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     Nuo kovo 16 d. visoje Lietuvoje paskelbtas karantinas. Dėl šios priežasties 
daugelis žmonių šiuo metu lieka namuose. Vaikai nelanko ugdymo įstaigų, 
todėl tenka pasukti galvą, ką visiems veikti namuose laisvu laiku, kai pamokos 
jau paruoštos Mūsų gimnazijos mokiniai ypač buvo įpratę gyventi bėgimo 
ritmu, dabar turi sustoti ir išmokti šiuo laikotarpiu gyventi kitaip. Nors atrodo, 
kad veiklos namuose nedaug, iš tiesų galima nuveikti labai įdomių dalykų! 
Norime pasidalinti mokinių mintimis apie linksmiausią, geriausią, turinin-
giausią dieną namuose...

    Šiuo niūriu laikotarpiu, kai negalime išeiti iš namų, 
turime susigalvoti įvairiausių veiklų, kurios nebūtų 
susijusios su lauku. Pavyzdžiui, praleisti laiką su šeima, 
susikoncentruoti į dalykus, kuriems seniau neturėjo-
me laiko. Taigi mano įdomiausia veikla namuose yra 
laiko praleidimas su šeima. Su savo šeima mes žai-
džiame visokius stalo žaidimus, žiūrime filmus kartu 
bei pasikalbame apie visus nutikimus. Dar be pralei-
dimo laiko kartu su šeima yra ir įvairiausių kitų veik-
lų, kurios nėra tokios įdomios, kaip būti su šeima. 
Pavyzdžiui, kaip namų darbų atlikimas, namų ruoša 
ir t.t. Nors ir kaip norėčiau šiuo metu išeiti į lauką, bet 
negalima, nes reikia būti atsakinga piliete ir neužsi-
krėsti ir neužkrėsti savo artimųjų. Taigi apibendrin-
dama noriu pasakyti, jog geriau likti namuose nei 
užkrėsti savo artimuosius.                                                                                                                         .  
                                                        Kamilė, II gimn. kl.                  

    Namai –  tai ne vien trumpalaikė priebėga. Jų esmė – 
pastovumas, jų gebėjimas augti ir tvirtėti, jų išraiškos 
savitumas, visos tų namų detalės bei juose gyvenančių
 žmonių asmenybės , – teigė amerikiečių žurnalistas 
H. L. Mencken. Šiuo metu siaučiant šiurpulingam vi-
rusui privalome likti namuose. Taigi kyla klausimas: 
ką įdomaus ir naudingo veikti kambaryje? Visų pir-
ma – tai puikus metas leisti laiką su šeima. Mano įdo-
miausia diena buvo, kai mes su šeima kartu gaminome 
naujus patiekalus, žiūrėjome filmus, žaidėme stalo 
žaidimus. Labiausiai patiko žaisti vaidmenų žaidimus, 
buvo smagu žiūrėti į šeimos narius, kaip jie stengiasi 
atlikti aktoriaus užduotį. Taigi karantino metu vertė-
tų skirti daugiau dėmesio savo šeimai. Vakare nuta-
riau paskaityti knygą. Skaičiau Arvydo Augo krimi-
nalisto užrašus „Šiurpi nusikaltimų kasdienybė“. Ši 
knyga mane labai sudomino, nes domiuosi krimino-
logijos specialybe. Joje buvo atskleista visa kriminologo 
kasdienybė, kuri dar labiau paskatino siekti šios pro-
fesijos. Taigi mano geriausia diena baigėsi su knyga. 
Apibendrindama noriu pasakyti, kad man įdomiausia 
laiką leisti bendraujant su šeima ir skaitant įdomią 
knygą. Tik palaikydami gražius santykius su šeima 
galime ją išsaugoti ir būti laimingi.                                      .
                                                      Gabija, II gimn. kl.                  

