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Skyrelis „NAUJIENAI“

NAUJI METAI – NAUJI RATAI!
Nauji metai kaip nauji mašinos ratai. O mes dienos centre stengėmės gražiai kurti
plakatą: „Nauji metai – naujos svajonės“. Jaunuoliai svajojo, kad jų svajonės išsipildytų per
metus. Pažvelkime, apie ką jie svajoja:
Kastytis V.
„Tapti aktoriumi,
būti raumeningu ir
pamatyti filmų.“

„Būti gera.“

„Nuvažiuoti į
Palangą“ ir
„obuolių...“

„Gražiai
apsirengti.“

„Dirbti lentpjūvėje
ir turėti pinigų“ bei
„salotų ir plaukti.“

„Būti
čempionu.
“

SAUSIO 13-OSIOS PAMINĖJIMAS
Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos valstybinė šventė. Tai data, kuri atspindi
mūsų praeities įvykius. Susipažinkime, ką dienos centro jaunuoliai žino apie šią dieną:

Jurgita

„Nu kažkiek žinau. Vėliavą užkabinti. Reik laisvę ginti, kaip
kareiviai gynė. Mano mama man pasakojo. Man buvo devyneri,
bet aš nieko nesupratau, kad gynė, važinėjos tankai, daug
žuvusių. Žinios rodė, kaip ten šaudė, kaip seimas buvo
užgrobtas.“

Neringa
„Kad neinam į darbą. Kelt
vėliavą, kad reikia. Šaudė
raketos. Rusai su raketom į
Lietuvą.“
„Vėliavas
keliam, kad
šventė yra.“

Arūnas

„Armijos diena būdavo. Gynė
Lietuvą. Vėliava kabėjo, kad
parodytų Lietuvai dėmesį lietuviai.
Giedodavo giesmes už laivę.“

Ričardas
„Bo bum. Brrrr.
Puš, puš, puš.
Lietuva.“

Kastytis

„Bokštą užgrobė. Vėliavą
iškelt sausio 13-tą dieną,
kad žmones pagerbti, gal
tradicija tokia, kai tankai
sutraiškė.“

Giedrė

APSILANKYMAS NEĮGALIŲJŲ SPORTO KLUBE „ATGAIVA“
Sausio 14 d. turėjome galimybę apsilankyti Šiaulių rajono neįgaliųjų draugijos sporto
klube "Atgaiva". Džiaugiamės, jog galėjome susipažinti su jų vykdoma veikla, patiems viską
išbandyti bei puikiai praleisti laiką kartu. Štai jaunuolių įspūdžiai:
Toma – „Neringa kažką mėtė. Zuikius tuos.“
Bronius – „Gerai sekės. Ten Žaidžiau tenisą.
Ten po prakaitu žaidžiau. Buvau kiaurai šlaps.
Mačiau taures, kur laimėjo.“
Neringa – „Buvo draugų. Žaidžiau su
kamuoliu. Mėčiau kamuoliukus. Gerai sekės žaist.“
Mantas – „Patiko rankų laužimas. Laimėjau.
Stiprus sakė esu. Mėčiau tas raketes į tą, kur apvalus
yra ir daug skaičių. Patiko stalo tenisą žaist.“
Deivydas – „Puikiai. Pažįstamų buvo. Pašnekėjau. Žaidžiau tenisą su Bronium. Ėjau
rankų laužt.“
Ingrida – „Gerom nuotaikom. Viskas patiko.
Laiminga
buvau, džiaugsminga, kad apdovanojo, dėl gimtadienio.
Tokią puokštę padovanojo. Žaidžiau, mėčiau strėlikes.
Panašius į maišus mėčiau. Buvau linksma.“
Renata – „Aš tai buvau stebėtoja. Žiūrėjau, kaip
draugai žaidė, linksminos, juokės. Paskui pažiūrėjau
meno kūrinius. Pingvinus du gavau.
Net dainą sukūriau:
Du maži
pingvinai
eina
takeliu.“

