
„GERUMO MĖNUO 2021“ 



Gruodžio 1 – 21 d. 
veiks KALĖDINIS PAŠTAS



KVIEČIAME 
PASIPUOŠTI 

KLASES
(SVARBU - TVARUMAS)



GRUODŽIO 1 D. (III)

• 7.45 val. aktų salė – 1 – 8 
kl. atstovų (seniūnų, 
pavaduotojų) susitikimas 
su mokyklos direktore R. 
Tamašauskiene (bus 
įteiktas sveikinimo laiškas, 
maišelis su arbata ir 
prėskučiais).

• Arbatos gėrimo 
pertrauka/kl. valandėlė/ 
kt. (atsakingi MS nariai ir 
kl. vadovai)



Kalėdinių darbelių 
gaminimo popietės• Gruodžio 3 d. 13.00 val. 

- Mokinių seimo popietė 
Kultūros centre 
“Kalėdinis varpelis”.

• Gruodžio 8 d. 15.00 val. 
224 kab. – kalėdinius 
meduolius dekoruos 
mokytojai.

• Kviečiame burtis klasių 
bendruomenes...



MOKINIŲ DARBŲ PARODĖLĖS IR KT.

• TV pateiktys - “Iš “Gerumo mėnesio” istorijos” (pavad. J. Ančerevičiūtė)
• I a. - 1 - 4 kl. mokinių piešinių paroda (pradinių kl. mokytojos)
• I a. - 3a kl. mokinių piešinių paroda “Sninga” (mokyt. A. Dirginčienė)
• III a. - matematinių darbų paroda “Iliustruotas kalėdinis uždavinys” (mokyt. 

R. Vargalienė)
• IV a. - 6a, 6c kl. technologinių darbų paroda “Miniatiūros” (mokyt. I. 
Šatkauskienė)

• IV a. - fotografijos būrelio nuotraukų paroda (R. Linkevičienė)
• Šv. Jurgio bažnyčia - 5 - 8 kl. darbelių paroda “Angelai” (mokyt. L. Skyrienė, 

R. Linkevičienė)
• FB - bendruomenės koliažų paroda “Kalėdinis foto iššūkis” (pavad. J. 

Ančerevičiūtė)



Paramos akcija gyvūnams
„IŠTIESK PAGALBOS LETENĄ“

• Tikslas – didinti 
sąmoningumą ir atjautą 
gyvūnams.

• Laikas - gruodžio 1–21 d.
• Vieta – I aukštas, 301a 

kab.
• Organizatoriai – 8b klasės 

mokiniai ir kl. vad. E. 
Valaitienė

• Kviečiame paremti 
„Šiaulių letenėlės“ 
augintinius

• https://ggi.lt/edukaciniai-vi
deo/



 REIKALINGOS PRIEMONĖS





Pats gražiausias, pats tyriausias 
KALĖDINIŲ DOVANŲ projektas!



• www.vaikusvajones.lt, Jūsų 
laukia ypatingi, nuoširdūs 
mažųjų svajotojų surašyti norai.

• Mes jums norime palinkėti 
atrasti laiko. Laiko išpildyti tokią 
ypatingą, tokią laukiamą mažos 
širdelės svajonę! Padarykime 
viską, kad prieš prasidedant 
pačioms gražiausioms metų 
šventėms prie stalo susėstume 
išpildę visas svajones.

• https://www.facebook.com/vaik
usvajones.lt/videos/4094441630
86212

• https://www.facebook.com/vaik
usvajones.lt/videos/2871202946
482618

https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/409444163086212
https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/409444163086212
https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/409444163086212
https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/2871202946482618
https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/2871202946482618
https://www.facebook.com/vaikusvajones.lt/videos/2871202946482618


JUVENTIEČIŲ 
SVAJONĖS

• 11 m. juventietis svajoja apie paspirtuką, su kuriuo galėtų 
atlikti triukus (X/SJ1/8).

• 12 m. juventietis norėtų belaidžių ausinių, geriausia - 
juodos spalvos (X/SJ1/7).

• Kitų juventiečių svajonės jau išpildytos. Ačiū :)

Kreiptis į soc. pedagogę D. Bartkutę



Paramos akcija 
seneliams

„MALTIEČIŲ 
SRIUBA“

• Tikslas - 450000 €. 
• Globojame senolių - 2800. 

• https://www.lrt.lt/mediat
eka/irasas/2000187359/m
altieciu-sriuba-2021-siuzet
ai

• Tai su meile senatvei vykstanti 
paramos akcija, kurios tikslas - surinkti 
lėšų skurdžiai gyvenančių apleistų 
senų žmonių maitinimui, pagalbai 
apsitarnaujant, paramai buityje, 
priežiūrai ligai ar negaliai užklupus. 

