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Sveiki, „Kristoforo užkulisių“ skaitytojai,

kaip ir Jūs, labai džiaugiamės ilgėjančiomis
dienomis, kai laiką galima leisti lauke. Dar jei šiek
tiek būtų šilčiau, bambėjimui visai neliktų vietos J
Na, o mes, žurnalistai, kviečiame Jus skirti laiko
naujausiam laikraščio numeriui. Jogailė šįkart kvies
Jus visus atnaujinti savo drabužių spintą, Darija -
paskanauti naujausių kepinių, Urtė – pasijuokti, o
Ignas – atrasti pavasario gamtą. Sandra šįkart
atstovauja visą Mokinių tarybą ir pasakoja apie jų
nuveiktus darbus. Pamenate straipsnį apie talentus?
Siūlome jo tęsinį – Adomo ir Vestos interviu su
progimnazijos dailininku Motiejumi ir jo mokytoja
Vandute. Negalime ir nenorime nuneigti šių dienų
aktualijų – karo Ukrainoje, tad siūlome Jums
susipažinti su Urtės ir Augustės straipsniu apie mokymą
ir mokymąsi Ukrainoje, Žilvino surinkta informacija
apie Ukrainos ir Lietuvos sportinius pasiekimus.

Taigi, mielieji, gero Jums skaitymo! Nepamirškime, kad
#svarbuskiekvienas, tad Slava Ukraini!



Ukrainos ir Lietuvos 
švietimo sistemos

Stebėdami situaciją Ukrainoje matome, kaip sunku
yra mokyklinio amžiaus vaikams. Dauguma jų priversti
mokslus tęsti kitose šalyse, pvz., Lietuvoje,
Lenkijoje ir t.t.

Nuo karo Ukrainoje pradžios į Lietuvą jau atvyko ir
Migracijos departamente oficialiai užsiregistravo
daugiau nei 43,770 karo pabėgėlių. Iš jų yra ir daug
vaikų yra iki 18 metų. Mūsų mokykloje jau dirba viena
darbuotoja ir mokosi keturi vaikai, tęsiantys savo
mokslus ir darbus čia, Lietuvoje. Todėl nusprendėme
palyginti Lietuvos ir Ukrainos švietimo sistemas.

Tekstas: Urtė Kairavičiūtė ir  Augustė Molytė, 7b



Švietimo sistema – tai valstybės
organizuota žmonių švietimo bei lavinimo
institucijų visuma, kurios tikslas – rengti
žmogų gyvenimui. Įvairių valstybių švietimo
sistemose skiriasi moksleivių mokymo pradžios
amžius, drausmės palaikymas, pedagogikos
filosofija.

Ukrainoje bendrojo ugdymo sistemą
sudaro ikimokyklinės įstaigos (vaikų
lopšeliai, vaikų lopšeliai-darželiai, vaikų
darželiai, kūdikių namai, internatinio tipo
vaikų namai, šeimynų tipo lopšeliai-darželiai,
kombinuoto tipo lopšeliai-darželiai, vaiko
raidos centrai 1–6 m. vaikams), nuo 2001 m.
neprivalomos priešmokyklinės įstaigos (5–6 m.
vaikams), privalomos keturmetės pradinės (I–IV
klasės, 6–10 m. vaikams) ir penkiametės
pagrindinės vidurinės (V–IX klasės, 10–15 m.
jaunuoliams) bei neprivalomos trimetės
aukštesniosios vidurinės mokyklos (X–XII
klasės, 15–18 m. jaunuoliams).

Apie bendrąjį ugdymą Lietuvoje galime
pasakyti tai, kad švietimo sistema yra labai
gerai išvystyta, šalyje mokoma pagal dvylika
metų trunkančią bendrojo lavinimo programą.
Bendrojo lavinimo programą sudaro pradinis,
pagrindinis bei vidurinis ugdymas. Pradinis
mokymas trunka 4, pagrindinis 6, vidurinis
ugdymas 2 metus. Privalomas ugdymas yra iki
16 metų (1–10 klasės, 7–16 metų amžius).
Ukraina turi 12 balų vertinimo sistemą, o
Lietuva 10.

