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„Jaunieji žurnalistai“ nariai

Seniau sniegas storai apklodavo žemę, o šįmet jo iškrito visai
nedaug ir trumpai. Negalėjau atsidžiaugti krentančiomis snaigėmis. Kol
išbėgau į kiemą ir pradėjau lipdyti sniego senį, snigti nustojo, o dar vis
nenušalusi žolė buvo
nuklota plonu sniego
sluoksniu. Su užsispyrimu
aš vis tiek lipdžiau senį.
Nosį
padariau
iš
šakaliuko, o akis - iš mažų
akmenukų. Jis buvo vos
dviejų delnų aukščio, iš
dviejų sniego rutuliukų.
Palikau jį lauke praleisti
naktį. Išaušus rytui visas
sniegas buvo nutirpęs, bet
mano miniatiūrinis sniego senis vis dar laukė manęs. Aš be galo
džiaugiausi juo dar keletą dienų... Atšilus klimatui žiemos tapo drėgnos
ir besniegės, todėl net negausus snaigių iškritimas suteikia man
begalinio džiaugsmo!
Šiandien pašalo. Pučia šiaurys. Virpa plikos beržų šakos, o
žaliaskarės eglutės greitai pasipuoš baltais žiemos apdarais. Jos užmigs
įklimpusios ligi kelių iki Šv. Kalėdų. Po sniegu jauku ir šilta. Kai pūgos
pakils, aplink pradės šokti snieguolių būrys, jos puošis ir džiugins mus
visus.
Nuoširdžiai visus sveikiname su gražiausiomis žiemos šventėmis!
Tegul Jūsų akis džiugins puošnios Kalėdų eglutės, žybsinčios
girliandos ir besišypsantys draugų veidai! Puikių Jums šventinių
akimirkų!
,,Riešės riešutėlių“ jaunųjų žurnalistų vardu – Aleksandra Mališauskaitė
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TAI ĮDOMU
KAIP ŠVENČIAMOS KALĖDOS KITOSE ŠALYSE?

Italija
Anksčiau Italijoje Kūčių vakarą būdavo įprasta pasninkauti, todėl
šalies gyventojai ruošdavo vakarienę iš žuvies bei jūros gėrybių. Dabar
šios tradicijos beveik nesilaikoma. Šv. Kalėdų išvakarėse italai valgo
įprastai, tačiau vakare būtinai apsilanko pamaldose. Be to, gruodžio 24ąją vaikus aplanko Babo Natale (Kalėdų senelis).
Graikija
Ortodoksai
graikai
ir
graikiškoji Kipro salos dalis turi
nemažai
unikalių
Kalėdų
šventimo tradicijų. Kūčių vakarą
mažesnėse vietovėse gyvenantys
vaikai
lanko
kaimynus,
giedodami Kalėdų giesmes ir
sakydami linkėjimus. Už tai
vaikai
dažniausiai
yra
apdovanojami saldainiais ir
Piešė Vilma, 3a
džiovintais vaisias.
Šv. Kalėdų laukiama su nekantrumu. Po 40 dienų pasninko, šv.
Kalėdų pietums graikai kepa kiaulieną ir beveik ant kiekvieno stalo
tiekia Kristaus duoną. Šio saldaus, skirtingų formų kepinio plutoje yra
išraižomas simbolis, atspindintis šeimos profesiją. Prieš valgant, duoną
būtinai peržegnoja ir visiems padalija šeimos galva.
Portugalija
Kūčių vakarienė Portugalijoje – svarbi šeimos šventė, kai visi
artimieji susirenka prie vieno stalo. Pagal portugalų tradicijas,
dovanas portugalų vaikams šv. Kalėdų naktį atneša naujagimis Jėzus.
Suaugusieji irgi keičiasi dovanomis, tačiau labiausiai vertinamos –
rankų darbo dovanėlės.
Kalėdų rytą ant stalo yra įprasta padėti papildomą lėkštę, skirtą
„mirusiųjų sieloms“. Tie, kas turi židinius, ant jų kraštų vėlėms palieka
ir maisto likučių bei trupinių. Tikima, kad besilaikantiems šio papročio
dvasios bus palankios, o ateinantys metai neš gausų derlių bei šeimos
klestėjimą.
Pagal užsienio spaudą parengė Kristijonas
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KALĖDŲ ŠVENTĖ SENIAU