• Lankydami senolius tampame jiems 
kaip šeimos nariai, nes visą gyvenimą 
sąžiningai dirbę, sulaukę garbaus 
amžiaus, mūsų šalies pensininkai 
tampa priklausomi nuo kitų pagalbos. 

• Statistikos departamento 
duomenimis, 2020 m. vidutinė pensija 
buvo 377 eurai, o skurdo rizikos riba 
siekė 430 eurų. 

• Vadinasi, vidutinė senatvės pensija 
yra mažesnė už skurdo rizikos ribą. 
Taigi be pagalbos mūsų žilagalviai 
tiesiog neišgyventų.

https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187359/maltieciu-sriuba-2021-siuzetai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187359/maltieciu-sriuba-2021-siuzetai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187359/maltieciu-sriuba-2021-siuzetai
https://www.lrt.lt/mediateka/irasas/2000187359/maltieciu-sriuba-2021-siuzetai


„Maltiečių sriuba“ sujungia visus, kuriems rūpi Lietuvos ateitis. Tik nuo mūsų 
priklauso, ar bus gera čia gyventi, ar sugebėsime pasirūpinti savo tėvais, seneliais, 
ar mokėsime ištiesti pagalbos ranką vienišam ir vargstančiam kaimynui. 

Akcijos tikslas – suvienyti visus norinčius padėti. Svarbiausia įtraukti jaunimą. Koks 
bus mūsų jaunimas, tokia bus ir Lietuva. Jeigu jis bus rūpestingas, atjaučiantis, su 
pagarba žvelgiantis į senatvę, visi mūsų šalyje jausimės gerai. 
Prisilietimas prie skausmingų problemų, ligų, skurdo verčia susimąstyti, pabudina 
jauno žmogaus pačius tauriausius jausmus. 
Nuoširdžiai kviečiu visus prisijungti, parodyti širdies taurumą, auka prisidėti 
įgyvendinant kilnius pagalbos tikslus.“

Prezidentas Valdas Adamkus



• Data – gruodžio 11 d. 
(šeštadienis) nuo 10.00 arba 
11.00 val. 

• Vieta – PC „Tilžė“ (scenos 
viduje, lauke; sriubos palapinių 
miestelis) 

• Kviečiami savanoriai, galintys 
pilstyti sriubą, prižiūrėti 
tvarką, rinkti aukas, 
reklamuoti akciją, koncertuoti. 
Kreiptis į UK specialistę 
E. Valaitienę (301a kab.)



https://pukuotuk
as.com/labai-jaut
ri-ir-dvasinga-isto
rija-apie-katina-ir
-angela-pukuotuk

as/



Konkursas 
„KALĖDINIS FOTO IŠŠŪKIS 

 
• LAIKAS – gruodžio 1 – 22 d. 
• DALYVIAI – mokiniai, tėveliai, mokytojai.
• TEMA – estetiškas, nuotaikingas, šmaikštus, užkoduotas kalėdinis 

sveikinimas, kuris patiks kitiems.
• REZULTATAS – koliažas iš tiek nuotraukų, kiek raidžių sudaro jūsų vardą. FB 

gerbėjus pakviesime jį atspėti ir užrašyti komentaruose.
• SĄLYGOS - padaryti nuotraukas objektų, kurie prasideda iš kiekvienos Jūsų 

vardo raidės (savęs fotografuoti negalima; siūlome rinktis nekasdieninius 
fotografijos objektus, kurių dažniausiai net nepagalvotumėte fotografuoti. 
Galite taikyti įvairius filtrus). 

• El. koliažą siųsti el. pašto adresu kaledinisfotokonkursas2021@gmail.com 
(nurodykite vardą, pavardę, klasę)

• Nugalėtojas bus paskelbtas gruodžio 23 d. mokyklos FB, kur ir bus 
demonstruojami Jūsų koliažai.

• Prizas – iš tiek dalių, kiek Jūsų varde raidžių ☺

mailto:kaledinisfotokonkursas2021@gmail.com


Gruodžio 13 – oji – ŠVIESOS DIENA



Šventoji Liucija – 
neregių globėja

• Gruodžio 13 d. minima Šv. Liucija (m. 
304), kankinė.

• Nors Šv. Liucija gerbiama kaip šventoji, 
tačiau apie ją žinoma nelabai daug. Jos 
kankinystės istorija apipinta legendomis.

• Liucija buvo sicilietė, gimusi 
pasiturinčioje šeimoje Sirakūzuose ir 
patyrusi kankinystę.

• Pasak legendų, ji anksti paaukojo savo 
skaistybę Dievui. Tai išmintinga 
mergaitė, laukusi Sužadėtinio su 
degančiu žibintu, mirusi dėl jo ir 
suspindusi amžinąja šviesa. 

• Liucija susijusi su šviesa ir savo vardu 
(lot. lux – „šviesa“). 

