Krikščioniška vaikų vasaros sporto stovykla

Brangūs stovyklautojai, šiemetinės stovyklos tema Penkios pergalės mus
įpareigojo pasijusti ne tik sportininkais, siekiančiais įvairių pergalių, bet ir
pabuvoti karo lauke, kur pergalė po pergalės mes ėjome į galutinį laimėjimą. Gal
būt skirtumas nuo sporto turnyro, futbolo čempionato, nuo karo veiksmų tas,
kad mes ten matome aiškų priešininką. Čia mes pirmiausiai susigrumiame su
žymiai klastingesniu, žymiai sudėtingesniu priešu. Mes turime kovoti su mumyse
tūnančiu, labai gerai pasislėpusius, savo pozicijas įsitvirtinusiu priešu – šėtonu. Jo
pagrindinis ginklas – melas. Po to ir daug įvairių papildomų nuodėmės formų. Ir
su jomis mes turime kasdien kovoti, grumtis ir nugalėti. Deja mes, vieni to
padaryti negalime. Mus reikalinga taktika, geras žaidimo planas ir be abejo
komandos draugai.
Šioje stovykloje savo komandos taktiniuose sprendimuose
pabandėme naudoti penkių Reformacijos šūkių patirtį, pasigilinti, kaip tai mums
naudinga ir svarbu, ir nugalėti. Nugalėti tikėjimo čempionatą, laimėti Dievo
malonės prizą, pasitelkus patį geriausią trenerį – Viešpatį Jėzų ir Jo mokymą.
Brangieji, o pasiekus bet kokią pergalę privalome atiduoti garbę vienam Dievui.
Šventas Raštas tebūna Jums kasdieninė knyga, tikėjimo tiesų
vadovėlis ir tiesos žinia iš vienintelio malonės davėjo mums – Jėzaus Kristaus.
Visa garbė tebūna vien tik Jam.
Stovyklos kapelionas kun. Raimondas
AČIŪ visiems už dalyvavimą, prisidėjimą prie stovyklos „5 PERGALĖS“. Mažuosius
noriu pagirti už ištvermę, kantrybę ir geros nuotaikos palaikymą. Linkiu visiems
daug daug stiprybės. Vadovams esu labai dėkinga už darbą, atsidavimą ir
pasiaukojimą. Ačiū visiems už duotas/išmoktas pamokas ir iki susitikimo kitais
metais!
Stovyklos direktorė Eglė Grucytė

ISTORIJA IŠ VIENOS RAIDĖS
Seniai seniai senelis su senute sėdėjo su senute. Snaudė sename svirne senelis,
suvalgęs sviestą su sraigėm. Senstant svajojo surasti savo seną subaru, Su savo
senu sumuštiniu surado savo subaru. (Būrys: „Vadovai“)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
S - SMAGI
Įlankoje išsimaudė įkyrus indėnas. Išsimaudęs išėjo į indėnų T – TIKINTI
iškylą. Išsigando ilčių. Ir išlėkė į Indiją. (Būrys: „Katinai su O – ORIGINALI
V – VIENINGA
kaspinais“)
Y – YPATINGA
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
K – KRIKŠČIONIŠKA
Mūsų mama mėgsta mašinas. Mes mylim mūsų mamytę, L – LINKSMA
močiutę. Mums miegas mėgstamiausias. (Būrys: „Slibinas ir A – AMAZING
Agnė
karžygiai“)
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Akademijoj apsigyveno Augustinas Aukštuolis. Anam Augustinui atsirišo avalynė.
Ar anam ataugo antakiai? Abu apžėlę aukštai aukščiausiai. Augustas apskuto
antakius, apsirišo avalynę, apibėgo aplink Akademiją, atsistojęs ant akmens
atsiduso. Ach. (Būrys: „Pilotai“)
KLAUSIMAI STOVYKLOS DALYVIAMS
Kas labiausiai patinka stovykloje? Futbolo
treniruotės (Ugnius) Benjamino giedojimo būrelis
(Agnė); maistas ir valgymas (Aistė); Stalo tenisas
(Urtė T.); žaisti žaidimus (Brigita); sportuoti
(Augustas), stovykliada (Vytautas); sportas ir
kariuomėnės būrelis (Dominykas); absoliučiai
viskas: neralūs vadovai, puikūs stovyklautojai,
smagūs užsiėmimai ir futbolas (Jonė).
Ką labiausiai norėtum apkabinti? Eglę, Roką ir
Simoną (Agnė); Ievą ir Urtę (Aistė); Nojų (Urtė T.,
Brigita, Maja) Kasparą (Ugnius).
Ko labiausiai trūksta stovykloje? Stovykla galėtų
trukti 2 savaites  (Agnė); sporto salės (Aistė, Paulius), Poilsio (Urtė T., Brigita);
vaikų (Aistė); Stalo tenisas (Urtė T.); žaisti žaidimus (Brigita); sportuoti (Augustas),

