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ABITURIENTE, 

Jei negali būti pušis ant viršūnės                                        
kalvos, 
Medeliu būk slėny, bet tiktai 
 Prie šaltinio geriausiu; 
 Jei medeliu nesi, būki krūmu mažu. 

Jei negali būti krūmu, tai būki žole, 
Kad būt laimingesnis kelias, 
Jei nesi lydeka, tai būk ešerys- 
Gražiausias visame ežere!  

Jei tu negali būt keliu, būk takelis, 
Jei nesi saulė, tai būki žvaigždelė. 
Laimime mes ar pralaimime -      
nesvarbu, 
Svarbu atsiskleisti ir būti savimi. 
  

                       Douglas Mallochas 

        

 

 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2014  gegužė 

       Kad ir kaip bebūtų, visi dalykai turi pradžią ir pabaigą. Net patys 

geriausi...Šįsyk  mūsų redakcija su jumis sveikinasi paskutinį kartą šiais 

mokslo metais.  

    Šie metai buvo kitokie nei praeiti – mokykla parodė savo vienybę ir 

stiprybę siekiant įrodyti, kad ji verta gimnazijos statuso. Ir šis numeris kitoks – 

jis labiau skiriamas mūsų gerbiamiems abiturientams, kurių jau laukia 

Paskutinis skambutis. O jis neišvengiamai ateina, kaip pavasaris, žolė, 

triukšmas paukščių lizduose. Jiems jis bus vienintelis, į nieką nepanašus. Į ką 

gi gali būti panašus pirmasis skrydis iš planetos, kur susiradai draugų, 

prisijaukinai savo lapę, o gal net atradai rožę, kuri tapo tau vienintelė  

                    pasaulyje?! 

                                  Sveikiname Jus, mūsų šaunieji abiturientai, Paskutinio skambučio 

       proga! O Jums, mieli skaitytojai, linkime pačios geriausios vasaros, 

                    linksmiausių nuotykių ir gražiausių atsiminimų. Iki kitų mokslo metų! 

Laikraščio redakcija 

 

Gegužės 29 d. Jums, mieli abiturientai, gimnazijoje  skambės gražiausi žodžiai, 

linkėjimai, padėkos.  Nuaidėjęs Paskutinis skambutis,  primins, jog vaikystė baigėsi ir teks 

greitai pasukti į gyvenimo išbandymų kelią. Pirmasis rimtas toks išbandymas – brandos 

egzaminai. 

 Visada džiugu žiūrėti į pasipuošusį, klegantį, pilną planų ir svajonių abiturientų 

būrį. Labai norėtųsi, kad jums visiems pasisektų įgyvendinti savo svajones, pasiekti 

užsibrėžtų tikslų bei atrasti tai, kas gyvenimą padarytų prasmingą. 

  Per dvylika metų nuėjote įdomų pažinimo ir brandos kelią: mokėtės skaityti ir 

suprasti suolo draugą, rašėte, sprendėte, minėte draugystės mįslę… Gimnazija – tai ne tik 

vadovėliai, pamokos, pirmiausiai tai – buvimas bendruomenėje, atradimo džiaugsmas.  

Tikiu, kad čia Jūs gavote tiek žinių, kiek reikia  tapti savarankiškomis, 

atsakingomis, pilietiškomis asmenybėmis.  Ir jei dar šiandien svarstote, kur stosite, kokią 

specialybę norite įgyti, neskubėkite, rinkitės atsakingai, įsiklausę į savo širdies balsą. Tada 

savo pašaukimą tikrai surasite!  

Mieli abiturientai, nuoširdžiai linkiu Jums didelės sėkmės – laikant egzaminus, 

renkantis tolesnį kelią, įgyvendinant savo svajones. 

                                            Nuoširdžiai,  gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas                                                                                                                                 

 

Mieli auklėtiniai, 

pagaliau priartėjo diena, kai galėsite pasakyti savo gimnazijai „Sudie“. Šios dienos laukėte 

daugiau nei pusę savo gyvenimo: 4 metus kantriai dėliojote raides, sprendėte pirmąsias 

lygtis ir žaidėte kvadratą; dar 4 metus bandėte įtikinti save, kad mokotės sau; net 2 metus 

ieškojote savo vietos po saule ir nusprendę pasilikti čia, gimnazijoje, dar 2 metus 

nerimavote, linksminotės, nemiegojote per naktis, bandydami įsiminti svarbiausias istorijos 

datas ar suvokti perskaitytos (arba ne) knygos pagrindinę mintį. Jei palikdami mokyklą 

išsinešate ne tik žinias, ne tik malonius prisiminimus, bet ir pagyrimą e-dienyne 

„Šaunuoliai, balandžio mėn. negavote nei vienos pastabos. Džiaugiuosi, kad pagaliau 

suaugote“, tai drąsiai galiu sakyti, kad 12 Jūsų gyvenimo metų nenuėjo niekais. 

Nežinau, kas parašė dainos „Vaikiškos dienos“ žodžius, bet jie skirti Jums: 

Ir visada turėk sparnus, kuriais galėtum grįžti į namus, 

Ir visada turėk laivus, kuriais galėtum plaukt į jūras, 

Ir visada žinok gerai, kad viskas, kas svarbu, širdy sudėta, 

Ir visada žinok gerai, svajonėje yra – tai bus ir žemėj vietos... 

 

Klasės vadovė Gražina Karvelienė 
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Mūsų klasė – ne tokia, kaip visos. Vieni mus liaupsina, kiti peikia, dar kiti, 

vertindami mus, išlieka neutraliais.  Gal ir nebuvome patys geriausi mokiniai, tokie idealūs, 

kokių Jūs norėjote, bet, manome, išlaikėme aukso viduriuką. Mes stengėmės būti aktyviais, 

kūrybingais, optimistais. Ir dabar, kai liko keletas dienų  mokykloje, mes esame pasiruošę 

drąsiai žengti toliau.                                      

Mokykliniai metai buvo kupini įvairių sunkumų, o paskutinieji - vieni svarbiausių 

mūsų gyvenime. Šioje mokslo tvirtovėje įgijome žinių, patirties, išmokome gerbti vieni kitus, 

tapome kultūringesniais, protingesniais, atsakingesniais žmonėmis. Mokykla mums buvo 

antrais namais - daugelis iš mūsų čia mokėmės 12 metų.  

Už nuoširdų rūpestį dėkojame tėveliams, pirmosioms mokytojoms, visai 

gimnazijos bendruomenei. Už begalinį rūpestį, gerumą  nuoširdų AČIŪ tariame  mūsų mylimai  

auklėtojai Gražinai Karvelienei.  

 

Gimnazijos abiturientai 

 

ABITURIENTAI... 

