
Lietuva, būk stipri  

 Stiprybė nematuojama iššokusiais raumenimis ar tvirtai sugniaužtu kumščiu. Šiandienos pasaulyje 
žodis ,,stiprybė” įgavo visiškai kitą atspalvį. Šis žodis savyje talpina visa apimančią jėgą, kuri kiekvienam 
tampanti vilties ir tikėjimo šaltiniu. Jau viduržiemį pradedame švęsti valstybingumo dienas. Šįkart - 
kiekvienas sau ir su savimi. Tam irgi reikia drąsos, ryžto ir stiprybės. Ne kiekvienas gali būti pajėgus būti 
valstybės dalimi savajame kambaryje, užrakintame bute. Tačiau tik įrodę savo valią ir ryžtą, kurių, 
bėgant metams, nesugebėjo atšipinti nei viena pašalinė jėga, su pasididžiavimu galėsime teigti: Lietuva - 
tai aš ir tu. Lietuva, būk stipri, būkime visi stiprūs.  
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VIMS pulsas 
Sausio 13-oji - amžinas 
prisiminimas 
Izabelė Zakarauskaitė kalbino 
pavaduotoją ugdymui Jolantą 

 Sausio 12-osios vakarą Jolanta ir jos 
draugės iš koncerto Sporto rūmuose išeina 
klegėdamos ir plačiai šypsodamosi. Deja, 
nerūpestingos merginų šypsenos greitai išnyksta. 

 Jos ką tik išgirdo svarbių žinių: iš Šiaurės 
miestelio važiuoja tankai ir visi yra raginami kuo 
greičiau eiti prie Seimo rūmų, kibtis rankomis, 
formuoti eiles ir ginti savo gimtinę.  

 Šaltą sausio naktį šildė laužai, arbata ir 
geros žmonių širdys. Visos moterys ir merginos 
buvo raginamos eiti namo, bet jos liko kartu su 
visais. Troškimas ginti tėvynę vienijo. 

 Staiga  Karoliniškių pusėje, virš Vingio 
parko, pasirodė ryški šviesa ir pasigirdo šūviai. Iš 
Karoliniškių troleibusu atvažiavęs vyras 
patvirtino tai, kuo niekas nenorėjo tikėti. Į 
žmogų nutaikytas ginklas - daug daugiau nei tik 
grasinimas. Žmonių gyvybėms gresia tikras 
pavojus. Minios iš Seimo rūmų visaip kaip 
galėjo, pėsčiomis ar troleibusais, siekė patekti 
prie Vilniaus televizijos bokšto.  

 Jolanta tik apie antrą valandą nakties 
paskambino savo mamai, bandė ją nuraminti ir 
pasakyti, kad nežino, kada grįš. Paryčiui pradėjo 
sklisti gandai apie žuvusiuosius. Buvo kalbama, 
kad žuvo jauna mergina.  

 Jolantai pravėrus namų duris ji pamatė 
savo mamą, susmukusią ant kelių. Tu gyva. 

 Kitą dieną miestas buvo kaip išmiręs. 
Gatvėse sutikti žmonės - išsigandę ir paniurę. 
Sporto rūmuose vykęs žuvusiųjų šarvojimas 
padėjo visiems suprasti nakties siaubą. Tarp 
žuvusiųjų buvo Jolantos mokytojo sūnus Ignas, 
mamos darbe dirbusi Loreta ir jos pažįstamas, 

neseniai iš kariuomenės grįžęs, Rolandas.  

 Kelios dienos po sausio 13-osios įvykių 
Jolanta aplankė Televizijos bokštą. Visas jo 
šlaitas buvo nutryptas, pilnas nuolaužų, stiklų ir 
purvo. Viršuje, prie pat bokšto budėjo tarybiniai 
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kareiviai stiklinėmis, bejausmėmis akimis, kurias 
Jolanta apibūdino kaip ,,žmogaus, kuris 
nesupranta, ką daro’’.  

