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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2013 gruodis 

 
Ankstų ir vėsų rytmetį nebeprikelia 
vasarinio paukščio giesmė. Apie 
vasarą – tik prisiminimai. Nekantriai jos 
laukėme, o ji taip greit prabėgo. Smagu 
buvo prie upės  ar jūros su gera 
draugų kompanija, smagu buvo su 
tėvais kur pakeliauti, ar tiesiog nieko 
neveikti, miegoti iki soties, skaniai 
valgyti ir taip džiaugtis gyvenimu. 
Laikas bėga niekieno neatsiklausęs.  Ir 

lietingą rugsėjo 2-ąją  vėl mus pakvietė sugrįžti į savo pagražėjusią 
gimnaziją. Mat kol mes ilsėjomės, čia vasarą plušėjo interjeru besirūpinantys 
darbuotojai. Atnaujinti vidaus laiptai, suremontuota keletas klasių,  kabinetų, 
kurta jauki, patogi ir saugi aplinka, nes kiekvienam aišku, kad gražioje 
aplinkoje ir dirbti, ir mokytis sekasi geriau. 

 Gerbiamas direktoriau, šiemet visi pastebėjome itin pagražėjusią mokyklą. Ar 

esate numatęs dar kokių nors reformų, pakeitimų mūsų gimnazijoje? 

Aš taip pat džiaugiuosi, kad mūsų gimnazija kasmet vis gražėja. Bet tobulėjimui nėra ribų, 

todėl, nors ir nusibodę visiems yra remontai, ateityje esame numatę  gražinti, atnaujinti ar 

kurti naujas erdves. Šiemet norime užbaigti rekonstruoti IIIa. buvusį matematikos ir 

logopedės kabinetus, sujungti juos į vieną didelį kabinetą, kur bus mokoma fizikos. Manau, 

kad iki Kalėdų prie gimnazijos bus baigta  pastatyti dviračių stovėjimo pastoginė. Trinkelių 

grindinys jau įrengtas. Taip pat ir vidiniame kiemelyje jau pradėtas įgyvendinti projektas 

(bendra suma 83.000 Lt.), kurį užbaigti planuojame kitais metais. Tada gimnazija turės 

savo pastoginę - „vasaros estradą“. Gerindami neformalųjį švietimą ir plėsdami mokinių 

saviraiškos pasirinkimo galimybes, planuojame rūsyje įrengti kūno dizaino patalpas – 

treniruoklių salę. Įrangą turime, medžiagas įrengti patalpoms supirkome, dabar tik reikia 

laiko tam įgyvendinti. Visus darbus atliekame savo jėgomis - meistro Broniaus ir seniūno 

atsiųstais žmonėmis, kurie dirba viešuosius darbus. Ateityje numatyta sutvarkyti rūbinę ir 

aplinką prie senojo gimnazijos pastato. Čia planuojame pakeisti tvorą, pasėti žolę. 

 Kas šiuo metu Jums labiausiai neduoda ramybės? 

Labiausiai neduoda ramybės – mažėjantis mokinių skaičius. Gimnazijoje per 8 metus 

mokinių sumažėjo vos ne perpus – nuo 612 iki 371. Ir kol nesikeičia mokinio krepšelio dydis, tai reiškia, kad mes, 

nedidelės kaimiškosios gimnazijos,  negalime deramai įvykdyti ugdymo plano, skirti pilnai lėšų mokymo priemonėm, 

pažintinei veiklai ar mokytojų kvalifikacijos kėlimui. Kitas rūpestis - didėjantis mokinių skaičius, kurie  stokoja mokymosi 

motyvacijos ir yra nedrausmingi. Tokie mokiniai ne tik baudžia save nesimokydami, bet ir trukdo kitiems – tiek mokiniams, 

tiek mokytojams. Na, bet su tokiais kalba trumpa – taikomos VGK prevencinės priemonės, nukreipiame pas specialistus, 

kalbamės su tėvais, o jei tai nepadeda ir jie nenori būti mūsų gimnazijos bendruomenės nariais, siūloma keliauti kitur. 

 Kaip manote, ką reiškia būti geru mokytoju? Direktoriumi? 

Geras mokytojas – kurį gerbia mokiniai. O į sąvoką „pagarba“ įeina labai daug kas - tai ir bendros kalbos suradimas, 

sugebėjimas perteikti įdomiai žinias, sudominimas savo dalyku ar, paprasčiausiai, kartais prisipažinti kad, kai ko ir pats 

nežinai... 

Geras direktorius – panašiai kaip ir su mokytoju, tik čia prisideda dar ir mokiniai, visi kiti darbuotojai, tėvai. Šiaip tai  tik 

gražiai skamba, – o realiai, suplaukia visi rūpesčiai nuo patalpų šildymo iki atestatų įteikimo. Na, o jei kas pasako gerus 

žodžius apie gimnaziją, tai gal ir direktorius kažkiek yra prisidėjęs... 

 Ko palinkėtumėte gimnazistams ir „Daukantiečių žodžio“ korespondentams? 

Man tenka daug bendrauti su jau buvusiais mūsų gimnazijos mokinais. Jie visada su pasididžiavimu ištaria, kad baigė 

Papilės Simono Daukanto mokyklą, todėl dabarties gimnazistams palinkėčiau atrasti gimnazijoje antrus namus, kad į 

gimnaziją norėtųsi eiti, ja didžiuotis, puoselėti ir tausoti. „Daukantiečių žodžio“ korespondentams palinkėjimas vienas – 

įdomių straipsnių, kad Jūsų laikraštis būtų „graibstomas“ ir vis trūktų numerių.  

 Ačiū už pokalbį. 

BENDRUOMENĖ 
Šiais mokslo metais 
mokykloje mokosi 371 
mokinys. 
Mokykloje dirba 37 
mokytojai ir 4 būrelių 
vadovai. 
Administracija 
 Direktorius  
 Direktoriaus 

pavaduotoja 
ugdymui 

 Pradinio ugdymo ir 
pagalbos mokiniui 
skyriaus  vedėja 

 Pagrindinio ir 
neformaliojo 
ugdymo skyriaus 
vedėja 

Pagalbos mokiniui 
specialistai 
 Spec. pedagogė 
 Soc.   pedagogė 
 Logopedė 
 Psichologė 
 Bibliotekininkė 
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MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

DAUKANTINĖS  
Jaunųjų korespondentų informacija 

 
Kiekvieną rudenį mokykloje vyksta Simonui 

Daukantui skirti renginiai. Pradinių klasių mokiniai dalyvauja 
viktorinose, popietėse, vyresnių klasių moksleiviai - 
parodose,  projektuose. Jubiliejinių  atminimų metais į 
mokyklą pasikviečiama garbingų svečių,  organizuojamos 
konferencijos.  

Šiemet gimnazijoje vyko respublikinė konferencija 
„Kultūros kelias Daukantui“. Gausus būrys svečių iš 
Plungės, Šiaulių, Kretingos, Kauno, Vilniaus, sugužėjo į 
mokyklos salę. Bendraminčiai dalinosi įspūdžiais, prisiminė 
žygio akimirkas.  

Mūsų gimnazijos abiturientai atliko inscenizaciją 
„Namai“ pagal Daukanto raštus (lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Sigutė Puzarienė). Jauniausia žygio dalyvė, 
septintokė Ignė, perskaitė laišką Daukantui. Konferencijoje 
pristatyta sukurto filmo „Kultūros kelias Daukantui“ premjera.  

 

Ignė Laurynaitė, 7 klasė 
 

Mūsų gimnazijoje spalio 28-ąją dieną vyko 
konferencija, skirta paminėti 220-ąsias Simono Daukanto 
gimimo metines. Renginys siejo Simono Daukanto vardu 
pavadintas gimnazijas, todėl svečių sulaukėme iš visos 
Lietuvos.  

