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Skyrelis „NAUJIENAI“
KASPARAS, MERKELIS IR BALTAZARAS
Sausio 8 d. į dienos centrą atvyko trys karaliai paminėti tą nuostabią šventę. Jie labai labai
vietiniai ir vaišingi. Ragavom stebuklingų obuolių, sulaukėm palinkėjimų – sveikatos, sotingų
(sočių) ateinančių metų bei kiekvienam įteikė po dovaną – ţiemiškus piešinius su mūsų
nuotraukomis. Ir štai, sutrenkus lazdomis per grindis, karaliai uţdarė kalėdinių švenčių maratoną!
Kastytis V.

KOVA UŽ LAISVĘ
Sausio 11 d. minėjome sausio 13-osios įvykius. Dienos centre ant palangių uţdegėm ţvakes.
Visuose languose judėjo geltona ţvakės liepsna. Deginom ţvakes, nes norėjome atiduoti pagarbą
ţuvusiems ţmonėms, kurie gynė Lietuvą, kovojo uţ laisvę. Mes dienos centre ţiūrėjome filmus,
video medţiagą apie Lietuvos praeitį, kur girdėjosi šūviai, ţmonių šauksmas, matėme didelius
tankus, suţeistus, piktus, išsigandusius ţmones. Renata skaitė eilėraščius apie sausio 13-ąją. Šiandien
galime pasidţiaugti, kad laimėjome ir esame laisvi.
Kastytis V., Mantas G.

MEILĖS DIENA
Meilė yra meilė, kuria reik dalintis, todėl Šv. Valentino dieną širdelėmis keistis reik. Širdeles
berniukai dovanojo panelėms, draugams. Ţaidėm ţaidimą, kai reikėjo surasti daikto porininką bei
atlikom burtus su laiveliais ir vandeniu, parodančius, kiek draugų turėsim ateinančiais metais.
Sausainius švieţius, skanius valgėm – ne per saldūs, o labai skanūs buvo. Taip pat, Lukas saldainių
atnešė. Dovanėlių gavom raudonus, margus magnetukus širdelės formos kaip sausainis. Ant
šaldytuvo klijuosim. Kaip Alfonsas sako: „Liuks“ Valentino diena buvo.
Renata V.

KELIAME TRISPALVĘ
Vasario 16 – oji yra Lietuvos valstybės Atkūrimo diena, kuomet galime dţiaugtis laisve,
nepriklausomybe. Ši diena parodo mūsų tautos kovingumą, vieningą stovėjimą uţ tėvynę, drąsą,
pasiryţimą, atsakomybę uţ ją. Visa tai paminėjome giedodami Lietuvos himną, skaitydami eiles,
kurdami trispalvę iš netradicinių priemonių bei klausydami pasakojimų apie Lietuvos praeitį.
Dţiaugiamės, kad gimėm Lietuvoj.
Bronius B., Kastytis V.

JAUSMŲ SPALVŲ KELIONĖ....
Vasario 18 d. vykome į Šiaulių Valstybinės kolegijos sveikatos prieţiūros fakultetą atidaryti
paveikslų su mūsų istorijomis parodos: „Neįgaliųjų jausmų spalvos“, kurią galės apţiūrėti,
paskaityti, pasidţiaugti studentai. Parodos atidarymas prasidėjo mūsų deklamuojamais ţodţiais,
eilėraščiu „Medţiai“. Kolegijos atstovai dţiaugėsi mūsų atveţta šiluma, energija bei galimybe
papuošti kolegijos sienas. Vėliau visi buvo pakviesti paţiūrėti filmuką apie mūsų gyvenimą dienos
centre, kad suprastų, kokie mes esam, kad mus paţintų. Ačiū uţ tai, kad kolegijoje visada esame
laukiami ir šiltai priimami.
Kastytis V.

KALBA – TAUTOS DOVANA
Vasario mėnesį šventėme Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Nuo ryto skaitėme
lietuviškus ţodţius, spalvinome raides ir jas klijavome ant sienos prie popierinio lėktuvo,
tikėdami, kad lietuviškos raidės apkeliaus pasaulį. Paţiūrėkime, ką lankytojai ţino apie kalbą:
„Aiškiai kalbėt.
Ispaniškai, prancūziškai.“

Ingrida

„Lietuviškai moku
kalbėt. R, S, L... Myliu
lietuvių kalbą. Patink
kalbėt.“

„Kalba ţmonės, vaikai.
Uţsienio kalba...“
Lietuvių kalba – „graţi
kalba“.

Kalbėdami perduodame „pasauliui
ţodţius, lietuvių kalbą. Kalba gali
išnykti, jei rusai ateitų. Tada rusiškai
reiktų kalbėt. Turim saugot labai,
mylėt kaip savo turtą. Kaip mes mylim
Lietuvą, reik ir kalbą mylėt“.

Mantas G.

„Lietuvių kalba.
Kalbėt, pranešt
ţinią.“

Bronius
Neringa
Gintarė
„Kalbi ir kalbi. Kada
reik ir kalbu. Reik
saugot kalbą, nes
nebekalbėtų ţmonės.
Moki ir kalbi.“

Žilvinas
Ramunė

„Reik mandagiai
šnekėt.“

ŽINIŲ PASAULYJE
Vasario 28 d. vykome į Šiaulių specialiojo ugdymo centro dienos socialinės globos skyrių
sudalyvauti viktorinoje apie Lietuvą. Buvo įvairūs klausimai apie sportą, gamtą ir geografiją.
Pirmo klausimo neatspėjom, o kitus atspėjom tris. Dauguma klausimų buvo sunkūs. Komandos
kapitonė buvo Renata, kuri skaitė – klausinėjo, skaitė – klausinėjo ir „tiu tiu ba ba“. Visi gavom
dalyvių korteles ant kaklo. Po viktorinos vyko diskoteka, kai Bronius šoko su Kastyčiu, o paskui
atėjo graţi mergytė ir šoko su Broniumi. Iš pradţių mus lydėjusi baimė pavirto linksmumu.
Draugai, kurie mus priėmė, buvo draugiški, malonūs. Gerai, kad sudalyvavome ir dar dalyvausim.
Nepasiduosim!
Bronius B., Kastytis V., Renata V.

PAVASARINĖ MORĖ
Uţgavėnės – paskutinė mėsėdţio diena, ţiemos išvarymo, daugelio dar vadinama
vaisingumo ţadinimo, skalsos ir gausumo skatinimo švente, kuri ţavi liaudiško humoro groţiu
ir kūrybiškumu. Paţiūrėkime, kaip mūsų lankytojams sekėsi palydėti ţiemą ir pakviesti
pavasarį:
„Nėr ţiemos, kam šaukt, kam
varyt. Ana pati išėjo. Aš ţiūrėjau
į Morę. Buvau apkabinęs, kai
fotkinaus. Morė – graţi, ţydra,
iš šiaudų, faina.“

Bronius
„Blynus skanius, miltinius... Arbatą
gėriau. Kaukę... Ţydukais buvau
išvaţiavus. Šauk ţydukai „ţiema“.
Išgint...“

„Pirmi (blynai) apvalūs su uogiene,
kurių negaliu valgyt, paskui miltiniai
blyneliai, paskui dvi arbatas gėriau.
Buvo šalta ir šlapia. Buvo šilta, kai dvi
arbatas gėriau. Buvo ţiedo metimas,
buvo tempimas virvės spalvotos.
Bronius lipo ir laikė, kad jis nenukristų.
Ant slidţių lipo Gutulis.“

Renata
Neringa

