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APIE KĄ ŠIS
NAUJIENLAIŠKIS?
Atkeliauja vasara, o su ja
ir atostogos! Kad ir kaip
bemylėtum darbą, kiekvienam
žmogui atostogos yra labai
reikalingos.
Ką per jas veikiame?
Pačius įvairiausius dalykus:
keliaujame, lepinamės saulės
voniomis, darbuojamės savo
sodybose ir daug kitų dalykų...
Atostogos yra atsakingas
dalykas, todėl ir ruoštis joms
reikia atsakingai! 😊
VDU licėjaus „Sokratus“
mokytojai skuba į pagalbą,
dalinasi savo atostogų planais
bei pasiūlymais Jums!
Tikimės, jog išmėginsite
ir kitiems rekomenduosite!
Susisiekite su mumis
VDU licėjus „Sokratus“
Liepyno g. 4, Vilnius
+ 370 602 58831
info@sokratus.lt
www.sokratus.lt
Taip pat mus rasite socialiniuose
tinkluose Facebook ir Instagram

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJA JUSTINA KVIEČIA „SURINKTI
LIETUVĄ“
Kaip
tai
įmanoma
padaryti?
,,Surink
Lietuvą"
projektas, startavo 2018
m. vasarą, skatinantis
aplankyti visus Lietuvos
miestus ir pamatyti,
kokia Lietuva iš tiesų
graži ir įdomi, bei įsigyti
magnetuką. Sujungus
visus 60 magnetukų
sudedamas
Lietuvos
žemėlapis.
Mums pavyko surinkti visus magnetukus per 1 metus. Šių
kelionių metu aplankius turizmo informacinius centrus, sužinojome,
kokį įdomybių lobyną turi kiekvienas miestas.
Tikiu, kad yra tokių miestų, kuriuose niekada nebuvote, tad
linkiu dalyvaujant žaidime visur apsilankyti ir surinkti ne tik
magnetinį Lietuvos žemėlapį, bet ir pačius geriausius įspūdžius ir
prisiminimus.
KŪNO KULTŪROS MOKYTOJA RASA KVIEČIA KELIAUTI IR
ATRASTI
Vasaros metu aš labai rekomenduoju pakeliauti po Lietuvą.
Kelionės maršrutų - daugybė, kiekvienas galite pasirinkti pagal savo
pomėgius. Pavyzdžiui, vienas iš kelionės maršrutų gali būti Lazdijų
raj. esantys Snaigyno-Veisiejų, Metelių apžvalgos bokštai, Kumečių
vandens krioklys su ten kadaise stovėjusiu malūnu. Pasigrožėti
gamta kviečiu Vainežerio dvaro parke, kuriame stovi ir Emilijai
Pliaterytei skirtas paminklas, na ir grįžtant galima užsukti į
Merkinės, Liškiavos apylinkes, kur taip pat gausu piliakalnių, stovi
apžvalgos bokštas, piramidė ir skanus maistas „Pasaulio puoduose"
Merkinės dvarvietėje šalia piliakalnio ir Merkio bei Nemuno
santakos.

Mokytojos Rasos siūlomas maršrutas (Google maps)

ETIKOS MOKYTA KAMILĖ KVIEČIA APLANKYTI ARKLIŲ SLĖNĮ
Aš jau seniai svajoju ir šiemet tikrai tą padarysiu - aplankysiu Arklių
Slėnį! Ten gyvena “gyvenimo vėtyti ir mėtyti” žirgai, kuriems ten tikras rojus,
nes jie gyvena visiškai laisvai, pagal savo prigimtį, be jokios panaudos ar
prievartos.
Labai įdomu sekti jų Facebook puslapį, nes ten tarp jų (žirgų) vyksta
visokiausios dramos ir santykių aiškinimaisi, o ir žmonės dažnai kviečiami
į talką, kas smagiai skamba :) Prieš važiuojant reiktų išsiaiškint, ar
jaunesnius nei 10 metų vaikus įleis, anksčiau lyg ir neleisdavo, dabar jau
berods su priežiūra leidžia.
Arklių slėnis įsikūręs visai netoli Vilniaus, Neries regioniniame parke, šalia Dūkštos pažintinio
tako. Kviečiame Jus atvykti aplankyti arklius, juos pamatyti ir pažinti gyvai, išgirsti jų istorijas, suprasti
jų elgseną ir prigimtį.
PAVADUOTOJA ROBERTA SIŪLO SUSIPLANUOTI BENT KELIS DALYKUS
Žmonėms, mėgstantiems planuoti, siūlyčiau į savo atostogas įsitraukti bent keletą dalykų,
kuriems paprastai neturite laiko mokslo metų eigoje. Pvz:
√ kasdien bent 15-30 minučių praleisti gryname ore;
√ susitikti su seniai nematytais draugais ar giminaičiais;
√perskaityti bent 3 knygas;
√išsiųsti kam nors tikrą atvirlaiškį iš savo atostogų vietos;
√nupinti gėlių vainiką – Joninės ar Žolinės tam labai tinkamas laikas;
√pastebėti žvaigždėtą dangų – atrasti Grįžulo Ratus;
√išbandyti bent vieną naują veiklą – meninę, sportinę ar kt.;
√aplankyti niekada nelankytą Lietuvos miestą ar miestelį.
O tiems, kurie nemėgsta planuoti ir viską daro ekspromtu – kuo daugiau kūrybos ir netikėtumų ☺

