
 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2014 kovas 

    Praėjo gražiausios ir laukiamiausios metų šventės, 

sausis nuteškeno per balas ir šlapią sniegą į praeitį , 

Trys karaliai dovanomis apdalino – atostogos baigėsi, 

vėl kibome į mokslus. Nepastebimai greit prabėgo ir 

trumpiausias metų mėnuo - vasaris.  

Atliktas didelis darbas – įveiktas pirmasis 

mokslo metų pusmetis. Daugumai iš mūsų jis buvo 

sunkus, gal ne taip sekėsi, kaip norėjosi, daugybė namų 

darbų, nuovargis, laiko stoka... Taip jau yra, kad 

vieniems sekasi geriau, kitiems – prasčiau... 

                                    
                                                SVEIKINAME MOKSLO PIRMŪNUS! 

 

Puikiai (10) I pusmetį baigė 3 mokiniai: Mantas Lapėnas – Ib kl., Hendrikas Giedra – Ib kl., Kotryna Narkutė – 7 kl. 

Labai gerai (9-10) I pusmetį baigė 11 mokinių: Bronušas Nojus – 5 kl., Kupstytė Gabija – 5 kl., Statkutė Ugnė – 5 kl., 

Janutytė Deimantė – 6 kl., Novogreckytė Aurelija – 6 kl., Novogreckytė Ema – 6 kl., Songaila Nojus – 6 kl., Laurynaitė 

Ignė– 7 kl., Anužytė Laima – 8 kl., Braukylaitė Rimantė – IIb kl., Sobutaitė Laura – III kl. 
 

Kotryna, Mantas ir Hendrikas mielai savo džiaugsmu sutiko pasidalinti ir su mumis.  
Jūsų I pusmečio rezultatai labai geri. Įdomu, kas Jums padeda pasiekti tokių rezultatų?  
Kotryna (7 kl.) Geras klausimas. Per pamokas stengiuosi klausytis mokytojų aiškinimo, naudotis įvairiais papildomais 
šaltiniais, dažniausiai – internetu.  
Hendrikas (Ib kl.) Kodėl mano rezultatai tokie geri, tikrai negaliu pasakyti. Papildomai nesimokau. Stengiuosi aktyviai 
dalyvauti pamokoje, gerai įsiklausyti, ką kalba mokytojai, įsisavinti mokomąjį dalyką. Namuose sąžiningai atlieku namų 
darbus. 
Mantas (Ib kl.) Nežinau, tiesą sakant, tikrai nežinau. Namie papildomai daug nesimokau, užtenka tiek, kiek per pamokas 
išgirstu. Beje, stengiuosi klausytis, suprasti, įsisavinti temą. Tiesiog man taip gaunasi. Beabejo, visada darau namų 
darbus. 
Kiek laiko tenka ruošti namų darbus?  
Kotryna (7 kl.) Kiekvieną kartą skirtingai, priklausomai nuo to, kiek užduota. Dažniausiai ruošiu nuo pusės valandos iki 
valandos.  
Hendrikas (Ib kl.)  Priklauso nuo to, kiek namų darbų užduota. Dažniausiai  0,5 -2 val., bet pasitaiko, kai tenka ir 3 val. 
padirbėti. 
Mantas (Ib kl.) Namų darbų laikas priklauso nuo jų kiekio. Dažniausiai trunka apie 1 val. Būna, kad ir ilgiau reikia padirbėti, 
ypačtuomet,  kai supuola kelių sunkių pamokų užduotys arba reikia ruoštis kontroliniam darbui. 
O gal dar turite šiaip kokių nors pomėgių?  
Kotryna (7 kl.) Taip, kadangi jau penkerius metus lankau muzikos mokyklą. Labai patinka groti smuiku. Tai mano 
pagrindinis hobis šiuo metu.  
Hendrikas (Ib kl.) Išskirtinių pomėgių neturiu. Kaip ir daugelis mano bendraamžių, mėgstu būti su draugais, užsiimti įdomia 
veikla. Žinoma, mėgstu pasėdėti prie kompiuterio. Kartais net per ilgai . 
Mantas (Ib kl.) Žinoma, kaip ir kiekvienas paauglys, aš taip pat mėgstu pasėdėti prie kompiuterio, tačiau nesu 
kompiuterinių žaidimų „fanatikas“. Laisvalaikiu žaidžiu krepšinį, t.y. kiekvieną dieną, nes lankau krepšinio treniruotes 
Naujojoje Akmenėje. Patinka žaisti tinklinį, stalo tenisą. Esu labai užimtas, todėl mažai laiko belieka bendravimui su 
draugais. Viską stengiuosi suderinti ir kol kas man tai pavyksta. 
Kokių patarimų duotumėte kitiems mokiniams, kad pagerėtų jų mokymosi rezultatai?  
Kotryna (7 kl.) Kiekvienas mokinys turi nuspręsti, koks mokymosi būdas jam geriausias. Svarbiausia, manau, yra 
nekalbėti per pamokas, nors tai tikrai nelengvas uždavinys. 
Hendrikas (Ib kl.) Kažkokių „stebuklingų“ patarimų neturiu. Paprasčiausiai, manau, norint geriau mokytis, reikia pačiam to 
norėti. Būtinai reikia įdėmiai klausytis per pamokas mokytojo aiškinimo, klausyti patarimų ir , beabejo, namuose atlikti 
namų darbus. Jei tai padarytų visi mokiniai, manau, rezultatai būtų  žymiai geresni. 
Mantas (Ib kl.) Jei nori gerai mokytis, tereikia atidžiai klausytis, ką aiškina mokytojai, ruošti namų darbus, susikaupti ir 
įdėmiai klausytis mokytojo aiškinimo pamokų metu. Stengtis nekalbėti per pamoką, nors pats tai mėgstu , net labai... 
Dar labai svarbu siekti tobulėjimo visose srityse.  
Ačiū už nuoširdžius atsakymus, gal jie tikrai paskatins ir kitus siekti geresnių rezultatų. 