Abiturientai konferencijos dalyviams dovanojo 
jaukią ištrauką iš Simono Daukanto kūrybos. Keliauninkai 
turėjo progą pasidalinti įspūdžiais iš trečiojo  tokio žygio 
Lietuvoje. Konferenciją vainikavo ir menkiausius 
prisiminimus atgaivino filmas, kurio autoriais buvo patys 
žygeiviai.  

Šilta konferencijos atmosfera praskaidrino niūrią 
rudens darganą.    

 
 
 
Jaunųjų korespondentų informacija 

 
PRADINUKAI ŠVENTĖ VARDYNAS 

 
Rudenį mūsų gimnazija šventė ne tik Simono 

Daukanto 220-ąsias metines, bet ir 45 – metį, kuomet 
gimnazijai suteiktas Simono Daukanto vardas. Ta 
proga  kraštotyros būrelis (būrelio vadovė Dalia Karvelytė) 
suorganizavo ir pakvietė į šventę „Ne pats tą pramaniau“.  

Mokiniai deklamavo eilėraščius apie Žemaitiją,  
Papilę, papasakojo, ką apie Simoną Daukantą prisiminė jo 
amžininkai. Pradinukai minė mįsles, klausėsi patarlių ir 
posakių. Labiausiai vaikams patiko pasakų inscenizacijos, 
kurias paruošė 1, 2b, 3b klasių mokiniai. Tą dieną renginyje 
svečiavosi ir Ventos gimnazijos trečiokai.   

Renginio pabaigoje visų dalyvių laukė gardžios  
vaišės - vardynų arbata ir obuolių pyragas.  

 



 3 

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

 
MOKYTOJAS. Kiekvienam vis kitas. Kitoks. Bet visiems toks pat mylintis ir teisingas, reiklus ir švelnus. Kai 
reikia, guodžiantis, drąsinantis, barantis ar besididžiuojantis savo mokiniais... 

Abiturientė Laura Bučiutė  

 

   Spalio 4 d. gimnazijoje skambėjo 

dainos, iš mokinių lūpų liejosi padėkos 

žodžiai mokytojams, buvo 

dovanojamos margaspalvės rudeninių 

lapų puokštės, kurias pagamino patys 

mokiniai. Visas dėmesys tą dieną 

buvo skiriamas tik mokytojams. 

Šventinę dieną, kaip ir dera, leidome 

mokytojams atsikvėpti. Pamokas 

vedėme mes, moksleiviai.  

  Po keturių pamokų šventė tęsėsi 

aktų salėje, kur į mokyklos suolus 

sėdo ne mokiniai, o patys mokytojai. 

Čia jų laukė staigmenos - nelengvas 

testas, keletas gramatikos ir piešimo 

užduotėlių.     Abiturientai mokytojams 

pašoko specialiai  šiai progai sukurtą 

šokį.  
     Buvo linksma, nuotaikinga ir šilta 
šventė tiek mokytojams, tiek mums, 
mokiniams.  
     Dar kartą dėkojame mokytojams, 
kad padeda skaityti didžiąją Mokslo 
knygą.  

      
KAIP GYVENI, PIRMOKE? 

 
Įsibėgėjo dar vieneri mokslo metai, kupini naujų įspūdžių, noro įgyti žinių. Spindi pačių mažiausių mokyklos 

mokinių akutės. Įdomu, ar jiems čia patinka? Apie tai jaunieji korespondentai domėjosi mokytojos Salomėjos Dapšienės. 

Pirmokėlių mokytoja Salomėja Dapšienė: „Šiemet pirmokėlių klasėje mokosi 23 mokiniai: 8 mergaitės ir 15 

berniukų. Mažieji mokinukai į mokyklą eina noriai, nes labai nori išmokti skaityti, rašyti, skaičiuoti, dainuoti. Labiausiai 

mokykloje jiems patinka sportuoti.  Vaikai stengiasi įsilieti į mokyklos gyvenimą,  mokosi vienas kitam padėti, patarti, 

draugiškai bendrauti. Tikiuosi, kad šie maži mokinukai taps gerais, pavyzdingais mokiniais, o užaugę – gerais žmonėmis“. 

 

                                                                                                                                                               

              

    

 

Nuotraukose – akimirkos iš Mokslo metų pradžios šventės. 
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SMALSUTIS 

SUSIPAŽINKIME - NAUJI VEIDAI MOKYKLOJE 
 

Šiais mokslo metais į mūsų gimnazijos mokytojų kolektyvą įsiliejo būrelis  naujų veidų. Su keletu iš jų kviečiame 
susipažinti:  Giedrė Kuodienė – chemijos mokytoja, Vilma Grigelienė – fizikos, Vytenis Rimkus –  technologijų mokytojas. 
 
Jaunųjų korespondenčių  Emos Barkutės  ir Silvijos  Ungeitytės informacija 
 
Papasakokite trumpai apie save. 
Mokytoja Giedrė Kuodienė. Esu chemijos mokytoja. 
Šiuo metu tai pagrindinė mano veikla, darbas ir hobis 
viename. Tačiau šeima — mano didžiausioji vertybė. 
Mokytoja Vilma Grigelienė. Dirbau to paties vardo 
gimnazijoje,  t.y Šiaulių Simono Daukanto gimnazijoje 
fizikos mokytoja jau 16 metų. 
Mokytojas Vytenis Rimkus. Aš, Vytenis, 1986m. 
baigiau Šiaulių universitetą, kur įgijau  dailės ir 
technologijų mokytojo specialybę. Mokytoju dirbu iš 
pašaukimo jau 5-erius metus. Ir man tai patinka, nes 
su mokiniais randu bendrą kalbą.  
 
Pirmasis  įspūdis atėjus į mūsų gimnaziją. Kaip 
sekasi susitarti su mokiniais? 
Mokytoja Giedrė Kuodienė. Simono Daukanto 
vardas įpareigoja elgtis atsakingai. Gimnazijoje dirba 
daug gerų mokytojų, mokosi geri mokiniai. Mokau 8-
12 klasių mokinius. Mokiniai labai skirtingi, kiekvienas 
su savo principais, savu bendravimo stiliumi. Manau, 
„kiek įdėsi į mokinį, tiek gausi atgal“. 
Mokytoja Vilma Grigelienė. Gimnazija graži, 
sutvarkyta aplinka, šilti santykiai tarp mokytojų ir 
mokinių. Nustebino,  kad visi mokiniai sveikinasi, nes 
mieste taip nėra. 
Mokytojas Vytenis Rimkus. Niekas nenustebino, 
nes yra tekę čia padirbėti ir anksčiau. Su motyvuotais 
vaikais sutariu neblogai. Stengiuosi išlikti objektyviu 
vertindamas darbus. 
 
Kokie mokymo būdai jums nepatinka? 
Mokytoja Giedrė Kuodienė. Yra daug mokymo 
būdų. Aš teikiu pirmenybę tiems, kurie skatina aktyvią 
mokinių veiklą, bendradarbiavimą, kūrybiškumą. 
Mokytoja Vilma Grigelienė. Nepatinka, kai į darbą 

nėra įtraukiami mokiniai,  kai daugiau dirba patys mokytojai. 
 
Mokytojas Vytenis Rimkus. Man nepatinka „sausos“ 
teorijos, todėl vengiu šių dalykų. 
 
Kodėl mokytojo darbas nėra labai populiarus. Ar yra 
būdas skatinti jaunus žmones rinktis šią profesiją? 
Mokytoja Giedrė Kuodienė. Mokytojo darbą galėčiau 
apibūdinti, kaip pašaukimą. Mokytojui keliami patys 
aukščiausi reikalavimai, o šiuolaikinis jaunimas renkasi 
specialybes, kurios turi pelną.  
Mokytoja Vilma Grigelienė. Tai labai sunkus ir atsakingas 
darbas. Mokytojas ne tik už mokymosi rezultatus atsakingas, 
bet ir už jaunų žmonių elgesį, tolimesnį profesijos pasirinkimą. 
Mokytojas Vytenis Rimkus. Šiaip atlygis už darbą nėra 
didelis. Kai pasiklausai kiek uždirba kitų profesijų žmonės, 
tai…Sutinku, kad labiau moteriškas darbas auklėti vaikus, bet 
konkrečiai savo profesiją laikau vyriška... 
 
