
PRIE KALĖDŲ UGNELĖS 

Gruodžio 13 dieną Visagino mieto 1-4-ų klasių 

nelietuviškų mokyklų mokiniai rinkosi į Draugystės 

progimnaziją. Čia vyko jau šeštoji skaitovų šventė 

„Sušilkime prie Šventų Kalėdų ugnelės“.  

Šventė prasidėjo nuotaikinga daina ir linksmu  6b 

klasės mokinių vaidinimu apie gangsterių užburtą Kalėdų 

senelį. Kalėdas ir Ugnelės šventę išgelbėjo Naktis ir Kalėdų 

laužo liepsnelės. 

Buvo uždegta simbolinė šventės ugnis ir į sceną vienas po kito kilo mažieji skaitovai. 

Juos lydėjo šventės vedėjų padrąsinimai ir nuotaikinga muzika. Vieni šioje scenoje 

deklamavo jau ne pirmą kartą, kitiems ši šventė buvo tik pirmoji. Skambėjo gražūs lietuviški 

eilėraščiai, jų klausėsi šventės dalyviai, tėveliai ir, žinoma, vertinimo komisija. 

Salėje nebuvo nuobodu net ir tada, kai vertinimo komisija išėjo pasitarti, nes visi 

šventės i dalyviai linksmai šoko. 

Po šokių buvo paskelbti konkurso rezultatai. Visi konkurso dalyviai apdovanoti 

diplomais, nugalėtojai – rėmėjų prizais. Draugystės progimnazijos salę visi šventės dalyviai 

paliko pajutę Draugystės progimnazijos svetingumą ir ugnelės šilumą. 

 

Visagino Draugystės ir „Gerosios vilties“ progimnazijų I-IV-ų klasių mokinių  

Meninio skaitymo konkurso 

„Sušilkime prie Šventų Kalėdų ugnelės“ laimėtojus! 

 

Alisa Aleksejeva, 2b – II vieta 

(mokytoja G. Gusakovienė) 

Artiom Dostalev, 1b – III vieta 

(mokytoja A. Ribokienė) 

Viktorija Krumplevskaja, 4b – II vieta 

(mokytoja A. Ribokienė) 

Karolina Bražnikovaitė, 4b – III vieta 

(mokytoja A. Ribokienė) 

 

 

 



У РОЖДЕСТВЕНСКОГО ОГОНЬКА 

13 декабря ученики 1–4-х классов нелитовских школ Висагинаса собрались в 

прогимназии Draugystės. Здесь проходил уже шестой праздник чтецов „Sušilkime prie 

Šventų Kalėdų ugnelės“. 

Праздник начался весёлой песней и интересным спектаклем учеников 6-го Б 

класса о том, как гангстеры заколдовали Деда Мороза. Рождество и праздник Огонька 

спасли Ночь и рождественские огоньки. 

Был зажжён символический огонь праздника и на сцену один за другим выходили 

маленькие чтецы. Кто-то в этот день прочитал свой стих перед зрителями впервые, для 

других это был уже не первый праздник. Прекрасные литовские стихи слушали 

учителя, родители и, конечно же, жюри. 

Пока жюри подводила итоги конкурса все участники праздника радостно 

танцевали. 

Все чтецы конкурса награждены дипломами, а победители получили дипломы и 

спонсорские призы. Прогимназию Draugystės все гости покидали, почувствовав 

гостеприимство прогимназии и теплоту рождественского огня. 

 

 

 

 



 

 

 

 