Šiame numeryje 

skaitykite: 

*Pirmūnų interviu. 
*Konkursai, olimpiados. 
*Valstybinių švenčių 
minėjimas. 
*Profesinis pasirengimas. 
*Mokinių kūryba. 
*Švenčių atgarsiai. 
*AKIM – gimnazijoje. 

 



 

 
SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS! 

 

MŪSŲ MOKINIŲ LAIMĖJIMAI KONKURSUOSE, OLIMPIADOSE 
Tarytum sniegas (kurio taip deramai ir nesulaukėme) iš dangaus pabiro olimpiados – informatikos, chemijos, lietuvių 

kalbos, dailės, geografijos, istorijos, technologijų, anglų, rusų... Mokslo metams persiritus į antrąją pusę, pavasariop, jau 

galima pasidžiaugti  rezultatais, pasiektais įvairiose olimpiadose, konkursuose.  

 

SVEIKINAME MOKINIUS IR JŲ MOKYTOJUS! 
 

 Rajono meninio skaitymo konkursas. Ignė Laurynaitė (7 kl.) - I vieta (mokyt. R. Liachauskienė), Simas Repšys 
(IV kl.) -  II vieta (mokyt. S. Puzarienė).  

 Tarptautinis epistolinio rašinio  konkursas. Ignė Laurynaitė (7 kl.) - I vieta, Kotryna Narkutė (7 kl.) -  III vieta 
(mokyt. R. Liachauskienė). 

 Biologijos olimpiada. Simona Gauronskaitė (IV kl.) - I vieta, Silvija Ungeitytė (IIa kl.) - III vieta (mokyt. Ž. 

Barkuvienė). 

 Fizikos olimpiada. Mantas Lapėnas (Ib kl.) – I vieta, Hendrikas Giedra (Ib kl.) – II vieta, Silvija Ungeitytė (IIa 
kl.) – I vieta, Irmantas Jarutis (IIa kl.) – II vieta, Aldas Trišonis (IIa kl.)  – III vieta, Ieva Ištugonovaitė (III kl.) – 
III vieta (mokyt. V. Grigelienė). 

 Chemijos olimpiada. Mantas Lapėnas (Ib kl.) – I vieta, Hendrikas Giedra (Ib kl.) – III vieta (mokyt. G. Kuodienė). 

 Istorijos olimpiada. Laura Jonaitytė (IV kl.) – I vieta, Modesta Radavičiūtė (III kl.) – III vieta,  (mokyt. R. 
Žąsytienė). 

 Matematikos olimpiada. Hendrikas Giedra (Ib kl.) – I vieta, Andželina Rimkutė (Ib kl.) – II vieta (mokyt. A. 
Vaičekauskienė). 

 Rusų kalbos meninio skaitymo konkursas. Venckutė Justina (III kl.)  – I vieta (mokyt. G. Pundziuvienė). 

 Technologijų olimpiada. Dovydas Nocius (IIb kl.) – I vieta (mokyt. V.Rimkus), Deimantė Povilaitytė (IIb kl.) – I 
vieta, Vaida Bielskytė (IIb kl.) – II vieta, Akvilė Kumpytė (7 kl.) – II vieta, Evelina Bielskytė (7 kl.) – III vieta 

(mokyt. D. Sakalauskienė).  

 

Silvija Ungeitytė, jaunoji korespondentė 

 

MENINIO ŽODŽIO PAKYLĖTI... 

Džiugu, kad meninio žodžio mylėtojų gretos 

mūsų gimnazijoje nemažėja, kad kasmet vis 

išgirstami nauji autoriai ir jų kūriniai.  

Šiemet gimnazijos meninio skaitymo 

konkurse varžėsi  18   mokinių.  Nugalėtojais tapo 

septintokė Ignė Laurynaitė (mokytoja R. 

Liachauskienė) ir abiturientas Simas Repšys 

(mokytoja S. Puzarienė). Garbingas antrąsias  vietas 

užėmė šeštokė D. Janutytė ir H. Giedra, Ib kl., 

penktokė D. Damonskytė ir K. Klimaitė, III kl., 

pasidalino trečiąsias vietas.  

