
Daukantiečių  žodis 2013 Balandis 

   

Daukantiečių žodis  
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis   

Šiame numeryje skaitykite:  

II-ojo trimestro ugdymo(si) rezultatai; 

Meninio skaitymo konkurso rezultatai; 

Studentų sugrįžimai ir susitikimai; 

Šimtadienio nominacijų fiesta; 

Karalienės Elžbietos laiškas Simono Daukanto gimnazijai; 

Sceninės saviraiškos diena; 

Respublikinė mokytojų metodinė – praktinė konferencija; 

Mūzų malūnas. 

Kelią nueina einantys, sunkumus nugali dirbantys 

II  TRIMESTRĄ baigė:              

Puikiai ( 10 )  - 3 mok. 

Kotryna Narkutė – 6b 

Hendrikas Giedra – 8b 

Mantas Lapėnas – 8b 

«  TOP »10 mokiniai pagal trimestrą : 

Labai  gerai (10-9 ) – 10   mokinių 

1. Deimantė Janutytė -5 klasė   

2. Nojus Sungaila -5 klasė  

3. Evelina Bielskytė – 6a klasė 

4. Ignė Laurynaitė –6b  klasė 

5. Laima Anužytė – 7a 

6. Andželina Rimkutė – 8b 

7. Deimantė Pigulevičiūtė – 8b 

8. Rimantė Braukylaitė Ib gimn. kl. 

9. Deimantė Povilaitytė Ib gimn. kl. 

 Laura Sobutaitė IIa gimn. kl.  

Gerai (10 – 7 ) –     51  mokinys 

Eil. 
Nr. 

Vardas, pavardė Klasė Mokosi 
dalykų 

Pažymio 
vidurkis 

1. Kotryna Narkutė 6b 12 10 

2. Hendrikas Giedra 8b 13 10 

3. Mantas Lapėnas 8b 13 10 

4. Laura Sobutaitė IIa 16 9,81 

5. Nojus Sungaila 5 10 9,8 

6. Laima Anužytė 7a 13 9,77 

7. Modesta Radavičiūtė IIb 16 9,75 

8. Deimantė Janutytė 5 10 9,7 

9. Ema Barkutė Ia 15 9,67 

10. Rimantė Braukylaitė Ib 15 9,67 
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Mokyklinis kaleidoskopas 

„Atmintis gyva, nes liudija“  

Sausio 11 dieną gimnazijos bendruomenė dalyvavo šioje Tarptautinės istorinio teisingumo komisijos inici-
juotoje akcijoje 8 valandą uždegdami atminimo žvakeles, sustodami tylos minutei ir pirmosios pamokos 
metu prisimindami 1991 metų sausio 13 – osios įvykius. Atminties idėja buvo išreikšta ir vaikų piešiniuose, 
demonstruojamuose II-ojo aukšto fojė. O tos svarbios dienos įvykiai, rodomi vaizdo įrašuose, priminė, kaip 
svarbu visa tai atminti ir suvokti, kad jaunieji suprastų laisvės kainą.  

Meninio skaitymo konkursas  

2013-ųjų metų gimnazijos meninio skaitymo konkurse, vykusiame sausio 25 dieną, dalyvavo 
18 skaitovų. 5-8 klasių grupėje nugalėtojais tapo:  

Ignė Laurynaitė (6b klasė)– I vieta  

Henrikas Giedra (8b klasė) – II vieta  

Mantas Lapėnas (8b klasė) – III vieta  

I-IV klasių grupėje nugalėtojais tapo:  

Renatas Pocevičius (III klasė) – I vieta  

Simas Repšys (III klasė) – II vieta  

Kamilė Šlimaitė (IIb klasė) – III vieta  

Akmenės rajono meninio skaitymo konkursas vyko 
mūsų gimnazijoje vasario 5 dieną. Į šį konkursą verti-
nimo komisija delegavo I – ųjų vietų laimėtojus: Ignę 
Laurynaitę (6b klasė) ir Renatą Pocevičių (III klasė).  

 

 

Sugrįžimai ir susitikimai  

Tradicija tapęs susitikimas su buvusiais gimnazijos mokiniais, dabar jau universitetų bei kolegijų studentais, vyko ir 

šiais metais. Vasario 1-oji gimnazijoje buvo tikrai šventiška – juk į namus sugrįžo jos vaikai. Šypsenos, susitikimų 

džiaugsmas praskaidrino niūroką žiemos dieną. Vestibiulyje svečius pasitikę ir pasveikinę Šv. Aloyzo kuopos ateiti-

ninkai vėliau juos pristatė ir aktų salėje susirinkusiems II- IV klasių gimnazistams. Užsiregistravusių buvo gausus 

būrys, tačiau su klausytojais susitikti ne visi ryžosi. Auditorijai kalbėjo ir savo mokymosi institucijas pristatė Riman-

tė Žalytė iš VU matematikos informatikos fakulteto, Aistė Gauronskaitė – VU Kauno humanitarinio fakulteto, Edvi-

nas Perminas – VGTU fundamentinių mokslų fakulteto, Aina Stupuraitė – Kauno kolegijos verslo vadybos fakulteto, 

Deimantė Čiupkovaitė – VGTU viešųjų ryšių fakulteto, Tadas Zaramba – Lietuvos Sveikatos mokslų universiteto 

odontologijos fakulteto, Erika Gečaitė – Aleksandro Stulginskio universiteto, Simona Tamošaitytė – Šiaulių valstybi-

nės kolegijos verslo ir technologijų fakulteto, Karolis Krancas – Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos, Aurelija 

Končiūtė – Mykolo Riomerio universiteto, Ernestas Darginavičius – Lietuvos Policijos mokyklos. Įdomiai ir smagiai 

pakalbėję apie studijas bei studentavimą, svečiai susitiko su moksleiviais konkretiems pokalbiams, o prisiekusieji 

krepšininkai išbandė žaidimo gebėjimus susirungdami su gimnazistų rinktine. Nors rezultatai rodė gimnazistų prana-

