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TEATRŲ ŠVENTĖ „MŪZŲ GLĖBYJE – 2018“
Balandžio 6 d. vykome į respublikinę teatrų šventę „Mūzų glėbyje – 2018“, kuri vyko
Jurdaičių socialinės globos namuose. Per dvi dienas trunkančią šventę kolektyvai parodė
įvairių autorių scenizuotus kūrinius, todėl norime su Jumis pasidalinti patirtais įspūdžiais:

„Man patiko ten vaidint. Jauduliuks visada
būna, reik susikaupti. Kitais metais
važiuosiu vaidint. Man patiko, kaip kiti
vaidino, kaip laišką rašė, gal kokiam
žmogui rašė, gal mamai. Patiko, kur šeima
vaidino, kur senelis išvažiavo. Aš dovanų
ėjau paimt – iš medžio statulėlę.“

„Patiko, kur šeima. Įdomiai
biški. Juokingai parodė. Aš
vaidinau karalių. Linksmas,
kai dukrytė gimė. Blogoji
fėja buvo ir liūdnas buvau.“

Mantas G.
„Gavom spygliuotį, skanų
dalyką, padėką. Smagu,
kad galim išvažiuot.“

„Jurdaičiuose viskas gražiai.
Man tik suėmė juokas iš
vienų, kur buvo pirmieji.
Aplinkui ėjo ir trypė, darė
traukinuką. Stipriai tarkšt
tarkšt trypė.“

Ingrida

„Apsisukau –
taip ir šokau.“

Bronius

Kastytis

Toma

TEŠKU, TEŠKU, BUGI, BUGI...
Gegužės 9 d. Kuršėnų miesto centre paminėjome šeštąją Europos dienos šventę, kur
vyko įvairios akcijos atrakcijos, bet apie tai daugiau papasakos mūsų lankytojai:
Renata – „Daina nepatiko, šokiai patiko. Kur ėjom prie
tų vandenų, kai daug... fontano. Sušlapinom draugą. Mariuks,
kad linksminos, šlaps, šlaputėlis. Šoko ulialia. Įdomiau buvo
šokiai pokiai. Ėjom tešku tešku. Vaišino. Bernas čiūkšt čiūkšt,
strykt strykt. Mums buvo linksma, kad Mariukui buvo linksma.“
Lukas – „Į šventę. Vanduo buvo. Labai geras vanduo.
Taškės – šakšt. Aš neapsitaškiau. Mačiau, kaip žmonės gražiai
šoko.“
Mantas G. – „Dainininkė buvo, miuziklą dainavo. Apie
ožiuką šoko, tautinius šoko. Daug mugių buvo. Buvo labai garsi
muzika, viskas girdėjos.“
Bronius – „Europos diena... Filmavau, kaip vanduo bėg. Likom sausi.“
MARIUKAS savo įspūdžius įamžino ant
popieriaus:

"
„Linksmi draugai“
„Fontanas“

BUVOME BENDRI
Gegužės 19 dieną Kuršėnuose vyko Šiaulių regiono dainų ir šokių šventė „Vardan tos...“.
Jau nuo ankstyvo ryto kuršėniškiai ir miesto svečiai rinkosi į Lauryno Ivinskio aikštę, kurioje
vyko tautodailininkų, amatininkų, knygų mugė. Motorizuotų priemonių parade dalyvavome ir
mes:
„Dėdis žiūrėjo, kaip vaikštom, žiūrėjo,
kaip pasipuošę. Turėti draugą. Puošėm
autobusą su gėle, su raidėm (įstaigos
pavadinimas), maikės žalios buvo,
skėčiai, kepurės.“

Gintarė

Neringa

„Šventėj, eisenoj buvau. Muzika
grojo per kolonėlę. Rankom
mojavau. Smagu buvo būt.
Įdomu buvo pasiklausyt, ką kiti
kalbėjo.“