Ko palinkėtumėte jaunimui, norinčiam rinktis šias 
studijas ateityje? 
Mokytoja Giedrė Kuodienė. Mokytojos darbas– tai amžina 
kūryba. Mokytoja turi būti visuomet pasitempusi, kantri, budri, 
atidi, greitai reaguoti į problemas. Negali nutolti nuo jaunimo, 
be humoro jausmo ir charizmos– nė iš vietos. 
Mokytoja Vilma Grigelienė. Kūrybiškumo ir ištvermingumo! 
Mokytojas Vytenis Rimkus. Tam, kad rinktis šias studijas, 
reikia būti pasiruošusiam visą gyvenimą gyventi „nuo 
skambučio iki skambučio“. Patariu, geriau nesirinkite - pliusų 
šioje srityje tikrai nedaug.  
 Ačiū už pokalbį, sėkmės dirbant sunkų, bet prasmingą 
mokytojo darbą.  
 
 
 

                                                                                               

Tyrimą atliko ir duomenis užrašė jaunosios korespondentės Silvija Ungeitytė ir Ema Barkutė 

 
ŽURNALISTINIS TYRIMAS  

 Uniformos – skaudus klausimas mūsų gimnazijoje, kadangi diskutuojant apie tai visuomet atsiranda nepatenkintų 

ir pasipiktinusių mokinių. Norėdamos sužinoti mokinių nuomonę, surengėme apklausą. Į klausimą „Ar tau patinka 

mokyklinė uniforma?“, dauguma mokinių atsakė, jog jiems ji taip nepatinka, kad mielai ją iškeistų į megztuką su 

gimnazijos emblema. Klausimas „Ar dažnai ją velkiesi?“, daugumai sukėlė juoką, mokiniai atsakė, kad nė karto metuose, 

o geriausiu atveju - kartą per mėnesį. Pavieniai mokiniai gal ir norėtų dėvėti uniformą, bet nenori būti „baltomis varnomis.“ 

Žinoma, atsirado ir nuoširduolių, kurie atvirai atsakė, kad velkasi ją kiekvieną pirmadienį ir per šventes. Į klausimą „Su 

kokiais nepatogumais susiduri devėdamas mokyklinę uniformą?“, sulaukėme gausybės įvairiausių atsakymų. Vieni teigė, 

kad ji negraži, traukianti šaltį, varžanti judesius, greitai susitepanti ir sunkiai išlyginama, kiti teigė, kad ji nekokybiška, 

greitai plyštanti ir nusitrinanti, nebemadinga, negerai pasiūta ir nepraleidžianti oro. Beveik visi mokiniai teigė, kad ji 

nepraktiška ir norėjo pakeisti viską: jos stilių, spalvą, medžiagą... Mokykloje atsirado vos penki mokiniai, kurie buvo 

visiškai patenkinti uniformomis. Absurdiška tikėtis, kad moksleiviai nešios uniformas, kai jie taip apie jas kalba. Tai tikrai 

opi problema mūsų mokykloje, bet kol kas nerasta jokio jos sprendimo. Beje, nepamirškite, kad mokykloje paskelbtas 

aukcionas, kuriame gal pasiseks kai kam  „atsikratyti“ taip nepatinkančių uniformų… 
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PROFESINIS ŠVIETIMAS 

 

GALVOSŪKIS ABITURIENTAMS  

Profesijos pasirinkimas yra vienas svarbiausių ir reikšmingiausių žmogaus pasirinkimų, kuris lemia tolesnio 

gyvenimo kokybę. Kai kurie žmonės tokius sprendimus priima gana lengvai. Kiti susiduria su sunkumais. Kaip sekasi 

mūsų abiturientams domėjosi jaunoji korespondentė Ema Barkutė. 

Anketinėje apklausoje dalyvavo 21 abiturientas, iš 

jų - 12 vaikinų ir 9 mergaitės. Pagal anketos 

duomenis, galime daryti išvadas, kad profesinį 

moksleivių pasirinkimą apsunkina informacijos 

apie skirtingas specialybes stoka, sunkumai 

savarankiškai nuspręsti, kokią karjeros kryptį 

rinktis. Kai kurie tyrimo dalyviai nurodė skiriantys 

per mažai laiko apsisprendimui, jiems trūksta 

informacijos apie savo gebėjimus.  

Kaip savo profesijos patarėją - tėvus 

įvardijo 14 abiturientų, draugus - 8, mokytojus - 4, 

brolius, seseris - 5, vienas abiturientas pats, 

neklausydamas pašalinių asmenų, pasirinks 

profesiją. Daugiausiai abiturientų  (20) teigė, kad 

apie profesijas informacijos ieško internetinėse 

svetainėse, 2 moksleiviai nurodė, kad 

lankydamasis studijų mugėse, 3 abiturientai 

sprendžia įvairaus pobūdžio profesinio 

orientavimo testus, 3 nurodė, kad skaito spaudos 

leidinius. Daugelis gimnazistų teigė, kad 

gimnazijoje profesinio orientavimo trūksta.  Į 

klausimą ,,Pagal ką renkatės profesiją?“, 18 abiturientų atsakė, kad pagal gebėjimus,  4 - pagal profesijos populiarumą, 5 

– pasinaudoja kitų asmenų patarimais. Iš tyrimo rezultatų matyti, kad abiturientai apie savo profesiją pradeda galvoti tik 

paskutiniais metais. Labai anksti,  kai pradėjo eiti į mokyklą, apie savo būsimą profesiją pradėjo domėtis  3 moksleiviai, kai 

gavo pradinį išsilavinimą - 8, prieš pasirenkant abitūros egzaminą - 10. Gera žinia ta, kad   14  abiturientų žada studijuoti 

Lietuvoje, tik 2 - užsienyje , 2  žada nestudijuoti, o padirbėti, 3 ruošiasi išvykti į užsienį.   

         Štai keletas pastebėjimų iš žurnalo „Aš ir psichologija“ , galbūt  padėsiančių mūsų abiturientams išspręsti profesijos 

pasirinkimo galvosūkį: „Geriausia būtų, kad susivoktumėt, ko norit. Gaila, kad dabar žinoti, ko nori, reikalaujama labai 

anksti –  jau renkantis realinį ar humanitarinį profilį. Daugelis žymių mokslininkų, menininkų bei visuomenės veikėjų 

tvirtina, kad gana ankstyvame amžiuje pajuto turį polinkį vienai ar kitai veiklai, kurios vėliau tapo jų profesija. Tai rodo, kad 

širdies balsas geriausiai pasufleruoja, kokią profesiją rinktis, o svajonės paprastai būna aiškiausios būtent jaunystėje. Vis 

tik ne mažiau svarbu žinoti ir savo sugebėjimus. Renkantis profesiją labai praverčia ir žinios apie įvairias profesijas. 

Daugelį profesijų gali rinktis įvairių charakterių žmonės. Kita vertus, kai kurių profesijų žmonės dažnai pasižymi tam 

tikromis charakterio savybėmis. Pavyzdžiui, aktoriai būna emocingi, įsijaučiantys, ekspresyvūs; chirurgai – ryžtingi, 

sugebantys „atidėti jausmus į šalį“, moka ilgam laikui sutelkti dėmesį; mokytojai turi gerus bendravimo sugebėjimus, itin 

atsakingi. Taigi, renkantis profesiją, pravartu panagrinėti savo charakterio bruožus. Jeigu visgi nesugebate pamatyti savęs 

iš šalies - tarkitės su kuo daugiau žmonių ir klauskite, kokia profesija, jų nuomone, jums tiktų. Labai svarbu nenuvertinti, 

bet ir nepervertinti savęs, neužstrigti ties pirma mintimi, o mąstyti tol, kol būsite išties patenkintas sprendimu“.  

Jaunieji gimnazijos korespondentai linki Jums sėkmės 

apsisprendimuose! 