 
Per 12 gimnazijoje praleistų metų mes užaugome, įgijome išminties, sukaupėme ne tik  
dvasinio, bet ir materialinio turto. Pagal tradicijas, materialųjį turtą teks testamentu palikti 
trečiokams, o patys iš čia išsinešime viską, ką mokyklą galėjo duoti: žinias, meilę, draugystę, 
pasitikėjimą, tikrąsias vertybes. Lėksime laimės ieškoti... Tikime, ji laukia mūsų kiekvieno...  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abiturientų linkėjimai mokytojams 

 

„Kantrybės, ištvermės ir pasiaukojimo Jūsų sunkiame darbe“ 

„Išlikite visada stipriais, neleiskit mokiniams lipti ant galvos“ 

„Nenuolaidžiaukit tinginiams“ 

„Stiprių nervų, geros sveikatos kovojant su tokiais, kaip mes“ 

„Būkite visada teisingi, teisingi – visiems!“ 

„Žiūrėkite į viską paprasčiau“ 

„Daug laimės, džiaugsmo ir didesnės algos“ 

„Tokių puikių mokinių, kaip mes“ 

„Sveikatos bei sėkmės mokant“  

„Linkiu šioje mokykloje mokyti dar  daug metų“ 

„Būkite ir toliau tokie šmaikštūs, gerą jumorą turintys mokytojai“ 

„Būkite ne tik mokytojas, bet ir draugas“ 
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KAI BUVOTE MAŽI 

 

Mieli mano buvę mokinukai, 

Peržengus mokyklos slenkstį prieš Jus atsivers visas pasaulis. 

Pasaulyje yra tūkstančiai kelių, o vienas iš jų - Tavo. Vienas kelias 

šiandien gerokai statesnis ir jame daug daugiau kliūčių nei vakar. 

Tik nereikia išsigąsti, neatsisakyti jaunatviškų svajonių ir vilčių. 

Linkiu, kad Jūsų akys žibėtų net ir dėl mažmožių! Stenkitės 

surasti tai, kas nuolat stebintų ir teiktų džiaugsmo. Niekas kitas 

juk laimės nesukurs - tik Jūs patys. Užkrėskite aplinkinius 

džiaugsmu, būkite nuoširdūs ir mėgaukitės gyvenimu...  

Jūsų pirmoji mokytoja Birutė Vileikienė 

 

             Nuotraukoje: su pirmąja mokytoja Birute Vireikiene 

 

Mieli abiturientai, 

Kaip keista,  

Juk, rodos, dar taip neseniai susitikome pirmą kartą mokykloj.  

Ir štai – tuoj nuskambės paskutinis skambutis.  

Na, kodėl, kai aplinkui toks kerintis grožis:  

Žydi obelys, paukščiai susuko lizdus,  

Kai jaunystė kaip žiedas pradėjo tik skleistis  

Teks užverti duris ir palikti draugus.  

Vieną kelią iš šimto tau teks pasirinkti,  

Pasitark su širdim, apsispręsk ir tada  

Drąsiai ženki gyvenimo savo sutikti  

Ir te laimė į kelią išlydi tave.  

Sklandžių, sėkmingų egzaminų, tvirtybės ir drąsos žengiant 

savarankiško gyvenimo kelio link!  

Jūsų pirmoji mokytoja Aldona Vilienė 

 

Nuotraukoje: su pirmąja mokytoja Aldona Viliene 

Pasaka apie abiturientus 

 

Tai buvo seniai seniai, gal prieš 18, o gal ir 

19 metų. Būrys laimingų ir jaunų mamyčių, 

viena ranka įsikibusios į tėčius, kita – į 

spalvotus vežimėlius, važinėjosi Papilės miestelio bei 

aplinkinių kaimelių gatvelėmis.  
                          Keturiasdešimt  krykštaujančių 

pūstažandžių (nieko neveikiančių, išskyrus valgymą, 

miegojimą ir klykimą) 

būtybių, ramiai gulėjo sau 

vežimėliuose ir vargo 

nematė. Tiesa, dėmesio 

jie labai reikalavo...Tos būtybės – tai Jūs, mūsų 

abiturientai.  
Po ilgų pašliaužiojimų bandėte stotis, 

vaikščioti. Vėliau mėginote kažką 

niurnėti, tarti pirmuosius žodelius. Dar 

vėliau -  laisvai bėgioti ir kalbėti. Koks 

gražus buvo Jūsų būrelis! Mamytės ir tėveliai Jus 

rūpestingai prižiūrėjo, maitino, glaudė ir...baudė.     

Pagaliau tėveliai nusprendė, kad Jūs 

užaugote, kad laikas Jus leisti į mokyklą. Atvedė už 

rankučių, ne vieną ašarą braukiantį ir 

atidavė gerųjų fėjų - Birutės ir Aldonos 

globon. Tuomet ir prasidėjo mokyklos 

Odisėja. Gerosios fėjos Jumis labai 

rūpinosi, išmokė skaityti, rašyti, 

skaičiuoti, žaisti ir mandagiai bendrauti (gal ne visus 

pavyko išauklėti, bet daugelį – taip).   
Vėliau susipažinote ir su kitais  gyvenimo 

palydovais – elfais mokytojais. Nuo pat penktos 

klasės globoti Jus ėmėsi kitos, jau ne tik „gerosios“, 

bet „griežtosios“  fėjos – Gražina ir Filomena. Fėjoms 

Jūs patikote nuo pat pradžių, nes buvote labai 

šaunūs, energingi, žavūs ir vikrūs. O ir Jūsų 

krečiamos išdaigos nebuvo jau tokios baisios... 

Po penkių intensyvaus globojimo 

metų Jūs suaugote ir subrendote. 

Tie, kurie pajuto, kad sparnai 

užaugo, išlėkė laimės ieškoti. Taip 

iš Jūsų didelio būrio liko tik 22. 

Metai bėgo, metų kraitis vis didėjo... Dabar jame 

skaičiuojame dvyliktuosius metus.  Per 

visus  šiuos metus Jūs perskaitėte apie 

700 knygų, išsprendėte apie 5000 

uždavinių, prirašėte apie 500 kg 

sąsiuvinių, išmokote daugiau nei 100 

formulių, taisyklių, įsisavinote užsienio kalbas. Ir štai 

šiandien Jūs - abiturientai. Tapote gražiomis 

princesėmis ir dailiais jaunikaičiais.   

              Štai čia ir sustojame - dar 

neįpusėjome pasakos, ją tęsite Jūs 

patys, mieli abiturientai. Linkime, 

kad šioje pasakoje – Jūsų 

gyvenime – būtų gražu, šviesu ir 

kuo mažiau sutiktumėte neigiamų 

veikėjų...  
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ABITURIENTŲ MINTYS                                                                                                                     

Kokiomis mintimis mūsų abiturientai palieka gimnaziją domėjosi jaunoji korespondentė 
Silvija Ungeitytė. 

