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Skyrelis „NAUJIENAI“
NAUJI METAI - NAUJOS SVAJONĖS
Nauji metai atskubėjo, atlėkė kaip žaibas su perkūnijom, griaustiniais, primenančiais, kad
laikas pasitikt naujus metus su gera nuotaika bei naujais tikslais. Tad visi jaunuoliai kibome į darbą ir
kūrėme plakatą su mūsų svajonėmis. Pažvelkime, apie ką mes svajojame ateinančiais metais:
Kastytis V.
„Turėti kačiuką“
ir „apsipirkti.“
„Turėti
mašiną ir
papūgėlių“.

„Turėti ilgus plaukus“,
„būti draugiška“, ,,įsigyti
kvepalus“, „gyventi
sveikai“, „nusipirkti
kėdę“ ir „keliauti.“

„Būti mechaniku“
bei „turėti savo
ofisą.“

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Sausio 13 – tą dieną, norėdami gražiai paminėti
„išėjusius“ žmones, kur gynė mūs Lietuvą, uždegėme
žvakes prie kiekvieno įstaigos lango. Visi susikibę už
rankų dainavome dainą apie laisvę, tikėdami, kad daugiau
karo nebebus ir niekas nebežus. Laisvė tai laisva tėvynė,
kurioje gyvena gražūs, nuostabūs žmonės. Minint sausio
13 – tą dieną klausėmės pasakos ir deklamavome
eilėraščius apie šios dienos įvykius. Būkime laisvi!
Kastytis V.

„Noriu
kostiumo ir
kavos“.

„AČIŪ“ NIEKADA NEBUS PER DAUG
Vienas iš gražiausių lietuviškų žodžių yra „AČIŪ“, todėl mes sumąstėme pasidaryti
plakatą su šiuo žodžiu bei pasikabinti, kad matytume ir niekada neužmirštume pasakyti
„AČIŪ“. Pažvelkime, kaip jaunuoliai supranta žodį „AČIŪ“:
„Padėkoji tam žmogui, kuris
ką nors padarė, pvz.: atneša
maistą. Reikia sakyti AČIŪ,
kad būtų malonu kitam
žmogui“.

Deivydas

Gintarė

„AČIŪ kaip AČIŪ...
Kai pavalgai, tada
AČIŪ žmogui sakai.
Kai padarai darbą,
AČIŪ pasako kiti“.

„AČIŪ sakyt
vaikams,
mokytojai...“.
AČIŪ – „Mandagumo
žodelis yra. Kai duoda
valgyti, kitiems pasakau
AČIŪ. Kai būnu paslaugi,
darbuotojai pasako AČIŪ.
Nusiminu, kai man nepasako
AČIŪ“.

„Už gražias akis, už
gražius komplimentus
pasakyti AČIŪ. Turi
padėkoti, kai padaro
ką gero“.

Ramunė
Žilvinas
„Ačiū reik sakyt, kada
pavalgai. Už kavą, už
sūriukus sakom AČIŪ.
Reikia padėkoti, kad
skanią gumą davė“.

Jurgita

Vitalija

DIDŽIAUSIAS PASAULIO TURTAS – MEILĖ
Laukdami vasario 14 dienos, mes ilgai ruošėmės šiai dienai: apklijavom dėžę širdelėm, ant jos
užrašėm žodžius susijusius su meile. Primetėm daug laiškų į dėžę, kurie Valentino paštu mus
pasiekė.
Vasario 14 dieną, mes klijavom širdeles draugams, kurias užklijavus parodėm meilę, dėmesį,
draugiškumą. Vėliau visi susirinkę dalinomės gautais laiškais. Gavus laišką buvome linksmi.
.

Nesitikėjom gauti tiek daug laiškų. Buvo malonu. Dar mėtėm kubą ir skaitėm klausimus, kurie buvo
surašyti ant kubo. Klausimai buvo susiję su meile, be kurios būtų blogai – pasikeistų pasaulis,
žmonės būtų pikti. Pasauly būtų chaosas. Meilė yra brangiausias turtas, todėl saugokime ją, nes ją
galima greit prarasti.
Mantas G.

RUOŠIMASIS „LIONS“ KLUBO RENGINIUI
Prasidėjus Naujiems metams visi ruošėmės „Lions“ klubo organizuojamam renginiui: piešėm
paveikslus ant drobės; siuvom angeliukus su linksmom šukuosenom; su kompanija kūrėm
auksinius, sidabrinius medelius iš karoliukų; kalėm vinis, sukom siūlais ir išgavom nuostabius
paveikslus bei t.t. Į darbelius sudėjom savo šilumą.
„Lions“ klubo atstovai yra nuoširdūs, šilti žmonės, nes kviečia dalyvauti renginy, daro gerus
darbus, dėl žmonių. Toliau taip varykit, padėkit kitiems. Ačiū, kad priėmėt mūsų darbelius, ačiū už
bendradarbiavimą ir draugystę.
Kastytis V.

ŽIEMA, ŽIEMA BĖK IŠ KIEMO...
Vasario 28 dieną laukėm sugrįžtant paukščių, pavasario, todėl šventėm Užgavėnes ir varėm
žiemą iš šio pasaulio. Ruošėmės nuostabiai šventei kepdami blynus, persirengdami žydais. Dienos
centro kiemelyje visi šaukėm: „Žiema, žiema, bėk iš kiemo“, žaidėm linksmus žaidimus, žiūrėjom,
kaip Morė nudegus nukrito. Tai reiškia, kad atbunda pavasaris, pavasario gėlės. O kiekvienas
teisingai atsakydamas į klausimą gavo po saldainį.
Kastytis V.

UŽGAVĖNĖS TĘSIASI
Mes Užgavėnes šventėme ne tik Dienos centre, o vykome į Šiaulius, prie Rėkyvos ežero.
Pažiūrėkime, kokius įspūdžius lankytojai parsivežė iš Šiaulių:
„Žydukais ėjau vaidint. Su
kauke buvau. Ugnis buvo,
Morę degino tenais.
Daugiau vaikai šoko,
kažkokį ratelį darė“.

Toma

Arūnas
„Kaukės...Užgavėnės...
Šventėm linksmai. Varėm
žiemą iš kiemo garsiai.
Mušos Lašininis su
Kanapiniu, kad žiemą
išvarytų. Linksma nuotaika
mano.“

„Žmonių daug buvo susirinkę
švęst Užgavėnes. Linksma šventė.
Šoko su kulnais (trypė). Buvo
daug žydukų su kaukėm. Baisios
kaukės, kad žiema išbėgtų“.

Rasa
Bronius

„Į Šiaulius...
Arbatą gėriau,
blynų valgiau.
Pakepti... Žydu
buvau. Bijojau
žydų. Su kauke
kavojomės. Šoko
vaikai“.

GRAŽIOS KAIP GĖLĖS
Žydėkite kaip šventės proga Jums teikiami gražiausių gėlių žiedai, būkite laimingos,
gerbiamos, mylinčios ir mylimos ne tik Kovo 8-ąją, bet ir visus metus. Sveikinimus, pavasarinius
gėlių žiedus ir skambias dainas siunčia mūsų vyrai!

