„Atodangų” redakcija visiems jums linki snieguotų,
jaukių ir nepamirštamų švenčių! Nenustokite tikėti
stebuklais ir kalėdine dvasia. Darykite gera ne tik
šventiniu laikotarpiu, elkitės taip, lyg Kalėdos būtų
kasdien. Dalinkitės šiluma ir juoku, tirpinkite ledą
nuo savo širdžių eglutės lempučių šviesoje ir iškepkite imbierinių sausainių ne tik iš miltų, bet ir iš kupino žiupsnio meilės...

Redaktorės žodis
Ar

gali

kalėdinėje

lemputėje

įžvelgti

šilumą? Puikiai žinau, kad ja srūva dirbtinė šiluma, elektra, įkaista siūlelis...
Bet kažkodėl kas kartą, net žvarbiame ore, kai skruostus žnaibo šaltukas, pažvelgusi

į

lemputę,

nuščiūvu.

Pasidaro

taip jauku ir šilta, kad net ploniausias
paltas,
namų

perpučiamas

židinio

žaisliuke

ugnies

ant

vėjo,

ima

kaitrą.

eglutės

O

pamatyti

priminti
ar

gali

juoką.

Puikiai žinau, kad juokas yra garsas, kad
pamatyti gali nebent šypseną. Bet kai per
Kalėdas pažiūriu į vieną apvalainą, ryškiai

raudoną

puošmeną,

imu

šypsotis

ir

juoktis, nes džiaugsmas tiesiog srūva venomis, laimės hormonai maišosi kraujyje
ir verčia širdį šokinėti. Pabandyk, gal
ir tu PAMATYSI juoką. O Kūčių vakarienės
patiekaluose ar jauti meilę? Tik pagalvok, tavo mama ten pribėrė ne tik druskos, pipirų ir česnakų. Ji ten sudėjo visą savo širdį, po mažą dalelę į kiekvieną
iš dvylikos patiekalų. Paragausi visų – tik pažiūrėk, kiek meilės savyje turėsi! O eglės
(žinoma, ne dirbtinės) šakoje ar užčiuopi viltį? Jei tik stipriau suspausi, spygliai nubyrės. Argi viltis nėra tokia? Užspeisk ją į kampą, ir jį išsprūs tau ir rankų. Su viltimi turi elgtis atsargiai, nuolat ja tikėti ir eiti paskui ja. Tik jokiu būdu ne į akligatvį, ten lauks prapultis. Klausyk, o pastebėjai, kad nurodžiau, kur ieškoti Kalėdų
prasmės? Na, na? Jei manei, kad smulkmenose, tai atspėjai. Jei ką kitą galvojai…. Skaityk iš naujo, nepakenks.

Mieli skaitytojai, Kalėdos – tai šiluma, džiaugsmas, meilė ir viltis. Ieškokite jų ir
skleiskite aplinkiniams. Pamatykite, išgirskite ir pajauskite.

Kūrybinė grupė: I I I k lasių m ok iniai, R ok as Štik anas I Vb k l., I eva Jank ausk aitė I Vb k l.
Nuotraukos 3 psl.– Dovilės Lapinskaitės IIIa kl.

Poezijos kampelis
Gimnazisto-realisto-kiniko
pamąstymai metams
baigiantis ir perskaičius daug įdomių kūrinių
Ar tu žinojai, kad visas pasaulis – kalėjimas?
Šekspyro Hamletas sakė, jog „Visas pasaulis – kalėjimas“.
Jis mums nemelavo: jau nuo „1984-ųjų“ metų pasaulis
tapo kalėjimu, o mes jo kaliniai.
Orvelas, Hakslis ir Bredburis bandė mus perspėti, bet jau
per vėlu.
Termometras jau seniausiai rodo „451 Farenheitą“.
Mūsų „Puikus naujas pasaulis“,
Kuriame meilė tampa chemine reakcija,
Kurią miesčionys greitai išperka, lyg jai būtų kokia akcija.
Dabar mūsų visas gyvenimas telpa vienoje frazėje.
Pažiūrėk į veidrodį ir pasakyk man, ką matai.
Ar tapai, kuo norėjai?
Ar tavo gyvenimas pasisuko į gera, ar į bloga?
Ar palaimintas esi, ar nuskriaustas?

RUDENINĖ SIELA

Ar apsimokėjo tau dirbti ištisus metus kartu su kitais?
Gyvenimo dulkėse murkdomės mes,
Vargingi žmogeliai-sielos rudens.
Kasdien vis taip pat, kasdien gal labiau,
Bet šiaip ne taip šliaužiam, kažkur, kur „geriau“.
Bet randam mes dulkes ir nieko daugiau.
Ieškodami gėrio randam dar tik blogiau.
Bet mes nesiskundžiam, bent taip jau galvojam,
Nors visi ir tegirdi tas mūsų dejones.
Kartais išvykstam, kur smėlis ir bangos,
Kur vasara siaučia, kur nebegirdim dejonių.
Vasaros sielos gyvena čionai,
Jos linksmos, laimingos, virš dulkių visai.
Bet čia mums pabosta, neužtrunkam ilgai.
Vykstam namo, pas dulkes žemai.
Čia mes laimingi, čia mums gerai,
Nes rudenio sielos Eilėraštis Roko Štikano, IVb kl.
esam tiktai.

LINKĖJIMAI SAU, ARTIMIESIEMS, PASAULIUI
LINKIU…



būti žmonėmis: mylėti, mąstyti, tikėti, nebijoti tobulėti.



pasiryžimo veikti, pasitikėjimo ir laisvės.



šilumos, ramybės ir taikos



sveikatos, nuoširdumo, stiprybės, ir gerų švenčių!



atkaklumo, džiaugsmo.



kruopštumo, kantrybės.









būti sveikiems ir kupiniems jėgų, sėkmės ieškant savojo
laimės kelio!

išlikti pozityviems, sveikiems, bendruomeniškiems!
ramybės, šiltų švenčių ir santarvės. Atitrūkite nuo darbų ir
mėgaukitės šventėmis!
visiems išdrįsti tobulėti, įgyvendinti senus troškimus!
kad ateinantys metai būtų geresni už praėjusius, kupini
sveikatos bei džiaugsmo!



ramybės ir gyventi šia akimirka!



susikaupimo, smagių akimirkų, tolerancijos.



meilės bei nedingstančios šypsenos veide, gražių švenčių!
To linki III klasių mokiniai

