Subačiaus gimnazija

Laukiamas laikas, kai ruduo su savo
jau
menkais
sausos
žolės
lopinėliais numiršta iš kuklumo,
leisdamas plačiai pasklisti puriam
sniegui. Norisi kažko gražaus ir gero.
Dabar jau gyvename laukimo
laikotarpyje: eglutės puošimas,
galvosūkiai dėl kalėdinių dovanų,
pagalba šeimai prisidedant prie
šventinės
nuotaikos
namuose
kūrimo ar planuojant kalėdinio stalo
meniu. Kiek daug darbų ir rūpesčių!
Ne mažiau svarbūs darbai ir mūsų
gimnazijos
šeimoje.
Laikrodis
skaičioja valandas, minutes ir su
kiekviena diena darbščios mokytojų
ir mokinių rankos kuria šventę.
Žinoma, čia ne Meksika, kur ant
namų stogų išdėliojami maišai su
smėliu, ant jų sustatomos degančios
žvakutės, kad Kalėdų Senelis rastų
kelią. Tikime, kad Kalėdų Senelis iš
tolo pamatys mokyklos išpuoštus
langus. Čia ne Brazilija, kur žmonės
šventės dienomis išeina į gatves šokti
ir dainuoti, bet mokiniai nuo
mažiausių iki vyriausių ruošia
kalėdines programas tradiciniam
kalėdiniam karnavalui. Viskas vyksta
pagal planą... Tik kaip svarbu šiomis
dienomis nesupainioti tikrų ir
tariamų
vertybių,
pasiduoti
nuoširdžiam gerumui ir išlaikyti jį
visus ateinančius metus. Su
šventėmis, mielieji!!!
„Gimnazijos pulso“ vardu
Augustina N.
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Ką reiškia tikras kalėdinis džiaugsmas ir geri darbai?
Pravėrę 3 klasės duris, visai
netikėtai
išvydome
besišypsančią
mokytoją
Jolantą K. Ji skubėjo parodyti,
kokį kalėdinį stebuklą sukūrė
klasės mokinukai: tarp būrio
vaikų pagamintų besmegenių
puikavosi didžiulis meduolinis
Kalėdų namelis. Tai Emilijos
Pilkauskaitės, jos sesers
Rugilės ir mamos darbas.
Kalbiname
namelio
„statytoją“.
Kodėl
tokį
nuostabų namą pagaminusi, jį
atnešė į mokyklą? Emilija
sakė, kad Kalėdos – tai
džiaugsmo šventė, nes visi gauna dovanų. Kartais, atrodo,
pasielgi ir nelabai gerai, bet Kalėdų senelis aplanko net tada.
Smagu gauti dovanų, bet norisi ir kitiems suteikti džiaugsmo.
Todėl dovanoti dovaną taip pat gera. Namuose kalėdinį namelį iš
saldainių ir meduolių gamina jau ne pirmi metai, todėl šiais
metais sugalvojo pradžiuginti ir bendraklasius su mokytoja.
Mama kepė meduolius, o ji su sesute sulipdė ir papuošė.
Džiaugsmo bus dvigubai: ir dabar, kol namelis stovi, ir tada, kai
kartu klasėje draugiškai dalindamiesi skanaus. Emilija kalbėjo,
kad namuose švenčiamos Kalėdos kitokios negu mokykloje.
Namuose daugiau žaidžiama. Vaikai labiausiai mėgsta slėpynes, o
namuose prie stalo susirenka giminaičiai, žaidžia kalėdinius
žaidimus: traukia šiaudą, kieno ilgesnis, tas gyvens ilgai; semia
saują žirnių ir skaičiuoja, ar porinis žirnių skaičius pasemtas.
Įdomiausia mesti batą į durų pusę. Jeigu bato priekis atsisuka į
duris, vadinasi, metai bus geri, teks visur keliauti, dalyvauti. Jeigu
mestas batas nukrinta užkulniu į duris – visus metus teks sėdėti
namuose.
Emilija, ar žinai, kad suteiktas džiaugsmas grįžta dešimteriopai?

Kviečiame pasivaikščioti mokyklos koridoriais ir bevarstydami kabinetų duris, kurias
puošia kalėdiniai vainikai, pasikalbėti apie Kalėdų įvairenybes visame pasaulyje.

