
 

Belaukdami ateinančios žiemos ženklų, netinginiavome – skubėjome į susitikimus, šnekinome gimnazijos 
svečius, kurpėme tekstus ir, net nespėję atsikvėpti, sėdome prie Balto stalo. Sambūrio ,,Laiptai“ žurnalistai 
antrajame laikraščio numeryje bandė atsakyti į klausimą, ar šv. Kalėdų šventę kuria tik dovanos. Šia tema 
kalbinome išskirtines asmenybes – kunigą R. Doveiką ir verslininką, misionierių Tomą Kurapkaitį. 
Gimnazijos koridoriuose šnekinome gimnazistus ir mokytojus, ieškodami kalėdinės istorijos, aiškinomės, ar 
kalėdines dovanas reikia užsidirbti. Praeitame numeryje apie mokinių ir mokytojų santykius rašiusios ir 
,,įklimpusios“ merginos vis dar bando kapstytis, ieškodamos draugiškų santykių kūrimo paslapties... 

 Besibaigiant metams, atsirado ir orakulų – gimė 2020 – ųjų metų labai rimtas horoskopas visoms Pilaitės 
gimnazijos klasėms ir jų mokytojams. Malonaus skaitymo. 
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Baltų šventų Kalėdų! 

Sambūrį ,,Laiptai“ remiančios mokytojos Jolanta, Laima, Milda 



Adventas tai yra susikaupimo laikotarpis, per kurį mes galime skirti daugiau savo laiko artimiesiems, su 
visais susitaikyti, būti kaip vasaros saulė - skleisti šilumą ir puikias emocijas. Labai tinkama veikla šiuo 
ramybės laikotarpiu - apmąstymas ateinančių veiklų, pamąstymas, kokias savo dorybes puoselėti, kokių 
ydų geriau atsisakyti.  

Artėjant Adventui, mes turėjome 
galimybę susitikti su kunigu Ričardu 
Doveika ir patyrėme malonių, širdį 
paliečiančių emocijų. Kunigo mintys 
paskatino pamąstyti apie savo ir 
bendraamžių poelgius, juos kritiškai 
įvertinti. Kaip pats Ričardas Doveika 
sakė, kol mes turime klausimų, tol esame 
mąstančios būtybės, kurios sprendžia 
savo gyvenime didžiuosius klausimus. 
Kunigas nekalbėjo apie švelnius, 
minkštus, rožinius dalykus, kaip įpasta 
per Adventą, jis kalbėjo tiesiai, pasakojo 
gyvenimiškas, pamokančias, verčiančias susimąstyti istorijas. Pavyzdžiui, tokią: „Turėjau galimybę praeitą 
savaitę aplankyti vieną reabilitacinę ligoninę. Joje labai nemažai mano, jūsų amžiaus žmonių, kurių visas 
gyvenimas pasikeitė per vieną akimirką. Kad viskas pasikeistų,  nereikia labai daug laiko, užtenka vienos 
akimirkos. Ligoninėje mačiau 21-22 metų vaikinuką, kuris nežino, ar pajudins visą likusį savo gyvenimą 
kojas arba rankas, nes jis buvo labai ,,krūtas”, jis labai gerai mokėjo važinėti su motociklu, jam būtinai 
reikėjo važiuoti ant galinio rato ir, be abejo, jam reikėjo važiuoti per posūkius į pakalnę. O iš ten išvažiavo 
paprastas diedukas, gal vasaros metu į kaimą vežantis kokią bobutę. Keberiokšt! Ir diedukas su bobute toliau 
gyvena, o vaikinukui dvidešimt vieneri metai ir jau neaišku, ar jis valdys savo rankas ir kojas visą likusį 
gyvenimą, nes smegenys pažeistos. Jo pirštai dabar yra štai tokie (rodo ištiestus suakmenėjusius pirštus). 
Tėtis jam prie pirštų deda telefoną, kad galėtų pats surinkti draugui žinutę, nes labai nori asmeniškai parašyti, 
kadangi daugiau turbūt niekada gyvenime to nebepadarys. 

Kunigas Ričardas Doveika 
puikiai supranta, ką reiškia 
netektis, kadangi jis pats neteko 
savo dviejų artimiausių žmonių - 
tėčio ir mamos. Dėl šių netekčių 
pasikeitė jo gyvenimo įpročiai. 
Dabar kunigas Kūčių vakarą 
praleidžia su savo broliu ir jo 
šeima. Visi kartu jie yra nutarę, jog 
ant Kūčių vakarienės stalo dės 
tokius patiekalus, kuriuos minėtai 
šventei ruošdavo tėvai, nes nori, 
kad vaikai matytų jų senelių ir 

prosenelių tradicijų tęstinumą. 
Žinoma, jie gali pasirinkti 
lengviausią kelią ir tiesiog nueiti 
nusipirkti sušių, lašišos, ikrų, 
tačiau viso šito neturėjo jų 
protėviai. Kaip pats Ričardas 
Doveika teigia, dabar ant Kūčių 
stalo  tie patys patiekalai, kurie 
buvo prieš daugelį metų. Jų 
šeimoje yra dar viena išskirtinė 
tradicija: lauždami kalėdaitį visi 
šeimos nariai turi pasakyti 
paruoštus tai akimirkai žodžius. 

Tuomet prasideda vakarienė, kuri 
trunka vos pusvalandį, nes kunigas 
turi skubėti į bažnyčią. Prieš 
mišias Ričardas  Doveika 
pasikviečia į parapijos namus 
vienišus ir patarnaujančius 
bažnyčioje žmones, kurie galbūt 
neturi su kuo praleisti šventinio 
laikotarpio, jog uždegtų 
kibirkštėlę, kalėdinę dvasią jų 
širdyse ir suvienytų, suartintų 
bendruomenės narius.  

Kunigas minėjo, kad pats mokyklos suole praleido dvidešimt vienerius metus ir jis dabar žino vieną 
vienintelį dalyką - jis visiškai nieko nežino. Štai dar vienas pamąstymas: 

DOVANA PILAITĖS GIMNAZISTAMS 
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- Ir šiandien supranti, kad dar daug ko nežinai, 
kažkur maišaisi, kažkur užkliūni, kad kažkur esi 
netinkamas. Adventas gali atrodyti primityvus 
religinis laikotarpis, bet iš tikro jis tiesiog skirtas 
tau. Jis tavęs klausia, kuo tu nori būti - ,,žaliava” ar 
asmenybe. Tu gali eiti prieš sistemą, gali šakotis, 
gali laužyti taisykles, bet kas iš to? Į šipulius 
sudaužytas tavo asmeninis gyvenimas. Arba būsi 
22 metų neįgalusis, nes užsimanei pabūti ,,krūtu” 
ir, pavyzdžiui, pasivažinėti motociklu ant vieno 
rato, arba būsi statistiniu vienetu, kuriam reikia 
tiktai pavalgyti, išgerti ir pasimylėti - šie trys 
poreikiai kiekvienam žmogui yra gana svarbūs, bet 
tai labai primityvu. Ar tik tiek tavo gyvenimas 
vertas?  Adventas kiekvienais metais kiekvienam iš 

mūsų yra pasitikrinimas. Kaip aš gyvenu? Kokiu keliu aš einu? Ką aš pasirenku - būti ,,žaliava” ar 
asmenybe? O gal mano gyvenime reikia kažką kita pasirinkti? Adventas yra būtent tas laikas, kuris pasako: 
„Palauk! Atsigręžk pats į save!” Tai yra labai egoistiškas metas, kai mes turime skirti laiko sau, turime įeiti 
į save, į savo vidų ir susitikti su tuo savimi, kuris maištauja, kuriam nepatinka, kuris pyksta ant savęs. Nors 
gali atrodyti, kad mes kiekvieną dieną atsigręžiam į save - mes žiūrime į veidrodį, mes tvarkomės, dažomės, 
šukuojamės, mes matome save. Bet kodėl reikia pažvelgti į save viduje? To reikia, kad nepamirštume,  jog 
mes esame žmonės, mes iš kūno ir kraujo, nepamirštume, jog mes visi pavargstame, mes visi turime savo 
nervų sistemą, visi turime savo svajones, savo sėkmes ir nesėkmes, įvairiausių pagundų ir visokiausių 
kitokių dalykų. Kaip su visu tuo elgtis? Šiandien visuomenė sako: ,,Tu esi laisvas žmogus ir gali daryti, ką 
nori.” Labai dažnai tą pastebime švietimo sistemoje -  juk šiandien visa mokyklos funkcija yra nebe formuoti 
ir auklėti, bet informuoti. Lengviausia yra tik informuoti ir palikti tave asmeniškai spręsti: nuskęsi tu, žlugsi, 
išplauksi - čia jau bus tavo sprendimas ir visi nusiplaus rankas, nes tu buvai informuotas.  Tu nepaneigsi šito 
dalyko, kad tave informavo. Bet negerai, kad niekas  neišmokė tavęs elgtis su ta informacija: išpešti iš jos 
naudos arba atitolinti nuo savęs. Sako, Dievas davė tau proto, tau davė rankas, jau tau tiek metų, jau tokioj 
klasėje. Tai ką, su tavim dar kaip su mažu vaiku reikia cackintis? Ir visi nusiplauna rankas...  

