
Šiandien buvome ekskursijoje Akmenų ruožas. Apvaikščiojome.Važiavo 1
gr. ir 8 gr. Pasižiūrėjome akmenis kokie ten yra. Buvo toks padarytas kaip 
kilimas ar lova. Labai gera ekskursija kaip galima padaryti iš akmenų 
skulptūras. 
VYTAUTAS
2020 m. liepos 31 dieną 10.15 val. mes su Arvydu važiavom į Kurtuvėnų 
miestelį. Tenai yra žirgynas. Iš pradžių teko pašukuoti arklį su tokiu 
įdomiu pašukuoti. Kai pašukavom arkliuką Vilius uždėjo balną ir daugiau 
teko visiems eiti į tokią didelę aikštelę kur yra daug smėlio. Pirmas ant 
arklio nugaros jojo Vilius vėliau Živilė ir Arvydas man pasiūlė. Net ir aš 
jojau. Iš pradžių truputį drebėjo kojos, bet viskas gerai praėjo. Prieš 
važiuojant namo vaišinom arkliuką obuoliais ir morkomis. Man labai 
patiko šiandienos viešnagė Kurtuvėnuose. Į DC Godą grįžome po 12.05 
val. Ačiū Arvydui ir vairuotojui, kad vežė.
DOMAS L.
Vyko susirinkimas. Aptarėme renginį apie puodelius kuris vyko, šnekėjom
apie laikraštį kas parašė. Kalbėjom apie gimtadienį orkestro reikia sutarti 
dėl datos.

Naujas DC Goda lankytojas Kazimieras susipažinkite. 
1.Ar lankei mokyklą ir kokią? - Laužiko o Ringuvos paskui. 
2.Kiek tau metų? - 27
3.Koks tavo  zodiako ženklas? – Šaulys. 
4.Ką mėgsti veikti namie? Tvarkytis, TV žiūriu prie kompiuterio truputį.
5.Ką mėgsti valgyti? - Žuvį, kavą gerti. 
6.Ar turi gyvūną namuose? - Rudis toksai trispalvis ruda balta juodai ruda.
7.Ar mėgsti muziką klausytis? - Taip mėgstu? 
8.Ar nori išmokti gaminti maistą? - Moku išsikepti kiaušinius ir pasikepti 
dešreles, pasišildau bulves. 
9.Ar patinka piešti? – Patinka? 



10.Ar daug keliavai kai buvai vaikas? - Šią
vasarą buvau Latvijoj Jūrmaloj. Esu buvęs
Palangoj Klaipėdoj Šventojoj. Aplankiau
Baltijos šalis.
KAZIMIERĄ KALBINO VYTAUTAS
Vakar buvom Kužiuose buvom pas žvėriukus
ir matėm gaidį ir ten labai gražu buvo. Ten
leido pasižiūrėti viduj ir matėm papūgų ir

paskiau matėm
briedžius
pasivaikščiojom
ir važiavom į
Godą. Apie žygį. Buvom žygyje prie Lapės 
rinkome šiukšles ir po to šėrėm žirgus ir ėjom
toliau rinkti. Labai įdomu buvo ir mokino 
apie saugų eismą kaip saugiai gatvę eiti per 
žalią šviesoforą ir po to sakė nekalbėti su 
telefonu ir neklausyti muzikos. Ir po to 
gavom dovanų atšvaitus ir liemenes ir leido 
pasėdėti policijos mašinoje. Saugotis tų 
paspirtukų sakė ir reikėtų kitais metais vėl 
tokios akcijos ir laimingai gyventi. 