šumą, nusiminti niekas nė neketino – juk rungtynės buvo draugiškos. Kas nenorėjo „ardytis“ sporto salėje, tas galėjo 

ramiai pasivaikščioti po gimnaziją, pasišnekučiuoti prie arbatos ateitininkų „kamarėlėje“.  
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Meninio skaitymo konkursas 
Vasario 5 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko Akmenės rajono mokyklų meninio skaitymo 

konkursas. Į Papilę suvažiavo visų gimnazijų, „Saulėtekio“ progimnazijos ir Kruopių vidurinės mokyklos 

skaitovai – 15 raiškaus meniško žodžio mylėtojų. Konkursantai varžėsi dviejose amžiaus grupėse. 5-8 kla-

sių grupėje dalyvavo septyni skaitovai. Nugalėtojais tapo : 

I vieta - Vygantas Bemovas, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 8e klasės mokinys. Konsulta-

vo mokytoja Virginija Dalakovienė. 

II vieta – Marija Zarembaitė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 7a klasės mokinė. Konsulta-

vo mokytoja Zita Kurpiuvienė. 

III vieta – Kamilė Ramanauskaitė, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ progimnazijos 6b klasės mokinė. Kon-

sultavo mokytoja Jolanta Pociūtė. 

I-IV gimnazijos klasių grupėje dalyvavo taip pat septyni skaitovai. Šios amžiaus grupės nugalėtojais tapo: 

I vieta – Marta Bogužaitė, Ventos gimnazijos IVa klasės mokinė. Konsultavo mokytoja Augenija Vitkaus-

kienė. 

II vieta – Greta Embavičiūtė, Akmenės Gimnazijos II klasės mokinė. Konsultavo mokytoja Jūratė Mika-

lauskienė. 

III vieta – Aistė Strazdauskaitė, Ramučių gimnazijos IIIb klasės mokinė. Konsultavo mokytoja Aldona 

Kriaučiūnienė. 

Zoniniame konkurse Akmenės rajoną atstovaus Vygantas Bemovas, Naujosios Akmenės „Saulėtekio“ pro-

gimnazijos 8e klasės mokinys ir Marta Bogužaitė, Ventos gimnazijos IVa klasės mokinė. 

Konkursui buvo pateikta ir viena poetinė kompozicija. Papilės Simono Daukanto gimnazijos IVb klasės 

gimnazistai vertinimo komisijai pristatė poetinę kompoziciją „Kad žmogus tiktai iš laimės verktų“ ir be 

konkurencijos pateko į zoninį konkursą. Abiturientus konsultavo mokytoja Rita Liachauskienė. 
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Kai ir širdys dainavo 

Vasario 15 

dieną vyres-

niųjų klasių 

mokiniai 

gimnazijos 

bendruome-

nei parodė 

nuostabią 

istorijos pa-

moką, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo dienai. III-

IV klasių vaikinų atlikta istorinė kompozicija, papil-

dyta merginų ansamblio dainomis, suteikė šventinei 

pamokai pakylėjimo, jaunatviško patoso, šilto nuo-

širdumo. Juk nieko nėra gražiau, kai iš jaunų krūti-

nių veržte veržiasi Valstybės himno melodija, kai 

romantiškai ringuoja kompozitoriaus Juozo Naujalio 

ir poeto Maironio „Lietuva brangi“ posmai. Už šią 

pamoką dėkojame šaunioms merginų ansamblio dai-

nininkėms, dar šaunesniems mūsų vaikinams ir, aiš-

ku, istorijos mokytojoms Reginai Žąsytienei, Bronis-

lavai Janavičienei bei muzikos mokytojai Vitalijai 

Guobienei. 

 

Vietoj šim-

tadienio – 

nominacijų 

fiesta 
Vasario 22 dieną 

gimnazijoje triukš-

mingai nuaidėjo abi-

turientų Šimtadienio fiesta. Šiais metais trečiosios 

klasės gimnazistai labai pasistengė- surengė 

„Žvaigždžių žvaigždės“ apdovanojimus. Visi 37 abi-

turientai tapo nominantais. Įsivaizduokit- net 37 no-

minacijos per vieną vakarą. Visi buvo pastebėti, visi 

įvertinti. Ir kokios nominacijos! „Metų protas“, 

„Metų pabėgėlis“, „Metų nusikaltimas“, „Metų šyp-

sena“, „Metų pašnekovas“, „Metų frazė“, „Metų 

juokdarys“, „Metų keliauninkė“, „Metų brolis“, 

„Metų erelis“, „Metų garsiakalbis“, „Metų optimis-

tas“, „Metų ūkininkė“, „Metų išlaidūnas, „Metų le-

pūnėlis“, „Metų patarėjas“, ‚Metų filosofas“, „Metų 

stilius“, „Metų šaltakraujis“, „Metų gangsteris“, 

„Metų trolis“, „Metų mada“, „Metų kultūristas“, 

„Metų intrigantė“ ir t.t. O kiekvienam atminimui dar 

po smagų kupletą ir palinkėjimą, dar po nominaciją 

patvirtinantį raštą bei „Pusatestatį“ Pirmosioms mo-

kytojoms buvo suteikta labai kilni nominacija - 

„Metų auksinės širdys“. Labai taikli nominacija, nes 

mokytojos Dalia Karvelytė ir Regina Uzdanavičienė 

vos panešė dovanas (ne tik savo, bet ir mokytojos 

Jadvygos Trakšelienės) bei pasidalijo šiltais prisimi-

nimais apie buvusius mokinius. Klasių vadovams 

Jolantai Juozilaitienei ir Viliui Morkevičiui atiteko 

„Metų tėvų“ nominacija, nes dar 100 su trupučiu 

dienų jie turės labai globoti savo „mažulėlius“. Abi-

turientai taip pat neliko skolingi. Jie atsidėkojo tre-

čiokams nuoširdžiais padėkos žodžiais bei didžiuliu 

pyragu, o mokytojams nuoširdžia daina ir gėlėmis. 