 Dabar Jolanta prisimena šiuos įvykius ne 
taip, kaip girdime istorijos knygose. Iš jos lūpų 
sklinda žodžiai viltis, tikėjimas, šviesa. Paklausta, 
ar mano, kad šiandieniai žmonės elgtųsi taip, 
kaip prieš 30 metų ji atsako: ,,Taip, o kaip 
kitaip?”. Tiems, kurie šių įvykių nepatyrė, linki 
jų niekada ir nepatirti, tausoti ir branginti savo 
šalį visais įmanomais būdais, dėl jos mokytis ir 
dirbti, rūšiuoti ir gyventi atsakingai. 

 Neužmirštuolė - stiprus simbolis. 
Neužmiršti, paklausti senelių, tėvų, mokytojų, 
kaimynų, išgirsti brangių žmonių liudijimus ir 
atsiminti tuos, kurie mus apgynė. Ir jei reikės - 
vėl ginti, nes neužmiršome. 
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Apie nuotolinį 
mokymasi iš mokinio 
lūpų 
Gabriela Vosyliūtė 

 Mokyklą paprastai įsivaizduojame kaip 
pastatą, į kurį kiekvieną dieną mokiniai eina 
įgyti žinių ir klauso gyvai vedamas pamokas. 
Tačiau šiuo metu, kai yra paskelbtas karantinas, 
mokykla yra visai kitokia. Pamokos vedamos 
virtualiai ir mokomasi iš namų. Tai du visiškai 
priešingi mokymosi būdai, abu turi savų 
privalumų ir minusų. 

 Vi r tua l ia i vedamos pamokos yra 
nuobodesnės, mažiau informatyvesnės. Jų metu 
tiek dėmesio yra skiriama mokiniams, kaip yra 
skiriama gyvai, mokykloje. Mokytojai stengiasi 
vesti pamokas įdomiai, ruošiasi ir tikrai skiria 
dėmesio tiek, kiek gali, tačiau ne viskas 
priklauso nuo mokytojų. Kiekvieno vaiko 
požiūris yra skirtingas ir kiekvienas mokinys per 
virtualias pamokas turi pasirinkimą, ką veikti – 
klausyti pamokos ar užsiimti pašaline veikla. 
Dažniausiai yra pasirenkamas antras variantas, 
dėl ko vėliau nukenčia įvertinimai. 

 Be abejo, nuotolinio mokymosi metu 
būna ir kontrolinių bei įvairių atsiskaitymų. Tai 
viena iš pagrindinių priežasčių, dėl kurios krenta 
mokytojų pasitikėjimas mokiniais. Prieš 

kontrolin į mokytojas visuomet paprašo 
savarankiškai atlikti darbą ir visada įspėja apie 
pasekmes, jei nebus laikomasi šio prašymo. 
Mokiniai, savo ruožtu, neatsakingai elgiasi ir 
nepagalvodami apie pasekmes vėliau reiškia 
pretenzijas mokytojui už nesąžiningą kontrolinio 
vertinimą. Taigi, viskas priklauso ne tik nuo 
mokytojų, bet ir nuo pačių mokinių asmeninio 
pasirinkimo. 

 Virtualus mokymasis (VIMS mokykloje) 
turi savų taisyklių. Viena iš jų - klausyti 
pamokos, neužsiimti pašaline veikla ir būti 
įsijungus kamerą taip, kad matytųsi veidas. Kai 
yra nesilaikoma šių taisyklių, nukenčia ir 
mokinys, ir mokytojas. Mokytojas visada ruošiasi 
pamokai ir planuoja pamokos laiką. Kai tenka 
gaišti laiką dėl menkniekių, yra išreiškiama 
didelė nepagarba mokytojui, o mokinys pats 
kasasi sau duobę, nes vėliau neaptartą temos 
dalį teks aiškintis pačiam. 

 Tačiau, nepaisant tam tikrų minusų, 
nuotolinis mokymasis turi ir privalumų. Kadangi 
ne visos pamokos vyksta virtualiai, bet yra 
užduodamas savarankiškas darbas, atsiranda 
daugiau laiko ir galima nuveikti ką nors 
naudingo ar tiesiog pailsėti. Taip pat yra puiki 
galimybė susirasti naujų pomėgių arba tobulinti 
senuosius bei išmokti planuotis savo laiką. 

