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DIrektorė bėgiodavo iš pamokų!?

VUG’ O Sausio Horoskopai - 
Skorpionams nutiks kas?!
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Prakalba į Malonųjį
 VUG’ietį

Įsivaizduok, jei vieną dieną patektum į laiko kilpą. Kasryt atsikėlus kalendorius žymėtų tą pačią 
dieną, o aplinkiniai, draugai, tėvai gyventų ta pačia diena iš naujo ir iš naujo, neprisimindami kas 
vyko vakar ir laukdami išauštančio rytojaus. Ką tokiu atveju veiktum tu? Imtum kraustytis iš pro-

to ar ieškoti atsakymo fantastinėse knygose? O gal pasinaudotum sustojusiu laiku ir bent kartą 
pristabdytum kasdien šviesos greičiu lekiančias mintis, pamirštum slegiančius rūpesčius ir bent 
kartą pamąstytum, kas iš tiesų daro tave laimingu? Turim tau pasiūlymą, jei retkarčiais netikėtai, 
su tam tikra priežastimi ar be jos, taip atsitiktų - pirmadienis, kurio taip nemėgstame, ar penk-
tadienis, kuriam išaušus džiaugiasi kone kiekvienas, imtų kartotis iš naujo ir iš naujo - kviečiam 

apsižvalgyti, įsigilinti į magišką ir stebuklingą mūsų Užupio gimnaziją. Joje galima atrasti ne vien 
gražių, meniškų, unikalių kūrinių, vietų, žmonių ar peizažų, bet taip pat ir gyvenimo džiugesį, 

kurį sukuria maži stebuklingi momentai ir detalės. O gal tau net pavyks atskleisti gyvenimo 
meniškąją prasmę, džiugesį, virpesį laikinuose momentuose, atsitiktinumuose, kurie sukuria 

šypseną keliančią atmosferą...

Virpančia širdim, tačiau narsiu žingsniu žengiam savo pirmąjį žingsnį ir tiesiam į tavo rankas 
mūsų VUG‘o kronikų pirmą leidimą. Neretai sako, kad pirmas blynas prisvyla, tiesa? Bet juk tuo 
pat metu jį taip smagu pačiupti ir pirmam suvalgyti! Tikimės, kad ir šį leidinį bus taip pat smagu 
pačiupti ir skaityti. Tikimės, kad pajausi bent dalelę mūsų įdėtos meilės, nuoširdumo ir šviesumo, 

kuri leis kiekvienam VUG‘iečiui sukurti dar artimesnį tarpusavio ryšį bei susipažinti su mūsų 
mokykla ir kiekvienu šios bendruomenės nariu artimiau.

– Pagarbiai, VUG‘o žurnalo komanda



Šio renginio tikslas buvo mūsų visų suartėjimas darant gerus darbus, 
jaukiai ir vieningai leidžiant laiką ne tik renginio metu - kaip tikra 
VUG’o bendruomenė! Mes rinkome aukas Užupio gimnazijoje bes-
imokančios merginos gydymui. Dėkojame visiems mokytojams, kurie 
prisidėjo, ir ačiū JUMS, nes jei ne jūs, nieko nebūtų įvykę. Kalėdos - 
stebuklų metas ir kartu mes kuriame stebuklą!

VUG kalėdinio renginio video klipą gali pamatyti VUG mokinių 
grupėje ir Prezidentūros Instagramo profilyje! Dalyvavai renginyje? 
Tuomet garantuojam pamatysi save video klipe!
   

Ar jau spėjote pasiilgti švenčių? 
Jei taip, tai su mielu noru primin-
sime Jums apie gruodžio 22 dienos 
Kalėdinę vakaronę! Tą vakarą 
niekam nebuvo laiko sustoti, prisėsti 
ar nusnūsti, nes mus supo šokiai ir 
muzika, o svarbiausia, gera nuotai-
ka!

