DĖKINGUMO NIEKADA NEBUS PER DAUG
Rugsėjo 21 d. vyko dėkingumo diena. Reikėjo rinkti kankorėţius ir iš jų sudėti frazę
„Dėkingumo diena“. Bėgome aplink stadioną ir leidom aitvarą. Bėgome, nes norėjome, kad
aitvaras pakiltų aukštai į dangų. Bronius apibėgo vieną ratą ir viskas, pavargo. Aitvaras buvo
spalvotas – mėlynas, morkavas, raudonas ir ţalias. Norėjome pabandyti aitvarą paleisti, kad
ţmonės pamatytų. Aitvaras panašus kaip į lėktuvą. Norėjome paleist mintis, ţodį „AČIŪ“ ir
perduot visam pasauliui, ţmonėms, kad visi elgtųsi draugiškai, dėkotų.
Bronius B.,
Kastytis V., Ingrida K.

FOTOGRAFIJOS PARODA
Turėjome galimybę aplankyti Kuršėnų kultūros centre eksponuojamą fotografijų parodą
„Ypatingas groţis“. Nuotraukose matėme Aureliją, savo draugę. Buvo baikeris su neįgaliojo
veţimėliu, o kitas baikeris – su šautuvais. Kaţkoks ţmogutis išsiţiojęs. Taip pat, moteris buvo
veţimėlyje, vienas šunelis ant kelių, o kiti prie veţimėlio. Nuotraukose buvo neįgalieji draugai,
kurių nepaţįstu. Mums patiko. Jie parodė save, kokie yra. Kaip yra, taip yra. Koks yra, toks yra
ţmogutis. Galima bendraut.
Renata V.

YPATINGAS SUSITIKIMAS SU POPIEŽIUMI
Rugsėjo 23 d. Kaune, Popieţiaus aukojamose šv. Mišiose dalyvavo keli dienos centro
lankytojai ir darbuotojai, o kiti popieţiaus atvykimą į Lietuvą stebėjo per televizorių, tačiau visi
su dţiaugsmu pasidalino įspūdţiais su draugais:
„Popiežių mačiau Kaune. Jis po visus
žmones važinėjos. Aplankė žmones,
lietuvius. Paskui kalbėjo. Ten vyko mišios.
Lauke buvo. Nesu matęs to žmogaus.
Mojavau, bet nusisuko. Ten dainavo dar
kaip choras, giedojo.“

Bronius

Mantas G.

„Kėdes vežėmės su
baba. Daug žmonių
labai buvo. Daug
pareigūnų buvo.
Prižiūrėjo viską.“

Ingrida

„Kelionė pas popiežių patiko.
Pirmą sykį mačiau.
Svarbiausia, kad įleido.“

Kastytis

„Popiežius
meldės už
žmones, už
mane.“

Toma
„Tūkstančiai žmonių buvo.
Meldės. Per pirmą kanalą mačiau
popiežių. Mačiau Pranciškų. Jis
nelietuviškai kalbėjo.“

IŠVYKA Į JURDAIČIUS
Rugsėjo 28 d. vaţiavome į Jurdaičius, į viktoriną „Išminties kraitelė“, kurios simbolis buvo
pelėda. Ţiūrėjome, kaip tenais uţduotis atlikinėjo. Komandos buvo iš Jurdaičių, Dūseikių,
Linkuvos ir Jovainių. Kiekviena komanda prisistatė ir pradėjo uţduotis vykdyt. Reikėjo atspėt,
kokie paukščiai, kokie futbolininkai, Lietuvos prezidentai (Adamkus, Brazauskas, Smetona,
Paksas, Paulauskas) buvo, muzikinės uţduotys, kai reikėjo atspėt, kokia daina. Mįslės dar buvo.
Laimėjo komanda – „O lia lia pupytės“. Reikėjo atspėt mįslę svečiams ir duodavo prizą. Bronius ir
Marius gavo po molinę pelėdą ant pagaliuko. Klausimai buvo vidutiniški, kelis atsakymus ţinojom.
Bronius B., Deivydas P., Mantas G.

IR MES TEN BUVOME...
Rugsėjo 29 d. dalyvavome rudens ir gėrybių mugėje – Jomarke. Iki tol visi įsijautę darėme
darbelius iš molio, karoliukų, vinių, modelino. Labiausiai mėgstami darbeliai ţmonėms buvo iš
modelino: katino, arklio, avies, obuolio ir angeliuko formos pakabukai bei sagės. Labai patiko, nes
nebuvo matę darbelių iš modelino. Dţiaugiamės, kad ţmonės įsigijo mūsų darbelių.
Bronius B., Kastytis V., Mantas G.

„KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“ Skyreliai“
RECEPČIUKAS
„Krabų lazdelių užtepėlė“
Jums reikės: 2 indelių juodųjų ikrų, 200 g. krabų lazdelių, majonezo ir česnako pagal skonį,
batono.
Kaip pagaminti: Į dubenėlį suberkite juoduosius ikrus, sutarkuotas krabų lazdeles, įdėkite
majonezo, česnako ir viską gerai išmaišykite. Gautą masę tepkite ant batono. Batoną galima
paskrudinti orkaitėje. SKANAUS!

IŠMINTINGI ŽODŽIAI

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

Nuvalius nuo langų apnašas, kambaryje
tampa šviesiau. Išsivadavus nuo
neigiamų minčių, visas gyvenimas
nušvinta kitoje šviesoje.

Įpusėjęs ruduo nustebins graţiais
orais, kai švies saulė ir šildys gamtą.
Temperatūra pakils iki 20 laipsnių šilumos
ir uţsibus tol, kol baigsis „bobų vasara“.
Jai pasibaigus sulauksime šalto, vėjuoto
rudens. Po rudens ateis ţiema, bet ji dar
toli toli, todėl apie ją per anksti galvoti.

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“
 Vitalija pasakė:
„Bet tik tyliai. Aš noriu būti tyliai.“
 Neringa kalbėdama apie maistą pasakė:
„Sūrio nė biški neįduosi. Nemėgstu.“

Skyrelis „Darbuotojų kampelis“
TĘSIAME...
Štai atėjo, atriedėjo rudenėlis... Šis ruduo mums ypatingas, nes kartu su rudeninio vėjo gūsiu,
dienos centro darbuotojų gretas papildė daug nuostabių
darbuotojų, kurie praskaidrina dienos centro kasdienybę,
paįvairina veiklas savo naujomis idėjomis įvairiose amatų
veiklose.
Šiame laikraštuko numeryje pristatau keletą darbuotojų,
iš kurių net trys pas mus pradėjo dirbti šį rudenį. Taigi, taigi,
taigi, taigi... Pradedam...
Raimondas, medţio dirbinių dekoravimo specialistas.
Dienos centro vyrai jau ne pirmus metus su malonumu eina į jo vedamus uţsiėmimus, kiekvieną
kartą dţiaugiasi savo rankomis padarytais darbeliais.

Lankytojų mintys apie RAIMONDĄ:
Bronius – „Bendrauja, draugiškas, geras žmogus, linksmas, biški pajuokaujam. Padeda
dirbti, parodo kur deginti.“
Mantas G. – „Linksmas žmogus. Jeigu reikia padeda padeginti, parodo, kaip reikia. Geras
vadovas, pašnekam apie viską, kaip namuose sekas, ką veikiam.“
Deivydas – „Duod darbo – dirbu. Patink dirbt su medžiu. Deginam ant lentikių su aparatu.“
Gaunas menas nuostabiausias... Tai Rita, kuri supaţindina
lankytojus su įvairiausiomis popieriaus, plastiko dirbinių
technikomis, atskleidţia šių amatų subtilybes.
Lankytojų mintys apie RITĄ:
Arūnas – „Dirbam su vadove, gražiai dirbam.“
Mantas G. - „Gera vadovė. Dirbam, kalbam mažai. Aš
piešinį spalvinu.“
Deivydas – „Duoda darbo ir dirbu. Kartais pašnekam apie mokyklą.“
Darbuotoja – Aistė. Jos pagrindinė ir vienintelė misija yra supaţindinti lankytojus su
molio meno paslaptimis. Jos rankose molis atgyja, įgauna įvairiausias formas ir visa šia savo
patirtimi dalinasi su dienos centro lankytojais.
Lankytojų mintys apie AISTĘ:
Neringa – „Draugauju su Aiste. Dirbu lėkštę,
tėčiui lėkštę darau. Gerai sekas minkyt molį,
minkau su rankytėm.“
Arūnas – „Dalina molį, gėlikes darom, gerai lipdom.
Aistė mėgsta dirbt. Aistė gražiai apsirengus.“
Renata – „Šilta, gera, patinka Aistė. Padeda lipdyti iš
molio, dažyti molį.“
Rasos vedami uţsiėmimai laaaaaabai mėgiami jaunuolių. Kiekvienos veiklos metu
kartu su lankytojais gamina įvairiausius darbelius iš įvairiausių priemonių (vilnos ir t.t.).
Lankytojų mintys apie RASĄ:
Kastytis – „Šauni, gera, draugiška vadovė.
Užimtumo metu bandom gėlytes daryt.“
Neringa – „Būnam su Rasa, kalbamės. Aš šnekuos,
draugauju, bendrauju. Patink su Rasa būt.“
Arūnas – „Duod darbą, darom rožę. Linksma,
gražiai bendrauja, gražiai apsirengusi.
Patinka, kad yra nauja vadovė Rasa.“
Bertos padėjėjas X
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