Pirmųjų vietų laimėtojai atstovavo mūsų 
gimnazijai rajono Meninio skaitymo konkurse, 
skirtame paminėti lietuvių literatūros pradininko 
Kristijono Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. 5-8 
kl. grupėje laurete tapo mūsų gimnazijos atstovė Ignė 
Laurynaitė (7 kl.) , o vyresniųjų grupėje gerai 
pasirodė abiturientas Simas Repšys. 

Vasario 16-osios išvakarėse, Akmenės 
gimnazijoje septintokė Ignė Laurynaitė dalyvavo 
regioniniame meninio skaitymo konkurse. Ji 
atstovavo mūsų rajonui. Ignė skaitė H. Radausko 
eilėraštį ,,Gėlė ir vėjas“ ir K. Donelaičio „Metų“ 
ištrauką apie lakštingalą. Ir visai nesvarbu, kad Ignė 
šį sykį prizinės vietos nelaimėjo. Svarbu ne laimėti, o 
dalyvauti. 

Dėkojame Jums, esate ŠAUNUOLIAI! 

 



 

MES TĖVYNĘ MYLIM 

Audronė Janavičiūtė, jaunoji korespondentė 

 

PAMINĖTA LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA 

Sausio 13-ąją mūsų gimnazija, kaip 

dauguma šalies mokyklų, dalyvavo pilietinėje akcijoje 

„Atmintis gyva, nes liudija“. Pilietinė akcija skirta 

prisiminti ir paminėti prieš 23 metus Lietuvos piliečių 

vieningą siekį apginti atkurtos valstybės 

nepriklausomybę.  Nuo 8 val. ryto languose degė 

žvakutės, buvo prisiminti ir pagerbti žuvusieji už 

Lietuvos laisvę. Vėliau aktų salėje vyko integruota 

istorijos, užsienio kalbų pamoka Laisvės gynėjų 

dienos minėjimui. 

Ema Barkutė, jaunoji korespondentė 

 

VALSTYBINIŲ ŠVENČIŲ MINĖJIMAS 
Vasario 16 – oji, Kovo 11- oji daugeliui mūsų, mūsų 
tėvams ar proseneliams – Lietuvos valstybės  
atkūrimo šventė, suteikusi galimybę atgimti lietuvių 
tautai.  

Vasario 16 –ąją pasirašytas nepaprastai svarbus 
dokumentas – NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTAS, kuris 
skelbė, kad atstatoma nepriklausoma, demokratiniais 
pamatais sutvarkyta Lietuvos valstybė. Tad kalbėti ir 
dainuoti apie laisvę, nepriklausomybę susirinkome į 
integruotą istorijos ir  lietuvių kalbos pamoką, kurią 
vedė mokytojos Sigutė Puzarienė ir Kristina 
Puzarienė. Abiturientai pasakojo apie sunkų Lietuvos 
kelią į nepriklausomybę, dėstė kokią Lietuvą ruošiasi 
kurti jie patys. Stebėjome Renato ir Lauryno puikiai  

 
vaidinamą ištrauką iš Justino Marcinkevičiaus dramos 
,,Mindaugas“, klausėmės penktokų ir šeštokų atliekamų 
lietuvių liaudies dainų. Kiekvienam iš mūsų ši diena yra 
svarbi ir reikšminga.  
Ką apie Vasario 16 - ąją galvoja mūsų gimnazijos 
mokiniai, mokytojai? Štai kelios mintys.   

„Šią dieną galime pavadinti tiesiog nedarbo diena, valstybės 

švente arba netgi mūsų gimtadieniu. Vasario 16 –oji – tautos 

šventė, o tautą sudarome mes, piliečiai. Tądien pasirašytas 

Nepriklausomybės aktas paskelbė Lietuvą nepriklausoma, 

laisva ir savarankiška. Prašviesėjimas sukaustytoje Lietuvos 

istorijoje...Man vasario 16-oji – laisvės diena, be kurios 

šiandien negalėčiau kalbėti savo gimtąja kalba, negalėčiau 

džiaugtis savo krašto kultūra. Ši diena man suteikia 

nepriklausomą gyvenimą, yra mano laisvės diena.“ 

                                Simona Gauronskaitė, III kl. 

*** 

 „Man ir daugeliui lietuvių Vasario 16-oji – labai reikšminga 

šventė, kuria mes parodome, kad žinome, mylime ir 

gerbiame savo šalies praeitį. Tai pagrindas, kuris vienija 

žmones, kovojusius už laisvą ir nepriklausomą Lietuvą. Tai 

tarsi stebuklas, per kurį atgimė Lietuvos valstybė. Ši diena 

man asocijuojasi su laisve ir garbe. Su laisve, nes tą dieną 

pasirašytas Nepriklausomybės aktas, kuris nurodė kelią į 

laisvą Lietuvą, o su garbe, nes tą dieną minime tautos 

didvyrius, patriotus, prisimename tradicijas.“ 

Ema Barkutė IIa kl. 