O TAI BŪRĖM, O TAI TRYPĖM, MES IŠ KIEMO ŽIEMĄ GYNĖM
2016 m. vasario 9 d. dauguma jaunuolių važiavome į miesto parką, kur vyko žydų
susitikimas. Žydai, o mes kartu su jais dainavome žydiškas dainas. Matėm, kaip Morę degino.
Morė buvo graži, bet džiaugėmės, kad ją sudegino, nes tada pavasaris greit ateis. Paskui valgėm
blynus, kopūstus, šiupinį. Paskui važiavome į dienos centrą. Parvažiavę varėm žiemą iš kiemo
(„žiema, žiema, bėk iš kiemo“), šokom su barškalais, didelį triukšmą kėlėm, kad daugiau snaigių
nematytumėm. Į svečius buvo atvykusi būrėja ir jos padėjėja, kurios atvyko išburti sėkmę, laimę,
ar pasiseks, ar nepasiseks. Būrė iš kortų ir lempos (burbulo). Buvo tamsuuu... bet jaunuoliai tamsos
neišsigando. Visa diena buvo linksma.
Kastytis V.

LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENOS PAMINĖJIMAS
Ši diena buvo paminėta ir dienos
centre. Žiūrėjome filmą apie Lietuvos
nepriklausomybę, istoriją, atkūrus
valstybę. Iš lėktuvo matėm
vaizdus Lietuvos per kompiuterį.
Norėjome pažiūrėti, kaip atrodo
Lietuva dabar. Lietuva
pasirodė spalvota. Reikėjo
paminėti šią dieną, taip ir
padarėme.
Kastytis V.

KAS
MES?

MUZIKUOJAM, KONCERTUOJAM LIONS KLUBO RENGINY
Vasario 26 d. vykusiame LIONS klubo labdaros renginyje mūsų dienos centro
jaunuoliai turėjo galimybę groti kartu su Šiaulių miesto savivaldybės globos namų įkurtu
„Spalvų muzikos orkestru“. Susipažinkime, kokie buvo dalyvavusių jaunuolių įspūdžiai po
renginio:
„Bžžž“, „taukšt, taukšt,
taukšt.“

„Grojau su marakasu.
Čia reikėjo muzikai.
Kai grojo pianinai,
mušau į taktą.“

„Grojau su barškučiu,
barškinau, ritmą mušau.
Renginys, mamytės
buvo. Su draugais
grojau, su Arūnu. Faina
„Gerai sekės groti. Su
būgnais norėjau grot, o
grojau su barškučiu, su
trikampiu. Visi patiko
žmonės.“

„Susiradau naujų draugų. Laukiau kiekvienos repeticijos, nes
man patinka dainuoti. Atėjus koncerto dienai, truputį jaudulys
buvo, tačiau tą jaudulį užpildė „Godos“ jaunuoliai savo
bendravimu. Koncerto metu, kai visi salėje esantys žmonės
žiūrėjo į mus, aš jų žvilgsnių nemačiau. Įsivaizdavau, kad
tuščia salė ir tai tik paprasta repeticija. Įspūdžiais gyvenau
visą savaitę. Buvo ŠAUNU!

GERI DARBAI NELIEKA NEPATEBĖTI IR NEĮVERTINTI
Su nuotaika kūrėm medelius iš karoliukų ir piešėm su ta mintim, kad įsigis žmonės
paveikslų. Džiaugėsi žmonės mūsų darbeliais. Parodėme savo darbelius kultūros namuose per
LIONS klubo labdaros renginį. Už kelių dienų atvyko Martynas į dienos centrą atsidėkoti
jaunuoliams už gerą darbą, už buvimą kartu, už sukurtus šiltus darbelius. Atvežė šakotį ir
kiekvienas gavome padėką su LIONS klubo ženklu. Pažiūrėkime, kaip jaunuoliai reagavo į
gautas padėkas:

Jurgita – „Nesitikėjau nieko.
Mes šoke esam“.
Renata – „Nustebino.
Martynas nustebino.
Svarbiausia tiems žmonėms
patiko, vertina darbą“.
Kastytis – „Šiltos nuotaikos. Verta dirbti“.
Ričardas – „Nesitikėjau“.
Neringa – „Padėkos raštą gavau. Martynas įteikė“.
MARTYNAS - MŪSŲ DRAUGAS!