Smagus ir nuoširdus buvo vakarėlis. Ir kiek išmonės, 

pastangų reikėjo trečiokams, kad tokį sukurtų. Di-

džiulis kaip tas pyragas „Ačiū“ už dar vieną smagią 

mokyklinę šventę. 
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 Kovo 6 dieną, gimnazistų komanda atstovavo savo gimnaziją rajoniniame teisinių žinių konkurse 

“Temidė“. 

„Papilės pelėms“ teko ne tik scenoje meninius sugebėjimus demonstruoti, bet ir „krimsti“ sudėtingą testą 

bei kryžiažodį teisine tema. 

Grįžome apdovanoti padėkos raštu už dalyvavimą konkurse bei atminimo dovanėlėmis. 

Ačiū komandai už gražų pasirodymą konkurse: 

Laurai Lukošiūtei 

Gretai Čekanauskaitei 

Kamilei Šlimaitei 

Irmantui Jaručiui 

Rokui Jankauskui 

 

 

 
 

Anglijos Karalienės padėka Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniams 

Šiais mokslo metais Europos kalbų diena buvo skirta Anglijos Karalienės Elžbietos II-osios 60-ajam valdy-
mo jubiliejui. Šventėje dalyvavo 6,7 ir 8 klasių mokiniai, savo įspūdžius aprašę laiške, išsiųstame į Bekin-
gemo rūmus. 
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Kovo 4-8 dienomis vyko pradinių klasių mokinių Menų savaitė, skirta Lietuvos Nepriklauso-

mybės atkūrimo dienai paminėti. Pradinukai organizavo dailyraščio konkursą, dailės dieną, technologijų 

dieną, meninio skaitymo konkursą „Vienas žodis – Lietu-

va“. Šis konkursas sulaukė daug dalyvių. Pradinukai nuo-

širdžiai deklamavo eiles apie Lietuvą ir individualiai, o1a 

ir 2a klasių mokiniai parengė poetines kompozicijas. Gra-

žiausiai eiles deklamavo Austėja Nociūtė (1b), Neda Kyzi-

kaitė (2b), Kamilė Petrauskaitė (2b), Gabija Kupstytė (4b) 

Sceninės saviraiškos diena „Čiulbėkit, paukšteliai, Lietuvos šalelėj!"  

Gimnazijos pradinukai su klasių mokytojomis ir muzikos mokytoja Asta Malachauskaite Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dieną paminėjo renginiu „Čiulbėkit, paukšteliai, Lietuvos šalelėj!" Vaidindami, dai-

nuodami, pamėgdžiodami paukštelių balsus, mokiniai susipažino su sparnuočių gyvenimo būdu, aiškinosi, kodėl 

juos nuo seno gerbė lietuviai. Po programos numerį paruošė ne tik kiekviena pradinukų klasė, bet ir „Liepelės“ 

ansamblis bei į svečius atvykę Kairiškių skyriaus pradinių klasių mokiniai. Paukščių karalius erelis, apskraidęs visas 

pasaulio šalis, nutūpė gražioj Lietuvos šalelėj. Jis pasiuntė pelėdą surasti 

gražiausią, protingiausią, labiausiai gerbiamą Lietuvos paukštelį, kad galėtų 

jį paskelbti šios šalies paukščių karaliumi. Vaikai susipažino su pelėdos, ere-

lio, vieversio, pempės, gandro, genio, šarkos, žvirblio ir kitų paukščių gyve-

nimo būdu, minė mįsles, dainavo lietuviškas dainas apie paukščius. Pabai-

goje vaikai suprato, kad žmogus yra protingiausias ir gražiausias, todėl jis ir 

turi elgtis kaip karalius: saugoti savo gimtą šalį, jos gamtą. Mokiniai pažadė-

jo nešiukšlinti miškų, neteršti vandenų, nelaužyti medelių, neskriausti 

paukštelių ir žvėrelių. Tegul čiulba paukšteliai laisvoj Lietuvos šalelėj !  
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Kovo 19d. Ventos gimnazijoje vyko pradinių klasių 

mokinių literatūrinės kūrybos respublikinė konferen-

cija „Kuriame – save išsakome“. Konferencijoje daly-

vavo ir skaitė savo sukurtus kūrinėlius, tema „Sportas 

– sveikata“, pradinukės: Lauryna Kvietkauskaitė, Do-

vilė Bielskytė, Neida Kondrašova, Justė Jašmontaitė, 

Akvilė Pundziūtė, Gabija Kupstytė, Ugnė Statkutė.  

Po šventės dalyvės buvo apdovanotos padėkos raš-

tais ir dovanėlėmis.  

 

 

Prieš  Velykų atostogas gimnazijoje buvo organizuota 
akcija „Savaitė be patyčių“. Kiekvieną dieną vyko šios 
akcijos renginiai. Pradinukai žiūrėjo ir aptarė filmu-
kus apie draugystę, diskutavo apie patyčias. Vaikai 
įsijungė į akciją „Padovanok savo žaislą (knygą)“. Jie 
aukojo jau atsibodusį žaisliuką, knygelę, žurnaliuką, 
spalvotus pieštukus, vaikišką kuprinę ir pan. Ką nors 
dovanoti buvo neprivaloma, tačiau pradinukai sune-
šė nemažą kalnelį dovanų. Kai kurie vaikai apsikeitė 
žaisliukais, tačiau didžiąją dalį dovanų paaukojo. Su-
rinkti daiktai bus nunešti į seniūniją socialinei dar-
buotojai. Ji išdalins dovanas šeimoms, kurioms ne-
lengva pradžiugini vaikus naujais pirkiniais. 

1a klasėje vyko “Mainų mugė”, kurios metu mokinukai mainėsi atsineštais rūbais ir žaislais.  
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Savaitę užbaigė popietė ,,Pavasario 
žydėjimo šviesa", į kurią sukvietė 4a klasės moki-
niai, vadovaujami mokytojų Jadvygos Trakšelienės 
ir Astos Malachauskaitės. Vaikai žaidė žaidimus, 
suko ratelius, dainavo dainas, prisiminė Verbų ir 
Velykų papročius. 

