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Sveiki, sveiki, 
mielieji „Kristoforo 

užkulisių“ 
skaitytojai !!!!

Prieš Jūsų akis
naujausias, šviežiausias Vilniaus
Šv. Kristoforo progimnazijos
mokinių leidžiamas laikraštis
“Kristoforo užkulisiai”. Šiame
numeryje kviečiame Jus kartu su
Darija ir Arminte prisiminti
neseniai vykusią Mokytojų dieną,
keliauti į jau tuoj tuoj būsiantį
Heloviną, apie kurį rašo Augustė
ir Urtė, pasisemti idėjų iš
rudeninių pasiūlymų kartu su
Adomu ir Vesta, išbandyti naują
Kamilės ir jos draugės receptą.

7a klasės mokiniai šiame
numeryje svarsto apie nuotolinio
mokymo aktualijas (įdomu, ar teks
šiemet vėl mokytis per
nuotolį?...). Jei domitės sportu,
Jūsų laukia Žilvino straipsnis
apie krepšinio pasiekimus. Ignas
šiame numeryje Jus kviečia
susipažinti su šaltuose kraštuose
gyvenančiais gyvūnais, o Jogailė
nagrinėja taršos ir rūšiavimo
problemas. Žodžiu, kiekvienas
rasite tai, kas Jums įdomu.

O jeigu turite savo temą,
kuria norėtumėte pasidalinti su
visais Vilniaus Šv. Kristoforo
progimnazijos mokiniais,
prisijunkite prie „Kristoforo
užkulisių“ komandos. Labai Jūsų
lauksime! Gero skaitymo.



Meilė Mokyklai

Visi myli savo mokyklą, nes jos
mokytojai suteikia mums gyvenimui reikiamų
žinių. Mokytojai išleidžia mus kaip
paukščius į naują pasaulį. Mokykla yra puiki
ir draugams susirasti, taip pat čia
užtikrinamas mūsų saugumas, visur aplinka
yra tvarkinga bei atrodo estetiškai.

Tekstas: Nerija Čepulionytė, 6d
Nuotraukos: Elena Urbonavičiūtė, 5a



Mūsų mokykloje mokosi ir
pradinukai, ir vaikai nuo penktos iki
aštuntos klasės. Mokykla yra pavadinta
Vilniaus švento Kristoforo progimnazija,
todėl ją saugo ir globoja šventasis
Kristoforas. Mokykla turi valgyklą,
įvairių dalykų klasių, laboratoriją ir
dirbtuvių klasę. Dirbtuvių klasėje
gaminame drožinius, maisto kompozicijas
ir viską, kas keliaus į parodas.
Mokyklos koridoriai visada būna išpuošti
tiek pradinukų, tiek aštuntokų
piešiniais. Iš valgyklos visada sklinda
įvairūs kvapai, virėjos mums patiekia
šviežią, šiltą ir skanų maistą.

Mokykloje turime ir žmonių, su
kuriais galime pasikalbėti apie tai, kas
mums sukelia stresą, vargina arba
tiesiog gal mums nepatinka. Dažniausiai
tie žmonės būna socialinės pedagogės,
direktorės pavaduotojos arba mokytojai.
Mokykla rūpinasi , kaip mes jaučiamės,
kokia yra mūsų nuomonė. Mokytojai mūsų
mokykloje man labai patinka, kad ir
kokie skirtingi jie būtų. Nesistebiu,
jei kai kurie mokytojai kažkurią dieną
būna paniurę, juk jiems reikia mokinti
tiek daug klasių.

Mūsų mokyklos kiemas visada
pasipuošęs medžių lapais, kaštonais,
gilėmis, taip pat mokykloje yra dvi
nedidukės žaidimų aikštelės, viena -
mažesniems vaikučiams pasikarstyti, kita
labiau vyresniųjų traukos centras.
Nemažai mokinių pastebiu šokinėjant
lapų krūvoje, kiti vaikai nepiktybiškai
bando vienas kitą į ją įstumti. Didelė
dalis mokinių labai laukia ilgųjų
pertraukų, nes per jas galima išeiti į
lauką pasivaikščioti, pažaisti,
pakvėpuoti grynu oru, pravėdinti galvą.
Taip pat mūsų mokykla gali didžiuotis
neblogais pasiekimais parodose, proto
mūšiuose, viktorinose, renginiuose,
šventėse. Mokykloje taip pat yra įvairių
būrelių, kurie padeda atrasti tai, kas
tau patinka.