Palyginome Ukrainos ir Lietuvos švietimo
sistemas. Yra matomi ir skirtumai, ir
panašumai, tačiau didžiausias ir svarbiausias
panašumas, kad mokymasis mums atveria duris į
ateitį, išmoko siekti išsikeltų tikslų ir
niekada nepasiduoti. Nesvarbu, kurioje šalyje
sieksime savo tikslų, svarbiausia, kad
sieksime jų tikėdami mūsų šalies ir savo
ateitimi, tikėdami, kad teisybė ir taika
visada nugalės.

Slava Ukraini! 



KETVIRTOKO DAILĖS DARBŲ 
PARODA. O KODĖL GI NE?

Sveiki, brangūs skaitytojai, čia vėl
mes, Vesta ir Adomas. Pamenate, kad viename
šio laikraščio numeryje rašėme apie mokyklos
talentus? Temą tęsiame ir kalbiname Motiejų.
Jis yra neabejotinas talentas, gyvenantis 4a
klasėje ir kuriantis nuostabius paveikslus.
Taigi kalbiname Motiejų ir jo mokytoją
Vandutę.

Tekstas: Vesta Griniūtė ir  Adomas Skaudžius, 6b



Motiejau, trumpai papasakok apie save.

- Aš esu Motiejus, mokausi 4a klasėje.
Man labai patinka piešti ir šokti.
Šoku gatvės šokius „Šatrijoje“. Piešti
pradėjau dar darželyje. Aišku,
piešiniai nebuvo tokie gražūs kaip
dabar, bet auklėtojos mane girdavo.
Pirmojoje klasėje nuėjau į dailės
būrelį, taip viskas prasidėjo...

- Ar laikai save menininku?

- Ne, aš tiesiog mėgstu piešti, čia
yra tik mano pomėgis.

- Motiejau, ar įsivaizduoji save
ateityje kaip menininką?

- Aš galvojau apie tai anksčiau.
Norėčiau būti knygų iliustruotojas
arba filmukų kūrėjas.

- Ką laisvalaikiu labiausiai mėgsti
pešti?

- Man labiausiai laisvalaikiu patinka
piešti gamtą ir joje paslėptus
įvairius daiktus.

- Motiejau, žinome, kad I aukšto fojė
įvyko tavo paroda. Papasakok apie ją
plačiau.

- Taip, mano paroda vyko prieš keletą
savaičių progimnazijos pirmajame
aukšte, fojė. Truko apie dvi- tris
savaites. Parodos darbai buvo įvairios
tematikos. Juos piešiau kurį laiką.
Piešiniuose vaizdavau žmones, indus,
vaisius, metų laikus, miestus, gyvūnus
ir gamtą. Parodoje galėjote pamatyti
mano mėgstamiausius piešinius.

- Kas tave įkvėpė padaryti parodą?

- Apie parodą niekada nebuvau
pagalvojęs, kol apie tai nepasakė
mokytoja Vandutė. Ji mane labiausiai
ir motyvavo. Man pasirodė, kad tai
puiki idėja. Ją saugojome ne vienerius
metus ir tik 4 klasėje ryžomės. Prie
šio projekto aš dirbau ne vienas. Man
labai padėjo Mokytoja, Mokytoja ir dar
kartą Mokytoja! (šypsosi).



- Motiejau, o kam dar norėtum
padėkoti be mokytojos? Kodėl?

- Noriu labai padėkoti mamai, kad
ji nuvedė mane į šį būrelį, nors aš
anksčiau nelabai mėgau būrelius.
Ir, be abejo, Mokytojai, kad ji
pamatė, paragino. AČIŪ!!!

Dar pakalbinome Motiejaus Mokytoją
Vandutę:

- Kaip pastebėjote Motiejaus
talentą?

- Labai įdomiai pastebėjau jo
talentą. Galima sakyti, iš pradžių
net nepatikėjau, kad vaikas taip
gražiai piešia. Kaip prisimenu,
reikėjo nupiešti gyvūną ir jis
atnešė triušį nupieštą. Aš jam
sakau:

- Vaikeli, aš į parodą tokio
nesavarankiško darbo negaliu
kabinti.

