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Redaktorės žodis
Sveikas, mielas Skaitytojau!
Po

kojomis

čežantys

spalvoti

lapai…

Vėsaus

vėjo

dvelksmas…

Trumpėjančios dienos… Ruduo… Besitęsiančiu rudeniniu taku žengiame į
antrąjį rudens mėnesį, kuris pasitinka spūstimis, pilnomis gatvėmis
moksleivių ir studentų, o galvoje kuria neaiškią maišatį. Kur dingo laikas?
Kaip visur suspėti? O svarbiausia - kaip nepramiegoti pamokų? Tikiuosi,

kad tas skriejantis laikas galiausiai pateiks atsakymus į visus klausimus. Tad
belieka nusišypsoti. Pirmiausiai - sau. Juk visgi mokykloje tiek daug draugų,
veiklų ir įdomybių.
Atradęs poilsio akimirką, prisėsk su puodeliu arbatos paklaidžioti ,,ČMM
Užkulisiais“, kur ištisus mokslo metus tau nuotaiką skaidrins straipsniai,
poezija, interviu bei energinga laikraščio komanda. Dėsiu daug pastangų, kad

šiemet mūsų mokyklos laikraštis būtų dar įdomesnis ir aktualesnis tau ir visai
mokyklos bendruomenei.
Pagarbiai laikraščio redaktorė Lėja Povilaitytė

www.vpfoto.lt
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Garbės
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Spalio parodos
Nuo spalio 4 d. iki 23 d. mokyklos centr inio

Nuo spalio 4 d. iki 16 d. dailės skyr iaus

pastato

galerijoje

ketvirtojo aukšto ekspozicinėje erdvėje

,,Lenktoji“, dailės skyriaus I-ojo aukšto fojė ir

vyks 9-11 dailės skyriaus mokinių vasaros

dailės skyriaus bibliotekoje vyks dailės

praktikos darbų paroda.

fojė,

II-ojo

aukšto

skyriaus mokytojų darbų paroda ,,Peržiūra.
Bus

eksponuojami

Akstino,

Nuo spalio 25 d. iki lapkričio 11 d. dailės

Arvydo Baltrūno, Lino Blažiūno, Jūragio

skyriaus ketvirtojo aukšto ekspozicinėje

Burkšaičio,

erdvėje vyks 5-8 dailės skyriaus mokinių

Katino,

Gedimino

Vidmanto

Raimondo

Jusionio,

Džiugo

Martinėno,

Vinco

vasaros praktikos darbų paroda.

Matonio, Marijos Šnipaitės, Arvydo Pakalkos,
Gedimino

Piekuro,

Marijaus

Piekuro,

Giedriaus Plechavičiaus, Ievos BabilaitėsIbelgauptienės, Ugnės Žilytės ir Vytauto
Žirgulio darbai.
Nuo spalio 25 d. mokyklos dailės skyriaus
fojė ir ketvirtame aukšte vyks 12-tokų
skulptūros specialybės mokinių per karantiną
neparodytų darbų paroda. Parodoje bus
rodomi Mokytojos Marijos Šnipaitės ir 2021
Metų Mokytojos Julijos Jakimaitės mokinių
Robertos Alksnytės, Ugnės Aliukaitės, Arono
Balčiūno,
Kranausko,

Sofijos

Juozapaitytės,

Sauliaus

Liaškovo

Naglio
ir

Simo

Noviko darbai.
Darbai kurti Ilgesio, Metamorfozės, Namų,
Atsako menininkui, Tradicijos temomis.

Sofija Varkulevičiūtė 11a
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,,Alumni Grandi“
2021 m. spalio 14 d., ketvirtadienį, 19.00 Filharmonijos Didžiojoje salėje vyks
mūsų mokyklos 75-mečio jubiliejui skirto ciklo „Menų pašaukti“ kamerinės
muzikos koncertas „Alumni Grandi“, vienas iš mokyklos alumnų pasirodymų,
kur jie susiburs draugėn pagerbti savo mokyklos ir skleisti dar jos lankymo

metais įdiegtų dvasinių vertybių šviesą, puoselėti klasikinės, akademinės
muzikos vertybes ir visus kviesti jas pažinti kuo artimiau.
Programoje skambės: Aleksandr Skriabin, Johannes Brahms, Fred Raymond,
George Gershwin–Jascha Heifetz, Sergej Rachmaninov, Joaquín Turina,
Bedřich Smetana, Giovanni Sollima, Dmitrij Šostakovič, Erwin Schulhoff.
Atlikėjai:
Aleksandra Žvirblytė (fortepijonas)
Nomeda Kazlaus (sopranas)
Rūta Lipinaitytė (smuikas)
Indrė Baikštytė (fortepijonas)

