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Daukantiečių žodis
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis 2012 birželis

Mokslo metai baigiasi. Žvilgsnis atgal

   Baigiasi dar vieneri mokslo metai. Gimnazijos gyvenimas niekada nebūna nuobodus, jis visuomet kupinas darbų,
linksmų nutikimų (kartais ir karčių nesėkmių), perpildytas emocijų. Įdomu, kas mūsų gimnazijos mokiniams labiausiai
įstrigo šiais mokslo metais?

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

· Įsiminė Mokytojų diena, nes pirmą kartą stovėjau (ir sėdėjau) mokytojo vietoje.
· Ypatinga buvo Rugsėjo pirmoji, todėl, kad paskutinė.
· Daug dienų buvo ypatingų. Ypač kai sekėsi, kai nuotaika buvo gera.
· Įsiminė lietuvių kalbos įskaita – kojos, rankos drebėjo, bet save nugalėjau, ir rezultatas buvo puikus.
· Tarpklasinės krepšinio varžybos – šaunu!
· Įsimintinos buvo kelios dienos: vesti gimnazijos renginiai,

nuoširdus pasikalbėjimas su klasės auklėtoja, rasta protinga
išeitis iš sunkios padėties.

· Dalyvavimas įvairiuose projektuose.
· Meninio skaitymo konkursas įsiminė labiausiai.
· Labai patiko šimtadienis. Geras jausmas būti svarbiausiam

(nors vieną vakarą).
· Patiko Kalėdiniai karnavalai.
· Nuostabus buvo muzikinis renginys su Ventos gimnazijos

mokiniais „Tas nuostabus garsų pasaulis“.
· Patiko dalyvavimas kraštotyrinėse konferencijose Kretingoje ir

Joniškyje.
· Smagi buvo bendruomenės vakaronė „Žemaitiška dėkavonė“.
· Įsimintinas buvo „Paskutinis skambutis“.
· Keliavome į „ŠAMA“. Ačiū organizatoriams.
· Nepamirštamos ateitininkų kelionės ir renginiai. Įdomu būti

ateitininku.
· Tegyvuoja kvadratas! Žaisčiau visas dienas nuo ryto iki vakaro.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

   Na, ir žaiskite, žaiskite, mielieji. Juk jau vasara! Jau atostogos!
Smagios, saugios, mielos, šiltos, nepamirštamos vasaros visai mokyklos bendruomenei linki gimnazijos laikraštuko
„Daukantiečių žodis“ kūrėjai.
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Bendruomenės savaitė

Gegužės 14-18 dienomis vyko bendruomenės savaitės
renginiai.

Gegužės 14, 15 dienos buvo skirtos tėvelių susitikimams su
mokytojais, administracija, lankymuisi dalykų pamokose,
atviroms diskusijoms apie gimnazijos veiklą. Nebuvo tėvelių
antplūdžio, bet pradžia padaryta, kitų metų idėjoms ir
apmąstymams bei kaitai erdvės daug.
Gegužės 16 diena buvo skirta sportui. Vyko šeimų sporto
diena. Klasių komandos, 4 vaikai ir 2 tėvai, dalyvavo estafečių
rungtyse, šaudymo varžybose, žaidė krepšinį. Sporto ir
šaudymo būreliai (vadovai Birutė Daunienė, Regimantas
Daunys, Ramūnas Perminas) organizavo įdomias varžybas ir
išaiškino nugalėtojus. 5-8 klasių grupėje nugalėjo 8a klasės
komanda, o I-IV gimnazijos klasių grupėje nugalėtojais tapo Ib
klasės komanda.

      Kas nenorėjo sportuoti, galėjo dekupažo pradmenų
mokytis kūrybinėse dirbtuvėse, kurias organizavo
kūrybinių dirbtuvių būrelis (vadovė Jolanta Rimkuvienė)
      Gegužės 17 dieną vyko Muziejaus dienos renginiai.
Kraštotyros būrelis kvietė apžiūrėti muziejaus
ekspozicijų, vyko muziejaus veiklos pristatymas bei
meninė programėlė gimnazijos aktų salėje. Tą dieną
sulaukėme labai svarbių svečių – muziejaus įkūrėjų –
mokytojų Genovaitės Putinaitės ir Olijardo Vištakio. Jų
žodžiai apie muziejaus tęstinumą buvo labai svarbi
paskata kraštotyros būrelio nariams toliau gausinti
muziejų ir jį puoselėti.
     Gegužės 18 dieną vyko baigiamasis savaitės renginys -
gimnazijos bendruomenės diena, kurios metu
skaičiavome 2011-2012 mokslo metų derlių. Vyko
vakaronė – „Žemaitiška dėkavonė“, kurioje klasės
šeimynomis sėdėjo prie stalų, gausiai apkrautų
žemaitiškais patiekalais, klausė vedėjų, motinos (Silvijos

Laurynienės), tėvo (Regimanto Daunio), ciuocės (Dalios Karvelytės) bei kūmos (Kristinos Dorofėjienės) nurodymų, daug
šoko grojant kultūros namų kaimo kapelai „Liepa“, šmaikštavo pristatydami savo šeimynos stalus ir pasidžiaugė metų
derliumi: olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojais, įvairių projektų dalyviais ir dar visokiais kitokiais aktyvistais. Jiems
gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas įteikė diplomus, pažymėjimus bei gimnazijos simbolį – ąžuolo „vaisius“-
stilizuotas giles.
      Prasmingas ir smagus buvo vakaras, subūręs visą gimnazijos šeimyną į vieną kupetą, teisingi buvo ir ciuocės
atsisveikinimo žodžiai: „priš išsiskiront nuoram palinkiet, kad ąžuolyns prigytų, juk reik kaip biteliems lakstyt ir darbą
myliet. Tegul užteks tam jums nuora ir jėgų.“