Advento laikotarpis yra labai palankus metas jūsų apmąstymams. Galvokite ir priimkite sprendimus 
neskubotai. Darykite gera ir jums bus atlyginta. Taip kunigas Ričardas Doveika apibendrino susitikimą su 
Pilaitės gimnazistais.  

Milda Bieliūnaitė,  Rusnė Gedvilaitė 
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Kalėdų laikotarpis dažnai žmonėms sukelia nostalgiją ir nukelia į praeitį. Leidžia vėl pasijusti vaikais ar 
prisiminti tai, kas iš tiesų yra svarbu šiuo metu, apmąstyti, ką nuveikėme šiais ir ką galime pakeisti kitais 
metais. Taip pat tai susikaupimo, darnos su savimi atradimo metas.  

Mes pakalbinome gimnazijos direktoriaus pavaduotoją Vitą Nedzveckaitę, anglų kalbos mokytoją Danutę 
Jankūnaitę ir bibliotekininkę Birutę Norkuvienę. Taip pat mūsų gimnazijos mokinį Deną Petravičių iš IIId 
klasės. Jie su mumis pasidalino savo jaukiomis ir smagiomis istorijomis apie įsimintiniausią Kalėdų 
laikotarpį, apie gražiausias metų šventes. 

-Ką Jums reiškia žodis „švęsti“? 

- Švęsti... Būti apsuptai šeimos narių, draugų, nereikia nieko daugiau... 
Tiesą sakant, aš nesu švenčių mėgėja, nepatinka jų švęsti ir visiems sakau: 
„Šventė yra mano širdyje." Aš galiu atsikelti pirmadienio rytą, važiuoti į 
darbą, žiūrėti, kaip teka saulė, ir man bus taip gera, kad norėsis dainuoti! O 
kartais gali būti šventė, kurią visi planuoja ir laukia jos, bet aš širdyje nejausiu 
tos šventės, todėl labai rezervuotai žiūriu į ją. Aš žinau, jog ne pačią šventę 
švenčiu, bet laukiu buvimo su artimaisiais, o tada man jau šventė širdyje. 
Manau, kad toks mano požiūris nesikeis. 

-Ar ši šventė Jums priverstinė? 

-Ne, ne, ne, jokiu būdu, nes man tai yra - šeimos šventė. 

-Kuo Jums išskirtinis šis laikotarpis? 

-Dabar tuo, kad laukiu atvažiuojančių savo vaikų. Visi, pasiblaškę po 
pasaulį, ar studijuoti, ar dirbti išvažiavę, tik vieną kartą per metus suvažiuoja 
su šeimomis ir mes galime pabūti drauge. Man tai yra laukimas. 

-Ką manote apie šv. Kalėdas šiuolaikinėje visuomenėje?  

- Ne ta kryptimi nukeliavo ši šventė - dovanų pirkimas, jų sureikšminimas. Mes esame visko pertekę, o 
iš tikrųjų mums reikia tik meilės, dėmesio vieni kitiems. Deja, mes šį poreikį užglaistome dovanodami 
niekučius. Iš tokios mąstysenos reikia išaugti, džiaugiuosi, jog mano šeimoje tai yra pasiekta. Mes perkame 
knygas vieni kitiems, o kartais susitariame ir neperkame nieko, tik vakare sužaidžiame stalo žaidimą „Ticket 
to ride".  

-Gal galite papasakoti apie išskirtines šv. Kalėdas? 

-Taip, galiu, bet geriausiai prisimenu labai liūdnas šv. Kalėdas. Tai įvyko prieš aštuonerius metus. Aš ir 
mano artimieji sutikome šv. Kalėdas mano tėviškėje, bet su mumis nebuvo mano vyriausiojo sūnaus, nes 
tuomet jis emigravo į Didžiąją Britaniją. Įpusėjus šventei jis paskambino ir pirmoji atsiliepė mano mama, ji 
taip susigraudino kalbėdama su juo, kad neteko sąmonės, iškart iškvietėme greitąją pagalbą. Buvo labai 
didelis šokas, nes galvojome, jog mamą ištiko insultas, bet pasirodo, kad ji tiesiog neatlaikė ilgesio, tos 
žinios, jog jos anūko nėra šalia.  

ŠVENTINĖS RAMYBĖS BEIEŠKANT 

Direktoriaus pavaduotoja 
ugdymui 
Vita Nedzveckaitė 
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-Ko pamokė būtent tos šv. Kalėdos? 

- Mane jos privertė susimąstyti, kaip žmogų paveikia išsiskyrimas, kaip tai 
gali būti skausminga. Be to, supratau, kad reikia parodyti, ką jauti, išsikalbėti. 
Juk dauguma žmonių paprastai apie jausmus nekalba garsiai, bando parodyti 
savo stiprybę, užgniaužia ir nepasako, kaip stipriai pasiilgsta tų, kurių nėra 
šalia. Juk ne veltui sakoma, kad dažniausiai suserga tie, kurie negeba 
išsikalbėti.  

-Gal turite ir puoselėjate savo šeimoje, giminėje kokias nors kalėdines 
tradicijas? 

- Aš esu vienas iš tų žmonių, kuriems patinka laužyti tradicijas, kurti 
naujas, bet mūsų šeimoje išliko kalėdinių patiekalų gamybos tradicija. 
Juos gamino mano prosenelė, kurios nepažinau, mano močiutė iš tėčio 
pusės, taip pat mano mama ir galiausiai dabar ruošiu aš. Tai yra 
specifinių pavadinimų patiekalai, kurie būdingi tik mūsų kraštui. Vieni 
iš tų patiekalų yra kokoriai ir šaltanosiai, kuriuos paprastai painioja su virtais vandenyje koldūnais, 
įdarytais mėlynėmis.  Pas mus tai yra visai kitas patiekalas. Ir šiuos patiekalus valgome tik vieną kartą per 
metus, per šv. Kalėdas. Taip pat niekada nevalgome Šv. Kūčių dieną mėsos. 
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-Ką Jums reiškia žodis „švęsti“? 

- Švęsti man reiškia viduje jausti ramybę, didelį pakylėjimą, džiaugsmą ir, 
žinoma, bendrauti su žmonėmis. Šventimas tai toks malonus pabuvimas su 
kitais - pokalbiai, dainos, kartais šokiai. Toks geras atsipalaidavimas. 

-Su kuo Jums asocijuojasi kalėdinis laikotarpis? 

- Kalėdinis laikotarpis man asocijuojasi su Advento dainomis, ramiu 
pabuvimu, religija. Juk visi žinome, jog tai Jėzaus gimimo diena. 

-Kuo šis laikotarpis Jums išskirtinis? 

- Laikotarpis išskirtinis dėl to, kas vyksta šiuo laikotarpiu žmogaus viduje, 
tai toks apmąstymų laikas ir visas išorinis šurmulys aplinkui, mano nuomone, 
ganėtinai trukdo. 

-Kaip vertinate Kalėdas šiuolaikinėje visuomenėje? 

- Manau, jog šiuolaikinės Kalėdos virsta masine psichoze, nes yra peržengiamos visos ribos. Ir kai 
susitinku su draugėmis, mes nesikeičiame dovanomis, nes labiau vertiname pasibuvimą kartu, laiką, dėmesį, 
kurio negalime nusipirkti. 

-Koks įsimintiniausias kalėdinis laikotarpis? 

- Tai atsitiko, kai dar buvau maža, dar nė nėjau į mokyklą. Tuo metu mūsų šeima gyveno bažnytkaimyje 
Kėdainių rajone. Mes, trys seserys, su būriu draugų nusprendėme nueiti prie griovio. Vienas vaikas turėjo 
slides ir su jomis nusileido išilgai griovio. Tuomet kažkas paklausė, kam nusibodo gyventi. Kadangi buvau 
labai drąsi ir išdykusi, aš tų žodžių nesupratau tiesiogiai ir sušukau: „Man nusibodo! “ Tas vaikas, kuris 
paklausė, liepė eiti grioviu paskui tą, kuris nusileido su slidėmis. Ėjau iš paskos... Žinoma, griovyje buvo 
ekečių. Netikėtai trekštelėjo ledas ir aš panirau į vieną iš ekečių. Aišku, tas griovys negilus, bet man vandens 

buvo maždaug iki juosmens. Seserys ir kiti 
vaikai išsigando, norėjo mane traukti, bet 
aš jiems šaukiau: „Neikit prie manęs, aš 
pati išsikapstysiu! “ Šiaip ne taip 

išsikapanojau visa šlapia. Tėtis buvo labai 
griežtas - aš negalėjau šlapia pareiti namo. 

Netoliese stovėjo lauko tualetas, nuėjau į tą 
tualetą ir stoviu, 

Anglų kalbos mokytoja 
Danutė Jankūnaitė 
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o kaimynų vaikas tuo metu nulėkė iki mamos ir parbėgo kartu su ja. Mama klausia, kodėl čia stoviu, juk 
sušalsiu, parvedė namo. Tuo metu namuose svečiavosi močiutė, ji mane pasikvietė, nurengė ir po to kelias 
dienas turėjau sėdėti namuose. Ši istorija taip įsiminė, nes buvo žiema, tokia tikra, šalta, o namuose labai 
gera. Tai vyko kalėdiniu laikotarpiu ir šitas atsitikimas parodė, kokia padykusi buvau net tuo laikotarpiu, 
kuriuo geriausia būtų rimtis, ramybė.  

-Ko būtent šis įvykis jus pamokė? 