Tik atgavę Nepriklausomybę, mes galime Šv. Kalėdas švęsti laisvai.
O kaip Kalėdos buvo švenčiamos sovietmečiu? „Riešės riešutėliai“
apklausė kelis mokytojus, ką jie prisimena iš jų vaikystės apie šią šventę.
Nijolė R., istorijos mokytoja. Sovietų laikais nešvęsdavom Kalėdų.
Kalėdų dieną būdavo rytinės mišios ir po jų eidavom į mokyklą.
Per Naujuosius metus gaudavom dovanų. Kalėdų senelį vadindavome
Seniu Šalčiu. Kūčių vakarą pavalgydavome vakarienę ir dar
padėdavome vieną lėkštę mirusiems, tik kitą dieną nurinkdavome stalą.
Dalia D., kūno kultūros mokytoja. Nešvęsdavom mes Kalėdų, nes buvo
draudžiama. Mes mokykloje bijodavome sakyti, kad ėjom į bažnyčią.
Daugiau švęsdavome Naujuosius metus. Prisimenu, tėtis buvo atsargiai
po eglute padėjęs plastikinę meškutę. Tai turbūt man geriausia dovana.
Zina I., lietuvių k. mokytoja. Kalėdas švęsdavome, bet apie tai
mokykloje nekalbėdavome, nebent su geriausiomis draugėmis. Nebuvo
įprasta keistis ir kalėdinėmis dovanomis. Aišku, saldumynų atnešdavo
Senis šaltis ir padėdavo po eglute arba paslėpdavo pusnyje (tuomet
žiemos buvo sniegingos!). Būdavo labai smagu klampoti po pusnis ir
ieškoti tų dovanėlių. Prisimenu ir naujametinius vaidinimus mokykloje,
kurie vykdavo Naujųjų metų išvakarėse, o ne prieš Kalėdas kaip dabar.

Krenta snaigės,
Aš virstu,
Atsistoju – vėl slystu...
Pasikelt jau negaliu,
Tai po sniegu sau guliu...
Ir linkiu daug dovanų.
Su Kalėdom! Kaip smagu!
Lukas
Piešė Angelė

LAIMINGŲ ŠV. KALĖDŲ
GELTONOJO ŠUNS METŲ!
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KALĖDOS

Kalėdos. Šis žodis man reiškia ne vien tik Jėzaus gimimą. Kalėdos
man reiškia medžius, apgaubtus šerkšno vainiku, cinamono ir
mandarinų kvapą, giminės susirinkimą ir susikaupimą bei vaikus,
šokinėjančius iš laimės dėl dovanų. Juk taip smagu per Kalėdas matyti
visą savo giminę ir stebėti, kaip jie džiaugiasi būdami kartu.
Dar Kalėdos man reiškia pagalbą vargšams. Juk kai kurie žmonės
neturi galimybių švęsti Kalėdų su savo artimaisiais, o kai kurie jų netgi
neturi, todėl per šventes reikėtų pagalvoti apie vienišus žmones ir
padaryti jiems kažką gera. Na, tarkim, įteikti dovanėlę arba nunešti
maisto nuo šventinio stalo. O jeigu aplinkui nėra varganų žmonių,
galima nuvažiuoti į gyvūnų prieglaudą. Juk Kalėdos turi būti visiems, o
ne vien tik žmonėms, kurie gali apkrauti šventinį stalą įvairiomis
gėrybėmis ir džiaugtis gražiomis akimirkomis su savo artimaisiais.
Kai išgirstame žodį Kalėdos, iš karto pagalvojame apie dovanas, bet
tai nėra pagrindinė šventės dalis, juk mes susirenkame pagerbti kūdikėlį
Jėzų ir paminėti jo gimimą.
Meda, 5b
KALĖDOS