 
Jaunoji korespondentė Silvija Ungeitytė 

 
FOX – JEI SVARSTAI APIE STUDIJAS UŽSIENYJE 
Lapkričio 29d. mūsų gimnazijoje vyko susitikimas su  FOX 

atstove. FOX misija – sumažinti stojimo į užsienio universitetą 
rūpesčius ir nesėkmės riziką iki minimumo bei garantuoti 
išsvajotą rezultatą. III, IV kl. moksleiviams FOX atstovė iš 
Šiaulių  papasakojo apie studijas užsienyje, jų privalumus ir 
trūkumus, apie Danijos, Didžiosios Britanijos ir Olandijos 
universitetus, stojimo reikalavimus bei mokslo mokestį. 
Paskaita tikrai buvo nenuobodi, o naudinga  mums visiems. 
Dabar belieka laukti motyvacinio laiško pavyzdžio, kurį žadėjo  
atsiųsti el. paštu. 
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KĄ DARAI – DARYK GERAI 

NUOMONĖ APIE  IŠORINĮ AUDITĄ 

Spalio 21-25 dienomis gimnazijoje lankėsi išorės audito vertintojai, kurie stebėjo mokytojų ir mokinių veiklą, 

vertino gimnaziją ir jos kultūrą. Jaunųjų korespondentų būrelis pasidomėjo, ką po šio patikrinimo mano 

gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Bronislava Janavičienė bei mokiniai.  

 

Gerbiama pavaduotoja, kokį įspūdį apie gimnaziją 

susidarė išorės audito vertintojai? 

Išorės audito vertintojai susidarė gerą įspūdį. Pažymėjo, 

kad mūsų bendruomenė (mokytojai, mokiniai) turi puikias 

sąlygas dirbti ir mokytis. Ugdymo procesas vyksta jaukioje, 

gerai materialiai aprūpintoje, modernioje aplinkoje, čia 

dirba inovacijų ieškantys, savo dalyką išmanantys 

mokytojai. Iš pokalbių su mokiniais, mokytojais, mokinių 

tėvais susiformavo įspūdį, kad bendruomenėje labiausiai 

vertinama asmenybės raida, aukšta ugdymo kokybė, 

tarpusavio santykiai bei gimazijos tradicijos ir ryšiai. 

 

Auditas, Jūsų, kaip direktoriaus pavaduotojos, akimis. 

Kam tai reikalinga?  

Audito tikslas – ne atrasti visas problemas, o įvertinti realią 

padėtį. Jo metu vykdomas bendras patikrinimas, 

peržiūrimos visos veiklos sritys. Vertintojai išskyrė 

stipriuosius ir tobulintinus gimnazijos veiklos aspektus. Planuodami tolimesnę veiklą į tai atkreipsime ypatingą dėmesį. Po 

šio audito išvadų galime lygiuotis su rajono, respublikos mokyklomis, skleisti gerąją patirtį bei semtis jos iš kitų. Mano 

nuomone, auditas yra labai reikalingas ir veiksmingas. 

 

Trumpos išvados, kaip auditas įvertino mokinių, mokytojų darbą. 

Mokytojų darbą vertino gerai. Mokytojai geba išaiškinti mokomąją medžiagą. Stebėtojai pamatė nemažai labai gerų, 

įdomių pamokų. Mokytojai puikiai naudoja informacines technologijas, moka sudominti mokinius, įtraukti juos į aktyvią 

veiklą pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu. Apie mokinius sisidarė tokią nuomonę – drausmingi, gerai 

lankantys mokyklą, bet puikių žinių stokojantys. Pabrėžė ir tai, kad žinių patikrinimo rezultatai, lyginant su ankstesniais 

mokslo metais, yra žemesni. Išorės auditoriai gyrė gimnazijos ateitininkus, kurie jos vardą garsina ne tik Lietuvoje.  

Ačiū už atsakymus. 

Auditas buvo tikras išbandymas tiek mums, tiek mokytojams. Ta savaitė, per kurią buvo auditas, buvo įdomi, nes 
tiek mokytojai, tiek mokiniai, stengėsi nenuvilti vieni kitų. Štai keletas mokinių atsiliepimų apie vykusį išorės 
auditą mūsų gimnazijoje. 

 Kai gimnazijoje vyko auditas, mokiniai stengėsi viską atlikti kuo geriau. Iš pradžių labai bijojome, o vėliau 
pripratome. Stengėmės  būti  ramūs, bijojome reikštis, kad kas nors nebūtų netinkamai pasakyta, tačiau nebuvo 
taip blogai, kaip tikėjomės. 

 Auditas yra gerai. Per tą savaitę išmokau tiek, kiek per visą mėnesį, nes mokytojai labai stengėsi aiškiai dėstyti 
pamoką, grįždavome prie dalykų, kurių nesuprasdavome, o kai nebūdavo auditorių, tik „varydavom“ pirmyn, 
supranti, ar ne. 

 Tą savaitę mokytojai buvo labai pasitempę, o mokiniai stengėsi padaryti gerą įspūdį. Jie stengėsi kultūringai 
elgtis, būti mandagiais. Taigi, aš manau, kad auditas paskatino mokinius gerai elgtis. 

 Vykstant šiam patikrinimui, pamokos tapo įdomesnės (nors ir dabar kai kas išliko). Mokytojai  parengdavo 
medžiagos pristatymą skaidrėmis, duodavo spręsti kryžiažodžius, pamokos buvo įdomesnės.  

 Daugelis mokytojų audito metu labai pasikeitė ir elgėsi neįprastai. Mano akimis, mokytojai, kurie turi didelę patirtį, 
elgėsi įprastai, o jauni mokytojai labai jaudinosi ir patys darė daug klaidų. 

 Audito metu visi buvom pasitempę, manau, neapvylėme nei savęs, nei mokytojų. 

 Aš manau, kad atvykus auditui, mokykla ir jos tvarka labai pasikeitė. Mokiniai buvo tvarkingesni, pamokose buvo 
intensyviau dirbama, bet buvo jaučiama įtampa ir dirbtinumas. 

Auditas baigėsi. Darbai tęsiasi. Linkime mokytojams, mokiniams, visai gimnazijos bendruomenei ir toliau taip 
atsakingai dirbti.   
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PAMINĖJIMAI 

Inesa Novogreckytė,  jaunoji korespondentė 

PROTŲ MŪŠIS 

 

Gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS diena. Prie šios dienos paminėjimo prisijungė gimnazijos I-II klasių moksleiviai. 

Lapkričio 29 dieną gimnazistai dalyvavo protų mūšyje, kurio tema  „AIDS: geriau žinoti“. Tema tikrai nelinksma, tačiau 

iniciatoriai, pasitelkę įdomių ir juokingų faktų iš medicinos istorijos, sugebėjo protų mūšį AIDS tema paversti smagia 

popiete. Į renginį buvo kviečiami visi norintys dar daugiau sužinoti apie šią klastingą ligą. Komandos, šmaikščiais 

pavadinimais -  „Rykštės“ , „Velniai“ , „Vaivorykštukai“,  „Svajonių komanda “- kovėsi iš peties, bet… po atkaklios kovos 

nugalėjo Ib klasės komanda. SVEIKINAME! 

   

 Anglų kalbos mokytoja Roma Narkuvienė 

EUROPOS KALBŲ DIENA 

 

Rugsėjo 26 d. gimnazijoje buvo paminėta Europos kalbų diena. Tą dieną vyko netradicinės užsienio (anglų ir 

rusų) kalbų pamokos, kuriose mokiniai piešė Europos valstybių vėliavėles, gamino plakatus, žaidė interaktyvius žaidimus, 

stalo žaidimą ,,Europa“ taip gilindami žinias apie Europos žemyną, istoriją, šalis, miestus, įžymius žmones bei tobulindami 

užsienio kalbos įgūdžius.  

