
Paskutinį birželio savaitgalį buvau levandų auginimo ūkyje. Gražūs levandų  
kupstai žydi mėlynai. Levandų  laukelyje buvo padėti balti  staliukai  ir kėdės kad 
būtų galima nusipaveiksluoti.  Pirmadienį buvau Kaune zoologijos  sode mačiau 
zebrą, asilą, liūtus, bizonus beždžiones žirafas pelikanus ir kitus 
gyvūnus bei paukščius. Visiems labai patiko .    

GRETA Karštomis vasaros dienomis gaivinamės braškiniu ledų kokteiliu. Pačios 
skaniausios braškės iš mano sesės daržo. 
NERINGA
Aš pirmą kartą buvau Druskininkuose. Man patiko su keltuvais keltis. 
Pirmą kartą viskas man patiko. Visas vietas aplankiau. Dar gulbę mačiau ežere. 
Man buvo svarbu pagrot ir padainuot. O daugiau skaniai valgėm.
IEVA
Man patiko sausainius  daryti  labai  buvo daug  užsakymų ir sausainius   darėm. 
Darbuotojai  pirko sausainius  tuos o paskui mes gavom sausainius kelis ir labai 
skanūs sausainiai. Galima užsisakyti tuos sausainius gimtadieniui pasidaryti. Agnė
darbuotoja moko daryti sausainius. Kepam Godos  virtuvėje. 
KAROLINA



Buvo Mano gėlių fotografijos paroda kurią aš suorganizavau. Aš pristačiau 155 
įvairias gėlių nuotraukas sukurtas kelionėse. Puiki paroda buvo. Labai gražiai 
gavosi gėlių nuotraukos. Aš gėles pradėjau fotografuoti nuo 2018 m. Jau prieš 2 
metus. Man labai patinka fotografuoti gėles. Man labai patiko.
EDVINAS
Naujas DC Goda lankytojas Lukas 2 grupėje
susipažinkite.
1. Ar lankei mokyklą ir kokia? - Ringuvą.
2. Kiek tau metų? - 20
3. Koks  tavo zodiako ženklas? Jautis. 
4. Ką mėgsti veikti namie? - Kavą  geriu.
5. Ką mėgsti valgyti? - Košę
6. Ar turi gyvūną namuose? - Neturiu. 
7. Ar mėgsti muzikos klausytis? - Taip
mėgstu.
8. Ar nori išmokti gaminti maistą? - Noriu.
9.Ar patinka piešti? - Taip.

Sveikinam Moniką Eriką Algį  Karoliną
Rasą Rūtenį Justą Ritą su gimimo diena.
Linkim juoktis ir draugauti. Skanauti
uogas, grybus, ledus ir tortus.

Šiaulių miesto savivaldybės Globos namų Dienos centras „Goda“, Žalgirio 3, Šiauliai,
tel./faks.(841)523979, el. paštas: globa@siauliai.lt, internetinis puslapis:  https://www.siauliuglobosnamai.lt/, 
https://www.facebook.com/dienoscentrasgoda/.
„Vietoj televizoriaus“ redakcija: dienos centro paslaugų gavėjų taryba ir užimtumo specialistė Ilona.
Tiražas 100 egzempliorių, laikraštis leidžiamas nuo 2010 metų kovo 23 dienos.

https://www.facebook.com/dienoscentrasgoda/
https://www.siauliuglobosnamai.lt/
mailto:globa@siauliai.lt


Buvome Druskininkuose. Buvo muzikinės stovyklos atidarymas. Paskui mokinom 
kitus kaip reikia pasisveikinti saugiai. Paskui pasirodėm su šokiais. Ir žaidimus 
žaidėm. Aš pirmą kartą išbandžiau keltis su Lynų keltuvu „Lynų kelias“. 
Druskininkai gražiai atrodė tarsi iš paukščio skrydžio. Paskui ėjom maudytis. 
Maudėmės Vijūnėlės tvenkinyje ir ten matėm vieną gulbę. Vaikščiojom po 
Druskininkus. Buvom prie fontano. Buvo edukacinis užsiėmimas apie M. K. 
Čiurlionį. Paišėm raidės iš kurių prasideda vardai ir pavardės. Buvo orientacinis 
žygis po Druskininkus. Paskui valgėm ledus. Koncertavom Druskininkų pramogų 
aikštėje. Paskui buvom Druskininkų Dineikos parke. Labai smagu buvo.
EDVINAS