*** 

„Tai ypatinga diena Lietuvos istorijoje. Tai diena, kai Lietuva 

išsivadavo iš ją kausčiusios Rusijos gniaužtų ir iškovojo 

galimybę siekti geresnio gyvenimo bei šviesesnio rytojaus 

ateities kartoms. Ši diena man simbolizuoja Lietuvos ryžtą, 

pasiaukojimą ir drąsą. Ji man padovanojo galimybę mokytis, 

džiaugtis gyvenimu. Vasario 16 – oji svarbi ne tik lietuviams, 

kurie gyvena Lietuvoje, bet ir visiems tautiečiams, 

išsivarsčiusiems po visą pasaulį. Daug praradome gindami 

savo valstybę, bet daug ir gavome. Pats brangiausias turtas 

– NEPRIKLAUSOMYBĖ.“ 

Irmantas Jarutis IIa kl. 

*** 

 „Kas yra Lietuvos valstybė ir ką jai reiškia vasario 16-ąją 

priimtas Lietuvos nepriklausomybės aktas, dažnai kalbame 

per istorijos pamokas, ypač artėjant šiai datai. Jų metu su 

mokiniais diskutuojame apie visą valstybės susikūrimo 

laikotarpį, apie jos praeitį ir istorijos kelią, apie tai, ką reiškia 

mums nepriklausomybė, kuo kiekvienas galime prisidėti prie 

jos kūrimo,  kaip pasireiškia meilė ir pagarba savo valstybei. 

Pamąstymų šiomis temomis būna įvairių. Vieni suvokia ir 

labai aiškiai išdėsto mintis, kitiems tai visiškai neįdomi tema.“ 

 

Kristina Puzarienė, istorijos mokytoja 

*** 

„Laisvę ir nepriklausomybę reikia saugoti ir branginti. 

Priminsiu Antano Maceinos žodžius: „Nepriklausomybė 

tautoje laikosi herojiškais tautos narių valios žingsniais. 

Todėl herojiškos kovos yra ne tik tada, kai tauta nori įgyti 

Nepriklausomybę, bet ir tada, kai tauta nori ją išlaikyti ir 

apginti”. 

Andžela  Raustienė, bibliotekininkė 



 

 
MOKINIŲ KŪRYBA

Laura Lukošiūtė III kl. 

 

MIELA LIETUVA,  

 

Suteikei progą gyventi laisvai, 

Už laisvę kovojai narsiai. 

Gynei nuo priešų mus atkakliai, 

Ir neleidai suklupt, kaip prieš tai. 

Mes ėjom drąsiai, kovojom sunkiai, 

Tad esam laisvi ir dabar. 

Atėjo šviesi ir saulėta diena, 

Diena, kai mes stipresni. 

Ir kalbą, ir laisvę davei, 

Esam dėkingi už tai. 

Nenuleisim mes rankų, kovosim toliau, 

Ir stiprinsim šalį savaip. 

Už kraštovaizdį gražų, už laisvę gyvent, 

Lenkiamės mes Tau žemai. 

Ilgai Tu kentėjai, ilgai Tu verkei, 

Esam dėkingi ir už tai. 

Tik dėl tavęs, dėl noro apginti, 

Užaugo tiek daug milžinų. 

Viskas dabar jau kitaip, 

Ačiū Tau, Lietuva, už tai! 

 

*** 

 

 

 

 

Dėkojame mokiniams ir šių minčių įkvėpėjai - lietuvių 

kalbos mokytojai Jolantai Juozilaitienei. 

 

 

 

 

Dovydas Nocius, IIb kl. 

 

KOVA 

 

Prie Baltijos jūros smėlėtų krantų, 

Nutilo mūs Motinos balsas garsus. 

Pradingo daina, ta gimtoji kalba, 

Išnyko viltis, garbė. Sutema... 

 

Mūs Motinos balsas nutilo visai, 

Kovoti dėl laisvės miškan nuėjai. 

Kiek šūvių tą naktį girdėjos tenai, 

Kai krito narsūs lietuvių kariai. 

 

Išaušo vėl rytas šviesus ir gražus, 

Suskambo vėl Motinos balsas stiprus. 

Laisvi. Stiprūs. Nenugalimi. 

Lietuviai, mes esam širdy. 

 

Silvija Ungeitytė, IIa kl.  

 

TROŠKIMAS 

 

Tekyla paukštis virš dangaus, 

Teleidžias saulė be lietaus. 

Te mylimo mirtis žmogaus, 

Neskaudina daugiau - 

Ir taip jau visko per daug. 

Te ašaros kulka nešluosto, 

Te meilės užuojauta neglosto. 

Te džiaugsmo liūdesys negrobsto, 

Te pyktis būna be jokio mosto, 

Te šiluma širdy tik noksta. 

 

Silvija Ungeitytė, IIa kl.    

Ištrauka iš rašinio „Žmogus savo gyvenimo kalvis“ 

 

 Paklausiu dar kartą, tik šįkart nuoširdžiai: ar verta? Ar verta dėl laisvės palikti jaukų ir šiltą mylimų žmonių lizdą, 

kad vėliau, galbūt visą gyvenimą, man niekas neberūpėtų ir nebereikėtų niekuo rūpintis? Ar verta palikti užmarštyje 

mamos pasakas prieš miegą, jos šiltus ir nuoširdžius apkabinimus, jos švelnius paguodos žodžius pasielgus ne taip? Ji 

leido man klysti, gal ne tiek daug, kiek norėjau. Ji visada vedė mane teisingu keliu, net pati to nepajusdama. Tad ar galiu 

ją kaltinti?  Ji nesuprato, kad man sunku. Sunku būti įspraustai tarp keturių siaurų sienų, žinant, kad ant tavęs tuoj 

sutrupės lubos, o išėjimo nėra. Išsigebėjimo durų - taip pat. 