Po dviejų pamokų mokiniai rinkosi į antro aukšto fojė, kur vyko vertimų ir iliustracijų projekto ,,Tavo žvilgsnis“ ir 

,,Kalbų Kengūros“ konkurso nugalėtojų apdovanojimai. Įteiktos padėkos konkursų dalyviams, išdalinti diplomai ir dovanos 

geriausiems vertėjams ir iliustratoriams. ,,Kalbų Kengūros“ konkurse laimėtos keturios ‚,Kengūros“. Gimnazistui Henrikui 

Giedrai įteiktas ,,Oranžinės Kengūros“ diplomas, o Mantas Lapėnas ir Laura Sobutaitė apdovanoti ,,Auksinės Kengūros“ 

diplomais už puikias rusų kalbos žinias (mokytoja Genovaitė Pundziuvienė). 7 klasės mokinys Dominykas Gauronskis 

laimėjo ,,Oranžinės Kengūros“ apdovanojimą už labai geras anglų kalbos žinias (mokytoja Svetlana Stripeikienė). 

Užsienio kalbų mokytojai padėkojo dalyviams ir paragino mokinius aktyviai dalyvauti užsienio kalbų projektuose ir 

konkursuose. Apdovanojimų ceremonijos pabaigoje skambėjo mokinės Renatos Rimkutės atliekama daina ,,Europos 

vidury“ .  

Pertraukų metu antro aukšto fojė mokiniai skaitė savo draugų laiškus, iliustruotus nuotraukomis, kuriuose  

aprašyti kelionių po įvairias šalis įspūdžiai. Smagu, kai mokiniai pasidalina savo patirtimi, pasidžiaugia patirtais įspūdžia is 

ir suvokia, kad kalbos atveria duris į kitas šalis ir padeda bendrauti. 

 

Jaunųjų korespondentų informacija    

TOLERANCIJOS DIENA SU GĖLIŲ ŽIEDAIS 

 

Tolerancijos dienos paminėjimas mūsų 

mokykloje jau tapo tradicija. Ta proga mokyklos 

koridoriai pasipuošė gėlėmis. Jos priminė apie 

artėjančią Tarptautinę Tolerancijos dieną. 

Nusprendėme paklausti, ką mūsų mokiniai žino apie 

toleranciją.  Atsakymų buvo įvairių: reikia gerbti kitaip 

mąstančius ar kitaip atrodančius, kitaip 

besielgiančius,  nesityčioti, gerbti kitokius, nei patys 

esame. Pakalbinome ir etikos mokytoją Andželą 

Raustienę. Ji papasakojo, kad Tarptautinė Tolerancijos diena 

Lietuvoje minima nuo 2003 metų. Priminė , kad tolerancija - 

tai pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą asmenį, 

kurio įsitikinimai ar nuomonė kitokia. 

Šiemet pasirinktas simbolis - Tolerancijos gėlė. Gėlė 

visada kelia teigiamas emocijas, tad penktokai, padedant 

technologijų mokytojai Daliai Sakalauskienei,  mielai kibo į 

darbą - prigamino gražių, margaspalvių gėlių žiedų. Penktokų 

klasės vadovė Regina Žąsytienė padėjo jiems išrinkti ir ant 

žiedų lapelių surašyti mintis apie toleranciją. Vėliau 

vestibiulyje penktokai pakvietė masiniam šokiui su gėlėmis.  

Pradinių  klasių mokiniai taip pat dalyvavo pilietinėje 

iniciatyvoje „Tolerancijos gėlė“. Mokiniai darė Tolerancijos 

gėles, dovanojo jas vieni kitiems, gėlėmis papuošė pirmo 

aukšto koridorių. 
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MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

Kraštotyros būrelio vadovė Dalia Karvelytė 

KRAŠTOTYROS BŪRELIS 

 

Tėvynė prasideda nuo gimtojo kaimo ar miesto. Kraštotyros būrelyje „Mūsų kraštas“ vaikai susipažįsta su savo 

krašto vertybėmis, mokosi jas gerbti bei tausoti, būti atsakingais už savo namus, už tėviškę. 

Šiemet Papilė švenčia 760 metų jubiliejų, todėl siekiame daugiau sužinoti apie krašto praeitį. Vaikai mokosi rasti 

žinių gimnazijos muziejuje, Papilės monografijoje ir internetinėje svetainėje „Papilės kraštas", dažnai keliauja. Savo veiklą 

pradėjome išvyka į miestelio aikštę. Čia stendiniame žemėlapyje tyrinėjome lankytinas Papilės vietas, stebėjome, kaip 

keičiama aplinka prie paminklo Simonui Daukantui. Keliavome prie gilią senovę menančių VII - XII amžiaus senkapių. 

Aiškinomės, kaip kilo Papilės vardas, kur galėjo stovėti pilys. Stabtelėjome ant piliakalnio prie Nepriklausomybės ąžuolo, 

kurį sodinant 1928 m. gegužės 15 d. lankėsi pirmasis Lietuvos prezidentas Antanas Smetona. 

Svečiavomės Papilės gaisrinėje. Ten sužinojome, kas pirmieji atskuba į pagalbą, kai nutinka nelaimė. Vaikai 

apžiūrėjo ugniagesių įrangą, patys bandė surinkti vandens švirkštą, surišti tvirtą mazgą, greitai apsirengti ugniagesių 

rūbus. Dėkojame gaisrinės darbuotojams už nuoširdų priėmimą, malonų bendravimą. 

 

BALTŲ VIENYBĖS DIENA 

 

Gimnazijos kraštotyros būrelio „Mūsų kraštas“ vaikai aktyviai dalyvauja tiek mokyklos, tiek miestelio 

organizuojamuose renginiuose. Rugsėjo pabaigoje smagiai paminėta Baltų vienybės diena. Kultūros namuose vykusiame 

renginyje grojo kapela „Liepa“, dainavo Ventos folkloro kolektyvas „Volungė“, Mažeikių rajono Pikelių vokalinis ansamblis 

„Sodžius“, Papilės moterų vokalinis ansamblis, apie baltų tautų pagarbą gamtai, protėvių kovas su užpuolikais, ginant 

gyvybę, žemes, turtą pasakojo Ventos regioninio parko direktorius A. Almanis.  

Kraštotyros būrelio vaikai uždegė simbolinį baltų vienybės laužą ir pristatė sceninę kompoziciją „Papilės kraštas“. 

Mokinukai deklamavo eiles apie Papilę, Žemaitiją, Lietuvą, pasakojo senųjų papilėniškių prisiminimus apie Simoną 

Daukantą, sekė mūsų krašto sakmes, pakvietė šventės dalyvius kartu  žaisti liaudies žaidimus. 

 

Audronė Janavičiūtė, jaunoji korespondentė 

 

ŠAUNUOLIAI!!! 

 

Gruodžio 3 dieną grupelė gimnazijos ketvirtokų dalyvavo Šiaulių rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuro organizuotame konkurse „Sveikuolių 

sveikuoliai“. Komanda pasivadino „Obuoliukais“. Jiems reikėjo išspręsti  įvairias 

užduotis apie sveiką gyvenseną. Komanda šauniai pasirodė ir užėmė garbingą 

2-ąją vietą. Konkursui mokinius paruošė mokytoja Jūratė Tupikienė. Sveikiname 

ir dėkojame „Obuoliukų“ komandai -  Adrianai Badinaitei, Dovydui Bardauskui, 

Akvilei Pundziūtei, Austėjai Raudonaitytei, Mindaugui Skiriui už Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos vardo garsinimą. 

