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JAU SAULELĖ VĖL ATKOPDAMA BUDINO SVIETĄ...
(Kristijonas Donelaitis)
VELYKOS – PAVASARIO ATĖJIMO ŠVENTĖ
Velykos – pavasario atėjimo šventė. Mūsų protėviai per Velykas įvairiems
gamtos reiškiniams priskirdavo nepaprastą galią. Ypač buvo garbinama Saulė ir
Žemė. Svarbiausias Velykų simbolis – margutis. Margučiai simbolizuoja gamtos
prisikėlimą, gyvybės atsiradimą, gyvenimo atsinaujinimą, augalijos gimimą,
žydėjimą ir vaisingumą. Margučių raštai yra labai įvairūs: saulutės, žvaigždutės,
žiedeliai, rūtelės, eglutės. Visoje Lietuvoje yra paprotys ridinėti margučius.
Manoma, kad kiaušinis, susilietęs su žeme, turėtų atnešti jai gyvybingumą.
Linkime visiems smagių Velykų ir šilto, saulėto pavasario!!!
***********************************************************************************************

SVARBIŲ ŽINIŲ ĮVAIROVĖ
Edukacinis Dainų progimnazijos ir Šiaulių universiteto gimnazijos
bendradarbiavimo projektas „Su draugais apie mokslą“
Kovo 1 d. Dainų progimnazijos 8b klasės mokiniams integruotą pamoką „Solanum tuberosum – valgomosios bulvės –
gyvenimo istorija“ vedė Šiaulių universiteto gimnazijos gamtos mokslų, istorijos ir technologijų mokytojai, Dainų progimnazijos
biologijos mokytoja bei III-IV klasių mokiniai Kamilė Stankevičiūtė, Gintarė Damušytė, Olivija Kaunaitė, Deimantė
Tiškevičiūtė, Dorotėja Norkutė ir Dovydas Vaitkus.
Dirbdami grupėse, mokiniai kūrė bulvių lauko ekosistemą, tyrė bulvės biologines, chemines, fizikines savybes, aiškinosi, kaip
bulvė atkeliavo į Europą ir Lietuvą, papuošė bulvinį patiekalą. Renginys įdomus ir naudingas buvo ne tik progimnazijos
auklėtiniams, bet ir gimnazistams – jie į savo buvusią mokyklą grįžo ne kaip mokiniai, o kaip mokytojai, taip turėdami galimybę
pabandyti, ar jiems įdomi mokytojo profesija. Projektinę veiklą organizavo biologijos mokytoja metodininkė Vilma Jasevičienė.

****************************************************************************

Tradicinė septintokų viktorina ,,Proto vinys”
Kovo 2 d. vyko tradicinė septintokų viktorina „Proto vinys“. Kiekvienos klasės aštuonių
mokinių komandos kartu su klasių vadovėmis grūmėsi proto kovose. Dalyviams buvo
pateikta įvairių bendrųjų žinių klausimų. Suskaičiavus taškus paaiškėjo viktorinos „Proto
vinys“ nugalėtojai – tai 7a klasės mokiniai. Jiems įteikti progimnazijos direktoriaus
diplomai ir saldžios dovanėlės. Viktoriną organizavo matematikos mokytoja metodininkė,
8a klasės vadovė Albina Eitutienė.

************************************************************************************

Šiaulių miesto 5-6 klasių mokinių kūrybinės dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“
Kovo 3 dienos popietę Dainų progimnazijoje vyko Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 5-6 klasių mokinių kūrybinės
dirbtuvės „Neieškok žodžio kišenėje“.
Kūrybinėse dirbtuvėse dalyvavo aktyvūs bei išradingi mokiniai iš Gytarių, Jovaro, „Sandoros“, „Rasos“, „Romuvos“, Zoknių,
Dainų progimnazijų. Dalyviai turėjo atlikti įvairias kūrybines užduotis. Taip mokiniai skatinami plačiau ir nuodugniau domėtis
literatūra, plėsti akiratį, formuotis filologinę kultūrą. Dalyvių nuomone, smagu ugdytis gebėjimą raiškiai kalbėti, sklandžiai
dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
Renginio pabaigoje 5-6 klasių mokinių komandos už aktyvų ir nuoširdų dalyvavimą buvo apdovanotos padėkos raštais,
atminimo dovanėlėmis. Kūrybinių dirbtuvių „Neieškok žodžio kišenėje“ organizatorės – Dainų progimnazijos lietuvių kalbos
mokytojos – džiaugiasi galėdamos puoselėti mokinių kūrybingumą, originalumą ir saviraišką.