Lolita Miliešiūtė, IIIa
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Muziejaus dienos paminėjimas

     Gegužės 17 dieną gimnazijos aktų salėje buvo paminėta
Muziejaus diena. Renginį organizavo ir vedė kraštotyros
būrelio nariai. Pranešimą apie mokyklinio muziejaus svarbą
skaitė būrelio vadovė mokytoja Olga Daukšienė, skaidres
kūrė ir  demonstravo  bei  komentavo  8a  klasės  mokinė
Venanta Bernotaitė.  Muziejaus kūrimo pradžią prisiminė į
renginį pakviesti jo pradininkai mokytojai Genovaitė
Putinaitė ir Olijardas Vištakis. Jie paragino mokinius
prižiūrėti, puoselėti ir gausinti muziejaus eksponatus, nes
laikas negailestingas – viską gali sunaikinti, o mes
privalome savo dabartį, kuri kada nors bus praeitis, saugoti
kitoms kartoms. Renginį paįvairino kraštotyros būrelio
narių, ansamblio „Gama“(vadovė Lilija Jonaitienė) bei
instrumentinio ansamblio (vadovas Vidmantas Virbickas)
parengta literatūrinė muzikinė kompozicija „Laiškai“.

Lolita Miliešiūtė, IIIa

Lietuvių kalbos savaitės renginiai

Gegužės pirmąją savaitę gimnazijos lietuvių
kalbos mokytojai skyrė spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dienai. 5-6 klasių mokiniai dalyvavo
dailyraščio konkurse. Dalyvių buvo net 20, o
nugalėtojomis tapo penktokės Kotryna Narkutė,
Evelina Bielskytė, Kamilė Čepulytė.

7-8 klasių mokiniai kovojo už raštingiausio
mokinio vardą. Tokių kovotojų buvo daug, o
nugalėtojais tapo Deimantė Povilaitytė, Silvija
Ungeitytė ir Henrikas Giedra. Technologijų
mokytojos Jolanta Rimkuvienė ir Dalia Sakalauskienė
su savo mokiniais parengė stilizuotų knygų ir
skirtukų parodą. Baigiamuoju savaitės renginiu tapo
kūrybinio ugdymo diena. Aktų salėje vyko kūrybos
šventė „Kuriame savo pasaulį“, kurioje savo
kūrinėlius skaitė daug mokinių. Šventę muzikiniu
akcentu papuošė ansamblio „Gama“ merginos
(vadovė Lilija Jonaitienė), o gėlių kompozicijomis –
gėlininkų būrelis (vadovė Angelė Buinienė). Baigiamajame renginyje dalyvavo lietuvių kalbos mokytojos iš Telšių rajono
Tryškių vidurinės mokyklos, Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, Akmenės rajono Ramučių gimnazijos. Tą dieną joms
dar vyko seminaras „Kūrybinis ugdymas lietuvių kalbos pamokose“, kurį vedė Šiaulių Didždvario gimnazijos lietuvių
kalbos mokytojos Lina Michailovienė, Asta Gagilienė, Audronė Saldauskienė, Jolanta Valančienė.

Greta Čekanauskaitė, Ib
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Tarpmokyklinis aplinkosauginis konkursas „ECO - TERRA“

Mūsų mokyklos mokiniai Justė Venckutė, Rasa Karvelytė, Viktorija Liauksminaitė, Vilius Garolis, Justas
Rimkus, Manvydas Dokšas balandžio 12dieną
dalyvavo Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijoje
vykusiame  aplinkosauginiame  konkurse „ECO -
TERRA“. Tai gražus ir prasmingas šios gimnazijos,
Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakulteto bei
Šiaulių regioninio atliekų tvarkymo centro bendras
projektas. Mes kartu su  Šiaulių miesto ir Radviliškio
rajono gimnazistais  atlikome  aplinkosauginius testus,
praktines- kūrybines užduotis, sprendėme atliekų
tvarkymo problemas.

Kol vertinimo komisija suvedė rezultatus, dalyviai
lankėsi Šiaulių universiteto gamtos mokslų fakultete.
Nugalėtojų apdovanojimo ceremonija įvyko
Universiteto bibliotekoje. Pagrindinį prizą, kurį įsteigė
Stasio Šalkauskio gimnazija,  laimėjo Radviliškio
Vaižganto gimnazijos gimnazistai, Šiaulių universiteto

prizą už mokslinį mąstymą atliekant užduotis laimėjo „Romuvos“ gimnazijos komanda.  Geriausiai išmano
atliekų tvarkymo problemas ir jas siūlo
spręsti novatoriškiausiai Juliaus
Janonio gimnazijos gimnazistai. Jiems
ir atiteko Šiaulių regioninio atliekų
tvarkymo centro prizas. Mūsų
mokyklos mokiniai gavo padėkos
raštus už dalyvavimą konkurse.  Nors
laurų ir nenuskynėme, bet
pasigrožėjome gimnazija bei
universitetu, pamatėme, kaip
gaminamas vandenilis, kaip lūžta
spektro spalvos, kaip renkamos
žiedadulkės, pasivėžinome studentų
pagamintu vandeniliu varomu
automobiliu ir pilni įspūdžių sugrįžome
namo.

