turi palaukti iki Trijų Karalių. 
5. Kokia yra pagrindinė kalėdinė dekoracija?  
Kristaus gimimą vaizduojantį koplytėlė.  

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DĖMESIO - DĖMESIO – DĖMESIO – DĖMESIO – DĖMESIO 
Kalėdų laukiame visi, bet ar viską žinome apie jas? 

Pirmas teisingai iki gruodžio 23d. išsprendęs kryžiažodį ir atnešęs mokytojai Linai atsakymus, gaus prizą. 

 
                 

 

1. Vieta, kur gyvena Kalėdų senelis. 
2. Tradicinis Kalėdų medis. 
3. Kūčių gėrimas. 
4. Kalėdų senelio kelionę apsunkinantis žiemos 

reiškinys. 
5. Kiek patiekalų turėtų būti ant Kūčių stalo? 
6. Kalėdų kepinys su aguonomis. 
7. Populiari spalva per Kalėdas. 
8. Kalėdų senelio elnias šviečiančia nosimi. 
9. Kalėdos tai ,,Kristaus ......“ 
10. Kur gimė Jėzus, miesto pavadinimas. 
11. Kas švenčia Kalėdas? 

Kryžiažodį sudarė Silvija 
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Odeta: pirma mintis būtų: ,,Kaip tu ten tilpai?“ 

Kamilė: aišku, labai nustebčiau. 
Raminta G.: paprašyčiau kalėdinės dovanos. 

Skirmantė: juokčiausi. 

Eimantas: ieškočiau šalia saldainių. 

Lukas: krūptelčiau ir pakviesčiau tėvus. 

Mokytoja Danutė L.: išsigąsčiau, nustebčiau. Ir nepatikėčiau. 

KAIP REAGUOTUM, JEI RYTE, KURDAMAS KROSNĮ, JOJE 

IŠVYSTUM KALĖDŲ SENELIO GALVĄ? 



Kas labiausiai pradžiugina Kalėdų rytą? 

 

 

 

 

 

 

 

Raminta 

Mūsų laikraščio redakciją papildė nauji žurnalistai: Rosita, Almantas ir Monika. Labai džiaugiamės priėmę į 
savo gretas naujus narius, tikimės, kad jiems netrūks genialių ir gražių minčių. 

Šventėme naujokų krikštynas. Naujiesiams žurnalistams teko gana sunki užduotis:  per dvidešimt minučių 

parašyti straipsnį. Užduotį Almantas, Rosita ir Monika atliko labai skirtingai, gražiai  ir įdomiai. Viską 

vainikavo gardi arbata su saldainiais ir molonia diskusija. 

Miglė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inga – sausainių kvapas 

Skirmantė - dovanos 
Miglė – ilgas miegas 

Karolina - šeima 

Soc. pedagogė R. Valiukaitė – draugų, artimųjų sveikinimai 

Algimanta - sniegas 

Austėja Rita – susirinkę šeimos nariai 

Arminas - sniegas 
Salvinija - mandarinai 

Enrika – kūčiukai, mandarinai 

Domantas - katytės 

Rūbininkė Stasė – vaikai, šeima, sveikinimai, linkėjimai 

Ūkio pav. D. Mingailienė – dovanos, gera anūkų nuotaika 

Gytis – sveikinimai, „storas“ Kalėdų senis 

Bertas – gera nuotaika, atmosfera Darius - kompiuteris 
Gedvydas – kalėdinės kojinė 

 Laikraštį rengė: Goda P., Karolina, Raminta, Gabija, Miglė, Ugnė, Monika, Rosita, Almantas, Justas, mokytoja Lina 

 

LINKSMŲ ŠVENČIŲ, GERŲ ATEINANČIŲ METŲ LINKI 

„GIMNAZIJOS PULSAS“!!! 


