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Strėvininkų socialinės globos namų laikraštis

VALSTYBĖS DIENA

Š I O  N U M E R I O  L E I D I N Y J E  S A I T Y K I T E :

TARYBOS VEIKLA

SVEČIAI

PASIDARYK PATS

KO LAUKTI RUGPJŪČIO
MĖNESĮ

GIMTADIENIAI

 

IŠVYKOS,
EKSKURSIJOS IR KITI

VASAROS MALONUMAI

 Liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos Karaliaus
Mindaugo karūnavimo) ir Tautiškos giesmės
diena. Tradiciškai šventėme pirmojo suvienytos
Lietuvos valstybės valdovo, kunigaikščio
Mindaugo vainikavimo karaliumi šventę. Drauge
prisiminėme istoriją, kuria turime didžiuotis. Juk
atmintis - tai tūkstantmetė erdvė, kurioje
kiekvienas esame įrašytas. Drauge atsigręžėme į
save ir į savo Valstybę. Pagalvojome apie jos
prasmę. Giedojome "Tautišką giesmę" ir
dainavome pačias gražiausias lietuviškas dainas.
Visiems susirinkusiems sveikinimo žodį tarė
globos namų direktorė, Danutė Grigelevičienė,
linkėdama Lietuvai stiprybės, gerų žmonių ir
mylinčių tėvynę piliečių.
 Neatskiriama šios dienos graži tradicija ir šventės
kulminacija - vaišės šiupiniu ir namine gira.

 Daugiau nuotraukų 2 psl.

+ Pyrago receptas

https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=37069&p_k=1
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"Valstybingumas yra aukščiausia 
tautos brandumo išraiška, ir būtent jis yra vertybė, kurią turėtume saugoti bei
puoselėti. Daugybė etnosų, gausesnių nei lietuviai, neturi savo valstybės, tad

mes turime rimtą pagrindą didžiuotis savo valstybingumu. Ir su dėkingumu bei
džiaugsmu prisiminti Mindaugo karūną, nors karaliai mūsų žeme ir

nebevaikšto."
Visuomenininkas Tomas Viluckas



 Saulėtą vasaros popietę visus norinčius
sukvietėme prisijungti prie iniciatyvos
„Sveikas gyvenimo būdas – kelias į sveikatą“.
Susirinkę drauge kalbėjome apie sveikos
gyvensenos pagrindinius principus, tai:
emocinė sveikata, subalansuota mityba,
fizinis aktyvumas, kokybiškas miegas,
žalingų įpročių neturėjimas ar atsisakymas.
„Laimė – mūsų pačių pasirinkimas“, taip
popietę pradėjo psichologė, Jovita, kalbėjusi
apie pozityvų požiūrį į gyvenimą, veiksmus
galinčius sumažinti stresą.
 Apie subalansuotą mitybą, produktų
suderinamumą ir kaloringumą, vandens naudą
bei kitus niuansus papasakojo mūsų mylima
maisto klausimais patarėja, vyriausioji virėja,
Zoja.
 Pasidalinę mintimis apie turimų daržovių
naudą, vieni kitus kvietėme pasivaišinti pačių
pastangomis užaugintomis bei darbuotojų
dovanotomis, soduose augančiomis,
nokstančiomis daržovėmis bei uogomis. O
vėliau, pasivaišinę, visi draugiškai
prisijungėme prie muzikinės mankštos.
Aktyviausiai dalyvavę apdovanoti padėkos
raštais.
 Esame dėkingi organizatoriams, globos namų
gyventojų tarybos nariams, kurie organizavo
ir dosniai prisidėjo prie šios dienos
iniciatyvos ir mūsų visų geros nuotaikos bei
plačių šypsenų sukūrimo.

 Taip pat gyventojų tarybos nariai aktyviai
prisidėjo ruošiantis Valstybės dienai.
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Į sveikesnį rytojų
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    Akys – svarbiausias žmogaus jutimo organas. Net 80 proc. visos informacijos gauname per akis.
Akimis matome, jaučiame, mylime, kalbame…
    Regėjimas – leidžia pažinti mus supantį pasaulį, bendrauti, grožėtis, saugotis nuo aplinkos pavojų.
Menkiausias regėjimo sutrikimas gali sukelti daugybę problemų. Dažnai net nesusimąstome, kaip
turime tausoti, saugoti akis ir joms padėti. Į šį ir kitus mus dominančius klausimus, šiandien atsakė
akių gydytoja, dovanojusi mūsų bendruomenei nemokamas konsultacijas ir patarimus. Sužinojome,
kad sveika mityba, akių mankštos ir akių drėkinimas yra svarbiausi dalykai, norint turėti sveikas akis...
Šios dienos akcijos "Akimis matome, jaučiame, mylime, kalbame..." tikslas – didinti mūsų
bendruomenės narių informuotumą apie regėjimo sutrikimus ir skatinti rūpintis savo akimis.