Viktorija Liauksminaitė, Iia

http://www.salkauskis.org/index.php/2-uncategorised/340-tarpmokyklinis-aplinkosauginis-konkursas-eco-terra
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Tarmėse – tikroji kalbos gyvastis

„Lietuvių kalbos tarmės- tai spalvinga versmė, iš kurios gyvybingumo semiasi bendrinė kalba.“ Tai  Kretingos Simono
Daukanto pagrindinės mokyklos ir Kretingos rajono pedagogų švietimo centro organizuotos respublikinės konferencijos
svarbiausia tema ir pagrindinė mintis. Tą dieną mokykloje almėjo visokių tarmių šaltinėliai: žemaitiškai savo gimtąją
tarmę gyrė Kretingos mokyklų mokiniai bei mokytojai skaitydami rimtus pranešimus, pasakodami, šmaikštaudami ir
visaip kitaip lalėdami. Papilės Simono Daukanto gimnazijos kraštotyrininkų būrelio nariai, vadovaujami mokytojos Olgos
Daukšienės, supažindino dalyvius su Aukštaitijos ir Žemaitijos paribio vietinių gyventojų tarmės ypatybėmis ir išlikimo
problemomis. Tikriesiems žemaičiams tikrai buvo keista girdėti, kad Akmenės rajonas toks margas savo šnektomis ir kad
jauni žmonės abejodami pasvarsto, kad jie „nei šiokie, nei tokie“. Užtat dzūkeliai, atvykę iš Alytaus rajono Makniūnų
pagrindinės mokyklos atidavė visą savo „širdzį‘ apie gimtojo krašto smėlynėlius ir pušynėlius bei kalnelius „cikuodami“ ir
savo grikius, grybus bei „uoguces“ girdami. Santūresni, bet nė kiek ne prastesni buvo suvalkiečiai iš Marijampolės rajono
Liudvinavo Kazio Borutos vidurinės mokyklos pasakojimais bei dainomis dailiai pristatę savo turtingą ir derlingą lygumų
kraštą. Po rimtų kalbų ir smagių papokštavimų buvome pakviesti prie vaišių stalo, kur akį traukė ir gomurį kuteno gardžių
gardžiausi, gal ir neįprasti, bet tikrai neprasti  tradiciniai regioniniai patiekalai. Ragavome, dalijomės receptais, o laikas

skubino vykti ekskursijon į
Žiemos sodą, Kretingos
Viešpaties apreiškimo Švč.
Mergelės Marijos bažnyčią bei
Pranciškonų vienuolyną, kur mus
pasitiko vienuolis brolis
Bernardas ir surengė įstabią
pažintinę ekskursiją.

Konferencijoje dalyvauti mus
paskatino pagrindinio ugdymo
skyriaus vedėja Kristina
Dorofėjienė, kuri susuko
patiekalų stalui gardų kastinį,
aktyviai spragsėjo fotoaparatu ir
kartu su mumis dalyvavo visuose
konferencijos etapuose.

Gera buvo kelionė į tikrąją
Žemaitiją. Ir nesvarbu, kokia
tarme mes kalbėjome, tądien
labai prasminagai visus sujungė
brolio Bernardo palaiminimas
vienuolyno kiemelyje bei jo
eilėraščio žodžiai, kad
bendravimas „moko mus atrasti
iš naujo vieni kituose draugystės
dvasią“.

Olga Daukšienė, kraštotyros
būrelio vadovė
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Ekskursija į Kauną

Išaušo saulėtas gegužės 19 dienos rytas. Visi susirinkome prie mokyklos pilnom  kuprinėm maisto.  Kelionė prasidėjo
8valandą. Mes labai labai laukėme autobuso. Kai jis atvažiavo, mes į jį sulipom.

Visa klasė nerimavo, kada nuvažiuosime į Kauną.  Nenuobodžiavome.  Važiuodami dairėmės pro langus ir
pamatėme daugybę vaizdų. Kelionė neprailgo.

  Pirmiausia nuvažiavome prie IX forto. Tenai pavalgėm, pasižvalgėm.  Netrukus atėjo buvusi mūsų
mokyklos mokinė Virginija. Ji turėjo bilietus ir buvo kaip gidė. Nuėjome į IX fortą.  Reikėjo palaukti, kol ateis
IX forto gidė. Klausėmės jos įspūdingų pasakojimų, vaikščiojome tamsiais koridoriais kaip labirintais. Su
draugu svarstėme:

-Kaip tie sargybiniai nepasiklysdavo?
       Po to, kai išėjom į lauką, užlipome ant stogo, kur matėsi visas Kaunas. Bet, gaila, miestu grožėjomės

trumpai, nes   skubėjome  į zoologijos sodą. Vėl buvome išalkę. Nuėjome prie miškelio, pavalgėme ir ėjome į
zoologijos sodą.  Ten pamatėme beždžionių, vilkų, kupranugarių, liūtų… Visi labai norėjo ant batuto.
Šokinėjome 7 minutes. Išeidami nusipirkome ledų. Suvalgėme juos automobilių aikštelėje. Sulipome į autobusą
ir važiavome prie bažnyčios. Nuo jos ėjome prie funikulieriaus. Nusileidome juo. Nuėjome į M. K. Čiurlionio
dailės muziejų apžiūrėti velnių. Visi buvome pavargę ir mažai domėjomės jais. Kai išėjome iš Velnių
muziejaus, nuėjome į piceriją. Mergaitės nenorėjo picos. O mes, berniukai, suvalgėme visą šeimyninę picą. Dar
papildomai prie picos nusipirkome sulčių. Kai pavalgėm, ruošėmės cirkui. Nuėjome prie autobuso, sulipome ir
važiavom į cirką. Cirke buvo labai labai įdomu. Nes ten buvo klounų, beždžionių, papūgų, arklių ir akrobatų.
Paskui buvo 30 min. pertrauka. Nuėjome vėl ant batuto. Jis buvo du kartus didesnis už pirmą batutą. Grįžom į
cirką truputį pavėlavę, bet žvalūs. Po cirko važiavom pilni nuotykių į prekybos centrą ,,Mega“ apžiūrėti
didžiulio akvariumo ir  nusipirkti ledų. Atsigaivinę linksmi važiavome namo.