LINAS
Buvo Kalaipėdoje,
koncertavome bibliotekoj.
Paskui buvo piešinių paroda.
Ėjome visur pasivaikščioti. Man
patiko miškas. Buvom nuėję iki
Smiltynės. Daug vaikščiojom,
maudėmės. Labai buvo smagus
koncertas.
VYTAUTAS
Rupjūčio 3 diena. Aštunta grupė pakvietė svečią iš policijos pakalbėti apie 
saugų eismą. Einant per gatvę reikia pažiūrėti pirma į kairę paskui į dešinę 
pusę degant žaliam šviesoforui. Dar pasakojo apie paspirtukus kad per 
perėją negalima reikia persivaryti pėsčiomis. Dar paminėjo kad prie Godos



būtų pastatytas šviesoforas. Pažiūrėjau televizorių kad einant per gatvę 
negalima kalbėti telefonu. Po paskaitos dalino atšvaitus maišelius 
kuprines. Šis renginys man patiko. 
ŽANETA 
Penktadienį buvau koncerte. Pirkau bilietą 10 eurų. Prasidėjo 19 val. 
Dainavo Radžis, Lauris Reinikis, Augustė, Lietuvaičiai ir moteris iš 
Latvijos Eurovizijos. Man patiko lazerių šou. Dūmus paleido švietė 
medžius gražiai. Buvo ugnis. Sukosi. Baigėsi 24 val. Truko 5val. Lydėjom 
Ievą į butą. Ėjau į butą su Vytautu. Važiavau į merginų butą šeštadienį. 
Pabuvau gėriau arbatos. Parvažiavau namo. Iš ryto važiavau 11 į Kryžių 
kalną į mišias. Pabuvom ir grįžom. Ėjau vaikščioti prie Prūdelio. Purvinas 
vanduo užteršta negalima maudytis. Ėjau lipau į 25 važiavau ir laukiau 12. 
JAN     
Šeštadienį buvau Naisiuose važiavome pasivaikščioti viename tvenkinyje 
mačiau daug žuvelių, vaikams visokių lipinių ir sūpynių pristatyta. Yra 
mažas paplūdimys galima maudytis ir degintis. Buvo smagu. 
GRETA
Buvau su Asta miške pamačiau didelį Rėkyvos mišką. Ten yra mėlynių 
bruknių spanguolių. Miške yra puse šlapia puse pelkynai. Daug yra uogų 
grybų miško gėrybių. Genys stukseno į medį. Kėliaus 5 valandą ryto 
parėjom 3. Prisirinkau mėlynių parėjom laimingos namo. Po uogų rinkimo 
labai skaudėjo nugara. Važiuoju į kaimą kas antrą penktadienį pabūnu su 
dukra muzikos klausomės padedu apsitvarkyti namuose.
IVETA



Vakar važiavau į Teresės namus. Buvo mugė lauke. Ėjau į vidų liko 
parketas iš seniau. Papuošti medžiai parodė virtuvę kaip valgyti daro. 
Išliko durys. Ėjau į salę ten irgi buvo mugė. Aš pirkau 1 paveikslą. Liko 
pianinas. Ėjom į kitą. Išgriauta paplatinta dirbtuvės. Pavėsinė yra. Parodė 
kap klijuoja. 
Tvarkau aš čia Godoje. Ėjau ilsėtis vakar nuo darbų. Buvau Žolinėj prie 
malūno. 17 val. prasidėjo. 3 buvo kapelos. Laužas šoko. Vištelės buvo 6 ir 
1 gaidys. Buvo šuo prie būdos. Baigės šventė 20.30 išėjau namo. Važiavau
į merginų butą burgerių daryti sekmadienį. Igoris darė burgerius. Pabuvau.
Šiandien buvo foto. Mes orkestre pasifotkinom ir piešėm kai fotkino. Ėjom
į kiemą fotkintis. Šiandien foto diena.  
Važiavau į boulingą. Surinkau 193. Užėmiau 2 vietą medalį gavau buvo 
pica koka kola. Vyko 3 valandas boulingas. O merginos 4 vietą laimėjo.

