
Šiame numeryje skaitykite: 

 I-ojo trimestro 
ugdimo(si) rezultatus 

 Mokyklinį 

kaleidoskopą 

 Kraštotyros būrelio 

„Mūsų kraštas“ veikl1 

 Simono Daukanto 

pagerbim1 

 Laišką merui 

 Popietė „Duonutės 

kelias“ 

 Žurnalistinis tyrimą 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis 2012 gruodis 

 

2012-2013 m.m. pirmojo trimestro 

ugdymo(si) rezultatai 5-8 ir I – II gimnazijos 

klasėse 

 5 – 8 ir I II gimnazijos klasėse mokosi 234 mokiniai. 

Pirmojo trimestro pažangumas 86,76 %.  

I  TRIMESTRĄ baigė: 

Puikiai ( 10 )  -           Kotryna Narkutė – 6b  

Labai  gerai (10-9 ) – 9   mokiniai.  

1. Janutytė Deimantė – 5 
2. Rimkutė Saulė – 5 
3. Sungaila Nojus – 5 
4. Ignė Laurynaitė – 6b  
5. Laima Anužytė – 7a 
6. Mindaugas Pundzius – 7b 
7. Hendrikas Giedra – 8b 
8. Mantas Lapėnas – 8b 
9.Laura Sobutaitė – IIa gimn. kl. 

«  TOP »10 mokiniai pagal trimestrą : 

Eil. Nr. Vardas, pavardė Klasė Mokosi 

dalykų 

Pažymio 

vidurkis 

1. Kotryna Narkutė 6b 11 10 

2. Hendrikas Giedra 8b 13 9,92 

3. Mantas Lapėnas 8b 13 9,92 

4. Laima Anužytė 7a 12 9,92 

5. Deimantė Janutytė 5 9 9,9 

6. Nojus Sungaila 5 9 9,9 

7.  Laura Sobutaitė Ia 16 9,81 

8.  Modesta Radavičiūtė IIb 16 9,75 

9. Ignė Laurynaitė 6b 11 9,75 

10. Saulė Rimkutė 5 9 9,7 

 

Baigėsi kalendoriniai metai, baigėsi pirmasis trimestras, pasvėrėme savo darbų derlių. 

Gausiausias jis buvo šių mokinių. Linkime jiems nepasiduoti ir savo žinių derlių nuolat gausinti. 

Daukantiečių žodžio jaunieji korespondentai. 
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Kaleidoskopą surinko „Daukantiečių žodžio“ leidėjai. 

 

Mokyklinis kaleidoskopas 

Rugsėjis 

Rugsėjo 1-oji – įstabi naujųjų mokslo metų 

pradžios diena. 

Penktokų krikštynos. Jau antri metai gimnazijos 

mokinių taryba tęsia naują svarbią tradiciją – 

surengė penktokų krikštynas, kuriose netrūko 

išradingumo ir linksmų akimirkų. Šiais metais 

penktokai įsikūnijo į „sajanų“ vaidmenį - jų apranga 

išsiskyrė spalvingumu. Jau renginio pradžioje 

„sajanų“ lyderiai aprengė juos ryškiais apsiaustais. 

Gimnazijos himną ir kitas skambias dainas 

traukdami vadai ir krikštijamieji nužygiavo iki 

netoliese esančio piliakalnio. Ten kandidatų į 5 

klasės „sajanus“ laukė fizinės ir intelektualinės 

užduotys. Pučiant žvarbokam rudens vėjui ir aidint 

negailestingų vadų šūksniams, penktokai atliko 

įvairias užduotis ir buvo įšventinti į penkto lygio 

„super Sajanus“.  

Rugsėjo 21-oji - Pasaulinė medžių sodinimo diena. 

Gimnazijos pradinukai miestelio vardiniame 

ąžuolyne paminėjo Pasaulinę medžių sodinimo 

dieną. ENO organizacija („Environment online“) 

jau nuo 2004 metų kviečia visas pasaulio mokyklas 

ir jų mokinius dalyvauti Pasaulinėje medžių 

sodinimo dienoje. Tikslas - iki 2017 metų pasaulyje 

pasodinti 100 milijonų medžių. Šią dieną Jungtinės 

Tautos taip pat paskelbė Tarptautine taikos diena. 

Mūsų gimnazijos pradinukai šioje akcijoje 

dalyvauja jau ketvirtą kartą. Tai puikus būdas 

skatinti vaikus rūpintis juos supančia aplinka bei 

bendradarbiauti.  

 Rugsėjo 21 ddieną Papilėje jau dvidešimtą kartą 

susirinko bėgimo entuziastai iš Akmenės, Mažeikių 

bei kitų rajonų. Čia vyko tradicinis bėgimas 

„Simono Daukanto takais“. Šias metais bėgikų buvo 

per du šimtus. Daugiausia jų – moksleiviai. Virš 

dvidešimties bėgikų buvo iš mūsų gimnazijos. Buvo 

rungiamasi įvairiose amžiaus grupėse. Teko bėgti 

500 m , 1000 m , 1500 m ir 2000 m nuotolį. O pati 

ilgiausia, prestižiškiausia ir, be abejo, sunkiausia 

distancija buvo 8,2 km nuo paminklo sukilimo 

dalyviams Biliūniškėse iki Simono Daukanto 

paminklo Papilėje. Ją šiais metais įveikti pasiryžo 

mūsų gimnazijos atstovas Darius Juškevičius. Tarp 

savo amžiaus grupės dalyvių jis buvo penktas. 

Aštuntokė Jogailė Kelminskaitė savo amžiaus 

grupėje užėmė trečią vietą ir buvo apdovanota 

medaliu.  

