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Pasidaryk pats: pynimas iš laikraščių
Svetingumo infrastruktūros praktinio mokymo
pamokos, kurias veda profesijos mokytoja Aušra
Petrauskienė, pateikia įdomių staigmenų. Pasirodo, kad kai
kurių, nereikalingų daiktų nebūtina išmesti. Jie gali atgimti
naujai ir tapti interjero elementais. Mokytoja išmokė
pagaminti interjero dekoro detales panaudojant senus
laikraščius. Pynimas iš laikraščių – nuostabi ir kūrybinga
technika. Pynėme vazonų įdėklus ir dėžutes. Pradžia buvo
sunki – reikėjo kantrybės ir kruopštaus darbo. Prireikė
pluošto senų laikraščių (galima naudoti žurnalus, bukletus,
dokumentų lapus ir kt.), žirklių, klijų, virbalo ar plonos
lazdelės.
Darbui galima panaudoti nereikalingą popierių. Tuo
pačiu mažiname šiukšlių kiekį. Naudojame antrines
žaliavas. Praktiška, natūralu, ekologiška!
Darbo eiga:
1. Prikarpyti juostelių iš
laikraščių
(6-7
cm
pločio).
2. Popieriaus juosteles sukti
ant virbalo (gaunami
vamzdeliai).
Baigiant
sukti,
ant
kampelio
užlašinti lašą klijų ir sukti
iki galo.
3. Pasirinkti formą ir ją
apipinti
vamzdeliais.
Pynimo būdai tokie patys kaip ir iš vytelių.
Rekomenduojama vaizdo medžiaga internete:

Pinant
didesnį
daiktą (pvz., pintinę),
geriau į vidų dėti formą
(pvz., kartoninę dėžę,
vazoną). Formą reikia
apipinti, o vėliau ją
išimti. Gaminys bus
gražios formos.
Mokinių padaryti
darbai džiugino akį ir
atrodė puikiai. Kad
gaminiai
būtų
dar
gražesni, juos galima
nudažyti ar nulakuoti.
Jie bus tvirtesni ir ilgai tarnaus.
Tokios įdomios ir naudingos pamokos
praeina akimirksniu. Pynimo darbus paįvairinome
muzikiniu fonu – klausėmės senų gerų dainų ir
diskutavome įvairiomis temomis. Esame dėkingi
mokytojai A. Petrauskienei, supažindinusiai su
pynimo iš laikraščių technologija. Siūlome
pabandyti visiems susidomėjusiems. Tai įdomus ir
praktiškas kūrybinis procesas. Galima nupinti
įvairiausių
daiktų,
pvz.,
dėžutę
smulkmenoms
sau
arba
dovanų
ar
http://www.manonamai.lt/praktiniai- patarimai/rankdarbiai/pasidaryk- draugams
pats-krepselis-is vyteliu.d?id=65181109
artimiesiems.
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Krepšinio 3x3 varžybos
Spalio 26 d. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos sporto salėje 22-ąjį kartą įvyko tradicinės rudens
krepšinio 3x3 varžybos. Dalyvavo 22 komandos iš Kamajų, Užpalių, Vyžuonų, Troškūnų ir Anykščių. Mūsų
mokyklos komandos nariai: Dominykas Butkus (3E17), Edvinas Paulauskas (T17), Martynas Muleras (3E16) ir
Mantas Viburis (T15).
Organizatoriai džiaugėsi susirinkusių dalyvių gausa, pasveikino nugalėtojus, padėkojo visiems varžybų
dalyviams už gražų krepšinį. Mūsų mokyklos krepšininkai nelaimėjo prizinės vietos, bet neprarado geros
nuotaikos ir kovinės dvasios bei noro atsirevanšuoti. Tikimės naujų varžybų☺

