
2020-04 -30
Vakar buvo susirinkimas. Aptarėm anos savaitės įvykius. Buvo išleistas    
pirmas laikraštis, kurio metu aš pirmininkas  esu. 101 laikraštis. Dalyvavo   
daug žmonių. Visi išmoko prisijungti. Aptarėm kad reikia pasveikinti mamas.
Kūrėm sveikinimus.

Piešėm ant bananų tokia tema buvo. Buvo
kojinių teatras. Buvo viktorinos    antras
turas apie  adresus. Noriu pasveikinti
mamytes su gegužės 3 diena.  Linkiu kad
būtų linksmos jos, kad galėtų skirti laiką sau,
atsipūstų ...

 2020-05-08 

Gegužės 6 buvo internetinis susirinkimas 7
jau. Dalyvavo 17 asmenų. Aptarėm anos
savaitės įvykius. Aptarėm mamyčių šventę.
Pasivaikščiojimas  po Šiaulius internetinis
buvo.  Yra spalvotas fontanas Pelikanas.



Justė pranešė gerą žinią, kad Gegužės 18 d. eisim į Godą. Dar buvo 
užsiėmimas - reikėjo gaudyti šešėlius. Norėčiau ir Arvydo viktoriną  paminėti
- apie Arvydą Sabonį, 11.  Ir muzikos viktoriną. Nepabaigėm susirinkimo, 
turbūt ryšys nutrūko.

2020-05-14  

13 buvo internetinis susirinkimas 8 jau. 
Dalyvavo 12 asmenų. Aptarėm aną  savaitę. 
Buvo šešėlių paroda. Daugiau dar buvo 
knygų paroda šią savaitę.   Na ką  laukiame 

Godos bet mes į ją neisim. Eisim tik birželio 1 d. Paminėjau   dar gegužės 9 
d. Europos dieną. Dabar yra trečia viktorina muzikos.

VYTAUTAS

Buvau kepiau blynus. Važiavau į mišką važiavau. Kalbėjau plaukus kirpau. 
Marius darė kokteilius. Pabaigiau dėlioti paveiksliuką. Muzikos klausimus 
atspėjau. Buvo Šiaulių 32 klausimai. Pirmą kartą sniegas snigo pavasarį. Per 
skaipą kalbėjau su Jolanta, Dalia. Meldžiausi. Angliškai kalbėjau, kur Ilona 
rodė. Sakė per žinias. Kad daugėja Korona tęsia karantiną. Žiūrėjau 
nuotraukas kur Iveta ir Asta buvo miške. Mamų diena buvo. Darėm 
sveikinimus. Buvo šešėlius dėliojom. Aš irgi buvau miške. Prie Talkšos. 
Buvo daug lapų. Dariau pietus, barščius, mėsą, kotletus. Neišėjo nupiešti 
vėliavos. Pasiilgau Godos. Norėsiu groti. Keramikos pasiilgau. Dailės, anglų 
pasiilgau Jolantos ir Jūratės. Klientų Violetos, Rūtos. Kelionių. Negreit 
važiuosim. 

JANAS



Gegužės 14 - 15 d. buvau parke pasivaikščiojom matėme mažą voveraitę  
ančių. Žydi neužmirštuolės. Kovo 28 d. šeštadienį buvome miške 
pasivaikščiojome. Miške žydi žibuoklės sprogsta medžių pumpurai. Smagiai  
praleidome laiką. Mezgiau  karantino laikotarpiu šalikiukus ir servetėles.   
GRETA R.
Noriu  apie vasarą pasakyti. Noriu kad vasara
ateitų kuo greičiau ir kad laimingi būtumėm
šiais metais . Padariau mamai mišrainę su
vištiena rūkyta kukurūzais obuoliais ir
majonezu. 
ŽIVILĖ 
Aš turiu antrą vardą Ieva Marija. Aš daug
meldžiausi. Prašiau kad būtume sveiki. Maldelę
kiekvieną vakarą skaičiau. Buvau namie nes
NIEKUR negalėjom išeiti. Dar pas draugę ėjau.
Į parduotuves neidavau. Kiekvieną vakarą maldelę skaičiau kadangi esu 
tikinti labai. 
IEVA
2020 m. kovo 16 iki 2020-05-18 dienos visoje Lietuvos Respublikos 
teritorijoje įvedė karantiną. Mes visi negalėjome eiti į DC Godą nes labai 

buvo pavojinga. Visi bendravome tik per vaizdo 
skambučiais per programėlę Zoom kiekvieną trečiadienį.
Buvo labai labai liūdna, bet reikėjo pakentėti tuos du 
mėnesius. Mes visokius darbelius darėm internetu ir 
buvo saugu. Grįžome gegužės 18 dieną į DC GODĄ. 
Ačiū Lietuvos Respublikos vyriausybei, kad mus saugo.
DOMAS L.
Man per karantiną buvo nuobodu sėdėti. Laukiau kada 
Goda atsidarys. Buvau pasiilgusi draugų. Namuose 
padėjau mamai. Buvau prie planšetės. Turiu katę Micę ji 
gyvena Norvegijoje. Per skaipą sesuo parodo katę.
LILIJA
Nuo kovo 16 d. nepatiko virusas. Nusibodo namuose. 

Norėjau grįžti. Atsikeldavau ir būdavau namuose. Ėjau katinus tvarkyti pati 
viena viską darydavau. Virdavau grikius. Toks sunkus gyvenimas buvo. Tėtis 
iki 17 val. mama iki 18 val. dirbo. KAROLINA



Namuose būdavau sportuodavau, 2 katės ir 1 šuo yra. Vedžiodavau šunį. 
Namuose gaminau sumuštinius picą pasišildydavau mikrobangėje krosnelėje.
Skanu. Kambarius siurbliuodavau ir verandą. Žiūrėjau 17 val. per TV žinias.
TADAS

Rita visą karantino laikotarpį aktyviai piešė,
tapė. Štai jos dar 4 kūriniai pavasariška tematika. RITA
2020-05-20 
Noriu pasveikinti
gegužės mėnesį
gimusius žmones. Tai
linkiu daug laimės,
daug sveikatos, na ką
dar daug džiaugsmo.
Kad jiems išsipildytų
viskas ko jie nori
gyvenime, kad daug
keliautų, kad
paatostogautų.
Sveikinu Rūtą,
Vitalijų, Laurą, Raimondą, Paulių, Janą, Saulių ir Bronelę.
VYTAUTAS 