Tradiciškai Papilės Simono Daukanto 
gimnazijoje vykdant akciją ,,Savaitę be patyčių“, 
vyresni moksleiviai susitinka su pradinių klasių 
mokiniais. Šiemet saviraiškos būrelio bei Tarptau-
tinių Jaunimo apdovanojimo programos 
(koordinatorė ir vadovė psichologė Daiva Skirienė) 
dalyvės Deimantė Pigulevičiūtė bei Jogailė Kel-
minskaitė vedė užsiėmimus 3 – 4 kla-
sėse. Mergaitės kalbėjo apie tai, kaip 
svarbu būti tolerantiškam, supratin-
gam, nes šalia mūsų gyvena ir nelabai 
sėkmingų, nelaimingų, neturtingų 
žmonių. Vaikai išgirdo apie tai, jog bū-
tina kreiptis pagalbos į suaugusį žmo-
gų, jeigu patiria prievartą, patyčias 
gimnazijoje ar namuose.  

 

 

 

Socialinė pedagogė organizavo akciją „Palinkėjimas draugui“. Per savaitę užauginome 

„Palinkėjimų draugui“ medelį, kur kiekvienas galėjo sau surasti palinkėjimų.  

Veiksmo savaitę „Be patyčių“ už-

baigė penktadienį vykęs kino va-

karas. Buvo rodomas filmas 

„Atskalūno laiškai“ .  



Daukantiečių  žodis 2013 Balandis 

 9 

Respublikinė mokytojų metodinė 

– praktinė konferencija 

„Šiuolaikinė pamoka“ 

 

Kovo 29 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazi-
joje vyko respublikinė metodinė – praktinė konfer-
encija „Šiuolaikinė pamoka“. Konferencijos lektoriai 
- mokytojai praktikai iš įvairių mokyklų. Pagrindinį 
pranešimą „ Šiuolaikinės pamokos aspektai“ 
visiems konferencijos dalyviams skaitė Šiaulių 
Didždvario gimnazijos direktoriaus pavaduotoja 
Audronė Saldauskienė. Vėliau vyko darbas 
metodinėse grupėse, kur pranešimus skaitė dalykų 
mokytojai praktikai. Pagrindiniai lektoriai darbo 
grupėse buvo:  

Pradinio ugdymo mokytojų:  

Rima Klenauskienė, Kuršėnų Pavenčių mokyklos 
pradinio ugdymo mokytoja metodininkė. 
Pranešimo tema „Pradinio ugdymo tobulinimas. 
Sėkmingos pamokos bruožai“.  

Aušra Bielskienė, Šiaulių Jovaro progimnazijos pra-
dinio ugdymo mokytoja ekspertė. Pranešimo tema 
„Sėkmingos pamokos bruožai“.  

Užsienio (anglų) kalbos mokytojų:  

Tatjana Kriliuvienė, Kuršėnų Lauryno Ivinskio 
gimnazijos anglų kalbos mokytoja ekspertė. 
Pranešimo tema „Interaktyvių užduočių panaudoji-
mas mokinių motyvacijai skatinti“.  

Užsienio (rusų) kalbos:  

Natalija Jackus, Romuvos gimnazijos rusų kalbos 
mokytoja ekspertė. Pranešimo tema „Šiuolaikinė 
rusų kalbos pamoka: individualizavimas, diferenci-
javimas ir mokinių įsivertinimas“.  

Tiksliųjų mokslų mokytojų:  

Sigita Vainauskienė, Ramučių gimnazijos ma-
tematikos mokytoja ekspertė. Pranešimo te-
ma„Pamokos uždavinio formulavimas“.  

Gamtos ir socialinių mokslų mokytojų:  

Tomas Ubartas, Telšių „Džiugo“ gimnazijos geo-
grafijos vyresnysis mokytojas. Pranešimo tema 
„Kokių pamokų reikia XXI amžiuje?“  

Nomeda Laukaitienė, Telšių „Džiugo“ gimnazijos 

istorijos mokytoja metodininkė. Pranešimo tema 
„Interaktyvios lentos panaudojimas istorijos 
pamokose“.  

Lietuvių kalbos mokytojų:  

Audronė Saldauskienė, Šiaulių Didždvario gimnazi-
jos direktoriaus pavaduotoja. Pranešimo te-
ma„Šiuolaikinė lietuvių kalbos pamoka“.  

Dorinio ugdymo ir estetinio lavinimo mokytojų:  

Andžela Raustienė, Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos vyresnioji etikos mokytoja. Pranešimo 
tema „Inovatyvūs mokymo metodai etikos 
pamokose“.  

Daiva Skirienė, Papilės Simono Daukanto gimnazi-
jos III kategorijos psichologė. Pranešimo tema „Kaip 
atpažinti gabų mokinį?“  

Birutė Daunienė, Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos vyresnioji mokytoja. Pranešimo tema 
„Šokdynių ir greičio kopėtėlių naudojimas kūno 
kultūros pamokose“. 

Regimantas Daunys,  Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos mokytojas metodininkas. Integruota 
pamoka „Olimpinės žaidynės: istorija, tradicijos, 
vertybės“. 

Jolanta Rimkuvienė,  Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos vyresnioji mokytoja. Pranešimo tema 
„Integruota technologijų ir anglų kalbos pamoka 
„Amatai ir tradicijos“ 

Dirbdami sekcijose mokytojai taip pat buvo 
parengę žodinius arba stendinius  pranešimus . 

 Konferencijos tikslas buvo pasidalinti šiuolaik-
inės pamokos vadybos, dalyko ugdymo turinio pla-
navimo, aktyvių ir inovatyvių mokymo(si) metodų ir 
priemonių taikymo bei rengimo patirtimi. Apiben-
drindami ir įvertindami konferencijos veiklą dalyviai 
akcentavo, kad šis tikslas buvo pasiektas, konfer-
encija buvo naudinga ir kolegų patirties pasidali-
jimo ir bendravimo aspektu. 