     Mano dienos karantino metu būna labai nuobodžios. 
Atrodo, lyg atsikeliu, pavalgau ir vėl užmiegu, tačiau 
atėjo tokia diena, kai viskas pasikeitė. Tik pabudusi ryte 
supratau, kad ši diena bus kitokia. Nusprendžiau ne-
besėdėti su telefonu rankose, o nuveikti ką nors nau-
dinga. Visų pirma, nuėjau susitvarkyti savo kambarį, 
klausiausi savo mėgstamiausių dainų. Niekada negal-
vojau, kad tvarkytis yra įdomu. Iškrausčiusi spinteles, 
radau daug savo vaikystės daiktų, kuriuos buvau pa-
miršusi. Taip pat radau rūbų, kurių nebenaudoju, tad 
nusprendžiau juos parduoti internetu. Kiek apsitvar-
kiusi nusprendžiau praleisti laiką su savo broliu. Pasi-
darėme slėptuvę spintoje, pažiūrėjome filmą. Buvo 
tikrai įdomu, nusprendėme pagaminti pyragą iš 
obuolių. Pyragas pavyko ypatingai skanus. Tėvams 
taip pat labai patiko, sakė, kad galėtume būti kulina-
rais. Vėliau nusprendžiau brolį pamokyti groti pia-
ninu melodijas, kurias jis seniai norėjo išmokti. Kai 
jam pavyko, brolis buvo labai laimingas. Supratau, 
kad karantinas gali būti ir nenuobodus, tiesiog reikia 
tam skirti daugiau fantazijos.                                                 .
                                                                            Rosita, II gimn. kl.
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      Mano pati įdomiausia diena namuose buvo karan-
tino paskelbimo diena. Aš tikrai dar nesiruošiau 
masinėms atostogoms, kaip ir daugelis laukiau saulės, 
žydinčių pievų, vasaros. Bet mus užklupo nematomas 
priešas, atnešdamas daug nežinomybės, neapibrėžtu-
mo, galvos skausmo, nepažintų išgyvenimų, naujų 
išbandymų. Aš suvokiau, kad ši diena tikrai bus išskir-
tinė ir ne tik man, bet ir visam pasauliui. Po Covid-19 
epidemijos aš tikiu, mes būsim kitokie. Ši diena pri-
vertė mane  iš naujo ir kitaip pažvelgti į savo gyveni-
mą, jo prasmę ir užduotis. Pagaliau įvertinau, ką turiu 
ir ko neturiu. Aš tikiu, kad ši diena davė man ir dau-
geliui galimybę išmokti vertinti mūsų pasaulio trapu-
mą ir jį saugoti. Ši diena privertė mane pradėti mo-
kytis gyventi kitaip, neskubant, su artimaisiais, ku-
riuos labai vertinu. Aš turiu laiko pasirūpinti savimi, 
savo artimaisiais. Grįžti prie knygų, kurioms vis pri-
trūkdavo laiko. Aš turiu laiko pabūti su savo tėvais, 
savo broliu. Kiekvieną dieną mes vis tiek artėjame link 
saulės, žydinčių pievų, vasaros. Visi sudėtingi periodai 
turi pradžią ir pabaigą. Tikiuosi, kad pamoką, kurią 
davė ši diena aš išmoksiu ir nepamiršiu visą likusį 

                                                                                     .gyvenimą.
                                                         Urtė, II gimn. kl.                  

     Taikioje, ramioje gatvėje, Šiauliuose, vieną rytą 
prasidėjo mano linksmiausia diena namuose. Atsi-
kėliau anksti ryte, tėtis pagamino skanius pusryčius. 
Pavalgiusi su mažąja sese Nerile žiūrėjome filmukus. 
Kai pasižiūrėjome, keliavome į kambarį žaisti  Lego 
kaladėlėmis. Statėme pastatus ir juose žaidėme. Po 
to pasidarėme slėptuvę ir žaidėme, kad mus puola – 
buvo labai smagu. Man buvo įdomu su mažąja  sese 
gaminti ledus  iš sulčių. Vakare, kai saulei buvo 
laikas leistis, savo šeimai pagrojau  fleita. Po ilgos 
linksmybių patirtos dienos nuėjau miegoti, kad 
rytoj sulaukčiau dar geresnės dienos.                         .
                                                                                        Nida, 5kl.