- Šis įvykis mane pamokė, kad turėčiau būti atsargesnė, tačiau vis viena buvau ganėtinai padūkusi,o dabar 
jau nebeinu ant užšalusių ežerų, esu žymiai atsargesnė. Taip pat, kad negali bet ko sakyti, nes žodžiai gali 
išsipildyti, ir visad, prieš pasakant, reikia gerai pamąstyti. 

-Kas Jūsų širdyje sukuria kalėdinę dvasią? 

- Tam, kad sukurtume šilumą viduje, kartais reikia užsidegti kokią žvakę, švieselę, užuosti kokį malonų 
aromatą, pyrago kvapą. 

-Ar esant galimybei nebešvęsti Kalėdų, pasinaudotumėte ja?  

- Tikrai ne, juk per šias šventes galime skirti laiko šalia esantiems. 

-Ar turite įdomių tradicijų iš praeities?  

- Per Kalėdas anksčiau iš po staltiesės traukdavome šiaudus, tačiau dabar jau nebe. O didžiausia tradicija 
buvo kartu pasiruošti stalą, šeimininkauti. Eglutę anksčiau puošdavome saldainiais su blizgančiais 
popierėliais ir degdavome tikras žvakutes.      

.      
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-Kokias asociacijas sukelia žodis „švęsti"? 

- Šventimas man asocijuojasi su tuo momentu, kai suvažiuojame visi 
visi į gimtuosius namus – Lentvarį. Turiu dvi seseris, viena iš jų gyvena 
Kretingoje, o jos vaikai - Vilniuje ir, jei būna Velykos ar Kalėdos, be galo 
smagu, kai visi iš visur suvažiuojame su vaikais, su anūkais, būname kartu 
ir jaučiame vieni kitų šilumą ir rūpestį. 

-Su kuo Jums asocijuojasi kalėdinis laikotarpis? 

- Kalėdinis laikotarpis man asocijuojasi su sniegu, baltumu, juk visur 
bus taip gražu, sninga, krinta snaigės, o Kalėdos sukelia tokį neapsakomai 
gerą jausmą! 

-Kas Jums yra Kalėdos?  

- Kalėdos tai susiėjimas į vieną vietą, kai visi susitinka tam, kad pabūtų 
kartu, pabendrautų, o ne tam, kad susitiktų iš reikalo ir pasikeistų 
dovanomis. 

-Kokios Kalėdos labiausiai išsiskiria iš visų? 

- Vaikystėje eglutę puošdavom Kūčių išvakarėse. Gyvenome Lentvaryje. Tėtis kiekvienais metais 
vykdavo į girininkiją (tarp Lentvario ir Trakų) parvežti eglės, nes seniau nebūdavo daug vietų, iš kur galėjom 
gauti eglę. Pamenu, kaip vienais metais tėtis pakvietė važiuoti mane kartu su rogutėmis. Iki girininkijos buvo 
kokie 3-5 kilometrai. Tėtis visą kelią tempė mus su rogėmis. Kai nuvykome, buvo jau tamsu, išsirinkome 
eglę, pritvirtinome prie rogių ir parsivežėme namo. Labiausiai įsiminė ši kalėdinio laikotarpio istorija, nes 
buvo labai smagu vykti kartu su tėčiu nusipirkti eglės, prisidėjau prie pasiruošimo Kalėdoms, o parvykus 
namo tas eglės kvapas sužadindavo tikrąją kalėdinę dvasią. 

-Kodėl ši istorija Jums atrodo išskirtinė? 

- Ši istorija man labai brangi, nes gyvenome nelabai turtingai, darbininkų šeimoje, bet to nesijautė, nes 
galėjome kaip ir visi džiaugtis  gražiausiomis metų šventėmis ir apgaubti namus jaukumu ir meile. Taip pat 
mano tėtis ganėtinai uždaras, tačiau, kai vykome pirkti eglutės, atrodė, kad tapome artimesni. 
Nesikalbėjome, tačiau jaučiau tarp mūsų artumą. 

-Ar šią šventę švenčiate tik dėl to, kad kiti ją švenčia?  

- Kalėdų šventė yra labai jauki ir ją švenčiu dėl to, kad galiu pabūti kartu su šeima, tačiau maisto ruošimas 
nėra vienas mėgstamiausių užsiėmimų šiuo laikotarpiu. 

-Kokias kalėdines tradicijas puoselėja Jūsų šeima?  

- Išskirtinių tradicijų neturime, šiaudų iš po staltiesės netraukiame, tačiau visados paliekame išėjusiems 
lėkštelę su maistu ir uždengiame servetėle. Taip pat visada turime ant stalo pasidėję kryželį, uždegę 
žvakutę, sukalbame maldelę prieš valgydami ir visi laužiame kalėdaitį.   

Bibliotekininkė 
Birutė Norkuvienė 
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-Kaip apibūdintum žodį „švęsti"? 

- Žodis „švęsti" man reiškia būti su draugais ar tik tais 
žmonėmis, kurie man iš tikrųjų rūpi, ir aptarti tik smagius reikalus.  

-Kaip šis žodis susijęs su kalėdiniu laikotarpiu? 

- Su kalėdiniu laikotarpiu jos susijusios tuo, kad keičiasi 
aplinka, dėl to keičiasi mūsų visų jausmai, kuriasi naujos istorijos. 
Žinoma, istorijų atsitinka smagių, jomis norisi pasidalinti su visais 
svarbiais žmonėmis.  

-Kuo tau šis laikotarpis kitoks?  

- Šis laikotarpis man yra išskirtinis, nes pastebimas labiau nei 
kiti laikotarpiai. Tie pokyčiai yra ryškesni, pavyzdžiui, visur 

šventiška aplinka (lemputės, kalėdinė dvasia...). Na, o pokyčiai yra smagūs ir reikalingi. 

-Ką manai apie šiuolaikines Kalėdas?  

- Šiuolaikinėje visuomenėje Kalėdos, mano manymu, yra suprantamos kitaip, negu turėtų būti. Manau, 
kad žmonės labiau kreipia dėmesį į tai, ką reikėtų padovanoti kitiems, o ne tai, kaip šią šventę praleisti 
smagiai ir turiningai. Manau, kad per Kalėdas užtektų nuveikti kažką kartu ir apsikeisti kokiomis nors 
smulkmenomis, o ne kasmet sukti galvą, ką dar neįprasto galėtum padovanoti, ir pačiam laukti siurprizų. 

-Kokios Kalėdos įsiminė labiausiai? 

-Buvau mažas - gal kokioje 4 ar 5 klasėje. Per Kalėdas pas mus atvažiavo nemažai žmonių: dvi močiutės, 
močiutės draugas, kartu šventė mano tėvai ir brolis - ganėtinai didelė kompanija. Buvome namuose pasistatę 
eglę. Viskas kaip įprasta. Ir buvome susigalvoję tokį juoką, kad per Kalėdas per Google Track Santa puslapį, 
kur rodo, kurioj vietoj skrenda Kalėdų senelis, stebėsime, kaip jis keliauja Lietuvos link. Kai jis jau artėjo 
Lietuvos link, mes išėjome į laiptinę deginti bengališkų ugnelių ir per laiptinės langą pažiūrėti į gatvę. 
Pasibuvome, sudeginome ugneles, grįžtam į namus ir ten stovi raudonas milžiniškas eglės dydžio maišas. 
Pirmą kartą tokį mačiau, šitiek dovanų! Jūs tik pamanykit, net neperdedu, eglutės dydžio! O aš dar vaikas 
buvau, galvojau:,,Opaa! Dabar tai bus dovanų!" Atidarėm, pradėjom traukti dovanas, girdžiu, vardina: vienai 
močiutei, kitai močiutei, tam močiutės draugui, tėčiui, vėl močiutei... Na, aš laukiu laukiu, maišas jau į 
pabaigą. Ir puikiai pamenu, gavau dvi dovanas: viena buvo megztinis, o kita rožinis laikrodis. Bet taip 
rožinis, kad net šviečia. Galvojau: „Ne nu čia tai šakės visiškos...“. 

 Jūs įsivaizduokit - toks vaikas, taip laukė dovanų meto, tokį maišą pamato ir gauna megztinį, nuo kurio 
niežti visur, ir aiškiai ne berniukui parinktą laikrodį...  

-Taip pat pamenu Kalėdas, kai pas mus į namus susirinko visa mūsų giminė. Jie nebuvo mano artimiausi 
žmonės, su kuriais aš norėčiau būti, todėl patyriau didelį diskomfortą. Tada jaučiausi taip, lyg turėčiau ką 
nors jiems pasiūlyti, palinksminti, pavyzdžiui, pademonstruoti savo „neįtikėtinus grojimo gitara 
sugebėjimus", o ne smagiai atšvęsti šventę. Manau, dauguma suprantate šį jausmą.  

  

Mokinys iš IIId klasės 
Denas Petravičius 
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-Ar jos kažkuo pakeitė tavo nuomonę apie šventes?  

- Jos tikrai pakeitė mano nuomonę apie šventes. Dabar žinau, kaip tiksliai jas švęsiu ateityje, supratau, ko 
iš tikro reikia švenčiant, kaip svarbu jaustis gerai tarp žmonių, su kuriais švenčiame. 

-Ar ši šventė tau yra priverstinė?  