Be šaknų medis negyvena, o pasaulis - be tvarkos. (Lietuvių
liaudies išmintis)

 Tvarką kiekvienas kuriame savo mintimis, pasirinkimais ir
veiksmais. Patys pasirenkame: ar būti sėsliu ar gyvenimo
varikliu, paskęsti liūdesyje dėl užgriuvusių problemų, ar ieškoti
problemoms sprendimų. Kaip atskirti: kas gera, o kas bloga.
Kokios yra gero elgesio normos ir kaip ugdomas atsakomybės
jausmas. Šiandien, t.y. liepos 12 dieną, susitikome su
bendruomenės pareigūne, Irena Budrikiene, ir ieškojome
atsakymų į mums kylančius svarbius klausimus. Susitikimo tema
- "Konfliktai - natūralu, bet išvengiama". Pareigūnė visiems
susirinkusiems paaiškino, kaip konstruktyviai spręsti kylančias
konfliktines situacijas, kalbėjo apie viešąją tvarką, atsakė į
aktualius ir svarbius klausimus. Taip pat susitikimo metu visiems
pristatytos atnaujintos Globos namų gyventojų vidaus tvarkos
taisyklės, kurias pareigūnė paragino nuolat prisiminti ir
visuomet jų laikytis. Po bendro susitikimo, norintys galėjo su
pareigūne pasikonsultuoti individualiai rūpimais klausimais
 Tvarkų ir taisyklių laikymasis pasiekiamas lėtais žingsneliais,
nuolat jas prisimenant ir pritaikant gyvenime, kasdieninėje
rutinoje, tačiau tam reikia laiko..

Konfliktai - natūralu, bet išvengiama

Akimis matome, jaučiame, mylime, kalbame
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Lankėmės vienoje įdomiausių Rumšiškių muziejaus
ekspozicijų po atviru dangumi - prieškariniu miesteliu,

kuriame atkurti tam laikmečiui būdingi pastatai, gyvenimo
būdas bei amatai: galima pamatyti puodų žiedimą, audimą,

medžio ir gintaro dirbinių gaminimą. Ne tik stebėjome, bet ir
dalyvavome edukacinėje programoje "Pamatuok ir seikėk".
Užsiėmimo metu patys galėjome matuoti ir sverti grūdus,

vilnas. Vaišinomės ledais miestelio arbatinėje.
Vėliau viešėjome Samyluose, kuriuose originaliais renginiais
aktyviai žadinamos vandeniu užpiltų ir Kauno marių dugne
nuskendusių kaimų - lietuviškosios Atlantidos - legendos ir

istorijos. Labai įdomu šių istorijų buvo klausytis, kuriomis su
mumis dalijosi gidė.

Kelionės metu mėgavomės pasiplaukiojimu laiveliais Kauno
mariomis, grožėjomės Kauno marių pusiasalyje esančiu

Pažaislio bažnyčios bei kamaldulių vienuolyno kompleksu,
vienu gražiausiu brandžiojo baroko pavyzdžių Šiaurės ir

Rytų Europoje. Taip pat aplankėme šalia vienos gražiausių
Nemuno slėnių atodangos, stačiame Nemuno kilpos šlaite

esantį Arlaviškių kadagyną. Bei vaišinomės karališkais
pietumis kavinėje...

Dėkojame gidei, Danutei, už gardžius saldainius, įdomius
pasakojimus bei kartu puikiai praleistą laiką. Džiaugiamės,

kad kelionę lydėjo puikus oras ir gera nuotaika. Namo
sugrįžome kupini gerų įspūdžių ir pakilios nuotaikos.

