„Matėm Senį Šaltį su Snigūračka.
Šokom kažkokį šokį du kartus.
Linkėjimus davėm, dovanėles gavom.
Nuotraukas pasidarėm su Seneliu Šalčiu
ir Snigūračka. Senis Šaltis linksmas, o
Snigūračka balta. Man patiko.“

„Pas Senį Šaltį. Gavau dovanų –
kamuolį gražų, raudoną. Geras
Senis Šaltis, nes atnešė kamuolį,
saldainį.“

Neringa
„Ypatingas, kad buvo gražus,
geras ir ypatingas. Jis
paklausė, ar laukiam dovanų,
švenčių. Atsakiau, kad
laukiu.“

Ingrida

Vitalija

„Pas senelį. Su barzda,
geras, kad davė dovanų
man saldainių maišą.
Sakiau „Eglutė skarota“.“

Lukas

Savo įspūdžius, Kalėdų Senelio portretus
įamžino ant popieriaus:

IRINA

Renata

„Hou hou.
Linksmas Senis
Šaltis. Man patiko
snieguolė, nes
gražiai šoko.
Reikėjo eilėraštį
pasakyt.“

Arūnas
„Pas Senį Šaltį buvau. Gavom
dovanų. Šokom su Kalėdų
Seneliu. Pakėliau ranką ir šokau.
Nuotraukas nufotografavo. Aš
buvau, visi buvo. Kalėdų Senelis
gražus, su barzda, su kepure, su
batais, su pirštinėm.“
Kalėdų Senelio
kalba: „Ūūūūū“

VIDMANTAS MARIUKAS

Giedrė

Marius

Kalėdų Senelis
su lazda daro:
„Bum bum
bum“.

„Po garsaus
sprogimo –
popieriukų
kilimas“
(Bronius)

ADVENTINIS LAIKOTARPIS
„Stebuklingų
obuolių
vakarėlis.“
(Kastytis)

„Adventinio
kampelio dovanų
plėšymas.“
(Arūnas)

„Kalėdinių
snaigių
klijavimas.“
(Arūnas)

„Kalėdinė
lia lia lia.“
(Marius)

„KĄSNIUKS“ bei „ORAI IR IŠMINTIS“ Skyreliai“
RECEPČIUKAS
„Mišrainė su vištienos file“
Jums reikės: 400 g. konservuotų žirnelių, 400 g.
konservuotų kukurūzų, 300 g. karštai rūkytos vištienos
filė, 1 nedidelės paprikos, 1 agurko, svogūnų laiškų,
majonezo, juodųjų pipirų.
Kaip pagaminti: Daržoves ir vištienos filė
supjaustykite kubeliais, sumaišykite su žirneliais bei
kukurūzais. Įdėkite susimulkintus svogūnų laiškus,
majonezą ir juoduosius pipirus pagal skonį. Viską
išmaišykite. SKANAUS!

IŠMINTINGI ŢODŢIAI

BRONIUKO ORŲ PROGNOZĖ

Kuo daţniau sakykite gyvenimui,
kad jis nuostabus, vienintelis ir
nepakartojamas, ir jis padarys
viską, kad įrodytų, jog jūs
neklystate!

Naujaisiais metais sulauksime šaltos oro bangos.
Mus aplankys šaltis ir sniegas bei didelis vėjas.
Šaltis ilgam stos ir šilumos nebesulauksime. Oro
temperatūra nukris iki 20 laipsnių šalčio.

LANKYTOJŲ KALBOS „PERLIUKAI“
 Arūnas pasakoja draugams, jog
„lietus nugynė sniegą. Šlapia.
Lyja“.
 Vitalijos mintis:
„Likimas yra, kai žmogus
būna vienas“.


Skyrelis „Darbuotojų kampelis“
TĘSIAME...
Pagaliau!!! Vėl naujas numeris, vėl nauja galimybė pristatyti Jums, mieli skaitytojai, dienos
centro sielą. Su ypatingais žmonėmis gali dirbti tik ypatingi žmonės. Šį kartą noriu Jums papasakoti
apie mūsų direktorę. Šią asmenybę puikiai atspindi A. Toliato žodžiai: „Mes galim paveikti pasaulį
aplink save. Kad pasiektume tęstinį, brandesnį rezultatą, o ne paviršutinį, kad iš tikrųjų mūsų žodis
taptų kūnu, laukia ilgas kelias. Todėl turime susitelkti, išgryninti savo norus, nukreipti juos į
tikslą“. Aš manau, kad mūsų direktorei tai pavyko. Pavyko pasiekti savo užsibrėžtą tikslą. Todėl
mes, dienos centro bendruomenė, esame ten kur esame, tokie, kokie esame: saviti, bendri. Mano
mintis pratęs bei nuoširdžiau, teisingiau ir įdomiau apie direktorę papasakos dienos centro
lankytojai.