                                                                                                      
Straipsnį parengė Olga Daukšienė 
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Dargana (Vaizdelis) 

Vakaras. Ruošiu sunkius matematikos 
namų darbus. Už lango į mane žvelgia liūdną nuotai-
ką kelianti dargana, į pagalbą pasitelkusi lietų ir stip-
rų vėją.  Vėjas negailestingai plėšo obelų lapus. Sun-
kūs namų darbai ir prastas oras stengiasi sugadinti 
gerą nuotaiką. Tačiau aš nepasiduodu. Stengiuosi 
įžvelgti šioje situacijoje ir pliusų, bet man nesiseka. 
Dargana mane visiškai palaužė... 

                                          Kotryna Narkutė, 6b klasė 

 

Mano draugas smuikas ir aš 

 

Dauguma žmonių mano, kad draugu 
gali būti tik kitas žmogus. Mano nuomone, tai visiš-
kas melas. Draugu gali būti šuo arba triušis, netgi 
daiktas. Štai mano geriausias draugas yra smuikas. 

 Smuikas yra pagamintas iš medienos. Jis turi 
keturias stygas ir ilgą kaklą. Jis miega ir ilsisi savo 
žaliame, erdviame bei šiltame dėkle .Be to dėkle jis 
gyvena ne vienas. Jo kaimynas – strykas, kuris paga-
mintas iš medienos ir arklio ašutų. Kai juo braukiu 
per stygas, lyriškasis smuikas gieda įvairias melodi-
jas, kurios kartais būna ramios, tylios, migdančios, 
švelnios, o kartais garsios, gergždžiančios. 

 Pats įdomiausias mūsų abiejų patirtas nuoty-
kis buvo pirmasis koncertas tamsią žiemą šaltoje, 
tačiau malonių ir artimų draugų bei giminaičių pri-
pildytoje salėje. Abu nekantraudami laukėme savo 
iškvietimo. Smuikui pasirodymai ir koncertai – kas-
dienė duona, man – rankas ir kojas krečiantis drebu-
lys, smegenų „užtemimai“ ir dar baisesni dalykai. O, 
ne! Kviečia mane. Jaučiuosi lyg eidama pragaran. 
Tačiau malonūs žiūrovų plojimai padrąsino, aš mirk-
telėjau smuikui ir pradėjau griežti. Staiga, lyg žaibas 
būtų trenkęs – pajutau lengvumą, malonumą ir įsi-
jaučiau. Mačiau padrąsinančias mamos akis. Nu-
skambėjo paskutiniai fortepijono akordai. Viskas... 
Kelias sekundes buvau lyg išskridusi. Išvydau į viršų 
pakeltą mūsų mokytojos nykštį. Salė plojo. Abu su 
fortepijono mokytoju nusilenkėme publikai. Mačiau 
sveikinančią solfedžio mokytojos šypseną. Nulipus 
nuo scenos mano draugai smuikininkai mane gyrė. 
Aš paglosčiau smuiką ir pasakiau: „Jis – mano sėkmė 
paslaptis ir raktas į muzikos pasaulį“ 

 Nors dabar su smuiku kartais susipykstame ir 
ilgai nesikalbame, jis vis tiek yra šaunus mano drau-
gas. 

                                                                                             
Kotryna Narkutė, 6b klasė 

Mano svajonių planeta 

 Vėlyvą vasaros vakarą, susipykusi su mama, 
nuėjau prie upės. Žiogų muzika mane užbūrė ir nu-
nešė į toli spindinčią žvaigždę. Atsidūriau keistoje 
planetoje. Negalėjau patikėti savo akimis. Visur au-
go ir žydėjo gėlės, aplink buvo daug keistų violetinių 
namelių, prie kurių plušėjo daug žmogeliukų. Supra-
tau, kad jie ten laimingi. Čia švietė skaisti saulutė. 
Buvo daug kalnų, o gamtos grožis akino ir viliojo. 

 Tarsi iš po žemių išdygęs raudona skrybėle, 
žaliais plaukais, nedidukas, vos siekiantis mano ke-
lius žmogeliukas pamojo man prieiti. Jis tik maloniai 
nusišypsojo, linktelėjo, nieko nesakęs paėmė mane 
už rankos ir vedė link namelio, prie kurio augo daug 
vaismedžių ir gėlių... Pažvelgusi pro langą, pamačiau 
save, apsuptą daugybės žmonių – supratau, jog tai 
mano gausi ir didelė šeima...Nespėjau įžiūrėti įdė-
miau, kai svetingasis planetos gyventojas timptelėjo 
man už rankovės... Priėjome prie stalo, ant kurio 
buvo nuotraukų albumas. Žmogutis atvertė jį ir pa-
rodė nuotraukas, kuriose šypsausi aš su draugais 
prie įvairių bokštų, viešbučių ir žymių pasaulio vie-
tų... Tai dar viena mano svajonė! 

 Taip tylusis mano palydovas be žodžių parodė 
dar daug visokių mano svajonių. Jis man dar kartą 
mielai nusišypsojo, pamojo ir dingo... Atmerkusi akis 
pamačiau šalia mamą. Ji mane apglėbė ir pabučiavo. 
Papasakojau jai apie regėtas svajones, o ji pasakė, 
kad man viskas dar priešaky. 

                                                                                            

Ignė Laurynaitė, 6b klasė 

Mūzų malūnas 
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Lolita Miliešiūtė. Eilėraščiai 

 

 

 Mano laimė tilpo į tavo akis, 

Tavo lūpas, rankas, tavo šypseną. 

Mano gyvenimas sudėtas 

Iš tavo gyvenimo. 

Mano skausmas netilpo 

 Į tavo nemylinčius delnus. 

 

           Tu bėgai nuo manęs - 

 Aš nespėjau paskui tave. 

 Aš buvau šalia tavęs – 

 Tavęs šalia nebuvo. 

