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Skyrelis „NAUJIENAI“

INGRIDA – „Mezgiau tokį kaip lankelį. Darže roviau
svogūnus Silvai. Silva apsidžiaugė ir sakė, kad šaunuolė esu.
Serbentus skabiau. Linksmos...“

Kokios atostogos
be vasaros
nuotykių?
Pažvelkime, ką
įdomaus nuveikė
mūsų jaunuoliai
atostogų metu.

BRONIUS – „Klaipėdoj važinėjaus su mašinike
tokia žema, visai žema. Iš pradžių palengva, paskui greičiau.
Pas sesę su keltu kėliaus į kitą pusę. Ėjau ten, kur šokinėj delfinai.
Mane aptaškė. Aš filmavau ir aptaškė. Gimtadienį švenčiau. Trimerį,
kepurę, karolius (vyriškus) gavau.“
RENATA – „Pirma kambariukai. Paskui pasivaikščiot.
Pasėdėjau ant suoliuko. Per gimtadienį valgėm tortinį ledą. Siūlų
nupirko. Bandžiau megzti, bet nerti man maloniau. Ėjau prie
kompo.“
NERINGA – „Prie jūros,
stovykloj buvau. Buvo talentų šou.
Buvau talents. Dainavau. Šokau su
savanoriais. Su mamyte buvau
stovykloj. Patika.“

KASTYTIS – „Po festivalius varinėjau.
Klausiau muzikos Naisiuose. Paskui Žagarėj buvau,
vyšnių šventėj.“

ARŪNAS – „Futbolą žaidžiau su Donatu ten stovykloj.
Savanoris. Piešėm ant akmenų. Maudžiaus. Šalts vanduo buvo. Su
kūminu,
mama buvau. Vaišės buvo.“

GIEDRĖ –
„Tuoli, tuoli...
Jūra... Žuvį...
Bliumpt (bus
ateity).“

MARIUS
„Prie jūros... Maudžiaus... Plaukiau...
Mama, tėtis... Namuose – liuli,
liuli...“

VIDMANTAS – Namuose. Su
kompiuteriu žaidžiau. Išeidavau
pasivaikščioti į lauką. Buvau
šventėje. Nepamenu kokia šventė.

GINTARĖ – „Namuose sėdėjau. Su mama žaidžiau su
kortomis. Važiavau į Palangą. Ekskursija. Daug žmonių. Maudžiaus
jūroj. Picą su svogūnais valgiau. Didelę. Buvo atsigert
kokokolos.“
VITALIJA – „Gulėjau. Su
mama buvau. Kavą gėriau.“
RASA –„Namuose.
Mamai padėjau. Pas ciocę,
pusseserę buvau.“

ŽILVINAS
„Namuose.
Pailsėjau.“

RAMUNĖ – „Normaliai. Padirbau, paravėjau ir
pasideginau. Šiluvoj buvau su močiute. Nebuvo kada ilsėtis.“
DEIVYDAS – „Išvažiavau pas senelius. Rinkau obuolius.
Paskui kūma išsivežė į Klaipėdą pabūti. Puskė buvo. Kūma
sugalvojo akmenis nunešt už namuko.“

ALFONSAS –

„“

MANTAS G. – „Namuose buvau. Seneliams padėjau. Ėjau laistyt daržą,
nes buvo išdžiuvęs. Greit prabėgo. Gal biški tik pailsėjau.“
TOMA – „Vasarą? Neatsimenu.“

PLENERAS „SAULĖS MIESTE“
Rugsėjo 16 d. dalyvavome plenere „Saulės mieste“. Susirinkę turėjome parodyti savo
kūrybiškumą. Piešėme po vieną ir grupėje. Piešėme įvairius Šiaulių mieste esančius objektus,
motyvus: metalinę lapę, ežerą, auksinį berniuką, bažnyčią, mašiną. Pirmą kartą apsilankėme prie
Rėkyvos ežero. Patiko pabūti ten, pasigrožėti gamta. O vėliau, susėdus ratu, vyko apdovanojimai.
Gavome diplomus ir bendrą visų nuotrauką. Keli dalyviai buvo apdovanoti už kruopštumą.
Ramunės piešiniai buvo įvertinti geriausiai, todėl gavo dovanų kuprinę. Ji sakė, kad yra
laimingiausia, nes gavo kuprinę. Nuostabiai, smagiai buvo praleista diena.
Ramunė Š., Mantas G., Bronius B.

MUMS JAU 6 METAI
Rugsėjo 1-oji mums ypatinga diena – šventėme nuostabų įstaigos, kartu ir mūsų, gimtadienį. 6
metai kaip esame kartu. Šventė prasidėjo linksmai, su užduotim: klijavome ant papkės didelį skaičių
6 iš popieriukų bei sakėme palinkėjimus. Kepėme dviejų aukštų šventinį tortą. Darėme nuotrauką iš
žmonių 6-to formos. Taip pat, bandėme paleisti aitvarą su linkėjimais. Nepavyko, bet tikime, kad
kitą sykį pavyks. Šventė baigėsi šokiais.
Kastytis V.

ĮSIBĖGĖJA PROJEKTAS „NEĮGALIŲJŲ JAUSMŲ SPALVOS“
Rugsėjo 13 d. vyko parodos atidarymas: piešinių ir mūsų darbelių. Per piešinius buvo
bandyta parodyti mus, mūsų mintis, ką mes galvojame, kaip kalbame, mūsų emocijas žmonėms,
kad suprastų, kokie mes esame. Lankytojų nuomone visi paveikslai buvo gražūs. Kiekvienas
džiaugėsi piešiniu apie save. Pasak Renatos, „Kastyčio piešinys – šviesulys, margumynas, šiluma.“
Parodos atidarymo metu grojo meno mokyklos mokiniai su ta didele dėže (kanklėmis),
armonika, dainavo. Renginio metu visi galėjo pasivaišinti mūsų iškeptu skaniu morkų pyragu.
Dėkojame visiems, kas buvo susirinkę bei meno mokyklos jaunimui už bendradarbiavimą.
Renata V., Ingrida K., Kastytis V.

„SPROGDINAME“ BAIMES
Rugsėjo 19 d. Dienos centre svečiavosi socialinio darbo studentai iš Šiaulių valstybinės
kolegijos Sveikatos priežiūros fakulteto. Jie padėjo įgyvendinti vieną iš projekto „Neįgaliųjų
jausmų spalvos“ veiklų. Susitikimo metu „šaudėme“ baimių ir neigiamų stereotipų apie
neįgaliuosius balionus, iš to sukurdami piešinį. Pažiūrėkime, kaip sekėsi jaunuoliams:
„Paimu, metu ir pataikau su strėlike.
Išbėgo rašals geltons kaip saulė,
raudonas kaip kraujas, baltas kaip
megztinis. Patiko, kad išbėgo.“

„Viskas buvo gražu, balionų
spalvos gražios. Norėjau
pataikyt, bet nepataikiau.
Svečių buvo iš Šiaulių.“

„Gerai mėčiau.
Dažai išsitaškė, kad
nupieštų lentą.“

Lukas

Giedrė
Ingrida

„Laukuo... Pūūūf...
Šiaulių... Kavos... Aš
du...“

Arūnas
„Nepataikiau. Gal reikėjo
smarkiau mesti.“

Mantas G.

Renata

„Patiko mėtyti į balionus.
Plojau, kai pataikė, nubėgo
ir išsitepliojo. Dažai bėg,
dar bėg, tas geras.“