Taigi, taigi, pačios pačiausios, pačios tikriausios lankytojų mintys apie

DIREKTORĘ:
Kastytis – „Važiavo į tarybą tartis, dėl
pastato, čia kur mes dirbam, ir pastatė šiuos
namus. Labai gerą padarė, kad pramušo
ledus ir rezultate pastatė šiuos namus. Dabar
važiuoja į susirinkimus, posėdžius, įsakymus
rašo, priima darbuotojus į darbą. Kartais
mėgsta padainuoti, pasisveikina, paspaudžia
ranką. Draugiška, gera, supratinga, linksma,
juokaujanti, suprantanti juokus, kartais rimta.“
Žilvinas – „Normaliai ji. Sudėtingas
darbas, dirba prie kompiuterio.“
Mantas G –„Direktorė mūsų gera,
gali būti kaip mama. Daug dirba, popierius
tvarko, daug važiuoja į seminarus. Kai važiuojam
vaidint, mums paded vaidint.“
Bronius – „Dirba prie kompiuterio, popierius tvarko, važiuoja į posėdžius. Maloni,
mandagi. Mes kalbamės, dainuojam.“
Toma – „Studentės atlieka praktiką, reikia užsirašyti pas direktorę. Važiuoja į
posėdį. Posėdis yra keliauti, posėdyje sėdi, užsirašo. Vaikšto po lauką, po pastatus.
Apklausinėja mus per susirinkimus.“
Rasa – „Viršuje dirba su kompu, dirba savo darbą. Jos darbas – dirbti su paišiuku.
Direktorė yra gera, dainuojam, šokam, vaidinam.“
Lukas – „Viršuje dirba. Pasisveikinu, su ranka pasisveikinu, pasakau: „kaip
gyveni?“ Ji sako: „gerai“, o aš sakau: „ir aš gerai“.“
Ingrida – „Ypatinga ji yra. Linksma, gera, stropi. Apsirengusi labai gražiai, matosi
tai. Dirba su kompiuteriu, rašo popierius.“
Vitalija – „Yra gera, su manimi elgiasi gerai. Mes šnekamės apie viską: apie
Neringutę, apie tėtį, apie mamą, apie Rimutę, apie Bertutę. Direktorės darbas – dirbti darbą.
Sėdi, rašo lapus.“
Ramunė – „Vis dirb, dirb, būna su popieriais – dokumentais, kompiuteriu, kartais
dirba su Renata (pavaduotoja). Sudėtingas jos darbas, sunkus, labai sudėtingas. Darbas jos
yra reikalingas, pasako, ką reikia daryti. Būtinai reikia dirbti, dėl visų – tiek darbuotojų, tiek
jaunuolių. Miela, faina pasišnekėt, kai reikia ar gerai, ar blogai. Blogoje situacijoje visada
pataria, kai būna bėdų pasišnekam.“
Gintarė – „Gera, prižiūri mus, dirba su kompu, rašo. Gražūs plaukai, graži jos
mašina. Kalbamės apie knygą, dainuojam, žaidžiam su kamuoliuku.“
Arūnas – „Gražiai atrodo, gražiai pasipuošus. Šnekamės apie viską, kaip adventas
buvo. Dirba darbą, rašo su kompiuteriu dokumentus, gražiai dirba. Jos darbas yra geras.
Reikia dirbti tokį darbą. Jinai rūpinasi mumis, kad gerai būtų dirbti mums.“

Renata – „Rašo ir rašo, paskui važinėjasi visur, kur reikia. Kalbam apie ligas. Draugiška,
padeda, kai nesupranti. Jinai pavargsta nuo darbo, per daug dirba ji, būna pavargus.“
Neringa – „Rūpinas, kad mylėtų. Skaito knygą mums. Dirba darbą, darbuojas prie
kompiuterio. Gera, būn su draugais, labas pasako.“

Bertos padėjėjas X
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