2020 m. liepos 17 dieną 6 ir 7gr.10.00 val.
vykome į Dargaičių mini Zoo ūkį. Kai 
nuvažiavome ir visi išlipome. Tada mums 
visiems pravedė instruktažą kaip reikia 
elgtis. Kas norėjo galėjo maitinti gyvūnus.
Mes matėme kupranugarį ir nemažai 
Alpakų. Kas norėjo galėjo juos maitinti. 
Dar matėme toli net kengūrą ir strutį ir dar
buvome  pažiūrėti mažų paukščiukų. Buvo
labai įdomi ekskursija į Dargaičių mini 
zoo ūkį. Labai ačiū mūsų vairuotojui, kad 

mus nuvežė.
Šiandien aš su Arvydu važiavau į Kanės areną. Bandžiau pirmą kartą mėčiau į 
kašį. Man labai patiko. Ačiū Arvydui, kad vežėsi.

DOMAS L.Buvo voveraitę pamatėm . Dar paukščių pamatėm. Buvo žygis. Visas 
orkestras grojo scenoj. Daug vaikščiojom. Dar maudėmės. Repetavom. 



Buvome dailės galerijoje, aplankėme centrinę aikštę ir naują fontaną.
GRETA R.
Mes su Asta persikraustėm į Rėkyvą. Buvo nesupratimas kaip pasakė kad reikia 
kraustytis atėjo 2 naujokės. Jos labai draugiškos Viktorija ir Dainora.  Buvo labai 
smagu Palangoj prie jūros. Pečius nudegiau. Valgėm cepelinus man didelis įspūdis 
buvo. Gaila buvo išsiskirti su draugais daug kur apkeliavom. Buvom prie žirgų ant
sūpynių prie ežero gimtadienius šventėm. Rėkyvoj labai ramu jokių mašinų nėra. 
Liuda apgynė mane nuo piktų priešų. 
IVETA
Mes sodinome eglaites. Aš kasiau žemes ir pylėme ant eglaičių. Pasodinome daug 
eglaičių. Dirbo Židrūnas, Donatas, Marius, Jonita, Janas. Kristina dar liepė 
palaistyti eglaites.
JONITA
Man labai patiko visokius daryti darbelius padėti. Surengti kokią parodą. Susitikti 
su draugais. Nueiti į renginius. Sužinoti kas vyksta mieste. Noriu palinkėti visiems
geros dienos ir būti sveikiems. Kad dar nesibaigtų vasara.
ŽIVILĖ
Važiavom su mašina daug žmonių įlipo į autobusą mokėjo pinigus. Važiavom 
važiavom važiavom. Išlipom  stotelėj į tualetą ir vėl važiavom. Buvo karšta 
kalbėjom kas miegojo kas klausė muzikos kas pavalgė. Atvažiavom į Palangą kas į
Šventąją. Palangoje daug žmonių. Mažiau Šventojoj. Išlipom ir ėjom maudytis. 
Buvo daug žmonių gražus smėlis daug vietos. Vėliava ryškiai raudona ir saulė 
raudona. Gelbėtojai buvo ir laivas. Važinėjo kas norėjo buvo daug dalykų. Labai 
karšta diena. Ėjau su mama maudytis. Labai šaltas vanduo reikėjo įprasti nebuvo 
bangų. Pasimaudėm deginomės kas miegojo išėjau pavaikščioti. Smėlis labai 
karštas. Ėjom į miestą pirkom gėrimą šaldomą sėdėjom ant suoliuko. Sumokėjom 
ir padarė tatuiruotę. Mačiau meškiną judino nosį nusipaveikslavom su gyva 
gyvate. Dar sėdėjom. Girdėjom griaustinį ir greit išėjom. Sutikom savo kompaniją 
ir ėjom į kavinę ledų lijo lietus kaip iš kibiro. Nustojo lyti išvažiavom namo.
EDITA    