Manau, kiekvienas galėtų išskirti sau 
kažką įsimintino. Galbūt tai mankš-
ta, kurią vedė elfai pačioje vakaronės 
pradžioje? O gal nuostabūs dainin-
inkai, atlikę gražiausias Kalėdines 
dainas? Nepamirškime ir pačių 

stebuklingiausių vedėjų - Jokū-
bo ir Aušrinės, kurie visą vakarą 
palaikė gerą nuotaiką. Ir kiečiausių 
„The Alphabet Mafia” šokėjų, kurie 
išsiliejo ant scenos taip, lygtais ten 
ir gyventų. Na ir, aišku, neapsiėjome 
ir be įspūdingai pasirodžiusio bei 
dovanėles atnešusio Kalėdų senelio! 
Smagiausia, kad visame renginy-
je dalyvavo tikrai nemaža dalis 
gimnazijos mokinių. Kartu šokome 
flashmob’ą, kartojome „Just Dance” 
Kalėdinį šokį, dainavome mėgstam-
iausias dainas, kuriomis pasirūpino 
DJ Sunny ir DJ Slidininkas!

VUG Kalėdinė vakaronė
2021



DIREKTORĖS VIRGINIJOS NAVICKIENĖS 
Interviu ir PRISIMINIMAI

Mokytojo Ramanausko faktai:Lietuvoje užfiksuota apie 1000 pi-

lakalnių. Jie atsirado apie 1000 m. pr. 

Kr. ir yra vienas svarbiausių senosios 

Lietuvos kraštovaizdžio objektų.

Sveiki, VUG‘iečiai! Kviečiu paskaityti šį interviu ir susipažinti 
su mūsų gimnazijos direktore šiek tiek artimiau - sužinoti jos 

jaunystės prisiminimus ir kelią, atvedusį ją į šią gimnaziją! 
Gero skaitymo!

1. Koks Jūsų ryškiausias paauglystės nuotykis? 
Nuotykių paauglystėje tikrai buvo labai daug, bet geriausiai atsimenu šį. 
Atėjome visi į mokyklą ir kūrėm planą, kaip pabėgti iš mokyklos, nes visi 
labai nenorėjome eiti į pamokas. Aišku, pabėgom, linksmai praleidome 
laiką, bet galų gale mūsų auklėtoja  staigiai visus surado. Net visų tėvams 
skambino. Grįžome su pralaimėjimo nata ir vėliau per tėvų susirinkimą 
reikėjo aiškintis. 

2. Ar patiko mokytis mokykloje?  Ar mokykloje bu-
vote aktyvi ir dalyvavote užklasinėse veiklose? 
Man mokytis patiko, bet lygiai taip pat mėgau ir patį gyvenimą mokykloje.  
Todėl, kad ten vykdavo  labai daug įvairių renginių, visokių užsiėmimų.  
Aš dalyvaudavau visuose renginiuose, konkursuose. Ir dailiojo skaitymo 
konkursuose, ir olimpiadose. Lankiau teatro, šokių, gimnastikos būrelius. 
Dažnai vesdavau renginius. Mokykloje tikrai buvau labai patenkinta. 



6. Kas sunkiausia dirbant su paaugliais? 
Net nežinau, sakyčiau, man nekyla sunkumų. Visada sekdavosi ir sekasi dir-
bti su paaugliais, ypač su tais, kurie padaro kažką blogo. Vėliau net randame 
kažką bendro, bendrą ryšį. Kiekviename sunkume yra kažkoks žavesys, kurį 
gali įveikti ir vėliau tuo džiaugtis. 

7. Kaip Jūsų akimis per 10 metų pasikeitė paaugliai? 
Ir ankstesniais laikais, ir dabar jie, žinoma, labai šaunūs, bet jie pasidarė 
atviresni, drąsesni, kūrybiški, darbštūs, pareigingi,  dauguma jų komunika-
bilūs, mėgstantys bendrauti. 

8. Kokį prisimenate nemaloniausią ir maloniausią 
įvykį su  mokiniu? 
Nemaloniausio net neprisimenu, gal nebuvo. O malonių tai buvo daug, bet 
man labai smagu, kai buvę mokiniai aplanko, ateina pasikalbėti, pabūti. 
Atsimenu, vienas mokinys labai mėgdavo pasikalbėti, kartu išgerti arbatos. 
Pats žmogaus vidinis noras pasišnekėti visada malonus. 