Rugsėjo 23-ioji – Lietuvos žydų genocido aukų 

atminties diena. Atsiliepdama į Tarptautinės 

komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą, mūsų 

gimnazija jau antrus metus rengia Lietuvos žydų 

genocido aukų atminimo dienos – rugsėjo 23 

paminėjimą. Praeitais metais rengėme susitikimus 

su mokytojais Steponu Adomavičiu ir Olijardu 

Vištakiu, kurie dalijosi prisiminimais apie Papilės 

bei Žagarės žydų istoriją Antrojo pasaulinio karo 

metais. O šiemet parengėme simbolinę knygą, 

kurioje atsispindi vingiuotos žydų tautos istorijos 

fragmentai....  

Rugsėjo 25 dieną pradinukai buvo pakviesti į 

Baltųjų Varnelių vedamas matematikos, muzikos ir 

ledų pažinimo pamokėles. Mokinukai buvo 

apdovanoti dovanėlėmis - pamokų tvarkaraščiais, 

knygutėmis ir kita akcinės bendrovės "Klaipėdos 

pienas" atributika.  

Rugsėjo 26 diena- Europos kalbų diena Šiais 

metais užsienio kalbos mokytojų sumanytas ir 

organizuotas renginys buvo skirtas Didžiosios 

Britanijos karalienės Elizabeth II karūnavimo 

deimantinėms metinėms.  

Rugsėjo 27 dieną vyko pradinukų renginys 

"Olimpinę ugnelę į kiekvieną širdelę". Prisiminėme 

Londono olimpiados prizininkus, pasidžiaugėme 

gimnazijos stadionu ir puikia rudens diena, 

nuotaikingai įveikėme sportines užduotis, žaidėme 

judriuosius žaidimus. 
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Spalis 

Spalio 4 dieną pradinukai prisijungė prie 

Lietuvos ornitologų draugijos organizuojamo 

renginio "Paukščių palydos 2012".Ant Papilės 

piliakalnio skaičiavo išskrendančius paukščius 

ir linkėjo jiems laimingo kelio. 

Spalio 5 dieną gimnazijoje paminėta Mokytojų 

diena.  Į gimnaziją mokytojai rinkosi šventiškai 

nusiteikę. Pamokose juos pavadavo abiturientai, 

labai panorę bent vieną dieną administruoti 

gimnaziją ar dirbti joje mokytojais. O 

mokytojai buvo pakviesti į aktų salę, kur vyko 

labai smagi kūrybiškumo pamoka.  

Spalio 7 dieną gimnazijos mokinių tarybos ir 

Šv. Aloyzo kuopos nariai dalyvavo Akmenės 

rajono jaunimo organizacijų mugėje ir 

pilietiniame renginyje "Man ne dzin". 

Spalio 12 dieną šventėme Tarptautinę Muzikos 

dieną. Pertraukų metu buvo linksma: antrojo 

aukšto fojė būriavosi mokiniai, skambėjo 

muzika, aidėjo dainos. Pirmoji pertrauka buvo 

skirta rimtajai muzikai. Įvairių konkursų 

laureatė Viktorija Nociūtė grojo akordeonu, 

dainas dainavo mergaičių ansamblis „Gama“. 

Antroji ir trečioji pertraukos buvo skirtos 

liaudies ir populiariajai muzikai. Tada 

muzikinius sugebėjimus rodė etnografinis 

ansamblis „Liepelė“, I-ųjų gimnazijos klasių 

bei pradinių klasių mokiniai. 

Spalio 18-osios popietę miestelio parke įvyko 

projektinis renginys „Rudens išdaigos“. 

Mokytojos vaikams sugalvojo įvairių rudeniškų 

užduočių ir atrakcijų. Prieš renginį buvo 

surengta rudens gėrybių paroda. Eksponatus 

kūrė vaikai kartu su savo tėveliais.  

 

Spalio 21 dieną vyko abiturientų susitikimas su 

studentu Ramūnu Norkumi. Papilėje viešėjo ir 

apie savo studijas pasakojo buvęs gimnazistas 

Ramūnas Norkus, dabar studijuojantis Lietuvos 

Karo Akademijoje. Abiturientams ypač 

aktualus bendravimas, gyvas pasakojimas, kaip 

rengtis būsimoms studijoms, kokius dalykus 

rinktis, jei nori būti kariškiu.   

Spalio 25 dieną IVb klasės mokiniai, 

tradiciškai minėdami Simono Daukanto 219-

ąsias gimimo metines, gimnazijos 

bendruomenei pristatė integruotą lietuvių 

kalbos, muzikos, dailės, informacinių 

technologijų projektą „Kol atsimeni, tol ir esi“.  

Spalio 26 dieną II b klasės mokiniai sukvietė 

visus gimnazijos pradinukus, Kairiškių pradinio 

ugdymo skyriaus mokinukus, tėvelius ir 

mokytojus į etnokultūrinę popietę „Duonutės 

kelias“. Įdomiais pasakojimais, eilėraštukais, 

dainelėmis bei žaidimais popietės dalyviai 

keliavo duonutės keliu.  
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Spalio mėnesį vyko respublikinis moksleivių 

piešinių konkursas „Gyvūnas – žmogaus 

draugas“  

Gimnazijos pradinių klasių mokiniai dalyvavo 

Pasaulinei gyvūnų dienai skirtame 

Respublikiniame moksleivių piešinių konkurse 

„Gyvūnas – žmogaus draugas“. Vertinimo 

komisiją sudarė dailininkė Ina Lukauskaitė, 

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos dailės ir 

technologijų mokytojai, Valstybinės Maisto ir 

Veterinarijos Tarnybos ir bendrovės „Mars 

Lietuva“ atstovai. Darbus vertino pagal temos 

atitikimą, darbo originalumą ir meniškumą. Iš 

1293 piešinių, pateiktų konkursui, trijose 

dalyvių amžiaus grupėse atrinkti 9 laureatai. 

Dar keturiems moksleiviams komisijos nariai 

įsteigė papildomus simpatijų prizus. Paskelbtas 

91 nominantas. Tarp jų yra mūsų gimnazijos 2b 

klasės mokinės Kamilės Petrauskaitės darbas 

„Tuzis žaidžia su drugeliais“.  