Štai tokia  buvo 3b klasės mokinių ekskursija į Kauną, kurią suorganizavo  mūsų mokytoja Regina
Uzdanavičienė.

 Nojus Bronušas, 3b klasė

Šeimos šventė „Švieskite, Saulelės!“

Baigdami pirmuosius mokslo metus, 1b klasės mokinukai pakvietė savo mamytes ir tėvelius, močiutes
ir senelius į šeimos šventę „Švieskite, Saulelės!“ Svetelių su vaišių krepšeliais prigūžėjo pilna salė: neateisi pas
brangų vaikelį, tuoj ašaros suspindės mažųjų  akyse... Šį kartą ašarėlę nubraukė ne viena močiutė ir mamytė, kai
vaikai dėkojo joms už apsilankymą. Pirmokėliai parodė, kiek daug išmoko per šiuos mokslo metus. Eilėraščiais,

dainomis ir inscenizacijomis  papasakojo, kokie jie būna
linksmi ir išradingi, sumanūs ir išdykę, kaip kartais
netinkamai elgiasi. Savo artimiesiems vaikai paruošė
spektakliuką „Vištytės pyragas“ bei padovanojo per dailės
ir technologijų pamokas pagamintas adatines.

Įdomiausia mažiesiems buvo stebėti, kaip seneliai
ir tėveliai atliko užduotis. Močiutėms pervyti siūlų
kamuolius padėjo jų dukrytės – pirmokėlių mamytės. Kai
tėveliai ir senelis žaidė „bulvių krepšinį“, į talką suskubo
anūkėliai. Buvo daug triukšmo ir juoko!

Tėveliai ir seneliai vadina vaikelius katinėliais, zuikeliais, angelėliais, o vaikai savo brangiausius
žmones vadino saulelėmis ir linkėjo jiems šviesti ir šildyti dar ilgus ilgus metus.

Dėkojame muzikos mokytojai Lilijai Jonaitienei už nuoširdžią pagalbą ruošiantis šventei.
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„Šviesa, apšvietusi pasaulį“

Gegužės 14 dieną Naujojoje Akmenėje buvo pristatytas Kretingos pranciškoniškojo jaunimo sukurtas miuziklas apie
Šventosios Klaros Asyžietės gyvenimą. Šis spektaklis buvo skirtas Šventosios Klaros Asyžietės pasišventimo Dievui 800

metų jubiliejui. Mūsų gimnazijos mokiniai pamatė antrąją spektaklio „Šviesa, apšvietusi pasaulį“ premjerą. Pirmoji
premjera buvo parodyta Kretingoje, kur ir buvo pastatytas miuziklas. Prieš spektaklį vyko šventos mišios Naujosios

Akmenės bažnyčioje. Po mišių visi ėjome į Kultūros rūmus, kur buvome maloniai sutikti. Miuziklą pradėjo su
pranciškonais atvykusi moteris, ji trumpai pristatė spektaklio turinį. Tai originalus spektaklis. Jame skambėjo jaunuolių
atliekamos giesmės pagal Šventojo rašto tekstus ir Švento Pranciškaus Asyžiečio maldas, taip pat ir kelios šiuolaikiškos

giesmės. Šis miuziklas šokio ir vaidybos kalba atspindėjo vienuolika Šv. Klaros ir Šv. Pranciškaus gyvenimo scenų. Jaunieji
aktoriai vaidino nuostabiai. Mergina, Šv. Klaros atlikėja, sužavėjo savo užburiančiu balsu. Spektakliu visi likome sužavėti.

Tikimės, kad tai ne paskutinis šios grupės spektaklis, kad dar ne kartą būsime pakviesti į tokį nuostabų renginį.
                                                               Modesta Radavičiūtė, Ib
                                                               Greta Čekanauskaitė, Ib

„Daukantiečių žodis“ tęsia neformaliojo ugdymo būrelių veiklos pristatymą. Šiame numeryje svečiuojasi muzikos
būrelis „Gama“

Spalvingas „Gamos“ gyvenimas

Gimnazijoje yra toks dainingas būrelis „Gama“. Ansamblį sudaro 14 merginų iš skirtingų klasių. Kolektyvo vadovė,
muzikos mokytoja Lilija Jonaitienė, mums kaip antra mama. Ji mumis labai rūpinasi ir pakalba visais rūpimais klausimais.
Iš pradžių koncertuose mes vilkėdavome gimnazistų uniformas, tačiau atėjus pavasariui nusprendėme, kad reikia keisti
aprangą. Mokytojos idėja buvo tokia – kuo daugiau spalvų, kaip ir muzikoje – garsų ir tembrų įvairovė. Mums ši idėja
labai patiko. Visos galėjome išsirinkti mums patinkančią spalvą. Tad dabar mūsų būrelis atrodo puikiai, esame spalvingos
ir pavasariškos.

