Dar viena nuostabi pamaina Pasakoje
Birželio 24 dieną į vaikų poilsio stovyklą “Pasaką” dar su paparčio žiedu rankose vėl
sugužėjo gausus būrys vaikų. Kaip ir kiekvienais metais jaunųjų stovyklautojų laukė jau
pamėgta
stovyklos
programa ir linksmai
nusiteikę,
energingi
vadovai. Negana to,
antroji vasaros stovyklos
pamaina šiais metais
išsiskyrė ekologine tema:
vaikai susipažino su
rūšiavimu,
kūrė
perdirbamų
drabužių
kolekcijas bei rengė
ekologiškus pasirodymus.
Šios pamainos metu
kiekvienas
plastikinis
butelis ar maišelis rado
savo paskirtį.
Nepaisant to, jog
orai pamainos metu ypatingai nelepino, stovyklautojai neapsiribojo vien drybsojimu lovoje.
Vos tik lietus leisdavo iškišti nosį iš būrio vaikai aktyviai dalyvaudavo sportinėse veiklose:
krepšinio, futbolo bei tinklinio aikštelės nebuvo apleistos nei akimirkai. Šiais metais stovykloje
“Pasaka” taip pat išpopuliarėjo nauja sporto šaka - lėkščiasvydis (frisbis), kurio pažaisti
kiekvieną stovyklos dieną rinkdavosi vis daugiau vaikų. Labai tikėtina, jos ateities
lėkščiasvydžio rinktinę sudarys nemaža dalis buvusių stovyklautojų.
Neatsiejama stovyklos
tradicija - kelionė prie jūros
nebuvo pamiršta ir šios
pamainos metu. Vos tik juodi
debesys
nuslinkdavo
link
Vilniaus,
stovyklautojai
čiupdavo rankšluosčius ir
keliaudavo į pliažą. Kaip
bebūtų gaila, vėsi birželio
temperatūra
nepritraukė
gausybės jaunųjų maudynių
entuziastų,
visgi
patys
narsiausieji
jau
spėjo
pašokinėti per bangas, o
mažiau narsūs draugiškai
keliavo į tropiškai šiltą
baseiną.

Pasportavę, išsimaudę,
prisižaidę, tačiau jėgų dar
nepraradę pasakiečiai imdavo
ruoštis
vakaro
renginiui:
darbščiosios rankelės gamindavo
įspūdingas dekoracijas, ant
šokėjų
pečių
nuguldavo
choreografiniai sprendimai, o
scenos nepabūgę jaunieji artistai
repetuodavo pasirodymo eigą.
Kiekvienas šioje stovykloje atrasdavo bent dalelę menininko savyje.
Muzikos diena, šokių maratonas, talentų
vakaras, socialinis už ir prieš renginys,
teatro diena, protų mūšis - kiekvienas
vaikas rasdavo renginį, kuris labiausiai jam
patikdavo. Net ir patys nedrąsiausi
stovyklautojai bent du kartus per pamainą
užkopdavo savuosius šlovės laiptelius ant
scenos, o kai kurie net nenorėdavo leistis
žemyn.
Stovyklai nenumaldomai judant link
pabaigos, vaikai jau pradėjo kurti
artėjančių metų planus ir skaičiuoti dienas
iki naujų pamainų, naujų draugų ir naujų
pasakiškų atradimų.
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