 

Išvykos, ekskursijos ir kiti vasaros
malonumai

 Kelionės ir išvykos gyvenimui suteikia džiaugsmo spalvų. Jos mus praturtina, suartina, pripildo
gyvenimą neužmirštamomis akimirkomis, kurios aplanko sapnuose, ir kai sunku galime prisiminimais
grįžti į tas minutes... Paprastai mes daug galvojame apie save, tačiau keliaudami plečiame akiratį ir dalį
savo dėmesio skiriame aplinkai, supančiai mus. Išvykos tarsi šventės, kurios ištraukia iš kasdienybės ir į
gyvenimą įneša naujų emocijų, minčių ir įspūdžių. Išvykos paskanina gyvenimą tokiais prieskoniais,
kaip atradimai, bendravimas, juokas, džiaugsmas, stebėjimasis.
Jauskime gyvenimą pilna širdimi! Džiaugsmas – tai saldusis gyvenimo skonis, tad retsykiais save juo
palepinkime!
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Lankėmės netoli Trakų įsikūrusiame Alpakų ūkyje. Jaukioje
lauko pavėsinėje, ūkio šeimininkė mums papasakojo kaip į
Lietuvą atkeliavo pirmosios alpakos, kuo jos ypatingos, kuo
minta, kaip tarpusavyje bendrauja. Įdėmiai klausėmės
edukacinės paskaitos ir diskutavome. Vėliau mus pakvietė iš
arčiau susipažinti su šiais nuostabiais gyvūnais. Laisvai
besiganančias alpakas galėjome paliesti, pamaitinti morkomis,
fotografuotis ir pavedžioti.
Veiduose netrūko šypsenų! Laikas prabėgo nepastebimai.
Padėkoję "Alpakos Trakai" ūkio šeimininkei patraukėme namų
link. O kokia gi kelionė be skanių pietų? Pakeliui į namus
užsukome į "Hesburger". Skanavome mėsainius, bulvytes,
vaisių kokteilius. Ir dar tokią karštą dieną atsigaivinti padėjo
ledai.
Mūsų vairuotojui, Ričardui, dėkojame už kantrybę, džiugią
nuotaiką ir akimirkas, praleistas drauge.

Pasiilgę nuotykių, kelionių, naujų įspūdžių,
nusprendėme smagiai praleisti laiką dailės
plenere.
Šiandien piešėme gamtoje, turėjome galimybę
pabūti tikrais dailininkais maišant spalvas prie
drobės medžių alėjoje, arba tiesiog žaismingai
piešiant su kreidelėmis, kaip daugelis tai
darėme maži.
Pramogų, veiklų tikrai netrūko, nes buvo
galima pasirinkti sau patinkantį laiko
praleidimą : bendrauti, šokti, piešti, spalvinti ...
O šventės pabaigoje, visų dalyvių laukė saldi
dovanėlė - pasmaližiavimas cukraus vata.
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  Kai žmonės laimingi, jiems yra nesvarbu, ar dabar vasara, ar žiema. Tačiau tik vasaros metu
yra galimybė gulėti žolėje ir klausytis vandens čiurlenimo ar paukštelių čiulbėjimo. Tik vasaros
metu nevaržomai galima gulint žolėje stebėti danguje plaukiančius debesis. Nes būtent vasaros
oras yra pripildytas svajingos ir magiškos šviesos, kuri sukuria vaikystės gaivumą.
Šiomis dienomis, kaip ir dauguma žmonių, džiaugiamės vasaros malonumais ir prasmingai
leisdami laiką geriname savo sveikatą bei turtiname kasdienybę. Juk prasmingai praleidus laiką
- sumažėja stresas, padidėja produktyvumas, pagerėja miegas, padidėja kūrybingumas,
sustiprėja santykiai, padaugėja energijos, pagerėja savijauta, padidėja pasitenkinimas
gyvenimu, mažėja neigiamų emocijų ir liūdesio… O svarbiausia, vasara pats tinkamiausias
laikas suburti bendruomenę bendram poilsiui, žaidimams ar sveikatos stiprinimui.

Mes VISI esame tik svečiai šioje Žemėje... O svečiams juk viskas leidžiama.. Ir tik mes patys
turime Džiaugtis, mylėti, tikėti, svajoti... Taigi vaišinkimės viskuo, kas mums duota, Mielieji!
Kad vėliau nereikėtų gailėtis, kad ne viską išragavome! Būkite laimingi, labai laimingi!!! Būkite
mylimi ir mylėkite!!! Kurstykite tą meilę, savo šeimos židinyje... Kad jis liepsnotų kiekvienoje
jūsų širdies kertelėje! Ir vos prisilietus suvirpintų jūsų sielos stygas! Lai skaudi tyla nepažadina
jums skaudžių prisiminimų! Tad... Kalbėkite, bendraukite, svajokite, mylėkite! Džiaugsmo tyro,
pokalbių meilių, žvilgsnių šiltų! Negailėkite ištiesti rankas ir apkabinti šalia esančius! Praverti
lūpas ir pasakyti kažką gražaus, malonaus jums taip brangiems! 
Gražaus laiko kartu. 
                                                               Su meile, psichologė Jovita
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Rugpjūčio mėnesį
Laukiame šiuose renginiuose:

