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Skyrelis „NAUJIENAI“
„LINKSMŲJŲ BUROKĖLIŲ“ APDOVANOJIMAI
Trečiadienį (balandžio 6 d.) dienos centre vyko smagus renginys: „Linksmųjų burokėlių“
apdovanojimai. Mums buvo tikra staigmena - paslaptingas renginys, apie kurį nieko nežinojom.
Scena iš laikraščių ant kurios buvo nedrąsu lipti, bet užlipus nesinorėjo nulipti. Esam skirtingi
jaunuoliai, asmenys, todėl gavom skirtingas nominacijas. Tai buvo kaip mūsų vertinimas. Gauti
naudinga, kad daugiau eitume, darytume, stengtumėmės. Visi draugai džiaugėsi tuo apdovanojimu.
Labai ačiū už diplomus tiems, kas darė, tiems paslaptingiems žmonėms.
Jurgita Z.

TEATRO ŠVENTĖ „MŪZŲ GLĖBYJE“
Šiltą balandžio 7-osios dieną važiavome į Jurdaičius
atiduoti savo šilumą, energiją per vaidinimą:
,,Tarptautinis daržovių seimas“, o kiti jaunuoliai vaidino
kaip gėles sodina. Trys saulės buvo. Paskui gėlių žiedus
mėtė. Žiūrėdamas vaidinimą galvojau apie laikraštį, ką
reiks parašyt. Paskui vyko apdovanojimai. Direktorė nuėjo
paimti. Biški jaudinomės, kad nepamirštumėm žodžių. Kai
ant scenos užlipom dingo jaudulys. Su linksma daina
grįžom į dienos centro kiemelį. Mums padėti vaidinti vyko
keli savanoriai. Vaidinimu siekėm parodyti save kitiems ir
pažiūrėt kaip kiti stengiasi, pasigaudyt minčių. Siekėm,
kad visi skaniai valgytų daržoves.
Kastytis V.

ŠIAURIETIŠKAS ĖJIMAS SU TRENERE
Balandžio 15 dieną susibūrėme kiemelyje, norėdami pasimėgauti gražiu rytu, pakvėpuoti
grynu oru, pabūti drauge bei pasimankštinti. Šiaurietiško ėjimo lazdos buvo puiki priemonė visa
tai įgyvendinant. Pažvelkime, kokie buvo jaunuolių įspūdžiai:

Žilvinas

„Pasivaikščiojau ir parėjau. Normaliai. Kad reikėjo eit,
kad liepė eit, tad ir ėjau. Nu atsipalaiduoji. Laisvai,
ramiai. Tikrai pirmą kartą.“

,,Patiko, patiko pabandyt. Jeigu dar atvažiuotų, eičiau dar bandyt.
Pirma reik išmokti vaikščiot. Pirmą kartą neišmokstama. Man tai
sunku. Parodė keletą pratimų, kaip reik daryt su lazdom. Buvau
susirūpinęs, kad galiu pavirst, kad kiti neužmintų ant kojos man.“

Deivydas

EUROPOS DIENA
Gegužės 9 dieną visa Europa mini žemyno valstybių vienybę simbolizuojančią šventę.
Mes taip pat pirmadienio popietę praleidome linksmai - švęsdami Europos dieną Kuršėnuose.
Štai kelių jaunuolių mintys apie šventę:

Renata

„Man patiko piešti paukštuką – pakabuką. Patiko,
kai maža mergaitė šoko pagal muziką ir kiti žmonės
šoko du šokius. Gera muzika, linksma, įdomu.“

„ Buvo mados šou iš laikraščių. Buvo tokie batai ant kulniuko iš dviejų
pusių su diskais. Patiko tie burbulai, tokie užburiantys. Patiko, kai
Ričardas buvo apsirengęs policininko kepurę ir skydą. Patiko su visa
kompanija būt. Šventė nebloga. Reikia daugiau važiuot, pasižmonėt,
susipažinti su kitais žmonėmis. Šaunu, puiku, kad būtų daugiau kelionių.“

Jurgita

„Šokiai patiko airiški, kur šoko. Dainos patiko, kur
dainavo, kur mokėjau dainuoti, dainavau kartu.
Linksma nuotaika. Burbulus leisti patiko.“

Bronius

Ričardas
„Man patiko tas skydas, ten
kaip būn apsigint. Policija tur.
Kaip policininkas jaučiaus.“

DIRBTUVĖS DAUGĖLIŲ DIENOS CENTRE
Vieną karštą dieną nusprendėme važiuoti į vaikų dienos centrą „Eterna vita“ išmokyti vaikus
meno kūrinių. Vėrėme angeliukus iš karoliukų, puošėme šaukštus iš modelino, darėme
įvairiaspalves apyrankes iš siūlų. Dauguma vaikų noriai dalyvavo veiklose. Labiausiai jiems patiko
verti apyrankes. Mergaitės buvo drąsesnės nei berniukai. Pastebėjom, jog vaikai laukė svečių,
naujų draugų, norėjo su mumis bendrauti. Tai šilti žmogučiai, kurie mus išlydėjo su dovanomis ir
balionais. Nesitikėjom gauti dovanų. Buvom maloniai nustebinti. Norėtume dar kartą susitikti ir iš
jų kažko naujo išmokti.
Renata V., Jurgita Z.