 „Gamos“ pagrindinė veikla – dainuoti scenoje. Įžengdamos į sceną, mes labai jaudinamės, ypač išvydusios daug
žiūrovų. Nuo jaudulio pradeda prakaituoti delnai, mūsų galvose pradeda suktis nerimą keliančios mintys: „O kas,
jeigu...?“Tačiau pirmieji muzikos akordai jaudulį šluote nušluoja, ir scenoje stovim išdidžiai pakeltomis galvomis. Mus
padrąsina vadovės žodžiai: „Jūs stovite ant scenos, ir tuo turite didžiuotis.“

 Nors mūsų veikla metais skaičiuojant dar neilga, tačiau koncertuojame nemažai. Įsimintiniausi šių metų
koncertai ir renginiai: Simono Daukanto gimtadienio paminėjimas, Advento vakaronė, kalėdinis renginys, Vasario 16-
osios minėjimas su miestelio bendruomene, edukacinė pramoginė viktorina su Ventos gimnazistais „Tas nuostabus garsų
pasaulis“.

 Galime drąsiai teigti, kad muzika tapo neatsiejama mūsų jaunystės dalimi. „Muzika gydo sielos žaizdas. Visi
muzikos žanrai turi savo receptus, kaip įveikti skausmą ar kančią.“ Pushaz.

Deimantė Povilaitytė, 8b
                                                                                              Rimantė Braukylaitė, 8b
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Pirmosios knygos šventė

Neseniai abiturientams nuskambėjo paskutinis skambutis. Per dvylika metų nueitas ilgas ir įdomus kelias.
Kol kas džiaugsmas persipina su nerimu - laukia egzaminai. Na, o mažiesiems pirmokėliams irgi yra kuo
pasidžiaugti. Padaryta gera pradžia mokslo kelyje.

Vienas iš svarbiausių ir sunkiausių dalykų pirmoje klasėje – mokytis skaityti.  Mokiniai ne tik mokėsi
skaityti „Elementorių“, bet buvo skatinami
lankytis bibliotekoje, domėtis skaitymu,
knyga.  Dar prieš kelis mėnesius pirmasis
perskaitytas žodis buvo tarsi stebuklas, o
šiandien pirmokėlis, paėmęs į rankas
knygelę, gali didžiuotis, kad sugeba ją pats
paskaityti.

Vieną šiltą gegužės popietę Papilės
Simono Daukanto gimnazijos 1a klasės
mokinukai susirinko į „Pirmosios knygos
šventę“.  Šventės metu pirmokai deklamavo
eilėraščius apie raides, knygą, raštą,
inscenizavo pasakas “Pabirusios raidės” ir
“Vaikų pasaka”, minė mįsles, šoko,
dainavo, ieškojo „pabėgusios“ raidelės
žodžiuose. Kiekvienas mokinys gavo
dovaną – knygutę, kurią pasižadėjo
perskaityti. Šventę stebėjo mokinių tėveliai
ir kitų klasių mokiniai.

                                                                           Alma Juzumienė, 1a klasės mokytoja
Pirmūnų ekskursija po nacionalinį Žemaitijos parką

Geužės 17 dieną aktyviausi ir geriausiai besimokantys mokiniai vyko į
ekskursiją po Nacionalinį Žemaitijos parką. Atvažiavus į Platelius, mus
pasitiko gidė. Ir prasidėjo kelionė po Platelius. Pirmiausia nudardėjome į
Šaltojo karo muziejų, kur sovietiniais laikais buvo požeminė raketų
paleidimo bazė. Apžiūrėjome ekspozicijų sales ir vieną iš keturių šachtų.
Pamatę, kokia didelė ta šachta, svarstėme, kokio dydžio buvo raketos.
Gidė papasakojo, kaip vyktų raketos paleidimo procesas, jeigu būtų
reikėję ją paleisti. Laimė – nė viena raketa nebuvo paleista, nes pasekmės
tikrai būtų buvusios liūdnos. Mums buvo tikrai įdomu, nes šis muziejus yra
atnaujintas ir sutvarkytas. Paskui pasukome atgal į Platelius ir aplankėme
kraštotyros muziejų. Ten matėme visko, net klausėmės paukščių balsų. Matėme savo kraštiečio Prano Veiso kaukes,
amatų skyriuje apžiūrėjome įvairius senųjų amatininkų dirbinius. Galiausiai nuvažiavome prie garsiojo Platelių ežero.
Kadangi diena buvo žvarbi, negalėjome pasivažinėti vandens dviračiais. O šitos pramogos taip laukėme! Pasistiprinę
gamtoje, patraukėme namo. Žinoma, neužmiršome ir ekskursijų tradicijos – užsukti į parduotuvę. Ištuštinę pinigines
Mažeikių „Eifelyje“, grįžome namo.

 Dėkojame rėmėjams, gimnazijos administracijai ir mokytojai Gražinai Karvelienei už įdomią ekskursiją.
Nuoširdžiausia padėka mūsų vežėjui Alfredui Bučui už beribę kantrybę, paslaugumą ir gerumą.
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Įspūdžiai išliks ilgai

   Labai apsidžiaugiau, kai mama leido vykti ekskursijon į Šiaulius. Jau iš draugų ir vyresnių mokinių buvau girdėjusi,
kad labai įdomu. Bet tai, ką pamačiau ir patyriau, nebuvau net susapnavusi.

 Pirmą kartą gyvenime mačiau tikrą šautuvą. Pakilnojau. Koks jis sunkus! Ir dar tą sunkenybę reikėjo man nešioti,
bėgioti per kelis pastato aukštus, pataikyti į balionus. Aš bėgu bėgu, bumt, ir pataikiau. Visi žaidimo dalyviai man paplojo.
Gaila, kad tame kare neilgai dalyvavau, mane netrukus sužeidė ir aš turėjau stebėti, kaip kariauja kiti.