 Aš stovėjau ant Žemės krašto – 

 Tu stovėjai bekraštėje žemėje. 

 

Ir visas mūsų gyvenimas – 

Amžinas žaidimas... 

Iš žiemos šaltos išbėgau į vasarą saulėtą. 

Maniau, pabėgsiu iš savo laimės kreivos, 

Iš ten, kur draugas draugui nedraugas, 

Kur žmonės šypsosi kvailai. 

 

 Mat, atradau savo sodą laimės, 

 Kur derlius tikras – šypsena žmogaus... 

 Kur nėra draugo, tik šešėliai baimės, 

 Kur vietos visiems vis mažiau. 

 

Atsikėliau – nėra laimės sodo, 
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„Mūsų visų likimas vienodas“ 
 

Mano karta ne taip jautriai reaguoja į pa-
saulyje vykstančius karus. Galbūt todėl, kad mes, skirtin-
gai nei mūsų seneliai, nesame patyrę tos nuolatinės bai-
mės, nerimo, kai žinai, kad išėjęs dirbti į laukus ar gyvulių 
sužiūrėti, gali nebegrįžti, palikęs namus, sugrįžęs gali jų 
neberasti. O baisiausia – gali prarasti šeimą, artimuosius, 
gali likti vienui vienas, be visko, ką turėjai. 

 Man teko bendrauti su puikia moterimi Augenija 
Šalaviejūte – Muturiene, gimusia Kuožiškių kaime, Akme-
nės rajone, dabar gyvenančia Papilės miestelyje. Ji gimė 
1928 metais, todėl karo metus gerai atsimena, o mane 
nustebino puikia atmintimi, gebėjimu pasakoti savo išgy-
venimus, geraširdiškumu ir noru bendrauti, nes esu paty-
rusi, jog daugelis išgyvenusiųjų karą apie tų metų baisu-
mus nenori pasakoti. Jaunystėje karo metais patirta bai-
mė yra tarsi įspėjimas – saugokis, niekur nesikišk, nes 
nežinai, su draugu ar su priešu kalbiesi. Tas savisaugos 
instinktas gyvas karo ir pokario kartos žmonėms dar ir 
dabar. O Augenija Muturienė sutiko pavedžioti mane 
savo gyvenimo keliais ir takeliais. 

 Pasekime jos pasakojimo vingiais, paklausykime 
sudėtingos vieno žmogaus gyvenimo tarpsnio istorijos: 

 „Gimiau ir augau daugiavaikėje šeimoje, buvau 
vyriausia iš vaikų. Be manęs dar buvo trys seserys ir bro-
lis. Tėvai buvo vidutiniai ūkininkai: turėjo dešimt hektarų 
žemės. Tėvas buvo Barvydžių kaimo seniūnas. Viskas pra-
sidėjo 1939 metais, kai man buvo vienuolika metų. Tą 
vasarą mūsų šeimą ėmė persekioti nelaimės: mama su-
sirgo džiova, o po kurio laiko ir mirė. Tėvas liko vienas su 
penkiais mažamečiais vaikais. Namuose trūko šeiminin-
kės, todėl greitai tėvas parvedė mums pamotę. Gera bu-
vo moteris, stengėsi mūsų neapleisti. Buvome ir prižiūrė-
ti, ir pavalgydinti. Būtume ir toliau daugiau ar mažiau 
laimingai gyvenę. Bet, kaip sakoma, bėda po vieną ne-
vaikšto. Tad ir mūsų šeimą ištiko dar viena nelaimė. Tė-
vas, eidamas iš darbo namo, pamatė tris vyrus, raunan-
čius metalinius stulpelius. Kaip kaimo seniūnas, jis nutarė 
niekadėjus sudrausminti, o šie tuo pačiu strypu trenkė 
jam per galvą ir paliko be sąmonės gulėti griovyje. Kiek 
atsigavęs, tėvas nušliaužė iki Eglesių dvaro, o iš ten jį 
žmonės nuvežė į Papilę pas daktarą. Nekokio daktaro 
būta, nes žaizdą susiuvo nenuskutęs plaukų, dėl to žaizda 
pradėjo pūliuoti, ir tėvui pasidarė visai blogai. Jis jau šau-
kėsi kunigo, o dėdė patarė tėvą nuvežti į Mažeikių ligoni-
nę. Tačiau tai nepadėjo, ir po savaitės tėvas mirė, palikęs 
mus su pamote, kuri  laukėsi dar vieno vaiko. Karo sulau-
kėme jau būdami šešiese su pamote. Tada tai ir prasidėjo 
mūsų vargai vargeliai. 1940 metais Lietuvą okupavo ru-
sai. 1941- aisiais su misija išvaduoti Lietuvą „užėjo“ vo-
kiečiai. Gerai pamenu pirmąsias karo dienas. Mūsų sody-
ba buvo šalia rusų kariuomenės štabo, vokiečiai jį apšau-
dė, kartu buvo sudegintas ir mūsų namas bei tvartas. 
Mūsų šeimą rusai buvo perspėję, todėl išbėgome pas 
kaimynus ir pasislėpėme jų mūriniame tvarte. Gečų so-
dyboje buvo pasislėpę ir daugiau žmonių. Jie meldėsi, 
giedojo, dainavo ir raudojo. Niekada nepamiršiu tų die-
nų. Pamotė su mažu kūdikiu ant rankų ir mes penkiese – 
visas mūsų turtas.  Netekome visko... tačiau nebuvo dėl 
to taip skaudu, nes šita nelaimė užtiko ne mus vienus. 
Visų likimas buvo vienodas. Visur siautėjo ugnis – degė 
visas kaimas. Laikai buvo tikrai baisūs. Dauguma žmonių 
neteko namų, kiti prarado artimuosius. Juodos dienos, 
atrodė, niekada nesibaigs- po vienos skaudžių netekčių 
kupinos dienos išaušdavo dar baisesnė. 