Pagaliau supratau viską: save, aplinkinius. Supratau, kodėl tiek metų daužiau tas neregimas, vis labiau 

bespaudžiančias sienas savo širdyje.  

 Buvo gera įkvėpti šviežaus ir gaivaus galimybių oro, bet dabar vėl noriu sugrįžti. Sugrįžti ir apsistatyti saugančiom 

sienom, galbūt ne tokiom ankštom ir storom kaip anksčiau. Juk aš ne beprotė, tokių savotiškų tramdomųjų marškinių man  

nereikia. O ir nebe tokia maža, kad uždegusi degtuką viską sudeginčiau: savo laimę, šeimą ir ateitį. 

 Aš neatsisakysiu savo pasirinkimo laisvės, tiesiog galbūt nebe taip aršiai už ją kovosiu. Visiems plaukiant 

pasroviui aš nebeeisiu priešais. Bet ir nestovėsiu sustingusi viduryje - tai būtų baisiau už viską. 

 Galbūt šiandien aš ir nesprendžiu, ką  valgysiu pietums, į kokią pamoką eisiu po šios, bet nejaugi tai taip svarbu? 

Kartais gera, kai kas nors už tave priima sunkų sprendimą. Kartais reikia, kad šalia tavęs būtų ramstis, kai tau labiausiai jo 

trūksta. Nereikia bijoti spręsti, tačiau kartais reikia pasitikėti. Žmonės mane mokys visko, bet aš pati pasirinksiu, ko reikia 

man. Tegul jie kol kas pabūna mano gyvenimo kalviais, tačiau aš jokiu būdu neleisiu jiems manęs užvaldyti. Vėliau, kai 

ateis laikas, aš pati perimsiu šį vaidmenį. Perimsiu jį kaip estafetę ir nebesigręžiodama bėgsiu tolyn. Su niekuo 

nesipykdama, neprarasdama artimiausių žmonių ir kurdama naują – tik savo sprendimų ir klaidų kupiną – ateitį. 



 

MOKINIŲ KŪRYBA

EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSAS 

Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas rengiamas jau nuo 1971-ųjų. Lietuvoje šį konkursą organizuoja 
AB Lietuvos paštas kartu su Lietuvos mokinių informavimo ir techninės kūrybos centru. Šiame tarptautiniame epistolinio 
rašinio konkurse  ryžosi dalyvauti ir mūsų gimnazijos moksleivės Ignė ir Kotryna. Jos rašė laiškus tema: „Kokią įtaką mūsų 
gyvenimui daro muzika". Rajono vertinimo komisija I-ąją vietą skyrė mūsų gimnazijos septintokės Ignės Laurynaitės 
rašiniui, o septintokės Kotrynos Narkutės laiškui paskirta III-ioji vieta. Mergaičių darbai išsiųsti į Vilnių – į respublikinį turą. 
Abi laimėtojas konsultavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Liachauskienė.  
 

 
Ignė Laurynaitė, 7 kl. moksleivė 

 

 

Sveikas, senasis drauguži Ąžuole, 

Menininkas gali milijonams parodyti tai,  

kas vyksta vieno žmogaus širdyje, ir vienam atskleisti tai, 

ko pilna visos žmonijos širdis.                                                         

                                                               (D.Šostakovičius) 

 

Linksmindamas žmones, prisiminiau tave, savo seną  vaikystės bičiulį, ir zylių paštu 

nusprendžiau nusiųsti laišką tau.  Kadaise labai gerai pažinojai žaliagarbanį klevą. Dabar 

turėtume susipažinti iš naujo. Aš – senas smuikas, bet tikiuosi, jog tu vis dar tebestovi miške, 

apsuptas daugybės kaimynų, pasipuošusių tetulės šalnos nerta skara. Atsimenu rūsčiąsias 

žiemos linksmybes. Pametę šiltas  kepures, abu glaudėmės prie mylimosios Eglės. Jos laibos, 

sniegu apgaubtos šakos elegantiškumu neprilygo net pasipūtėlei Liepai. Vėjavaikis kovas ir 

dabar primena ant tavo didingos galvos įsitaisiusius  paukštelius. Giedoriai kasryt lepino mano 

ausį linksmais tarškesiais. Manau, jog pameni tą dieną, kai piktos  rankos mus išskyrė… Likimas 

nunešė mane į seną kaimą… 

Naujoje gyvenvietėje susiradau draugų. Prabusdavau ne nuo  pašėlusių saulės zuikučių 

šokių, o nuo skardaus  gaidžio solo.  Rytą skaidrino ant šakų nutūpusios Dievo karvytės. Jos linksmai kuteno  dar jauną mano 

žievę ir šnabždėjo tylų mormorando. Popiet mane apsupdavo ratelis vaikų, kurie visus jausmus išliedavo apsikabinę tvirtą mano 

kamieną. Jų dainos primindavo mišką, kuriame grybautojai niūniuodavo paprastas daineles. Lietinga diena džiugino išradingu 

lietaus lašelių stakato... Saulę kartu lydėjome su  keletu įsimylėjėlių, visi svaigome nuo lakštingalų smuikų. Saulei užmerkus 

akis,  apšviestas milijonų dangaus žibintų ir klausydamas lengvų bei švelnių plaštakių lopšinių, užmigdavau. Tačiau mišku 

kvepiantys sapnai neleido pamiršti jūsų... 