9. Ko palinkėtumėte dabartiniams Užupio gimnazijos 
mokiniams? 
Pirmiausia,  mylėti Užupį. Būti geranorišku, suprasti, atjausti, bendrauti su 
kitais, elgtis taip, kaip parašyta Užupio konstitucijoje. O šiaip, tai noriu pal-
inkėti  neužmiršti, kad gyvenime yra labai daug dalykų, kuriems reikia daug 
laiko, darbo, kad pasiekti savo tikslus, todėl reikia nepasiduoti. 

3.Ar visada norėjote dirbti mokykloje? Jei ne, kuo 
norėjot ir kaip atsitiko, kad atsidūrėte šioje srity-
je? 
Rusų kalbos mokytoja pasiūlė mūsų visai klasei vykti į Peterburgą. Tai 
buvo pirmas mano kartas skrendant lėktuvu. Sėdžiu lėktuve ir ateina tos 
stiuardesės, tokios gražios, šaunios ir, galvoju, dieve, kaip aš norėčiau būti 
stiuardese. Atsimenu, net užklausą buvau parašiusi, kur galima įgyti tokią 
specialybę, bet, man atrodo, atsakymo taip ir negavau. Aišku, vėliau tas jau-
natviškas noras dirbti įdomesnį darbą praėjo ir pirma stojau į teisę. Išlaikiau 
egzaminus, bet neįstojau, nes neturėjau darbo stažo. Tada labai krito noras 
ir kitais metais stojau į pedagoginį. Tapau istorijos mokytoja. Aišku, labiau 
norėjau mokytis anglų kalbą, bet pabijojau, kad neįstosiu ir taip jau gavosi. 
Kai manęs mokytoja dvyliktoje klasėje klausė, ką studijuosiu, sakiau bet 
ką, kad ir pedagoginį, bet jokiu  būdu ne istoriją. Bet gavosi taip, kad dirbu 
su istorija. Žinoma, išmokau ją gerai, man ji tapo įdomi, kai įsigilinau. Bet 
man nėra geresnės specialybės už mokytojos darbą. Vėliau taip gavosi, kad 
tapau direktore. Man patinka tas tiesioginis santykis su mokiniais, kartais 
net gailiuosi, kad nelikau istorijos mokytoja.Visada yra malonu, gera būti su 
mokiniais, nes jie dažniausiai yra nuoširdūs, atviri, švarūs savo vidumi ir su 
jais bendrauti labai įdomu. 

4. Kaip atsidūrėte Užupio gimnazijoje?
Užupio gimnazijoje atsiradau, taip sakant, paprastuoju būdu. Kai baigėme 
pedagoginį institutą, buvo  skirstymai ir, kadangi aš buvau pagal pažangumą 
antroji, galėjau rinktis, kokiame mieste noriu dirbti. Pasirinkau paskyrimą 
į Vilnių, o Vilniuje švietimo skyrius paskyrė man būtent Užupio gimnaziją. 
Esu labai laiminga, kad patekau į šią  gimnaziją, nes Užupis man tapo antri 
namai.  Ir visas Užupis, ir mokykla. Aš jam atidaviau visas savo gyvenimo 
jėgas ir širdį, bet esu labai laiminga dėl to. Nenorėčiau nieko keisti. 

5. Ar mėgaujatės dabartiniu savo darbu?
Darbu mokykloje aš visada mėgaujuosi. Jis man patinka. Man jaunystėje 
net sesė sakydavo, kad esu gimus vadovauti. Kartais net pagalvoju: gerai, 
kad neįstojau į teisę, nes, manau, dabartiniame mano darbe yra daugiau 
džiaugsmo širdžiai. 



“ norėčiau  suorganizuo-
t i  savo  fest ival į ,  kuris 
truktų  tr is  paras ,  žmonės 
gyventų  palapinėse,  o  at-
l ikėja i  būtų  ne  t ik iš  L i -
etuvos ,  bet ir i š  v iso  pa-
saul io.  ”

Interviu su Saulium žukausku

Kas tave įkvėpė pradėti domėtis 
muzika?
Man nuo mažens labai patiko muzika. Visada 
jos klausydavau. Būdamas keturiolikos metų 
įsidarbinau naktiniame klube. Ten pamačiau 
naktinį gyvenimą. Tuomet man pradėjo patikti 
klubinė muzika. Taip viskas po truputį žingsn-
iavo į priekį. Ypatingo įkvėpimo iš niekur 
nesisėmiau. Muzika visada mane žavėjo.
 

