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Šiaulių jaunųjų turistų centras, skatindamas miesto moksleivius ir jų šeimos narius aktyviai
judant pažinti Šiaulius ir skelbdamas sveikatinimo projekto “Išmanusis judėjimas”, kurį remia
Šiaulių miesto savivaldybė, pradžią, organizavo turistinių žygių projektą “Nuo mokykos prie
mokykos”.
Į pirmąjį renginį – turistinių žygių dieną - vėjuotą ir lietingą šeštadienį susirinko per
devyniasdešimt dalyvių iš Juliaus Janonio, Simono Daukanto gimnazijų, Salduvės, Dainų, Gytarių
Ragainės, Jovaro progimnazijų, Šiaulių jaunųjų turistų centro turistai, kraštotyrininkai,
orientacininkai. Jie, pasiskirstę po 2-6 į komandas, savarankiškai pasirengė maršrutą ir, startavę
prie Šiaulių turizmo informacijos centro, per tris valandas jį įveikė pėsčiomis arba dviračiais
fotografuodamiesi prie objektų: pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijų, gimnazijų, vidurinių
mokyklų, neformaliojo vaikų švietimo, profesinio mokymo įstaigų, aukštųjų mokyklų. Žygių
dienos nugalėtojai buvo nustatomi pagal aplankytų objektų skaičių atskirai jaunesniųjų, vyresniųjų
mokinių amžiaus, šeimų grupėse. Čia pirmavo Jaunųjų turistų centro orientavimosi sporto grupių
mokinių komandos: Rimvydas Gedvilas ir Rytis Lažaunikas, 7-12 klasių mokinių grupėje. Šie
mokiniai pabuvojo 37 objektuose. Jonas Veikutis ir Gvidas Jurgaitis, tapo nugalėtojais 1-6 klasių
grupėje suradę 25 objektus. Šeimų grupėje daugiausiai objektų aplankė Masiliūnų šeima: mama
Rasa su dukromis Martyna ir Ūla. Kitas projekto renginys – per dvi savaites parengtas ir pateiktas
žygio maršruto aprašymas. Domilė Martinaitytė ir Arnas Pigulevičius iš Juliaus Janonio gimnazijos
bei Samanta Sakalauskaitė ir Karolina Valentinaitė, Simono Daukanto gimnazijos mokinės,
kūrybingai parengė išsamius, informatyvius žygio maršruto aprašymus. Už netradicinį aprašymą
apdovanotos Lina Abramaitytė, Ūla Andrijauskaitė, Ugnė Šidlauskaitė, turistės iš Šiaulių jaunųjų
turistų centro.
Baigiamasis renginys – protų mūšis “Nuo mokyklos prie mokyklos” balandžio 24 d. vyko
Jaunųjų turistų centre. Čia buvo išsidalinti visi projekto apdovanojimai. Dalyviai, pasisikirstę į
komandas, atsakė į įvairiausius klausimus susijusius su žygio objektais: švietimo įstaigų istorija,
dabartimi, architektūriniais ir kitais objektais šalia jų, veiklos pobūdžiu, teko žinoti mokyklų
vėliavas, atpažinti mokyklos administraciją. Nugalėtojais tapo komanda sudaryta iš S.Daukanto,
St.Šalkauskio gimnazijų, Ragainės ir Dainų progimnazijų mokinių.
Renginio organizatoriai, Šiaulių jaunųjų turistų centro turizmo ir kraštotyros mokytojų
metodinė grupė, pasidžiaugė mokinių bei jų šeimų aktyvumu ir, skatindami aktyviai ir sveikatą
stiprinančiai gyvensenai, pristatė kitus sveikatinimo projekto “Išmanusis judėjimas” renginius.

