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ANGELŲ VALANDA KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJOJE
Naujiems metams prasidėjus iš popieriaus darėme angelus. Tai naujametiniai angelai,
savo rankom padaryti, kurie, tikimės, atneš mums šilumą, energiją, daug minčių ir kūrybinių
idėjų naujais atėjusiais metais. Kaip sekėsi daryti angeliukus, mums papasakos jaunuoliai:

„Pabuvom, pašnekėjom, ką mes veikiam
dienos centre. Draugai. Ingrida klausė
berniukų, kiek metų. Važiavom angeliukų
daryt. Saugo angeliuks. Kažkur dangui
yra. Reikėjo palinkėt naujų metų.
Palinkėjau sveikatos. Saldainių gavom.“

„Man nereikėjo padėt. Aš pats
iškirpau angeliuką. Aš pats
lanksčiau. Aš nieko nerašiau. Minčių
nebuvo. Parašiau vardą ir nupiešiau
gėles, debesis, saulę. Linkėjau
šilumos.“

Mantas G.
„Angelų valanda ten buvo. Ant
lapo nusibraižyti ir išsikirpti. Aš
nemokėjau daryti.“ Angelas
simbolizuoja – „laimę, stiprybę,
šilumą namams, kad nebūtų
šalta.“
„Angeliuką parodysiu
mamai su tete. Į savo
kambarį pasidėsiu.“

Ingrida
Bronius
Bronius

Lukas

FOTOGRAFUOJAME...
Dienos centro lankytojai džiaugėsi, jog galėjo dalyvauti fotografijos konkurse „Šypsokis
gyvenimui“. Deivydas teigė, jog geriau būtų, jeigu būtų „daugiau tokių konkursų. Įdomiau gyvent.
Geriau išeit po gamtą, pasidairyt į aplinką“. Bronius fotografavo gamtą „pušyne: medžius, lapus
ant žemės, Ventą“, o Kastytis pamatęs kelmą, sugalvojo padaryti tokią nuotrauką – ant kelmo
sudėti kojas. Fotografijos konkurso dalyviai gavo dovanų: „atšvaistą, dantų pastą ir puoduką“
(Arūnas). Visi džiaugėsi, jog „nuotraukos patiko žmonėms“ (Ramunė).
Ramunė Š., Deivydas P., Bronius B., Kastytis V.

„Rudeninė gamta“

„Auksiniai
batai““

SAUSIO 13-OJI
Sausio 12 d. paminėjome sausio 13 – ąją.
Šnekėjom apie tos dienos įvykius, skaitėme
eilėraščius. Dar spalvinom Lietuvos vėliavėles
iš popieriaus ir pasikabinom. Vėliavą
pakabinom už Lietuvą, kurią gynė lietuviai prie
televizijos bokšto.
Kastytis V.

MES ŽYDUKAI IŠ KURŠĖNŲ
Vasario 13 d. laukėm sugrįžtant paukščių, pavasario, todėl šventėm Užgavėnes ir varėm
žiemą iš kiemo. Kuršėnų kultūros centro kiemelyje šurmuliavo žydukai, vyko šokiai bei kitos
linksmybės, bet apie tai daugiau papasakos mūsų lankytojai:

„Mėtų arbata. Smagiai. Stebėjau,
kaip visi šoka. Smagiai išvijom
žiemą, jeigu dar neprisnigs iš
naujo. Smagi diena buvo.“

„Su Mariuku šoko Kanapinis.
Tokie balti, apvalūs blynai su
obuoliene.“

Kastytis

Bronius

„Morė buvo, Kanapinis. Liepė šokius šokti
apie ožkelę. Su Bronium šokom atgal ir
pirmyn, dar mešką uch, uch. Paskui rateliu
šokom. Ėjom pasivaišinti, arbatos gėrėm. Iš
kitur buvo velniai su ragais, ožkelė.“

Mantas G.

„Buvau užsidėjęs kaukę.
Didelė buvo kaukė, žmonių
buvo.“

„Ir mes šokom.
Babaisa. Ūūūf. Meška
uh, uh, uh. Aūūū.“

Giedrė
Lukas

LIETUVAI SVARBIOS DATOS: VASARIO 16 - OJI IR KOVO 11 - OJI
Metų pradžioje paminėjome Lietuvai ir mums, žmonėms, svarbias datas, t.y. vasario 16-ąją ir
kovo 11-ąją. Skambėjo dainos už gražią Lietuvą tėvynę, už tai, kad atgavome laisvę. Per skaidres,
didelį ekraną žiūrėjome vaizdus apie mūsų šalį, susipažinome su Lietuvos istorija – keliu, kaip
Lietuva tapo laisva ir nepriklausoma valstybe. Atsistoję giedojome giesmę – Lietuvos himną.
Kastytis V.

