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Gruodis  ypatingas  mėnuo  ir  Šiaulių  jaunųjų  turistų  centro  mokiniams.  Šventiniuose
renginiuose  išdalinami  apdovanojimai  už  metų  pasiekimus,  vyksta  tradiciniai  renginiai  pagal
ugdymo kryptis,  kur ne tik renginių prizininkai sulaukia saldžių šventinių dovanų. O ir  visų šį
gruodį vykusių renginių programa ar vykdymo vietos buvo naujos.

Gruodžio  8 d.  vyko apdovanojimų vakaras,  kuriame buvo pagerbti  geriausieji  tradicinio
turistinio žygio konkurso „Miklink kojas, pažink kraštą“ dalyviai, daugiaetapių orientavimosi sporto
varžybų  „Miesto  parkai  2016“  prizininkai,  kraštotyros  projektų  organizatoriai  ir  renginių
vykdytojai. Prizus įsigyti padėjo ir Šiaulių miesto savivaldybė, parėmusi projektą „Miesto parkai“
bei  mokinių  tėvai.  Pirmą kartą  geriausiųjų  pagerbimas  vyko ne  akademinėje  aplinkoje,  o  ypač
šventiškai pasipuošusiame PC „Tilžė“. Dalyviams grojo  ir dainavo J.Janonio ir S.Sondeckio menų
gimnazijų mokiniai, o įspūdingi prizai ir  Rasos Masiliūnienės dovana – pagalvėlės, taip reikalingos
kelionėse, pradžiugino nugalėtojus: Ugnę Šidlauskaitę, Titą Bagdoną, Džiugą Saliamorį, Beatričę
Zajančiauskaitę,  Mildą  Sakalauskaitę,  Robertą  Norkų  (žygių  konkurso  „Miklink  kojas,  pažink
kraštą“  nugalėtojus);  M.  Masiliūnaitę,  K.Šiaulytę,  J.Kazanavičiūtę,  E.Pauraitę,  A.Kuicą,
K.Jaseliūną,  S.Juknevičių,  E.Račį  –  orientavimosi  sporto  varžybų  „Miesto  parkai“  čempionus,
Augminą Pocevičiūtę, Ilzę Česnavičiūtę, Rugilę Jokubaitytę, Indrijaną Indriekutę – kūrybingiausias
kraštotyrininkes.  Specialiu  prizu  apdovanotas  Rokas  Vaitkus,  geriausias  JTC  orientacininkas  ir
mieste apdovanotas kaip geriausias slidininkas.

Gruodžio  10  d.  turizmo  grupių  mokiniai  ir  tėvai  rinkosi  į  turizmo  varžybas  „Turistinė
karusėlė“ „Rasos“ progimnazijos sporto salėje. Pirmą kartą rungtys buvo įrengtos ir ant dar dažais
kvepiančios  laipiojimo  sienelės,  kurią  šiais  mokslo  metais  įrenginėjo  mokytojai  S.Kelmelis,
R.Šidlauskas,  mokinių  tėvai.  Smagios  ir  neįprastos  rungtys,  saldūs  prizai  pradžiugino  visus
dalyvius.

Gruodžio 14 d.  kraštotyros grupių mokiniai  keliavo į  J.Janonio gimnazijos muziejų.  Čia
vyko  Advento  vainiko  pynimo  vakaras.  Renginį  vedė  ir  programą  sukūrė  mokytojos  Ritos
Margevičienės,jaunųjų  kraštotyrininkų  Mikelių  mokyklos  ugdytinės.  Mokiniai  linkėjo  taikos,
buvimo  su  šeima,  linksmų  draugų  ir  dar  daug  kitų  gražių  palinkėjimų,  susibūrę  į  komandas,
išradingai sprendė užduotis. Jų pastangos taip pat buvo įvertintos kalėdiniais saldžiais prizais.

Gruodžio 16 d. orientacininkai atvyko į  BMX trasą Dainų parke. Čia jie pirmą kartą varžėsi
ne  įprastose  Kalėdinės  varžybose.  Vyko  Kalėdinės  tortų  estafetės.  Komandinių  estafečių  trasą
parengė Nerijus Vidžiūnas, o Daugirdas Stonys,  varžybų vyr.  teisėja ir  Kalėdų senelis  dovanojo
rėmėjų prizus, „ apsnigtus namelius“, ir  didžiulį tortą dalino visiems,  įveikusiems trasas.

Apdovanojimų vakare įteikiami prizai.  Varžybose „Turistinė karusėlė“ įveikiama laipiojimo siena



Kraštotyrininkai iš linkėjimų ir žinių nupynė Advento vainiką

Kalėdinėse Tortų estafetėse varžėsi orientacininkai
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