Kaip siejasi Kalėdos su skaičiumi 60 milijonų?
Tiek pasauly yra katalikų, švenčiančių Kalėdas. Mokytoja
Danutė L.
Tiek yra gerų vaikų, kurie gauna dovanų iš Kalėdų Senelio.
Greta
Europoje kiekvienais metais Kalėdoms užauginama daugiau
nei 60 milijonų eglučių.

Kaip siejasi Kalėdos su C vitaminu?
Gera nuotaika, mandarinais. Mokytoja Elena K.
Mandarinais. Lukas
Kalėdinę eglutę galima ne tik puošti, bet ir valgyti!
Žaliaskarės spygliai – puikus vitamino C šaltinis.
Kaip galima susieti Kalėdų Senelį su kilometrais, tonomis ir
sekundėmis?
Kalėdų senelis puikiai moka matematiką. Kodėl? O kaip tada
jis suspėtų visus aplankyti ir apdovanoti, jei nebūtų tiksliai
apskaičiavęs savo greičio?.. Ir kad rogės neapvirstų nuo
perkrovos dovanų tonomis? Taigi sekite jo pavyzdžiu ir galėsite
būti stebuklingais Kalėdų Seneliais!
Mokytoja Angelė S.
Kalėdų Senelis per vieną naktį turi apskristi visus vaikus, todėl
jis tai daro labai greitai, nuskrenda daug kilometrų su keliomis
tonomis dovanų.
Paulius P.
Paskaičiuota, kad, norėdamas visus aplankyti, Kalėdų Senelis
turėtų lėkti net 972 km/sek. greičiu, o stebuklingose rogėse
vežti apie 340 tūkstančių tonų dovanų. Dalydamas dovanas
tik geriems vaikams, turėtų įveikti net 110 milijonų kilometrų
ir aplankyti maždaug 108 milijonus namų. Apkūnus senyvo
amžiaus vyriškis per 1 sekundę turėtų privažiuoti prie 967
namų, žaibiškai iššokti iš rogių, įsliuogti pro kaminą, išdėlioti
dovanas ir vėl sėdęs į roges skubėti prie kito namo.
Kaip manote, kokia buvo didžiausia Kalėdų dovana visoje istorijoje?
Kristaus gimimas. Mokytoja Rimutė N.
Planšetinis kompiuteris. Erikas
Didžiausia pasaulyje Kalėdinė dovana buvo Laisvės statula, kurią prancūzai padovanojo JAV 1886 m.
Ji sveria 225 tonas ir yra 46,5 m aukščio.

Kaip siejasi dirbtinės Kalėdų eglutės su ekologija?
Miškininkai prisodina daug eglučių, nes yra tikimybė, kad jos
neprigis, jei sąlygos palankios ir eglutės prigyja, jas reikia
retinti. Miškininkai kerta jas prieš Kalėdas. Labai žalinga, kai
žmonės savavališkai kerta šventėms gražiausias eglutes,
kurios galėtų dar ilgai augti. Dirbtinės eglutės yra puiki
alternatyva tikrai eglutei, nes tarnauja daug metų ir
išgelbėja kasmet po eglutę. Auganti eglė reikalinga miško
žvėreliams ir paukščiams prieglobsčiui, maistui, šaknys
saugo dirvožemį nuo erozijos.
Mokytoja Lelija U.
Dirbtinės eglutės gali puošti jūsų namus keletą metų,
tačiau po to, kai jas išmesite, prireiks amžių joms suirti.
Taigi, jei jums rūpi pasaulio ateitis, pamirškite mitą, kad
dirbtinės Kalėdų eglutės yra ekologiškiau už tikras.
Kaip siejasi Kalėdos ir bananai?
Tai nesusiję, nes bananai iš pietų, o Kalėdų Senelis iš
šiaurės. Mokytoja Lina R.
Siejasi, nes 2016 yra beždžionės metai. Jonė
Gal anksčiau buvo kokia kalėdinė tradicija su jais. Justina L.
Indijoje Kalėdiniu laikotarpiu vietoj eglučių puošiami
bananų medžiai.
Paaiškinkite, kas ir kada turi 31 valandą per parą?
Keliaudamas iš rytų į vakarus Kalėdų senelis pirmąją šios
šventės dieną turi net 31 valandą per parą. 7 papildomas
valandas laimėti jam padeda skirtingos laiko juostos.
Direktorė Vida Š.
Gruodžio mėnesį 31 dienos prabėga labai greitai, kaip 31
valanda. Karolina
Keliaudamas iš Rytų į Vakarus Kalėdų senelis pirmąją šios
šventės dieną turi net 31 valandą per parą. Septynias
papildomas valandas laimėti jam padeda skirtingos laiko
juostos.
Ką galėtų reikšti su Kalėdomis susijęs žodis Julbukk?
Kalėdų eglutė. Austėja.
Naujametinė knyga. Mokytoja Danutė Š.
Švedijoje įprasta kalėdinė dekoracija yra vadinama
Julbukk. Tai – maža ožkos figūrėlė, dažniausiai gaminama
iš šiaudų. Kalėdiniuose renginiuose Skandinavijoje gausu
šiaudinių dekoracijų – žvaigždžių, angelų, širdžių ir kitų
formų,
taip
pat
ir
Julbukk.