stovykliada (Vytautas); sportas ir kariuomenės būrelis (Dominykas); absoliučiai
viskas: nerealūs vadovai, puikūs stovyklautojai, smagūs užsiėmimai ir futbolas
(Jonė), (Mindaugas); nieko, tik norėtųsi, kad leistų vadovai ilgiau nemiegoti
(Jonė).
Su kuriuo vadovu norėtumėt
papietauti? Nojumi (Agnė, Maja,
Jonė), Simona (Aistė, Urtė T.)
Gabriele (Brigita), Kasparu ir
Benjaminu
(Vytautas);
Roku,
Benjaminu ir Raimondu (Paulius).

STOVYKLOS GYVENIMAS
Gabrielės kariuomenės būrelis
Šioje stovykloje pirmas toks būrelis, kurį veda grįžusi iš kariuomenės Gabrielė. Ji
aprodo parsivežtus daiktus iš kariuomenės. Pasakoja apie gyvenimą armijoje.
Vaikams yra galimybė paragauti kareiviško maisto. Labai įdomu ir visiškai
išskirtinai! (Agnė)

Kuri dienos dalis Jums labiausiai
patinka? Vakariniai pasisėdėjimai (Agnė); būreliai (Vytautas) ir dainavimas prieš
maistą (Urtė T.) Biblijos pamokėlės (Brigita); futbolas (Jonė)
Už ką padėkotumėt Dievui? Už šią nuostabią stovyklą (Agnė); už tai, kad yra
tokių stovyklų kaip ši (Aistė); už stovyklą ir giminę (Urtė T.) už sveikatą
(Augustas); už draugus (Vytautas); už maistą, namus, vandenį ir šeimą (Paulius);
kad aš gyvas (Dominykas); už gyvybę (Mindaugas), už stovyklą (Nedas); už
galimybę būti ir aktyviai dalyvauti šioje stovykloje (Jonė).
Ko norėtumėt palinkėti draugui? Ievai linkiu nepasiduoti ir jei Dominykas kažką
jai daro, duoti atgal (Agnė); Majai sveikatos, meilės ir laimės (Urtė T.), sėkmės
Pauliui (Augustas); geros nuotaikos Pauliui (Vytautas), Simonai, kad išgytų koja
(Paulius); sėkmės Kristupui su mergaitėm (Dominykas); visiems sukurti geras
šeimas (Mindaugas); linkiu Aironui susirasti gražią panelę (Vladas); Mindaugui
būti draugiškam (Mantvydas), Geros vasaros Aironui (Nedas), Ievai linkiu ir toliau
būti tokiai nerealiai panelei (Jonė).
Mylimiausia Biblijos eilutė/vieta? Apie luošą žmogų (Agnė); kaip Dievas sukūrė
žemę (Aistė); Martyno Liuterio 95 tezės (Augustas); „Aš esu kelias, tiesa ir
gyvenimas“ (Vytautas); „Nes Dievas taip pamilo visą pasaulį, jog atidavė savo
viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki – nepražūtų“ (Paulius); „Vien tik
Kristus“ (Jonė).

Protmūšis
Mano komanda buvo: Ieva, Eglė, Joris, Mindaugas ir aš. Iš
viso buvo 4 komandos: “Geltonieji apelsinai”, “Daugiau nei
nugalėtojai” , H2O, “Pavadinimas”. Nugalėtojais tapo, vos 0,5
balu mus pralenkę – H20. Prizai uvo morkos ir ananasai.
Nelabai patiko prizas, nes pasirodo, kad aš visai nemėgstu
ananasų. (Paulius)
Naktinė treniruotė ir bausmės
Jeigu vadovai išgirsdavo keiksmažodį, iškart liedavo daryti