Tuoj Kalėdos, bus smagu,
Sniegas krenta už langų.
Šaltis spaudžia, bus gražu,
Snaigės tirpsta ant delnų.
Židinį namie kūrensim,
Kūčiukus skanausim.
Su šeima, draugais bendrausim
Ir visi skaniai pietausim.
Ir vaikai išlįs į lauką,
„Sniego karas!“ – visi šaukia.
Seni, seni, kurgi tu?
Norime mes dovanų!
Smiltė, 8a
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KŪČIŲ VAKARO PASAKA

Sakoma,
kad
Kūčių
vakarą ima kalbėti žvėrys,
paukščiai
ir
naminiai
gyvulėliai. Įdomu, apie ką
jie kalbasi? Nusprendžiau
sužinoti.
Mūsų kieme auga eglė.
Papuošiau
žvėreliams
eglutę. Ant apatinių šakų
prikabinau
morkų
ir
burokėlių. Bulvių nekabinau – juk šernai pro tvorą nepralįs. Savo šuniui
Amber paruošiau sultingą kaulą. Kaimynų katinui prikabinau lašinių.
Ant viršutinių šakų pritvirtinau dėžutę su kruopomis ir grūdais –
paukščiams.
Po Kūčių vakarienės priėjau prie atverto lango – ir ką aš matau!
Mūsų šuo vaikšto aplink eglę ir laukia svečių. Pirmoji atskrido šarka.
Paskui ją atlėkė būrys sniegenų ir zylių. Gražiai pasisveikino
cypiančiais balseliais. Pro tvorą įsispraudė visa kiškių šeimyna,
atsliūkino katinas ir prabilo:
- Pagaliau po trijų šimtų šešiasdešimt penkių dienų vėl galime
kalbėtis!
Šuo Amber pakvietė vaišintis. Visi puolė prie eglutės skanauti jiems
paruoštų vaišių.
Puota ilgai netruko – išmušė dvyliktą valandą ir niekas jau
nebegalėjo kalbėti. Po kelių minučių svečių neliko nė kvapo – tik
pėdsakai sniege...
SNIEGO SENIS
Sniego senį besmegenį
Mes nulipdėme drauge.
Stovi jis sustingęs
Vienišas kieme.
Gaila man ir liūdna
Žiūrint į tave.
Luktelk dar truputį,
Nuskambės skambutis,
Mes atlėksim pas tave!
Ignas, 5b
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1. Patiekalas, kuriuo vaišinamos protėvių vėlės.11 1
2. Animacinis personažas, pavogęs Kalėdas.
3. Lietuvos vyriausiasis Kalėdų senelis.
4. Populiarus spektaklis, rodomas per Kalėdas.
5. Patiekalų skaičius per Kūčias.
6. Kalėdų simbolis.
7. Spalva, vyraujanti per Kalėdas.
8. Daiktai, kuriuos Kalėdų senelis palieka po egle.
9. Kas gimė per Kalėdas?
10. Lemputės, kuriomis puošiame namą, eglę.
Išspręskite kryžiažodį ir suraskite paslėptą žodį. Pirmi trys, kurie atneš išspręstą
kryžiažodį į 2.18 kab. (mokytojai Zinai) gaus po prizą.
Kryžiažodį sudarė Erikas, Ib

EGLUTĖ
Eglutę parnešiau iš miško,
Eglutei ašara ištryško.
Suskubom nešti žaisliukus,
Dabinti snaigėm spygliukus.
Maža eglute, neliūdėk!
Spindėk žaisliukais, sublizgėk!
Kiškutis šoka su vilku,
Eglutė tarė: „Čia jauku“.
Laukai balti, keliai balti.
Plačiai jau vartai atkelti.
Snieguolė pranešė žvali:
Naujieji metai netoli!
Tija, 8a
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