Žiemą prie kaimynės Eglės susirinkę žmonės giedodavo  giesmes, kurios kiekvieno širdyje pažadindavo kalėdinę 

dvasią. Linksmas vieversėlių allegro budindavo artojus iš žiemos miego. Kalamų dalgių varpai lyg bažnyčion kviesdavo visus į 

šienapjūtę. Aštraus pjautuvo pakirstas rugys pakvipdavo duona ant šeimynos stalo. Visus darbus lydėjo daina – linksma, 

džiaugsminga, graudi... Armonikos ir dūdelės melodija  skambėdavo linksmose  vakaruškose  prie laužo, pasibaigus dienos 

darbams. Ugnies liežuviai šnibždėdavo paslaptingas  ir užburiančias pasakas, kurios visus nunešdavo į vaikystės dienas... 

Vieną rytą atsibudau ne nuo gaidžio arijų, o nuo trankaus mašinų ir statybų roko... Tą dieną likau visiškai vienas  

didelėje asfalto dykumoje. Visi kaimynai buvo iškeldinti, o vabzdžiai ir giesmininkai jau nebedžiugino skambiais ansambliais. 

Miestas augo, plėtėsi ne dienomis, o valandomis. Žmonės  nutilo, niūrių gatvių nedžiugino skambios dainos.  Sušalusį kamieną 

šildžiau tik prisiminimais... Dabar visą harmoniją pakeitė chaosas. Gatvėse viešpatavo nedarni garsų kakofonija... 

  Saulei nespėjus sušildyti įšalusios Žemės, šaižus pjūklų Requiem panardino mane į gilią tamsą... Nubudau 

nesuprasdamas kas esu, bet žinojau, kad vėl esu ne vienas. Pažįstamas sakų kvapas išdavė, jog bičiulė Eglė šalia – iš 

mudviejų buvo padarytas grakštus smuikas. Naujam gyvenimui buvome prikelti vardan muzikos... 

Nuo šiol šeimininko pirštams suvirpinus stygas, liejasi nuostabios, užburiančios melodijos, kuriomis pasakojame 

klausytojams apie mūsų spalvingus išgyvenimus,  lakštingalas, laužus, šienapjūtę ir amžiną meilę...Muziką, kurią kažkada 

esame  girdėję, stengiamės  perteikti žmonėms ir priversti jų širdis minutei atsikvėpti  ir pajusti mišku dvelkiančias melodijas... 

Tave supa gamta. Muziką kuria paukščiai, lietus, gyvūnai... Smuiko melodijas iš bejausmių natų kuria kompozitoriai, 

tačiau kad natos virstų melodija, širdyje turi gimti meilė ir džiaugsmas. Kurdamas meną, visuomet prisimenu tave ir galvoju apie 

gamtos melodijas... Tačiau kiekvienas klausytojas džiaugsmą, meilę, gyvenimą  ir muziką supranta savaip...  

Muzikos dėka su Egle radome tikrąją meilę, pamatėme pasaulį tokį, kokio anksčiau nepažinojome, išvydome daug 

nematytų akių, pajutome sielos pilnatvę... Tikiuosi, jog lakštingalų, vieversių ir vėtrų dainose girdi ir mūsų smuiko melodijas... 

                                                                                                                                  

   Su meile. Tavo Klevas 

 



 

MOKINIŲ KŪRYBA

                                                                                                                  
Kotryna Narkutė, 7 kl. moksleivė                                         

Mielas mano smuike, 
 

aš Tau pabandysiu papasakoti, kokią vietą mano gyvenime užima muzika. Tai 
darysiu pašnibždomis ir labai garsiai, kad išgirstum mano širdies muziką... Būk 
kantrus ir išklausyk.  
           Kiekviena mano gyvenimo diena prasideda nuo įkyrios žadintuvo 
melodijos. Net nespėjus išsiropšti iš lovos mano ausis pasiekia ne visai rišlus, 
tačiau ausiai jau puikiai pažįstamas mamos, kuri nuo ankstyvo ryto 
šeimininkauja virtuvėje, niūniavimas. Su mama keliaujant į mokyklą 
automobilyje radijas niekada nenutyla. Melodijas girdžiu ir mokykloje: muzikos 
kabinete kažkas tyliai skambina pianinu, jam antrina būgnai. Pro mane praeina  
gimnazistai, laikantys rankose  mobiliuosius telefonus, iš kurių sklinda 
populiariausios dainos. Galų gale... skambutis į pamoką – ar galiu tai pavadinti 
muzika? Galbūt...   