****************************************************************************************

Dainų progimnazijoje išrinktas gražiausių lietuviškų žodžių dešimtukas
2016 metais LR Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas pritarė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos iniciatyvai vasario
16 − kovo 11 d. šalyje rengti Lietuvių kalbos dienas. Lietuvai, kaip valstybei, tai labai reikšmingas sprendimas. Dar 1599 metais
M. Daukša „Postilėje“ rašė, kad yra trys svarbūs tautos bruožai – bendra teritorija – tėvų žemė, istoriškai susidarę papročiai bei
kalba. Gimtąją kalbą M. Daukša laikė svarbiausiu tautos požymiu.
Dainų progimnazijos bendruomenė (mokytojai, mokiniai bei tėveliai), įprasmindami Lietuvių kalbos dienas, rinko gražiausių
lietuviškų žodžių dešimtuką. Rezultatai ir nustebino, ir pradžiugino. Gražiausi lietuviški žodžiai išsirikiavo šitaip:
1. meilė,
2. draugystė, draugas,
3. ačiū,
4. tėvynė,
5. mama, motinėlė,
6. Lietuva,
7. šeima,
8. saulė,
9. laisvė,
10. ąžuolas.
Taigi Dainų progimnazijos bendruomenės nariams, turbūt kaip ir kiekvienam lietuviui, šie žodžiai ne tik gražiausiai
skambantys, bet ir svarbūs, susiję su kiekvieno iš mūsų ir visos tautos savastimi. Ne veltui M. Daukša kalbos išaukštinimui
„Postilėje“ skiria pakiliausias eilutes, kurios skamba tarsi eilėraštis: “Ne žemės derlumu, ne drabužių skirtingumu, ne šalies
gražumu, ne miestų ir pilių tvirtumu gyvuoja tautos, bet daugiausiai išlaikydamos ir vartodamos savo kalbą, kuri didina ir išlaiko
bendrumą, santaiką ir brolišką meilę.“ Gražiausių lietuviškų žodžių rinkimus organizavo lietuvių kalbos mokytojų metodinė
grupė.
*********************************************************************************

Apskritojo stalo diskusija „Kodėl verta savanoriauti?“
Savanorystė - veikla, kuri atliekama savo noru, už kurią negaunamas finansinis atlygis ir kuri yra naudinga kitam žmogui ar bendruomenei.
Savanoriška veikla paruošia mokinius ateities iššūkiams ir išmoko tinkamai pasirinkti. Diskusijoje „Kodėl verta savanoriauti?“ dalyvavo
Europos savanorių tarnybos, Šiaulių m. savivaldybės viešosios bibliotekos savanoriai Ester Ceriani iš Italijos, Ivan Garea Martin iš Ispanijos,
Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijos mokiniai, Lengvosios atletikos ir sveikatingumo skyriaus „Sportas visiems“ savanoriai Erika Danilovaitė ir
Vilius Kliminskas, Šiaulių Dainų progimnazijos 8b klasės mokinės, samarietės Greta Gedminaitė ir Eglė Genytė bei kiti progimnazijos
mokiniai. Dalyviai pasakojo apie savanoriškos veiklos asmeninę patirtį, diskutuodami nutarė, kad pagrindiniai motyvai dalyvauti savanoriškose
veiklose yra noras padėti kitiems, prasmingai praleisti laiką, bendrauti su žmonėmis, įgyti vertingų įgūdžių ir savybių, naudingai realizuoti savo
lūkesčius ar siekti asmeninės karjeros. Renginio pabaigoje dalyviai savo mintis apie savanorysę, jos naudą ir galimybes užrašė ant popierinių
rankų, iš kurių buvo suformuotas ,,Savanorystės medis‘‘. Diskusiją organizavo socialinė pedagogė Gitana Kurapkienė.
**************************************************************************