     Mano laimingiausia diena buvo balandžio 10 diena, 
nes aš žinojau, kad už vienos dienos bus Velykos. Aš 
negalėjau sulaukti. Tada nutariau pagaminti kažką 
gražaus, bet prabudo manyje gyvenantis tinginys. 
Norėdama nugalėti tinginį aš sugalvojau jį apgauti, 
bet viskas buvo nesėkmingai.  Tik šįkart buvo kitaip. 
Nežinau, ar mane taip veikė Velykos, ar kažkas kitas, 
bet nuotaikos niekam nesugadinau. Kartą tą pačią 
dieną susigalvojau: ,,Ar galiu pakeisti save?”. Žinau, 
skamba keistai, bet aš jau esu tokia. Klausiu savęs 
kvailų klausimų. Bet grįžkime prie pasakojimo. Tą 
dieną jaučiausi, kaip kiekvienas mažas vaikas prieš 
šventes.  Jaučiausi, tarsi man būtų 18 ar 16 metų ir 
kad  jau galiu daryti ką noriu, bet.... Teko sugrįžti į 
realybę. Jeigu per daug svajoju, tai mano smegenys 
užfiksuoja tai kaip realų dalyką... Deja, mano svajo-
nės kartais nueina per toli ir aš pradedu kraustytis iš 
proto. Tą dieną man kaip visada norėjosi šokinėti iš 
džiaugsmo ir nekantrauti. Kartais mane tą dieną už-
klupdavo vienatvės jausmas, nuo kurio aš taip seniai 
bandau pabėgti. Atėjo vakaras. Juk kiekviena diena 
turi ir pradžią, ir pabaigą. Kaip knyga turi savo isto-
rijos pradžią ir pabaigą. Nepriklausomai, nori tu ar 
ne. Gali maldauti, gali taip nepaliaujamai maldauti, 
kad diena nesibaigtų, bet saulė vis tiek nusileis, laik-
rodis vis tiek rodys  20:00 (8pm), tėvai vis tiek tau 
lieps eiti miegoti, draugai vis tiek išsiskirstys.  Kad ir 
kokia būtų tau gera, laiminga diena, ji vis tiek pasi-
baigs ir nauja diena ateis.                                                      .
                                                                 Austėja J. , 5 kl.            

     Mano geriausia diena buvo šiltą pavasario dieną. 
Visa šeimyna nusiplovėme dviračius ir išvažiavome 
pasivažinėti aplink Šiaulius. Aplankėme Kryžių kal-
ną. Iki jo mynėme pedalus beveik pusvalandį. Pama-
tėme daug įvairių kryžių. Jie buvo mediniai, geleži-
niai, apsamanoję, visokių dydžių. Toliau važiavome 
prie Salduvės kalno. Važiuodami pro šalį pamatėme 
žibučių. Nuėjome į mišką pasirinkti gėlyčių. Užlipo-
me ant kalno ir pamatėme gražų mūsų miestą. Laikas 
buvo grįžti namo. Mums reikėjo važiuoti pro Ginkū-
nus. Buvo ilgas kelias žvyrkelio, tai buvo labai sunku 
minti. Pasportavome, sušilome. Gerai, kad turėjome 
gertuvę vandens. Kai parvažiavome namo, reikėjo vėl 
nusiplauti dviračius, nes jie buvo murzini po  važia-
vimo žvyrkeliu. Bet tai mums nesugadino nuotaikos.
                                                                                   Povilas T.,5kl.

     Mano diena prasidėjo įprastai. Atsikėliau ryte, pa-
maitinau savo mylimą katiną, pavalgiau pusryčius. 
Ryte planavau susitvarkyti kambarį, tačiau atėjusi 
mama pranešė, kad šiandien man turi staigmeną. 
Mama buvo labai paslaptinga ir neatskleidė, kokia 
staigmena manęs laukia. Po kurio laiko atėjusi į 
mano kambarį mane pasikvietė į svetainę. Svetai-
nėje ant stalo gulėjo didžiulė knyga apie arklius. Aš 
domiuosi arkliais, lankau žirgyną. Todėl gavusi tokią 
dovaną labai nudžiugau. Knygoje yra daugybė žirgų 
paveiksliukų, jie aprašyti. Tai buvo mano geriausia 
diena namuose.                                                                          .
                                                                                       Viltė, 5kl.

