Gerumu sušildyk Advento viltyje
Š.m. lapkričio 28 diena, projektinės veiklos „Gerumu sušildyk“ pradžia Kelmės „Aukuro“
pagrindinėje mokykloje. Veiklų vadovės Audronė Narbutienė, Mikalina Puidokienė, pradinių klasių
mokytojos metodininkės.
Jei kas mūsų paklaustų, kas tai yra
šviesa, atsakytume: tai šviesa, sklindanti iš
vaikučių akių. Kol jie tiki stebuklais, kol
nepavargę nuo pasaulio rūpesčių, kol
kiekviena
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lapas,
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individualaus „AŠ“ tobulėjimui. Į šio
projekto veiklas įsitraukė 1a, 1b klasių
mokiniai, jų tėveliai, kitų pradinių klasių
mokiniai

ir

mokytojos,

mokyklos

bendruomenės nariai.
Mes visi laukiame Šv. Kalėdų džiaugsmo, o šventės laukimas - pasiruošimo laikas. Mokomės sutikti
Atėjimą - gerumu spinduliuodami, dalindamiesi meile, gyvendami supratingumu. Suorganizuota 1a, 1b
mokinių ir jų šeimų narių „Žalumynų ratų–Advento vainikų“ paroda. Vaikučiai labai džiaugėsi, kad juos
darė kartu su tėveliais. Suspindusios žvakės sustiprino jausmus, pavargusios žiemos saulę kviesdamos
sugrįžti. Parodą lankančiųjų mokyklos bendruomenės ir svečių gilesnioji prasmė skleidėsi išsikalbėjimuose,
vienas kito išklausyme, padėkos žodyje, skaidrėjančiose akyse, nušvintančiose suaugusių ir mokinių sielose.
Visi esame pastebėję, kad tamsusis gruodžio metas, raminantis liepsnos plazdėjimas - tinkamiausia aplinka
nuoširdiems žodžiams.
Netradicinio ugdymo dieną pasitikome mokyklos direktorės Astos Zavadskienės pasveikinimu,
geros kloties palinkėjimu ypatingą dieną, mat, vakare visi rinkomės į advento pradžios rato įžiebimo
šventę. Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Aušra Vaitkevičienė skaitė pasaką apie gerumą. Vėliau į aktų
salę sugužėjome pasimokyti advento ratelių- žaidimų. Kelmės Kultūros centro vaikų liaudiškos muzikos
ansambliukas ( vadovė Dalia Miliauskienė) pagrojo adventui skirtų kūrinių. Mes dainavome, minėme
mįsles, buvome apdovanoti. Daiva Adomaitienė, tikybos mokytoja, pakvietė mažuosius dirbti grupėmis.
Pasidžiaugė pradinukų ramybe, susiklausymu atliekant užduotis, dėliojant dėliones apie gerumą. Pedagogė
kvietė visus pamąstyti, kada mes patys galime būti vieni kitiems dovana. Mokinukai papasakojo vieni
kitiems, kokius gerus darbus nuveikė.
2 a klasės mokiniai, vadovaujami mokytojos Danutės Levickienės, technologijų mokytojos Ingridos
Makauskienės, prikepė meduolių, kuriais netradicinę dieną vaišino visus.

Skirtingi mūsų mokinukai: ir pasauliui atlapaširdžiai, ir mąslūs, tylūs, žodžio neištardami. Todėl
numatėme diferencijuotų užduočių, užsiėmimų, stengėmės, kad kiekvienas pajustų artėjančią šventę,
išgyventų džiaugsmą. Klasėse pasidarėme advento kalendorius, kuriuose buvo užduotėlės kiekvienai dienai.
Vokeliuose, dėžutėse, maišeliuose, terbelėse siurprizai su magiškais užrašais: „N.N.I.V.K.“ (Nekišk nagučių
iki vakaro Kūčių). Gali būti ten paslaptingas palinkėjimas, kurį reikės laikyti visiškoje paslaptyje, o vėliau
bus privalu perskaičius sudeginti. Taip mokomės kantrybės, paslapties saugojimo.
Rašome laiškus - sveikinimus. Prieš atostogas išdalinsime adresatams. Visi susikaupę, klasėse ant
suolų užsidegę žvakeles, skaitysime tuos sveikinimus. Turėtų būti graži Ugnies ir Rimties valanda.
Daugelį gražių dalykų, gautų iš mokytojų rankų nūdienos, ,,Aukuro“ pagrindinės mokyklos
pradinukai parsineš į savo šeimas. Tobulins ir puoselės lietuviškas tradicijas, ypač pažadintą savyje šventės
laukimo dvasią, Advento viltį.
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