 

 

Lapkritis 

Nuo 2012 m. lapkričio 5 dienos vykdomas socializacijos projektas “Savas tarp savų“. Gimnazijos 

skaitykloje yra žaislotekos lentyna. Čia laisvu nuo pamokų metu įvairaus amžiaus mokiniai randa stalo 

žaidimų. Mažesniųjų laukia įvairios dėlionės, vyresnieji gali pažaisti šaškėmis bei šachmatais.  

Lapkričio 8 dieną šeštokai dalyvavo paskaitoje diskusijoje “Psichoaktyvių medžiagų vartojimo 

rizika“.Užsiėmimą vedė Šiaulių visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo 

specialistė Asta Ivoškienė.  

Lapkričio 8 – oji paskelbta Europos sveikos mitybos diena. Šią dieną Papilės Simono Daukanto 

gimnazijoje vyko paskaita gimnazistams „Sveika mityba“. Gydytoja – dietologė Kristina Kurganovienė 

pasakojo apie tinkamos mitybos principus. 

Lapkričio 9 diena gimnazijoje paskelbta nerūkymo diena. Pertraukų metu prie paradinių durų 

būriavosi mokinių tarybos nariai, pasirengę keisti cigaretę į saldainį. Norinčių mainytis nebuvo daug. 

Bet vienas gimnazistas pasižadėjo neberūkyti.  

 
 

 Lapkričio 16 dieną išskleidėme Tolerancijos skėčius. Tesaugos mus tolerancijos skėčiai nuo 

abejingumo lietaus. 
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Lapkričio 16 dieną mokinių taryba Tolerancijos dienos proga surengė gimnazijoje kino vakarą. Jau 

prieš mėnesį vyko apklausa, kokį filmą norėtų jaunimas pažiūrėti. Nuspręsta rinktis „Trys metrai virš 

dangaus“. Kadangi kino salė – vestibiulis, aplinka įpareigojo pasirūpinti ant ko atsisėsti, ką sukrimsti. 

Atsinešė gimnazistai kas miegmaišį, kas minkštą pledą, o kiti pasinaudojo mokinių tarybos sofute. 17 

valandą rinkosi žiūrovai, patogiai įsikūrė, susibūrė ir pažiūrėjo filmą.  

Lapkričio 20 dieną gimnazijos sporto salėje vyko Akmenės rajono bendrojo lavinimo mokyklų 

pradinių klasių mokinių kvadrato varžybos. Varžybas vedė kūno kultūros mokytojai Birutė ir 

Regimantas Dauniai. Dalyvavo šešių mokyklų komandos. Mūsų gimnazijos mokinių komanda užėmė 

trečią vietą. Tačiau tarp kaimo vietovių mokyklų jie buvo pirmieji.  

Lapkričio 21 dieną pradinių klasių mokinių būrelis svečiavosi Vaikų pramogų centre EUROOPA ir 

dalyvavo edukacinėje programoje “ Mokykimės geografiją linksmai“.  

Lapkričio 22 dieną važiavome į Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnaziją. Čia įvyko Akmenės 

rajono bendrojo lavinimo mokyklų 2000 – 2001 m . gimimo mokinių kvadrato varžybos. Varžybose 

dalyvavo penkios mergaičių ir septynios berniukų komandos. Mūsų gimnazijos mergaičių komanda 

įveikė visas savo priešininkes ir iškovojo pirmą vietą. Berniukų komanda pralaimėjo tik Saulėtekio 

progimnazijos komandai ir užėmė antrą vietą.  

Lapkričio 19-23 dieną 4b klasės būrelis ,MES‘ (matematikos, ekonomikos, statistikos) surengė šaškių 

turnyrą pradinių klasių mokiniams.  

Lapkričio 23 dieną grupė II-IV klasių gimnazistų, lydimi pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui 

skyriaus vedėjos Vilijos Perminienės, lankėsi Klaipėdos universitete. 
Lapkričio 30 dieną gimnazijoje vyko pradinių klasių viktorina „Sode, darže auga – sveikatą saugo“.  

Lapkričio 30 dienos popietę norintys pasiklausyti žurnalistės, rašytojos Vitos Morkūnienės rinkomės į 

gimnazijos skaityklą. Susitikime su šviesuole dalyvavo ne tik mokiniai ir mokytojai, bet sulaukėme 

svečių ir iš Papilės miestelio. Žurnalistė kalbėjo tema „Pasvirusi vertybių piramidė“, pasakojo savo 

išleistų knygų atsiradimo istorijas. Jaukiai bendraudami, apmąstydami šiuolaikines vertybes praleidome 

popietę. Džiaugiamės dalyvaudami AKIM (aukštosios kultūros impulsai mokykloms) projekte.  

Lapkričio mėnesį gražinome gimnazijos erdves. Bendruomenės patogumui atnaujinta senoji mašinų 

stovėjimo aikštelė: paklotas asfaltas, sudėti borteliai. Paruoštas pagrindas numatytam aikštelės 

didinimui. Įrengėme naują kabinetą, kuriame dirba specialioji pedagogė. Senajame kabinete įsikūrė 

pirmokai, sugrįžę iš darželio.  

 

Gruodis 

Gruodžio 6 dieną minėjome 148-ąsias 

Simono Daukanto mirties metines. Papilės 

miestelio bendruomenei buvo parodytas 

gimnazistų projektas „Kol atsimeni, tol ir 

esi.“ 

Gruodžio 13 dieną pradinių klasių koridorius 

tapo tikru Saldaturgiu. Kvepėjo mokinukų ir jų 

tėvelių iškeptais pyragais, akį traukė 

rankdarbiai. Taip pradinukai priminė mums 

seną lietuvių paprotį prieš Kalėdas rengti 

saldųjį apsipirkimą. Ruošiantis šventei, 

paskutinę savaitę prieš Kalėdas per Saldaturgį 

prisipirkdavo ko trūkdavo šventiniam stalui - 

medaus ar riešutų, obuolių ar pyragų, kviečių ar 

šieno, kopūstų ar raugintų agurkų - visko, ko 

reikėjo šventei. Ir mūsų pradinukai prekiavo 

viskuo, kas sukurta ir išauginta su meile: nuo 

savo sode išaugintų mėtų arbatos, naminių 

pyragų iki visokių savo rankomis sukurtų 

žaisliukų eglutei papuošti.  