Petras Geniušas (fortepijonas)
David Geringas (violončelė)
Armonų trio
Trio „Fortvio“
Trio „Kaskados“
Čiurlionio kvartetas

Valstybinis Vilniaus Kvartetas
Koncertą veda muzikologas Viktoras Gerulaitis

Rapolas Venckus 10b
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Su Mokytojų diena!
Artėja daugeliui iš mūsų ypatinga šventė Mokytojų diena. Ši diena paskelbta
minėtina UNESCO iniciatyva. Ja siekiama
atkreipti dėmesį į itin svarbų mokytojo
darbą. Kai kas galvoja, kad pedagogo
darbas – pavydėtina profesija. Ilgos
atostogos, trumpa darbo diena. Tačiau iš
tiesų kasdieninis mokytojo darbas yra
be galo sunkus ir varginantis, nes jie
turi prisiimti atsakomybę už vaiko
išsilavinimą ir švietimą.
Juk kiekvienas iš mūsų turime savo
mokytojus, kurie ugdo mūsų pasitikėjimą
savimi, paskatina būti kūrybingus ir siekti
ko trokšta mūsų širdys. Pirmieji mokytojai
– tai kaip antri mūsų tėvai, kurie išmoko
mus pirmųjų raidžių, šokio žingsnelių,

natų, teptuko potepių ir svarbiausia
apdovanoja mus savo palaikymu. Šių
mokytojų neužmirštame visą savo
gyvenimą, jie giliai mums įsirėžia
atmintyje. Visi jie besąlygiškai atsidavę
savo darbui, jų dėka atrandame savo
pašaukimą, išmokstame siekti užsibrėtų
tikslų ir nenuleisti rankų susidūrus su
kliūtimis.

Nuoširdžiai norime pasveikinti visus
Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų
mokyklos mokytojus su jų profesine
švente!
Ačiū Jums už nuostabų ir sunkų darbą
ugdant mūsų gebėjimus ir galimybę
žinių semtis iš savo srities profesionalų!
Ačiū, kad esate!

Gintaras Rusys 6d
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Artėjančios šventės...
Kostiumai
Pirmuosius kostiumus per Heloviną
žmonės

pradėjo nešioti XIX amžiuje

Škotijoje ar Airijoje.
Helovino

šventei

būdingi

spalvoti,

ryškūs kostiumai.
Tradiciškai

kostiumai

imituoja

antgamtines, dažniausiai baisias būtybes
- raganas, vaiduoklius, vampyrus ar
velnius.

Helovinas. Kas tai per

šventė?

Maistas
Airijoje yra paplitęs Helovino metu
gaminamas maistas - karamelėje ar

Helovinas ( angl. Halloween ), kitaip

cukraus sirupe mirkyti obuoliai ant

vadinamas ,,vaiduolių švente“, vyksta

pagaliuko. Tradiciškai juos yra įprasta

spalio 31d.

duoti

Ši šventė būdavo rengiama keltų mirties

vaikams, persirengusiems kostiumais.

dievo Samhaino garbei.

Taip pat iki šių laikų išlikęs Helovino

Helovinas simbolizuodavo šaltojo sezono

paprotys kepti specialų pyragą

pradžią. Natūraliai žmonės pradėjo

su razinomis, ir tai vadinama Bambraku

jį asocijuoti su žmogaus mirtimi ir tamsa.

(angl. Barmbrack). Į šio pyrago vidų yra

Šios

(Jungtinių

įdedamas žiedas. Yra tikima, kad tas,

Amerikos Valstijų) vaikai dėvi specialius

kuris valgydamas suras savo pyrago

kostiumus, skaptuoja moliūgus, pasakoja

gabalėlyje žiedą,

baisias istorijas ir krečia įvairiausias

savo tikrąją meilę.