Kiek metų DJ’auji? Ar buvo sunku 
išmokti? Ar viską mokinaisi pats? 
Ar buvo žmonių, kurie padėjo?
DJ’auju jau metus. Mokytis pradėjau per 
karantiną, pas mokytoją Valdą. Pradžioje du 
mėnesius jis mane mokino groti pianinu, o 
sausio mėnesį padarė man kalėdinę dovaną ir į 
savo studiją atsivežė DJ pultą. Jis pats nemokėjo 
juo groti, bet aš iškart ėmiau mokintis. Kadan-
gi dirbau klubuose ir stebėdavau, kaip dirba 
DJ’ai, pagrindus jau mokėjau. Keturis mėnesius 
mokiausi groti pultu. Tuomet įsidarbinau ,,Dr. 
Who”. Ten atgrojau visą vasarą. Galima sakyti, 
kad atlikau praktiką ir smarkiai patobulėjau. 
Taigi, DJ pultu išmokau groti pats, bet Valdas 
davė man galimybę tai padaryti.
 

Ar turi dar kokių hobių be DJ’avi-
mo?

Taip. Kaip jau sakiau, groju pianinu. Dabar esu 
susidomėjęs ir dainavimu. Renginių organiza-
vimas taip pat yra didelė mano gyvenimo dalis. 
Bet kaip didžiausią savo pomėgį įvardinčiau 
vairavimą. Labai mėgstu vairuoti tiek moto-
ciklus, tiek automobilius.
 

Ar planuoji savo gyvenimą sieti 
su muzika?
Be abejo. Planuoju sieti su muzika ir ne tik. 
Man nuo vaikystės muzika labai patinka ir ne-
manau, kad ta simpatija muzikai dings. Manau 
ji visada liks su manimi ir tik augs.
 

Kokius renginius planuoji organ-
izuoti ateityje?
Planuoju organizuoti didesnius pramogų in-
dustrijos renginius. Vakarėlius, koncertus ir t.t. 

Kokius renginius esi organiza-
vęs? Kurie buvo tavo mėgstami-
ausi?
Esu organizavęs daug. Visų tikrai neišvardinsiu. 
Organizuoju jaunimo (junior) vakarėlius ir 
suaugusių vakarėlius. Jaunimo vakarėliai vyksta 
iki dešimtos vakaro, o suaugusių per naktį. 
Labiausiai man patinka visi junior vakarėliai. 
Nes vaikai yra drąsesni, nesusivaržę, turi daug 
energijos ir labiau ,,tūsina”, negu suaugę. Labai 

Saulius Žukauskas – mūsų gimnazijos trečios klasės mokinys, kuris yra ne tik prezidentūros 
narys, bet ir renginių organizatorius, live2vibe projekto pradininkas ir DJ’us. Kviečiame su 

juo susipažinti artimiau!



 Visada yra kur tobulėti. Kiek 
laiko per savaitę praleidi moky-
damasis naujų dalykų ar prakti-
kuodamas tai, ką jau moki?
Pianinu groju mažiausiai kartą per savaitę. O su 
DJ pultu groju kiekvieną savaitgalį. Į dieną bent 
po pusvalandį skiriu atsirinkti ir pažinti savo 
fonoteką. Atsirenku dainas ir jas atsisiunčiu. 
Bandau kurti ir atrasti naujų dalykų.
 

Ar sunku suderinti mokslus su 
dj‘avimu ir renginių organiza-
vimu? Ar netrūksta laiko?
Laiko visada trūksta. Reikia išmokti planuotis 
laiką, o tai yra tikrai nelengva. Man pačiam dar 
reikia išmokti tai padaryti. Suderinti mokslus 
ir kitus hobius pavyksta, bet labai sunkiai. 
Sunkiausia tai padaryti artėjant šventėms, 
nes tuomet būna pats darbymetis. Tada būna 
didžiausi vakarėliai. Tenka praleisti ir pram-
iegoti kelias pamokas.