 

Nuotaika dvejopa: ir džiaugiuosi, kad 

nedaug laiko liko,  ir baisu, kas bus 

toliau...Dabar galvoje tik viena mintis – 

kaip geriau užbaigti mokslo metus (kaip 

prisiversti mokytis? ). Galvoju, kad 

labiausiai pasiilgsiu ne mokyklos, o 

klasės draugų ir, žinoma, auklėtojos, 

nes apie šiuos žmones šilčiausi ir 

gražiausi prisiminimai išliks ilgai.                                  

(Gintarė D.) 

Baigdama mokyklą jaučiuosi gerai, netgi laukiu 

egzaminų ir šio etapo pabaigos. Aišku, bus gaila 

palikti mokyklą, mokytojus.  Manau, svarbiausia, 

kad viskas, kas buvo geriausia, išliks atmintyje ir širdyje. Tikrai 

manau, kad ne kartą čia grįšiu, būsiu laukiama, bet jau kaip 

svečias, o ne moksleivė. (Laura J.) 

 

Paskutinėmis mokyklinio gyvenimo dienomis 

jaučiuosi labai gerai ir nė kiek nesigailiu, jog 

mokykliniai metai jau baigiasi. (Modesta G.) 

 

Jaučiuosi puikiai, natūraliai, visiškai nebijau 

egzaminų. Labiausiai pasiilgsiu mokytojų (ne visų, 

tik kai kurių ) bei mūsų „Šefo“ – direktoriaus.     

(Vytautas K.) 

 

Nesuku visai dėl to galvos. Tai, kas buvo 

mokykloje, nieko nesigailiu, o buvo visko, nes bus 

ko prisiminti...Pasinaudodamas proga, noriu 

padėkoti visiems mokytojams už kantrybę ir žinias, kurias 

mums davėte. (Aleksas P.) 

 

Baigiantis mokykliniam gyvenimui jaučiuosi laisvai. 

Labiausiai patinka tai, kad dabar galiu visiems 

sakyti tai, ką galvoju, nieko nereikia „vynioti į vatą“. 

Baigęs mokyklą labai pasiilgsiu mokytojų, kurie mane mokė, 

bet labiausiai – klasės draugų. Per kartu praleistus metus man 

jie tapo tarsi broliais ir seserimis, o mūsų klasė man – tarsi 

didelė ir linksma šeima. (Simas R.) 

 

Labai laukiu paskutinio skambučio, kad greičiau 

pabaigčiau mokyklą. Nors jau dabar žinau, kad jos 

labai ilgėsiuos. (Gediminas G.) 

 

Džiugu, kad mažai liko mokykloje mokytis, pagaliau 

paliksiu mokyklą. Dėl to visai nesigailiu ir jaučiuosi 

puikiai! (Dovydas K.) 

 

Baigdamas gimnaziją jaučiuosi labai laimingas ir 

man nieko negaila. (Donatas Ž.) 

 

Pagaliau baigsis ta kančia. Nebėra nei jėgų, nei 

noro mokytis. Galvoj viena mintis – greičiau eiti 

dirbti. (Renatas P.) 

 

 

 
Kokia įsimintiniausia išdaiga mokykloje? 
 

Prieš 6 metus, kai buvome šeštoje klasėje, mokyklos  

pirmame aukšte prie dailės kabineto vyko statybų, 

remonto darbai. Prie kabineto durų buvo padėta daug 

įvairiausių veržlių, varžtų ir varžtelių. Nežinau iš kur man 

į galvą šovė mintis juos išspardyti. Taip smagu buvo, kad 

netrukus prie manęs prisijungė ir visa klasė (net ir 

mergaitės). Užvirė intensyvus varžtų karas. Nežinau, 

ar tai turėjo įtakos, bet po šio karo iš mūsų klasės išėjo 

neseniai atėjusi naujokė...Turbūt pasibaisėjo mumis .  

(Dovydas K.)  

 

Niekada nepamiršiu, kai 4 – oje klasėje visi berniukai 

ištrypėme mokyklos žolę  . Oi, kliuvo už tai! 

(Gediminas G.) 

 

Prisimenu, kai pradinėse klasėse taip siausdavome, 

kad net  gėlių vazonai nuo palangių krisdavo ir, žinoma, 

neretai suduždavo . (Aleksas P.) 

 

Niekad nepamiršiu, kai mes su Justu Rimkumi 

sumąstėme padaryti kažką „nerealaus ir beprotiško“. 

Prie mūsų prisijungė Renatas P. ir Donatas Ž. Mūsų 

idėja - nerealus šokis  „Big bad wolf“. Manėme, kad mus 

direktorius už tokią išdaigą išmes iš mokyklos, bet NE! 

Manau, direktoriui irgi patiko. Na, o jei jau juokėsi 

mokytojos Marija Repšytė ir Regina Žąsytienė, tai 

reiškia, kad buvo neprastai. Džiaugiuosi, kad turiu tokių  

fainų draugų, kurie buvo ir bus su manimi ir niekada, 

manau, nepaves. (Vytautas K.) 

 

Išdaigų buvo nemažai, bet labiausiai atsimenu, kai 

sudeginau pastabų sąsiuvinį. (Donatas Ž.) 

 

Įsimintiniausia išdaiga, kurią  iškrėtėme tikybos 

mokytojai. Kartą su klasioke sąsiuvinyje didelėmis 

raidėmis užrašėme „Aleliuja, vaikai mano!“.  Tą sąsiuvinį 

pakišome mokytojai po durimis ir pabėgome. Labai buvo 

juokinga, o mokytoja net nebarė už tai! 

 

************************************************************* 

 

Ačiū Jums, mieli abiturientai, 
mylėjusiems savo mokyklą visus 12 metų, 
gražiai dainavusiems, kūrusiems eiles, 
įvairiuose konkursuose, olimpiadose ir 
varžybose gynusiems savo gimnazijos 
garbę, organizavusiems įdomius renginius, 
tikėjusiems, kad čia  – Jūsų antrieji namai, 
puošusiems juos gerais įvertinimais, 
kūrybiniais darbais, savo jaunatvišku 
džiugesiu. 

 
 

Gimnazijos bendruomenė
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MAŽIEJI ABITURIENTAI 

Sparnus skrydžiui pakėlė ne tik abiturientai, bet ir dalis dešimtokų. Jaunoji korespondentė Ema Barkutė kalbėjosi 

su II a,b klasių vadove  Kristina Puzariene.  

Šešeri metai vieni šalia kitų, dešimt metų gražaus, prasmingo, turiningo 

gyvenimo mokykloje. Nuo nedrąsaus vaikiško klausimo „kodėl?“ mano 

auklėtiniai išaugo į ryžtingą ir probleminį: „Kuo tai pagrįsti? Kaip tai įrodyti?“ 

Suaugo, subrendo ir išskleidė gražiausią savo jaunystės žiedą. Smagu, kad 

dauguma II a, b klasės mokinių brangina vieni kitus, moka susitelkti bendram 

tikslui. Jų žingeidumas, entuziazmas, vidinė energija neleido apsnūsti, aptingti ir 

man.   