Mūsų mokykla yra labai
tolerantiška, jos šūkis yra „ Svarbus
kiekvienas“. Myliu mūsų mokyklą ir
tikiuosi, kad ji dar labiau tobulės.



Kontaktinio ir nuotolinio 
ugdymo palyginimas

Ypatingai šiuo metu labai 
aktuali ir dažnai aptariama tema yra 
nuotolinis ir kontaktinis ugdymas, 
kokie jų pliusai, minusai, kuris 
mokymosi būdas yra labiau prie 
širdies mokytojams ir mokiniams. Mes 
savo klasėje padarėm apklausą, kuri 
ugdymo forma kolektyvui yra 
artimesnė. Visi vienareikšmiškai 
pasirinko kontaktinį ugdymą.

Kaip dauguma atsakė,
kontaktinis yra geriau, nes
atsiranda daugiau motyvacijos,
geriau išdėstoma, išpildoma pamoka,
lengviau mokytis, daugiau
produktyvumo, pozityvių minčių,
kiekvieną dieną mataisi su savo
klasės draugais, mokytojais. O
mokantis nuotoliniu būdu dažnai
iškyla įvairiausių techninių
nesklandumų. Būna taip, kad tenka
jungtis per telefonus, nes
kompiuteryje neveikia mikrofonas ar
kamera.

Tekstas: 7a klasės mokiniai

Kai kurie pastebėjo, kad
nuotolinis buvo netgi kenksmingas,
nes mažiau judėjom, nualindavom
akis, pablogėdavo emocinė būklė,
aptingom. Sunkiau sekdavosi
planuoti laiką, išsibalansavo
režimas, suprastėjo pažymiai.
Tačiau kai kurie nuotoliniame
darbe atrado ir pliusų. Galima
šiek tiek ilgiau pamiegoti,
išmokti dirbti savarankiškai, nėra
nuolatinio triukšmo, nereikia
tampyti kuprinių.

Galiausiai priėjome prie
išvados, kad trečius metus mokytis
nuotoliniu būdu būtų labai sunku,
nukentėtų rezultatai, todėl labai
tikimės, kad tokio karantino kaip
pernai nebus.



Mokytojų diena

Sveiki, mes esame
penktokės Armintė ir Darija. Esame
geriausios draugės. Mėgstame
gaminti, šokti TikTok. Patinka
kurti tekstus ar pasakas. Šiandien
parengėme tekstuką apie Mokytojų
dieną. Pagal UNESCO, ši diena
skirta pademonstruoti mokytojų
indėlį į mokslą ir jo plėtrą. Iš
viso apie 100 pasaulio šalių mini
šią dieną. Kai kas galvoja, kad
mokytojo darbas – pavydėtina
profesija. Ilgos atostogos, trumpa
darbo diena. Tačiau iš tiesų
kasdieninis mokytojo darbas be
galo varginantis, jie turi
prisiimti atsakomybę už vaiko
išsilavinimą ir patį ugdymą.

Žodis „pedagogika“ yra kilęs
iš graikų kalbos: „pais“ – vaikas,
„ago, again“ – vesti, valdyti,
auklėti („paidagogos“ – vaikų
vedžiotojas, „paidagogeion“ –
mokykla).

Tekstas: Armintė ir Darija, 5a 
Nuotraukos: Ramunė Guogytė

Senovės Graikijoje
pedagogais buvo vadinami asmenys
(paprastai vergai), kurie lydėdavo
šeimininko vaikus į mokyklą ir
juos prižiūrėdavo. Tik vėliau
pedagogais pradėta vadinti
mokytojus, auklėtojus, kartais ir
pedagogikos dalykus tiriančius
mokslininkus.

Anksčiau ši šventė būdavo
švenčiama pirmąjį spalio
sekmadienį. Tačiau 1994 m. buvo
paskelbta pasaulinė mokytojų
diena, kurios data – spalio 5 d.