- Anksčiau ši šventė man tikrai buvo priverstinė, nes kiekvienais metais buvo PRIVALOMA švęsti su 
šeima, tačiau dabar tikrai suprantu, kad gali būti kitaip. Dabar jų labai laukiu, nes tai tiesiog pretekstas 
susitikti su savo mylimais žmonėmis, nesvarbu, kur bebūtum. 

-Ar tavo šeima/giminė turi kokių nors tradicijų?  

- Mano šeima tradicijų turi, bet jos yra tiesiog atėjusios iš senų laikų. Turiu omenyje, kad privalo būti 
dvylika patiekalų, juos būtina palikti nakčiai ant stalo. Būtina perskaityti kažkokį pamokymą, kuris iš tikro 
man niekada labai nerūpėjo ir aš jo nesuprasdavau. Bei laužyti kalėdaitį. Visos šitos tradicijos man atrodo 
nereikalingos ir iš tikro nelabai suprantamos. Žinau, kad išsikraustęs iš tėvų namų šių tradicijų atsisakysiu 
ir susikursiu savas. 

Tikimės, jog kiekvienas iš šio straipsnio pasisėmėte bent kruopelytę kalėdinio jaukumo ir supratote, koks 
svarbus net ir šiuolaikinėje visuomenėje artimas žmonių ryšys ir tai, kad materialios dovanos nėra 
pagrindinis kalėdinio laikotarpio tikslas. 

Jaukių šv. Kalėdų šiais metais! 

Gabija Šilaikytė, Liepa Rutkauskaitė 
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Šaltą lapkričio dieną, kai į mūsų mokyklą įžengė vyras, 
apsirengęs plonu sariu (indišku tautiniu drabužiu) ir apsiavęs 
basutes, iškart supratome, jog tai mūsų laukiamas svečias 
ponas Taškas. Po šiuo kiek neįprastu slapyvardžiu slypi ryški 
ir įdomi asmenybė - Tomas Kurapkaitis. Tomas yra 
verslininkas, savanoris, misionierius ir Žmogus - iš didžiosios 
raidės. Šis žmogus labai rūpinasi aplinka bei nepriteklių 
patiriančiais žmonėmis. Tomas stengiasi mažiau teršti 
aplinką: kiek įmanoma, atsisako plastiko, rūšiuoja šiukšles, 
mažina kasdienį produktų vartojimą.  Jis rūpinasi ne tik 
švaresne aplinka, bet ir žmonių gerove bei kiekvienais metais 
su šeima paaukoja tūkstantį eurų Gvatemalos mokyklai, 
kurioje metams buvo nuvykęs savanoriauti su žmona ir dviem 
mažamečiais vaikais. Toks netradicinis žmogaus gyvenimo 
būdas mus sudomino ir kilo dar daugiau klausimų apie šį žmogų. Todėl nusprendėme daugiau pasikalbėti 
apie jo gyvenimo pasirinkimus. 

-Kas nulėmė tokį Jūsų požiūrį į gyvenimą? 

-Be abejonės, Gvatemala. Gvatemala yra centrinėje Amerikoje, tai kalnuota šalis, kurioje dažni žemės 
drebėjimai ir ugnikalnių išsiveržimai, negana to, temperatūra beveik kiekvieną dieną pakyla iki trisdešimties 
laipsnių.  Tai neturtinga šalis, o aš supratau, kad mes esame labai turtingi. Atrodo, Lietuvoje pensijos ir algos 
mažos, tačiau, kai palygini su Gvatemala, supranti, kad gyveni labai gerai ir nori būti dar turtingesnis. 
Supratau, kad turėtume dalintis materialiais dalykais su mažiau turinčiais. Kiekvienais metais yra labai 
sunku atiduoti didelę auką Gvatemalos mokyklai, atrodo, galėtum nusipirkti geresnį automobilį ar dar kažką, 
bet tai padaręs supranti, jog įveiki savo egoizmą ir pasijunti labai gerai. Antra, visąlaik žinojau, kad pasauly 
būna labai karšta, bet kai visus metus gyvenome vietoje, kur temperatūra pakyla kiekvieną dieną aukščiau 
keturiasdešimties laipsnių, o vaikai vakarais atsigulę prašydavo mamos, jog ką nors padarytų, kad truputį 
atvėstų, tada supratome, jog globalinis atšilimas yra realus ir mes dėl jo kalti. 

-Kaip atrodė eilinė diena savanoriaujant Gvatemaloje? 

-Gvatemala yra prie pusiaujo, tad ten dvylika valandų tamsu, dvylika valandų šviesu. Mes keldavomės 
anksti. Gyvenome name, kurį suprojektavo architektai iš Europos pagal savo mąstymą. Europiečių pastatų 
langai eina į pietus, kad būtų šilčiau, o Gvatemaloje kaip tik atvirkščiai, nes temperatūra pakyla iki 
keturiasdešimties laipsnių. Per dieną tiek įkaista siena, kad viduje pasidaro šiltnamio efektas ir garuoja visa 
siena - ryte atsikeldavome visi suprakaitavę. Tada eidavau į vištų fermą kiaušinių, nes vėliau juos vežiodavau 
pardavinėti, kad iš gautų pinigų galėtų išsilaikyti mokykla, kurioje savanoriavau. Grįžęs vesdavau kelias 
pamokas mokykloje anglų kalba majų genties merginoms. Po pietų turėdavome laisvo laiko pabūti su vaikas, 
pasidaryti valgyti. 
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Taškas 
Tomas Kurapkaitis 



-Kodėl nusprendėte keliauti į Gvatemalą su vaikais? 

-Mes norėjome pakeisti įsitikinimą, jog, kol esi vienas, viską gali, o sukūrus šeimą pasibaigia gyvenimas. 
Galvojome, kodėl mes su vaikas negalime tenai nuvykti. Na, tai pasiėmėme savo vaikus, susikrovėme į dvi 
kuprines visą savo gyvenimą ir išvykome. 

-Ką patartumėte žmonėms, kurie norėtų leistis į panašią 
kelionę kaip jūs, tačiau bijo, abejoja? 

-Aš manau, jog nebūtina keliauti taip toli. Svarbu, kad 
žmonės atrastų, kaip gali prisidėti prie gražesnio pasaulio. 
Man patinka neseniai atsiradusi „Niekieno vaikų“ 
iniciatyva: žmonės vaikšto į ligonines ir budi prie vaikų, 
kurie yra iš vaikų globos namų ar kurių tėvai neturi 
galimybės prižiūrėti sergančias atžalas. Žmonės sugalvoja 
įvairių būdų, kaip gražinti pasaulį.  

-Kuo savanorystė galėtų būti naudinga jaunam žmogui? 

-Aš tikiu, kad šiuolaikiniam žmogui nebeužtenka mokytis vien mokykloje. Daugiau jis išmoksta, gauna 
žinių iš gyvenimo. Ne mokytojas formuoja tavo mąstymą, tave, o tu pats supranti, ko nori iš gyvenimo 
savanoriaudamas. Galbūt girdėjote apie ,,Europos solidarumo korpusą“.  Mano manymu, ši organizacija yra 
puiki tuo, kad leidžia žmogui, nusprendusiam pabaigus mokyklą iš karto nestoti į universitą, savanoriauti 
užsienyje ir apmoka visas gyvenimo išlaidas. Pasirenki tau patikusią sritį ir ieškai, kas yra tavo stiprybė, kas 
tave domina. Aš tikiu, kad kiekvienas žmogus čia, žemėje, turi savo unikalią misiją, kurią reikėtų 
įgyvendinti, ir per tokią savanorystės kelionę jis tai galėtų atrasti.  

-Kaip apibūdintumėte savo gyvenimo būdą? Kuo jis skiriasi nuo eilinio žmogaus? 

-Gyvenu normaliai, tik bandau galvoti, kaip 
aš gyvenu. Galvoju, kokių pasekmių mano 
vaikams turės mano veiksmai. Stengiuosi, kiek 
galima, mažiau vartoti, kiek galima, daugiau 
panaudoti turimus daiktus. Jeigu galiu, visąlaik 
važiuoju dviračiu, jeigu galiu, atsinešu puodelį į 
seminarą. Susikuriu tokias paprastas taisykles, 
kurių laikausi. Bet manau, jog kiekvienas pagal 
save turi stengtis ką nors pakeisti.  

Kalėdoms pamažu tampant vis labiau 
komercine švente, pasiteiravome Taško, kaip 
savo gyvenimo būdą jų šeima suderina su 
kalėdine karštlige.  
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-Kokios jūsų šeimos Kalėdų tradicijos? 

-Su šeima turime pasidarę Advento 
kalendorių ir ten kiekvieną vakarą įdedame 
lapuką su geru darbu, kurį kitądien turime 
padaryti. Pavyzdžiui, per dieną pasakyti tris 
komplimentus kitam žmogui arba jo atsiprašyti, 
jeigu įskaudinome, pasidžiaugti kitu asmeniu. 
Ryte visi išsitraukiame po lapuką, o vakare 
susėdę prie židinio kalbamės, kaip sekėsi 
įvykdyti užduotį. Man svarbiau pats laikas iki 
Kalėdų, kaip jį praleidžiame, o ne šventinė 
diena.  

Mums taip pat buvo sunku suprasti, kaip 
galima suderinti minimalistinį gyvenimo būdą ir šeimą su keturiais vaikais. Maži vaikai yra užsispyrę, 
kaprizingi ir turintys vaikiškų norų, tokių kaip naujausi žaislai. Kaip tai suderinate su savo gyvenimo būdu? 