Gruodžio 13 dieną - Šviesos dieną - 

pradinukai „uždegė“ Kalėdinius žibintus. Jų 

noras - uždegti ugnelę kiekvieno širdyse, 

skleisti šviesą ir šilumą.  
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Gruodžio 13 dieną gimnazijoje įvyko 

tradicinis sportinis renginys – konkursas 

„Baudos aikštelė“. Šiais metais jis buvo jau 

aštuntas. Šiais metais nugalėtoju tapo IIb klasės 

mokinys Armandas Jokubauskas. Antrą vietą 

iškovojo III klasės mokinys Manvydas Dokšas, 

trečią – IIb klasės mokinys Rytis Andriuška.  

Gruodžio 21 dieną linksminsime kalėdiniuose 

karnavaluose visai nebodami pasaulio pabaigos. 

 

Renatas Pocevičius, mokinių tarybos pirmininkas 

Tokios mūsų dienos ir tokie darbai 

„Duok cigaretę, pasiimk saldainį.“  

Būtent taip vadinosi jau antrą kartą gimnazijoje vykdoma akcija.  Tik  pasibaigus pirmajai 

pamokai, rūkalių jau  laukė mokinių tarybos nariai, kurie stoviniavo prie paradinių durų. Nė vienam 

nepasisekė praeiti  nepatikrintam. O tikrinama buvo gana „šmaikščiai“. Draugiškai prirėmus 

„Įtariamąjį“prie sienos, akcijos dalyviai apžiūrėdavo ne tik kišenes, bet, kilus įtarimams, ir rankoves, 

gobtuvus, batus, o taip pat ir kuprines. Deja, cigarečių buvo konfiskuota tik dvi. Tikrintojai jautėsi 

keistai.  Mat jie negalėjo suprasti, kur moksleiviai slepia rūkalus. Grįžusiems iš lauko vaikinams iš 

burnų smirdėjo cigarečių dūmais, organizatoriai suprato, jog kažkokiu būdu moksleiviai praeina pro 

juos su neleistinu turiniu. Gal antrus metus tikrinami mokiniai jau įgavo patirties ir žino būdą prasmukti 

parūkyti?  Juk jie turėjo laiko sugalvoti, kaip tai padaryti. Atsigirdome ir tokių kalbų, kad rūkaliai 

cigaretes slėpė net pasikišdami jas po kelnėmis. Ir tai visai tikėtina, kadangi praeitais metais vienas toks 

atvejis buvo, ir jis neliko nepastebėtas. Kad ir kaip bebūtų, mokinių taryba labai džiaugėsi mažųjų 

mokinukų sumanumu.  Šie jau kitą pertrauką atskubėjo prisigaminę netikrų cigarečių ir siūlė  jas 

mainyti į saldainius. Tokiu būdu jie parodė visišką abejingumą cigaretėms. Žinoma, jos buvo surinktos, 

o už tai jiems buvo dosniai atlyginta.  

Vien tik tuo akcija nesibaigė. Mokinių taryba buvo numačiusi ir kitą renginio dalį. Tai 

trumputė, tačiau naudinga paskaita ne tik apie cigaretes, bet ir apie alkoholį, narkotikus, sveiką maistą, 

sportą ir sąsajas tarp jų. Ši pamoka buvo vedama ketvirtokams ir trečiokams. O šie pasirodė esantys 

labai šnekūs ir norintys bendrauti. Būtent tuo jie ir sužavėjo paskaitininkus.  

Tą dieną gimnazijoje buvo daug šurmulio, todėl galėčiau teigti, jog akcija „Duok cigaretę, 

pasiimk saldainį“ pasisekė. 
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              Dalia Karvelytė 

Kraštotyros būrelio „Mūsų kraštas“ vadovė 

 

Kraštotyros būrelio „Mūsų kraštas“ veikla 

 

Būrelio tikslas – ugdyti asmenybę, 

atsidavusią savo krašto vertybėms. Jau pirmojo 

užsiėmimo metu diskutuojame, kodėl reikia 

pažinti kraštą, kuriame gyvename. Aiškinamės, 

kas yra praeities liudininkai, kurie gali 

papasakoti apie senovę. Ypač vaikams patiko 

tyrinėti geologinės atodangos akmenukus ir 

susipažinti su tais laikais, kai gyveno 

dinozaurai.  

Būrelio nariai keliauja, susipažįsta su 

lankytinomis Papilės vietomis. Užkopėme ant 

piliakalnių, grožėjomės Ventos vingiais, 

bandėme įsivaizduoti papilėniškių kovas su 

priešais. Lankėmės Simono Daukanto 

muziejuje, gimnazijos muziejuje, klausėmės, ką 

pasakoja senieji daiktai. Vaikai atsinešė senų 

nuotraukų iš šeimos albumo ir tyrinėjo, kaip 

seniau rengėsi giminaičiai, kokius darbus dirbo, 

kokias šventes šventė. Sudarėme anketą, 

apklausėme tėvelius ir senelius. Buvo įdomu 

sužinoti, kur gimė šeimos nariai ir kokius 

žaidimus žaisdavo, kokie jų vardai ir pavardės, 

kokios profesijos ir kuo svajojo būti, kokių 

dovanų gaudavo per Kalėdas ir kt. Lankėmės 

senosiose Pašalpos kapinaitėse. Atkreipėme 

dėmesį į senuosius paminklinius akmenis, 

stebėjomės kryžių ir tvorelių įvairove, juos 

pagaminusių meistrų išmone. Vaikams 

įdomiausia buvo perskaityti ir užrašyti 

senuosius papilėniškių vardus ir pavardes, 

tyrinėti, kokie vardai buvo populiariausi, kokie 

jau beveik išnykę. Po Vėlinių ne tik aplankėme 

Simono Daukanto kapą, bet ir uždegėme 

žvakutes ant keleto užmirštų kapų.  