 
 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS ŠV. ALOYZO ATEITININKŲ 
KUOPAI - 18 METŲ 

 
Jaunųjų korespondentų informacija 
 

Papilės Šv. Aloyzo ateitininkų kuopa įkurta 1995 
metais.  Šiuo metu kuopos veikloje dalyvauja 55 įvairaus 
amžiaus nariai. Ateitininkai turi šūkį - „Visa atnaujinti 
Kristuje!“, ženklą, himną, skiriamuosius ženklus – juostelę ir 
ženklelį, vėliavą, žurnalą „Ateitis“, puslapį pasaulio lietuvių 
dienraštyje „Draugas“. Ateitininkai savo veikloje vadovaujasi 
penkiais principais: Katalikiškumu, Visuomeniškumu, 
Tautiškumu, Inteligentiškumu ir Šeimyniškumu. Gimnazijos 
Šv. Aloyzo Ateitininkų kuopa jau gyvuoja 18 metų. Ta proga 
pasveikino gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas bei 
kuopos mecenatai iš Amerikos - ateitininkai sendraugiai  
Jonas ir   Laima Šalčiai. Šiltus sveikinimo žodžius papildė 
bendra malda, giesmės, gimtadienio tortas ir saldus vaišių 
stalas. SVEIKINAME! 
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PROJEKTINĖ VEIKLA 

 
Gimnazijos psichologė  Daiva Skirienė                      

 
UŽBRAŠČIŲ  IR BILIŪNIŠKIŲ MIŠKAI - 1863 M. SUKILIMO LIUDININKAI  

Posakis ,,Žmonės, nežinantys savo  istorijos, visada lieka vaikais“ žinomas jau nuo 1883-ųjų metų, kuomet pasirodė 

pirmasis lietuviškas laikraštis ,,Aušra“. Daugeliui iš mūsų šiandien svarbu 

pamąstyti, ar pakankamai žinome  apie savo gimtojo Papilės krašto istoriją.    

 Kartu su pirmos klasės gimnazistais teko dalyvavauti netradicinėje 

istorijos pamokoje Biliūniškėse. Čia, prie Biliūniškių paminklo, buvo minimos 

sukilimo prieš carinės Rusijos valdžią 150-osios  metinės. Klausydami 

kompozicijos  „Užbrasčių ir Biliūniškių miškai - 1863 m. sukilimo liudininkai", 

bandėme persikelti į XIX a.vidurį, įsivaizduoti sukilėlių mūšio lauką. 

Mokytojas Steponas Adomavičius pasakojo apie sukilėlius, jų drąsą (jų buvo 

daugiau nei 200 žmonių). Ventos regioninio parko direktorius Andrius 

Almanis kalbėjo apie sukilėlių kapitoną Joną Stanevičių, sugebėjusį tinkamai 

suplanuoti bei parengti mūšio strategiją. Andrius Almanis pastebėjo, jog 

neretai kalbama apie sukilimą Biliūniškių apylinkėse, bet užmirštama tai, jog 

apie dvylika valandų trukęs mūšis  pasibaigė sukilėlių būrio pergale ir 

išgarsino Papilės miestelio vardą net už Lietuvos ribų.  

Netradicinę pamoką tęsėme Užbraščiuose. Apie šio krašto sukilėlių kovas papasakojo Akmenės rajono gyventojas 

Ignas Valantis. Andrius Almanis pateikė daug įdomių faktų apie dailininką, gydytoją, atsargos kapitoną Boleslovą Dluskį-

Jablonovskį, vadovavusį sukilimui Užbraščiuose.         

Išklausę įdomių istorijų, pagilinę žinias apie Biliūniškių sukilimą, dauguma mūsų galime drąsiai sakyti, jog nemažai 

žinome apie savo krašto istoriją, taigi ir augame...                                                                                                                     

                                                                                                                
Projekto koordinatorė socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė  

SOCIALIZACIJOS PROJEKTUI „DRAUGE SMAGIAU“ BAIGIANTIS 

 

2013 metų rugsėjo – gruodžio mėnesiais gimnazijoje vykdomas vaikų socializacijos projektas „Drauge 

smagiau“. Pagrindinis projekto tikslas – skatinti vaikų užimtumą ir jo įvairovę. Programa „Drauge smagiau“ skirta visai 

gimnazijos bendruomenei. Ja siekiama, kad ne pamokų metu, mokiniai būtų užimti turininga veikla. Rugsėjo viduryje 

startavo origami lankstinių užsiėmimas. Jis vyksta per šeštą ir septintą pamokas. Ateiti lankstyti gali kiekvienas norintis. 

Dažniausiai šiuose užsiėmimuose dalyvauja mokiniai, kuriems po pamokų reikia laukti autobuso. Mažieji projekto dalyviai,  

pradinių klasių mokiniai, mėgsta piešti. Projekto pabaigoje planuojame visus piešinius sudėti į albumą.To paties projekto 

lėšomis gimnazijoje organizuojami ir kiti įvairūs renginiai. Spalio mėnesį vyko renginys, skirtas Simono Daukanto 

gimtadieniui paminėti, taip pat sporto popietė 6-8 klasių mokiniams. Visi estafečių popietės dalyviai buvo apdovanoti 

diplomais ir saldžiomis dovanomis. Lapkričio 29-ąją dieną minėjome pasaulinę AIDS dieną. Vyko renginys I-II gimnazijos 

klasių mokiniams - protų kova „AIDS: geriau žinoti“. Visos komandos buvo apdovanotos diplomais ir prizais. Šiuo metu 

pradėjome ruoštis didžiųjų švenčių laukimui. Puošiame gimnaziją, vykdome akciją „Kalėdų belaukiant“. Ateityje laukia 

kalėdiniai karnavalai bei ekskursija į Akmenės krašto muziejų. Planuojame dalyvauti edukacinėje programoje „Vilnos 

vėlimas sausuoju būdu“. 

 

Dailės mokytoja Dalia Sakalauskienė            MENŲ MOZAIKA VENTOJE 

 
Lapkričio 29 d. Ventos muzikos mokykla surengė II –ąjį tarptautinį muzikos, šokio 

ir  dailės jaunųjų talentų festivalį „Menų mozaika“.  Jame dalyvavo meno, muzikos 

mokyklų bei gimnazijų moksleiviai, svečiai iš Latvijos ir Lenkijos respublikų. Mūsų 

gimnazijai atstovavo Marija Daunytė (IIa kl.) ir  Laura Bučiutė (IV kl.).  

Marija festivaliui pateikė tris dailės kūrinius: „Vakarėja“, „Mano kaime“, „Ant 

pasaulio krašto“. Gimnazistės darbai  nutapyti guašu, juose realistiškai perteikta kaimo 

atmosfera: skraido paukščiai, dūzgia bitutės, žydi gėlės. Jos kūriniai pilni gyvybės, 

energijos, ekspresijos. 

Laurą Bučiutę kurti įkvepia gamtos vaizdai. Kūriniuose mokinė vaizduoja savo 

gimtojo kaimelio peizažą, ją supančią gamtą. „Menų mozaikai“ Laura guašu nutapė du 

darbus „Koplytėlė“ ir  „Ruduo“. Penktadienį, atidėję visus darbus į šalį, vykome į „Menų 

mozaikos“ koncertą. Likome sužavėti nuostabiu renginiu.Mūsų abi gimnazistės ir jų 

mokytoja buvo pagerbtos padėkos raštais, saldžiomis dovanėlėmis, kurias grįždami ir 

degustavome. 
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MŪSŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

Jaunoji korespondentė Silvija Ungeitytė 
 

AR ŽMOGAUS TEISĖS IR LAISVĖS LIETUVOJE VIS DAR PRABANGA? 
 
