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Mūsų laikraštukas žengia antrą žingsnį.......
Šiemet minimos 1991 metų sausio 13 dienos įvykių 25-sios metinės

Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena, Lietuvos Respublikos
valstybinė šventė. 1991 metais vyko masinis taikus Lietuvos piliečių
pasipriešinimas Sovietų Sąjungos vadovybės bandymui jėga paimti į
savo rankas Vilniaus televizijos bokštą, Radijo ir televizijos komiteto
pastatą, Parlamento pastatą ir kitus valstybiniam perversmui
reikšmingus objektus. Užimti atvyko specialiai parengta, sunkiąja
karine technika ginkluota desantininkų grupė. Prie televizijos bokšto
Vilniuje per 600 taikių ir neginkluotų žmonių buvo sužeista, žuvo 14.
Televizijos bokštas buvo užimtas, tačiau planų pulti Parlamentą
kariškiai jau atsisakė. Nors užgrobti kai kuriuos objektus ir pavyko,
galutiniai operacijos tikslai (užimti parlamentą, išprovokuoti
nesantaiką tarp įvairių tautybių Lietuvos piliečių, pateikti šiuos
įvykius kaip dviejų ginkluotų pusių kovą) nebuvo pasiekti ir gana
greitai Sovietų armijai teko iš užimtų objektų pasitraukti.
Ernestas

Sausio 13-sios minėjimas
Aš pirmą kartą lankiausi Vilniaus televizijos bokšte. Negalėjau įsivaizduoti, kad jis toks aukštas, iš
nuotraukų atrodo mažesnis. Pamačiusi netekau žado. Bokšto aukštis 326 metrai. Kai pakilau į patį viršų, man
pasidarė ir baisu ir tuo pačiu gražu. Aš nustebau, kad restoranas dar ir sukasi aplink bokšto ašį. Nuo bokšto
atsiveria nuostabi Vilniaus panorama.
Gintarė

Sergėjaus piešinys

DAILĖ
Su malonumu lankau dailės užsiėmimus centre, kurie vyksta trečiadieniais-ketvirtadieniais.
Dailininkė Edita moko mus ne tik piešti bet ir galvoti kaip dailininkai, nukreipia taisinga linkme,
pataiso, jei reikia. Dalinasi savo patirtimi.
Ji mokina mus savarankiškumo, lavina mūsų vaizduotę, leidžia patiems pasirinkti ir maišyti spalvas.
AČIŪ JAI UŽ TAI
Aleksandra
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Kada Jūs gimėte?
Gimiau Drakono metais, lapkričio 17 d.
Nuo kada susidomėjote daile?
Nuo mažumės, kai galėjau rankoje laikyti šaukštą ir pieštuką.
Kur studijavote?
Vilniaus dailės akademijoje, Suomijos dizaino institute.
Koks buvo Jūsų kursinis darbas?
XVIII amžiaus paveikslo restauravimas ir akrilinės tapybos rašomasis darbas.
Kada įsteigėt dailės studiją?
2015 lapkričio mėnesį.
Ką veikia žmonės atėję į dailės studiją?
Suaugę žmonės ateina į dailės studiją gerai praleisti laiką, išmokti piešti ir tapyti.
Palinkėjimai.
Būkite laimingi ir kūrybiški.

MŪSŲ AUGINTINIAI

Dambo
Šis mielas augintis mane džiugina jau dvejus metus. Prisimenu kai pirmą kartą jį pamačiau... geras
jausmas. Tą dieną jis pasirinko mane. Pribėgo prie manęs tarsi jau senai būtų laukęs ir pradėjo laižyti man
ranką.
Savo begalinę meilę ir priraišumą jis rodo kiekvieną dieną. Išlydėdamas mane į
darbą žvelgia savo rudomis, mažomis akytėmis ir tarsi taria: „grįžk greičiau“, o parėjus
namo pasitinka dideliais dideliais bučiniais ir apsikabinimais. Dambo begalo mėgsta
maudytis, ypač ežeruose. Man panėrus po vandeniu plaukia manęs gelbėti. Iš vandens
išlenda tiktai kai pradedame ruoštis namo.
Kaip atsirado vardas Dambo? Kai buvo visai dar mažas jo ausytės buvo
neproporcingai didelės, tai man
priminė be galo gražų multiką apie drambliuką iš kurio visi
juokėsi dėl didelių ausų.
Be manęs,Dambo, dar myli savo geriausią draugę,
močiutės katytę Leila.Jiems susitikus prasideda beprotiškos
žaidynės, o kai galiausiai nuvargsta kartu ir užmiega.
Taigi dabar Dambo augo, augo ir užaugo į tikrą vyrą. Galiu
atskleisti paslaptį. Dambo miega lovoje. Ššš, niekam
nesakykit.
Joana
PIETŲ MIEGELIS SVARBUS VISIEMS VAIKAMS

AŠ NIEKO NEMAČIAU

SU GERIAUSIU DRAUGU

KARNAVALAS 2015 m.
Praėjusių metų gruodžio pabaigoje vyko kalėdinis karnavalas. Centro lankytojai suvaidino
spektaklį „Raudonkepuraitė“.nauja meilės istorija tarp Raudonkepuraitės ir vilko. Paprastai, jaudinančiai,
bei juokingai, norint pradžiuginti žiūrovų širdis.
Vėliau lankytojus aplankė senis šaltis su dovanomis. Norintieji gauti dovanų turėjo padeklamuoti
eilėraščius. O po to vyko šokiai, pokiai tralivali.

MĖNESIO EMOCIJOS

Mėnesio bosas
Mėnesio nuostaba

Mėnesio šypsena
Mėnesio
apmastymas

Mėnesio
nepasitenkinimas

Mėnesio
svajonė

KRYŽIAŽODIS
1. Lietuvos sostinė...
2. Spalva einanti viršutinėje Lietuvos vėliavos dalyję.
3. TNUC direktoriaus vardas...
4. Žalia žolė, bet ne žolė su uodega, bet ne pelė...
5. Lietuvos himną „Tautiška giesmė'' parašė Vincas...
6. Vasarą įkyriai kandžioja...
7. Dvi sesutės per kalnelį nesueina...
8. Kas reikalinga durims užrakinti...
9. Tėvai: mama ir...
10. Danguje ryškiai šviečia...

Prizas Šokoladas

Citata
Žmoną kaip prezidentas, jos turi klausyti ir išrinkti kas penkerius metus

MŪSŲ GIMTADIENIAI SAUSIO MĖNESĮ
Miglė 4 d.
Saulius ir Rimas 5 d.
Marytė 6 d.
Gediminas 10 d.
Zigmundas 13 d.
Mantas 30 d.

Su Gimimo diena, mano Drauge,
Su svajonių beribių diena!
Aš pašauksiu išpildymų laimę —
Kad ji taptų brangia dovana.
Dovanoju Tau baltąjį skrydį —
Gelsvų pienių, švelnių debesų —
Tegu laimės Tau nieks nepavydi,
Aš linkiu Tau geriausių žmonių.

Mes dėkojame, kad prisidėjo prie mūsų
leidinio „Žingsnis po žingsnio“
Joanai Filipovičiūtei
Ernestui Šakevič
Inai Veromejienei
Mantui Sodeikai
Aleksandarai Korytčenko
Gintarei Aleksaite
Sergėjui Stankevič
Malonai laukiame Jūsų idėjų ir minčių. Prisijunkite prie mūsų .... :)