Mes važiuojam dirbti į Rėkyvą pas Gitaną ravėjom žolę rinkau. Egles rinkau dėjau
šiukšles į maišą didelį. Tvorą su specialiu aparatu dažus plovėm. Maišą įdėjo į 
mašiną. Aš važiavau padėti šiukšles krauti į Kairius. Vakar važiavom dirbti į 
Aukštelkę. Ravėjom žolę kaupavom. Dėjom į kibirą. Sodinom Godoj eglutes. 
Žemes pylėm prie tvoros skyles uždengt. Projektas bus 3 metai. 
JAN 
Buvo KT susirinkimas. Bus puodelių paroda. Liepos mėnesio renginiui siūlomos 3
datos – 15, 22, 29. Renginys bus skiriamas  Žalgirio mūšiui paminėti. Renginys 
vyks Liepos 15 d. trečiadienį 12 val. Vedėjai Domas ir Židrūnas. Reikės 
papasakoti puodelio istoriją.
VYTAUTAS
Buvom žirgyne pas arklius. Šukavom su šukom. Vedžiojom. Buvo tvartelis įlipom.
2 kartus vedžiojom. Paskui mes maitinom morkom. 
Buvau boulinge . Paėmėm kamuolį. Padedu ir palaikau kad pataikytų paskui 
paleidžiu. Važiavau aš Neringa Linutė Žydrius Lukas ir Justas. Laimėjo Žydrius su
Justu . Patiko ir pataikė. Arvydas padarė mano nuotrauką kaip aš metu kamuolį.   
GRETA R.
Važiavom šeštadienį į Kurtuvėnus. Ten dėliojom reikėjo miestelius išdėlioti. Smėlį
žaisti rodė. Žmogus išėjo. Ėjau supti kamuolį. Neleido į žirgyną įeiti. Mačiau 
ežiuką. Ėjom prie šaltinio mačiau briedį. Nieko nedarė. Kopūstą davėm salotų. 
Didelis plotas vaikščiojom prie lapių. Ėjau labirintą. Gulbę pašėriau. Ėjau dažyti 



tvorą pirmadienį. Pas Gitaną nelengva didelis plotas. Ėjau rauti žoles į kitą vietą 
važiavom. Mes važiuosim 14val. kapines tvarkyti.
JAN  
Buvom botanikos sode ir uostėm augalus ir pasakojo labai įdomiai kūreno ugnį 
tokia moteris. Atvažiuokit ir sako kitą kartą. Draugystės gatvėje vakar naują 
šviesoforą su ranka reikia paspausti labai įdomiai reikia ilgiau palaukti žalios 
spalvos. 
LINAS

Liepos 15 dieną buvo puodukų paroda. 
Iš kiekvienos grupės atsinešė po puodelį.
Reikėjo papasakoti apie puodelio istoriją. Ir
dar reikėjo papasakot iš kur gavo tuos
puodelius. Vadovė Ilona fotografavo visus
puodelius. Man labai patiko tas renginys apie
puodelius.
ŽANETA 
Aš buvau Tytuvėnuose man tenai labai patiko tenai buvo 3 kunigai ir vienas 
klebonas. Dar ėjome kryžiaus kelius. Tenai buvo kunigas Lukas iš Druskininkų. 
Mes ėjome į mišias. Mišiose dainavo klebonas Erastas jo balsas labai gražus aš 
jam duočiau 100 balų. Kiekvieną dieną mes meldėmės  ir gavome skaniai valgyti. 
Gavome pusryčius pietus ir vakarienę. Valgykloje susipažinau su viena virėja 
Jolanta. Valgykloje pasimeldėme prieš valgį. Man labai patiko brolis Lukas aš jam 
kaip sesuo. Aš broliui Lukui padovanojau savo darbelį. O kitus savo darbelius 
padovanojau Dalei ir dar padovanojau draugei Ingridai. Paskutinę dieną mes 
šventėme iki 2 valandos nakties. Mes visi gerai praleidome laiką.
JONITA
Buvo puodelių paroda  visų gražūs buvo puodeliai. Renginys įvyko 



labai gerai. Buvo 70 puodelių. Ir prisijungė vadovai ir atsinešė puodelių.
Viskas buvo pasitarimų kambaryje. Visi pasakojo apie puodelius iš kur turi ar 
atsirado.
VYTAUTAS      