Kitą dieną ateina tėtis ir sako:

- Mokytoja, aš noriu jums parodyti
jo darbus.

- Buvo visi darbai sudėti į
nuotraukų albumą, mobiliajame. Aš
tėtį apsikabinau ir atsiprašiau. Ir
nuo to laiko (čia kaip pasakoj)
pamačiau ir pamokoj, kad vaikas iš
tikrųjų dirba nuostabiai. Motiejus
toks kūrybiškas, neįprastai piešia,
technikos įvairios. Čia taip buvo
nuo pirmos klasės. (šypsosi)

- Kaip apibūdintumėte Motiejų?

- Pačiais išskirtiniais žodžiais.
Na, pirmiausia labai išauklėtas,
nepaprastai savarankiškas. Tas
kūrybiškumas neprimestas,
fantazijos, išmonės pilnas. Kaip
mokinys tai nėra universalus visame
kame, bet, tarkime, nepaprastai
gražius rašinius rašo, ir ne kaip
pradinukai po pusę puslapio, o gali
sau parašyti ir lapą, ir tris.

Žodžiu, nepaprastai kūrybingas.
Motiejus kūrybiškas visame kame: ir
šoka šiuolaikinius šokius, ir
piešia, ir dainuoja, ir vaidina
teatro būrelyje.

- Ar jums patinka jo piešiniai,
kuo žavi? Kodėl?

- Kuo žavi? (retorinis klausimas)
Dėl jo požiūrio kitokiu rakursu,
kad ir į tą pačią temą. Jei
piešiame gyvūną ,tai būtinai jis
turi būti kažkokioje aplinkoje,
vaiko rankose, vis kitaip,
neįprastai. Motiejus moka
sukomponuoti, kompozicija jo žavi.
Jis moka spalvas derinti net
ypatingai gražiai. Net pagal amžių
jis gali pagauti ir šviesą, ir
šešėlius.

- Kaip jūs manote, ar Motiejus
galėtų būti užaugęs profesionaliu
dailininku, knygų iliustruotoju?

- Jis apie tai svajoja. Mes su juo
apie tai kalbėjome. Sakė, kad jis
norėtų būti dailininku. Dar noriu
sugrįžti į tą patį pirmą
nepasitikėjimą jo darbais.
Atsimenu, jo tėtis sakė, kad jie
abu IT specialistai- matematikai,
informatikai, tiksliukai. Klausiau,
iš ko tada paveldėjo talentą?
Pasirodo, iš močiutės. Močiutė nėra
profesionali dailininkė, bet
ypatingi jos darbai , ji -
liaudies meistrė.

Tikimės, kad patiko interviu su
Motiejų ir jo Mokytoja Vandute. Jei
turite talentą ir norite, kad apie
jį parašytume, kreipkitės į mus,
Vestą ir Adomą, 6b klasės mokinius.

Gerų pavasario atostogų!

Vesta ir Adomas 💖



Pavasario gyvūnai

Sulaukėme pavasario! Jis mus pasitinka jau
šylančiais orais, pirmaisiais augalų žiedais ir nuo
paukščių giesmių skambančiais miškais ir parkais.
Dabar mieste ir priemiesčiuose jau galime išvysti
iš žiemos miego pabudusių ežių, tik gaila, kad daug
jų žūsta po automobilių ratais. Taip pat galime
pamatyti varlių. Jos taip pat iš savo žiemojimo
vietų patraukė ieškoti vandens telkinių, kuriuose
ruošiasi išneršti savo ikrelius. Pavasariui
daugiausia gyvybės suteikia paukščiai. Kasdien vis
daugiau jų sugrįžta iš šiltųjų kraštų. Gal norite
išmokti atskirti dvi dažniausiai sutinkamas
paukščių rūšis? Susipažinkite:

Tekstas: Ignas Riauba, 6a



Kikilis - nesunku pažinti iš baltų juostelių sparnuose ir giesmės.
Patino kakta juoda, viršugalvis ir sprandas pilkai mėlyni. Nugara rusva,
antuodegis žalsvas. Sparnai juodai rudi, su dviem baltomis juostelėmis.
Skruostai ir apatinė kūno pusė raudonai rudi, pilvas šviesesnis. Patelės
nugarinė pusė rusvai pilka, antuodegis žalias, pilvinė – pilkai ruda.
Gyvena įvairaus tipo želdynuose. Štai „QR“ kodas. Pasiklausykime jo
čiulbėjimo.

