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        Merry Christmas! 

  Dear Teachers and Students of VAEC, 

I wish you and your loved ones love and peace during 

this Christmas season! I hope Chrıstmas will be 

enjoyable and may the essence of Christmas remain 

always with you! 

 

     Laimingų Šventų Kalėdų! 

   Brangūs VSMC Mokytojai ir Mokiniai! 

Linkiu jums ir jūsų mylimiems meilės ir taikos šiuo 

Kalėdų laikotarpiu! Tikiuosi, kad Kalėdos bus 

džiaugsmingos ir Kalėdų jausmas visada bus su jumis! 

                                     Neringa Balčiūnaitė, IV f klasė 





      Merry Christmas and Happy New Year! 

Christmas takes us from the everyday life and works to eternal 

values. On Christmas Eve, we are experiencing the proximity of 

our dear people, sharing with them the warmth of the spirit. Let 

your home not lack coziness and human warmth, joy and peace. 

Look hopefully to the coming year, let it be more successful! 

 Merry Christmas and Happy New Year! 

 

    Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!  

Kalėdų šventė pakylėja mus nuo darbais ir rūpesčiais persmelktos 

kasdienybės prie amžinųjų vertybių. Kūčių vakarą išgyvename 

mums brangių žmonių artumą, dalydamiesi su jais dvasios šiluma. 

Tegul Jūsų namuose nepritrūksta jaukumo ir žmogiškosios 

šilumos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai žvelkite į ateinančius 

metus, tebūnie jie dar sėkmingesni! 

 Linksmų Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!  

                                        Silvija Tomaševskytė, IV f klasė 







 

Tai turėtų būti džiaugsmo ir draugiškumo šventė. 

Draugystė yra pati gražiausia dovana, 

Kokią tik žmonės gali padovanoti vieni kitiems. 

Šilti Kalėdiniai sveikinimai ir šauniai sutikite Naujuosius Metus! 

Julija Nareiko, IVe klasė 

 

 

                                           Džiugių 

                                                                                                                        Baltų 

                                                                                    Ramių 

                                                                                    Taikių 

                                                                                   Idiliškų 

                                                                                    Jaukių 

                                                                                  Laimingų 

                                                                                 Be įtampos 

                                                                                  Svajingų 

                                                                                   Žėrinčių 

                                                                                  Dangiškų 

                                                                                Užburiančių 

                                                                                Stebuklingų 

                                                                              Harmoningų 

                                                                             Pasakiškų 
                                                                                     Kalėdų 

 

                                                                                          4d klasė, Tatjana Ilkevič 

 



Merry Christmas and Happy New Year! 
 

During this special time, what really matters is not how many presents 

there are under the Christmas tree, but that you are surrounded by the 

love of family and friends. May this New Year bring you joy and laughter 

— to be happy is the greatest gift in life. Happy holidays! 

 

 

 

 

 

Linksmų šventų 

Kalėdų ir 

laimingų 

Naujųjų Metų! 

Šiuo nuostabiu laikotarpiu 

svarbiausia ne kiek dovanų 

laukia po eglute, o kad 

būtumėte apsupti savo šeimos 

ir draugų meile. Tegul šie 

nauji metai atneša jums 

džiaugsmą ir juoką — būti laimingu yra geriausia gyvenimo dovana. 

Gražių švenčių! 

 
Patricija Poškaitė, IV B  

 

 

 



С Новым Годом и Рождеством!



 

Džiugių Kalėdų 

Ir gerų, sveikų Naujųjų Metų! 

Ačiū už Jūsų atsidavimą, ištikimybę 

Ir už Jūsų pasitikėjimą! 

Janina Trainovskaja, IVe klasė 

 

 

 

     

 

Ho, ho ho … 

Linkiu tau per Kalėdas 

Šiltai prisiglausti, 

Šviesiai padūmoti ir 

Dangiškos ramumos, 

Angeliško grožio, 

Kalorijų bombos, 

Elnio stiprybės. 

Visa tai linkiu tau Kalėdoms!    

     

Inga Gaidamovičienė, IVe klasė 

 