 Ir tame gerųjų žmonių Gečų tvarte nebegalėjome 
slėptis. Išaušo rytas, Gečienė visus pavalgydino, ir mes 
išėjome į mišką ieškoti prieglobsčio. Eidami mišku, sura-
dome trobelę, joje ir apsigyvenome ( Kaip toje pasakoje). 
Pamotė su mažaisiais įsikūrė troboje, o mes, vyresnieji 
vaikai, miegojome ant šieno. Dienomis eidavome ieškoti 
maisto, rinkome laukuose po bulviakasio užsilikusias bul-

ves, kartais net pasikasdavome dar nenukastąsias. Toje 
trobelėje gyvenome iki žiemos. Tada pamotė susirado 
mūsų gimines Padvarėlių kaime, netoli Akmenės, ir pa-
prašė, kad mus priglaustų. Mane ir dar dvi vyresnes sese-
ris išsiuntė gyventi pas dėdę, už Akmenės, o pati su ma-
žaisiais išvyko į savo gimtinę, pas tėvus, kurie gyveno 
Barsiukuose, netoli Kruopių. Tas išsiskyrimas buvo labai 
sunkus. Verkėme, nes turėjome išsiskirti su broliu ir sese-
rimis. Nerukus atvyko dėdė, susikrovė mus su nedidele 
mantele į vežimą ir išsivežė. Tai buvo ašarų... Išraudojo-
me visą kelią. Rodėsi, kad niekada mažųjų nebesutiksi-
me, niekada nebebūsime kartu. Tai mat, koks stiprus bu-
vo šeimos ryšys. Kabinomės vienas už kito, kaip kačiukai 
skęsdami. Ramino tai, kad gyvensim ne pas svetimus - 
pas mamytės pusseserę. Priėmė mus giminaičiai labai 
maloniai. 

 Bet karas pasivijo mus ir ten. Vėl „užėjo“ rusai, 
susikovė su vokiečių kariuomene, „užėjo frontas“, kaip 
mūsų dėdė pranešė vieną rytą. Sulindome į bunkerį, kurį 
dėdė buvo iškasęs sode, ir išlindom tik kai frontas nutolo. 
Mums karas jau buvo baigtas, todėl prašėme, kad leistų 
grįžti į tėviškę. Labai rūpėjo vėl ją išvysti, nesvarbu, kokia 
ji bebūtų išlikusi. Vėl rūpėjo būti visiems kartu. Dėdė tam 
pritarė, davė mums arklį ir vežimą, įritino į jį grūdų mai-
šą, dar maisto pradžiai, ir mes parvažiavome į savo klėtį, 
karą atlaikiusią.“ 

 Pasak Augenijos, baisiausia per karą buvo ne pra-
rasti namai, o išskirta šeima. Po poros metų jie visi vėl 
buvo kartu, mamos gimtinėje, pas senelius. Kūrėsi kolū-
kiai, prasidėjo bendras darbas ir „bendra laimė“, kurią 
jaunimas apdainavo, pamena Augenija, šitokioje dainoje: 

             Kolektyvas - tai mašina, kuri buožes 
sunaikina, 

             Kolektyvas -  tai bendrovė, kuri buožėms 
kelnes movė. 

             Bendrai sėsim, bendrai kulsim, bendrai va-
kare sugulsim.... 

 Tai ir atėjo kolektyvinės „kūrybos“, kolektyvinio 
darbo ir nepriteklių bei moralinio ir fizinio tautos sunaiki-
nimo antrasis etapas. 1948 metais prasidėjo pokarinis 
trėmimas į Sibirą. Daug tų vadinamųjų „buožių“ ir iš Papi-
lės krašto iškeliavo į nežinią, į šaltį, į sunaikinimą. Palikę 
savo namelius, miškelius, laukelius buvo išvežti „už Uralo 
žemės galo“. Augenijos šeimai pasisekė- liko Lietuvoje, 
visi kartu. Gal kad buvo našlaičiai ir nieko nebeturėjo, gal 
kad turėjo gerų žmonių, kurie jų neišdavė. Kad ir kaip 
buvo sunku, kūrė savo gyvenimus - namus, šeimas. Buvo 
jauni, gyveno Tėvynėje ir buvo laimingi. 

 Klausiausi šitos stiprios moters pasakojimo ir ste-
bėjausi jos tvirtybe. Praėjusi karo negandas, ištvėrusi 
nelengvus pokario metus, netekusi artimų žmonių, apa-
kusi senatvėje, stebina savo atminties skaidrumu, širdies 
gerumu, meile ir pakantumu visiems, kurie ją supa. Ir 
jokia pykčio gaidelė nesuskambėjo per visą pašnekesį, 
nes, anot Augenijos, kiekvienam skirtas savas kryželis, ir 
jį kantriai turime nešti. Nelengvo gyvenimo tiesa kalbėjo 
jos lūpomis, ir aš kiekvienai jos minčiai pritariau. 

 

                                                 Kamilė Šlimaitė, IIb kla-
sė 
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Sveikas, linksmasis Šaltini! 

Esu upė Virvytė, kiti mane dar vadina Virvyčia. 
Aplink gyvenantys žmonės taip praminė mane, nes 
vingiuoju lyg virvė. Tačiau dabar žmonės sugalvojo 
man naują pavadinimą – Kūdra arba Pelkė. Apie tai 
ir bus mano ilgas laiškas. Daug kartų kreipdavausi į 
Tave mintimis, o dabar kreipiuosi laišku. Rašau Tau, 
nes jaučiuosi labai vieniša ir  noriu atsiverti. Ilgai 
mąsčiau, kaipgi parašyti Tau laišką. Sugadinau šūsnis 
popierių, o naudos - jokios. Niekaip negaliu nurimti, 
nes jau ilgai šitaip kankinuosi. 