 Kai atlikome visas užduotis, pasivaišinome labai gardžia pica.
                                                                                                Gabrielė Petroškaitė, 3a klasė

 Man labai patiko pasiruošimas žaidimui, apranga, šalmas. Ir dar instruktorius mus pamokė, kaip reikia naudotis
šautuvu, kaip užtaisyti, taikyti.

Armantas Rudis, 3a klasė

 Aš geriausiai prisimenu, kaip ieškojome lobio. Žaidimo vadovas kiekvienai komandai davė užšifruotus tekstus ir
Morzės abėcėlės raidžių vertimus. Teko gerokai pasukti galvą, kol supratome, kas lape užrašyta. O tada prasidėjo
bėgiojimas po pastato aukštus: iš antro -  į penktą, iš penkto - į trečią, iš trečio- į pirmą, Lobį greičiau surado berniukai, o
mergaitės pavydėjo, kai mes dalijomės auksinius šokoladinius pinigėlius.

Lukas Gricius, 3a klasė

 Labai patiko žaidimas penktame aukšte. Ten, didžiulėje salėje, buvo pribarstyta daugybė geltonų rutuliukų. Mes
turėjome juos kuo greičiau visus surinkti ir tvarkingai sudėti į didelę statinę. Pagal laiko rezultatus mes užėmėm antrą
vietą, bet mūsų gimnazijos šeštokų neaplenkėm.

Ernestas Pundzius, 3a klasė

 Mokytoja mums su sese pasiūlė palydėti mūsų pirmokus dvynukus į ekskursiją. Pirmokai važiavo į Šiaulių Aušros
muziejų. Mums ši kelionė buvo pimoji. Tad labai džiaugėmės, nes pamatėme Šiaulių auksinio berniuko ir geležinės lapės
skulptūras. Muziejuje mokėmės iš molo lipdyti dubenėlius. Savo darbelius visi galėjome parsivežti namo. Sužinojome, kas
yra ir kaip veikia liftas Akropolio prekybos centre, o žaidimų salėje smagiai paišdykavome.

                                                                                      Viktorija Praspaliauskaitė, 3a klasė

Ačiū kolegėms!
 Išvykti į ekskursiją mano klasės mokiniams tikrai problematiška. Dar ne visi tėveliai supranta, kad reiktų visus

mokslo metus kaupti klasės fonde lėšas išvykai. Buvo gaila švaistyti mokinio krepšelio lėšas tik dėl pusės klasės. Labai
dėkoju kolegėms Almai Juzumienei ir Stefanijai Zarambienei, kad sutiko prijungti prie savo klasių išvykų po keletą mano
klasės mokinių,  pareiškusių norą važiuoti į ekskursiją. Ačiū, pirmokėliai ir ketvirtokai, kad labai geranoriškai priėmėte
mus į savo klasę.

  Jadvyga Trakšelienė, 3a klasės mokytoja
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Abiturientų puslapis
Paskutinis mokyklinis interviu

„Daukantiečių žodžio“ korespondentė Lolita apsilankė pas labai susirūpinusius abiturientus norėdama nuvyti
liūdesio debesėlius nuo jų mokslo išvargintų galvelių. Pasirodo, ji šiek tiek suklydo. Ne toks jau liūdnas buvo tas
mokyklinis gyvenimas. Tai Lolita nustatė iš  atsakymų į kiek provokuojančius jos klausimus.

Kokios mintys aplanko baigiant gimnaziją?
· Norisi pasilikti mokykloje dar vienerius metus.
· Pasiilgsiu balių festivalių.
· Greičiau viskas baigtųsi.
· Apima liūdesys.
· Kas čia tokio? Juk tikroji jaunystė dar tik prasideda.

Įsimintiniausias klasės įvykis.
· Sandra Molį įveikė: pakėlė viena ranka ir įstūmė į kampą.
· Kai buvom antrokai, visi pamiršom pasipuošti prieš fotografuodamiesi ir todėl nuotraukoje buvome

nepuošnūs, bet vis tiek gražūs.
· Prieš geografijos pamoką kažkaip savaime išdužo durų stiklai.
· Kalėdiniams karnavalams nuostabiai pasiruošdavome per vieną popietę (tiksliau, per valandą)

Ar turėjote mėgstamiausius mokytojus?
· Galime atvirai pasakyti, kad visi mokytojai mums buvo geri. Pagal principą: būk pats geras, ir kiti tau bus

geri. Bet galime paminėti ir mėgstamiausius. Tai: Vilija Perminienė,  Rita Liachauskienė, Svetlana Stripeikienė,
Ilona Dimavičiūtė, Olga Daukšienė, Lilija Jonaitienė, Sigutė Puzarienė.

Kokios mėgstamiausios pamokos?
· Aišku, matematika, lietuvių kalba, fizika, muzika, kūno kultūra.

O kokios auksinės mintys papuošdavo jūsų mokytojų pamokas?
Smagumėlis, tuoj prisiminsime:

· Kas pažymėta skaičiumi C?
· Visai iškritot iš rogių!
· Dvasinė meilė - tai dar ne tai, kai suguli į lovą.
· UAB „Gaidžių nuoma“.
· Gera ir smagu, bet rezultatas – du.

Šių posakių autoriai žinomi tik mums.