• PAVAROTTI – „Santa Lucia!”
• https://orderisda.org/culture/stories/the

-feast-of-st-lucy-and-her-push-to-save-th
e-church/



• Pasakojama, kad Liucija turėjusi labai gražias 
akis. Daugelis norėjo ją vesti, tačiau motina 
Eutichija sužadėjo ją su jaunu pagoniu. Tačiau 
Liucija atsisakė tekėti. Anot legendų, jos akys 
buvo nusiųstos jos siekusiam pagoniui 
jaunikaičiui, mat atstumtas jis labai įsižeidė ir 
persekiotojams įskundė, kad ji krikščionė.

• Liucijos kankinystės istorijoje rašoma, kad 
mergelę tardęs teisėjas norėjo pasiųsti ją į 
viešnamį, – tada ji nebūtų galėjusi sakyti, kad 
jos kūnas yra Šventosios Dvasios buveinė, – 
bet net jaučių jungas negalėjo jos pajudinti iš 
vietos. 

• Tada budeliai apdėjo ją aliejuje bei dervoje 
išmirkytais žabų ryšuliais ir juos padegė. 
Liucija meldėsi, kad ugnis jos nedegintų, ir 
sakė: „Tikintiems Kristų parodysiu kančios 
dorybę, o netikintiems atversiu puikybės 
užtemdytas akis“. 

• Kai ir tas bandymas pasirodė nesėkmingas, jai 
perpjovė gerklę. Kadangi Liucijos laikas buvo 
jau atėjęs, vedama mirti ji nesipriešino.



• Liucijos kultas greitai išplito. Tikima, kad ji gydo ne 
tik fizinę, bet ir dvasinę neregystę. 

• Yra tradicija per Šv. Liuciją duoti vaikams dovanų. 
Šios tradicijos šaknys siekia XII ar XIII amžių, kai 
vieno Sicilijos kaimo vaikus ištiko kažkokia 
epidemija, ir jie apako; tėvai basi nuėję meldėsi 
prie šv. Liucijos altoriaus kartu su vaikais, kuriems 
pažadėjo, kad grįžę iš bažnyčios ras kurpes, pilnas 
dovanų. Liucija juos ne tik išgydė, bet ir pasirūpino, 
kad tėvų pažadas būtų ištesėtas, ir nuo tada ši 
tradicija gyvuoja daugelyje Europos šalių. 

• Sakoma, kad šventoji keliauja raita ant asilo, tad 
vaikai paruošia ėdalo iš sėlenų bei miltų ir padeda 
jį ant palangės; asilui viską suėdus, Liucija tuščią 
padėklą prikrauna žaisliukų, saldumynų ir vaisių, o 
išdykėliams palieka botagėlį.

• Jos globa susijusi su šviesa: ji globoja neregius, akių 
gydytojus ir elektrikus; globoja ir žemdirbius, nes 
žemė ariama jaučiais, kurie negalėjo jos pajudinti 
iš vietos. Jos prašoma pagydyti akis, grąžinti 
regėjimą, ji gydo nuo gerklės ligų, nes pačiai buvo 
perpjauta gerklė.

• https://aukstynsirdis.blogspot.com/2018/12/krista
us-sviesos-neseja-sventoji-liucija.html

https://aukstynsirdis.blogspot.com/2018/12/kristaus-sviesos-neseja-sventoji-liucija.html
https://aukstynsirdis.blogspot.com/2018/12/kristaus-sviesos-neseja-sventoji-liucija.html


SAULĖGRĮŽA

• Seniau kalendorius neatitiko 
saulės metų, ir žiemos 
saulėgrįža būdavo gruodžio 13 
dieną. 

• Žmonės dar ir dabar sako, kad 
per šventą Liuciją – ilgiausia 
naktis arba trumpiausia diena. 

• Kadaise tai buvo tiesa, nes pagal 
senąjį Julijaus kalendorių 
saulėgrįžos diena būdavo 
gruodžio 13-oji, todėl Liucija 
susijusi su visomis saulėgrįžos 
tradicijomis.



Gruodžio 13 d. 9.00 val. - premjera
Nuoroda bus paskelbta TAMO ir FB



 „GERUMO MUGĖ“

• Mugė - tradicinis kalėdinis 
mokyklos renginys, apjungiantis 
visų bendruomenės narių 
kūrybiškumą, verslumą, 
geranoriškumą. 

• Kiekviena klasės bendruomenė 
aktų salėje prekiauja savo sukurtais 
gaminiais ar teikia paslaugą (tai 
pasikeisdami daro 4 mokiniai).

• 2021 m. Mokinių seimo sprendimu, 
70% suprekiautos sumos keliaus į 
BENDRUOMENĖS FONDĄ, o 30% 
liks klasei.