Taigi, pradėsiu. Žinau, kad turi daug ištikimų 
draugų. Tai man papasakojo netoliese esančiame 
miške gyvenanti  jauna stirnelė. Ji minėjo, kad dau-
gybė darbščių  kaimelio žmonių semia Tavo vandenį 
ir giria, koks jis skanus, gaivinantis, gelbėjantis tuos 
paprastus kaimo darbininkus nuo milžiniškos kaitros 
liejant prakaitą laukuose. Ne išimtis ir gyvuliai. Jie 
gelbėjasi nuo išdykusios karštos Saulės godžiai ger-
dami Tavo švarų, gaivų vandenį. O mano popieriai 
prasti. Iki tol, kol žmonės pastatė hidroelektrinę, 
viskas mano spalvingame gyvenime klostėsi puikiai. 
Vasarą pirmiausia pasveikindavau iš debesų išlen-
dančią miegalę Saulę. Mes buvome geros draugės. Ji 
šildydavo mano vandenį. Vidudienį, kai dangaus gra-
žuolė pakildavo iki aukščiausiai kabančių debesų, 
ant smėlėto kranto pradėdavo rinktis dideli būriai 
mano ištikimų draugų. Nuo pat mažiausių, mokan-
čių ištarti tik „mama“ ir „tėtė“, iki didesnių – mokyk-
linukų, kurie pamiršę mokyklą džiaugėsi, jog išaušo 
dar viena puiki diena maudynėms, iki pačių didžiau-
sių – suaugusių vyrų ir moterų, kurie atvesdavo savo 
neklaužadas vaikus. Kviesdavau visus lipti vandenin 
ir nebijoti, jog kas nors sušals ar prigers vandens. 
Mes buvome per daug artimi, jog juos nuskriaus-
čiau. Mažos mergytės rinko įvairiaspalvių moliuskų 
geldeles ir linksmai žaidė jomis, įsivaizduodamos, 
jog yra įžymios kolekcionierės. Vandenyje sočiai pa-
simaitinusios plaukiojo dešimtys rūšių žuvų: nuo 
plėšriųjų lydekų iki jūrinių žuvų, kurios dažnai atklys-
davo iš jūros. Aplink buvo taip gyva. Viskas vešėjo, 
gyvastį buvo galima semti didžiausiais ąsočiais. Man 
būdavo labai liūdna, kai po nuotaikingų maudynių 
bičiuliai pavakary išsiskirstydavo. Kaip manai, kas 
man belikdavo veikti po tokių nepamirštamų nuoty-
kių? Mielai atsakysiu už Tave. Tik laukti rytojaus vi-
dudienio! Nors esu labai sena, puikiai prisimenu, 
kaip džiaugdavosi ilgakasės mergaitės, kai narsieji 
berniukai parplukdydavo joms po nuostabiai kve-
piančią leliją! Mano širdis lyg pražysdavo, kai  vaka-
rais prieš raudoną saulėlydį susirinkdavo jaunos 
merginos ir jas įsimylėję vaikinai! Pastarieji skindavo 
panelėms pakrantės gėles, kurios kvėpėjo it praban-
giausi prancūziški kvepalai, o šios negalėjo atsi-

džiaugti ir už tai jiems dovanojo karštus bučinius! 
Jaučiau, jog esu taip pat įsimylėjusi kaip ir jie. 

Tačiau nedoriems žmonėms pastačius hidroe-
lektrinę viskas apsivertė aukštyn kojom. Visi mano 
šilti prisiminimai išblėso lyg sapnas. Dieną naktį su-
kau elektrinės turbinas, nes man patiko naujosios 
pareigos. Stengiausi kaimelio žmonių labui. Tačiau 
smarkiai klydau... Nedorėliai statė ir statė elektrines 
aplinkiniuose kaimeliuose. Jiems rūpėjo užsidirbti 
kuo daugiau pelno. Priešinausi jiems savo galinga 
srove, tačiau, žinai, jog vienas lauke - ne karys. Pra-
šiau ir geruoju, maldavau pasigailėti, bet gal šiuolai-
kinis pasaulis nebesupranta gamtos kalbos?... Nie-
kas neišgirdo manęs ir nepadėjo. Visi mano šilti pri-
siminimai išblėso lyg trumpas sapnas. 

Tekantis vanduo – gyvas vanduo, o stovintis – 
miręs. Mano vanduo stovi jau metų metus, jau de-
šimtį metų ledas nebenešamas, jis tiesiog ištirpsta, 
dėl to visos susikaupusios šiukšlės lieka ir kaupiasi 
dugne. Girdėjau, kaip kaimelio žmonės nuliūdę sa-
kė: „Mūsų Virvytė miršta“. Jie teisūs. Niekas manęs 
nelanko. Vaikai, vien priėję prie kranto ir užuodę 
baisų  to užsistovėjusio vandens kvapą, tučtuojau 
lekia kuo toliau ir nesugrįžta. Vandenyje plaukioja 
tik kelios dešimtys žuvų, nes jos nebeturi kuo mai-
tintis. Vienintelės mano „draugės“ – žalios, nuobo-
džiai kvarkiančios ir naktimis ilsėtis neleidžiančios 
varlės bei judriosios siurbėlės. Senais gerais laikais 
girdėdavau tylią, į murmesį panašią žuvų kalbą. Į 
Ventą, didžią ir kilmingą upę, plukdydama tokį neš-
varų, tiesiog pažaliavusį vandenį, kuris vėliau tekės į 
jūras, marias, galiausiai – vandenynus, visą pasaulį 
paversiu dvokiančiu, murzinu ir be gyvybės. 

Nesu bejausmė upė, mano jausmai daug gilesni 
nei žmonių. Nerandu žodžių, kuriais galėčiau patei-
sinti jų poelgį. Nežinau, ką man daryti, todėl rašau 
Tau, gyvybės šaltiniui. Tikiuosi, jog supranti mane ir 
atskubėsi į pagalbą. Nuoširdžiai linkiu, jog ir toliau 
būtum toks mylimas bei lankomas. Iki susitikimo! 

KotrynaN. 

Tavo Virvytė  

„Daukantiečių 

žodį“ kūrė jaunųjų korespon-

dentų būrelio nariai: Kamilė, 

Greta , dvi Gabrielės, Modesta, 