Kiekvienais metais dalį uždirbtų pinigų paaukodami, mokome juos dalinimosi. Jie taip pat stengiasi 
galvoti apie aplinką, pavyzdžiui, eidami į parduotuvę mums primena: „Palauk, tėti, einu, paimsiu maišelį iš 
mašinos.“ Taip pat stengiamės būti daugiau gamtoje. Mieste gyvenantis žmogus susidaro įspūdį, kad viskas 
yra sukurta jo paties, o mes norime parodyti, kad visas grožis yra sukurtas gamtos ir kad reikia ją tausoti. 
Aišku, vaikai nori visokių saldainių, greito maisto, tada būna konfliktų. Tačiau kovojame su tuo, kalbėdami, 
kokį atoveiksmį turi tavo veiksmas. Tada jie supranta, jog galbūt to tikrai nereikia.  

-Jeigu reiktų į klausimą „Ką veikiate gyvenime?“ atsakyti vienu sakiniu, kaip apibendrintumėt visą savo 
veiklą? 

-Džiaugiuosi gyvenimu.  

Galbūt straipsnio pradžioje susimąstėte, kodėl šio žmogaus slapyvardis yra Taškas, būtent to ir 
paklausėme. 

-Man labai patinka taškytis! Aš neturiu vieno darbo, darau begalę ir man tai patinka. Po tašką padėlioju 
visur.  

Po pokalbio su Tomu Kurapkaičiu mes susimąstėmė, kiek daug vartojame ir kaip tai kenkia aplinkai. 
Artėjant Kalėdoms visi galime pasimokyti iš šio žmogaus ir pasidaryti savo šeimoje tikrą šventę. Viską 
pakeisti iš karto sunku, tačiau kasdien kiekvienas iš mūsų galime padėti po tašką prie gero darbo.   

Julija Navickaitė, Miglė Dičkutė 
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Kalėdos tai yra metas, kai pradedi susimąstyti apie dalykus, apie kuriuos dažnai negalvoji. Artėjant 
Kalėdoms mes visi svarstome, kokias dovanas įteiksime kitiems ir ką dovanų gausime patys. Bet ar dovanos- 
Kalėdos? Ar Kalėdos yra kažkas daugiau?  

Parašyti kalėdinių dovanų tema pasiūlė mokytoja. Ši tema mums pasirodė įdomi.  Buvo įdomu sužinoti, 
ką žmonės daro norėdami gauti dovanų. Mums atrodė, kad ši tema yra lengva ir greitai ją atskleisime, bet 
labai klydome. Pradėjusios ieškoti pašnekovų ir klausinėti apie jų Kalėdas - dovanas ir kalėdines tradicijas 
- pamatėme, kad ši tema nėra tokia lengva, kokia ji pasirodė esanti iš pradžių. Dauguma mokinių nežinojo, 
kaip atsakyti į šį klausimą, arba buvo nekalbūs. Vis dėlto pavyko rasti kelis žmones, kurie sutiko atsakyti į 
mūsų klausimus. Tai Pilaitės gimnazijos mokinių prezidentė Miglė Variakojytė, IIIb klasės mokinė Rusnė 
Alosevičiūtė ir pirmų klasių seniūnai - Ib klasės mokinė Liepa Rutkauskaitė, Id klasės mokinys Marius 
Ibelhauptas ir Ia klasės mokinė Laima Vaikasaitė.  

-Kaip užsidirbate dovanas Kalėdoms? 
-Galim pradėti nuo to, kad man asmeniškai ne tiek rūpi materialūs 

dalykai, kiek dvasiniai ir moraliniai. Tai gali atrodyti labai paradoksalu, 
bet savo Kalėdų dovanas užsidirbu neskubėdama ir nebėgdama niekur, 
nes esu įpratusi visą laiką bėgti, visur skubėti. Aš pačią ramybę 
užsidirbu niekur neskubėdama ir viską ramiai darydama - niekur 
nelėkdama. 

-Tai tau ta ramybė - Kalėdų dovana?  
-Taip, man didžiausia Kalėdų dovana yra ramybė ir pilnatvės 

jausmas. Tai yra labai abstraktūs dalykai. Nėra taip, kad kiekvienas 
Kalėdas aš išgyvenu ramybę ir pilnatvę. Na, o viena iš didesnių dovanų ta, kad per kiekvienas Kalėdas 
paprastai grįžta mano sesuo, kuri gyvena užsienyje, ir man tai yra pats didžiausias džiaugsmas.  

-Ar yra tekę pasistengti dėl dovanų?  
-Ne, neteko, kažkaip viskas natūraliai įvyksta. Mano artimoje aplinkoje yra žmonės, kurie mąsto panašiai 

kaip aš, nėra ten kokių nors manipuliacijų - „ką čia padovanot? “, „žiūrėk, tu man čia tą padovanok “- mes 
labai ramiai į šventes reaguojame.   

-Kokia buvo gražiausia vaikystės dovana?  
-Kaip ir visi, aš buvau labai paprastas vaikas - parašydavau Kalėdų seneliui laišką ir prašydavau telefono 

ar žaislo, kokio noriu. Atsimenu, būdama darželinukė žiauriai norėjau princesių namo. Taip nuoširdžiai 
norėjau, kad gal tada ir teko pasistengti. Aš sapnuodavau tą princesių namą ir jį įsivaizduodavau. Štai tada 
parašiau Kalėdų seneliui laišką ir gavau princesių namą. Aš dėl to labai džiaugiausi. Tas princesių namas 
įsiminė labai gerai. 

-Ar turite kokių nors tradicijų, kurios būtų susijusios su dovanomis? 
-Dovanojimo tradicijų neturime. Tik turime susitarimą prieš Kalėdas nurimti, neskubėti ir niekur nelėkti.  
-Ar darai gerus darbus prieš Kalėdas? 
-Per Adventą dėl tam tikrų asmeninių priežasčių, tiesa, ne kiekvienais metais, nes kartais sunku moraliai 

būna, aplankau vėžiu sergančius žmones Nacionaliniame vėžio institute Vilniuje.  Aš dėl savęs turiu šitai 
padaryti. Tai pavadinčiau geru darbu.   

-Ar esi gavusi kokią nors nevykusią dovaną? 
-Aš gal ir nesu gavusi, bet žinau, kad esu labai blogai dariusi vaikystėje. Paimdavau, pavyzdžiui, 

panaudotus mamos kvepalus ar tėčio skutimosi putas, įdėdavau į skarelę, padėdavau po eglute ir palikdavau. 
Tai pavadinčiau savo nevykusia dovana. Taip aš darydavau dažnai būdama darželinukė, paskui pirmoje, 
antroje klasėje, kiek atsimenu.  
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-Kaip užsidirbate dovanas Kalėdoms?  
-Na, man nereikia jų užsidirbti, nes man jau nebereikia dovanų. Aš net 

nebesitikiu, neprašau jų, o jei kas nors kažką norės padovanoti, gerai, džiaugsiuosi. 
Kartais smagu gauti kokią sentimentalią dovaną, paprastą. Man neberūpi daiktai, aš 
nebeprašau jų. Jeigu kam nors reikia pagalbos, tiesiog padedu nieko nesitikėdama. 
Taigi nėra to užsidirbimo. 

-O kodėl tau daiktai nerūpi? 
-Nes man atrodo, kad Kalėdų dovanos šiuolaikinėje visuomenėje yra labai 

sureikšmintos. O, pavyzdžiui, mes su draugėmis jau ilgą laiką nebesikeičiame 
dovanomis, geriau pabūname tiesiog visos kartu, neiššvaistome pinigų. Mums 
dovana yra būti kartu. 

-Atsibodo dovanos? 
-Neatsibodo, aš priimčiau dovanas, man viskas gerai, bet tiesiog nepatinka 

apkrauti žmogų, kuris rūpintųsi tomis dovanomis, turėtų sugalvoti, ką padovanoti. 
Man tiesiog nieko nereikia, visko, ką turiu, užtenka. Jeigu ko nors reikėtų, pati 
užsidirbčiau. Aš paprastai taip ir darau - pati užsidirbu. 

-Kaip tu pati užsidirbi? 
- Tiesiog dirbu paprastą darbą, pavyzdžiui, pas savo draugės mamą vaikų 

darželyje.  
-Kodėl tu manai, kad surasti draugui dovaną yra našta? 
-Nes man tai yra našta. Man sunku, nes reikia labai daug galvoti, kas tam žmogui patinka. Pasirūpinti kitu gali būti 

daugiau nei vien tik daiktą nupirkti. Pabuvimas su kitu žmogumi yra žymiai brangiau, negu kažkokios dovanos 
įteikimas. 

-Ar turi kokių nors kalėdinių tradicijų savo šeimoje? 
-Na, nežinau, visi turi tradiciją eiti į bažnyčią. Močiutė visada atneša kalėdaičių, mes laužome, dalijamės, ir viskas. 