KASMETINIS LABDAROS RENGINYS
Vasario 23 d. „Lions“ klubo nariai pakvietė mus sudalyvauti labdaros renginyje, kuris vyko
Kuršėnų Jono Krikštytojo bažnyčioje. Čia žmonės pasidžiaugė mūsų darbeliais bei galėjo jų įsigyti.
Dainininkai dainavo sunkias (operines) dainas, tačiau dūmus į orą išleidus nieko nebesimatė. Viskas
pasimatė tik jiems išsisklaidžius. Dėkojame, kad galime draugauti su Jumis, „Lions“ klubo nariais.
Kastytis V.

SVEČIUOSE „GODA“
Pirmąją pavasario dieną dienos centre
apsilankė geri draugai iš Šiaulių, iš „Godos“,
kurie mums atvežė energijos per muzikinį
pasirodymą. Jie buvo išsikėlę tokį tikslą:
aplankyti 100 įstaigų, nes Lietuva tuo metu šventė
atkurtos valstybės šimtmetį. Tai gera idėja:
pasivažinėja, pamato kažką naujo, pralinksmina
kitus. Draugai grojo su barškučiais, ilgais kaip
dūda bei padainavo dainą – „nupirki man žirgelį“.
Visi buvome apdovanoti moliniais medaliais su
Lietuvos ženklu.
Renata V., Bronius B., Kastytis V.

STAIGMENA MOTERIMS
Kovo 8 – ąją dienos centro vyrai su dainomis, siurprizais ir gera nuotaika sveikino moteris ir
merginas. Pažvelkime, kokie buvo moterų įspūdžiai bei, kaip sekėsi vyrams ruoštis šiai šventei:
Ingrida – „Viskas buvo gražiai. Berniukai buvo balti kaip snaigės. Balti berniukai dainavo
„Ilgas kelias“. Vidmantas kažkatrą šokdino. Kai šokdino, tada viskas buvo linksmai.“
Renata – „Kastytis dainavo, Arūnas ir Deivydas grojo. Man patiko, kai Lukas ateina –
vedėjas. Vaišės – saldainiukai, arbata. Dar mus šokdino. Bronius gerai šoko lambadą. Bronius
liuks.“

Mantas G. – „Galėtų daugiau būt tokių renginių. Ruošėmės, stengėmės. Merginas nustebint
norėjome. Patenkintos – taip galvoju.“
Bronius – „Man buvo įdomu, nebuvo sunku. Šokis lengvas. Aš greit išmokstu. Linksmos tada
būn moterys, anom reik dėmesio.“

ŽEMĖS DIENOS PAMINĖJIMAS
Kovo 20 d. paminėjome žemės dieną. Kalbėjome apie gamtą, kad reikia ją saugoti, nes kitu
atveju visa gamta, žemė gali greitai išnykti. Mašinos daug dujų išmeta, klimatas šiltėja, todėl tirpsta
ledynai, o tai yra blogai. Reikia nešiukšlinti gamtoje, saugoti, mylėti ją. Minėdami šią dieną
spalvinome rankas, kad galėtume žemę apkabinti, kad mažiau terštume, kad žemė taptų saugi, graži,
švari. Rankos simbolizuoja, kad mes žemę mylim, o jas klijavom aplink žemės paveiksliuką.
Mantas G.

FILMUKO PREMJERA
Kovo 21 d. vyko filmuko pristatymas apie dienos centre vykdomas veiklas bei lankytojus. Visi
buvo pakviesti į filmuko premjerą, tad pažiūrėkime, kokie buvo atsiliepimai apie jį:
Mantas G. – Filmukas sukurtas, „kad tėvams parodyt, draugams, kurie nėra matę. Man
patiko, nes apie mus rodė. Man patiko į save žiūrėt, kaip dainuoju, kaip mankštą darau. Aš žiūrėjau
filmuką ir džiaugiaus. Buvau laimingas.“