šventės

metu

JAV

šunybes. Lietuvoje ši šventė siejama su su
Vėlinėmis, kurios visai skirtingai negu
Helovinas

minimos norint pagerbti

mirusiuosius, aplankant jų kapavietes ar
uždegant žvakutę.
Vakarė Černiauskaitė 6b
ČMM
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Vėlinės – atminimo liepsnelių
vakaras
Vėlinių metas – virsmo taškas ir
gamtoje, ir žmogaus dvasioje. Per
Vėlines

minime

savo

mirusius

giminaičius ir draugus, važiuojame
prie jų kapų.
Vėlinių istorija labai įdomi ir sena. Ši

šventė atsirado paleolito pabaigoje. Tais
laikais žmonės tikėjo, kad mirusiųjų
vėlės yra pavojingos gyviesiems. Kad
apsisaugotų nuo vėlės pykčio, buvo
rengiamos

vaišės,

magiški

ritualai.

Puotos buvo keliamos mirusiesiems ne

tik palaidojus, bet ir praėjus kuriam
laikui po laidotuvių. Taip pat mirusieji
buvo vaišinami per įvairias kalendorines
bei šeimynines šventes ir dar jiems buvo
keliamos specialios vaišės du kartus per
metus – pavasarį ir rudenį. Greičiausiai

jos atsirado tada, kai mūsų protėviai
pradėjo

verstis

gyvulininkyste,

žemdirbyste

nes

tas

ir

vaišinimas

glaudžiai susijęs su pavasario bei rudens
žemės ūkio darbų pradžia ir pabaiga.

Pavasarinės vėlinės buvo švenčiamos
prieš pradedant arimą ir sėją. O
rudeninės vėlinės buvo švenčiamos
nuėmus nuo laukų derlių, t.y. spalio

pabaigoje

–

lapkričio

pradžioje.

M. Strijkovskis (XVI a.) rašo, kad ši
šventė Žemaitijoje buvo vadinama
Ilgėmis. Joje visi valstiečiai, net ir
patys neturtingiausi, turėjo namie
alaus ir jį gėrė, kelias savaites

minėdami mirusius ir garbindami
dievą Perkūną. Žmonės rinkdavosi
kapinėse, ten moterys raudodavo
savo

vyrų,

išskaičiuodamos

jų

narsumą, dorą, gerą ūkininkavimą ir
pan.

Po

to

rengdavo

gausią

vakarienę. Prieš valgant vyriausias
šeimos narys imdavo kaušą, dėdavo į
jį įvairių javų miltų, druskos ir kt. ir
jais rūkydavo, sakydamas: ,,Už visus
bičiulius mūsų.‘‘

Lėja Povilaitytė 12a
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Poezijos kampelis
Raudoniu nusitiesusi padangė
lydi mano seną būvį.
Kerta širtgėla per kojas,
o pavasaris tik žiūri.
Glostau pažadus saulėtus,
jūros bangomis žaidžiu.
Lydžiu saulę į paskutinį šokį lėtą,
ieškau danguje žvaigždžių.
Gležnus pečius vėl pavydas slegia,
aš norėčiau galėti vėl pakilt į padangę.
Bejėgėms viltims aš skaitau maldeles,
braukiu ašarą tikiuos, kad jos nieks nesuras.

Vakarė Černiauskaitė 6b

Ramuma
1. Kaip ramu ir gera,
Nors tai, gana ir sena.
Vėjas, be garso pučia.
Švilpia, ką nors kuičia.
2. Paukščiai gieda, čiulba,
O lakštingala, man ulba.
Viskas įprasta, nenauja,
O gamta mane vis šaukia.