 Gal norėtum dar kažką pasakyti 
ar parekomenduoti mūsų žurnalo 
skaitytojams?
Norėčiau paraginti daryti tai, kas jiems patinka, 
nebijoti eksperimentuoti, domėtis ir siekti savo 
svajonių.

įsiminė šių metų junior helovyno vakarėlis. 
Surinkom devynis šimtus paauglių. Jungėm du 
klubus, nes į vieną netilpom. Eilė į klubą buvo 
labai didelė. Groti taip pat ten patiko labiausi-
ai.  Didžiausią įspūdį paliko tas momentas, kai 
kritau nuo scenos į minią žmonių ir jie mane 
nešė. 
 

Ar VUG’as padėjo tau atsiskleisti?
Savaime aišku, kad padėjo. VUG’o dėka pradė-
jau vakarėlius daryti ne tik mokyklose, bet ir 
klubuose. Išmokau prisiimti atsakomybę už 
visus žmones, kurie dalyvauja mano renginiu-
ose, bei pasimokyti iš padarytų klaidų. Su-
pratau, kad jeigu tu dirbsi, tai anksčiau ar vėliau 
pasieksi, ko nori.
 

Esi grojęs nemažoms grupėms 
žmonių. Koks tai jausmas? Ar 
nebuvo baisu?
Baisu nebuvo, bet pradedant groti visada būna 
šioks toks jauduliukas. Jaudinuosi, kad kažką 
padarysiu ne taip. Bet kai prasigroju ir kai 
pamatau, kad žmonėms linksma, pačiam paky-
la nuotaika, o ant veido atsiranda šypsena. 

Kokiame renginyje groti patiko 
labiausiai?
Manau, ,,Grand Junior Halloween 2k20“ ir dar 
išskirčiau ,,Last Atumn Party“. Žmonių gal ir 
nebuvo tiek daug, bet užtat buvo daug geros 
nuotaikos. 
 

Ką patartum žmogui, prad-
edančiam groti DJ pultu?
Savaime aišku, ieškoti daug naujos informaci-
jos. Internetas visagalis. Būtinai išsiaiškinti, 
kokia yra kiekvieno mygtuko ant pulto paskir-
tis. Nebijot eksperimentuoti. Labai svarbi yra 
sava fonoteka. Gerai žinoti ir pažinti dainas, 
kad galima būtų jas gražiai suvesti.

Ar turi mėgstamiausią atlikėją, 
grupę, DJ‘ų? Kas jie tokie?
Man visai patinka dvi lietuvių grupės. Pir-
ma yra ,,Sadboi“, nes esu organizavęs du jų 
koncertus suaugusiųjų klube. Antra yra ,,3 
aukštas“. Tai yra trap‘o grupė kurią sudaro trys 
vaikinukai iš Klaipėdos. Jų koncertą taip pat 
esu organizavęs. 
 

Tikriausiai yra buvę momentų, 
kai norėjosi viską mesti. Ar 
yra žmonių, kurie tave skatino 
ir skatina siekti svajonių? Pa-
pasakok apie juos.
Pirmoje vietoje yra mano mama. Ji mane visada 
palaikė. Nors ir nesisekdavo, mama mane visa-
da ragino bandyti toliau ir nepasiduoti. Visada 
galiu jai išsipasakot, o ji visada manęs išklausys 
ir patars. Sesė taip pat mane smarkiai palaikė, 
tačiau tėčiui nelabai patiko mano naktinis 
gyvenimas ir pramogų verslas. Mokytojas Val-
das mane smarkiai ragino ir neleido pasiduoti, 
kai buvo sunku. Valdas mane visada motyvuo-
davo. 

Kaip nusprendei pradėti mokintis 
groti pas Valdą?
Su Valdu susipažinau per draugus. Valdas 
pasiūlė man darbą naktiniame klube. Pradžioje 
su draugais dalinome skrajutes. Tuomet įgijau 
labai daug pažinčių, kas man labai smarkiai 
padėjo renginių organizavime. Pas Valdą visada 
stovėdavo pianinas ir retkarčias juo grodavau. 
Jis pastebėjo, kad man visai neblogai sekasi ir 
tada pradėjo mane mokinti.
 