 Dalyvavimas su auklėtiniais gimnazijos bendruomenės renginiuose 

padėjo geriau pažinti 

vieniems kitus, pamatyti 

stipriąsias ir silpnąsias 

auklėtinių puses. O juos 

mačiau visokius: šokančius, dainuojančius, sportuojančius, piešiančius, 

verkiančius, pykstančius, gražinančius gimnazijos interjerą ir sprendžiančius 

globalinius klausimus moksleivių olimpiadose.  

Smagūs, nuotaikingi, geranoriški, mandagūs – tokie jie, tokie ir išliks 

mano atmintyje. Manau, kad ne visiems auklėtiniams sklandžiai ir be įtampos 

pavyks įveikti likusių trijų darbo metų Olimpą, tačiau auklėtiniams nuoširdžiai 

linkiu, kad kuo sėkmingiau išlaikytų žinių patikrinimą ir džiugiai pasitiktų naują 

rytojų... Sėkmės, Drąsos, Pasitikėjimo savimi linkiu savo mieliems auklėtiniams! 

 

II klasės gimnazistų  laukia nedidelis išbandymas - pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas. 
Sėkmės visiems! 

Jaunoji korespondentė Monika Malinauskaitė   

 

Susipažinkite: naujasis  gimnazijos prezidentas DOVYDAS NOCIUS 

 

Prezidento rinkimus pradėjome planuoti dar prieš du mėnesius, bet jie įvyko tik kovo 

paskutiniąją savaitę. Rezultatai  paskelbti balandžio pirmąją. Gimnazijos mokinių tarybos nariai 

išklausė kandidatų prisistatymus, svarstė ir sprendė, kam šiemet patikėti atsakingas prezidento 

pareigas. Kandidatai buvo du: Dovydas Nocius ir aš. Net nežinau, kas mane pastūmėjo dalyvauti, 

tiesiog  man buvo įdomu,  kiek mokinių mane palaikys, supras ir patikės. Pati savo jėgomis nelabai 

pasitikėjau, bet parašiusi straipsnį apie save, supratau, kad jei ir netapsiu prezidente, gyvenimas 

nesugrius. Juk yra sakoma, kad  „jau laimėjai,  jei bent bandei kautis“.  Labai dėkoju tiems žmogeliukams,  kurie manimi 

tikėjo .  

Prezidento rinkimuose nugalėjo Dovydas. Jis ir tapo mokyklos prezidentu. Sveikiname ir linkime jam naujų idėjų ir 

tikslų įgyvendinimo. Džiaugiuosi turėdama progą jį pakalbinti. 

- Kokios mintys sukosi Tavo galvoje, kai sužinojai, kad esi išrinktas gimnazijos prezidentu? 

Iš tiesų buvau nustebęs, nes nežinojau, kad mokykloje tiek daug mane palaikančių, gerbiančių moksleivių. Neslėpsiu, 

apsidžiaugiau. 

- Ar seniai mąstei apie šį postą, ar tik šiemet kilo spontaniška idėja „noriu ir galiu“? 

Apie tai jau galvojau nuo tada, kai brolis buvo mokyklos prezidentu. Tuomet ir susidomėjau mokyklos reikalais, aktyviau 

ėmiau domėtis viskuo, kas vyksta šioje gimnazijoje.  

- Ar užteks laiko viskam suspėti? 

Yra noras, bus ir laiko. 

- Kas lėmė, kad dabar esi gimnazijos lyderis, prezidentas? 

Tiesą sakant, nežinau, gal tai, kad visada esu draugiškas, noriai bendrauju su visais gimnazijos moksleiviais, stengiuosi 

būti tolerantiškas, pakantus. 

- Ar jau esi suplanavęs kokių nors naujovių, ar tiesiog laikysitės jau esamų tradicijų? 

Naujovių bus, tačiau tegul jos būna staigmena.  

- Kas Tavo mūza – iš kur semiesi idėjų ir energijos? 

Mokytojai, mano šeima, visų palaikymas ir supratimas.  

- Ar Tave domina politika? Gal ateityje norėtum tapti Lietuvos prezidentu? 

Jeigu dabartinėje politikoje nebūtų tiek „juodų žmonių“, gal ir norėčiau. Manau, yra per daug neteisybės ir melo.  

- Kaip manai, kokiomis savybėmis turi pasižymėti mokyklos prezidentas? 

Prezidentas turi būti darbštus, drąsus, pasitikintis savo jėgomis, mokantis išklausyti draugus, kolegas.  

- Ačiū, Dovydai, už nuoširdžius atsakymus. Linkime tokiu ir būti.  
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Jaunoji korespondentė Silvija Ungeitytė  
KAI DAINA – GYVENIMO PALYDOVAS 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos moksleivę Renatą Rimkutę mokyklos 

koridoriuose atpažinti nesunku. Ši nuolat besišypsanti 

mergina mėgsta bendrauti, džiaugtis gyvenimu, 

praturtindama jį įvairiausiomis spalvomis. Jos švelnų 

balsą ir nuostabias melodijas dažnai girdime gimnazijos 

renginiuose. Renata niekada neatsisako padainuoti ir 

miestelio, kaimo bendruomenių šventėse. Tad visiškai 

nesunku buvo ją pakviesti pokalbiui.  

 

- Renata, kada supratai, kad tau norisi dainuoti? Kas 

tave tai paskatino daryti? 

Tada, kai buvau dar visai mažutė. Vos šešerių metukų, 

išėjusi prieš žiūrovus užgiedojau giesmę apie angelėlį 

Mykoliuką. Po savo pirmojo pasirodymo viešumoje, 

sulaukusi tiek daug palaikymo ir paskatinimo iš savo 

kaimelio gyventojų, artimųjų, atsirado noras ir toliau tai 

tęsti.  

 

- Kokias dainas labiausiai patinka dainuoti, 

klausytis? 

Labiausiai patinka dainuoti tokias dainas, kurios atspindi 

mano jausmus, mano mintis. Bet tenka dainuoti visokių 

žanrų dainų, pagal konkursų nustatytus reikalavimus. 

Dėl vieno punkto būsiu nepopuliari, kaip daugelis 

šiuolaikinių atlikėjų dabar daro, bet nemėgstu dainuoti 

užsienietiškų dainų. Kadangi esu lietuvė, tai ir dainuoti 

noriu lietuviškai, juk lietuvių kalba - labai graži kalba. O 

pati klausau labai įvairią muziką, tai priklauso nuo mano 

nuotaikos. Klausau nuo džiazo iki estradinių kūrinių...  

 

- Papasakok apie savo muzikinį kelią. Gal lankai 

muzikos mokyklą?  