S - SPORTAS
T – TIKĖJIMAS
O – ORAS
V – VALGYKLA
Y – YPATINGA
K – KOMANDA
L – LIETUS
A – ANGELAI
Aistė

nuo 20-30 atsispaudimų. O per naktinę treniruotę sportavom papildomai negu
kiti, nes visas mūsų būrys nusikalto. Kaip nusikaltom? Kristupas trenkė Domui iš
rankšluosčio. (Vladas)
Drama
Drama man patiko, nes buvo labai smagus pasiruošimas. Dar labai patiko vaidinti
ir atsakinėti į užduodamus klausimus, Drama vyko gimnazijos antram aukšte, ją
vedė Kasparas ir Rokas. Po dramos buvo diskoteka. (Aistė)
Kazokai ir plėšikai
Buvo labai sunku pasislėpti. Aš bėgau, bėgau ir parkritau ir išsiterliojau.
Mergaitės laimėjo. Valioooo!! Buvo labai smagu. (Brigita)
Būrių prisistatymai
Viskas prasidėjo vakare. Prisistatė 4 būriai. Visi turėjo sugalvoti po žaidimą.
Pabaigę žaidimus ėjome miegoti. 4 būrių pavadinimai: „Pilotai“, „Katinai su
kaspinais“, „Vadovai“ ir „Slibinas ir karžygiai“.

Justas – labai geras treneris (Mindaugas), negailestingas (Kristupas), mėgsta
futbolą (Maja)
Vladas – daug šnekantis, draugiškas, faina su juo ir niekada nebūna liūdna (Jonė)
Dominykas – kalbus, žiauriai fainas, sportiškas, išdykęs, išrankus maistui (Jonė)
Aretas – tylus, bendraujantis, neprisidirbantis žmogus, mėgstantis saldumynus ir
kartais suvalgantis kitų pietų maistą (Jonė)
JAUNIEJI ŽURNALISTAI
Interviu su Gabriele ir Justu: (Urtė T.)
Kodėl atvažiavai į stovyklą? G: Žaisti su vaikais ir juos mokyti Biblijos tiesų. J: Nes
reikia vesti futbolo treniruotę.
Koks maistas yra skaniausias? G: Balandėliai su daržovėmis. J: Blyneliai su
kumpiu ir sūriu.
Ką smagiausia stovykloje veikti? G: žiūrėti vaikų pasirodymus. J: daryti vaikams
gera ir melstis su jais.

APIE STOVYKLAUTOJUS IR VADOVUS
Ieva – linksma, be galo graži mergaitė, drąsi (Agnė)
Kristupas – išdykęs, linksmas, drąsus, sportiškas. (Agnė)
Simona – linksma, graži, turi gerą stilių, turi gerą balsą, pozityvi (Agnė), savo tėtį
vadina Raimondu, jai patinka būti su Kasparu ir jai nepatinka, kai vadinam ją
Saimonu. (Augustas)
Urtė T. – labai draugiška mergaitė. (Aistė)
Jonė – draugiška, daug kalbanti mergina, su kuria linksma būti, (Aistė); daug
šneka (Nedas)
Brigita – mėgsta būti su savo vadovais, ji kandžioja, kai pyksta ir nemėgsta bėgti
kroso (Augustas)
Benjaminas – mano mamos draugės sūnus. Jis yra labai muzikalus. Groja gitara ir
akordeonu. Ir dar yra vyriausias iš savo brolių ir sesių (Vytautas)
Paulius – mano kambariokas. Blondinas, mažiukas, bet puikiai žaidžia futbolą
(Vytautas)

Interviu su Augustu ir Nojumi: (Brigita)
Kokį įvykį labiausiai prisimeni? A: Kai bėgom per lietų į parduotuvę. N: Treniruotė
per lietų.