Visų tradicijos - 12 patiekalų. 
-Kokie patiekalai jūsų namuose? Silkė pataluose? 
-Taip, silkė pataluose. Dar kūčiukų sriuba - taip aš ją vadinu. 
-O ar keičiatės dovanomis šeimoje? 
-Keičiamės, vis tiek yra tokia tradicija. Susirinkę pas močiutę Kalėdų pirmą dieną, apsikeičiame dovanomis, bet 

to labai nesureikšminame. Tiesiog ir pinigų kartais gauname.  
-O tu ką nors dovanoji tėvams? 
-Aš nedovanoju. Man mama visados sakydavo: „Dabar tu man dovanų neperki, aš tau galiu nupirkti, nes aš esu 

tavo mama, o kai užaugsi, tada ir tu galėsi. Dabar tu taupyk pinigus ir jų neleisk dovanoms".  
-Kokios yra gražiausios tavo vaikystės dovanos? 
-Iš karto prisimenu vieną dovaną. Buvau gal pirmokė arba antrokė, kai man padovanojo lėlę Barbę, jos namelį ir 

tokį didžiulį rožinį dviratį. Tas rožinis dviratis visada primena Kalėdas.  
-Kokios buvo blogiausios dovanos? 
-Aš manau, kad tokių dovanų nėra. Žmogus negali įteikti visai blogos dovanos, nes jis vis tiek apie tave pagalvojo, 

todėl nors truputėlį bus tas daiktas svarbus.  Aš kiekvieną dovaną laikau gera, nes ją įteikęs žmogus stengėsi - kažkur 
ėjo, pirko. Nėra blogų dovanų.  

-Kokius gerus darbus darai prieš Kalėdas? 
- Prieš Kalėdas norisi kažką gero padaryti, kad kas nors nusišypsotų, todėl aš visada aplankau savo močiutę, nes 

ji pasiilgsta anūkų.  
Dar nueinu į gyvūnų prieglaudą, nunešu maisto katėms ir šunims. 
-Ar turi juokingą istoriją, susijusią su Kalėdomis?  
-Turbūt neturiu, nes neprisimenu.  Per vieną Kūčių vakarą mano broliui atsitiko nesmagi istorija. Jis tiesiog ėjo 

prie Kūčių stalo, ant laiptų pargriuvo ir susilaužė ranką. Tai buvo gal ketvirtas lūžis per tuos metus, todėl ir 
įsimintinas.   
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Ib klasės seniūnė  
Liepa Rutkauskaitė 



Id klasės seniūnas Marius Ibelhauptas 
-Kaip užsidirbi dovanų Kalėdoms? 
-Užsidirbti Kalėdoms? Visus metus būname geri, klausome tėvų, bandome daryti gerus darbus. 
-Ką tu darai? 
-Ar aš? 
-Taip! 
-Tai tą patį. 
-Ar tikrai? 
-Tikrai tikrai 
-Nemeluoji? Tu nieko neslepi, stengiesi gauti gerus pažymius? 
-Stengiuosi nemeluoti, stengiuosi mokytis gerai ir, rodos, pavyksta. 
-Ar tu ką nors darai, kad užsitikrintum, jog gausi tam tikrą dovaną? 
-Šiaip aš iš viso dovanų neprašau. 
-Kokią gražiausią esi gavęs dovaną? Arba labiausiai patikusią? 
-Nepamenu, dar pagalvosiu. 
-O kokia blogiausia dovana? 
-Nežinau. Tarkim, geriausia – sintezatorius, blogiausia - šlepetės. 
-Kodėl tai buvo blogiausia dovana? 
-Nes šlepečių ir taip jau daug turiu. 
-O gal turite kokią nors kalėdinę šeimos tradiciją? 
-Na, tai visada dvylika patiekalų ant stalo, šieno po staltiese paklota. Susirenka visa giminė ir tiesiog 

valgom, kalbamės... 
 

-Ką darai, kad užsidirbtum pinigų kalėdinėms dovanoms?  
-Na, dovanų dažniausiai neperku, darau jas namuose savo 

rankomis, todėl man nereikia užsidirbti, o jeigu ką nors perku, tai 
dažniausiai iš sutaupytų pinigų. 

-Kokią pati esi gražiausią dovaną gavusi? 
-Tikriausiai pliušinį meškiuką, nes jis man labai įsiminė. 
-O esi gavusi prastą dovaną? 
-Esu gavusi arbatos pakelį, tai, galiu pasakyti, nėra geriausia 

dovana. 
-Kokius gerus darbus darai prieš Kalėdas, per Adventą?  
-Aš su savo šokių grupe aukojame gyvūnų namams, gyvūnų 

prieglaudoms pinigų. 
-Turi kokią nors Kalėdinę tradiciją šeimoje ar tarp draugų? 
-Nelabai, dažniausiai tiesiog keičiamės dovanomis ir viskas. 
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Ia klasės seniūnė 
 Laima Vaikasaitė 



IIIb klasės mokinė Rusnė Alosevičiūtė 
-Ką darai, kad užsidirbtum pinigų kalėdinėms dovanoms?  
-Jei prireiktų, aš dovanoms užsidirbčiau eidama groti arba dainuoti gatvėse, nes tai yra nesunkus būdas 

užsidirbti, muzika yra mano pomėgis. Dabar tiesiog pietų nevalgau, o pinigus taupau ir perku dovanas.  
-Kokią geriausią dovaną esi nusipirkusi? 
-Tai tikriausiai buvo megztinis, kuriuo aš džiaugiuosi visus metus. 
-Ar yra tekę gauti blogą dovaną? 
-Tokių nebuvo. Kiekviena smulkmenėlė turi savo vertę.  
-Ar esi pamelavusi, kad gautum dovaną? Sakykim apie gerą savo elgesį ar pažymius?  
-Nesu, mama vis tiek viską žino. Ir dovanų nupirks.  
-Gražiausia vaikystės dovana?  
-Tokia medinė dėžutė su boružėlėm.  
-Kokius gerus darbus darai prieš Kalėdas?  
-Padedu mamai, nors kitu laiku to dažniausiai nedarau. Atnešu saldainių draugams.  
-Ar turite šeimoje tradicijų, susijusių su dovanomis?  
-Neturime šeimoje, bet su draugais mes visą laiką keičiamės dovanomis.  
 
Pasikalbėjus su pašnekovais susidaro įspūdis, kad žmonės skirtingi ir jų požiūris į dovanas nevienodas. 

Nepagalvojome, kad ramybė ir neskubėjimas gali būti dovana, kad dovana - vien buvimas su žmogumi. Nors 
ir buvo sunku prakalbinti mokinius, smagu sužinoti, kad jie tiek daug nuveikia prieš ar per Kalėdas. Tikimės, 
kad šis interviu ir jums bus įdomus.  

 Linkime linksmų švenčių. 
 Kornelija Grubliauskaitė, Eglė Vareikytė 
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Mokykla, sakoma, yra antrieji mūsų namai, o mokytojai – antrieji tėvai, todėl labai svarbu palaikyti taiką 
ir gerus tarpusavio santykius visus dvylika ilgos ir įdomios kelionės metų. Pirmoje šios temos dalyje - 
pirmajame ,,Laiptų ” numeryje -  nagrinėjome būdus, kurie, mokinio požiūriu, galėtų pagerinti mokinio ir 
mokytojo santykius, išsakėme savo asmenines bei kitų mokinių patirtis, o šiame straipsnyje nusprendėme 
žiūrėti į šią temą pro visiškai kitą prizmę – mūsų pagrindiniu tyrimo objektu tapo mokytojai. Kiekvienas iš 
žemiau aprašytų pedagogų sutiko pasidalinti labiausiai širdyje įstrigusiomis istorijomis ir nuoširdžiais 
patarimais, kaip gali atsirasti nesuvaidintas, nuoširdus, draugiškas ir pasitikėjimo kupinas ryšys tarp 
mokytojo ir mokinio. 

Pakalbinusios mūsų mokyklos geografijos 
mokytoją Vilmą Pundienę, galime teigti, jog geresnis 
mokytojo ir mokinio ryšys atsiranda, kai bendrauti 
nusiteikęs mokytojas. Mokinys gali suteikti 
geriausias sąlygas mokytojui jį mokyti, gali būti 
stropus, pavyzdingas, mandagus, bet tai negarantuoja 
santykio užmezgimo ar ilgalaikės tarpusavio 
draugystės. Be to, mokytojui labai svarbu gerai 
išmanyti vaikų psichologiją, taip jis gali pastebėti 
mokinio silpnąsias puses. Dažnai moksleiviai patys 
rodo signalą, jog kažkas jų gyvenimuose ne taip ir tai 
ne visada pastebi tėvai, kartais jiems patiems sunku 
suvokti, kad su jų vaiku kažkas blogai, todėl čia į 
pagalbą gali ateiti mokytojas, kuris mato vaiką iš 
šalies, numano, kas galėtų būti negerai, nes 
mokykloje jaunas žmogus kartais atskleidžia žymiai 
daugiau  savo  problemų nei namuose. Mokytoja 
Vilma prisimena savo buvusį auklėtinį Roką, kuris 
baigė Pilaitės gimnaziją 2012 metais. Anot jos, 
Rokas nuo mažumės buvo išdykęs, sunkiai 
suvaldomas, reikalaujantis išskirtinio dėmesio 
mokinys, bet matėsi, jog jis uždaras vaikas. Nors 
turėjo daug gerų savybių, tačiau nuolatos 
konfliktuodavo su savimi, savo jausmais, o tai 
nulemdavo sudėtingą jo elgesį mokykloje. Per vieną 
iš geografijos pamokų, kurioje buvo kalbama apie 