Iš mamos prisiminimų, galiu sakyti, jog anksčiau 

pradėjau dainuoti, nei kalbėti... Kaip jau minėjau, pats 

pirmasis koncertas buvo, kai man buvo vos šešeri. Tuo 

metu dar negalėjau įsivaizduoti, kiek svarbi man bus 

muzika... Nuo pat mažų dienų gyvenu muzika. Tada 

tėvai nežiūrėjo į tai rimtai, nes daugelis mano amžiaus 

vaikų norėjo tapti dainininkais, šokėjais ir t.t. Bet kuo 

toliau, tuo labiau jie atkreipdavo į tai dėmesį, kad aš 

nesiliaudama muzikuoju. Dėkoju savo mamai, kuri 

būdama Eglesių kaimo bendruomenės pirmininke,   

 

 

vasaros šventėse leisdavo man dainuoti, išreikšti save. 

Mokykloje nelikau nepastebėta ir savo pirmosios muzikos 

mokytojos Lilijos Jonaitienės. Dažnai prisimenu ją. Pamenu, 

kai su mokytoja važiavome į rajoninį konkursą „Tramtatulį“,  

visas atrankas pavyko atlaikyti ir patekome į Kauną. Tai 

buvo pirmasis mano didysis išėjimas į sceną. Buvo metas, 

kai lankiau Ventos muzikos mokyklą, joje dainavau ir grojau 

smuiku. Šios mokyklos mokytojams esu labai dėkinga, ypač 

vokalo mokytojai Genutei Bučiuvienei, kuriai reikėjo turėti 

daug kantrybės su manimi. Dainavau visur: nuo liaudiškos 

kapelos kolektyvo iki Jazzo ansamblio, dainavau 

visokiausias dainas. Tikriausiai, kaip visiems muzikantams, 

taip ir man, buvo pakilimų ir nuosmukių. Ne visada 

matydavau palaikančius, geranoriškus žvilgsnius, tai 

nepakeldavo ūpo.., bet aš esu stipri, esu ne iš tokių, kur 

greitai pasiduoda, nenusimindavau patyrus nesėkmes. Labai 

džiaugiuosi, jei dainuodama iš visos savo širdies, pasiekiu 

klausytojo širdį, jaučiu, kad jiems patinka. Dėl tokių 

klausytojų, tai aš ir darau. 

 

Ar netrukdo muzika mokslams? Kaip viską suderini? 

Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad netrukdo mokslams, bet jeigu 

nori – viskas yra suderinama ir įmanoma. Tereikia noro, 

tačiau mokslai -  ne mano stiprioji sritis.... Kai lankiau 

muzikos mokyklą, pavydėdavau tiems vaikams, kurie gali 

grįžti iš karto po pamokų ir džiaugtis laisvalaikiu. Aš šituo 

pasimėgauti negalėjau. Važiuodavau tiesiai iš gimnazijos į 

muzikos mokyklą. Būdavo, kad iš ten  tekdavo ir labai vėlai 

grįžti į namus, o grįžus vėlai, nekildavo jokių minčių apie 

namų darbus. Atrodo, muzikos mokykloje dainuoji ar groji ir 

viskas, tačiau, kas ją lankė ar lanko, tikrai supranta, kad 

grįžti labai pavargęs, tarsi „išsunktas“. 

 

Gal galvoti tolimesnį gyvenimą susieti su muzika? 

Mano gyvenimas – muzika. Stengsiuosi viską daryti, kad tik 

pasisektų šioje srityje. Manau svarbiausia atiduoti visą savo 

širdį mylimai veiklai. Jeigu gyvenime nutiktų taip, jog 

rinkčiausi kitą specialybę, tikrai niekada nenustočiau 

dainavusi. Tai tarsi dalis manęs, be kurios aš nebūčiau – aš. 

Galiu šiandien drąsiai pasakyti, kad daina – geriausias mano 

palydovas. 
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Jaunoji korespondentė Ema Barkutė 

Ketvirtokai žengia į aukštesnę pakopą 
 

Kaip greitai bėga laikas... Čia nuaidi rugsėjo 

pirmosios skambutis, čia jis skelbia mokslo metų pabaigą...   

Paskutinis skambutis kiekvienų metų gegužės 

pabaigoje suskamba ne tik dvyliktokams, bet ir ketvirtokams. 

Jie baigia pirmąją savo mokymosi pakopą -  pradinę mokyklą. 

Tik, atrodo, neseniai ketvirtokai nedrąsūs, įsikibę į mamyčių 

rankas, atėjo į pirmąją klasę, o štai jau baigė ketvirtą. Šiandien 

jie gauna pirmą svarbų savo darbo įvertinimą – pradinės 

mokyklos baigimo pažymėjimą. Šiandien jie žengia svarbų 

žingsnį. Gal jis dar ne toks didelis, nedrąsus, tačiau tai pirmas 

žingsnis tolyn nuo vaikystės.  

Ketvirtokų paprašėme prisiminti savo įspūdžius, kai jie 

pirmą kartą peržengė mokyklos slenkstį ir susipažino su savo 

pirmąja mokytoja Jūrate Tupikiene. Vieni moksleiviai net 

neprisiminė tos dienos, kai pirmą kartą peržengė mokyklos 

slenkstį, kiti prisipažino, kad buvo nedrąsu. Kitiems smagu 

buvo, kad  šalia buvo mama ar močiutė, treti iš vis nesijaudino 

ir atėjo vieni – be mamos (oi, kokie drąsuoliai!). Daugelis sakė, 

kad mokykloje iš karto labai patiko. Paklausus, kas labiausiai 

patinka mokykloje, daugelis atsakė, kad mokytoja, nes ji  

 

 

 

 

labai gera ir graži, tiesa, kitiems ji tik graži, bet griežta (kai kuriems 

berniukams ). 

 Nedidelei grupelei mokinių nepatiko, kad reikėjo daug 

skaityti, skaičiuoti, skaityti namuose knygas. Taip pat ketvirtokai 

prisipažino, kad truputį jaudinasi, kad juos penktoje klasėje mokys 

daug mokytojų. Labiausiai bijo istorijos bei matematikos, nes tai 

labai sunkūs mokslai (taip broliai, sesės sakė).   

Mokytojai Jūratei keturi metai prabėgo labai greitai. Pasak 

jos, visi mokiniai buvo geri, draugiški, sportiški.  

Taigi, tiek mokytojai, tiek ketvirtokams bus gaila išsiskirti.  

Geros, šiltos, smagios vasaros visiems, iki susitikimo! 

Štai kokie jie buvo pirmoje klasėje! 

