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Kai ateina jau Kalėdos, 

tuomet baigiąs visos bėdos. 

Visi tampa sąžiningi,  

geručiukai ir tvarkingi. 

Suprantu, kaip tau sunku, 

ir užuojautą siunčiu.  

 

 



Mūsų gimnazijos 

pasiekimai 

Šiais metais mūsų mokiniai 

tikrai verti Kalėdų Senelio 

dovanų, nes mokslo metų 

pradžioje tikrai buvome labai 

aktyvūs. Štai tokie mūsų 

pasiekimai konkursuose: 

Euroscola konkursas Kelionė  į Strasbūrą 

2018.11.27 

 

Moksleivių keramikos 

konkursas „Kitas 100“ 

Laureatas 

Jan Voitkevič   (IIB) 

Nepriklausomybės 

bėgimas 

II vieta: R. Jakowicz 

(IIC) 

Konkursas „Kalėdinis 

atvirukas“ 

Padėkos raštas: 

A.Miskelovič (5a) 

Regioninių mokyklų/ 

gimnazijų I- IVG 

klasių rusų        

(užsienio) kalbos 

olimpiada 

I vieta: 

D. Akuto (IVC) 

II vieta: A.Dzičkovska 

(IVC) 

Regioninių mokyklų/ 

gimnazijų I- IVG 

klasių rusų (užsienio) 

kalbos olimpiados 

meninio skaitymo 

konkursas 

III vieta:            D. 

Akuto (IVC) 

Lietuvos mokinių filmų 

konkursas „Gatvės ir 

asmenybės“ 

III vieta : L.Lavcel, 

D.Bartaševič, 

S.Tomaševič, 

R.Januškevič, 

S.Fedorenko, 

S.Lapinskaja, 

M.Baranovska (IIC) 

Vilniaus rajono  

gimnazijų mergaičių 

2018 – 2019  m. m. 

Lietuvos mokyklų 

žaidynių kvadrato 

zoninės varžybos 

II vieta 

 Vilniaus rajono  

gimnazijų berniukų 

2018-2019 m. m. 

Lietuvos  mokyklų 

II vieta 

 

žaidynių kvadrato 

zoninės varžybos 

KRESY - 2018 Diplomas  J. Bil   (6c) 

 

Videoklipų „Sveikini-

mas Lietuvai“, skirtų 

Lietuvos 100-mečiui, 

konkursas. 

I vieta : 

D. Laškaitė, 

V. Petraitytė,  

J. Luščinskytė (IIIA) 

                               

                               

2018-2019 m. m.  Vil- 

niaus r. vidurinių 

mokyklų ir gimnazijų 

merginų (gim. 2002 m. 

ir jaun.) zoninės 

tinklinio varžybos 

III vieta 

 

 

 

                              

Anglų mini olimpiada 

„Wonders of the 

World“ 

II vieta                            

 Šie metai negalėjo likti be 

savanorių,taigi mūsų mokiniai 

mielai padeda kun. M. Sopočkos 

hospisui.  



 

Kalėdų Senelis 
Visi galvoja kad atrodo 

taip: 

Iš tikrųjų atrodo taip: 

 

Keliauja rogutėmis. 

Tai senelis su ilga, balta 

barzda ir dideliu pilvu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilki kostiumą,  panašų į 

nykštuko kostiumą. 

ą 
Gyvena Laplandijoje. 

Dėvėjo mitrą ir turėjo 

ganytojo lazdą. 

Buvo Miros (Turkija) vyskupas, 

gyveno III ir IV amžiuje. 

Reklamuoja Coca-Cola. 

Gyveno Mažojoje Azijoje, 

dabartinėje Turkijoje.  

Keliavo kupranugariu. 

Atidavė savo turtą 

vargšams. 



Šventiniai receptai nuo mokytojos Anos Krasovskos  
 

Užkandinės bulvių ir burokėlių "braškės" su silkės įdaru  

3 vienetai  bulvių (virtų, didesnių)  

1 vienetas  burokėlių (virtų, vidutinio dydžio)  

200 gramų  silkių filė  

1 vienetas  svogūnų (nedidelio, geriau mėlynojo)  

šiek tiek  aliejaus 

 

Bulves ir burokėlius sutarkuoti per smulkią tarką ir gerai sumaišyti. Masę pagardinti druska ir pipirais. 

Silkės filė supjaustyti smulkiais kubeliais. Svogūną smulkiai sukapoti ir sumaišyti su silke. 

Rankas suvilgyti trupučiu aliejaus, kad neliptų ir jomis iš bulvių-burokėlių masės padaryti paplotėlį. Į jo vidurį dėti 

silkės įdaro. Įdarą užspausti ir pirštais suformuoti braškės formą. 

Paruoštas braškytes papuošti trupučiu sezamo sėklų ir padėti į šaldytuvą valandai-dviems (neuždengus), jog truputį 

apdžiūtų ir sutvirtėtų. 

Prieš patiekiant įsmeigti po petražolės lapelį, kad atrodytų kaip 

braškė. 

 

Imbieriniai sausainiai 

 

200 g. medaus, 150 g. sviesto, 150 g. rudaus cukraus, 490 g. 

miltų, 1 arb. šaukš. kepimo miltelių, 1 šaukštelis cinamono, 1 

šaukštelis imbierų, 1 šaukštelis muskato riešuto, šiek tiek 

gvazdikėlių, 1 kiaušinis ir būtiniai žiupsnelis geros nuotaikos. 

Gaminti su meile! 

 

 

 

 

 

 

Nuotraukose 5c klasės mokiniai gamina sausainius su meile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



Mūsų mokykla turi ne tik 

talentingų mokytojų, bet ir 

mokinių, kurie ne visada yra 

pastebimi. 

Edwin Dakszewicz (8c kl. mok.) 

laisvalaikiu fotografuoja. 

Justyna Tankeliun (IC kl. mok.) dainuoja 

jau nuo 9 metų. Sesers Ilonos ir 

bažnyčios choro dėka pradėjo savo mini 

karjerą ir dabar dainuoja solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakcija: IIC klasės mokinės Dominika, 

Maja, Renata, Sabina, Saulė, Sniežana. 

Darbo vadovės: Christina Masalska, Ana 

Pavilovič-Jančis, Rasa Šventoraitytė. 

Liza Andrejeva (8a kl. mok.)  šoka  

baletą, svajoja apie didžiąją  šokėjos 

ateitį. 

 

 

Dominika Bartaševič (II C kl. mok.) 

piešia nuo mažų dienų akvarilės technika 

bei gražiai groja gitara. 



 