KIKILIS

Didžioji zylė – šis paukštis pas mus ir žiemoja, bet ji gieda tik
pavasarį. Lietuvoje labai dažna rūšis – manoma, kad peri 350 000 – 600 000
porų. Viršugalvis, gerklė ir pagurklis juodi, melsvo atspalvio spindesio.
Nugarinė dalis gelsvai žalia. Skruostai balti. Pakaušyje balta dėmė.
Sparnai melsvai pilki, su šviesia skersine juostele. Kūno apatinė pusė
geltona, tik gerklė, juostelė per krūtinės ir pilvo vidurį ir pauodegys
juodi. Patelės kūno apatinė pusė gelsva, o ant krūtinės juoda juostelė ne
tokia ryški. Sveria tik 13,5-15 g. Pasiklausykime šio paukštelio čiulbesio

DIDŽIOJI ZYLĖ



Vabzdžių pasaulyje taip
pat jau galime pastebėti
pirmuosius pavasario pranašus.
Saulėtomis, ramiomis dienomis
jau skraido pirmieji drugiai.
Jei pamatysite ryškiai geltonos
spalvos drugelį, žinokite, kad
tai citrinukas. Geltonais
„kačiukais“ žydinčius blindžių
žiedynus lanko drugeliai
spungės. Jas atpažinsite iš
didelių, akis primenančių
dėmių sparnų viršutinėje
pusėje. Apatinė šio drugio
sparnų pusė beveik juoda. Taip
drugys prisitaikęs sugerti
daugiau saulės šilumos.



PAVASARIO SPINTA

Atėjus pavasariui, nusimetus žiemines
striukes ir pradėjus vėsiau rengtis, svarbu
nepamiršti ir mados akcentų. Aš, Jogailė,
kviečiu atnaujinti savo spintą ir pasilikti tik
tai, kas yra “ant bangos”. Nepamirškite, kad
penktadieniai be uniformos yra laikas, kai
galime suspindėti visokiomis spalvomis.

Tekstas: Jogailė Jasaitytė, 6c



2022 metų pavasarį toliau
dominuoja švarkai. Skirtingų spalvų ir
modelių švarkai dera tiek prie sijono,
tiek prie kelnių. Jeigu norite būti
ryškios, tai šių metų spalvos yra
violetinė bei oranžinė. Šios spalvos
tikrai nepaliks abejingų ir karaliaus
vasaros spalvų paletėje.

O sijonų ilgis toks, kokio tik
norite. Ilgi, kurie šluoja žemę, puikiai
tiks vasaros vėjui, o trumpi, trapecijos
formos leis laisvai judėti ir atrodyti
nerūpestingai. Jei renkatės pirmą sijono
variantą, nepamirškite korseto. Jie
niekur nedingo. Jei sijonas vienspalvis,
tada siūlau korsetą rinktis spalvotą ir
atvirkščiai.

Ar pastebėjote, kad šį sezoną
dominuoja audiniai su vertikaliomis
linijomis? Labai geras variantas
neaukštiems žmonėms. Vertikalios linijos
siluetą padaro aukštesnį, grakštesnį.

Nepamirškite aksesuarų. Jie
visada pagyvina įvaizdį. Didelėmis ir
plačiomis rankinėmis pildosi parduotuvių
lentynos. Į jas telpa visas gyvenimas.
Jeigu ieškote tvaresnio varianto,
rinkitės perdirbamą medžiaginį maišelį.
Šiuo metu jų yra ypač įvairių, spalvingų,
su nuomonę išreiškiančiais užrašais ir
paveikslėliais.

Taigi rinkitės geriausią 
variantą ir nepamirškite, 
kad nebūtinai tai, kas yra 
madinga, bus tinkama Tau, 
tačiau stilingai atrodyti 
visada svarbu. Ieškokite 
savo stiliaus, tuomet 

visada būsite traukiantys 
kitų akį.



MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA
Kaip ir kiekvieną mokslo

metų mėnesį, kovą progimnazijos
Mokinių taryba nemažai nuveikė.
Kiekviena klasė kūrė klasės
misiją. Žinoma, taryba irgi ne
išimtis. Kuriant misiją reikėjo
pagalvoti ir atsakyti į keturis
klausimus. Kas mes esame, kodėl
mes esame, ką mes darysime, kaip
mes tai darysime. Iš visų seniūnų
„minčių lietaus“ progimnazijos
mokinės Liepa ir Elena sudarė
vieną bendrą tarybos misiją, kuri
atrodo taip: visi kartu,
pasitardami su klasės draugais,
kurie mumis pasitikėjo ir išrinko,
padėsime mokiniams spręsti jų
problemas, kursime geresnę
aplinką, mokymąsi padarysime
įdomesnį. Labai tikimės, kad
įveiksime visus misijos
kriterijus.

Tekstas: Sandra Miniotaitė, 7a 

Vykstant karui Ukrainoje,
kur siaubingai sprogdinami miestai,
žudomi žmonės, pradeda stigti
maisto, sveikatos priežiūros
priemonių ir panašių dalykų,
reikalingų išgyvenimui. Taigi mūsų
progimnazija kartu su Mykolo
Biržiškos gimnazija jungėsi į
paramos Ukrainai akciją. Mokyklos
bendruomenė surinko labai daug
negendančio maisto produktų,
medikamentų bei kitų prekių. Labai
džiugu, kad padėjom nuo karo
kenčiantiems ukrainiečiams!

Kovui baigiantis, balandžio
pirmosios dienos proga mokinių
taryba sugalvojo surengti spalvotų
rašiklių dieną. Mokiniai galėjo
rinktis iš įvairiausių spalvų,
išskyrus raudoną. Labai tikimės, kad
daug mokinių įsitraukė į šią veiklą
ir kad buvo smagu!

Linkime mokinių tarybai sėkmės bei ir toliau 
išlikti tokiems aktyviems!



Ukrainos ir Lietuvos 
sporto pasiekimai

Tekstas: Žilvinas Jasūdis, 7e



2020 metais vienas iš
pasiekimų buvo pirmosios Ukrainos
nacionalinės futbolo rinktinės
ketvirtfinalio rungtynės UEFA
"Euro 2020" čempionate.

O Lietuva į šias rungtynes
nepateko.

Krepšinyje Ukraina daug
pasiekimų neturi, tuo tarpu Lietuva
turi gana daug. Vienas iš didžiausių
pasiekimų buvo 1997 m., kai jie
užėmė I vietą ULEB (Union of
European leagues of basketball). Tai
buvo pirmas ir paskutinis kartas,
kai jie laimėjo ULEB Euro taurę

2020m. rugsėjo 25 dieną
Ukrainos boksininkas Oleksandras
Usykas nugalėjo britą Anthony Joshua
sunkiasvorių čempionato kovoje
Londone. Surinkęs keturis diržus, O.
Usykas tapo sunkiasvorių čempionu,
prisijungdamas prie bokso legendų
Davido Haye'o ir Evanderio
Holyfieldo.

O Lietuvos sportininkai
bokse buvo geresni 1993 m., kai
Suomijoje panevėžietis V.
Karpačiauskas tapo Pasaulio bokso
čempionato sidabro medalio nugalėtoju



Laimės sausainėliai 

Receptą siūlo: Darija Sinkevičiūtė, 5a

Aš esu įsitikinusi, kad laimės
niekada nebūna per daug. Šį kartą siūlau
jums pasigaminti laimės sausainėlių. Tai
ne tik skanus desertas, bet ir puiki
pramoga. Užtruksite 45 minutes.



12-ai sausainių jums reikės tokių produktų:
0,5 stiklinės miltų ,
1/3 stiklinės cukraus ,
2 kiaušinių baltymų ,
4 šaukštų sviesto (naudojau Ghee) ,
1 žiupsnelio druskos ,
3 lašų citrinos ekstrakto (ir/arba migdolų) .