 Lietuvoje turbūt nerastume žmogaus ar  mokinio, nežinančio savo teisių. Tai jau nebėra didžiulė 
,,prabangos prekė“, kurią seniau galėdavo įsigyti tik aukštesnio rango žmonės. Šiuo metu Lietuvoje visų 
piliečių teisės yra lygios, bent jau taip teigia Konstitucija. Jei atkreiptume dėmesį į šalyje vis labiau augančią 
korupciją (šiuo metu esame viena labiausiai korumpuotų šalių Europoje), suprastume kur lygiava slypi iš tikrųjų 
- mūsų kišenėse gulinčiuose piniguose ir užmegztose pažintyse. Bet negaliu teigti (nors ir norėčiau), kad 
visiems žmonėms rūpi tik pinigai, o ne teisybė. Yra piliečių, kurie atkakliai, netgi aršiai, kovoja už demokratinį 
Lietuvos vardą. Tokių žmonių dėka laisvai gyvename dabartinėje, nors ir netolerantiškoje  mūsų šalyje.  
 Žodžio laisvė - mūsų teisė nevaržomai reikšti savo nuomonę. Skaudu tai sakyti, bet mūsų šalyje ši 
sąvoka įgavo visai kitokią reikšmę ir prasmę. Iš šios laisvės ir kilo diskriminacija, patyčios, rasizmas. Tokios 
problemos dabar ypač aktualios tarp mokyklinio amžiaus vaikų. Klasėje dažnai yra skriaudžiami silpnesni, 
kurie neturi draugų ir negali apsiginti. Dažnai susidaro mokinių grupės, nuolat žeminančios vieną asmenį ar 
visaip kitaip iš jo besityčiojančios. Skriaudikai manosi esą nebaudžiami: „Juk Lietuvoje egzistuoja žodžio laisvė. 
Mes turime teisę drąsiai reikšti savo nuomonę“. Mūsų mokykloje vaikai diskriminuojami vien dėl to, kad kitaip 
atrodo, elgiasi... Neretai viskas pasibaigia smurtiniais veiksmais. Nors šiuo metu situacija tikrai yra pagerėjusi, 
nežinia, kada vėl viskas gali atsinaujinti ir pasikartoti. Norint visa tai kontroliuoti, reikia, kad žmonės teisingai 
suprastų Lietuvos valstybės įstatymus ir tvarką. 
 Neretai mokiniai savo auklėtojams ir mokytojams „svaido“ tokias frazes kaip: ,,tu pažeidi mano teises“, 
,,negali neleisti man išeiti“ ir panašiai. Tačiau vaikai niekada nepagalvoja, kad turi ir pareigų. Jie tai sunkiai 
suvokia, taip pat kaip ir faktą, kad mokytojai irgi turi savo teisių. Mokiniai dažnai iš to tik pasijuokia. Mokykloje 
yra užgaunami mokytojų jausmai, sumenkinamas autoritetas. Kasdien tenka stebėti nepagarbų mokinių elgesį 
su auklėtojais, mokyklos darbuotojais. Dažnai moksleiviai į mokytojus nekreipia dėmesio, atsisako vykdyti jų 
paliepimus. Nors mūsų mokykloje tokie dalykai nutinka retai, bet būna atvejų, kai mokiniai įšėlsta ir peržengia 
visas ribas: į mokytojus yra mėtomi įvairūs daiktai, šiukšlės. Stebėdama įvykius mokykloje ir šalyje galiu teigti, 
kad tokios ,,laisvės“ dažnai yra turtingų arba šeimoje nelaimingų vaikų ,,pramoga“. 
 Mokykliniame gyvenime „verda“ tikras taisyklių katilas (jis kybo virš karštos ugnies ir visas kunkuliuoja), 
bet į žmonių teises ir laisves privalau pažvelgti ir platesniu aspektu: į padėtį šalyje. Turime pripažinti, kad tikrai 
ne visi turime vienodų teisių, pvz. elgeta ir Seimo narys. Jų teisių netgi neįmanoma palyginti, nors pagal 
Konstituciją jos lyg ir panašios, netgi vienodos. Bet visa ši lygybė egzistuoja tik popieriuje: patys pagalvokit, jei 
pas jus ateitų elgeta ir kostiumu apsivilkęs rafinuotas žmogus? Daugelis žmonių elgetą paprasčiausiai išvytų, o 
kostiumuotąjį maloniai pakviestų į vidų. Gal tai ir nelabai susiję su įstatymais, bet tai tikras ir gyvenimiškas 
nelygybės pavyzdys. 

 Jeigu ankstesniojo mano argumento dar negana, štai dar vienas svarus pavyzdys: per žinias ir įvairias 
laidas nuolat kalbama apie Rolando Pakso kanditatūrą į prezidentus, nors Konstitucija tai draudžia. Buvo 
ieškota teisėtų būdų ,,apeiti“ įstatymą, neleidžiantį R. Paksui tapti valstybės vadovu, bet tai nieko nedavė. 
Todėl šiuo metu yra planuojama pakeisti vieną Konstitucijos straipsnį. Juk niekas to nedarytų dėl paprasto ir ne 
tokio įtakingo žmogaus? Tai prabanga, kurią leisti sau gali tik daug galios, pinigų ir pažinčių turintis žmogus. 
 Teisės ir laisvės Lietuvoje vis dar yra prabanga, bet jau nebe tokia kaip, prieš šimtą metų. Ją sau gali 
leisti ne tik turtuoliai, bet ir vidurinioji klasė. Žinoma, jei visi žmonės būtų atkaklūs ir lengviausiais būdais 
neieškotų teisybės, tai sau galėtų leisti beveik kiekvienas. „Jei visi žmonės būtų principingi ir teisingi, tada ir aš 
būčiau toks.“ Šiuos žodžius girdžiu dažnai, dažniau nei norėčiau. Tad būkime tokie ir neikime tumpesniu keliu. 
Geriau pasirinkime ilgą ir duobėtą, bet teisingą kelią. Tik tada būsime tikri, kad nepaklydome sudėtinguose 
teisėtvarkos vingiuose ir kad elgiamės teisingai, nepasidavę „prabangai“ nusipirkti teisių ir laisvių. 

Europos Parlamento narys Leonidas Donskis, Lietuvos Respublikos Seimo narė Dalia Kuodytė bei 
Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Žmogaus teisių ir pilietinės visuomenės komitetas kasmet 
skelbia moksleivių rašinių konkursą žmogaus teisių tematika. Šių metų konkurse „Mano teisės ir 
pareigos“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos jaunoji korespondentė, IIa klasės moksleivė Silvija Ungeitytė. 
Geriausių rašinių autoriai bei jų mokytojai kviečiami aplankyti Lietuvos Respublikos Seimą, o pripažinti 
nugalėtojais , vyks į Europos Parlamentą Briuselyje. Linkime Silvijai sėkmės! 
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MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

Jaunoji korespondentė Venanta Bernotaitė    DIDŽIŲJŲ ŠVENČIŲ PRASMĖ 
 

Jau lapkričio mėnesio pradžioje parduotuvių lentynose sužvilga spalvotos lemputės, raudonais žiedais pražysta 

Kalėdų žvaigždės - puansetijos, eglučių šakos puošiamos įmantriausiais blizgalais. Laikraščių ir žurnalų puslapiuose 

mirgėte mirga reklaminiai šūkiai,  draugiškai šypsodamiesi moja Kalėdų seneliai, kviesdami užsukti į vieną ar kitą 

prekybos centrą. Puošiami įmonių, įstaigų pastatai, parduotuvių vitrinų langais šuoliuoja elniai. Didžiųjų miestų miestelių 

aikštėse iškilmingai įžiebiamos Kalėdų eglutės. Prasideda didysis šventės laukimas. Tuomet ir mes visi pasineriame į 

šventinį verpetą ir galvojame tik apie dovanas. Tai blogai ar gerai?  

Apie šiek tiek primirštą šios šventės prasmę kalbėjomės su mūsų 

gimnazijos tikybos mokytoja Daiva Paniuškyte. Anot mokytojos, šiandien Kalėdų 

šventės prasmė labai pakitusi. Dabar daugumai rūpi tik kuo turtingesnis vaišių 

stalas, daugiau galvojama apie materialinius dalykus, o ne dvasinius. Labai 

pasikeitęs požiūris į pačią šventę. Dažnai net lenktyniaujama, kuris įmantresnę 

dovaną artimiesiems įteiks, ir vis rečiau susimąstoma apie tkrąją Kalėdų prasmę.  

O kur tai veda? Negalima pamiršti Kalėdų stebuklo – kūdikėlio gimimo. 

Kiekvienas žmogus Kalėdų metu turėtų jausti dvasinę ramybę, susitikti su 

draugais, giminėmis, artimaisiais, o sutikęs juos linkėti tos pačios ramybės, vilties 

ir Dievo palaimos.  