 Mano nuomone, nuotolinis mokymasis 
duoda ir naudos, bet turi ir minusų. Manau, 
mokiniai turi nepamiršti, kad turi ne tik savo 
teises, bet ir pareigas, kurias dažniausiai 
pamiršta.  
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BTS: kaip septyni 
berniukai iš Pietų 
Korėjos tapo 
žinomiausia grupe 
pasaulyje 
Urtė Tartenytė 

 B T S (방탄소년단 ; r o m : B a n g t a n 
Sonyeondan) yra septynių Pietų Korėjiečių 
vaikinų grupė, kuri susideda iš trijų reperių 
(RM, SUGA ir J-Hope) ir keturių vokalistų (Jin, 
Jungkook, V ir Jimin). Jų grupės pavadinimas 
s i m b o l i z u o j a ž m o g a u s s t e r e o t i p ų 
laužymą, ,,ėjimą prieš sistemą”.  

 B T S f a n a i y r a v a d i n a m i A R M Y 
(,,Adorable Representative M.C. For Youth’’), jie 
simblolizuoja grupės šarvus, visokeriopai 
saugančius grupės narius. Fanų yra įvairiausių, 
nesvarbu, kiek jiems yra metų, kokia jų lytis ar 
odos spalva ir t.t., jų egzistuoja visame 
pasaulyje. Jeigu manote, kad BTS fanai yra tik 
rėkiančios paauglės, nustebinsiu sakydama, kad 
daugiausiai fanų yra nuo 20 iki 40 metų, ir net 
apie 30 procentų fanų sudaro vaikinai.  

 Reikia paminėti, kad grupė oficialiai 
debutavo 2013 metų birželio 12 dieną su 
daina ,,No More Dream’’ (Daugiau jokių 
svajonių) iš jų pirmojo albumo ,,2 Cool 4 Skool’’ 
iš kompanijos ,,Big Hit Entertainment’’. BTS iš 
pradžių debutavo kaip hip-hop’o grupė, kuri 
dainavo apie savo svajonių siekimą. Pačioje 
pradžioje žmonės nekreipdavo dėmesio į juos, jų 
nevertindavo, dažnai nerodydavo jų pasirodymų 
televizijoje arba parodydavo tik trumpam.  
Kadangi ,,Big Hit Entertainment’’ nebuvo nei 
didelė, nei itin turtinga kompanija, jie negalėjo 
nieko padaryti.  

  

 Tačiau tai nesustabdė grupės. Įvairiose 
platformose, tokiose, kaip YouTube, jie keldavo 
trumpus vaizdo įrašus, kurie leido žmonėms 
labiau juos pažinoti. BTS taip pat kūrė savo šou 
(keli iš jų yra ,,BTS Run’’ ir ,,Bon Voyage’’), 
kuriuose jie daro visokiausius iššūkius ir 
nuotykius bei keliauja aplink pasaulį. Grupė 
niekada nepasidavė, kiekvieną dieną praleisdavo 
valandų valandas šokant ir dainuojant šokių 
studijoje. 

 Niekam negalėjo patikėti, kad kelių 
draugų grupė virs populiariais atliekėjais. Tačiau 
praėjus dvejiems metų po jų pirmosios dainos 
išleidimo, jie pagaliau laimėjo savo pirmąjį 
apdovanojimą - Daesang (labai svarbus 
apdovanojimas Pietų Korėjos atlikėjams). Taip 
BTS pradėjo leisti daug daugiau albumų, dainų 
ir muzikos klipų, kurie jiems atnešė itin daug 
apdovanojimų ir nuopelnų, o jų įdomūs ir 
kuklūs charakteriai, video klipai, nuotraukos, 
prekės ir t.t. pritraukė milijonus gerbėjų. Taip 
BTS tapo pati didžiausia dabartinių laikų 
pasaulinė grupė. 
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Kiekvienas iš grupės narių turi skirtingų 
pomėgių ir skirtingus charakterius. Taip pat jie 
visi dainuoja, repuoja, šoka ir labai prisideda 
prie albumų, dainų, muzikos klipų ir kitų dalykų 
išleidimo. RM (Kim Namjoon) yra grupės lyderis 
ir vienas iš reperių. Jis 2015 metais yra išleidęs 
pirmąjį solo albumą ,,RM’’. Jis yra vienintelis 
narys, kuris laisvai kalba angliškai. Jo IQ yra 
148, ir jis dažnai nustebina fanus su savo 
emocijomis, gražiais žodžiais ir protu. RM 
mėgsta keliauti, būti gamtoje, lankytis 
muziejuose ir gyvūnus.  