Įvairūs muzikos garsai mane lydi ne tik gimnazijoje. Juk po 
pamokų skubu į kitą – muzikos – mokyklą, kurioje draugaudama su Tavimi ir mokausi griežti. Kaskart pravėrus 
duris girdisi muzikinių instrumentų skleidžiamų garsų painiava: griežia Tavo giminaičiai styginiai, dunda, bilda 
mušamieji, trimituoja pučiamieji, gaudžia klavišiniai. Su manimi visada kartu keliauji Tu, mano ištikimas drauge, 
gyvenantis ir miegantis dėkle. Turi Tu ir kaimyną – stryką, pagamintą iš medienos ir arklio ašutų. Kai juo 
braukiu per stygas, Tu virpini orą išgaudamas  įvairias melodijas, kurios kartais būna ramios, tylios, 
migdančios, švelnios, o kartais garsios, gergždžiančios. 

Pameni,  pats įdomiausias mano patirtas nuotykis buvo pirmasis koncertas tamsią žiemą šaltoje, 
tačiau malonių ir artimų draugų bei giminaičių pripildytoje salėje. Juk abu  nekantraudami laukėme savo 
iškvietimo. Tau, mielas smuike,  pasirodymai ir koncertai – kasdienė duona, man – rankas ir kojas krečiantis 
drebulys, smegenų „užtemimai“ ir dar baisesni dalykai... O, ne! Kviečia mane. Jaučiuosi lyg eidama pragaran. 
Tačiau malonūs žiūrovų plojimai padrąsino, aš mirktelėjau Tau ir pradėjau griežti. Staiga lyg žaibas būtų 
trenkęs – pajutau lengvumą, malonumą ir įsijaučiau. Mačiau padrąsinančias mamos akis. Nuskambėjo 
paskutiniai fortepijono akordai. Viskas... Kelias sekundes buvau lyg išskridusi. Pamačiau į viršų pakeltą 
specialybės mokytojos nykštį. Salė plojo. Įžvelgiau sveikinančią solfedžio mokytojos šypseną. Nulipus nuo 
scenos  draugai smuikininkai mane pagyrė. Aš paglosčiau Tave ir pasakiau:„ Tu –  mano sėkmės paslaptis ir 
raktas į muzikos pasaulį“.  

Tuomet į tą pasaulį žvelgiau pro mažą rakto skylutę. Sunkiu darbu nusipelniau stebuklingo 
raktelio, kuris padėjo atrakinti akimis nematomo, bet tokio nepakartojamo muzikos  pasaulio duris. Ką gi man 
suteikė muzika? Visa, kas geriausia – nuostabius prisiminimus, nuoširdžius draugus, smagias akimirkas 
repeticijų metu. Juk kiti mano bendraamžiai, atrodo, nieko  nenutuokia, ką reiškia keisti itališki žodžiai vivo, 
allegro, ritenuto, largo, andante, poco... Sužinojau daug naujų, man anksčiau negirdėtų žanrų: bliuzas, 
džiazas, country muzika, rokas, repas. Prie jų dar galėčiau priskirti ir sakralinę muziką.  Pamenu, kai ruošėmės 
sakralinės muzikos festivaliui, klasės draugai manęs paklausė: kas gi ta sakralinė muzika? Džiaugiausi, jog 
dabar jie žino, jog šio muzikos žanro kūriniai dažniausiai atliekami bažnyčioje ir skiriami Dievui. Laimėjus I-ojo 
laipsnio diplomą šiame festivalyje džiūgavo visa gimnazija, o mūsų ansamblį apėmė pergalės euforija ir 
uždegė naujiems siekiams.  

Toli gražu ne visas mano kelias į muzikos pasaulį rožėm klotas. Buvo keletas silpnumo akimirkų,  
kai norėjau viską mesti. Bet tuomet pagalvojau: net ir garsiausi kompozitoriai yra patyrę nesėkmių. Kaip reikėjo 
jaustis Liudvikui van Bethovenui, kuris vaikystėje buvo mušamas tėvo, nes buvo reikalaujama kuo daugiau 
groti ir tapti panašiam į visiems puikiai žinomą kompozitorių Mocartą? Bet turbūt baisiausias likimo mestas 
išbandymas Bethovenui buvo apkurtimas. Daugiau kaip dvidešimt metų jis kūrė pusiau apkurtęs. Garsiojo 
Bethoveno kūrinio – Penktosios simfonijos – pradžia visiems primena negailestingą likimą, beldžiantį į garsaus 
kompozitoriaus duris. 

Nesvarbu, kokio kompozitoriaus kūrinį klausyčiau, kokio žanro jis būtų, kokia kalba  jis skambėtų,  
manau, jog dabar suvokiu kūrinio esmę, nes muzika yra universali  viso pasaulio žmonių kalba. O šiame 
nelengvame kelyje į muzikos pasaulį aš drąsiai galiu pasikliauti Tavimi,  mano ištikimas smuike. 