 

 

INTERVIU SU TAMO ADMINISTRATORE  EGLE  ZAVECKIENE 

 

Prieš keletą metų gimnazijoje pradėta naudoti TAMO sistema. Paskirtas atsakingas darbuotojas -  

TAMO administratorius.  Mokslo metų pradžioje jis parengia el. dienyną ir nuolat jį tvarko, prižiūri. Šios 

nelengvos pareigos patikėtos gimnazijos informatikos mokytojai Eglei Zaveckienei. Nors mokytoja labai 

užimta, bet mielai sutiko atsakyti į keletą mums rūpimų klausimų.  

 

 - Įdomu, kokius darbus atlieka TAMO administratorius? Ar daug jų? 

Tamo administratorius paruošia dienyną naujiems mokslo metams, įveda naujus mokinius, išbraukia iš 

sąrašų....ir "gelbėja visus užmarštukus"... tiek mokinius tiek mokytojus... Mano pareiga suteikti ir 

perduoti mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams prisijungimo duomenis, nustatant skirtingas vartotojų teises, pametus 

ar užmiršus suteikti naujus prisijungimo duomenis. Darbo - nemažai. 
- Jūs mokote informatiką, ar tai ir nulėmė, kad atliekate administratoriaus pareigas ? Kuri veikla arčiau širdies – 
administratorės ar mokytojos? 
Nežinau, ar šias pareigas nulėmė informatika...Gal labiau smalsumas... Prieš tai dirbau su kitokiu elektroniniu dienynu... 
Taigi,  pati ir agitavau mokyklos administraciją pasirinkti TAMO... 
- Ar sunku būti TAMO administratore? 
Administratore būti nesunku, tačiau kartais erzina nuolatiniai „užmarštukai“... Jei tas pats pilietis pameta kodus daugiau 
nei tris kartus iš eilės.... 
- Ar TAMO  tobulinamas, keičiamas? 
Tamo nuolat tobulinamas ir keičiamas. Nuo kitų metų dirbsime iš viso su nauja TAMO versija, visi matys pasikeitimus. 
Dienynas nuolat tobulinamas, su juo nuolat lengvėja darbas, atsiranda naujų galimybių tiek mokytojams,  tiek ir 
mokiniams. 

- Ką mėgstate veikti laisvalaikiu?  

Oi,  mano laisvalaikis...lengviau išvardinti tai,  ko nemėgstu - nei tai,  ką mėgstu.... Mėgstu be galo daug dalykų... 

Nemėgstu „tuščio kabojimo“  prie kompiuterio - žaidimų, „sėdėjimo skaipe“ ar „feisbuke“. Man tai yra tik bendravimo 

priemonės tuo atveju, jei nėra galimybės bendrauti tiesiogiai.  

- Ačiū už atsakymus.                                     
      Jaunieji korespondentai 
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Gegužės 15 dieną gimnazijoje tradiciškai organizuota bendruomenės diena „Dėkavonė“. Mokslo metų pabaigtuvių 

šventėje paskelbta, kas nusipelnė pačių garbingiausių titulų, įteikti padėkos raštai ir nominacijos gabiausiems 

gimnazistams, jų mokytojams, tėveliams. Šiemet išdalinta net 10 nominacijų:  

 

Ramūnas Perminas – METŲ GASPADORIUS 

Edvardas Liachauskas – GIMNAZIJOS METRAŠTININKAS 

Nojus Bronušas – METŲ SĖKMINGIAUSIAS DEBIUTAS 

Gražina Karvelienė – GREITOJI PAGALBA MOKYTOJAMS 

Danguolė Dantienė – METŲ KANTRYBĖ 

Ugnė Norkutė, Ugnė Statkutė ir Gabija Kupstytė – METŲ GERUMAS 

Laura Jonaitytė – METŲ PASIEKIMAS 

Ignė Laurynaitė  – METŲ PASIEKIMAS (Jaunučių grupėje) 

Virbickas Vidmantas – MUZIKANTŲ KALVIS 

Keturakių šeima – UŽ RŪPESTĮ GAMTA 

 

Padėkos raštais apdovanotas nemažas būrys moksleivių. Pirmokėlė Eglė Dapšytė apdovanota už knygelių skaitymą, 

Agnė Laurynaitytė (6 klasė) – už aktyvią visuomeninę veiklą, Gabija Lideikytė (6 klasė) – už sportinius pasiekimus, Deimantė 

Janutytė (6 klasė) – už kūrybingumą bei atsakingumą, Ignė Laurynaitė (7 klasė) – už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, 

aktyvią veiklą Šv. Aloyzo ateitininkų kuopoje, Kotryna Narkutė (7 klasė) – už labai gerą mokymąsi, dalyvavimą konkursuose bei 

olimpiadose,  Mindaugas Pundzius (8 klasė) – už aktyvų dalyvavimą gimnazijos renginiuose, Lina Jonaitytė (8 klasė), Agnė 

Bielskytė (8 klasė), Rimantė Kanskinaitė (8 klasė) – už nuolatinę pagalbą klasės vadovei, Laima Anužytė (8 klasė)  – už gerą 

mokymąsi ir pagalbą klasės vadovei, Andželina Rimkutė (I klasė), Mantas Lapėnas (I klasė), Dovydas Kveinys (IV klasė), 

Modesta Gauronskytė (IV klasė) – už aktyvią veiklą Šv. Aloyzo ateitininkų kuopoje,  Karolina Vaikasaitė (II klasė), Sandra 

Jonušaitė (II klasė), Simona Pagojutė (II klasė), Oksana Norbutaitė (II klasė) – už nuolatinę pagalbą klasės vadovei, Ema 

Barkutė (II klasė) – už kruopštumą bei atsakingumą ruošiantis rajoninei rusų kalbos olimpiadai,  Laura Lukošiūtė (III klasė)  – už 

kūrybingumą ir atsakingumą, Raimonda Šukienė (III klasė) – už pagalbą organizuojant klasės renginius, Justina Venckutė (III 

klasė) – už dalyvavimą rusų kalbos olimpiadoje,  Gintarė Darginavičiūtė  (IV klasė),  Laura Bučiūtė (IV klasė),  Laura Jonaitytė 

(IV klasė)  – už išradingumą ir kūrybiškumą, Darius Juškevičius (IV klasė) – už sportinę veiklą. 

Pasidžiaugta moksleiviais, kurie mūsų gimnazijos garbę gynė rajoninėse olimpiadose. Mokyklos direktorius Ramūnas 

Perminas apdovanojo olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus, pasidžiaugė visais mokiniais ir mokytojais, garsinančiais mūsų 

gimnaziją. 