 Jin (Kim Seokjin) yra vokalistas. Jis 
norėjo tapti aktoriumi, tačiau po to, kai jį 
pakvietė į ,,Big Hit’’ konkurso atranką, jam teko 
nemažai išmokti apie dainavimą ir šokimą nuo 
nulio. Jis yra vyriausias narys, ir dažnai mėgsta 
pralinksminti kitus su savo ,,tėčio juokeliais’’, 
taip pat visada rūpinasi visais nariais. Jis yra itin 
geras virtuvės šefas ir gurmanas.  

 Suga arba Agust D (Min Yoongi) yra 
reperis. Jis pradėjo repuoti ir rašyti dainas 

būdamas 13 metų, ir prieš atsirasdamas BTS 
grupėje, jis buvo slaptas reperis hip-hop’o 
grupėje ,,D-Town’’. 2016 metais jis išleido savo 
solinį albumą ,,Agust D’’, o 2020 metų gegužę jis 
išleido antrą solinį albumą pavadinimu ,,D-2’’. 
Jis yra žinomas dėl savo nuoširdumo, sarkazmo 
ir meilės mums, savo fanams. Jis atrodo labai 
piktas arba irzlus, bet iš tikrųjų jis yra labai 
rūpestingas ir jautrus.  

 J-Hope (Jung Hoseok) yra reperis ir 
pagrindinis šokėjas. Prieš jam debiutuojant 
grupėje, jis labai mėgo šokti ir net buvo laimėjęs 
nemažai apdovanojimų iš šokių konkursų. 2018 
metais jis išleido savo solinį albumą ,,Hope 
World’’. Jo nuotaikingas ir laimingas būdas 
visada prajuokina ir pralinksmina kitus. Fanai jį 
dėl to vadina sunshine (iš anglų k. - saulės 
šviesa).  

 Jimin (Park Jimin) yra šokėjas ir 
vokalistas. Prieš debutavimą jis mokėsi 
šiuolaikinių šokių ir po to, kai jo mokytoja 
pasiūlė jam sudalyvauti atrankoje, jis sutiko ir 
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buvo atrinktas. Jis žinomas dėl savo mielos ir 
žavios asmenybės bei jo juokingosios asmenybės 
pusės. Jis rūpinasi kiekvienu žmogumi ir visada 
yra šalia nario, jeigu kažkas jiems atsitiko.  

 V (Kim Taehyung) yra vokalistas ir 
šokėjas. Jis nuo mažens buvo susidomėjęs 
muzika, tačiau jo tėvai jį įtikino mokytis groti 
muzikos instrumentais. Jis tik tenorėjo palydėti 
savo draugą į atranką, bet vienas iš darbuotojų 
jam pasiūlė joje sudalyvauti pačiam, ir jis buvo 
vienintelis išrinktas žmogus iš jo miesto. Jo 
balsas yra žemiausias iš visų. Jam labai patinka 
menas ir fotografija, taip pat mėgsta piešti. Jis 
taip pat sukūrė frazę ,,I purple you”’, tapusią 
populiariu jaunuolių šūkiu.  

 Jungkook (Jeon Jungkook) yra šokėjas ir 
vokalistas. Būdamas 14 metų j is ė jo į  
šou ,Superstar K’’ atranką , ir nors ten nepateko 
- jis gavo pasiūlymus bendradarbiauti iš 7 
kompanijų. Vis dėlto, pamatęs RM viename 
pasirodyme, jis išsirinko ,,Big Hit’’. Jis yra 
jauniausias narys (korėjietiškai ,,maknae”) ir jį 
dažnai vadina ,,The golden maknae” (auksinis 
jaunuolis), nes atrodo, kad jam visur viskas 
sekasi. Jis mėgsta filmuoti filmukus ir juos 
redaguoti.  

