
ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ MOKYKLOS 1 – 8 KLASIŲ MOKINIŲ, JŲ TĖVŲ, MOKYTOJŲ
 PILIETINĖ, SOCIALINĖ, MENINĖ IR KT. “GERUMO MĖNESIO 2008“ VEIKLA 

• Per  įvairias  pamokas,  valandėles  1  –  8  klasių  mokiniai,  vadovaujami  mokytojų,  klasių  
vadovų gamino darbelius „Gerumo mugei“, rinko labdarą.  

• Dvi dienas 1 – 8 klasių mokytojai rinkosi į popietes ir dalyvavo „dekupažo pamokėlėse“:  
mokėsi technikos, gamino darbelius „Gerumo mugei“.

• 7d klasės  mokiniai (klasės  vadovė I.Šatkauskienė)  kartu  su  mokinių  mamomis  dalyvavo 
„dekupažo pamokėlėse“ ir gamino darbelius „Gerumo mugei“.

• 6a, 6b klasėse (klasės vadovės S.Jakubauskaitė V.Bernikienė, mokyt. S.Abalikštienė) buvo 
organizuota „Gerumo dirbtuvių“ veikla: gaminami darbeliai „Gerumo mugei“.

• 4a, 4b klasių mokiniai (klasės vadovės A.Ščiukienė,  V.Bumblauskaitė) vyko į Gamtininkų  
centrą (tikslas – nunešti maisto gyvūnams), gamino darbelius „Gerumo mugei“, dalyvavo  
akcijoje „Papuošk medelį, palesink paukštelį“.

• 5c, 5e, 6a, 8c, 8d klasių mokiniai (klasės vadovės J.Domkutė, O.Ševčenko, S.Jakubauskaitė,  
J.Ričkuvienė, L.Kugrėnaitė) vyko į Gyvūnų globos namus (nunešta ėdalo).

• 4c  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  V.Vaitkuvienė)  dalyvavo   akcijoje  „Papuošk  medelį,  
palesink paukštelį, kartu su tėvais ir gamino darbelius „Gerumo mugei“.

• 3a  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  N.Jankaitienė)  apsilankė  Vaikų  globos  namuose 
„Šaltinis“ (nuneštos labdarai kanceliarinės prekės, organizuotas koncertas).

• 2c  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  A.Dirginčienė)  apsilankė  Vaikų  klinikose  (papuošta 
eglutė, organizuotas koncertas). Dalyvauta akcijoje „Papuošk medelį, palesink paukštelį“.

• 2b  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  R.Valukonienė)  dalyvavo  akcijoje  „Papuošk  medelį,  
palesink paukštelį“. Gaminti darbeliai „Gerumo mugei“.

• 1  –  8  klasėse  lietuvių  kalbos,  pradinių  klasių  mokytojos  (atsakingos  V.Bumblauskaitė,  
R.Liutkevičiūtė) organizavo akciją „Dovanok knygą draugui“ (surinktas knygas 5b klasės  
mokiniai nuvežė dovanų į Vaikų psichosomatinį skyrių).

• Visuomeninės organizacijos „Gelbėkit vaikus“ „Juventos“ grupė šokolado manufaktūroje  
gamino saldainius „Gerumo mugei“ (mokyt. R.Karžinauskienė, L.Skyrienė).

• 7a klasės (klasės vadovė E.Poderienė) vakarėlio metu vyko tradicinės „mamų pamokėlės“ 
(ruošti gaminiai „Gerumo mugei“).

• 6d  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  R.Vaidžiulienė)  kartu  su  tėvais  gamino  darbelius  
„Gerumo mugei“.

• 2d klasės mokiniai (klasės vadovė A.Kimontienė) gamino darbelius „Gerumo mugei“.  
Nunešta lesalo paukšteliams į miesto parką.

• 3 klasėse (klasės  vadovės A.Bagamulskienė,  K.Kairienė,  I.Bumblauskienė,  N.Jankaitienė)  
organizuota akcija „Palesink paukštelį“.

• 7c  klasės  mokiniai  (klasės  vadovė  A.Lendzbergienė)„Brodvėjaus  picerijoje“  paruošė  5 
klasių mokinių piešinių parodą „Kalėdų senelio portretas“.

• 3c klasės (klasės vadovė K.Kairienė) ir 8 klasių (vadovė L.Tomanaitė), 7b klasės (klasės  
vadovė  R.Vargalienė)  mokiniai  paruošė  tris  menines  programėles  „Gerumo  mugės“  
pirkėjams ir svečiams. 

• 8e klasėje  vadovė L.Skyrienė organizavo mokinių,  tėvų vakaronę „Gerumas viską gali“.  
„Aušros“  muziejuje  dalyvauta  edukaciniame  užsiėmime  ir  gaminti  darbeliai  „Gerumo  
mugei“. Organizuota mokinių, jų tėvų išvyka į Dargaičių kaimo etnografinę sodybą. Jos  
šeimininkė Regina Mataitienė,  „puodžių karalienė, „Gerumo mugei“ paaukojo juodosios  
keramikos dirbinių.

Dėkojame už Jūsų gerumą!



6b  gamino darbelius 

Praėjusį trečiadienį, gruodžio 10 dieną, per klasės valandėlę 6b klasės mokiniai gamino labai 
įdomius darbelius ,,Gerumo mugei“ .

Vaikai  turėjo atsinešti  po molinį  puodelį,  lėkštutę,  dubenėlį  ir  panašiai,  o klasės auklėtoja 
Vaida Bernikienė  nupirko reikalingų priemonių  dekoravimui  dekupažo technika:  akrilinių  dažų, 
sendinimo lako, įvairių servetėlių ir kt. Jei mokinys neatsinešė daikto, ant kurio norėjo piešti, - ne 
bėda, nes, kaip visada, mokytojų išradingumui niekas neprilygsta: auklėtoja dekoravimui nupirko ir 
dėžutę eglutės žaisliukų. 

Prie 6b prisijungė ir anglų kalbos mokytoja Sandra Abalikštienė. Taigi abi mokytojos padėjo 
vaikams  pagaminti  daug  gražių  kalėdinių  žaisliukų  ir  kitų  dekupažo  būdu pasendintų  darbelių. 
Tikriausiai, jums įdomu kaip tai daroma? O gi labai paprastai. Tereikia pasiimti daiktą, kurį nori 
dekoruoti,  nusipirkti  reikiamų  priemonių.  Tiesa,  jos  gana  brangios...  Procesas  kiek  ilgokas, 
trunkantis  apie  2  valandas  (6b  klasės  mokiniams  tos  valandos  tikrai  neprailgo).  Tik  reikia 
nepamiršti  vieno  svarbiausių  dalyko  –  plaukų  džiovintuvo!  Be  jo  darbeliai  nebūtų  taip  greit 
pagaminti (net trys džiovintuvai mažą 312 kabinetą prišildė labiau nei karščiausias radiatorius). 

6b klasės mokinių dekoruotus darbelius buvo galima surasti ant ,,Gerumo mugės‘‘ prekystalių 
gruodžio 12 - ąją dieną. O dabar jie puikuojasi Jūsų namuose.

I.Narbutaitė, 6b