Kaziuko mugė
Kovo 4 d. Dainų progimnazijoje šurmuliavo jau tradicine tapusi PUG ir pradinių klasių mokinių Kaziuko mugė. Kiekvienais
metais mokiniai su dideliu nekantrumu laukia šios šventės, kurios metu turi galimybę išsidėlioti savo kruopščiai padarytus
gaminius bei bent akimirkai tapti tikrais prekybininkais. Prekystaliai linko nuo gausybės pyragų, dirbinių, kuriems išgražinti
vaikai ir jų tėveliai nepagailėjo nei laiko, nei sumanumo. O kur dar mokinukų rankomis pagamintos gražuolės verbos, kuriomis
buvo papuošti kiekvienos klasės prekystaliai! Žvalgantis po šurmuliuojančią mugę buvo gera matyti, kad visi šypsosi, derasi dėl
kainos, ragauja skanius kepinius ar tiesiog kalbina vieni kitus ir domisi, kaip sekasi prekyba.

***********************************************************************************

Integruota matematikos, biologijos, chemijos
pamoka „2015 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys“ Šiaulių meteorologijos stotyje
Kovo 3 d. popietę būrys 8a klasės mokinių kartu su matematikos mokytoja
metodininke Albina Eitutiene ir biologijos- chemijos mokytoja metodininke Vilma
Jasevičiene vyko į Šiaulių meteorologijos stotį. Ten mokytojos organizavo pirmąją
integruotos pamokos „2015 m. statistiniai oro kokybės tyrimų duomenys“ dalį.
Išsikėlę pamokos uždavinį, mokiniai atidžiai klausėsi darbuotojos pasakojimo ir
stengėsi atrinkti reikiamą informaciją biologijos, chemijos ir matematikos užduotims
atlikti. Mokiniai išsiaiškino, kur ir kaip galima sužinoti apie orų prognozes, kritulių
kiekį, vėjo kryptis, žemės įšalą, debesuotumą. Aštuntokai sužinojo, kad duomenys
fiksuojami kas trys valandos ir kam to reikia, susipažino su prietaisais, kuriais, nutrūkus elektros srovei ar sugedus kompiuterinei
įrangai, galima išmatuoti ar nustatyti reikiamus meteorologinius reiškinius. Taip pat mokiniai apžiūrėjo aikštelę, kurioje sustatyti
įrenginiai, automatiškai fiksuojantys ir perduodantys informaciją centrui. Įdomu ir smagu buvo klausytis pasakojimo, mokytis
kartu. Dabar mokiniai rengia darbus, kuriuos pristatys savo klasės draugams per pamokos aptarimą.
*********************************************************************

Mokinių konferencija ,,Vardan tos Lietuvos“
Kovo 16 d. Dainų progimnazijoje susirinko Šiaulių miesto ir rajono moksleiviai į
tradicinę konferenciją ,,Vardan tos Lietuvos“. Iš viso dalyvavo 10 progimnazijų ir
gimnazijų, specialiojo ugdymo centro, Šiaulių PRC technologijų skyriaus pranešėjų.
Pranešimuose atsispindėjo įvairi ir aktuali tematika: žinomi ir mažiau žinomi istoriniai
faktai, mokyklos vaidmuo pilietinės savimonės ugdyme, vaikų nuomonė apie
emigracijos problemas, lietuviškų vardų grožis, savosios tapatybės paieškos, lietuvių
kalbos naudojimas virtualioje erdvėje, savo šeimos istorijos paieškos, praeities ir
ateities dermės paieškos pasirenkant profesiją. Dalyviai susižavėję stebėjo profesinio
rengimo centro auklėtinių parodą ,,Darbai iš odos“. Konferencijos pabaigoje visi
galėjo pasitikrinti savo žinias viktorinoje ,,Lietuva (žinomi ir nežinomi faktai)“. Džiugu, kad mokiniai domisi Lietuvos
aktualijomis, geba ne tik sklandžiai dėstyti mintis, bet ir kūrybiškai mąstyti. Tokios konferencijos padeda jaunimui formuoti
moralines vertybes ir kritinį mąstymą, ugdo pilietiškumą ir patriotizmo jausmą. Renginį organizavo etikos mokytoja metodininkė
Valentina Volkovienė bei istorijos mokytoja metodininkė Silva Petrušina.
******************************************************************************

Dainų progimnazijos mokinių edukacinė veikla „Spalvų labirintai“
Kovo 18 d. Šiaulių miesto kultūros centre „Laiptų galerija“ mūsų progimnazijos 4a ir 5c klasių mokiniai
dalyvavo edukacinėje veikloje „Spalvų labirintai“. Mokinai susipažino su tapytojo Mindaugo Juodžio kūryba,
pasirinko labiausiai patikusį autoriaus kūrinį ir savaip jį interpretavo arba mokėsi perteikti tas pačias spalvas ir
formas kaip tapybos darbe. Edukacinę veiklą organizavo dailės mokytoja metodininkė Marytė Ruzgytė.