MUGĖS PARDAVĖJŲ SUSIRINKIMAI

• 4 atstovų iš 5 – 8 klasių 
susirinkimai 227 kab. 
gruodžio 1 ir 8 d.: 

• po 3 pam. – 5, 8 kl.  

• po 4 pam. - 6, 7 kl. 

(L. Skyrienė, 
J. Ančerevičiūtė) 



PASIRENGIMAS MUGEI

• Klasė savo stalą ar 
paslaugos teikimo 
vietą/kabinetą turi 
pasiruošti iš anksto – 
gruodžio 10 d. (13.00 – 
16.00 val.).

• Higieniškai supakuoti 
maisto gaminiai ant 
stalų padedami 
gruodžio 13 d. (I) 7.30 – 
7.50 val.



APSILANKYMO MUGĖJE EILIŠKUMAS

• 8.00 - 8.50 val. - 5 kl. 

• 9.00 - 9.40 val. - 1 kl. 

• 9.50 - 10.30 val. - 2 kl. 

• 10.40 - 11.30 val. - 6 kl. 

• 11.40 - 12.20 val. - 4 kl. 

• 12.30 - 13.10 val. - 3 kl. 

• 13.20 - 15.00 val. - 7, 8 kl.

• Mugės pradžioje vyks 5 - 8 klasių 
pasirodymai. Repeticija a. s. 12 - 09.



KLASIŲ KALĖDINIŲ PASIRODYMŲ ŽANRAI

Daina * 

Šokis * 

Video sveikinimas * 
Savitas *



KVIES 6C KLASĖS  
BLYNINĖ



7B KLASĖS GELBĖTUKAI KVIES Į 
PARAMOS AKCIJĄ „MALTIEČIŲ 

SRIUBA“



LAIMĘ BANDYTI KVIES 7A IR LOTERIJA...



Muzikinis - literatūrinis spektaklis 

PRIESKONIŲ INDO PASLAPTIS
Gruodžio 14 d.

Aktų salė: 8.15 val. - 3 kl. ; 9.30 val. - 1 kl. ;  10.45 val. - 2kl.,  12.00 val. - 4 kl.



Teatras „Avilys“ pristato nepaprastą, linksmą istoriją apie tai, kaip mažame, jaukiame 
miestelyje gyvena ir skanius meduolius kepa trys kepėjai. Tačiau vieną dieną kepėjai randa 
labai seną prieskonių indą. Tada ir atsitinka baisi nelaimė – gal tyčia, o gal netyčia jie 
atidaro šitą indą.

Pasirodo, kad prieš daugybę metų šitame prieskonių inde buvo uždarytas Juodulys. 
Atidarius indą, jis tampa laisvu. Miestelį apgaubia tamsa ir bjaurūs Juodulio voratinkliai. 
Niekas nebekepa pyragų, nebekvepia cinamonu, gvazdikėlias, imbieru ir vanile. 
Reikia kažką nedelsiant daryti – nejaugi miestelis taip ir liks Juodulio valdžioje?

O tai gali padaryti tik mažoji Naminukė Molė. Ji pasiryžta surinkti visus išbarstytus 
prieskonius ir nugalėti pikčiurną Juodulį. Kelionė, žinoma, pilna nuotykių, staigmenų, 
netikėtų susitikimų, ir, be abejo, viskas baigiasi... gerai.

Juk gerumas, draugiškumas, pagalba, dėmesys ir meilė vienas kitam yra pačios geriausios 
priemonės, kovojant su pykčiu, blogiu, pavydu ir vienatve.

Vaikai spektaklio metu susitinka ir susipažįsta su pačių įdomiausių ir puikiausių knygų 
personažais - Alisa ir Kliunkiu Pliumpiu, neprilygstamąja aukle Mere Popins ir dėde Albertu, 
padūkėliu Karlsonu ir Freken Bok. Spektaklio metu matyti personažai vaikus paskatins 
perskaityti šias knygas, išsamiau susipažinti su pasaulio literatūros klasika vaikams.







Respublikinis instrumentinių ansamblių festivalis

 „KARTU - SMAGIAU V“ 

Tiesioginė transliacija YOUTUBE KANALE prasidės gruodžio 
16 d. (ketvirtadienį) 15.00 val. 

Nuoroda ir kita informacija bus skelbiama internetiniame 
puslapyje: 
https://sites.google.com/view/kartu-smagiau/pagrindinis-
puslapis



GRUODŽIO 23 D. 
(ketvirtadienis)

9.00 - 10.00 val. 
Šv. Jurgio bažnyčioje - 
bendruomenės Šv. Mišios  
(choras, skaitiniai, Angelų 
dovanojimo akcija)

10.10 - 11.30 val. kab. 
-klasės rytmetys, skirtas klasės,
 
mokyklos “Gerumo mėnesio” 
veikloms aptarti (kl. vad.) 

12.00 val. a. s. - padėkos 
bendruomenei koncertas 