Gal yra koks nors renginys, kuri-
ame norėtum DJ‘auti? 
Tokio renginio, kuriame norėčiau DJ‘auti gal ir 
nėra, bet labai norėčiau sudalyvauti festivalyje 
,,Tomorrowland“.
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Kokios tautybės žmonės, iš esmės, užsiemė prekyba Užupyje senais laikais?

Koks pastatas, pastatytas turgaus aikšteje, stovi lyg šių dienų?

Užupis su miestu buvo sujungtas trimis tiltais. Tačiau vėliau Užupį apsupo neįtikėtinas jų skaičius. 
Kiek jų supa Užupį dabar?
Užupyje esanti šv. Baltramiejaus bažnyčia yra vienintelė bažnyčia Vilniuje, kurioje pamaldos 
vyksta šia kalba. Kokia?

Kuri gatvė anksčiau buvo vadinama Margytės gatve?

Kurį 1997 metų mėnesį Užupis paskelbė apie savo nepriklausomybę?

Koks yra Užupio Respublikos piniginis vienetas?

Koks tiltas jungia Vilniaus dailes akademiją su Bernardinų sodu?
Koks pėsčiųjų tiltas jungia apatinį Užupį su Tymo kvartalu bei Misionierių 
sodais?

Kaip kitaip dar vadinama Užupio nepriklausomybės diena?

„Žmogus turi teisę gyventi šalia (...)“, – taip prasideda Užupio konstitucija. Koks žodis 
praleistas?

Kaip iki 1940 m. buvo vadinamas slaviškai Užupis?

Koks mikrorajonas yra pats lankomiausias Vilniuje?

Išpręsk kryžiažodį, nufotografuok ir atsiųsk jį į Prezidentūros Instagram paskyrą ir gauk 
shoutout’ą!

1. Kaip kitaip dar vadinama Užupio 
nepriklausomybės diena?
2. „Žmogus turi teisę gyventi šalia 
(...)“, – taip prasideda Užupio konstitucija. 
Koks žodis praleistas?
3. Kaip iki 1940 m. buvo vadinamas 
slaviškai Užupis?
4. Koks mikrorajonas yra pats 
lankomiausias Vilniuje?
5. Kuri gatvė anksčiau buvo vadina-
ma Margytės gatve?
6. Kurį 1997 metų mėnesį Užupis 
paskelbė apie savo nepriklausomybę?
7. Koks yra Užupio Respublikos 
piniginis vienetas?
8. Koks tiltas jungia Vilniaus dailes 
akademiją su Bernardinų sodu?

9. Koks pėsčiųjų tiltas jungia apatinį 
Užupį su Tymo kvartalu bei Misionierių 
sodais?
10. Kokios tautybės žmonės, iš 
esmės, užsiemė prekyba Užupyje senais 
laikais?
11. Koks pastatas, pastatytas turgaus 
aikšteje, stovi lyg šių dienų?
12. Užupis su miestu buvo sujungtas 
trimis tiltais. Tačiau vėliau Užupį apsupo 
neįtikėtinas jų skaičius. Kiek jų supa Užupį 
dabar?
13. Užupyje esanti Šv. Baltramiejaus 
bažnyčia yra vienintelė bažnyčia Vilniuje, 
kurioje pamaldos vyksta šia kalba. Kokia?

Jeigu langas ir neturi, ką veikti...

Pirmoko  Edvardo Hibner  pomėgis - kulinarija. Visiems, kurie ragavo, patiko jo 
iškepti kalėdiniai imbieriniai meduoliai. Gal patiks ir jums? Gamindami tešlą, bent 1/3 

aukščiausios rūšies miltų, sveikatos labui, pakeiskite viso grūdo miltais. 