*********************************************************************************

Dainų progimnazijos bendruomenės karaokė vakaras „Padainuokime kartu“
Kovo 17 - osios vakarą Dainų progimnazijos bendruomenė susirinko „Havanos“ klube į jau tradiciniu tapusį 5-8 klasių
karaokė vakarą „Padainuokime kartu“. Kiekvienos klasės komanda (mokiniai, tėveliai ir klasės vadovė) kūrybiškai ir išradingai
pristatė, suvaidino ir atliko pasirinktą dainą. Vokiečių rašytojas, kompozitorius ir dailininkas E. T. A. Hofmanas yra pasakęs:
„Muzikos paslaptis ta, kad ji randa neišsenkamą šaltinį ten, kur nutyla kalba“. Mes džiaugiamės, kad Dainų progimnazijos
bendruomenė tokia muzikali ir draugiška. Mums tikrai nereikėjo žodžių, nes vieni kitus palaikėme dainuodami ir šokdami,
tapome vieningesni ir smagiai praleidome vakarą. Visos 12 komandų buvo apdovanotos padėkomis už skirtingas nominacijas: už
tautiškiausios dainos atlikimą, už geriausią dainų popuri, už liaudiškų dainų puoselėjimą, kūrybiškumą ir saviraišką, originaliausią
dainos interpretaciją, išradingumą ir drąsą, už muzikinį eksperimentą, už stilingiausią pasirodymą, už originaliausią dainos
interpretaciją, už sportiškiausią dainos pristatymą, už masiškiausią dainos atlikimą ir už puikų užsienietiškos dainos atlikimą.
Renginio organizatorė – anglų kalbos mokytoja, 8c klasės vadovė Danguolė Sinetar. Renginį vedė 6c klasės mokiniai Dovydas
Augustinavičius ir Jokūbas Jakavičius.

***************************************************************************************

Akcija „Maisto bankas“
Kovo 19 d. Šiaulių mieste vykusioje akcijoje „Maisto bankas“ dalyvavo ir Dainų progimnazijos
5-7 klasių jaunieji samariečiai: Gustė Gruzdaitė (6c), Austėja Goštautaitė (7a), Deimantė
Skačkauskaitė (7c), Andrėja Medžidova (7c), Kamilė Valaitytė (5b). Mokiniai „Tau“ prekybos
centre rinko maisto produktus, kurie bus išdalyti skurstančioms šeimoms. Tikybos mokytoja Laisva
Jankauskienė nuoširdžiai dėkoja mokiniams ir jų tėveliams už aktyvų dalyvavimą kasmetinėje
„Maisto banko“ akcijoje.

****************************************************************************************

Mokinių kūrybos darbų paroda „Paukštukas“
Kovo 17 d. „Laiptų galerijoje“ atidaryta Dainų progimnazijos neformaliojo švietimo
„Naujųjų medijų mokyklos“ 2 – 4 klasių mokinių (dalyvavo ir 3 penktokės) kūrybos
darbų paroda „Paukštukas“. 54 autorius parodos metu sveikino parodų kuratorius, meno
kolekcionierius, publicistas Ričardas Jakutis bei Dainų progimnazijos neformaliojo
švietimo skyriaus vedėja Laima Varanavičienė. Muzikinį sveikinimą dovanojo Agnetė
Degutytė. Apie savo kūrybą kalbėjo Gytis Daukša, Rokas Balčiūnas, Vesta Aurylaitė.
Mokiniams buvo įteiktos Šiaulių Dainų progimnazijos direktoriaus padėkos už
kūrybiškumą ir meninę veiklą. Mokinius parodai paruošė dailės mokytoja metodininkė
Marytė Ruzgytė.
*************************************************************************************