JAN  
Laba diena. Aš buvau Šventojoje. Man labai patiko. Ten buvo visko ko 
gero. Buvau prie jūros. Vėliau buvau mieste. Gyvenome namelyje. Man 
viskas patiko. Daug buvo gražių akimirkų. 
IEVA
Rugpjūčio 14 d. buvo mūsų grupės renginys – Žolinės. Buvo labai smagu. 
Rišom puokštes gaivinomės žolelių arbata ir klausėmės gražių dainų. 
GRETA R.
Gyvenu gerai. Gyvenu bute dar gyvena Monika Viktorija Liuda. Mes 
gaminam valgyti. Atvažiavau į Goda su autobusu. Buvo fotosesija. 
Sportavau pas Tomą. Šiandien ėjau į dailę pas Natalija ejau grojau su 
barškučiu. Dar dainavau piešiau su manų kruopų staliuku.
DAINORA



Vedėm renginį Editos parodą apie batus. Šią savaitę paveikslavomės.
Vaikščiojom po visus Šiaulius su orkestru. Orkestras gavo dovanų 
akordeoną. Susirinkime dar datos nenusprendėm. Ši savaitė o ypač 
trečiadienis buvo aktyvi diena. Šiandien buvo boulingo varžybos. Buvo 8 
komandos. Mūsų 2 Kelmės Joniškio. Merginos užėmė 3 o mes laimėjom 2 
vietą. Mes važiuojame koncertuoti į Palangą. Mūsų 11 važiuoja. 
Nuvažiavę koncertuosim.
VYTAUTAS.
 Buvo Editos paroda „Kojos – batai“ žalioje salėje. Žiūrėjom nuotraukas 
kurios buvo padarytos Klaipėdoje kelionių metų. Edita pristatė savo 
parodą ir pasakojo apie kojas, batus ir kaip jai kilo tokia idėja padaryti 
tokią parodą. Buvo įdomi ir labai graži Editos paroda. Ji padarė 52 
nuotraukas. 
EDVINAS
Batai. Įdomus renginys įvyko patiko. Daug laikino. Ačiū. Susirinko daug 
žmonių. Daug klausimų buvo. Linksma diena buvo. Daug kalbėjom. Ir 
užbaigėm renginį. Ačiū ir vėl sugalvosiu ką nors įdomaus. Laukite tęsinio. 
Apie kelionę. Ruošėmės. Važiavom su mūsų autiku. Daug daiktų dėjo. 
Rengėmės paprastai. Kelios merginos buvo. Daugiau vaikinai. Įlipom ir 
važiavom. Kas miegojo kas kalbėjo. Susidėjom daiktus kai nuvažiavom ir 
instrumentus. Ėjom į kambarius. Išėjom lauke pavalgyt. Vėl išėjom 
pavaikščioti. Ir vakare išėjom. Važiavom maudytis. Daug berniukų 
maudėsi ir viena mergina. Keli liko ant kranto. Žiūrėjom kaip maudės. 
Karšta diena buvo. Grįžom vėl. Vakare pavalgėm. Ėjom į kambarius 
miegojom ir vėl rytoj ėjom valgyti. Ir vėl lauke vaikščiojom visur kur 
norim. 3 dienos greitai prabėgo. Grojom repetavom salėj. Linksmai buvo. 
2 kartus repetavom. Ėjom rengtis geltonai. Su kauke reikėjo. Vėl 
repetavom truputį. Buvo ekskursija. Pavaikščiojom po biblioteką. Ilga 
ekskursija. Buvo Direktorė vadovės ir prasidėjo renginys. Pradėjom groti 
linksma diena buvo. Nuotraukas paveikslavom. Gražiai dainavo mano 
mylimiausią dainą „Je time“. EDITA  
Norim pasveikint rugpjūčio mėnesį gimusius 
Edmundą Kornelijų Vytautą Faustą Edviną Rolandą Indrę.



Linkim kad remontai kieme baigtųsi kuo greičiau ir visi traktoriai 
išvažiuotų iš Godos kiemo.

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.
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