Išeinant
Mielieji, kai šio pavasario žalumoje
Paliksit laiką praeities –
Stebėkite – dar niekas nesikeis.
Gyvenimas ir vėl į priekį eis...
Tik šiandien dar sustokite,
išgirskit metų aidą – tolsta, tolsta...
Kvapnių gėlių puokšte nuprauskite Metus-
tešvyti jie Jaunyste, Grožiu, Meile
dienos kasdienės ir šviesiosios ateities.
Gyvenkite pavasariu ir vasaros šviesa,
mylėkit rudenį ir žiemą rūsčią.
Skaičiuokite akimirkas aukštos Būties...
Tai mano Metai šitaip moko.
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Aš jau žinau.
Linkiu ir Jums sėkmės.
                                   Sigutė Puzarienė
Keista,  kad taip  greit  prabėgo dvylika  metų.  Atrodo,  dar  taip  neseniai  mane  mama ir  tėtis  atvedė į pirmą klasę,  o

dabar turiu palikti gimnaziją. Tiek daug visko buvo, bet labiausiai įsiminė linksmos išdaigos. Kartą vietoj kreidos mokytojai
Marijai Rupšytei padėjome baltą trintuką, o mokytojai Janinai Kupstienei paslėpėme akinius, nes labai tądien
nenorėjome mokytis. Taip pat smagu prisiminti dieną, kai užsirakinome auklėtojos kabinete ir penkiolika minučių jos
neįleidome (atleiskit, auklėtoja, bet buvo rimta priežastis), arba pamoką, kai mokytojai Reginai Žąsytienei dainavome
dainą „Pavasariniai žiedai“, beviltiškai tikėdamiesi pasigailėjimo.

 Pasiilgsiu mokyklinių karnavalų, atostogų ir smagiausių pertraukų mokytojos Ritos Liachauskienės kabinete, nes
ten visada grodavo muzika ir vykdavo fotosesijos.

 Kitoms abiturientų kartoms linkėčiau prasmingai ir linksmai leisti mokyklines dieneles, kad metai mokykloje būtų
tinkamai ir visokeriopai išnaudoti.

 Palieku mokyklą su džiaugsmu, nes galėsiu prisiminti daug nuostabių akimirkų, patirtų per šiuos dvylika metų.
                                                                                     Deimantė Čiupkovaitė, IVb

Per dvylika metų sėdėjimo mokyklos suole įvyko tiek daug labai smagių dalykų. Nepamirštamos renginių akimirkos:
šokiai, dainos, apsimetinėjimas bepročiais, vaidinimas „labai kietus“, noras nugalėti ir iš visų išsiskirti, begalinis
maksimalizmas...ir t. t. Įvairiausi nuotykiai pertraukų metu. Visko tiek daug!

 Po tiek nuostabaus laiko, praleisto drauge, turbūt labiausiai liūdėsiu, kad, palikus mokyklą, išsiskirs keliai ir su
dauguma mokyklos draugų, todėl jų ilgėsiuos labiausiai. Vien liūdėti negalima, tad, manau, džiaugsiuos užbaigusi vieną ir
pradėjusi kitą, visiškai naują gyvenimo puslapį.

 Visiems likusiems mokykloje draugams, pažįstamiems ir kitiems, jaunesniems mokinukams, norėčiau palinkėti
kuo prasmingiau ir smagiau praleisti laiką mokykloje, nes tie metai taip greitai bėga...

                                                                                  Rimantė Žalytė, IVb

Abi kartu: „Nepamirškit gimnazijos laikraštuko, kurkit jį kuo įdomesnį, jaunatviškesnį. Nebijokit keisti jo įvaizdžio.“

Kas gi yra gyvenimas?

Ką apie jį mąsto mūsų gimnazijos abiturientai?
· Gyvenimas – tai labai brangi dovana. Reikia jį branginti ir mokėti džiaugtis viskuo: šalia esančiu žmogumi,

čiulbančiu paukščiu, lietaus lašais, barbenančiais į lango stiklą, smėlio dėžėje žaidžiančiais vaikais...
· Tai džiaugsmo ir skausmo, laimės ir nevilties, meilės ir neapykantos, svajonių ir darbų, pergalių ir

nesėkmių autostrada.
· Tai spygliuotų rožių puokštė – puošni, kvepianti, bet ir skaudžiai žeidžianti.
· Tai mums duota galimybė būti, veikti, svajoti, mylėti...
· Tai spalvų gama – nuo šviesiausių iki tamsiausių, nuo ryškiausių iki išblukusių. Jis įvairiaspalvis.
· Tai ilgas ir platus kelias su begale kryžkelių ir į jį subėgančių takelių.
· Gyvenimas – tai scena, kurioje esi ir artistas, ir žiūrovas (galbūt tik tas vienintelis, kai pats sau turi vaidinti

ir pats sau pasiploti).
Ir išeinančios mokytojos Filiomenos Adomavičienės mintys:
           Ar šiandien esu laiminga? Manau, kad taip. Nes laimė, mano suvokimu, yra ne trumpa akimirka, kai bandai ją

plikomis rankomis sučiupti, o kai pats eini į tą laimę. Eini iki pat gyvenimo pabaigos. Eini ir ieškai jos. Radai, sutikai- ir eik į
ją su atvira širdimi, skaudančia siela ir kūnu – su viskuo, ką tau Dievas yra dovanojęs. Juk tas ėjimas į ją ir yra pati tikroji
žmogiškoji laimė.