Būrelis orientuojasi į etnokultūrinę 

veiklą. Praturtinę žinias tautosakos kūriniais, 

kartu su muzikos mokytoja Asta 

Malachauskaite suruošėme šventę pradinių 

klasių mokiniams „Ilgas duonelės kelias“. 

Kvietėme atvykti keletą krašto ūkininkų, tačiau 

dėl įvairių priežasčių jie negalėjo dalyvauti. 

Apie tai, kaip seniau buvo kepama duonelė, 

kokių reikėjo darbo įrankių papasakojo į 

svečius atvykusios buvusios pradinių klasių 

mokytojos Ona Žiupsnienė, Elena Perminienė ir 

gimnazijos muziejaus vedėja, kraštotyros 

būrelio vadovė mokytoja Olga Daukšienė. 

Kiekvienos klasės mokinukai turėjo užsidirbti 

duonelės. Ypač gražiai jos kelią pristatė 

pirmokėliai, vadovaujami mokytojos Stefanijos 

Zarambienės. 

Nemažą dėmesį skiriame 

kalendorinėms šventėms, krašto papročiams ir 

tradicijoms. Vaikai nekantraudami laukia 

Saldaturgio, kalėdinių, velykinių renginių, 

paukščių sutikimo švenčių.  

Vykdome projektą „Mūsų kraštas“, į 

kurį įsijungti kviečiame ir kitų klasių 

pradinukus. Išvykų, švenčių akimirkas 

stengiamės nufotografuoti, aprašyti, nupiešti. 

Kaupiame medžiagą apie savo kraštą. Tikimės, 

kad pavasarį pavyks pasikviesti svečių iš kitų 

mokyklų ir organizuoti šventinę konferenciją 

„Mūsų kraštas“. 
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Alma Juzumienė, pradinio ugdymo 

mokytoja  metodininkė    

 

Gamtos mylėtojų būrelis 

Myliu gamtą, o gamtosauginės 

problemos visada rūpėjo, tad ne pirmus metus turiu 

gamtosauginį būrelį. Būrelio pavadinimas 

„Lutučiukai“ atsirado pagerbiant vaikišką žurnaliuką 

apie gamtą „Lututė“. Pirmasis užsiėmimas ir buvo 

skirtas susipažinimui su lutute – viena iš retesnių ir 

mažesnių mūsų krašto pelėdų.  

Kito būrelio metu vykdau tarptautinę 

ankstyvosios prevencijos programą „Įveikiame 

kartu“. Būrelio metu ugdomi pozityvūs bendravimo 

ir problemų sprendimo gebėjimai, kurie reikalingi 

gerinant bendrą emocinę vaikų savijautą, susivokiant 

savo jausmuose. Mokomės užkirsti kelią 

priklausomybės nuo alkoholio ir narkotinių 

medžiagų atsiradimui, kitoms destruktyvaus elgesio 

formoms. 

                                                                   

Renatas Pocevičius, III klasė 

 

Papilėje pagerbtas Simonas 

Daukantas 

Kasmet rudenį Papilėje 

prisimenamas ir pagerbiamas šiame  Žemaitijos 

miestelyje palaidotas didis žmogus – istorikas, 

švietėjas, tautosakininkas- Simonas Daukantas. 

Šiemet papilėniškiai paminėjo savo įžymiojo 

kraštiečio 219-ąsias gimimo ir 148-ąsias mirties 

metines. Jo garbei Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos mokiniai, padedami mokytojų Ritos 

Liachauskienės, Vitalijos Guobienės ir Dalios 

Sakalauskienės parengė integruotą projektą „Kol 

atsimeni, tol ir esi“(Justinas Marcinkevičius). 

Trijų dalių projekte gimnazistai išsakė savo 

santykį su Daukantu, požiūrį į bendrąsias 

žmogiškąsas vertybes: laisvę ir tautos vienybę, 

dorybę ir šeimos vieningumą, tikrosios laimės 

troškimą. Literatūrines kompozicijas papildė 

gimnazistų ansamblio atliekamos dainos, 

paįvairino pritaikyta scenografija. Projektas 

svarbus dar ir tuo, kad jis susiejo dvi Simono 

Daukanto datas – spalio 28 –tąją, gimimo dieną 

ir gruodžio 6 – tąją, mirties sukaktį, o tuo pačiu 

suvienijo Papilės miestelio bendruomenę su 

gimnazija. Pirmą kartą jis buvo parodytas 

gimnazijos aktų salėje mokiniams ir 

mokytojams, antrąkart Daukanto vardu į 

kultūros namus gimnazistai sukvietė 

papilėniškius.  

Klausiau jaudinančių skaitovų 

žodžių, žvelgiau į susimąsčiusius žiūrovus ir 

galvojau, kad Daukantui, kurio dvasia 

tebesklando Papilėje, patiktų tokie minėjimai, 

kai apie jį kalba jaunimas, kai jo mintimis mąsto 

jaunieji, o tų jaunųjų pasiklausyti ateina tie, 

kuriems tikrai reikalingas Daukantas.

. 

 

Paminėtos 219 – osios Simono Daukanto gimimo 

metinės 

 

Spalio 25 dieną IVb klasės mokiniai, 

tradiciškai minėdami Simono Daukanto 219-ąsias 

gimimo metines, gimnazijos bendruomenei pristatė 

integruotą lietuvių kalbos, muzikos, dailės, 

informacinių technologijų projektą „Kol atsimeni, tol 

ir esi“.  

Ketvirtokai parodė trijų dalių sceninę 

kompoziciją:  Justino Marcinkevičiaus draminės 

apysakos „Daukantas“ II dalies vaizdelį „Žmogus 

yra Daukantas“, literatūrinę  kompoziciją „Kad 

žmogus tiktai iš laimės verktų“ ir Justino 

Marcinkevičiaus draminės apysakos „Daukantas“ II 

dalies vaizdelį „Varge jus palieku“.  

