
Vienos merginos papasakota istorija:  

Laiptinėje, penktame aukšte – 76 bute gyvena senutė. Ji vieniša.... Grįždama iš universiteto 

ant laiptinės durų pastebėjau ranka rašytą skelbimą: 

„Pamečiau 5 eurus, kas rasite – prašau grąžinkite į 76 butą, pensija maža, neužtenka duonai.“ 

Išsitraukiau iš piniginės 5 Eur ir pakilau į penktą aukštą. Kai atidaviau senutei pinigus ji 

apsiverkė: „Tu jau dvyliktas žmogus, kuris man atnešė pinigus. Ačiū“. Aš nusišypsojau ir jau pasisukau 

eiti, kai senutė pratarė: „Dukrele, nuplėšk skelbimą nuo durų, ne aš jį rašiau“. Senutė stovėjo ir verkė: 

„Žmonių gerumas ir užuojauta suteikia man vilties“. 

Visada palikite savyje šiek tiek vietos GERIEMS darbams... 

 

 

Kalėdinė Šilumos ir  

Gerumo akcija  

„Šilumos ir ramybės 

visiems!“ 

 

Artėja Šv. Kalėdos, o kartu su jomis ateina tradicinės  Kalėdinės akcijos. Šių metų Kalėdinė 

Šilumos ir Gerumo akcija „Šilumos ir ramybės visiems!“ mokykloje vyksta iki 2015 m. gruodžio 23 

dienos.  

AKCIJOS TIKSLAI:  

 Sutelkti vaikus ir jaunimą geriems darbams, ugdyti toleranciją ir savitarpio supratimą.   

 Parodyti, kad ir šiais naujų technologijų metais vaikai ir jaunimas puoselėja pagarbą vyresniems, 

rūpinasi ir padeda kiekvienam žmogumi. 

 Aplankyti vienišus pagyvenusius žmones, pabendrauti su jais; pasidžiaugti kartu artėjančiomis 

šventėmis, palinkėti, kad išsipildytų jų svajonės ir lūkesčiai. 

AKCIJOS IDĖJA: 

 

     

Mokiniai ir jų šeimų nariai 

prisimins vargstančius žmones, 

palaikys juos dvasiškai ir parems 

smulkiomis sušildančiomis 

dovanėlėmis (kojinės/pirštinės ir 

pan.),  pagamins ir įteiks 

„Sveikinimus vienišam žmogui“.  
 

 

AKCIJOS TURINYS:  

 Mokiniai susimąstys apie tai, kad nevalia pamiršti senolių, vienišų ar vargstančių, kad reikia jiems 

padėti. 

 Įteiks savo sveikinimus ir nuoširdžiai pasikalbės su žmonėmis, išklausys juos, palinkės linksmų 

švenčių, paragins prisiminti kaimynystėje gyvenančius vienišus, sergančius ir  pagalvos, kaip 

galima būtų jiems padėti. 

 Kiekviena 5-10 klasė aplankys bent po vieną vienišą žmogų, įteiks jiems sveikinimus bei Kalėdinį 

maišelį dovanų (vienišų žmonių sąrašus dalins socialinė pedagogė Vaida).  

 

 

 

  

 

 

 

Sveikinimą ir dovanėlę 

atnešti socialinei pedagogei 

Dagnai  (114 kab.) 

gruodžio 11-14 dienomis. 

 

 

 

 

  