Pakalbinome pradinių
klasių mokytoją Auksę Grubienę.

Kokia dovana, gauta per Mokytojų
dieną, įsiminė labiausiai?

Turbūt įsimintiniausi yra padėkos
žodžiai ir nuoširdi šypsena.



Ar minite mokytojų dieną? Kaip?

Šią dieną miniu tiek, kiek ji
minima mokykloje. Visiems savo
draugams mokytojams, kurių negaliu
pasveikinti gyvai, išsiunčiu
sveikinimo žinutes.

Ar ši diena Jums yra svarbi?

Labai šios dienos nesureikšminu,
bet smagu, kad yra profesinė
šventė.

Koks įvykis per Mokytojų dieną Jums
įsiminė?

Konkretaus įvykio net neįvardinsiu,
nes bet kokia mokinių padaryta
maloni staigmena jau yra didžiulis
įvykis.

Ką gaunate dovanų per Mokytojų
dieną dažniausiai?

Dažniausiai būna gėlės, na o
antroje vietoje šokolado plytelė ar
šiaip kokia saldi dovanėlė.

Šiandien, spalio 5 d., mūsų
mokykloje vyksta Mokytojų dienos
minėjimas. Mokiniai fojė sukasi
rateliu pasitikdami mokytojus bei
juos palydėdami iki Mokytojų
kambario kur mokytojai vaišinasi
pyragais, iškeptais mokinių.



Laisvalaikio užsiėmimai

Idėjų pasiūlymai: Adomas Skaudžius ir Vesta Giniūtė, 6b
Nuotraukos: Vilija Skaudžiuvienė

1. Susiorganizuok žygį po pažintinius takus:
https://welovelithuania.com/pazintiniai-takai-
aplink-vilniu/.

2. Pasisiūk įdomų kostiumą Helovynui
https://lt.eurek-art.com/40-diy-halloween-
costume-ideas

3. Pasidaryk rudeninę fotosesiją

4. Išsikepk skanų obuolių pyragą ir išsivirk 
arbatos. 

Receptas: 
https://www.gardugardu.lt/recipes/apverstas-
obuoliu-pyragas/

5. Sukurk koliažą iš lapų
https://lt.decor-modern.com/7490170-crafts-for-
children-collage-of-animals-made-of-dry-leaves

6. Pasidaryk vainiką iš rudens gėrybių
https://lt.everaoh.com/kaip-padaryti-lapu-
vainiko/

Ruduo – tai gražus, bet šaltas laikas. Ką 
tokiu metu veikti? Štai keletas pavyzdžių: 



Poliarinės jūros

Mūsų planetos šiaurinis ir pietinis
poliai yra nuolat padengti sniegu ir ledu.
Pietų poliuje ši balta kepurė dengia
Antarktidos žemyną. Šiauriniame poliuje žemyno
nėra, tačiau čia taip pat yra nuolatinė tvirta
ledo danga. Abu šiuos ledynus skalauja
šalčiausios pasaulyje – poliarinės jūros.
Vidutinė oro temperatūra vasarą čia siekia
nulį laipsnių, o žiemą net 40 laipsnių žemiau
nulio!

Tekstas: Ignas Riauba, 6a



Šiuose lediniuose vandenyse gyvena 
mažai kam žinomi arktiniai rykliai. 
Jie gali užaugti tokio didumo kaip 
didieji baltieji rykliai, jie yra 
didžiausios žuvys Arktyje. Tai gana 
paslaptingi ir retai matomi gyvūnai. 
Mokslininkai mano, kad arktiniai 
rykliai gali būti ilgaamžiškiausi 
stuburiniai, kurių gyvenimo trukmė –
nuo 272 iki 500 metų

Vanduo čia taip pat visada šaltas, tačiau jame yra daug maisto medžiagų,
kuriomis minta daug jūros gyvūnų. Dėl to čia gausu fitoplanktono, juo
mintančiu zooplanktono, moliuskų, vėžiagyvių, smulkių ir didelių žuvų.