Puikiai 
praleidom 
laiką buvom 
zoologijos 
sode 
Dargaičiuose. 
Matėm alpakų 
ir triušių 
ožkyčių . Buvo
labai   smagu 
kai grįžom 
valgėm ledų .  
GRETA

Buvome Šventojoj. Atvažiavom sekmadienį buvo pietūs 14 .45.
Ėjom maudytis. Davė pietums karbonadą. Pavalgę ėjom prie jūros. 
Buvo atidarymas 9 valandą buvo mankšta. 20 valandą buvo diskoteka 19 valandą 
buvo vakarienė. Važiavau su dviračiu. Buvau su Liuda Titanike klausėmės 
koncerto dainavo Tarasovai Amberlaif Kirilkinas Radžis ir Artūras. Man labai 
patiko koncertas o rugpjūčio 2 - 5 dienomis važiuosim į Klaipėdą o rugpjūčio 24 - 
30 važiuosim į Palangą. 
ŽIDRŪNAS
Vytautas kalbina  8 gr  naują merginą Dainorą. Ji lankė Ringuvos mokyklą, jai 20 
metų, patinka bėgimas, mėgsta klausytis muzikos, mėgsta valgyti blynus, apkepą, 
plokštainį, plovą, gyvūno neturi, nori išmokti gaminti maistą ir piešimas ją ramina.



Atvežė vištelę. Dėjo kiaušinius. Išsirito iš kiaušinio vištelė. Mačiau kaip išsikalė. 
Cyp cyp buvo. Pirmiausiai išsirito Antanas o antras Jan išsirito su pliku kaklu. 
Žiūrėjau. Iš ryto dar 5 išsirito o po pietų 1 išsirito o 1 ne. Neišsirito. Buvo 9 
kiaušiniai liko 8. Ėjau pažiūrėti narvų. Stendas yra. Man patiko žiūrėti ką vištelė 
Janas daro. 2 savaites bus vištelės iki liepos 31d.     JAN 
Naujas DC Goda lankytojas Rūtenis susipažinkite . 
1. Ar  lankei mokyklą ir kokią? - Ringuvą.
2.Kiek tau metų?  - 24 
3.Koks tavo zodiako ženklas? - Liūtas.
4.Ką mėgsti veikti namie? - Krepšinis, muzika ir žaisti su kompiuteriu .
5.Ką mėgsti valgyti?  - bulvinius blynus cepelinus kugelį plovą, guliašą  kepsnius, 
makaronus, varškės apkepą.  
6. Ar turi gyvūną namuose? Neturiu. 
7. Ar mėgsti muziką klausytis.
Taip mėgstu. 
Rūtenį kalbino VYTAUTAS.
Sveikiname Rūtenį pirmą kartą švenčiantį  savo gimtadienį naujų draugų būryje
dienos  centre  „Goda“.  Draugai  Rūteniui  linki  sveikatos,  būti  visada  geros
nuotaikos ir lankyti „Godą“.

Mes visko matėm daug pakabintų gražių darbelių. Stovas pas Nataliją kur 
dainuojam buvo foto labai graži. Buvo renginys puodelių – paroda visi atėjo 
pasižiūrėti  kokius puodelius  mes turim. Visi pasakojo apie puodelius. Buvo 



Žalgirio mūšio puodelis. Pas viščiukus buvau. Aš galvoju kad 2 geltoni kiti 
tamsūs. Višta kiaušinius deda.  Labai gražūs. Įsijungėm šviesą kad geriau 
matytumėm. 
GRETA R

Mes buvome už Panevėžio Žaliųjų partijos suvažiavime. Tenai buvo daug rungčių.
Tenai grojo Jurgis Didžiulis ir Egidijus Sipavičius. Mes tenai valgėme pietus ir 
buvo daug vaišių. Aš mečiau botą ir laimėjau 2 vietą. O mamytė šokių rungtyje 
laimėjo 1 vietą.
JONITA
Sekmadienį buvau basų kojų take. Ten padarytas ilgas takas iš įvairių  akmenukų 
rąstelių medžių žievių šiaudų smėlio reikia eiti basomis.   Akmenukai  truputį 
spaudžia pėdas bet man patiko .   



GRETA R.