 Taigi, manau, daug kas galvoja, kad BTS 
yra tiesiog paprasta grupė, kuri visai neverta 
dėmesio, tačiau tai yra kur kas daugiau nei 
tiesiog įžymybės. Jie sugriovė kalbų barjierus ir 
pritraukė žmones iš viso pasaulio. BTS visada 
liko ištikimi sau ir tuo tarpu daro tai, ką jie myli 
bei užmezgė tikrą ryšį su savo gerbėjais iš viso 
pasaulio. Vaikinai įkvėpė daugelį gerbėjų 
tobulėti, nepasiduoti ir aktyviai pasipriešinti 
tam, kas yra bloga.  

 BTS nariai siekia paskatinti žmones 
mylėti ir ugdyti save, pasakoja, kaip psichinė 
sveikata ir meilė mums patiems yra svarbu. Jie 

rodo jaunimui gerai pavyzdį. BTS muzika ir 
tekstai perteikia gilesnes ir reikšmingas žinutes. 
Jų dainos nėra vien tik apie gerus dalykus, 
linksmybes ir gražią meilę, bet ir apie 
egz is tenc i jos skausmą , v ienatvę , savo 
kompleksus, nenorėjimą gyventi, blogąją jausmų 
pusę, depresiją ir daugiau. Nesvarbu, kad BTS 
dainuoja kita kalba, tam yra vertėjai, tačiau 
nepaisat kalbos barjerų, jų dainos mums padeda 
išlikti laimingais, neprarasti vilties, pasitikėti ir 
mylėti save.  

 BTS fanai niekada nesustoja rodyti meilės  
aplinkiniams. Kol mes išparduodame stadionus 
ir prekes, padarome naujus ir sulaužome senus 
rekordus muzikos industrijoje, mes taip pat 
puoselėjome stiprią ir mylinčią bendruomenę, 
kurioje smagu ir norisi būti. BTS yra nuostabūs, 
sektini pavyzdžiai, parodantys, kiek galima 
pasiekti, nepasiduoti, mylėti save ir išlikti 
stipriam, nors ir gyvenime atsitinka blogų 
dalykų. Todėl, tikiuosi, kitą kartą jūs nevertinsite 
knygos pagal jos viršelį. 
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Mokytojas kitu 
kampu: Gintaras 
Ar skiriasi mokytojas mokykloje nuo mokytojo 
už jos r ibų? Kuo gyvena mokytojas? 
Rubrikoje ,,Mokytojas kitu kampu” interviu su 
VIMS etikos mokytoju Gintaru!  

Patricia Vosyliūtė 

Kaip Jums sekasi dirbti nuotoliniu būdu? Ar 
turite kokių nors kitų užsiėmimų be 
nuotolinio mokymo? 

Nuotolinį mokymąsi priimu kaip galimybę 
a t r a s t i s ave ka ip moky to ją nau juose 
kontekstuose ir galimybėse. Turbūt visi mokytojai 
pasakytų, kad jų profesija yra jų gyvenimo būdas, 
viskas, ką jie daro, yra vienaip ar kitaip susiję su jų 
profesija. Domiuosi labai įvairiais dalykais, juos 
bandau pritaikyti pamokose. 

Koks oras Jums labiausiai patinka? Kodėl? 

Pasirinksiu, turbūt, pavasario lietingą orą, kuris 
mane visada žavėjo savo galia atnaujinti, 
apvalyti. Mėgstu ir vasaros bei rudens lietus, bet 

jie būna kitokie, man jie asocijuojasi su 
meditacija, vidine saviieška ir rimtimi. 

Kaip nusprendėte būti etikos mokytoju? Apie 
tai galvojote jau būdamas mokykloje? Kodėl 
būtent tai pasirinkote kaip specialybę? 