Rugpjūčio 13 d. Žolinės
Rugpjūčio 17 d. Kūrybinės atviručių gaminimo dirbtuvės
Rugpjūčio 18 d. popietė priklausomybių bei patyčių tema
Rugpjūčio  23 d. Baltijos kelias - į mūsų laisvę
Rugpjūčio 26 d. popietė "Atsisveikinimas su vasara"

 
Kiekvieną rytą gimstame iš naujo. Ką veiksime šiandien yra tai, kas svarbiausia.Kiekvieną rytą gimstame iš naujo. Ką veiksime šiandien yra tai, kas svarbiausia.Kiekvieną rytą gimstame iš naujo. Ką veiksime šiandien yra tai, kas svarbiausia.

Su gimimo diena sveikiname:Su gimimo diena sveikiname:Su gimimo diena sveikiname:

Viktorą Kolosovą rugpjūčio 10 d. švenčiantį 70 – ąjį jubiliejų;
Henriką Malinauską rugpjūčio 13 d. švenčiantį 64 – ąją gimimo dieną;

Auksuolę Bekampytę rugpjūčio 15 d. įvenčiančią 53 - ąją gimimo dieną;
Vladą Guigą rugpjūčio 15 d. švenčiantį 51 – ąją gimimo dieną;

Ramūna Dzerkelį rugpjūčio 20 d. švenčiantį 43 – ąją gimimo dieną;
Valdą Vilimą rugpjūčio 22 d. švenčiantį 69 - ąją gimimo dieną;

Robertą Šiumetį rugpjūčio 25 d. švenčiantį 46 -ąją gimimo dieną
Neringą Šupinaitę rugpjūčio 30 d. švenčiančią 44 – ąją gimimo dieną;

 
 

Surinkite po kelias šakeles mėtų, melisų ar
prieskoninių žolelių – raudonėlių, juozažolių, bazilikų.
Į praktiškąją puokštelę tinka ir aviečių, žemuogių,
juodųjų serbentų bei gervuogių, kiaulpienių lapeliai,
kraujažolių, čiobrelių, medetkų žiedeliai, paprastojo
kiečio šluotelės ir t.t.
Tinka ir vaistiniai žolynai iš pievos ar miško
Nubraukite nuo apatinės šakelių dalies lapelius.
Sukomponuokite nedidelę puokštelę iš surinktų lapelių
ir žiedelių.
Suriškite puokštelę siūlu, kad pasidarytų kilpelė
puokštelės pakabinimui.
Dovanėlė paruošta!
Ją galima pasimerkti į vazelę, susidžiovinti žiemai
arba iš karto merkti į arbatinuką ir kartu su draugais
išgerti arbatos!

                                           Linksmų Žolinių

 
P R A K T I Š K A  P U O K Š T E L Ė  Ž O L I N Ė S  Š V E N T E I

 
 



Kazimir dalinasi ir siūlo patiems išbandyti išsikepti paprastą, tačiau labai skanų biskvitinį pyragą.  
PARUOŠIMO LAIKAS: APIE 45 MIN.

Ingridientai
300 gramų miltų
4 vienetai kiaušinių
1 stiklinė aliejaus (+trupučio formai aptepti)
1 stiklinė cukraus
1 stiklinė pieno
1 šaukštelis kepimo miltelių
1 šaukštelis vanilinio cukraus
Žiupsnelis druskos

PARUOŠIMO BŪDAS:
 
 1. Kiaušinius išplakti su cukrumi iki purios, šviesios masės. Supilti pieną, aliejų, vanilinį cukrų ir vėl
išplakti.
2. Suberti miltus, sumaišytus su kepimo milteliais, atsargiai išmaišyti šaukštu iki viskas susijungt, bet
neplakti. Tešla neturi būti skysta, daugmaž riebios grietinės tirštumo. Jeigu tešla skystoka,
nepabijokite įdėti dar šaukštą kitą miltų.
3. Tešlą supilti į kepimo formą, pateptą aliejumi. 
4. Kepti iki 175 C laipsnių įkaitintoje orkaitėje apie 40 - 50 minučių (kaitinimas viršus - apačia). Ar
iškepęs, patikrinti mediniu smeigtuku - įsmeigus iš įtraukus, jis turi būti sausas, neaplipęs tešla, jei
aplipęs, dar šiek tiek pakepti. Galima pagardinti uogiene, ledais ar gerų draugų kompanija :) Skanaus.
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Dviprasmiški, iliuziniai piešiniai. Ką matai paveikslėliuose?
 
 

Studentas ar profesorius? Kiek kojų turi dramblys?


