
Žiema žiema bėk iš kiemo. Užgavėnės Godoje ir Morių 
kalnelis, lašininio ir kanapinio kova bei gražiausio blyno 
varžytuvės. Šokom žaidėm gaudėm valgėm ir dūkom.
Straipsnis apie Telšius. Tenai mes buvome bažnyčioje dar 
buvo vaidinimas ir sveikinome Kardinolą su jubiliejumi ir dar
mes meldėmės už savus žmones ir valgėme tortą ir buvo 
didelis vaišių stalas. Tenai buvo apie 200 žmonių. Aš tenai 
susipažinau su vilniečiais, kauniečiais, su latviais man tenai 
labai patiko. Namo grįžome apie 20.30 min. Aš labai esu 
dėkinga Rimai už kelionę.  
JONITA



Buvo Vidos rytmetys ir buvo studentų iš Salduvės mokyklos 
ir  lipdėm su moliu ir labai buvo įdomu ir kitais metais vėl 
reikėtų.
Buvom naujoj Godoj ir nešėmės daiktus ir mūsų grupė daug 
didesnė ir daugiau vietos  ir dirbo darbininkai ir jie taisė 
broką nebuvo laiko apžiūrėti visos Godos. Laukiam kada 
grįšim lauksim atidarymo. Man gražu buvo. 
LINAS
Kada reikės eiti į naują Godą?  Ateis dar naujų su vaikštyne. 
Medelius reikia sodinti. Ateis savanoriai ir darysime širdeles.
DONATAS

Aš važiavau šeštadienį su traukiniu į 8.55 val. į Telšius. 
Vilnius - Klaipėda 1 stotelę 49min. 9.44 buvom. Ėjom 
pėsčiom į vietą į pastatą. Ėjau į bažnyčią. Ėjom į mišias 12 
val. Ėjom į balkoną. Didelė bažnyčia 13val. Išėjau į kitą 
pastatą buvo maistas paruoštas. Ėjau į salę mes vaidinom. 
Ėjau į sieną. Ėjom į ratą buvo suskirstyta klausimai buvo. 
Žvakę laikiau. Ėjau namo su senu traukiniu 19.11val. Ėjau 
pėsčiom. Laukiau traukinio. 8 vagonų atvažiavo. Mes buvom 



3 vagone. Atvažiavom į Šiaulius 20val. Ėjom padėti nešti 
daiktus 7 grupei. 3 grupei ėjau padėti ir 5 grupei ėjau padėti. 2
ir 5 sukeistos grupės. Buvo žalioj salėj buvo sudėtos kėdės. 
Buvau kaip veidą prausti. Buvo Liudai valė veidą žiūrėjau. 
Dėjo kaukę ant veido. 
JAN 
Buvo Liudos gražus gimtadienis. Buvom boulinge žaidėm  
valandą laiko. Parėjom į butą. Sveikinom Liudą  su 
gimtadieniu. Valgėm tortą vaisius su šokoladu. Buvo didelis 
įspūdis. Viską mačiau per televizorių o kad iš tikro  taip 
nesitikėjau. Gera mūsų kompanija visi draugiški padedam 
vienas kitam. Jaučiuosi kai princesė.  
IVETA  
Buvom parodoj. Buvom 26. Ir buvo knygų  paroda ir 
pasakojo knygų paroda. Ir pasakojo kaip reikia lankstyti 
knygas ir labai buvo įdomi paroda ir reikėtų kitais metais. 
LINAS

Dailės studijos menininkai išklijavo sienas savo piešiniais 
Tiesos gatvėje prieš išsikraustant į renovuotą pastatą.



Buvau kine su mama. Katinas su žiurkėm buvo. Buvo 
policininkas. Mešką nori paimti uždaryti į kalėjimą. Tada 
mamutas buvo.  Gulėjo sušalęs. Buvo tigras kur katinas tigrui 
ranką užsegė.  
GRETA R.

2020 m. vasario 14 dieną 
DC GODA 10.45 val. 
pasitarimų salėje 
prasidėjo Valentino 
dienos renginys kurį 
labai gražiai pravedė 7gr. 
soc darbuotoja Jolanta. 
Žiūrėjome filmą apie 
Italijos miestą Veroną. 
Paskui visas renginys 
persikėlė į muzikos 
kabinetą. Aš su Jonita 
skaitėme žodžius apie 
Nieką“ kurį galėjome 
skirti meilės dienai 
paminėti ir su choru 
dainavome Lauros 
Remeikienės dainą „Tuk 
širdele“. Dar nuostabiai 
dainavo Edvinas dainą 
„Myliu pavasario dangų“ 

paskutinis dainas dainavo Židrūnas ir visi galėjo kas norėjo 
šokti. Labai ačiū už nuostabų renginį kurį skyrėme meilės 
dienai arba Valentino dienai paminėti. DOMAS L.



Prasidėjo kraustymasis etapais. Pirmą dieną išvežėm 
dėžutes iš dailės ir muzikos kabinetų ir net keramikos 
kabineto ir dar išvežėm iš 7gr. ir 5gr. dėžutes su daiktais. Dar 
vežė mūsų rūbinėlės baldus. Vakar vežė iš pasitarimų salės 
baldus. Štai jau kraustymasis sekas labai sparčiai ir manau, 
kad greitai jau grįšime į Žalgirio 3 visi labai laukiam 
kraustymosi pabaigos. Manau aš, kad greitai viskas baigsis. 
Dar liko pabaigti baldus vežti ir  iš Orkestro instrumentus 
vešime. Tai viskas juda į priekį viskas sekasi labai gerai. 
Laukiame įkurtuvių ir oficialaus atidarymo.  Reikia naujoj 
įstaigoj baldų ir lauksim atidarymo.
DOMAS L.

7 grupė vedė rytmetį susijusį su Valentino 14 diena. 
Iš pradžių visi ėjo į pasitarimų salę žiūrėti filmuko apie 
vasario 14 dieną. Paskiau visas renginys buvo pas Nataliją 
kabinete su dainavimu. Pirma Jonita ir Domas skaitė žodžius 
Aš esu niekas o su gitara grojo Tadas o daugiau dainavom 
dainą Paškevičiaus ir dar vieną dainą tuk tuk širdele.



O daugiau Paulius padainavo dvi dainas pabūkim vaikais ir 
romansą. Daugiau padainavo šešta grupė Laikrodukas.
ŽANETA
Buvau šeštadienį Akropolyje žiūrėti gyvūnų rūšis. Jūrų 
kiaulytė buvo daug narvelių išdėliota buvo fotosesija su 
gyvate didele. Važiavau į malūną šeštadienį grojo akordeonu 
ir būgnais šoko ten. Buvo blynai ten. Arbata. Šoko dainavo 
baltarusai geltona žalia. Iš Sandoros mokyklos buvo. Buvo iš 
Ukrainos dainavo. Buvo faina. Vakar važiavau į naują Godą. 
Mūsų grupėje 3 spintos naujos spintelių daug rūbinėlėje 14 su
raktais. 3 stalai sulankstomi. 10 kėdžių. Odinės. Aš šlaviau. 
Žiūrėjau liftus. Žalia salė yra didelė. 8 grupę pažiūrėjau. 
Dujinės nėra. Virtuvę apžiūrėjau.
JAN 

Vasario mėnesį
gimė Greta
Remeikaitė
sveikiname su
gimtadieniu.
Vasario mėnesį
gimė Liuda,
Ilona, Violeta.
Sveikinam visas
merginas.
Klientų taryba. 