Edvardo Kalėdinių  meduolių receptas

Ingredientai:

• Ketvirtadalis puodelio sviesto (56g)
• Pusė puodelio cukraus (100g)
• Trečdalis puodelio medaus (100g)
• Vienas kiaušinis
• Du puodeliai miltų (250g)
• Vienas arbatinis šaukštelis valgomosios sodos
• Žiupsnelis druskos
• Keturi su puse arbatinio šaukštelio imbierinių meduolių prieskonių mišinio.

Gaminimo eiga:

1. Įkaitikinte orkaitę iki 180°C
2. Į indą sudėkite sviestą ir cukrų, sutrinkite kol susidarys vientisa masė.
3. Įmuškite kiaušinį,sukrėskite  medų ir sutrinkite iki vientisos masės.
4. Suberkite miltus, sodą, druską ir prieskonius, gerai sumaišykite. Jei tešla yra per sausa, 
įdėkite pieno (po šaukštą), o jei per skysta, įdėkite miltų (po šaukštą).
5. Ant stalo, rankų ir kočėlo pabarstykite miltų, kad nepriliptų tešla.
6. Iškočiokite tešlą iki 5 mm storio.
7. Išpjaukite norimos formos sausainius ir perkelkite ant skardos su kepimo popieriumi. 
Palikite  maždaug 1,5 cm tarpus (priklauso nuo sausainių dydžio, bet turėtų užtekti 2 
skardoms).
8. Pašaukite sausainius ir kepkite 10-12 min, kol meduolių paviršius lengvai suskilinės ir 
apačia taps auksinės spalvos (Priklauso nuo sausainių formos ir storio).
9. Išėmus sausainius, leiskite atvėsti 10 min.
10. Nuimkite nuo skardos ir leiskite atvėsti galutinai. Sausainiai kitą dieną dar skanesni.
11. Mėgaukitės!

Mokyklos kulinarai...

Mokytojo Ramanausko faktai:
Kava, širdį bei jos dūžius atgaivinantis 

gėrimas, pasak amžininkų, Lietuvos 

Didžiąją Kunigaikštystę veikiausiai 

pasiekė per Turkiją. XVII a. juo mėga-

vosi valdovas Jonas Sobieskis, o XVIII a. 

Vilniuje jau buvo galima rasti jam skirtų 
specialių įstaigų.



2022 Sausis

Liūtams nusimato sėkmingas mėnuo – į valgyklos eilę beveik visada 
pavyks atbėgti pirmam, o tualetuose niekada neteks susidurti su tualetinio 
popieriaus arba muilo trūkumu. Tačiau per daug neatsipalaiduok – turėsi 
gerokai pasistengti ir išlikti žvalus per pamokas, nes būtent Liūtams yra 
padidėjusi grėsmė tapti Instagram profilio „vugasmiega“ žvaigžde.

Sausis iš Ožiaragių gali pareikalauti tikrai nemažai kantrybės bei fizinės 
ir psichologinės sveikatos, mat kiekvieną kartą per pertrauką nuėjus į 
tualetą, visos kabinos bus užimtos ir kvepės tropiniais vaisiais. Bet gal 

tai ir į naudą – bėgiodamas po mokyklą ir ieškodamas neužimto tualeto, 
sudeginsi bent kelias kalorijas. 

Metų pradžioje patartina susidraugauti su Žuvimi – žvaigždės rodo, kad 
Žuvys puikiai moka anglų kalbą ir už tave galės parašyt ir dialogą, ir 
opinion essay. Taip pat sausis Šauliams atneš gyvenimo permainų, kurios 
palies ne tik asmeninį gyvenimą, bet ir finansus. Todėl jei stovėdamas 
mokyklos eilėje pastebėsi, kad pritrūko kelių centų mieliniams blynams, 
susirask Vėžį ir paprašyk finansinės paramos.

Per anglų kalbą pasistenk laikytis atokiau nuo Šaulių – iš pradžių jie 
apsimes tavo draugais, o vėliau nė nepastebėsi, kaip jau rašai už juos 

visus essay ir dialogus. Tačiau sausio mėnuo yra palankus naujo versli-
uko įkūrimui, todėl turėtum kuo greičiau pasikonsultuoti su Jančiene ir 

įkurti savo tikrai visiškai legalią ir teisėtą namų darbų darymo už pinigus 
firmą. 

