
Šiaulių Gegužių progimnazija „Šok į tėvų klumpes“ -  visuotinė atvirų durų diena  

Šiaulių Gegužių progimnazijos 6b klasės mokiniai lankėsi Lietuvos – Švedijos įmonėje „Interscalit“ ir 

susipažino su antklodžių bei pagalvių gamybos procesu. Ši įmonė yra didžiausia antklodžių ir pagalvių 

gamintoja Baltijos šalyse. Savo darbo subtilybėmis pasidalinti mielai sutiko meistrė Lina Gedgaudienė. Ji 

papasakojo, kaip gimsta minkštos antklodės ir pagalvės, parodė sudėtingus įrengimus. Vaikams didžiulį 

įspūdį paliko balti, švelnūs ir purūs pagalvių užpildai, kuriuos jiems leido parsinešti namo kaip suvenyrus. 

Kelios mergaitės išbandė siuvėjos amatą, pabandė susiūti pagalvių kraštus su „Overlok“ siuvimo mašina. 

Mokiniai sužinojo, kokių įgūdžių ir kvalifikacijos reikia turėti, norint valdyti šį sudėtingą gamybos procesą. 

Taip pat vaikai susipažino su gamybos vadovo, meistro, daigstytojo, pakuotojo, kokybės kontrolieriaus, 

siuvėjo specialybėmis. „Tai pati geriausia išvyka, kokia tik yra buvusi“, - sakė vaikai. 

Auklėtoja  Ingrida 

  

4d klasės mokinukai turėjo kvietimą apsilankyti Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų Oro gynybos 

batalione įsikūrusiame istoriniuose pastatuose, netoli Radviliškio. Ten dirba Mios tėtis - Vyresnysis 

kariuomenės seržantas Kęstutis. Į Karinių oro pajėgų batalioną išsiruošė 24 klasės mokiniai. Išvykos metu 

mokiniai susipažino su LK karinių oro pajėgų istorija, simbolika, ginkluote esančia dalinyje, karių kariniu 

rengimu. Vaikai turėjo galimybę iš arti apžiūrėti pratybose naudojamą kario ekipiruotę, ginklus. Mokiniams 

buvo įdomu pastebėti, kaip kariai rengiasi šalies gynybai. 

Mokytoja Ligita 

  

  



 

7b klasės mergaitės po pamokų išvyko susipažinti ne tik su dviem savo bendraklasių mamom, 

bet ir su jų profesijomis - kosmetologės-visažistės ir manikiūrininkės. Paauglės sužinojo praktinių 

patarimų, ką daryti, kad nagučiai būtų sveiki, kaip prižiūrėti veido odą, maža to, sužinojo nemažai ir 

istorinių dalykų - kaip keitėsi grožio pramonė ir standartai. Mamos paaiškino ne tik savo profesijų 

subtilybes, bet ir atskleidė iššūkius, su kuriais susiduria kasdien, išsamiai paaiškino tobulėjimo 

būtinumą ir galimybes. Mergaitėms patyriminė išvyka į mamų darbovietę buvo labai naudinga! 
Mokytoja Birutė 

 

3d kl. mokiniai lankėsi Beno mamos darbovietėje. Susipažino su vadybininko profesija logistikos 

centre „Girteka“. Buvo labai įdomu.  

Mokytoja Rozita 

 

 
 

 