V – VIENINGA
Y – YPATINGA
K – KRIKŠČIONIŠKA
L – LINKSMA
A – AUKŠČIAUSIA
Jonė

Interviu su Urte T., Brigita ir Vytautu: (Kristupas ir
Dominykas)
Ar patinka šioje stovykloje? V: Labai patinka, nes labai
visi draugiški. B: Taip, nes daug sportuotam.
Ar patinka tavo būrys? V: Patinka, nes visi išdykauja. U:
Jo, nes yra fainų draugų ir vadovai mieli.
Ar norėtum būti stovyklos vadovu? V: Taip, nes man patinka vaikai. B: Ne, nes
labai jau daug darbo.
Stovyklos pliusai ir minusai? V: Nėra minusų, o pliusai – prisistatymai. B: Viskas
patinka, tik futbolas nelabai.
Ar tau patinka stovyklos maistas? V: TAIP. B ir U: NE.
Interviu su Nedu ir Agne: (Jonė)
Ką norėtum pakeisti stovykloje? N:
Nieko, nes viskas labai man čia
patinka. A:Prailginti stovyklos laiką
iki 2 savaičių.
Koks vadovas labiausiai patinka?
N: Kasparas, nes jis yra labai
juokingas, sportiškas, bet tuo
pačiu ir griežtas. A: Justas – nes jis
yra mano būrio vadovas, super
geras futbolo treneris, moka prajuokinti.
Ar norėtum kitais metais į šią stovyklą sugrįžti? N:Taip, norėčiau, nes čia galima
praktiškai visą dieną sportuoti. A: Taip, norėčiau, nes labai patinka šios stovyklos
žmonės ir visa programa.

Kokių būrelių ar sporto šakų norėtum, kad būtų šioje stovykloje? N: Krepšinio. A:
Norėčiau, kad būtų dar dažniau giedojimo būrelis.
Kokio maisto labiausiai pasiilgai per šią savaitę? N: cepelinų. A: kebabų.
VADOVŲ PALINKĖJIMAI
Berniukai, tikimės, kad Jūs šias 7 dienas ne tik gerai praleidote laiką, susipažinote
su įdomiais žmonėmis, susiradote naujų draugų, bet ir grįšite namo sužinoję
daugiau apie Bibliją ir Dievą. Iki pasimatymo kitais metais! (Simona ir Kasparas
„Slibinas ir karžygiai“ vadovai)
Mano būrys – „Pilotai“, tiksliau aš jas pavadinčiau „Pilotės“, kadangi būryje buvo
trys panelės. Jos buvo paslaugios, draugiškos ir rūpestingos. Šioje stovykloje jos
vaidino ir „seselių“ vaidmenį: prižiūrėdavo tuos, kuriems būdavo liūdna. Jos
tikros šaunuolės ir jomis labai didžiuojuosi! Linkiu išlikti tokioms pačioms ir
nenuklysti gyvenimo kelyje ir nuo Dievo. (Justinas “Pilotai” vadovas)
Mūsų būryje buvo patys mieliausi, gražiausi, žingeidžiausi, linksmiausi ir
nuostabiausi kačiukai  (Gabrielė ir Nojus “Katinai su kaspinais” vadovai )
Šios stovyklos mes vaikai
Valgyt norime labai
Bėgam mes į pusryčius
Bet dabar mankšta pas mus
Gal mes gausime sriubos
Ar arbatos karštos
Tikimės, kad ne razinų
Jau geriau miltinių blynų,
Bėga sesės, bėga broliai
Staigūs mūsų kojų šuoliai
Priešas mums nėra baisus
Dievas juk yra už mus
Nebijosim ir lietaus
Justas pats į vartus gaus

ŠI SKANDUOTĖ MUS LYDĖDAVO
KIEKVIENĄ RYTĄ KELIONĖJE Į VALGYKLĄ:

Ar patinka futbolas ir kodėl? A: Nes tai yra komandinis žaidimas. N: Patinka ir
būna labai smagu žaisti su vaikais.
Ar norėtum gyventi su Nojumi? A:Norėčiau, nes gerai žaidžia tenisą ir galėtų
pamokyti. N: Taip, nes be savęs gyventi negalėčiau.
Ar esi įsimylėjęs kažką iš stovyklos? A: Nesu. N: Ne.
S – SMAGI
Su kokiu vadovu norėtum papietaut? A: Su Simona, nes
T – TOBULA
leidžia mažiau valgyti. N: Su Simona, nes ji mano sesė.
O – ORIGINALI

„Visas raštas yra Dievo įkvėptas ir
naudingas mokyti , barti, taisyti,
auklėti teisumui, kad Dievo žmogus
taptų tobulas, pasirengęs kiekvienam
geram darbui“ (2 Tim 3, 16-17)

Tikimės, kad Jums stovykla atnešė tik geras emocijas, prisiminimus, minčių
apmastymams ir iki kitų susitikimų!