Jei per pamoką iš kito klasės galo pamatysi į tave vis žvilgčiojantį kla-
sioką, paklausk, ar jo zodiako ženklas yra Vėžys. Jei taip, pasistenk dau-

giau niekada gyvenime su juo nekalbėti, nes taip rodo žvaigždės. Taip pat 
mėnesio pabaigoje tavęs lauks siurprizas – iš matematikos kontrolinio 

galbūt (o gal ir ne) gausi teigiamą. 

2022 metų pradžioje Mergelės iš tiesų pajus, ką reiškia būti savo likimo 
kalviu. Jei nepasiruoši tam istorijos kontroliniui, tai net ir palankiai 

išsidėsčiusios žvaigždės nepagelbės. Todėl patartina bent vieną šio mėne-
sio vakarą paskirti mokymuisi, kad ir kaip nesinorėtų. Arba gali tiesiog 

pasikliauti savo suolo draugu ir po suolu pakištu telefonu. Bet kuriuo 
atveju, šis mėnuo žada neblogai patampyti tau nervus.

VUG Horoskopai

2022 metų sausis Vandeniui bus labai turiningas ir kupinas emocijų. Per 
kūno kultūrą pagerinsi visos mokyklos badmintono rekordą, o iš lietuvių 
kalbos rašinio gausi aukščiausią pažymį visoje klasėje. Bet net pasiekęs 
tokias aukštumas, neturėtumum aptingti. Užsibrėžk dar aukštesnius 
tikslus – gali nueiti į  jaunimo klubą ir susikauti su visais ten esančiais 
stalo teniso profesionalais.

Skorpionams nusimato tikrai nelengvas mėnuo – einant į mokyklą 
mažiausiai šešis kartus teks sustoti ir pasilaikyti už kokio krūmelio ar 

tvoros, kad nepaslystum ir saugiai nueitum iki mokyklos. Tačiau visur 
yra ir pliusų – gali drąsiai vėluoti į pirmą pamoką ir beveik visais atvejais 

tiks tas pats pasiteisinimas – lauke slidu. 

Avinui sausio mėnuo parengė nemažai sunkumų – teks kažkaip pateis-
inti nežinia iš kur atsiradusias n raides, parašyti dar penkis matematikos 
kontrolinukus ir neužmigti per nulines pamokas. Gali kilti problemų 
ir asmeniniame gyvenime – tau patinkantis žmogus koridoriuje praeis 
nepamerkęs akytės. Bet nenuleisk rankų – galbūt vasaris paruoš ką nors 
geresnio?

Sausio mėnesį Vėžiui patartina atkreipti dėmesį į Jautį – žvaigždės rodo, 
kad būtent Jautis gali būti tavo gyvenimo meilė. Todėl nedelsk ir griebk 

jautį už ragų. Taip pat sausis bus ypatingai finansiškai dosnus Vėžiams – 
valgykloje galėsi nusipirkti ne vieną, o net dvi bandeles su dešrele ir dar 

gal užteks arbatai. 

Sausis Svarstyklėms yra tikras kūrybiškumo metas. Gal Samuilienei pa-
galiau įtiks tavo meno kūrinys, o gal muzikos mokytoja pasiūlys prisijun-
gti prie nuostabaus, nepakartojamo mokyklos choro? Bet kuriuo atveju, 
puoselėk savo talentą ir parodyk visiems, koks esi menininkas. Taip pat 
žvaigždės rodo, kad turėtų atsiskleisti tavo kulinariniai sugebėjimai, todėl 
būtinai turi išbandyti žurnale pateiktą receptą. 

Tau einant mokyklos koridoriais, žmonės prasiskirs kaip Raudonoji jūra 
Mozei. Tik nežinia, ar taip bus dėl nepakartojamo originalaus outfito, 
ar dėl dezodoranto pertekliaus, tad geriau kelis kartus pasitikrink prieš 
išeidamas iš namų. Taip pat pirmasis mėnuo bus palankus Dvyniams 
užsiimti sportu, todėl geriau sąžiningai daryk tuos atsilenkimus per kūno 
kultūros pamokas.
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