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Ilgai lauktos Kalėdos jau prie durų, o ir Naujieji, 2019-ieji, tuoj pasveikins mus. Ką pasakys,
atvėrusios duris, dvi šventės? Palinkės būti savimi visur ir visada, palinkės niekada nepasiduoti
niekam ir niekur, palinkės eiti pasirinkto tikslo link ir nenuklysti į šalį. To linki savo MIELAM
SKAITYTOJUI ir
„Smalsučio“ redakcija

Italija

Anksčiau Italijoje Kūčių vakarą
būdavo įprasta pasninkauti, todėl
šalies gyventojai ruošdavo
vakarienę iš žuvies bei jūros
gėrybių. Dabar šios tradicijos
beveik nesilaikoma. Šv. Kalėdų
išvakarėse italai valgo įprastai,
tačiau vakare būtinai apsilanko
pamaldose. Be to, gruodžio 24–
ąją vaikus aplanko Babo Natale
(Kalėdų senelis).
Graikija
Kūčių vakarą mažesnėse
vietovėse gyvenantys vaikai
lanko kaimynus, giedodami
kalėdines giesmes ir sakydami
palinkėjimus. Dažnai giesmėms
yra akompanuojama metaliniu
trikampiu ir moliniais būgneliais.

Už tai vaikai dažniausiai yra
apdovanojami saldainiais ir
džiovintais vaisiais.
Kroatija
Pietų Kroatijoje žiemos šventės
prasideda jau gruodžio 6–ąją, šv.
Mikalojaus dieną, kai vaikai
gauna smulkių dovanėlių.
Šv. Kalėdų išvakarėse po
vakarienės stalo staltiese kroatai,
panašiai kaip ir lietuviai, deda
šiaudų, o valgiai, esantys ant
stalo, privalo būti nemėsiški.
Kūčių vakarą visi tikintieji eina į
vakarines mišias. Po jų pirmą
kartą po ilgo Advento galima
valgyti, ką nori.
Kalėdų dienomis Kroatijoje
įprasta bendrauti su šeima,
draugais, giminėmis, linksmintis.

Portugalija

Kūčių vakarienė Portugalijoje –
svarbi šeimos šventė, kai visi
artimieji susirenka prie vieno
stalo. Pagal portugalų tradicijas,
dovanas portugalų vaikams šv.
Kalėdų naktį atneša naujagimis
Jėzus. Suaugusieji irgi keičiasi
dovanomis: labiausiai vertinamos
rankų darbo dovanėlės.

Patarimai ne tik kalėdiniam
stalui

arbatą įsidedame šaukšteliu, kuris
padėtas prie cukrinės. Cukrų
maišome tyliai, o išmaišę
šaukštuką padedame į padėklinę
lėkštę.
Vynuogių kekę laikome kairiąja
ranka, o dešinąja skiname uogas ir
valgome.
Valgydami stengiamės suvalgyti
viską, ką įsidėjome.
Būtinai padėkojame už maistą.