 

Konkursų, olimpiadų nugalėtojai 
 
Ignė Laurynaitė, 7 klasė –  tarptautinis epistolinio rašinio  konkursas - I vieta 

Kotryna Narkutė, 7 klasė –  tarptautinis epistolinio rašinio  konkursas  – III vieta 

Ignė Laurynaitė, 7 klasė  – meninio skaitymo konkursas –  I vieta  

Simas Repšys, IV klasė  –  meninio skaitymo konkursas – II vieta 

Aldas Trijonis, II klasė – fizikos olimpiada – III vieta, geografijos olimpiada – II vieta 

Irmantas Jarutis, II klasė – fizikos olimpiada – II vieta 

Silvija Ungeitytė, II klasė  – fizikos olimpiada – I vieta, biologijos olimpiada – III vieta 

Ieva Ištuganovaitė, III klasė – fizikos olimpiada – III vieta 

Simona Gauronskaitė, III klasė – biologijos olimpiada – I vieta 

Dovydas Nocius, II klasė – chemijos olimpiada – II vieta, technologijų olimpiada – I vieta 

Modesta Radavičiūtė, III klasė – istorijos olimpiada – III vieta 

Henrikas Giedra, Ib klasė  – chemijos olimpiada – III vieta, fizikos olimpiada – II vieta, matematikos olimpiada – I vieta 

Andželina Rimkutė, Ib klasė – matematikos olimpiada – II vieta 

Mantas Lapėnas, Ib klasė – chemijos olimpiada – I vieta, fizikos olimpiada – I vieta 

Deimantė Povilaitytė, IIb klasė – technologijų olimpiada –  I vieta 

Akvilė Kumpytė, 7 klasė – technologijų olimpiada –  II vieta 

Vaida Bielskytė, II b klasė – technologijų olimpiada –   II vieta 

Evelina Bielskytė, 7 klasė – technologijų olimpiada –  III vieta 

Ketvirtokai –  rajoninės kvadrato varžybos  –  III vieta 

Ketvirtokai – konkursas „Sveikuoliai“ – II vieta 

Pradinukų komanda „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ – I vieta 

Pradinukų „Šviesaforo“ rajoninės varžybos – II vieta, zoninės varžybos  – IV vieta 
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SPORTAS 

 

Mokslo metai jau visiškai baigiasi. Dar keletas dienų – ir prasidės visų laukiamos atostogos. Kokiais pasiekimais 

šiais mokslo metais mus džiugino sportininkai?  Išsamią šių mokslo metų sporto apžvalgą parengė kūno 

kulturos mokytojas Regimantas Daunys. 
 
2013 m. rugsėjo 26 d. dalyvavome tradiciniame apskrities bėgime „Simono Daukanto takais“.  Ib klasės mokinė 

Jogailė Kelminskaitė savo amžiaus grupėje užėmė antrą vietą, šeštos klasės mokinė Gabija Lideikytė savo amžiaus 
grupėje užėmė pirmą vietą, o abiturientas  Darius Juškevičius bėgo ilgiausią (8,2 km) distanciją ir savo amžiaus grupėje 
užėmė trečią vietą. 

2013 m. lapkričio 21 d. dalyvavome Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 2001 m. gimimo ir jaunesnių mokinių 
kvadrato varžybose. Jose dalyvavo mūsų gimnazijos mergaičių ir berniukų komandos. Mergaičių komanda užėmė antrą 
vietą, berniukų komanda – trečią vietą tarp rajono bendrojo lavinimo mokyklų. Tarp rajono kaimo vietovių mokyklų abi 
mūsų komandos užėmė pirmąsias vietas.  

2014 m. sausio 11 d. gimnazijos berniukų ir mergaičių komandos dalyvavo Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 
kaimo vietovių mokyklų zoninėse  kvadrato varžybose. Šiose varžybose abi komandos iškovojo antrąsias vietas. 

2014 m. balandžio 24 d. gimnazijos mokiniai laikė Lietuvos Kūno Kultūros Ženklo normatyvus. Lietuvos Kūno 
Kultūros Ženklo normatyvus išlaikė ir atitinkamo laipsnio ženklus gavo 18 gimnazijos mokinių. Du mokiniai buvo 
apdovanoti sidabro ženkleliais, keturi – sidabro su ąžuolo šakele, aštuoni – aukso, trys – aukso su ąžuolo šakele, o 
Juškevičius Darius iškovojo aukščiausią – aukso su ąžuolo vainiku ženklą. 

2014 m. gegužės 8 d. dalyvavome Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio lengvosios atletikos rungčių varžybose. 
Šiose varžybose abiturientas Aleksas Petraitis rutulio stūmimo rungtyje iškovojo antrą, o Renatas Pocevičius – trečią 
vietą. Ib klasės mokinė Jogailė Kelminskaitė 1000 m bėgimo rungtyje užėmė trečią vietą, IIa klasės mokinė Inesa 
Novogreckytė rutulio stūmimo rungtyje – trečią vietą. Mergaičių komanda estafetiniame bėgime 4x100 m užėmė trečią 
vietą. Bendrakomandinėje įskaitoje mergaičių komanda taip pat užėmė trečią vietą. 

 
Sveikiname visus sportininkus,  jų kūno kultūros mokytojus  Birutę Daunienę ir Regimantą Daunį  su pergalėmis 

varžybose.  

Linkime sėkmės siekiant ateinančių pergalių!!! 

 
 

 

 

 

 

Pasaulinės Žemės dienos renginiai. Žemės dienai paminėti gimnazijoje vyko daug įvairių renginių. Pradinių klasių mokiniai 

kėlė inkilėlius, keliavo po Papilės apylinkėse esančius parkus, piešė piešinius gamtos tematika, darė darbelius iš antrinių 

žaliavų, dalyvavo parodoje „Antras daiktų gyvenimas“. Renginių ciklas skirtas Žemės dienai baigėsi netradicine integruota 

geografijos – biologijos pamoka „Protų mūšis. 

 

Pilietiškumo pamoka. Kovo 7dieną gimnazijoje lankėsi  buvęs Švietimo ir mokslo ministras Gintaras Steponavičius. Jis vedė 

netradicinę pilietiškumo ugdymo pamoką, kurioje dalyvavo I – II klasių gimnazistai bei jų  mokytojai.  

 

 

AKIM projektas.  Gimnazijoje startavo AKIM projektas. Kovo 3 dieną vyko aktorės N. Mirončikaitės paskaita „Sceninės kalbos 

ypatumai“, balandžio 3dieną  - susitikimas su rašytoju Rimantu Vanagu, o balandžio 9dieną  - su kompozitore Egidija 

Medekšaite.  

 

Viktorina „Profesijų pasaulyje“. Balandžio 2 dieną 5-6 klasių moksleiviai dalyvavo viktorinoje „Profesijų pasaulyje“. Komandos 

atliko įvairias užduotis: sprendė kryžiažodį, spėliojo profesijas vaizduose, jas vaidino, nurodė žymių žmonių profesijas. Renginio 

pabaigoje komisija apdovanojo komandas. Geriausiai pasirodė komanda „Profesionalai“.  

 

 

Užgavėnės. Užgavėnėms pradinukai ruošėsi iš anksto – piešė, lipdė iš plastilino, gaminosi kaukes, mokėsi dainų ir žaidimų. 

