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Advento metas, tai laikas, kai nudirbę lauko – ūkio darbus žmonės ilgais vakarais daug laiko praleisdavo
savo pirkiose. Daug bendravo, dainavo, kūrė – sekė istorijas bei dirbo įvairius namų darbus - verpė, audė, pynė,
siuvo, suko virves, drožinėjo. Tai buvo ypatingas laikas, kai savo patirtį vyresnieji perduodavo jaunajai kartai.
Lapkričio 27 dieną, jau antrus metus iš eilės mūsų mokyklos pradinukai dalyvavo Respublikinėje
pradinių klasių mokinių konferencijoje "Senolių skrynią atvėrus 2015", kurią organizuoja Lazdijų darželio-mokyklos
„Vyturėlis“ pradinių klasių mokytojos. Konferencija vyko Lazdijų krašto muziejuje.
3b klasės mokinė Kamilė Budzilaitė pristatė pranešimą „Nepabuvus audėjėle...“. Kartu su Vakare
Matulevičiūte dainavo liaudies dainą „Audėjėlė“, susirinkusiems demonstravo išaustus darbelius. Kiek kantrybės,
darbštumo, fantazijos turėjo anuomet moterys... juk nuo patalynės, takelių, užuolaidų, rūbų iki dailių margaspalvių
juostų buvo rankomis išausta. Mokinės ragino visus susirinkusius susipažinti ir išmėginti įvairius audimo būdus.
Trečiokė Vakarė Trainavičiūtė pristatė pranešimą „Sviestu košės nepagadinsi“. Smagu buvo kitiems
papasakoti, kaip jos Baba atsinešus į klasę buiką ir smetonos ne tik parodė, kaip senovėje gamindavo sviestą, bet ir
visiems leido pabandyti, gamybos procese dalyvauti. Tai buvo skanūs sumuštiniai su savo rankomis pagamintu
sviestu! Viskas „ėjosi, kaip sviestu patepta“.

Konferencijoje sutikome savo kaimynus Leipalingio pagrindinės mokyklos pirmoką Paulių
Andriuškevičių ir jo mokytoją Svajonę Karalukienę. Pauliaus pranešimas - „Kūčių simbolis – kūčiukai“. Eiliuotai
prisistatęs Paulius visus pavaišino kūčiukais, kuriuos pats iškepė. Kūčiukai buvo tokie skanūs, kad visiems receptas
parūpo. O Paulius šaunuolis, nesutriko, matyt nujautė, tai ir receptą, savo ranka užrašytą visiems dalino.
Klausėmės ir žavėjomės kitais pradinių klasių mokiniais iš Kapčiamiesčio, Marijampolės, Lazdijų,
Alytaus, Birštono, kurie pasakojo apie audimą, verpimą, siuvinėjimą, apie duonos kepimą, senovinius patiekalus iš
bulvių, apie savo rankomis gamintus žaislus ir kitus senovinius amatus.
Smagu dalyvauti renginiuose, kuriuose pradinių klasių mokiniai skatinami domėtis senaisiais amatais,
senolių kulinariniu paveldu, jų žaislais, apranga, branginti savo tautinį-kultūrinį savitumą, stiprinti kartų ryšius ir
pritaikyti žinias praktikoje.