Spanguolių kisielius
Prieš valgį nusiplauname rankas.
Palaukiame, kol susės vyresnieji, ir
tada užsiimame savo vietas. Sėdime
tiesiai, rankas virš stalo laikome iki
pusės dilbio. Valgių nesiekiame per
stalą ar kaimynų lėkštes, bet
paprašome, kad paduotų.
Sriubos prisipilame tiek, kiek telpa
lėkštės įdubime. Jei karšta,
nepučiame, bet palaukiame, kol
Senovinis grūdų patiekalas - Kūčia.
praaušta. Valgome pusiau iš galo
Jis gaminamas iš daigintų kviečių,
šaukšto. Pasemtą šaukštą supilame
Parengė Jaunųjų žurnalistų būrelis ddžiovintų vaisių, aguonų, riešutų ir
į burną iš karto. Iš kairės pusės
(JŽB) pagal internetinių svetainių e
medaus.
pasidedame popierinę servetėlę.
medžiagą.
Duoną iš bendros lėkštės imame
KŪČIŲ STALAS
rankomis ir dedame ant servetėlės.
KARTU SU MAMA IR TĖČIU
Valgome atsilauždami po gabaliuką.
SIŪLOME:
Ant švaraus stalo dedame kelias
Nesrebiame ir nečepsime. Valgome
KALĖDINĘ MIŠRAINĘ
saujas smulkaus šieno ir tolygiai
pamažu ir labai gerai sukramtome
(TINKA IR KŪČIOMS)
paskirstome po visą jo paviršių,
maistą. Baigiantis sriubai, lėkštę
uždengiame balta staltiese ir
kreipiame ne į save, bet nuo savęs
dedame 12 patiekalų. Kodėl tiek ir
, kad neapsipiltumėme. Pavalgę • 2 stiklinės virtų pupelių (labiau
kokių? Vieni sako, kad 12 šaukštą paliekame lėkštėje kotu į
magiškas, laimės linkįs skaičius,
tiks rudosios arba margosios
dešinę.
kiti jį sieja su 12 apaštalų, sakoma,
Antrąjį patiekalą iš bendro indo
pupelės),
kad kūdikėlis Jėzus gimė
dedamės su ten įdėtais įrankiais.
vidurnaktį.
• 2 saujos džiovintų spanguolių,
Imame gabalėlį iš eilės,
O dabar paskaičiuojam Kūčių
neieškodami geresnio kąsnio. Jokiu
džiovintų obuolių: pagal skonį
stalo patiekalus: kūčia, silkė su
būdų neverčiame patiekalo per indo
spanguolėmis ir riešutais, silkė su
kraštą. Įsidedame su saiku. Nemaltą • 1 didelis svogūnas,
džiovintais vaisias, kepta žuvis
mėsą, paukštieną valgome peiliu
riešutų marškinėliuose, grybai su
ir šakute. Peilį ir šakutę laikome tik • 1 saujelė razinų, druskos,
riešutais ir rozmarinu, saldi
už kotų: peilį dešinėje rankoje,
• pipirų, šlakelis aliejus.
džiovintų vaisių sriuba, burokėlių
šakutę kairėje. Peiliu atsipjauname
mišrainė su graikiniais riešutais,
Džiovintus obuolius bei razinas
po gabalėlį vienam kąsniui, visko iš •
morkų salotos su džiovintais
karto nesupjaustome. Peilio
vaisiais, džiovintų vaisių
pamirkome
šiltame
vandenyje,
niekada nekišame į burną. Jei
saldainiai, skanėstas su riešutais ir
patenka į burną kauliukas, tai jį
kol suminkštės. Obuolius šiek
džiovintais vaisiais, aguonpienis
išstumiame lūpomis ant šakutės ir
su kūčiukais, tradicinis avižų
tiek pasmulkiname. Susmulkintą
padedame ant lėkštės krašto. Taip
kisielius. Suskaičiavome: 12!
pat išimame žuvies ašakas.
svogūną pakepiname aliejuje.
Parengė JŽB
Druską, garstyčias imame iš
indelio su specialiu šaukštu ar
Sumaišome pupeles, obuolius,
švaraus peilio galu. Cukrų į
spanguoles, razinas bei keptą
svogūną. Pagal savo skonį
įberiame druskos bei šviežiai
maltų juodųjų pipirų.

Dėkojame tiems, kurie
ištaisė
klaidas.Ištaisytosios
klaidos atrodo taip
(pabraukta):
Bokštas-pokštas, buvopuvo, badas-padas, bėrėpėrė, baltas-paltas, basaspasas, du-tu, dujos-tujos,
dildė-tildė, drobelėtrobelė, dušas-tušas,
gulti-kulti, garas-karas,
galva-kalva, geras-keras,
glosto-klosto, glaustiklausti, žėrė-šėrė, žilasšilas, želmuo-šelmuo,
žalia-šalia.
.......................................
Aš labai norėjau gerti.
Mano šuo visada mane
seka. Gudrus, galvotas
vaikas. Lėktuvas mėtė
bombas. Prie mūsų namų
augo tujos. Iš puodo kilo
garas. Saulutė dosniai
žėrė spindulius.
(E.Adomavičienė,
L.Laurutytė, Lietuvių
kalbos testai ir pratimai
pradinėse klasėse).

pirmosios vaizdo įrašymo kameros

Š.m. lapkričio pradžioje Jaunųjų
žurnalistų būrelis lankėsi Lietuvos

Didžiojoje studijoje

radijo ir televizijos muziejuje.
Prie Televizijos bokšto Tylos minute
pagerbė žuvusius 1991 m. sausio 13ąją.

Gustavo studijoje

Pirmasis mikrofonas (dešinėje)

Tylos minute pagerbti žuvusieji už
Pirmasis garso įrašytuvas

mūsų laisvę

►►► TU IR AŠ ►►►AŠ IR TU ►►► SPALVINKIM
KARTU ☺☺☺

▲

MĮSLĖS VEJA TAVE
Du ratai pagiry stovi.
▼Juokas - geriausias vaistas
☼ - Tėveli, o kas yra žiema?/ - Pasižiūrėk šaldytuve.
☼ Sausio pirmoji. Parduotuvėje: - Sakykite, duona pas jus šviežia? - Ne, pernykštė.
● Tėvas aiškina savo trejų metų sūnui: „Ne, elnias nėra arklys su antenomis…“
JUOKINGI SKELBIMAI: Parduodama gyva ir negyva kiauliena..
☼
Kabinete dirba pusantro gydytojo.
☼ Išvardinkite man keturis naminius gyvūnus, - sako mokytoja./- Šuo ir trys šuniukai, - žvaliai atsako Petriukas.
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Jaunųjų žurnalistų būrelio korespondentai:
Elžbieta, Urtė, 2b kl., Airūnė, Arnoldas, Kajus, Kintvilė, Kernius, Joris, Mykolas, Otilija, 3a kl., Patricija, 3b
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