Projekto vadovės: lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Rita Liachauskienė (tekstai, 
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režisūra), muzikos vyr. mokytoja Vitalija Guobienė 

(dainos), dailės ir technologijų mokytoja Dalia 

Sakalauskienė (scenografija). Projekto informacinį 

lankstinuką maketavo IVb klasės mokinė Paulina 

Grybauskaitė, ją konsultavo informacinių 

technologijų mokytoja metodininkė Eglė 

Zaveckienė. Muziką parinko diskotekininkų būrelio 

vadovas Edvardas Liachauskas.  

Apie šį projektą daug kalbėjo 

žiūrovai. „Daukantiečių  žodžio“ jaunasis 

korespondentas buvo deleguotas įvykį aprašyti 

kaip žiniasklaidos atstovas. Pateikiame jo rašinį. 

 

„Kol atsimeni, tol ir esi“ (Justinas 

Marcinkevičius) 

IVb klasės gimnazistai ir vėl mus nustebino 

parodydami savo artistinius sugebėjimus, 

paruošdami mums,  mokiniams ir mokytojams, 

prasmingą sceninį projektą Simonui Daukantui 

atminti.  

Renginio pradžioje žiūrovams padėjo įsijausti į 

Daukanto laikmetį skyriaus vedėja  Kristina 

Dorofėjienė, kuri pasakė trumpą kalbą ir įsimintinus 

žodžius: „Kad žmogus tiktai iš laimės verktų.“ 

Taip pat buvome perspėti, jog projektas yra trijų 

dalių. 

Staiga scenos uždanga prasiveria, gale nutyla 

šmaikštūs pašnekovai, visų dėmesys nukrypsta į 

artistus. 

Scenoje vaizduojamas ginčas belaukiant 

Daukanto. Mat niekas negali pradėti valgyti,  kol 

Tamsta negrįžęs. Štai ir grįžta mūsų prietelius. Bet 

jis nepuola valgyti ir klausia  šeimynos, kodėl jie 

nepradėję valgyti be jo. Pats atsisėdęs  išsitraukia 

rastą ietigalį ir pradeda pasakoti apie jo amžių, 

praleistą po  žeme. Neilgai trukus į  namus įsibrauna 

sužeisti sukilėliai ir prašo  pagalbos. Šeima nelabai 

nori rizikuoti ir padėti sukilėliams, juos paslėpti. 

Tačiau Lietuvos istorikas neatgręžė jiems nugaros ir 

pasiūlė prieglobstį savo kambarėlyje, taip 

parodydamas vieną iš didžiausių žmogiškųjų 

savybių-  norą padėti kitiems. 

Su šita scena baigėsi pirmoji projekto dalis. Kol 

ketvirtokai ruošėsi tęsti vaidinimą, programos 

pertrauką sėkmingai užpildė dainuojantys trečiokai ir 

ketvirtokai gimnazistai su savita liaudies  dainos 

interpretacija. 

Prasidėjo antroji dalis. Scenoje vaizduojami 

šokantys, kalbantys vaikai. Taip pat sakomi gražūs 

žodžiai apie laiką, žemę, vaikystę. Visi vienu metu 

sušunka: „Svajonės turi galią išsipildyti!” 

Toliau artistai mums parodo, kaip šiuolaikinis 

žmogus blaškosi, skuba. Tuo pačiu iškelia klausimą 

– gal emigruoti? Tačiau neduoda ramybės mintis, ką  

paliks išėję. Vis dėlto jie nusiramina, kartodami: „Aš 

niekur neskubu, pamečiau laiko baimę.“ 

Su šiais žodžiais baigėsi antroji projekto dalis, o į 

sceną vėl sugrįžo ,,Gamos“ merginos. 

Prasideda trečioji, baigiamoji, projekto dalis. 

Ketvirtokai vėl grįžta prie Daukanto. Sukilimas 

gęsta, viskas nurimsta.  Simonas Daukantas kalbasi 

su kunigu Vaišvila. „Žodis amžinas“,- pabrėžia 

vienas iš pašnekovų. „Atmintis nepavergiama“, - 

priduria kitas. Jie mums leidžia suprasti, jog žodis 

visada išliks gyvas, bet žmogus, kad ir kaip bebūtų 

gaila, ne. O štai ir Daukanto kelias eina į pabaigą, jo 

gyvastis gęsta. Pasigirsta vardai ir pavardės žmonių, 

kuriais jis apsimesdavo, kad kiti manytų, jog 

Lietuvoje daugybė rašančių Lietuvos istoriją. Jų 

gausa pribloškė ne vieną, pasijuto ir tas gerai 

žinomas žmogiškas jausmas, kai per kūną nubėga 

šiurpuliukai. Galiausiai išgirstame tikrąjį vardą- 

Simonas Daukantas. Su šiais žodžiais miršta mūsų  

rašytojas, istorikas, švietėjas, bet jo darbai pasilieka. 

Kai po renginio eidamas gimnazijos koridoriais 

klausiausi išeinančiųjų kalbų ir žingsnių, pamaniau, 

kad mes visi esame daukantiškosios Lietuvos 

istorijos tęsėjai. Tik gal ne tokie drąsūs ir tikri, kaip 

Daukantas. 
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Mokytoja Dalia Karvelytė 

Popietė „Duonutės kelias“ 

 

Spalio 26 dieną II b klasės  mokiniai 

sukvietė visus gimnazijos pradinukus, Kairiškių 

pradinio ugdymo skyriaus mokinukus, tėvelius ir 

mokytojus į etnokultūrinę popietę „Duonutės kelias“. 

Įdomiais pasakojimais, eilėraštukais, dainelėmis bei 

žaidimais popietės dalyviai keliavo duonutės keliu. 