Jei norite, kad sausainiai būtų 
tokie kaip nuotraukoje, turite 
laikytis šių nurodymų: 

1. Orkaitę įkaitiname iki 180–190 
laipsnių. 

2. Sviestą ištirpdome karšto 
vandens vonelėje ir leidžiame 
atvėsti. 
3. Gerai išplakame kiaušinių 
baltymus. Beriame cukrų ir 
švelniai plakame tol, kol cukrus 
pradės tirpti. Maišydami sudedame 
likusius ingredientus (po vieną). 
Konsistencija turi priminti blynų 
tešlą. Galima praskiesti 
šaukšteliu vandens. 

4. Dabar svarbiausia greitis. Aš 
iš anksto pasiruošiau lapelius su 
palinkėjimais bei keksiukų 
formeles, kuriose vėstų jau 
paruošti sausainiai. Taip pat iš 
pradžių siūlau kepti 2–3 
sausainius vienu metu, po to 
pavyksta ir po 4–5.

5. Skardą ištepame riebalais (arba 
klojame sviestinį popierių) ir 
valgomuoju šaukštu pilame tešlą. 
Šaukšto dugnu formuojame plonus 
apvalius blynelius (skersmuo kaip 
vyno butelio dugno). 

5–8 minutėms pašauname į orkaitę, 
kol krašteliai pradės įgauti 
auksinę spalvą. 

6. Mentele (geriausia gumine) 
atkrapštome vieną sausainį nuo 
skardos (kitą paliekame orkaitėje 
– dėl to labai svarbu su pirmuoju 
susitvarkyti kuo greičiau). Dedame 
ant delno (pasitieskite 
rankšluostį ar naudokit pirštinę). 
Per vidurį guldome lapelį su 
palinkėjimu ir lenkiame pusiau. 
Tada išorinius kampelius lenkiame 
vieną prie kito (forma primena 
pasagą, žiūrėti nuotraukas 
apačioje). Suformuotus sausainius 
įdedame į keksiukų formą ar 
stiklinę, kad atvėstų. Jie labai 
greitai tampa kieti ir traškūs, 
tad, kaip minėjau, greitis čia 
atlieka pagrindinį vaidmenį. 

Ir nors laimės sausainiai 
dažnai yra Naujųjų metų 
desertas, kai žiūrima, 

koks  lapelis bus viduje 
ir kokie bus metai, tačiau 
Velykoms jie irgi puikiai 

tiks J



PASIJUOKIME

- Išvardinkite man keturis
naminius gyvūnus, - sako
mokytoja.

- Šuo ir trys šuniukai, -
žvaliai atsako Petriukas.

Juokai: Urtė Rudžionytė, 5a

Vyksta pamoka...

Mokytoja klausia:

-Vaikai, pasakykite gyvūną iš "b“
raidės,-sako Mokytoja.

Petriukas atsistoja ir sako:

-Bebras!

-Teisingai, Petriuk.

-O dabar pasakykite gyvūną, kurio
pavadinimas prasidėtų "d" raide.

-Du bebrai!-sako Petriukas.

-Ak, Petriukai... Marš iš klasės!!!-
rėkia įniršusi klasės auklėtoja.

-Na, tęskime pamoką, vaikai...

Taigi mokytoja sako:

-Pasakykite gyvūną iš "g" raidės

Petriukas iškiša galvą pro duris ir
rėkia:

-Gal bebras?

Sveiki, aš esu Urtė iš 5a klasės. Juokas
kasdien padeda mums palaikyti gerą nuotaiką,
pralinksmina ir, be abejo, prailgina gyvenimą!!!
Tad siūlau nepagailėti tų kelių minučių savo
laiko, atsipalaiduoti, pasijuokti ir
prasiilginti gyvenimą☺

Mažas berniukas žiūrėdamas filmą
apie indėnus klausia tėčio:

- Kodėl indėnas dažosi?

- Ruošiasi karui.

Ryte sūnus atbėga pas tėvą ir
rėkia:

- Mama ruošiasi karui !

– Tėti, šiandien mokykloje mažasis
tėvų susirinkimas.

– Ką reiškia “mažasis”?

– Na, tu, aš ir direktorius.