EKPRESYVUS ABSTARKCIONIZMAS
Gegužės 22 d. Įstaigos lankytojai dalyvavo Šiaulių miesto savivaldybės globos namų
padalinyje ,,Goda" organizuojamame plenere „Ekpresyvaus abstarkcionizmo pėdsakais".
Dalyviai turėjo galimybę išbandyti įvairias piešimo metodikas, apie kurias daugiau papasakos
ten dalyvavę jaunuoliai:
Ramunė – „Staigiai sukas, o čia tuo staigiau
kratyt dažus. Staigiai sukas, nebežinau, kokią spalvą
taškyt, galva susisuko. Gaila mano antro piešinio
nėra. Reikėjo iš gamtos išsirinkti ir nupiešti vietą.
Dangus, keliuks, krepšinis, kur met kamuolį,
suoliukai. Pieštukinė (dovana).“
Bronius - „Kaip dėžė, gili dėžė. Ranką
padedi ir suki. Dažus dedi ir kaip rutulį nupieši.
Aparats ištaško dažus. Tik dėžė paliek murzina nuo dažų. Aš įvertinau ramunės piešinį, daug
taškų – 100 balų. Aš (piešiau) kaštonus. Ten
gražiau, vaizdas žalesnis, vaizdas geresnis. Su
teptuku. Diplomus (dovana).“
Mantas G. – „Šiauliuose buvom. Piešėm
piešinius, draugavom, šnekėjom. Reikėjo piešti
linijas, tiesiai linijas. Piešiau ant suoliuko.
Dangų, medžius mačiau. Drobė (dovana).“
Lukas – „Nupiešiau medį, eglę, debesėlį.“

PIEŠINIŲ PARODA „NEĮGALIŲJŲ JAUSMŲ SPALVOS-2“
Gegužės 30 d. seimo II rūmų parodų galerijoje buvo pristatyta viešosios įstaigos „Dienos
centras sutrikusio intelekto asmenims“ ir Kuršėnų meno mokyklos įgyvendinto projekto piešinių
paroda. Nuostabūs piešiniai - praėjusiais metais įgyvendinto projekto „Neįgaliųjų jausmų spalvos“
rezultatas. Parodos atidarymo dieną turėjome galimybę pasivaikščioti po seimą, kur pasigrožėjome
eksponuojamais paveikslais, pamatėme sales su kėdėm, kur aukštai sėdi visi seimo nariai. Daug yra
seimo žmonių, kurie sėdi, visokius darbus daro, popierius tvarko, su žurnalistais kalbasi. Įsijautėme
į seimo narių darbą – Rasa daužė metalinę lėkštę su plaktuku, kiti bandė vesti posėdį. Iš arčiau
susipažinome su keliais seimo nariais, tame tarpe ir su Ramūnu Karbauskiu.
Ingrida K., Bronius B., Mantas G.

ŠYPSENA – GERIAUSIA DOVANA
Birželio 15 d. dienos centre šventėme šypsenos dieną. Mūsų šaunuoliai vyrai – Bronius ir
Lukas, pasipuošę skrybėlėmis, visiems dalino medalius su šypsenomis. Reikėjo išsirinkti šypseną ir
prisisegti, kad būtume draugiški, linksmi. Vėliau lauke su spalvotomis kreidelėmis piešėme veidus
su šypsenomis.
Ingrida K.

SPORTO ŠVENTĖ - PAJUDAM, PAJUDAM, PAJUDAM
Birželio 13 d. visi važiavome į Taiką, prie ežero, kur vyko varžybos, įvairios estafetės: mėtėm
kamuoliukus į indą, gaudėm plastmasines žuvis, mėtėm kamuolį į krepšinį bei reikėjo sujungti ir
išardyti iš plastmasinių detalių sujungtą grandinę. Sportavom, kad sveiki gyventume. Taip pat
mokinomės šokti gamtoje. Pajudėję, pasportavę ėjome parsinešti pagalių ir užsikūrėm laužą.
Kepėme zefyrus. Bum bum bum, smagiai pasportavę su muzika, visi keliavome namo.
Mantas G., Kastytis V.