Dainų progimnazijoje paminėta Pasaulinė Žemės diena
Kovo 18 dieną mūsų progimnazijoje buvo pakelta Žemės vėliava, nes kovo 20-oji – Pasaulinė
Žemės diena. Ši diena – astronominis pavasaris, kuomet susilygina dienos ir nakties ilgumas. Žemės
vėliavos pakėlimo ceremonijoje dalyvavo 5-8 klasių atstovai ir 1a klasė. Mažieji mokinukai visus
pasveikino su Žemės diena garsiai skanduodami: „Žemė švari, Žemė graži, Žemė – mūsų namai“. Jau
daug metų visame pasaulyje Žemės mėnesio renginių metu stengiamasi atkreipti žmonių dėmesį į tai,
kad kiekvienas Žemės gyventojas turi ją saugoti, tausoti jos naudinguosius išteklius. Renginio
organizatorė – geografijos mokytoja Jūratė Grigaitytė – Mikienė.

******************************************************************************************

DALINAMĖS GERĄJA PATIRTIMI
Seminaras „Aktyviojo ugdymo sistema mokykloje“, skirtas mokytojams
Kovo 24 dieną Dainų progimnazijoje svečiavosi Kelmės „Kražantės“ progimnazijos pedagogai. Jiems buvo suorganizuotas
seminaras „AKTYVIOJO UGDYMO SISTEMA MOKYKLOJE“.
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Birutė Kasparienė parengė pranešimą - pamoką „Žaismingos mokymo(si)
priemonės“. Ji supažindino su įvairių žaismingų animuotų ugdymo priemonių kūrimo būdais ir panaudojimo galimybėmis lietuvių
kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo pamokų metu.
Vyresnioji anglų kalbos mokytoja Jūratė Valionienė parengė praktinį pranešimą – mokymus tema „Ugdymo
individualizavimas ir diferencijavimas kalbų laboratorijoje“. Seminaro klausytojai galėjo išbandyti kalbų laboratorijos įrangą,
atlikti įvairias individualias užduotis, jas išklausyti, įsirašyti, pasitikrinti. J. Valionienė pademonstravo kalbų laboratorijos
galimybes ne tik kalbų mokymo, bet ir kitose pamokose.
Pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Irena Kazymirkienė parengė praktinius pranešimus „Lietuvių kalbos pamoka
(Išmaniosios lentos panaudojimas)“ ir „Pamokos 3D klasėje“. Mokytoja supažindino su pradinio ugdymo kabineto įranga:
išmaniąja lenta, dokumentų kamera ir kt. Taip pat seminaro klausytojus ji supažindino su 3D kabineto priemonėmis, parodė jų
panaudojimo įvairiose pamokose galimybėmis.
Progimnazijos svečiai susipažino ir su kitomis edukacinėmis erdvėmis: N-computing kabinetu, muziejumi, biblioteka,
skaitykla, sporto sale, žaidimų ir poilsio zonomis.

***********************************************************************************************

DIDŽIUOJAMĖS NUGALĖTOJAIS!!!
Dailės olimpiadoje laimėta II vieta
Šiaulių miesto bendrojo ugdymo mokyklų 8 klasių mokinių dailės olimpiadoje mūsų
progimnazijos 8a klasės mokinė Nerilė Vainoriūtė užėmė II vietą. Mokinę ruošė dailės mokytoja
metodininkė Marytė Ruzgytė.
Sveikiname nugalėtoją!

**************************************************************************************

Šiaulių miesto 6-8 klasių mokinių rašinio konkurso nugalėtoja
6c klasė mokinė Karolina Mateikaitė dalyvavo Šiaulių miesto 6-8 klasių mokinių rašinio
konkurse, kuriame varžėsi 31 dalyvis iš 12 miesto mokyklų. Karolina tapo nugalėtoja –
užėmė I vietą 6 klasių grupėje. Užduotis nebuvo lengva – konkurso dalyviai be išankstinio
pasirengimo turėjo parašyti rašinį pagal vieną iš paskelbtų temų. Karolina rašė rašinį ,,Knyga,
kuri pakeitė mano gyvenimą“. Mėgstanti skaityti, visada aktyvi, pozityviai nusiteikusi,
Karolina pasirinko rašyti apie ją sužavėjusią M.Tveno knygą ,,Princas ir elgeta“. Ši emociškai
paveiki knyga, kaip sako Karolina, padėjo suprasti, kad reikia branginti tai, ką turime.
*************************************************************************************

Apdovanotos projekto “Mano svajonių kėdė“ nugalėtojos
Dainų progimnazijos mokiniai dalyvavo UAB „Venta“ organizuotame projekte „Mano svajonių kėdė“. Vaikai svajojo apie kėdes,
ant kurių norėtų sėdėti, ir jas piešė. Progimnazijoje buvo atrinkta 10 geriausių darbų ir jie pristatyti projekto organizatoriams.