           Išeinu iš mokyklos visai kaip tąsyk, kai čia sutikau likimo man skirtą žmogų. Išeinu laiminga...
          O visiems Jums linkiu smagių vasaros dienų.
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Jau paskutinis

Ne veltui saulė danguje šypsojosi visu savo veidu, vėjas jaunai ir nerūpestingai taršė berželių kasas, o į ryto garsų
orkestrą įsijungė abiturientų mašinų variklių bei įspėjamųjų signalų garsai. Juk tai paskutinio skambučio rytas. Ketvirtokai
gimnazistai jį pradėjo apvažiuodami gimtąjį miestelį smagia kolona, susikaupę ir orūs dalyvaudami paskutinėje Simono
Daukanto pamokoje, aplankydami Didžiojo žemaičio kapą ir paminklą, o sugrįžę į gimnaziją dar kartą susitikdami su savo
mokytojais paskutinėse jų pamokose. Manau, ilgai jie prisimins paskutinę auklėtojų pamoką, pirmokėlius, atėjusius
pakviesti jų į gimnazijos kiemelyje vykusią atsisveikinimo šventę, kurią organizavo ir vedė trečių klasių gimnazistai. Po
iškilmingosios dalies abiturientai tradiciškai išvyko į Kryžių kalną ir pranciškonų vienuolyną pašventinti savojo kryžiaus ir
pastatyti jį šventajame kalne. Mes, būsimieji abiturientai, ir visa gimnazijos bendruomenė nuoširdžiai trokštame ir
linkime, kad jiems sektųsi laikant egzaminus, stojant į pasirinktas studijas.

Andželika Bliumaitė, IIIb
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Paskutinis puslapis (linksmasis) - gyvenimo pamokos

Pirmoji pamoka
      Erelis tupėjo medyje, ilsėjosi ir nieko neveikė. Mažas kiškutis pamatė erelį ir paklausė:

- Ar galiu ir aš taip, kaip jūs, tupėti ir nieko neveikti?
- Žinoma, kodėl gi ne,- atsakė erelis.
Kiškelis atsitūpė po medžiu ir ėmė ilsėtis. Staiga iš už krūmo išnirusi lapė, pastvėrė vargšelį.
Istorijos moralas: norėdami sėdėti ir nieko neveikti, turite sėdėti labai aukštai.

Antroji pamoka
      Mažas paukštelis skrido į pietus peržiemoti. Buvo taip šalta, kad jis sušalo ir nukrito dideliame lauke. Jam begulint

ant kietos, žvarbios žemės, pro šalį ėjo karvė ir šleptelėjo blyną tiesiai ant paukštelio. Paukščiukas staiga pajuto, kad jam
tapo šilta. Karvės mėšlas grąžino jam gyvenimą. Paukšteliui tapo taip gera, kad jis pragydo, norėdamas išreikšti savo
džiaugsmą. Pro šalį sliūkinusi katė išgirdo giesmę ir nutarė išsiaiškinti, kas čia vyksta. Ji ėjo į tą pusę, iš kur sklido garsas,
surado paukštelį, iškapstė jį ir suėdė.

      Istorijos moralas:
pirma - ne kiekvienas, kas jus apdergė, yra jūsų priešas.
antra - ne kiekvienas, kas ištraukė jus iš mėšlo, yra jūsų draugas.
trečia - kai esate įklimpę mėšle, geriau patylėkite.

Ko klausia vaikai?
Klausimai, kuriuos vaikai ryte užduoda mamai.
„Mama, o kuo man rengtis?“
„Mama, o kur mano džinsai?“
„Mama, gal matei šukas?“
„Mama, o kas šiandien pusryčiams?
„Mama, gal gali duoti pinigų?“
„Mama, o kur mano kuprinė?“
„Mama, nerandu raktų. Gal matei?“
„Mama, o kurią striukę man vilktis“
„Mama, o ką man valgyti grįžus iš mokyklos?‘
Klausimai, kuriuos vaikai užduoda tėčiui.
„Tėėėt, o kur mama?“
Šiuos pajuokavimus (gal gyvenimo išminties perliukus) iš

įvairių informacijos šaltinių ir šaltinėlių susamstė Kamilė
Šlimaitė.

Keletas postringavimų apie poilsį ir tinginiavimą.
Pavasaris šėlsta visu smarkumu. Beprotiškai kvepia alyvų žiedai, iš dangaus šypsosi saulė. Taip svaiginamai kvepia visi

pavenčiai, taip vilioja lakštingalų trelės. Ar tas pavasario džiaugsmas jums netrukdo gyventi, ar nenugali noras
paprasčiausiai patingėti? Ką apie tai mąsto keletas mūsų gimnazistų?

- Aš tinginiauti nemėgstu. Man įdomiau vis ką nors veikti. Tai darbštuolė Deimantė (kuri, atspėkite patys).
- Man svarbiausia pamiegoti. Vai vai vai, kokie sunkūs būna rytai,- teigė devyni iš dešimties.
- Tinginiaujam tik per pamokas, o po pamokų ir savaitgaliais neįmanoma tinginiauti,- svarus ketverto

vyrukų teiginys.
Ką čia ir bepridursi? Nebent vieno išminčiaus žodžius: „Poilsis nėra tinginiavimas. Vasarą gulėti žolėje besiklausant

vandens čiurlenimo ar stebėti plaukiančius debesis visai nėra laiko švaistymas.“
Įsimintinos, pačios gražiausios vasaros ir linkime jums mes, „Daukantiečių žodžio“ kūrėjai.

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė:

Mokytoja O.Daukšienė

Korespondentai: Kamilė Šlimaitė, Ib klasė, Modesta
Radavičiūtė, Ib klasė, Greta Čekanauskaitė, Ib klasė,
Ingrida Vaitkevičiūtė, IIIa klasė, Lolita Miliešiutė, IIIa
klasė, Andželika Bliumaitė, IIIb klasė, Deimantė
Čiupkovaitė, IVb klasė, Renatas Pocevičius, IIa klasė,
Ligita Navardauskaitė, IIa klasė.
Laikraštį maketavo Ingrida Vaitkevičiūtė IIIa.
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