Kad kelionė būtų įdomesnė, programos  sumanytoja 

ir vedėja antrokų mokytoja Dalia Karvelytė į 

programą įjungė visus pradinukus, o kad vaikai 

daugiau sužinotų apie duonos kelią iš lauko ant stalo, 

pasikvietė buvusias pradinių klasių mokytojas Eleną 

Perminienę, Oną Žiupsnienę bei kraštotyros būrelio 

vadovę Olgą Daukšienę, kurios savo pasakojimais ir 

pavedžiojo mokinukus tuo keliu. Renginio pabaigoje 

antrokai pavaišino svečius Papilės kepykloje iškepta 

gardžia duonute. 

 

Rašėme laišką merui 

 

Dar rugsėjo mėnesį buvo paskelbtas 

epistolinio rašinio konkursas „Laiškas merui“. 

Konkurse galėjo dalyvauti  II – III gimnazijos klasių 

mokiniai. Iš mūsų gimnazijos konkursui buvo 

pasiųsti keturių mokinių rašiniai: Ievos 

Ištoganovaitės(IIa), Modestos Radavičiūtės ir 

Kamilės Šlimaitės(IIb) bei Renato Pocevičiaus(III). 

Konkurse II prizinę vietą laimėjo Kamilės Šlimaitės 

rašinys, o Ieva Ištoganovaitė buvo nominuota už 

originalias idėjas. Apdovanojimui mokiniai ir 

mokytojai buvo pakviesti į spalio 25 dieną vykusį 

Akmenės rajono savivaldos tarybos posėdį. 

Skaitytojų dėmesiui siūlome Kamilės Šlimaitės 

rašinį. 

                                                                                              

Gerbiamas Akmenės rajono mere, 

  

Esu Papilės Simono Daukanto gimnazijos IIb klasės mokinė. Niekada turbūt nesiryžčiau parašyti 

Jums laišką. Bet gerai Jūs pats sugalvojot ar Jūsų komanda sumanė šitokiu būdu pabendrauti su mokiniais. 

Numanau Jūsų sumanymo tikslą – kadangi turite labai daug darbo ir esate užverstas viso rajono rūpesčiais ir 

problemomis, mokyklinio jaunimo laiškai jums bus labai gera informacijos ir susižinojimo priemonė. Šita 

priemone ir aš pasinaudosiu išsakydama kaimo jaunimo bėdas. Žinau, nesate visagalis ir stebukladaris, neturite 

tos pasakiškosios galios ar stebuklingosios lazdelės, kuria mostelėjus visos problemos išnyksta ir, kaip tame 

Jono Biliūno „Laimės Žiburyje“, visi tampa laimingi. Bet vis dėlto pabandysiu kreiptis į jus kaip jauna Lietuvos 

Respublikos pilietė, Akmenės rajono gyventoja. Pirmiausia norėčiau atkreipti Jūsų dėmesį į mūsų rajono 

jaunimo laisvalaikio problemas. Dauguma mūsų jaunimo, ypač mažesniųjų kaimelių (tokime gyvenu ir aš), 

neturi galimybės lankyti mėgstamų būrelių ar kultūrinių renginių, vykstančių rajono centre ar net gimnazijoje, 

Papilės miestelyje. Po pamokų turime greitai skubėti į autobusą, o jei dar kur nors užsibūsi, teks kulniuoti kai 

kam net keliolika kilometrų pėstute. O pasibūti, kažką nuveikti, kažkur dalyvauti norisi. Nedaugelis vis dėlto 

surandame galimybę saviraiškai, tad didžiajai daliai jaunimo lieka burtis į „alaus mėgėjų“ draugiją. Jaunimas iš 

mažesnių kaimelių neturi net kur pažaisti, nes nėra įrengtos sporto, žaidimų aikštelės. Girdžiu girdžiu jau Jus 

prieštaraujant: „Visko norit, o patys jokios iniciatyvos nerodot.“ Iš dalies Jūs teisūs. Nepratęs jaunimas veikti 

pats, reikia postūmio, reikia piršto parodymo. Bet, kad ir mūsų kaime, Draginiuose, nėra to vadovo, kuris ištartų: 

„Darom“. Tiesa, yra Papilės seniūnijoje labai veiklių kaimo bendruomenių. Net pavydu, kai tų kaimų jaunimas 

giriasi bendruomenės renginiais, nuveiktais darbais. O mažesnių ir atokesnių kaimų jaunimui apie tai lieka tik 

pasvajoti. Tai ir tenka leistis į naktinius žygius, užsiimti neteisėta veikla ir turėti reikalų su policija.  
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 Dažnai pakalbu su savo mama, kuriai ne tas pats, kaip aš leidžiu savo laisvalaikį. Jinai kartą man 

„išmetė“ idėją – jei pabandžius suburti kaimo jaunimą į tokį sambūrį, kur susibūrę jauni žmonės galėtų parodyti 

savo talentus, išskirtinius gebėjimus, kur nebūtų vadovo, bet tik koordinatorius. Bet tam reikalingos patalpos. 

Mūsų kaime tuščių namų kiek tik nori, išsivažinėjęs tas mūsų kaimas, bet visos trobos privačios. O 

nepasitikėjimą jaunimu jau spėjome išsiugdyti – tuoj išgirsime: „Dar vieną landynę norite padaryti.“ Tokia 

realybė. Kad jaunimas gali būti kitoks, teks dar ilgai įrodinėti.  

 Visi norime eiti į priekį. Bet, aš manau, šiandieną reikėtų atsigręžti atgal ir pasižiūrėti, ką praradome. O 

praradome daug. Praradome tikėjimą žmogumi, tikėjimą į viską, kas šventa. Į priekį eiti nieko negalvojant, kaip 

robotui, labai lengva. Nereikia galvoti, nes eini su minia, su televizija, su technologijom. Eini į priekį ne su 

širdimi, ne su galva, o tik kad eitum ir kažkur nueitum. Gal į Europos šalis, gal į Ameriką, ...kažkur. O tas 

Draginių ar Biliūniškių kaimelis, tas Papilės miestelis, tas kažkoks Akmenės rajonas...tegul sau merdi be manęs. 