Kovo 23 dieną UAB „Venta“ socialinių kompetencijų ugdymo koordinatorė Erika
Milašauskienė pakvietė projekto nugalėtojas, 8a klasės mokines Augustę Šapkinaitę ir
Korneliją Jokubaitytę, dailės mokytoją Marytę Ruzgytę bei progimnazijos karjeros
koordinatorę Auksę Kravčenkienę atvykti į įmonę. Projekto nugalėtojoms buvo įteiktos puikios
kėdės, o mokytojoms – firminiai įmonės padėkliukai.

********************************************************************************

Konkurso „Tark žodį už internetą BE PATYČIŲ“ nugalėtoja
Švietimo informacinių technologijų centras kvietė Lietuvos švietimo įstaigas (mokinių
amžius nuo 13 iki 16 m.) dalyvauti konkurse „Tark žodį už internetą BE PATYČIŲ“.
Konkursas buvo skirtas „Veiksmo savaitei BE PATYČIŲ“ paminėti, kurios pagrindinis
tikslas – keisti visuomenės nuostatas iš palankių patyčioms į nepalankias. Kovo 14 – 20
dienomis VšĮ „Vaikų linija“ jau septintą kartą inicijavo „Veiksmo savaitę BE PATYČIŲ
2016“, kviesdama visus įvertinti, kas nuveikta ir ką dar būtina padaryti, kad vaikai galėtų
užaugti be patyčių.
Konkurso „Tark žodį už internetą BE PATYČIŲ“ nugalėtoja pripažinta mūsų
mokyklos 8a klasės mokinė Ugnė Levickytė. Sveikiname Ugnę!
**************************************************************************

Matematikos olimpiados nugalėtojai
Šiaulių miesto 4 klasių mokinių matematikos olimpiadoje I vietą užėmė
mūsų progimnazijos 4c klasės mokinys Danilas Paulauskas, o III vieta
atiteko 4a klasės mokinei Meidai Lionaitei. Olimpiadai mokinius ruošė
pradinio ugdymo mokytojos metodininkės Aldona Navickienė ir Laima
Varanavičienė.
Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės Danilo ir Meidos pasiekimais.

*****************************************************************************************

Lietuvių kalbos olimpiadoje laimėta II vieta
Šiaulių miesto 3-4 klasių mokinių lietuvių kalbos olimpiadoje ketvirtųjų klasių grupėje II
vietą užėmė mūsų progimnazijos 4b klasės mokinė Miglė Buožiūtė. Olimpiadai ją ruošė
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė Rima Dilinskienė.
Sveikiname, džiaugiamės ir didžiuojamės Miglės pasiekimais.



SKANAUS!
Siūlome išsikepti velykinį pyragą su aguonomis ir medumi
Ingredientai: 1,2 kg miltų, 2 stiklinės vandens, 50 g mielių, 1 stiklinė aliejaus, 1 šaukštas saldžios
arbatos, pagal skonį cinamono, pagal skonį vanilės ekstrakto, pagal skonį druskos, 12 šaukštų
aguonų, 6 šaukštai medaus.
Gaminimas: tešlai ištirpinkite šiltame vandenyje mieles, suberkite 2 stiklines miltų, išmaišykite ir
pastatykite šiltoje vietoje, kad iškiltų. Kai tešla pakils, suberkite likusius miltus, druską, supilkite
aliejų, suberkite prieskonius ir vėl užminkykite tešlą. Palikite pakilti. Įdarui sumaišykite aguonas su
medumi, ant silpnos ugnies kaitinkite 5 – 8 min. Palikite atvėsti. Didžiąją dalį tešlos iškočiokite į 1
cm storio lakštą. Kraštus aptepkite saldžia arbata. Įdėkite tešlos lakštą į kepimo popieriumi išklotą
skardą, ant tešlos sudėkite įdarą, o ant viršaus padarykite kokį nors ornamentą iš likusios tešlos.
Pyrago paviršių ištepkite arbata. Kepkite įkaitintoje orkaitėje, kol iškeps.
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