Ten taip pat nestinga tokių sausumos 
plėšrūnų kaip baltieji lokiai. Tačiau jie 
taip pat yra priklausomi nuo vandenyno: 
neria į vandenį susimedžioti ruonių, 
baltųjų delfinų ar jaunų jūrų vėplių. Visi 
žinduoliai, prisitaikę gyventi šaltame 
vandenyje, turi storą sluoksnį riebalų, 
vadinamąjį varvelį, kuris padeda jiems 
išlaikyti šilumą.

Šaltuose vandenyse 
plaukioja narvalai. Jie 
minta žuvimis ir 
kalmarais. Neskaičiuojant 
ilties narvalų kūno ilgis 
siekia 4-5 metrus. Rūšies 
pavadinimas kilęs iš 
senovės norvegų žodžio 
náhvalr, reiškiančio 
„banginis lavonas“. Tai 
greičiausiai susiję su 
suaugusio narvalo odos 
baltai pilka spalva arba 
narvalo sugebėjimu gulėti 
pilvu į viršų nejudant 
keletą minučių



Vienas didžiausių vandenyno gyvūnų yra orka. Tai stambiausia delfinų 
rūšis. Jos ilgis yra 9 metrai, sveria 500 kilogramų. Daugiapelekių delfinų 
patelės gerokai mažesnės. Orka garsėja puikiu apetitu, be to, yra plėšri. 
Ji dažnai vadinama banginiu žudiku.

Antarktidoje gyvena pingvinai. Tai
paukščiai, kurie neskraido, bet
plokščiais stipriais sparnais greitai
iriasi po vandeniu. Pingvinai turi
išskirtinę, tik jiems būdingą išvaizdą
lyginant su kitais paukščiais, ir yra
prisitaikę gyventi jūroje, o dalis ir
ekstremalaus šalčio zonose. Vaikščioja
labai nerangiai, bet nukrypuoja kelias
dešimtis kilometrų, kad susiburtų į
didžiules kolonijas.



Spalio 31-ąją JAV ir dauguma Europos šalių švenčia Heloviną. JAV šios
šventės metu vaikai dėvi kostiumus, vaikšto po kaimynų namus ir prašo
saldainių, o suaugusieji, taip pat persirengę kostiumais ir užsidėję
kaukes, dalyvauja vakarėliuose. Tokia tradicija paskutiniais metais vis
labiau populiarėja ir Lietuvoje.

Helovino šaknys glūdi senovėje švęstų mirusiųjų šventėse. VIII a.
katalikų bažnyčia šią šventę pavadino Visų šventųjų diena ir leido ją
oficialiai švęsti lapkričio 1 dieną.

Tradicija persirenginėti įvairiais kostiumais atsirado Airijoje ir
Škotijoje maždaug XIX a., o JAV ji išplito XX a. pradžioje. XX a.
ketvirtajame dešimtmetyje JAV parduotuvėse jau pasirodė pirmieji masinės
gamybos šventiniai kostiumai.

Tradiciškai, kostiumai imituoja antgamtines, dažniausiai baisias
būtybes – vaiduoklius, skeletus, raganas, velnius. Naujesniais laikais
įkvėpimo semiamasi iš fantastikos kūrinių, taip pat iš komiksų, siaubo
filmų ir visokiausių šiurpių istorijų.

Helovino metu JAV labai paplitę karameliniai obuoliai. Tai obuoliai
ant pagaliukų, išmirkyti karamelėje ar cukraus tirpale. Tradiciškai būdavo
duodami po namus vaikščiojantiems kostiumuotiems vaikams, panašiai, kaip
Lietuvoje Užgavėnių metu būdavo dalinami blynai.

Svarbus vaiduoklių nakties maistas, ypač JAV, yra moliūgas. Taip pat
patiekalai iš moliūgų, moliūgų sėklos, moliūgų formos saldainiai ar kitoks
maistas. Dažniausiai atėjusiems persirengusiems vaikams yra dalinami
saldainiai.

Lietuvoje Vaiduoklių nakties šventimo tradicijos tik užgimsta,
jaunimas organizuoja šmėklų vakarėlius, kurių metu persirengia
baisiausiais kostiumais, išsipiešia veidus. Kartais spalio 31 dieną tokius
persirengėlius galima pamatyti mieste.