Kaip siejasi Kalėdų eglutė su vaisiais ir
gėlėmis?
Kalėdų eglutė puošiasi ir kvepia
aromatingais mandarinais,
kietakakčiais riešutais,
raudonskruosčiais obuoliais. O ant jos
šakų nusileidžia žiemos gėlės –
snaigės. Gražu, spalvinga, šventiška!
Kalėdos!!! Mokytoja Rita B.
Kalėdų eglutė, Kalėdos ir mandarinai
neatsiejami.
Raminta G.
Pirmosios kalėdinės eglutės buvo
puošiamos vaisiais, žvakėmis, gėlėmis,
kurie buvo per sunkūs eglutės šakoms,
taip 1800 m. pradėti gaminti stikliniai
kamuoliukai, kurie ir pakeitė šias
sunkias dekoracijas, jie pavadinti
lemputėmis.

Kaip būtų galima susieti Kalėdas ir voratinklius?
Per šventes šeima susiriša šeimos ryšiais taip gražiai tarsi
voratinklis. Rūbininkė Stasė
Niekaip, nes Kalėdos – šviesa, Kristaus gimimas, o
voratinkliai – tamsa. Valytoja Bronė
Jokių ryšių nematau. Valytoja Regina
Voratinkliai panašūs į snaiges, o snaigės būna per šventes,
per Kalėdas. Goda A.
Čia taip būna, kai nevalai voratinklių ir ateina šventės.
Emilija
Ukrainoje tikima, kad Kalėdų rytą namie rastas voratinklis
pranašauja sėkmę. Anot ukrainiečių liaudies pasakos,
kartą gyveno be galo neturtinga moteris. Ji nė negalėjo
papuošti namų Kalėdoms. Pabudusi vieną Kalėdų rytą, ji
pamatė, kad vorai apraizgė jos vaikų eglutę voratinkliais.
Patekėjus saulei, jie virto auksu ir sidabru. Ukrainiečių
kalėdinių eglučių puošyboje nereti dirbtiniai vorai ir
voratinkliai.
Kaip siejasi Kalėdos ir auksas?
Gražu, blizga. Mokytojas Raimundas M.
Kalėdiniai žaisliukai būna aukso spalvos. Skirmantė
Pati brangiausia pasaulyje Kalėdų eglutė yra Japonijoje
Tokijuje, ji pagaminta iš 12 kg aukso ir yra verta apie
pusantro milijono eurų.
Ką reiškia žodis ,,Klaksonas“?
Stebuklas. Mokytoja Raisa G.
Kalėdų Senelio padėjėjas. Gabrielė
„Klaksonas“ nėra vieno iš Kalėdų Senelio elfų padėjėjų
vardas. Tai – galingas ragas, o jo pavadinimas kilęs nuo
vokiško žodžio, reiškiančio „klyksmą“.
Kaip Kalėdos siejasi su žalia, raudona ir aukso spalva?
Žalia - tai eglutė, raudona - tai žavinga, šventinė akimirka,
aukso - tai palaimintas džiaugsmas, vidinis patosas.
Mokytoja Genutė V.
Žalia tai eglė; raudona tai Kalėdų senelis; aukso tai visokie
papuošimai, žaisliukai, blizgučiai. Raminta
Oficialiai Kalėdos turi 3 spalvas: raudona, simbolizuojanti
Jėzaus kraują, žalia, kuri simbolizuoja nesibaigiantį
gyvenimą per visžalį medį ir auksinė, kuri žymi dovanas ir
gėrį.