     Linksmiausia diena namuose būna penktadieniais. 
Ryte atsikeliu, išsiplaunu dantis, nusiprausiu ir jun-
giuosi į virtualias pamokas. Penktadieniais būna 
linksmiausios pamokos ir lietuvių kalbos diktanto 
diena. Pamokų nėra daug. Tada man mama yra pa-
ruošusi kažko valgyti ir papietavęs einu truputėlį 
pažaisti  kompiuteriu (nes truputį galima)  ir tada 
vakare su šeima žiūrime filmą. Vėliau visi išsiskirs-
tome ir einame miegoti. Tokia yra mano linksmiau-
sia diena namuose.                                                                   .
                                                                                    Paulius, 5kl.
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     Daug buvo linksmų dienų mano namuose, šventės, 
gimtadieniai, vakarėliai. Šiandiena papasakosiu apie 
tėčio gimtadienį. Filmavau visą dieną. Tėčio gimta-
dienis įamžintas. Buvau labai laiminga. Svetainė visa 
spindėjo. Ant stalo buvo padėta daug įvairaus maisto, 
skambėjo muzika. Pagaliau pradėjo rinktis svečiai. 
Susirinko giminės, tėvų draugai. Džiaugiuosi, kad bu-
vo mano pusseserė. Buvo ką veikti. Mano kambaryje 
ilgai šnekėjomės su pussesere. Po to nusibraižėme 
žemėlapį ir pradėjome slapstytis nuo suaugusiųjų. 
Gaila, šiemet tėčio gimtadienio nešventėme, dėl 
COVID-19. Labai liūdna. Jis turėjo būti prieš kelias 
dienas. Taip jo laukiau!                                                         .
                                                                                      Monika, 5kl.

     Mano linksmiausia diena namuose buvo, kai mes 
visi su šeima buvome kartu. Tą dieną lauke buvo 
šilta. Ir nuo ryto jau buvome kieme. Visi kartu tvar-
kėme malkinę, pirma iškrovėme  visus daiktus ir 
gražiai sudėjome nukritusias malkas. Mama sakė, 
kad mano sesei jau reikia eiti miegoti ir aš ją turiu 
prižiūrėti ir klausytis, kol ji atsikels, o ji eis į lauką 
pabaigti tvarkyti malkinės. Kai mama grįžo namo, 
aš ėjau į lauką ir su tėčiu, kepėme mėsainius. Po 
kiek laiko atsikėlė mano sesė ir mes su tėčiu ėjome 
išrauti du krūmos, ant kurių niekaip neužaugdavo 
uogų. Nudirbę visus darbus su sese ir tėčiu ėjome 
pasimėtyti kamuoliu. Kai pradėjo temti, grįžome 
namo ir dar truputį pažiūrėję televizorių ėjome 
miegoti.                                                                                       .
                                                                                        Ema, 5kl.

     Pavasaris labai šiltas ir gražus metų laikas. Visi 
žmonės eina pasivaikščioti ir atsipalaiduoti. O mes 
su dviem draugais nusprendėme pasivažinėti dvira-
čiais. Važiuodami per Talkšos miško parką matėme 
žirgyną, kur ganėsi arkliai. Tuomet važiavome į Gin-
kūnus, į mano senelių sodą. Nuvažiavę į sodą pasi-
darėme pikniką. Netikėtai atvažiavo mano senelis. 
Problema buvo tame, kad mes su draugais į sodą 
nuvažiavome neatsiklausę. Mes buvome labai išsi-
gandę, nes galvojome, kad mus išbars. Bet mano
senelis tiesiog nustebo ir pasakė, kad galime čia 
būti, tik svarbu nieko nepridirbti. Po pikniko pasi-
darė ruošėmės važiuoti namo, bet tada vienas iš 
mano draugų pasiūlė pažaisti slėpynių. Kai baigėme 
žaisti slėpynes, jau tikrai važiavome namo. Beva-
žiuodami pamatėme kalną, kurį pavadinome links-
maisiais kalniukais. Tada kelis kartus nuvažiavome 
nuo linksmųjų kalniukų. Kai grįžome namo, visi  
kalbėjome, kokia nuostabi buvo ši diena.                       .
                                                                                Austėja Č., 5kl.