politiką, septintokas Rokas mokytojai paleido riebią 
repliką: „Kai būsiu prezidentas, Jus pačią pirmą 
atleisiu iš darbo!” Laikui bėgant, mokinio elgesys 
nesikeitė ir mokytoja nusprendė imtis veiksmų, ji 
vylėsi, jog galbūt ką nors įmanoma pakeisti. 
Devintoje klasėje ji parašė ilgą laišką Roko tėvams 
apie sūnaus elgesį, būdą, apibūdino tam tikras 
situacijas, kuriose jaunuolis pasielgė netinkamai, 
pridėjo jo pažymius, kurie tuo metu tikrai nebuvo 
puikūs, ir prierašą: ,,Jūs turite domėtis savo vaiku, 
jums turi rūpėti, kaip jam sekasi, kaip jis mokosi!“ 
Kaip bebūtų keista, nuo to momento įvyko lūžis, po 
kurio Rokas visiškai pasikeitė. Pradėjo mokytis, 
klausyti to, kas jam sakoma, mokytojai buvo žymiai 
lengviau su juo susikalbėti, jis pradėjo į visus žiūrėti 
ne kaip į priešus, o draugus. Jų tarpusavio santykiai, 
nulemti  mokytojos veiksmų, išliko iki šiol -  Rokas 
su dar keliais buvusiais auklėtiniais kasmet, jei turi 
galimybę, aplanko mokytoją, jie kalbasi 
įvairiausiomis temomis, iš jų pusės jaučiasi pagarba 
buvusiai auklėtojai Vilmai. Apibendrinusios šią 
istoriją, galime prieiti prie išvados, jog santykius su 
mokytoju gali pagerinti kiekvienas, bet ne visiems 
pavyks juos užmegzti. Ryšys turi būti natūralus, turi 
atsirasti abipusis noras bendrauti bei spręsti 
problemas kartu. 

 Puikiai suprantame, kad vienas pavyzdys dažniausiai nesukelia užtikrintai gero įspūdžio, tad paruošėme 
daugiau. Antrąja istorija sutiko pasidalinti Vilniaus Pilaitės gimnazijos fizikos mokytoja Alma Paliulienė. 
Išklausiusios pedagogės pasakojimą sužinojome, jog dar vienas būdas sukurti draugiškus, neįtemptus 
santykius yra bendri pomėgiai. Mokytojai kalbant pastebėjome, jog ji viską prisimena, lyg tai būtų nutikę 
vakar, tačiau prabėgo daugiau nei dešimt metų. Istorijos pagrindinis veikėjas – mokinys Darius, fizika 
susidomėjęs berniukas, kuris norėjo su šiuo mokslu sieti savo ateities profesiją. Tad ir mokytojos kabinete 

KAPSTOMĖS… 

„Laiptai“ 18/ DOVANOS APIE ŽMONES 



jis būdavo dažnas svečias ne tik per fizikos pamokas, bet ir laisvu laiku. Kartu jie 
spręsdavo sudėtingus uždavinius, diskutuodavo įvairiomis temomis, 
dažniausiai susijusiomis su šiuo mokslu. Mokytoja taip pat 
sulaukdavo klausimų iš Dariaus apie fiziką, su ja susijusius procesus 
ir mielai  atsakydavo bei nuolatos motyvuodavo mokinį dirbti, 
stengtis, nepasiduoti iškilus sunkumams ir siekti užsibrėžtų tikslų. 
Pamažu, leidžiant daug laiko kartu, atsirado glaudus ir draugiškas ryšys, 
abipusė draugystė, kuri mokytojos širdyje išliko iki šiol. Taigi, geriems 
santykiams su mokytoju arba mokiniu gali daryti įtaką bendras darbas ir kartu 
įveikti sunkumai. Laikas, praleistas kartu, nuoširdžiai kalbant, juokiantis, 
pamirštant kitus mokykloje ar už mokyklos ribų esančius rūpesčius, užsiėmimas 
abiem pusėms įdomia veikla gali sukurti gražius, paprastus ir šiltus ryšius, kurių 
tiek mokytojas, tiek mokinys nepamirš ilgai ir apie kuriuos pagalvojus veide 
visuomet atsiras šypsena. 

Kiekvienas esame skirtingas, turime individualius 
tikslus gyvenime, skirtingus charakterius, todėl 
suprantame, kad du būdai, kaip pagerinti ar sukurti 
gražią draugystę su mokytoju, netiks visiems. Tad 
galime pasiūlyti dar vieną patarimą. Tai skamba gana 
banaliai, bet esant tinkamai situacijai juo pasinaudoti 
verta. Žmones gali sieti panaši pasaulėžiūra - 
požiūriai į gyvenimą, priimamus sprendimus ir tam 
tikras situacijas. Pakalbinome Vilniaus Pilaitės 
gimnazijos lietuvių kalbos mokytoją Ingą Masonaitę. 
Mokytoja pasidalijo prisiminimais apie mokinę Eglę. 
Kai tik pradėjo mokyti šią merginą, pedagogė 
pastebėjo, jog Eglė - išsigandusi, nepriprantanti prie 
naujų reikalavimų mokinė. Bėgant laikui mokytoja 

atkreipė dėmesį, kad ji visuomet įdėmiai klausosi, 
kas yra kalbama, jai rūpi aptariamos temos. Tiek 
mokytoja, tiek mokinė suprato, jog tarpusavyje turi 
daugiau bendro nei manė, todėl dažnai pokalbiai 
klasėje apie literatūros kūrinį virsdavo giliais 
pamąstymais apie gyvenimą - santykius tarp žmonių, 
keblias situacijas ir jų sprendimo būdus. Mokytoja 
džiaugėsi, jog dėl panašaus požiūrio į gyvenimą, dėl 
bendrų aktualių temų šiai merginai ji galėjo būti ne 
tik mokytoja, bet autoritetas ir gera draugė. Taigi, šis 
būdas sukurti tarpusavio santykį nėra tinkamas 
visiems, nes sudėtinga surasti panašiai mąstantį 
žmogų, tačiau, jei pavyko, tuomet pabandykite 
pasikalbėti – galbūt bus įdomu. 

 Pasikalbėjome su Pilaitės gimnazijos istorijos mokytoju bei mokinių parlamento kuratoriumi Pauliumi 
Bakanu. Ilgo pokalbio metu mokytojas paminėjo keletą priežasčių, kodėl santykiai tarp mokytojų ir mokinių 
nesiklosto, ir pasidalino keliais patarimais, kaip išvengti nesusipratimų, išspręsti tam tikras problemas. 
Kalbėdamas ir dalindamasis sava patirtimi mokytojas iškart pareiškė, jog pirmiausia santykius gali griauti 
per didelis noras tapti mokinio draugu, galbūt tai nėra aktualu kiekvienam mokytojui, bet pasitaiko ir tokių 
atvejų. Visada tarp abiejų pusių turi išlikti distancija, leidžianti bendraujant neperžengti tam tikrų ribų, kurios 
ypač reikalingos mokykloje. Mokytojų ir mokinių santykiai slidus reikalas. Anot mokytojo, dažniausiai 
ryšys sukuriamas neformalaus ugdymo metu, nes ir vaikai, ir mokytojai gali nepaisyti tam tikrų apribojimų, 
kurie įprasti pamokose. Paulius Bakanas paminėjo vieną savo mokinį – Vytautą. Su juo mokytojas nuo 
mokyklos laikų iki dabar mėgsta ginčytis, diskutuoti įvairiomis temomis -jį sužavėjo mokinio kritinio 
mąstymo galimybės, laisvas kartais ir skirtingų nuomonių reiškimas. Jam buvo lengva užmegzti ryšį su 
Vytautu, nes sutapo mokytojo ir mokinio pasaulėžiūros – žmogaus gyvenimas turėtų būti skirtas ne tik 
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asmeninės, bet ir kitų žmonių gerovės kūrimui. Kartu dirbdami prie bendrų projektų, dalydamiesi 
pastebėjimais, galbūt net reikšdami argumentuotą kritiką galime surasti kabliuką, kuris padeda užmegzti 
kažką tikro. Tiek mokykloje, tiek už mokyklos ribų mes negalime suvaidinti gerų santykių, jeigu ir galime, 
tai netruks ilgai. Santykis tarp žmonių nebūtinai turi būti geras ar blogas, jis gali būti įvairus. Visada svarbu 
atminti, jog prievarta draugu netapsi.  Draugauti turi norėti abi pusės. 

Išgyvenome įdomią kelionę ieškodamos atsakymų į klausimą, kaip kuriami draugiški mokytojo ir 
mokinio santykiai. Tai tikrai buvo ilgas ir nelengvas kelias, bet kartu tikimės, kad ir naudingas ne tik mums, 
o ir kitiems. Apibendrindamos visus pokalbius, patirtis ir išklausytas istorijas galime pateikti savo atsakymus 
į mūsų temos klausimą. Draugiškus santykius sukurti padeda ne tik teigiamos patirtys, bet ir gebėjimas kartu 
spręsti iškilusius sunkumus. 