Pasidomėjome ir  kaip mokytoja švenčia  didžiąsias metų šventes. Pasirodo, kad švenčia visada taip pat – su 

šeima ir artimaisiais. Taip pat mokytoja laikosi visų Kūčių ir Kalėdų papročių. Norėtų, kad ir pas visus šeimose taip būtų. 

Per pamokas mokytoja stengiasi akcentuoti šių švenčių prasmę, kiekvienais metais rengia stendą, daug diskutuoja apie 

tradicijas ir papročius, lygina praeitį ir dabartį.  

 Mokytoja linki, kad Kalėdų džiaugsmas aplankytų kiekvieno gimnazijos moksleivio, mokytojo, darbuotojo širdį. 

Jaunieji mokyklos korespondentai linki  ir mokytojai to paties. 

 

KOKIE BUS 2014 – IEJI? 

 
Artėjantys 2014 metai Rytų horoskope vadinami Žaliojo medinio arklio metais. Arklys -  vienas iš energingiausių 

Zodiako ženklų. Jis nenustygsta vietoje, ieško nuotykių, naujovių. Todėl ateinančiais metais niekam nestigs gyvybingumo, 
judėjimo, netikėtų situacijų. Nuobodu nebus!  

Norint, kad 2014 metai prasidėtų sėkmingai, Naujuosius metus sutikite 
šeimos apsuptyje ar nedidelėje draugų kompanijoje. Naujųjų išvakarėse 
kruopščiai sutvarkykite namus. Nepamirškite pasirūpinti ir netvarkinga 
santechnika.  Be reikalo varvantis vanduo išneša iš namų pinigus. Prieš 
patiekdami šventines vaišes, stalą užklokite žalia staltiese, ant stalo padėkite 
vazą su joje pamerkta pušies šakele bei nepamirškite šių metų simbolio – 
medinio Žirgo. Maistą geriausiai patiekti mediniuose induose, porcijos turėtų 
būti nedidelės. 

Susitvarkę namus ir paruošę gurmaniškus patiekalus, pasirūpinkite ir 
savo išvaizda. Pasistenkite dėvėti iš natūralių medžiagų pasiūtus drabužius: 
šilkas, medvilnė, vilna. Rinkitės žalios, mėlynos ar juodos spalvos drabužius ir 
aksesuarus. Tinkamiausi papuošalai – pagaminti iš medžio ar natūralaus 
akmens. 

     

Informaciją iš interneto surinko ir užrašė jaunieji korespondentai 

 

 

 

 

 

 

 

PAPILĖS ŠV. JUOZAPO BAŽNYČIOJE EKSPONUOJAMA PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ PIEŠINIŲ PARODA „KRISTAUS LAUKIMAS“. 

           ĮVAIRIA TECHNIKA  ATLIKTI DARBAI  APJUNGIA VISĄ KALĖDINIO LAIKOTARPIO TEMATIKĄ : 

ADVENTINĮ LAUKIMĄ, KŪČIŲ NAKTIES STEBUKLĄ, KALĖDŲ RYTO DŽIAUGSMĄ, TRIJŲ KARALIŲ 

APSILANKYMĄ,  NAUJŲJŲ METŲ  ŠEIMYNIŠKUMO   SUVOKIMĄ.           UGDYTINIUS PARODAI RUOŠĖ 

GIMNAZIJOS DAILĖS IR TECHNOLOGIJŲ MOKYTOJAi - DALIA SAKALAUSKIENĖ IR  VYTENIS RIMKUS. PARODĄ 

ORGANIZAVO PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJOS ŠV. ALOYZO KUOPOS ATEITININKAI  IR ŠV. 

JUOZAPO BAŽNYČIOS  KLEBONAS KUNIGAS  JONAS  JUCYS. 

        KŪDIKĖLIO KRISTAUS LAUKIMO RIMTIS IR  VIEŠPATIES GIMIMO TYRAS DŽIAUGSMAS TEGUL UŽLIEJA 

JŪSŲ ŠIRDIS! 

                                                    Gimnazijos ateitininkai 
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MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

     Pats metas ruoštis 
Kalėdoms – didžiajai metų 
šventei. Juk tik nuo mūsų pačių  
priklausys šventinio laukimo 
nuotaika: kaip pasipuošime 
klases, koridorius. O kur dar 
pasirengimas šventiniams 
renginiams, kurie turi būti tikrai 
įspūdingi!  
     Dar nepamirškime, kad vyks 
šventiškiausios klasės rinkimai. 
Nepasilikite paskutinei dienai, 
nes laikas bėga milžinišku 
greičiu, o apžiūra vyks gruodžio 
19 dieną.  
     Taip pat  nepamirškite ranka parašyti sveikinimus savo geriausiems draugams, 
auklėtojams, mokytojams. Juk veiks pašto dėžutė!        
     Linkime gražaus, aktyvaus šventinio pasirengimo, o kad jis jau vyksta – 
tai akivaizdu. 
 

Nuotraukose: technologijų ir dailės mokytojai pačiame darbų įkarštyje. 
 

 
 

 
 

laimingi! 
  

.  
 

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė: 

 

Korespondentės:  

Ema Barkutė, Venanta Bernotaitė, Monika Malinauskaitė, 

Inesa Novogreckytė, Silvija Ungeitytė (IIa kl.), Audronė 

Janavičiūtė (6kl.) 

Maketuotojos: 

Laura Bučiūtė ir Gintarė Darginavičiūtė (IVkl.) 

Būrelio vadovė Roma Lupeikienė. 

 

Kiekvieną kartą, kai metų ratas beveik apsisuka, ateina 

toks laikas, kai žmonės pradeda dažniau šypsotis, o vaikai 

ima sapnuoti ryškesnius sapnus… Jei nepastebėjai to 

pernai, atrask šiuos stebuklus dabar – juk artėja Šv. 

Kalėdos…Neskubėk prieš Kalėdas į parduotuves, o leisk 

ant Tavo peties nutūpti snaigei ir įdėmiai ją apžiūrėk – ji 

tokia vienintelė. Prieš puošiant eglutę, atsistok prie jos, 

užsimerk ir įkvėpk jos stebuklingo aromato. Taip kvepia tik 

Tavo Kalėdų eglutė. Prieš linkėdamas ko nors savo 

draugui, gerai pagalvok, ko jam iš tikrųjų reikia ir 

pasistenk bent dalelę to padovanoti... Ir tuomet pamatysi, 

jog Kalėdos – iš tiesų stebuklų metas.  

Dovanokime vieni kitiems stebuklą. Su artėjančiomis 

šventėmis! 

                                             Gimnazijos Vaiko gerovės komisija 

KVIEČIA KALĖDINIAI RENGINIAI 

13d. Kalėdinis saldaturgis.  

16d. Netradicinių kalėdinių eglučių paroda.  

16-18d. Kalėdų nykštukai lankysis pas gerus 

vaikus. 

18d. Kalėdinis bendruomenės sveikinimas. 

19d. Kalėdų šventė pradinių klasių 

moksleiviams. 

19d. Šventiškiausios klasės rinkimai. 

20d. 11 val. Karnavalas 5, 6, 7 klasėms. 

20d. 17 val. Karnavalas 8 – 12 klasėms „Per 

tris valandas aplink pasaulį“. 

 

Kviečiame aktyviai dalyvauti Kalėdiniuose 

renginiuose.  

Primename, kad mokyklinis autobusas kursuos 

pagal numatytą grafiką 

                                   

KALĖDOS – tai giedrų akimirkų vitražas, sudėliotas iš minučių, praleistų su šeima ir draugais. Tai metas, kai 
vidinė šiluma sutrupina neišsakytų žodžių sienas ir ištirpdo jausmų ledus. Tai metas, kai laimė atveria duris ir 
pražysta šypsenomis... Su šventėmis!  Būkite laimingi! 

Jaunieji mokyklos korespondentai 

 


