
Kiškių mokykla. Misija „Kiaušiniai“ 

 

Sausio 20 d. 17 val. Zarasų kultūros centre 

Animacijoje „Kiškių mokykla. Misija „Kiaušiniai“–  gudrus kiaušinių gelbėjimo 

planas 

Po šimts morkų! Švenčių išvakarėse nutiko pats keisčiausias dalykas! Kiškių mokyklos puošmena – 

magiškasis   auksinis kiaušinis tapo juodas kaip anglis...  Mokytojams kiškiams net ausys susiglaudė, nes taip 

nutinka pirmą kartą! Išmintingų kiškių knygose parašyta, jeigu kiaušinis kada nors taps juodas, vadinasi 

šventei gresia didelis pavojus! 

Pasirodo nagus čia prikišusi gudruolių lapių šeimyna. Ji jau seniai rezga kerštingą planą, kaip sugadinti 

gražiausią šventę, nes jų manymu lapės visada buvo ir bus geresnės už kiškius! Lyg to būtų maža, šventę 

nori sugadinti ir buvęs kiškių mokyklos mokinys – ilgaausis padauža Leo! Jis įkalbinėja lapes pavogti visus 

kiaušinius,  o tada šventė visiškai išnyks. Kiškių mokykloje visiškas sujudimas! Kas benutiktų  –  šventė 

privalo būti išgelbėta!  Bet ir šioje vietoje atsitinka bėda – nuo tada, kai didysis kiaušinis tapo juodas, visi 

kiškių mokyklos mokiniai ir mokytojai prarado savo super galias! Dabar visi kiškiai privalo pasikliauti tik 

savo širdimi ir protu, kad sugebėtų pergudrauti lapių šeimą! 

Kad ir kaip būtų keista, visas šis gudrus šventės panaikinimo planas nepatinka lapiukui Ferdinandui. Jis 

vienintelis iš visos gudruolių lapių šeimynos yra kitoks – jam patinka didžiulės šventės, jis nenori, kad jos 

išnyktų, todėl susidraugauja su geriausiu kiškių mokyklos mokiniu Maksu ir pasiūlo savo pagalbą! Bet... Ar 

gali kiškiai pasitikėti lape? Gal tai dar vienas labai gudrus lapių planas? O gal verta patikėti Ferdinandu ir 

išgelbėti artėjančią šventę? Kas pasakys, kaip pasielgti teisingai? 

Kvapą gniaužiančių nuotykių ir pavojų kupina animacinė istorija „Kiškių mokykla. Kaip išgelbėti Velykas“ 

apie nepaprastai svarbų tikslą, tvirtą draugystę ir pasitikėjimą vienas kitu kino teatruose nuo  sausio 13 

dienos. 

„Kiškių mokykla. Misija „Kiaušiniai“ („Rabbit Academy. Mission Eggpossible“) 

PREMJERA LIETUVOJE : 2023 01 13 

REŽISIERIUS:  Ute von Münchow-Pohl 

VAIDMENIS ĮGARSINO: 

AMŽIAUS CENZAS: V 

FILMO TRUKMĖ: 76 min. 

ŽANRAS: nuotykių animacija 

ŠALIS: Vokietija 

ANONSAS: https://youtu.be/Iw9uN2aDL4A 

Bilieto kaina 5 Eur. 
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