Erika Balasevičiūtė, Luka Arnašiūtė 

 

 

 

 

Ar tikite šventų Kalėdų dvasia? Aš taip. Nors jos negalime rankomis apčiuopti, nors ji nematoma, jaučiu 
jos egzistavimą. Štai žiūrėdama Clay   Kaytis filmą „Kalėdų kronikos" kartu su savo šeima patyriau pačių 
geriausių emocijų. Kažkas nepaprasto, kai valandą ir keturiasdešimt keturias minutes negali atitraukti akių 
nuo filmo, kuris tau sukuria šventės stebuklą, įkvepia tikėjimo.  

Kalėdų šventėje slypi daug paslapties, džiaugsmo ir kitų smagių emocijų - kaip ir filme „Kalėdų 
kronikos“. Jame pasakojama, kaip brolis su sese sukuria planą norėdami Kūčių vakarą pagauti Kalėdų senelį. 
Kai planas nepavyksta, vaikai suvienija jėgas su šventuoju Niku ir jo ištikimais elfais, kad išsaugotų 
atostogas, išgelbėtų Kalėdų džiaugsmą, kol dar ne per vėlu.  

Nesibaigiantys nuotykiai bei įtemtas veiksmas įtraukia žiūrovą į šį pilną stebuklų filmą, kurį nuoširdžiai 
siūlau visiems pasižiūrėti susėdus kartu su šeima Kalėdų vakarą. „Kalėdų kronikas “  verta pažiūrėti - filmas 
yra kupinas nuotykių, privers nusišypsoti, suartins šeimą. 

Rusnė Gedvilaitė 

  

„Laiptai“ 20/ DOVANOS APIE ŽMONES 

BENDRAAMŽIAI REKOMENDUOJA... FILMĄ 

DOVANOJAME… 



Klasėms, pažymėtoms raide „A“ 
 Augančioms „A“  klasėms artėja atsinaujinimo amžius. Apsvarstykite atsiradusias alternatyvas. Artimieji 

atrodys arogantiški, atminkite, apgaulė atveria asmenybės agoniją. Atsivers atleidimo aspektai. Atidžiai 
apgalvokite apsileidimo pasekmes.  Atsiverkite atstumtiesiems. Apniks atgaila, atrodys absurdiška 
apgaudinėti.  

Aprangą atsirinkite atidžiau, atslenka atšiaurus atšalimo amžius. Atminkite - apsiskaitę apsisaugosite 
artėjančių astrologinių audrų! 

Klasėms, pažymėtoms raide „B“ 
Bus baisiai blogai! Besibeldžiantys mokslai bus baisi bjaurastis. Beviltiška bus įbrukti būtinas bazines 

žinias. Bičiulių keliamas bruzdesys išbalansuos ir taip beverčius bandymus. Beribiai barniai su bambančiais 
mokytojais baugins. Bet būtinybė baigti metus blizgančiais balais privers bendrauti su jais. Belsis šiltų orų 
banga ir pradės byrėti nebaigtų darbų būrys. Nebus laiko bastytis bei banditauti. Bendrai - bus beprotiški 
metai.  

Klasėms, pažymėtoms raide „C“ 
Žiurkės metai – chaotiški. Laikrodis caksės, pasirinkimai tarp chemijos ir chuliganizmo vers cypti. 

Chrestomatijos citatoms vietos galvose liks mažai, nes mintyse tik vasara ir citrininio limonado skonis… 

 Jaunesnių mokinių cukrinis gyvenimas dar lauks – kaip carai ir carienės vaikščios  mokykloje.  Šiais 
metais c’kai  fizikos ir matematikos uždavinius čaižys lengvai, bet per lietuvių kalbos pamokas cypaus choru. 

Chameleonai neišvengs demaskuojančių ceremonijų. Nenorintiems kalėti celėje būtina žodžių cenzūra. 

Klasėms, pažymėtoms raide „D“ 
Daug draugų drąsiai dirbs darbus drauge. 
Dauguma mokytojų darysis diktatoriais, dėl to dykaduoniams durys į ateitį užsiDarys. 
Dešimtukininkai didžiuosis dešimtukais, dvejetukininkai dėl daugybės dvejetų dūsaus. Dorovingi 

darbštuoliai dar dirbs, dvejetukininkai dramatiškai dejuos, bet dirbti praDės - dulkėtose darbo vietose degs 
daugybė darbų. Dienynas dešimtukais, devintukais dabintis praDės - durys į ateitį atsiDarys. 

Klasėms, pažymėtoms raide „E“ 
 Eilinis egzistencinis  etapas: elegantiškas, energingas, ekstremalus. Elkitės etiškai.  
Neeikvokite energijos eidami į efektingas egzotiškas ekskursijas. Energiją eikvosite egzaminuodamiesi 

eksternu. Neerzinkite egzaminuotojų.  
Eidami ežere, apaugusiame erškėčiais, ieškoti eršketų, neerzinkite ežiukų.  
Patys irgi nesierzinkite – tapkite elgesio etalonu. 
Tiek žodžių ateinančių metų Evangelijoje. 

Klasėms, pažymėtoms raide „P“ 
Palanku pasidarbuoti, kad penketus paverstumėte puikiais pažymiais. Penktadieniais pasportuokite, 

pamedituokite, pasisvečiuokite, pasižmonėkite. Patyrę praskaidrėjimą pirmadienį pamėginkite pradėti: 
pasimokykite – parašykite, paskaitykite, paskaičiuokite, padainuokite... Pamąstykite. Pažadame – patirsite 
pergalę¡ 

Pasisekus pusmečio pabaigoje paneles per pilnatį pašokdins princas, ponaičius Prezidentas pirmąsyk 
pakvies į prašmatnų pokylį. Pasaulis pražys¡ 
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Klasėms, pažymėtoms raide „G“ 
Gudrios galvos gana greitai generuos gėrį. Gimnazijoje gerus pažymius gausite neGudraudami. 

Gudraujantiems gresia griežtos bausmės. Guostis galbūt galėsite gimdytojams. 
Gimnazijos ganyklose gavę gigantiškų galių galėsite greitai galynėtis su gyvenimiškais galvosūkiais, 

gausinti Galaktikos grožį. 
 Globokite gerves, genius, nuo greitakojų gandrų garbingai ginkitės. Būdami geranoriški ir geraširdžiai 

girsitės negavę gausių gėrybių. 

Klasėms, pažymėtoms raide „H“ 
 Tai humanizmo ir harmonijos metai. Humanitarams patartina saugotis hegzametru parašytų Homero 

tekstų, nes juos skaityti - tai ne hamake ilsėtis. O jeigu jūsų gyvenime trūksta harmonijos, siūlome susirasti 
hobį - pradėti hipnotizuoti žmones, rašyti humoreskas, piešti heroglifus. Norintiems pavyks tapti humanistais 
ar herojais. Na, o jeigu sunku tapti herojais, tai lieka filmai apie Heraklį ar Harį Poterį. 

 Rekomenduojame netapti hipokritiškais, neapleisti humoro, vengti hedonizmo ir nuolatinio 
hiperbolizavimo.  

Mokytojams 

 Mokytojams mistiniai metai - maištaujantys mokiniai bus maksimaliai mandagūs, o mažaraščiai maldaus 
mokytojus mylėti mirtinguosius bent dėl motyvacijos.   

 Mokslo ministerijos „monarchai“ mokės motyvuoti  mokytojus  „makaronais“, mokesčiais, mistine 
mana. 

 Matykit, mintykit, mokykit, maksimaliai mylėkit, mažiau murmėkit – tada malones matuosite milijonais 
metrų.  

 

 

  

„Laiptai“ 21/ DOVANOJAME… 



 

 
KRYŽIAŽODIS 

„Laiptai“ 

„Laiptų“ iliustratorės:  

Elzė Milašiūtė, Medeina Janušaitė 

 

„Laiptų“ dizainas – Roberto Česnulio 

„Laiptų“ žurnalistai: 

 Miglė Dičkutė, Julija Navickaitė  

Luka Arnašiūtė, Erika Balasevičiūtė  

Eglė Vareikytė, Kornelija Grubliauskaitė  

Gabija Šilaikytė, Liepa Rutkauskaitė  

Milda Bieliūnaitė, Rusnė Gedvilaitė 

Denas Petravičius 

KRYŽIAŽODŽIO Pasitikrink, ar pažįsti mūsų gimnazijos mokytojus! ATSAKYMAI 

Spręsdami kryžiažodį turėjote įrašyti vardą mokytojo, kurio populiarią frazę perskaitėte.  

Horizontaliai: 1. „Jei neturite skiestuvo, galite naudoti ausines.“ 3. „Žmonės, šnekėkit su manim.“ 4. 
„Žmonės, būkit žmonės.“ 10. „Padėkit debilofonus.“ 11. „Pas mus mokykloj ne kompai sugedę, o 
grandis tarp kompo ir kėdės.“ 12. „Man labai patinka džiazas.“ 13. „Dabar sakai arba... 1“ 16. „Gausit 
direkcinį.“  

Vertikaliai: 2. „Tiek žodžių šios dienos Evangelijoj.“ 5. „Viskas, nuo kitos pamokos sėdat į pirmą 
suolą: shutdown.“ 6. „Šliūbinės, į zaksą nuvesiu.“ 7. „Aš tavo mamą pažįstu, sesę pažįstu ir žinau, 
kur gyveni.“ 8. Kreipinys „Gerbiamieji“ 9. Kreipinys „Moliūgėliai“ 14. „Aš tavęs į vienuoliktą klasę 
nekelsiu!“ 15. „Negaliu sakyt, išsilavinimas neleidžia.“ 