Kastytis
V.

PASISVEIKINIMAS SU PAVASARIU
Parskridę paukščiai, pražydusios pavasarinės gėlės –
snieguolės skelbia, kad atkeliavo pavasaris, kurį dienos centre
pasitikome kitaip. Žurnaluose ieškojome pavasarinio
džiaugsmo. Suradę nuotraukose atsispindintį pavasarinį
džiaugsmą užklijavome ant didelio popieriaus. Pasikabinome
prie laiptų, kad visi matytumėm. Norėjome pasidžiaugti,
pasisveikinti su atėjusiu pavasariu. GERO PAVASARIO.
Kastytis V.

VELYKŲ VELYKOS
Kovo 25 d. dienos centre pradėjome švęsti Šv. Velykas. Turėjome galimybę išbandyti
įvairius kiaušinių dažymo būdus. Giedrė dažė kiaušinius su flomasteriais. Kiti draugai dažė su
kreidelėm, su žolelėm bei varvindami žvakės vašką ant kiaušinio. Prieš dažant kiaušinius,
pradėjome daryti tešlą sausainiams, juos kepėm bei puošėm.
Matėme Velykų bobutę su sausainiais ateinančią pas mus. Ji atėjo pašvęsti Velykų su dienos
jaunuoliais. Sakėm linkėjimus, gavom „vitaminų“ (džiovintų vaisių), o tada pradėjome sakyti,
kokius kiaušinius nudažėm. Vėliau prasidėjo smagumas – kiaušinių ridenimas bei stipriausio
kiaušinio ieškojimas. Labiausiai nustebino, kad Velykų bobutė yra jauna. Visi buvom geros,
linksmos nuotaikos.
Renata V.

MŪSŲ DŽENTELMENAI SVEIKINA MOTERIS
Visi įstaigą lankantys vaikinai turėjo vieną tikslą – nustebinti ir pasveikinti moteris su kovo
8-ąja. Pažiūrėkime, ar jiems pavyko:
Jurgita – „Aš, pavyzdžiui, nustebus, ką vyrai padarė. Pagerbė moteris. Nepamiršiu kovo 8 d.“
Renata – „Man patiko. Gražiai padainavo berniukai, nusilenkė. Kovo 8-ąją man taip nebūna,
šitaip nesveikindavo.“
Gintarė – „Gerai. Patenkinta. Gėlės. Gražios gėlės.“
Ingrida – „Normaliai. Džiaugsmingai. Mes tokios kaip gėlytės, pražydusios tulpės.“

Skyreliai „KĄSNIUKS“ bei „PAGALVOK IR ATSAKYK“
RECEPČIUKAS
Gaivusis desertas
Jums reikės: 2 pak. želė, 200 g. grietinėlės, uogienės, vanilinio cukraus.
Kaip pagaminti: Pasigaminti želė pagal ant pakelio nurodytą instrukciją ir ją supilstyti į
stiklines. Grietinėlę kartu su vaniliniu cukrumi išplakti iki standžių putų ir sudėti ant sustingusios
želė. Uždėti šaukštą uogienės. SKANAUS!

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ
Ateina daug šilumos, bet neišvengsime šilto pavasarinio lietaus. Numatoma, jog temperatūra
pakils iki 19 laipsnių šilumos. Tarpais pūs vėjas, bet bus nebaisus. Bus gražus pavasaris. Taigi,
laukite pirmosios perkūnijos, nes tada galėsite maudytis. O perkūnija tikrai bus.

Padėk pelytei surasti sūrį painiu
labirintu!!!

IŠMINTINGI ŽODŽIAI
Gražu žiūrėti - žmonės su
žmonėmis vėl kalbasi, šypsosi, dalinasi
gerumu ir mėgaujasi gyvenimu iš
naujo. Galva yra apsvaigusi nuo naujų
idėjų, minčių ir darbų. Norisi keistis,
norisi matyti aiškiau, norisi girdėti
garsiau, norisi pamilti gyvenimą iš
naujo! Tad nenuostabu, jog pavasaris
yra tikras stebuklas, kai atbunda gamta
ir keičiasi žmogus!
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