Iki galo negaliu atsakyti į šį klausimą, jis tarsi 
atviras man pačiam. Galiu pasakyti, jog kažkaip 
savaime tapau mokytoju, tarsi mokytojo kelias 
pasirinko mane patį. Visuomet intrigavo 
klausimas, kodėl vienus dalykus visuomenė 
vertina kaip moralius, o kitus - ne? Galiu išduoti 
paslaptį, kad jau mokyklos suole mokytojai 
pranašavo mokytojo kelią. 

Ar turite kokį nors įdomų pomėgį, kuriuo 
užsiimate laisvo laiko metu? 

Mano laisvalaikis labai įvairus: gera knyga, 
pasivaikščiojimas su šunimi Neries krantine, o 
konkrečiai šiuo metu truputį domiuosi grafiniu 
dizainu. Laisvalaikiu savaime ieškau vis kitokių ir 
netikėtų sąsajų su mano mokomu dalyku. 
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Gal turite užslėptą talentą, apie kurį daug 
nekalbate ir norėtumėte apie jį plačiau 
papasakoti? 

Manau, kad mano telentas yra gebėjimas 
prisitaikyti prie sudėtingų situacijų, kad ir kokia  
situacija atrodytų beviltiška, visada randu jai 
sprendimą. 

Kokie dalykai Jus pradžiugina? 

Žmogaus šypsena ir jo gebėjimas būti jautriu kito 
situacijai, mano nuomone, yra kažkas nežemiško. 
Mane pradžiuginantys žemiški dalykai - labai 
paprasti, tai gali būti tiesiog rytinė kava ir vaizdas 
pro langą. 

Kokie 3 svarbiausi dalykai kuriuos reikėtų 
turėt su savim kiekvieną dieną? 

Pasitikėjimą savimi, savigarbą ir mėgstamą 
dainą savo grojaraštyje. 

Žiema ar vasara? Kodėl? 

Žiema. Atrodo, kad visi žmonės šaltą žiemą ieško 
vieno vienintelio dalyko - šilumos, kuri esti net tik 
išorėje, bet ir viduje. Tai tarsi mažas stebuklas, 
kurį norime sukurti ne tiks sau, bet ir kitiems 
žmonėms. Eidamas gatve ir matydamas sušalusį, 
visai nepažįstamą praeivį, tarsi susirūpini juo, 
trumpą akimirkos dalelę tampi už jį atsakingu. 

Kokia šventė Jums labiausiai patinka? Kodėl? 

Žinoma, Kūčios. Ši šventė mane žavi savo magiška 
galia sujungti net tik artimus, bet ir tuos, kurie yra 
nutolę ir susvetimėję. Tai ypatingas laikas. 

Ačiū už pokalbį! 
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Meridianas 
rekomenduoja 
VIMS bendruomenės narių kūrybinės laisvės 
vieta. 

Ūla Vilkauskaitė 

Filmo ,,Emilija iš Laisvės 
alėjos” recenzija 

 ,,Emilija iš laisvės alėjos“ – istorinė 
drama, kuri paliečia daugelio žmonių širdis. 
Jautresnius gali pravirkdinti, jaunesnius 
priverčia susimąstyti, kokią didelę ir svarbią 
vertybę turime, tai LAISVĖ . Š is filmas 
pavaizduoja, kokia buvo mūsų tauta tuo 
laikotarpiu, kuriuo daugelis dabar skaitančių net 
nebuvo gimę. Be galo daug įvairiausių minčių 
pasipila į tavo pasąmonę po tokio įspūdingo 
filmo pagrindinės minties išdėstymo. 

 Meninis filmas „Emilija iš laisvės 
alėjos“ parodo, kokius sunkumus, išgyvenimus 
patyrė užgrobtos Lietuvos gyventojai. Pagrindinė 
veikėja Emilija gauna paskyrimą į Kauno teatrą. 
Į jį besikraustydama užsitraukia KGB nemalonę 
po to, kai randa partizanų knygutę, kurią Emilija 
gabenasi su savimi.  