     Man linksmiausia diena namuose yra tada, kai oras 
yra geras ir kai lauke būna šilta. Linksmiausia diena 
buvo balandžio 8 diena. Trečiadienį, po virtualių pa-
mokų, aš buvau lauke ir žaidžiau su gyvūnais, dau-
giausiai su savo katinais, nes jiems labai patinka, kai 
aš gaudau juos, o jie bėga nuo manęs. Man labai patiko 
išdykauti su katinais, bet man reikėjo padėti savo 
mamai sodinti šiltnamyje ridikėlius ir salotas. Atėjus 
vakarui mano tėtis genėjo medžius. Aš  ir sesė padėjome  
rinkti nukritusias šakas. Aš namuose pasigaminau 
valgyti ir žiūrėjau vaizdo įrašus per telefoną, nes ne-
buvo, ką veikti. Kai atėjo laikas miegui, aš nelabai no-
rėjau miego, nes dar norėjau truputį pažiūrėti televi-
zorių, bet žinojau, kad kitą dieną bus pamokos, todėl 
teko eiti miegoti.                                                                           .
                                                                                Karoliona J., 5kl.
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     Turbūt kiekvienas turime linksmiausią, įsimintin-
iausią dieną namuose. Visi mes jas praleidžiame skir-
tingai. Vieni su draugais, kiti su šeima, dar kiti su gi-
minaičiais ir pan. Na, o aš savo linksmiausią dieną 
praleidau su savo geriausia drauge Austėja.  Vieną 
saulėtą, bet vėjuotą savaitgalį mano draugė pasikvietė 
mane į svečius. Susiruošiau ir išėjau. Tik atėjus mane 
pasitiko jos kalytė Bela. Visų pirma, ji man aplaižė 
kojas, paskui rankas, aplojo ir laimingu snukučiu nu-
bėgo. Atėjusi į svečių kambarį pamačiau gražiai pa-
puoštą stalą, ant kurio buvo sudėti gardžiausi patie-
kalai. Pasirodo, kažkas šiandien švenčia gimtadienį?...! 
Vakare atvyko dar šiek tiek svečių. Visi susėdome prie 
vaišių stalo. Ragavome patiekalus, užsisakėme picų, 
klausėmės muzikos, dainavome, šokome, dalijomės 
įspūdžiais... Buvo labai linksma. Bet viskas turi savo 
pabaigą. Svečiai po truputį skirstėsi, kol likau tik aš ir 
draugės šeima. Kai viskas nurimo, įsijungėme gražų 
vakaro filmą... Taip greitai prabėgo laikas, net nepaste-
bėjome, kaip atėjo naktis... Taigi laikas lipti į lovą. Atė-
jus rytui nusiprausėme, išsivalėme dantis ir papusry-
čiavome. Po kiek laiko Austėjos mama pasiūlė važiuoti 
į  mišką. Kartu  pasiėmėme ir kalytę Belą. Miške buvo 
nuostabu... Dresiravome Belą, džiaugiamės bundančia 
gamta...                                                                                               .
                                                                               Gabrielė R., 5kl.

Ačiū II gimnazijos klasės 
mokiniui Lukui Repšiui už 

atsiųstas nuotraukas, kurios 
iliustruoja laikraštį. 

Fotografija – Luko mėgstama 
veikla ne tik mokykloje, bet ir 

karantino metu.

Dėmesio ! ! !  

Kitame laikraščio numeryje kviečiame 

rašyti apie savo įdomias veiklas, kurias 

atlikote namuose karantino metu. 

Pasidalinkite įspūdžiais, nuotykiais, 

nuotraukomis, praleistomis  akimirkomis 

su Jums brangiausiais žmonėmis 

namuose...
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