Daug jaunų žmonių yra taip manančių. Ir aš ne kartą susimąstau, kas padėtų jiems atsikvošėti, pradėti eiti prieš 

srovę, ieškoti bent siauručio takelio į savo gimtinės išsaugojimą. Pirmiausia bent į išsaugojimą. Apie turtinimą 

jau paskui. Manau, kad tas vedlys ir esate Jūs, gerbiamas rajono mere. O kad būtumėte arčiau kaimo jaunimo, 

turėtumėte  dažniau kalbėtis su juo. Papasakotumėte apie savo veiklą, apie rajono savivaldybės nuveiktos darbus, 

išklausytumėte mus, padrąsintumėte, patartumėte, tada ir kokią teisingą išeitį iš nuobodaus kaimo gyvenimo 

surastume.  

 Tai štai tokie mano pamąstymai. Tik nepamanykit, gerbiamas mere, kad Papilėje jau taip nuobodu, taip 

liūdna. Mūsų gimnazijoje tikrai yra ko veikti. Aš tai tikrai įdomios veiklos surandu. Tik kartais suskausta širdį 

dėl tų kitų, dėl išvažiuojančių, dėl naktimis besišlaistančių. Ir kyla mintis: „O ką aš pati, kaip Lietuvos 

Respublikos pilietė, kaip Akmenės rajono  ir, tuo labiau, Draginių kaimelio gyventoja, galėčiau padaryti, kad 

kaimo jaunimas gyventų šviesiau, turiningiau, geriau. Patarkite man, gerbiamas rajono mere. 

                                                                                                                   Pagarbiai atsisveikinu 

                                                                                                Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

                                                                                                IIb klasės mokinė Kamilė Šlimaitė 

Grupelė bendraminčių 

 

Pagalbos šauksmas 

Daugelis suaugusiųjų teigia, kad šiuolaikinis jaunimas laisvalaikį leidžia labai neprasmingai: 

„trinasi“ gatvėmis, visokiuose užkampiuose vartoja alkoholinius gėrimus. Tačiau kaip pramogauti Papilės 

jaunimui? Čia juk nėra nei kino teatro, nei boulingo, nei ledo arenos, nei kitokių miestiečiams prieinamų 

pramogų. Tiesa, šiokios tokios diskotekos vyksta tuose vadinamuosiuose kultūros namuose. Bet tėvai nenori 

mūsų ten leisti. Retkarčiais galime linksmai pasišokti gimnazijos šokiuose. Tačiau tik retkarčiais. Mokiniai 

norėtų, kad diskotekos būtų dažniau, tačiau susiduria su mokytojų abejingumu. Kaip žinoma, šokiai negali vykti 

be budinčių mokytojų. 

 Mielieji mokytojai, nejaugi taip sunku paaukoti vieną penktadienio vakarą mums. Suprantame, po 

savaitės sunkių darbų ir Jūs norite pailsėti, tačiau pagalvokite ir apie mus. Būtume labai dėkingi, jei išgirstumėte 

mūsų pagalbos šauksmą ir kitais metais padovanotumėte mums savo dovaną – vieną penktadienio vakarą.  
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Žurnalistinis tyrimas. Metai baigėsi. Mūsų laikraštuko bendradarbės Kamilė, Modesta ir Greta išsiaiškino: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palinkėjimas skaitytojams: 

Meskite iššūkį skubančiam pasauliui ir norėdami 

sulaukti kasdienybės palankumo, pasitelkite seną liaudies 

išmintį: „ Nelaukite malonės iš šalies, teikdamas ją kitiems, ir 

pats jos sulauksi.“ Tai toks ir būtų visos mūsų kūrybinės grupės: Kamilės, Gretos , dviejų Gabrielių, Modestos, 

Lolitos, Dainoros, Renato kalėdinis ir naujametinis palinkėjimas Jums, malonūs skaitytojai. 

Linksmų švenčių akimirkų, saugių atostogų linkime Jums.  

 

Kas mus džiugina gimnazijoje? 

 Gimnazijos 
„veidas“(suprask- išvaizda). 

 Šilti, jaukūs kabinetai. 

 Draugiški, nuotaikingi 
mokytojai. 

 Pagaliau baigėsi gręžimas, 
kalimas, dažymas. 

 Dalyvavimas projektuose. 

 Pamokų pakeitimai 

 Įdomios pamokos su Multi ir 
Inter. 

 Savaitgaliai ir atostogos. 

 Klasės ir būrelių išvykos. 

 Daug įvairių būrelių. 

 Mokinių darbų parodos, 
ypač pradinukų. 

 Dažnai vykstantys renginiai. 

 Galimybė pažaisti krepšinį. 

 Galimybė pažaisti stalo 
žaidimus. 

 Naujas informavimo būdas 
– televizorius fojė. 

 

Kas mus liūdina gimnazijoje? 

 Kad per anksti prasideda 
pirmoji pamoka. 

 Kad pertraukų metu yra 
didelis triukšmas. 

 Kad I-IV klasės valgo per 
ketvirtą pertrauką. 

 Kad valgykloje kainos per 
didelės, o porcijos per 
mažos. 

 Kad įleidinėjimo į valgyklą 
tvarka skirtinga (priklauso 
nuo budinčių mokytojų). 

 Kad bendra nejauki rūbinė. 

 Kad nulaužomos rūbinės 
pakabos. 

 Kad tualetai „kvepia“, ypač 
berniukų. 

 Kad dar yra kabinetuose 
negražių senų suolų. 

 Kad koridoriuose mažai 
poilsio vietų. 

 Kad retai vyksta diskotekos 
mokiniams. 

 Kad mokytojai mokinius 
vertina nevienodai. 

 Kad yra nedraugiškų ir 
netolerantiškų mokinių. 

 Kad mažai linksmų, 
pramoginių renginių. 

 Kad nėra stalo teniso 
būrelio. 

Buvo ir dar daugiau tokių „kad“, 

bet išrinkome populiariausius.   

 