3. Rožių sodas, pienių laukas.
Šūkalioja viens kits kaukas.
Bėga žirgas per laukus,
Vėjas velia jo karčius ilgus.
4. Ošia jūra prie pakrantės.
Ten vis kniaukia senos katės.
Tai, juk paprasta, nenauja.
Bet gamta, vis viena šaukia!
Urtė Skinkytė 6b
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Pažiūrėkime...
„Mirusių poetų draugija“
Filme pasakojama apie literatūros mokytoją (akt. Robin Williams), atvykusį į
Veltono akademiją, elitinę berniukų mokyklą, mokyti gabių, tačiau į griežtą
discipliną įspraustų jaunuolių. Naujasis mokytojas sukelia tikrą sumaištį – ragina

plėšyti vadovėlių puslapius, prikimštus „sausos“ informacijos, laipioja ant stalų ir
griebiasi tokių mokymosi metodų,
apie kuriuos anksčiau mokiniai nė
neįtarė.

Kontroversiška

asmenybė,

mokanti ne tik perskaityti, bet ir
pajausti poeziją, greitai užmezga su

jaunuoliais artimą ryšį bei tampa
įkvėpimo šaltiniu. „Mirusių poetų
draugiją“
visiems

reikėtų

rekomenduoti

mokyklą

baigiantiems

abiturientams, kad jie gerai įsisavintų
svarbiausias gyvenimo pamokas ir
savo

kasdieniu

šūkiu

paskelbtų

Horacijaus sentenciją „carpe diem“ –
kurią norisi išversti ne pažodžiui
(„skink dieną“), bet kaip išmintingą
priesaką

–

negaišk

laiko

veltui,

džiaukis kiekviena diena.

Rapolas Venckus 10b
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Gero apetito!
Karameliniai obuoliai
INGREDIENTAI:

PARUOŠIMO BŪDAS:

15 didelių obuolių

1. Pradėkite nuo karamelės gamybos – į puodą
po truputį berkite cukrų ir palaukite, kol pradės
lydytis. Po 5 – 10 minučių, kai iš cukraus ims
sunktis skysis, įdėkite sviestą ir intensyviai
pamaišykite. Jei masė per skysta, berkite dar
cukraus ir nuolat maišykite, kol gausite vientisą
masę. Tuomet puodą nuimkite nuo ugnies ir
karamelę palikite atvėsti.

15 medinių pagaliukų
400 gramų sviesto kar amelei
400 gramų cukr aus
karamelei

2. Nuplaukite obuolius, pašalinkite kotelius ir
nusausinkite. Toje vietoje, kur buvo kotelis,
smeikite medinį pagaliuką, jis turėtų pasiekti
maždaug obuolio vidurį.
3. Paruoštą karamelę su nedideliu kiekiu
vandens pakaitinkite ant nedidelės ugnies ir
maišykite, kol išeis vientisa skysta masė. Į
gautą masę panardinkite kiekvieną obuolį.
4. Obuolius apvoliokite ir pabarstykite žemės
riešutais ar kitais mėgstamais pabarstukais ir
padėkite atvėsti. Pravėsus dėkite į šaldytuvą,
kad karamelė sukietėtų.
5. Sukietėjus karamelei patiekite obuolius ant
stalo.

Parinko Vakarė Černiauskaitė 6b
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Mažiesiems bendruomenės

nariams
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Juokų maišelis
– Jonuk, juk tu kairiarankis...
– Na ir kas. Kiekvienas turi kokį nors trūkumą.
– O kuria ranka tu maišai arbatą?
– Žinoma, kad dešine.
– Matai... O paprastai žmonės arbatą maišo šaukšteliu.

Ateina Petriukas į parduotuvę su 5 eurais ir nori nusipirkti
2 žaislines mašinas po 2.50 €. Priėjus Petriukui prie kasos,
pardavėja jam sako:

- Petriuk, juk šitie pinigai netikri.
Petriukas atsako:
- Bet mašina irgi netikra.

Mokytoja klausia didžiausio klasės tinginio:
- Petriuk, o tu kokiu gyvūnu norėtum būti?
- Žalčiu.
- Kodėl?
- Galėčiau vaikščioti gulėdamas.

ČMM

UŽKULISIAI

ČMM UŽKULISIAI
KVIEČIA
Jei moki ir mėgsti maketuoti, rašyti
straipsnius, kalbinti pašnekovus, ar turi
įdomių, orginalių idėjų ir esi atsakingas,
išbandyk savo jėgas prisijungdamas prie
mokyklos laikraščio komandos!

Laukiame tavo laiško
cmmuzkulisiai@gmail.com