 Netgi vaidindama teatre patiria spaudimą 
ne tik iš KGB, bet ir kolegų, kurie ne visi ją 
gražiai priima į savo komandą dėl veikėjos 
kitoniško požiūrio į ją supantį pasaulį. Ar 
Emilijai pavyks ištverti aplinkos spaudimą, 
nesutrukdys siekti savo tikslų įsižiebusi meilė ir 
noras atkeršyti priešams, dėl kurių neteko visko 
kas brangu, galėsite išvysti savo akimis.  

 Taigi pasidarykite skanios arbatos ir su 
šeima žiūrėdami šį filmą prisiminkite tuos, kurie 
dėl laisvės atidavė tai, kas jiems brangiausia. 
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Pasigamink namuose pats! 
 

VIMS mokyklos administratorė Indrė ne tik 
puikiai geba dirbti kompiuteriu, bet taip pat 
ypatingai skaniai gamina ir kuria apie maistą 
s a v o t i n k l a r a š t į ( I n s t a g r a m : 
some_thing_about_food). Šaltam žiemos 
vakarui ypatingai gerai tiks… vafliai! 

Jums reikės: 

° 3 kiaušinių; 

° 4 didesnių v.š. cukraus (tinka ir rudasis, ir baltasis); 

° 200g sijotų kvietinių miltų (tinka ir jūsų pasirinkti); 

° 1 a.š. vanilės; 

° 1.5 a.š. kepimo miltelių; 

° 150ml pieno (tinka ir augalinis); 

° 2 v.š. grietinės; 

° 100g lydyto sviesto; 

° šiek tiek druskos.  

Paruošimo būdas: 

1. Išlydome sviestą ir paliekame jį šiek tiek atvėsti;  

2. Trynius atskiriame nuo baltymų. Baltymus 
atidedame į šoną; 

3. Trynius išplakame su cukrumi kone iki baltumo; 

4. Sudedame lydytą sviestą ir viską maišytuvo 
pagalba išmaišome; 

5. Įpilame pieno, dedame  grietinės, vanilės ir šiek 
tiek suplakame; 

 6. Dedame sijotus miltus, kepimo miltelius, druską 
ir su mentele ar šaukštu viską sumaišome;  

7. Imame baltymus ir juos atskirame inde išplakame 
iki standžių putų. 

8. Mentelės ar šaukšto pagalba baltymus įmaišome į 
paruoštą tešlą, kad ji taptų puri, su oro burbuliukais. 

9. Šiek tiek teptuku vaflinę patepame  kokosų 
aliejumi ar sviestu, dedame po kelis šaukštus masės į 
vaf l ių keptuvę i r kepame keletą minuč ių 
(neatidarinėti vos įdėjus masę, nes vafliai suirs). 

10. Šalia vaflių sumaišome graikišką jogurtą su 
pasirinktomis trintomis uogomis ir mėgaujamės 
ramia ir skania popiete 

12



13

MERIDIANAS         2021 m. žiema, nr. 4

Žiemiškas žaidimas

<…> Tylus tylus buvo Mykoliukas, o visiems matės, jog jis šneka. Bent nori kažką pasakyti. 
Lūpos atsičiaupusios ir taip sudarytos, lyg tuoj štai pasakys, ką jis gera yra sugalvojęs ar 
atminęs. Mykoliukas kažin kuo džiaugės, kažin kam šypsojos. 
    - Mykoliuk, tekinas, greitutis! 
    Mykoliukas bėga kaip įdygtas, krauna, mina, braukia, triūsia pluša, - ar maža Pats-
Pamarnecko dvaruose darbų lažininkams! Dirba tikrai už du, už tris, niekados nieko 
nesišaukdamas padėtų. Net kai tirštai žmonių aplink esti, Mykoliukas dirba vienas, varo vienas 
savo barą. Tai aiškiai matei, ir nebuvo noro jam padėti. Kam, kad jam taip gera? Nei 
Mykoliukas žmonių šalinosi, nei į juos dėjosi. Patekęs į būrį, jo nepadidino, išsiskyręs iš būrio, 
jame žymės nepaliko. <…>

Iš kokio kūrinio šį ištrauka?

SAVO SPĖJIMUS SIŲSK Į 
LAIKRAŠČIO ,,INSTAGRAM” PASKYRĄ 
VIMS_MERIDIANAS ARBA PARAŠYK 
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