Vaikams rengiamos moliūgų šventės, kurių metu ir vaikai, ir suaugę
noriai skaptuoja moliūgus. Tokios moliūgų šventės vyksta tiek mažesniuose,
tiek didesniuose miestuose. Paskutiniais metais atsiranda teminių Helovino
parkų, kuriuose baisiausios šmėklos, vaiduokliai ir kitokios gąsdinančios
būtybės baugina ne tik vaikus, bet ir suaugusiuosius.

Šiurpaus Helovino!

Tekstas: Urtė Kairavičiūtė ir Augustė Molytė, 7b



SPORTO KAMPELIS

Aš esu 7e klasės mokinys Žilvinas
Jasūdis. Mano hobis yra krepšinis. Žaisdamas
jį praleidžiu išties daug laiko: treniruojuosi
penkis - šešis kartus per savaitę ir su
draugais žaidžiu krepšinį lauke. Man patinka
stebėti rungtynes arenoje ir per televizorių.
Seku NBA (nacionalinė krepšinio asociacija) ir
Eurolygos naujienas.

Šį kartą jums papasakosiu apie man  
įdomiausius penkis NBA  rekordus. 

Tekstas: Žilvinas Jasūdis, 7e



Visoje NBA istorijoje daugiausia 
taškų per vienas rungtynes pelnė 
Filadelfijos „Warriors“ vidurio puolėjas 
Wiltas Chamberleinas. Dvikovoje su Niujorko 
„Knicks“ jis pelnė net 100 taškų.
Palyginimui, daugiausia taškų Eurolygoje yra 
įmetęs Shane'as Larkinas. Atstovaudamas 
Stambulo “Anadolu Efes“ jis per vienas 
rungtynes pelnė 49 taškus.  

2003 m. sausio 7 d. Kobe Bryantas 
(„Los Andželo „Lakers“) pataikė net  12 
tritaškių. Tai vis dar yra NBA tritaškių 
rekordas per vienas rungtynes. Eurolygoje 
šis rekordas priklauso Shane'ui Larkinui -
10 tritaškių.

1951 m. sausio 6 d. Indianapolio 
„Olympians“ ir Ročesterio „Royals“ 
sužaidė ilgiausią mačą NBA istorijoje. 
Tik po šešių pratęsimų 75:73 pergalę 
išplėšė Indianapolio „Olympians“. 

Rezultatyviausios NBA rungtynės 
buvo sužaistos 1983  gruodžio 13 d. 
Detroite. Detroito „Pistons“ krepšininkai 
po trijų pratęsimų palaužė Denverio 
„Nuggets“ ekipą rezultatu186:184

Iki šiol daugiausiai kartų NBA 
čempionais tapo Bostono „Celtics“ 
krepšininkai. Jie triumfavo net 17 kartų. 
Palyginimui, Eurolygoje daugiausia kartų, 
tai yra 10, pergales šventė Madrido 
„Real“. 



Šokoladinių pyragaičių 
„Lava Cake” receptas 

Receptą siūlo: 7d mokinė Kamilė Makovskytė ir jos draugė J

Šį receptą mes siūlome todėl, kad tai yra mūsų
vienas mėgstamiausių ir skaniausių desertų, kurį
galima pasigaminti labai greitai ir labai paprastai.
Ypač šis pyragaitis patiks tiems, kas mėgsta
šokoladą. Jeigu kur nors labai skubate ar tiesiog
nelabai mėgstate gaminti desertus, šis receptas
būtent jums! Kai tik pirmąkart jį pagaminsite,
suprasite, koks skanus šis pyragaitis, ir galbūt jau
galėsite pradėti gaminti desertus, reikalaujančius
daugiau laiko ir pastangų. 😊



Šiam  receptui reikės:
75 gramų juodojo šokolado 
(galima naudoti ir pieninį, bet tada 
desertas bus saldesnis)
100 gramų sviesto 
2 vienetų kiaušinių 
60 gramų  miltų  
3 arbatinių šaukštelių cukraus
1 žiupsnelio druskos
Pusės arbatinio šaukštelio
kepimo miltelių 
Papuošimui:
Uogų (braškių, aviečių)
Cukraus pudros
Mėtos lapelių