Kraštotyros būrelį lankantys vaikai surišo Morę.  Užgavėnių dieną kartu su  mokytojomis jie vijo žiemą iš kiemo,  prie Ventos 

upės sudegino Morę, kurią pagamino kraštotyros būrelį lankantys vaikai. Jiems talkino muzikos mokytoja Asta Malachauskaitė. 

 

Savaitė be patyčių. Gimnazija dalyvavo veiksmo savaitėje „Be patyčių“. Pradinių klasių mokiniai patys kūrė ir iliustravo 

Draugystės knygą, dalyvavo „Flashmob“ akcijoje. Vyresnieji susitiko su Akmenės rajono savivaldybės vaiko teisių apsaugos  

specialistais, aptarė  patyčių priežastis. 
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Gimnazijos prezidento rinkimai. Prezidento rinkimų rezultatai paskelbti balandžio pirmąją. Dalyvavo 2 kandidatai: Dovydas 
Nocius ir Monika Malinauskaitė. Prezidento rinkimai praėjo sklandžiai, balsų daugiau surinko Dovydas. Jis ir tapo mokyklos 
prezidentu. Savo parašu rezultatus patvirtino mokinių tarybos pirmininkas Vilius Garolis,  sekretorė  Deimantė Pigulevičiūtė ir 
trys narės: Lina Jonaitytė, Danguolė Daukšaitė, Agnė Bielskytė. 

Tyrėjo diena. Balandžio 22 dieną gimnazijoje surengta Tyrėjo diena. Į gimnaziją atvyko mokslininkų komanda su mobilia 

laboratorija. Mokyklos bendruomenei mokslininkai skaitė paskaitas,  pristatė savo daromus tyrimus, kalbėjo apie šių dienų 

aktualiausius mokslinius klausimus.  

      

 

Pirmūnų išvyka. Balandžio 11 dieną gimnazijos pirmūnai  ir aktyviausi mokiniai vyko į Kauną. Lankėsi  Karo muziejuje,  IX 

forte, Velnių muziejuje, „Akropolyje“, dalyvavo Kauno „Žalgirio“ ir Madrido „Realo“ krepšinio rungtynėse.  

 
 

Akcija DAROM 2014. Balandžio 25 dieną gimnazijos moksleiviai kartu su mokytojais prisijungė prie visuotinės akcijos 

„Darom“. Akcijos tikslas - ne tik tvarkyti, švarinti aplinką, bet ir ugdyti meilę gamtai, kurioje gyvename. Klasės tvarkė joms 

paskirtą ir nurodytą tvarkomąją teritoriją. Grėbė pernykštę žolę, lapus, rinko šiukšles. Džiaugiamės, kad nuo mūsų visų 

nuoširdaus darbo aplinka tapo švaresnė ir gražesnė. 

Jurginių šventė. Balandžio 26 dieną Augustaičių malūne vyko Jurginių šventė, kurioje aktyviai dalyvavo ir mūsų gimnazijos 
moksleiviai. Moksleiviai  šoko, sekė sakmes, rideno margučius.  Ypač aktyvūs  buvo pradinių klasių mokinukai.  

 

Konferencija „Daukanto skaitymai“. Gegužės 2 dieną gimnazijos I b klasės moksleiviai Deimantė Pigulevičiūtė,  Jogailė 
Kelminskaitė, Mantas Lapėnas, Henrikas Giedra dalyvavo Kretingos Simono Daukanto pagrindinės mokyklos organizuotoje 
konferencijoje „Daukanto skaitymai“. Konferencijai pasiruošti padėjo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Sigutė Puzarienė.  

 

Renginiai Motinos dienai. Kaip ir kasmet,  Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo ateitininkų kuopos 

nariai  pirmąjį gegužės sekmadienį sveikina visas Papilės miestelio mamas, dalyvaujančias Motinos dieną šv. Mišiose, su 

prasmingiausia  ir žemiškiausia pavasario švente - Motinos diena. Jau prieš mėnesį ateitininkų kambarėlyje virė paruošiamasis 

darbas – kas atvirutes darė, sveikinimo žodžius klijavo, kas saldainius, krepinio popieriaus juosteles vertė spalvingiausiais 

saldžiaviduriais pavasariniais žiedais, kas giesmes repetavo, kas atnašomis ar adoravimo reikalais rūpinosi. 
Šventė „Ačiū, kad esate“. 3b klasės mokiniai gegužės 8 dieną pakvietė mamytes į šventę „Ačiū, kad esate“. Mamas, kurios 

negalėjo ateiti, pavadavo močiutės, tetos, vyresnės seserys. Koncertą vedė trečiokės „varlytės“ Justė ir Kamilė. Vaikai 

pradžiugino viešnias ne tik dainomis, eilėmis, žaidimais, inscenizacijomis, bet ir dovanėlėmis. Mamos buvo maloniai 

nustebintos, kai vaikai po koncerto pakvietė išgerti arbatos ir paragauti pačių mokinių suteptų sumuštinių. 

 

Konkursas „Tramtatulis 2014“. Gegužės 10 dieną Naujosios Akmenės kultūros rūmuose organizuotas teatralizuotas 

renginys „Tramtatulis“, skirtas Lietuvos narystės Europos Sąjungoje 10-mečiui paminėti. Jame dalyvavo ir trys gimnazijos 

kraštotyros būrelio nariai: Justė Jašmontaitė, Neda Kyzikaitė ir Titas Spaičys. Mokiniai žemaitiškai pasekė sakmes iš 

monografijos „Papilė“.  
 
 
Piešinių parodos – konkursai. Piešinių paroda - konkursas „Prisikėlimo laukimo ir Šv. Velykų ryto spalvos“ organizuota 
Papilės šv. Juozapo bažnyčioje. Moksleivių piešiniuose atspindėjo Kristaus gimimas, Prisikėlimas ir tikėjimas.  Gegužės 11 
dieną bažnyčioje pagerbti ir apdovanoti  gražiausių darbų nugalėtojai.  

 
Bendruomenės diena. Mokslo metų pabaigtuvės. Gegužės 15 dieną gimnazijoje tradiciškai organizuota bendruomenės 
diena. Mokslo metų pabaigtuvių šventėje paskelbta, kas nusipelnė pačių garbingiausių titulų, įteikti padėkos raštai ir 
nominacijos gabiausiems gimnazistams, jų mokytojams, tėveliams. 

 
 

 
 

Saugių ir smagių vasaros atostogų!!! 
 

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė: 

Korespondentės: Ema Barkutė, Venanta Bernotaitė, 

Monika Malinauskaitė, Inesa Novogreckytė, Silvija 

Ungeitytė (IIa kl.), Audronė Janavičiūtė (6 kl.) 

Būrelio vadovė Roma Lupeikienė. 

 


