Atviroje integruotoje L.Mockevičienės pamokoje 3a
klasėje, Rudenėlis su Žiema vis ginčijosi kuris daugiau
džiaugsmo ir malonumų vaikams dovanoja. Labai nedidele
persvara, bet, rodos, nugalėjo žiema – nes juk jos jau
laukiame, kai gražuolis auksinis ruduo virsta įkyriu lietumi su
dieną, naktį nesibaigiančia tamsa. Žiema – “padūkusi, šalta, o
šiaurėje – speiguota ir balta balta, su milžinoškomis pusnimis”,
- sakė vaikai. O visus abiejų metų laikų džiaugsmus, pamokos
pabaigoje “surinktus” į dailią sniego gniūžtę, pasirodo, vienija
vienas – gerų knygų skaitymas: “o kaip gera darganotais šaltais
rudens ir žiemos vakarais užsimauti vilnones kojines, įsisupti į
šiltą skarą ir jaukiai paskaityti!…”
“Kai į mūsų šalis ateina pats tamsiausias metų laikas,
mes uždegame žvakeles ir skaitome knygą” – tokia yra ir
pagrindinė Šiaurės šalių bibliotekų savaitės mintis. O
pirmadienis buvo Didžioji Skaitymo Balsu diena. Šiais metais
Šviesos ir Žodžio šventę surengė visos trečiokų klasės, lygiai
10 valandą, kartu su vaikais šimtuose bibliotekų
aplink Baltijos jūrą, uždegdamos žvakeles,
simbolizuojančias Žodžio ir Knygos šviesą ilgais, tamsiais vakarais. Bandydami pajusti ypatingą bendrumo
jausmą, žemėlapyje “uždegėme” žvakeles visose Šiaurės šalyse – net Fareruose ir tolimojoje Grenlandijoje,
kuriose, kartu su tūkstančiais vaikų, skaitėme ištrauką iš švedų rašytojos ir dailininkės Ingos Borg knygelės
“Žiema su Plupu”. Paskaičius ir pafantazavus, buvo įdomu pamatyti kaipgi pati dailininkė ir rašytoja Inga
Borg pavaizdavo Plupą.

Tradiciškai Šiaurės savaitės renginiuose dalyvavo ir technologijų mokytoja N.Žūkienė su savo
mokiniais. Aštuntokai, visą savaitę rinkę medžiagą apie Šiaurės šalių mitybos ypatumus, parengė skaidres ir
jas pristatė draugams, o penktadienį ėmėsi “žiemos laukimo”. Žiema – neatsiejama nuo Kalėdų. O tarę, kad
pačiame šventės laukime ir yra didžiausias gražumas, kuris dargi gali būti ir džiugus, nutarė gaminti
Advento kalendorių.

Šią pamoką atlaidžiomis ir geraširdėmis “mokytojomis” trumpam tapo Audra Jazukevičiūtė ir Aušrinė
Karaliūnaitė, visokeriopai gelbėjusiems savo “mokiniams” darbą padaryti kuo geriau.

Išradingoji mokytoja Nijolė pateikė dešimtis Advento kalendoriaus gamybos idėjų, demonstravo įvairiausias
medžiagas, tinkamas kalendoriaus gamybai, kurių įsigyti pusvelčiui galima dėvėtų prekių parduotuvėse

Visą savaitę į biblioteką ir skaityklą kvietė spaudinių parodos “Šiaurės šalių rašytojai vaikams” ir “Šiaurės
šalys yra arčiau, nei manėte”