Gaminimo eiga: 

1.  Šokoladą sulaužome gabalėliais ir įdedame į karščiui atsparų dubenį 
kartu su sviestu. Viską ištirpiname virš garų vonelės, t. Y., ant puodo 
padėję dubenėlį su sviestu ir šokoladu. Palaukiame, kol masė truputėlį 
atšals. 
2.  Per tą laiką į kitą indelį mušam kiaušinius ir suberiam cukrų bei 
druską. Viską gerai išmaišome. 
3.  Kai atšąla šokoladas su sviestu, viską pilam į dubenėlį su 
kiaušinių mase. 
4.  Persijojame miltus su kepimo milteliais ir suberiame į tešlą. Vėl 
gerai išmaišome. 
5. Viskas, tešla jau paruošta! Liko tik iškepti. Keksiukų formeles 
ištepame sviestu. Į formeles supilame masę. Masės nepilkite iki pat 
viršaus, nes kepdami pyragėliai truputį pakils.

Šaukite į iki 180 C įkaitintą orkaitę ir kepkite apie 9-10 
minučių. Tikslus kepimo laikas gali labai priklausyti nuo orkaitės. Kai 
tik pyragėlių paviršius užsitraukia iškepusia plutele (o viduriukas 
paspaudus būna dar minkštas), galite juos traukti iš orkaitės. Viskas! 
Iškepusius pyragėlius palikite minutei atvėsti, o tada išimkite iš 
formelių ir tiekite iškart. Patiekiant galima papuošti uogomis, mėtų 
lapeliais, pabarstyti trupučiu cukraus pudros.

Skanaus!



RŪŠIAVIMO LAIPTUKAI

Kad reikia rūšiuoti, manau
žinome visi, bet tikrai ne visi
tai darome ir juo labiau į tai
atkreipiame dėmesį, kol nematome
pasekmių.

Viena iš didžiausių pasaulio
nelaimių, įvykusių nerūšiuojant,
yra susiformavusi šiukšlių sala,
kuri yra net 25-is kartus didesnė
nei Lietuva. Teršiant aplinką mes
prarandame šimtus, tūkstančius ar
net milijonus gyvūnų: dažnai jie
užsikrečia plastiko sukeltomis
ligomis, juo susižaloja arba
nebesugeba iš jo išsilaisvinti bei
painioja su maistu. Labiausiai
nukentėję lieka paukščiai ir
žuvys.

Tekstas: Jogailė 
Jasaitytė

Kita problema, jog išvalyti
šiukšlynų taip paprastai neįmanoma.
Tam vis tiek reikia atskirų
projektų, prietaisų ar įrangos, kuri
pagal tyrėjus kainuotų apie 43
milijonus dolerių per metus.

O ar žinojote, kad rūšiuoja
vos 50%~ mūsų šalies piliečių! Prie
to prisidėti ir padidinti rūšiuotojų
skaičių gali visiškai kiekvienas.
Tiek mažas, tiek didelis. Tiek
jaunas, tiek senas. O ar turite
rūšiavimo konteinerius savam,
priešingam ar gretimam kieme? Tikiu,
kad kiekvienas. Kiekvienas tinkamai
išmestas popieriukas gali daug ką
pakeisti!



JUOKO SKILTIS 

Siūlome Jums gerai leisti
laiką su smagiais juokeliais.
Linkime, kad jums taip nenutiktų,
kaip šių anekdotų veikėjams J.

Juokelius parinko: Armintė iš 5a

- Tėti, šiandien mokykloje mažasis 
tėvų susirinkimas. 
– Ką reiškia mažasis? 
– Na… tu, aš ir direktorius. 

Mokykloje surašė trimestro 
pažymius. Sūnus, žvelgdamas tėvui 
tiesiai į akis: 
– Juk svarbiausia, kad tik būtume 
sveiki, tiesa? 

Petriukas po pirmos dienos 
mokykloje grįžta labai nusivylęs: 
- Ir tai jie vadina pirma klase! 
Visur tik kieti suolai... 

Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis 
klausia: 
– Kiek gavai?
– 2,– atsako Petriukas 

-Kodėl tiek mažai? -Krizė tėveli, 
krizė. 