ORIENTACINIAI ŽAIDIMAI ( Su draugais smagiau...)
Saulėtomis pavasario dienomis vyko orientacinis žaidimas, tiesiog, pasibuvimas su Šiaulių
Valstybinės kolegijos studentais, Lauryno Ivinskio gimnazijos mokiniais, savanoriais iš vaikų
globos namų ir Šiaulių rajono atviro jaunimo centro projekto: „Idėjoms – žalia šviesa“ metu. Visi
lakstėme žalia pieva, nes norėjome gražiai sužaisti smagų žaidimą atlikdami užduotis bei ieškodami
pasikavojusių lapelių su žodžiais. Mes su jaunimu gerai sutarėme, pasidalinom energija, idėjom, tad
toliau dekim gerą šviesą ir susitikim per kitą gražų susibūrimą.
Kastytis V.

KASTYČIO ĮSPŪDŽIAI VILNIUJE
Su mama buvau dienos centre Vilniuje pasiklausyt seminaro,
kaip kiti centrai gyvena. Parodė savo įstaigų nuotraukas. Sužinojau,
jog jie važiuoja į keliones, keliauja dainuoti, lanko baseinus, eina į
turgų ir už savo pinigus perka maikes, daržoves. Eina su
darbuotojais. Įstaigoje savanoriauja daug lietuvių. Buvo smagi
kelionė.
Kastytis V.

SVEČIUOSE PAS BIČIULIUS
Birželio 10 dieną apsilankėme Žagarėje, kur vyko susitikimas „Draugystės šypsena“.
Buvome maloniai sutikti. Pažiūrėkime, kokius įspūdžius parsivežė mūsų jaunuoliai:

Kastytis

„Susipažinau su draugiškais draugais. Jie
buvo šilti, atidavė savo draugystę mums.
Per žaidimus susipažinau. Verta dar sykį
važiuoti. Lijo, bet vis tiek nuotaika buvo
linksma.“

„Gerai. Mėčiau
kamuoliukus.
Laimėjom. Meška
atrodė kaip gyva.
Gyvūnų daug buvo.
Traktorių mačiau.“

Arūnas

Ingrida

„Smagu buvo. Mačiau gyvūnų ragus.
Mačiau lokį. Man linksmai buvo.
Žaidėm su tais lankais. Žinau, kad ten
buvo du Jonai. Reikėjo „minkyti
tešlą“. Kelionė buvo mūsų viltis ir
draugų, kur važiavo. Viltis –
draugystė. Dar norėčiau važiuoti.“
„Man patiko tie stumbrai,
nes didelės galvos. Baldai
su ragais padaryti patiko.
„Į Žagarę... Kažkokius
Norėčiau namie turėt.“
namus mačiau. Ten
liepė apsirengt pilką
kepurę, paltą kažkokį.
Patiko važiuoti į
Žagarę.“

Bronius

„Gerai. Buvo ragai,
gyvūnai. Linksmas.
Mėčiau kamuoliukus.
Patiko. Nešalta...
striukę turėjau.“

Toma
Marius

MUMS SMAGU, KAI SPORTUOJAME KARTU
Birželio 22 d. vyko sporto šventė, kad kiti žinotų, jog mokam sportuoti ir sportas reikalingas,
nes sportas – sveikata. Užduotis vykdėm: Bronius pravedė mankštą visiems; mėtėm kamuoliukus į
nupieštą taikinį; paskui lėktuvus mėtėm, kuriuos reikėjo pataikyti pro lanką; reikėjo greit apsirengt
švarką ir kepurę. Mums patiko visos užduotys, nes norėjome pažaisti, smagu išvažiuoti į gamtą. Po

žaidimų ieškojom pagalių, kad laužą galėtume užkurti ir dešrelių išsikepti. Daug lakstėm lakstėm, tad
panorom pasistiprinti. Visi gavom medalius, kad gerai padarėm užduotis. Medaliai buvo barankos.
Šventė buvo gera, smagi.
Mantas G.

SKANUMĖLIS (niammmm...)
Vasarai įsibėgėjus prie Taikos ežero kepėme zefyrus, nes norėjome pasisaldinti dieną. Zefyrai
buvo saldūs kaip medus. Po saldžių skanėstų visi norėjome atsigerti. Prieš pradedant kepti truputį
pažaidėme su vandeniu: į jį mėtėm ryžių balionus, į puoduką sėmėme vandenį ir pylėm į kitą bliūdą.
Su vandeniu buvo smagu žaisti, nes galėjome atsigaivinti, taškėmės. Zefyrai jėga, valgysim visada
su jaunuoliais drauge!
Kastytis V.

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“
RECEPČIUKAS
Sumuštiniai su burokėliais
Jums reikės: virtų burokėlių, batono, fermentinio sūrio
bei įvairių prieskonių: pipirų, druskos, citrinpipirių, česnako ir
aliejaus.
Kaip pagaminti: Virtus burokėlius supjaustyti riekelėmis ir juos sudėti į skardą, išklotą
sviestiniu popieriumi. Apibarstyti prieskoniais ir apšlakstyti aliejumi. Kepti apie 25 min. orkaitėje
200 laipsnių temperatūroje. Ant batono riekelių uždėti atvėsusius burokėlius bei griežinėlį sūrio.
Sumuštinius kepti 200 laipsnių temperatūroje, kol sūris išsilydys. SKANAUS!

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

Liepos mėnuo bus truputį šiltas, truputį
šaltas. Tai priklausys nuo saulės, kurią uždengs
debesys. Temperatūra pakils iki 23 laipsnių
šilumos. Numatomi trumpalaikiai lietūs. Yra
tikimybė, jog pakils stiprus vėjas, bus stiprus
lietus,
tad
išskleiskite
skėčius,
kad
nesušlaptumėte. Kartais išgirsime dundulį, bet
išsigąsti nevertėtų.
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