                                                                                                                                 
      Bendrakeleivė Kotryna 



 

MŪSŲ DIENOS KAIP ŠVENTĖ 

Jaunųjų korespondentų informacija 
 

Ach, tas Šv. Valentinas... 
Manoma, kad Šv. Valentinas buvo Romos vyskupas, 

kuris gyveno II a. Tuometinis Romos imperatorius Klaudijus 
II buvo išleidęs įsakymą, draudžiantį tuoktis. Šitaip jis siekė, 
kad kuo daugiau vyrų eitų kariauti ir gintų imperiją nuo 
išorinės agresijos ir vidinės netvarkos. Imperatorius manė, 
kad vedę vyrai yra emociškai labiau prisirišę prie savo 
šeimų, todėl negali būti geri kariai. Vyskupas Valentinas, 
matydamas jaunų žmonių skausmą, juos sutuokdavo 
slapčia. Klaudijus II išgirdęs apie tokį vyskupo elgesį, jį 
suėmė ir uždarė į kalėjimą, kur vasario 14 d. Valentinas buvo 
nubaustas mirtimi. Po kiek laiko Valentinas buvo paskelbtas 
šventuoju. 

Lietuvoje ši šventė yra labai nesena – ji švenčiama 
tik po nepriklausomybės atgavimo 1990 m.  

Valentino dieną kasmet švenčiame mūsų gimnazijoje. Šiemet šią dieną  moksleiviai ir mokytojai rinkosi į šventinį 
renginį, kurį suorganizavo saviraiškos būrelio nariai, vadovaujami psichologės Daivos Skirienės. Gražūs žodžiai ir eilės 
skambėjo iš vedėjų Ievos ir Nojaus lūpų, dainas apie meilę atliko mokytojo Vidmanto Virbicko ugdytiniai: Renata, Renatas, 
Mindaugas, Viktorija, Deimantė. Dalyviai atsakinėjo į vedėjų šmaikščius klausimus, pokštavo. Kiek neįprastai apie meilę 
kalbėjo abiturientai, pristatę programą „Kitas“. Smagus buvo „TV pagalbos“ (Kamilė ir Emilija, III  kl.) apsilankymas.   

Tikimės, kad Valentino diena atnešė į mok  yklą dar daugiau meilės.             



ŠIM-TA-DIE-NIS! 
Šimtadienis - gražiausia, jaunatviškiausia ir linksmiausia mokyklos šventė. Tai reiškia, kad mokytis abiturientams teliko tik 
šimtas dienų. Jų nuotaika tiek prieš šią šventę, tiek jos metu buvo pakili. Štai su kokiomis mintimis jie pasitiko šimtadienį.  

„Šimtadienio laukiu jau nuo praėjusių metų. Labai įdomu, ką paruoš 

vienuoliktokai. Tikiuosi, bus smagu.“ 

,,Vienuoliktokai gali sugalvoti įvairių šunybių. Labai jau smalsu, kas gi bus... “ 

„Labai laukiam, ypač vakarėlio.“ 

,,Kažkokia jaudinanti, bet kartu ir pakili nuotaika...“ 

„Labai laukiame, nes tai būna staigmenų kupinas renginys.“ 

„Man tai baisu net pagalvoti, kad jau beliko 100 dienų. Labai gaila bus palikti 

mokyklą.“ 

„Jaučiu bus linksma, viena ausim girdėjau...“ 

„Susimąstau, kad dvylika metų taip greitai prabėgo, beliko 100 dienų, graudu.“ 

 

     
                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abiturientams šimtadienis – šventė, kuri tarsi kaip tiksinti bomba primena apie artėjančius 

egzaminus. Atrodo šimtas dienų – ilgas laiko tarpsnis, per kurį dar gali daug kas pasikeisti.  
Nesikeis tik tai, kad brandos egzaminai vis labiau ir labiau lips ant kulnų!



 

PROFESINIS ŠVIETIMAS 

Ema Barkutė, jaunoji korespondentė 

 

PUIKI IR NAUDINGA IŠVYKA 
 

Nelengva savarankiškai apsispręsti, kokią 

specialybę rinktis. Todėl vasario 7 dieną gausus 

mūsų gimnazijos II-IV klasių mokinių būrys lankėsi 

Lietuvos parodų ir kongresų centro LITEXPO 

parodoje „Studijos 2014“.  Čia dalyvavo profesinės 

mokyklos, kolegijos, Lietuvos bei užsienio 

universitetai ir kolegijos, neformalaus švietimo ir 

papildomo ugdymo įstaigos. Prie stendų dirbantys 

konsultantai mus maloniai supažindino su studijų 

Lietuvoje ir užsienyje pasiūla, su stojimo tvarka, 

studijų, karjeros planavimo galimybėmis ir 

naujovėmis, su karjeros ir verslo perspektyvomis.   

Dėkojame išvyką suorganizavusiai karjeros 

ugdymo koordinatorei V.Perminienei, mokytojoms – 

A.Raustienei, R. Lupeikienei, K. Puzarienei. 

JIE SUGRĮŽO 
Jie - tai mūsų gimnazijos buvę abiturientai. 

Studentai sugrįžo į gimnaziją pasidalinti įspūdžiais iš 

pirmosios savo sesijos ir  mokymosi aukštosiose 

mokyklose patirtimi . Gimnazijos bendruomenė 

džiaugėsi  jais - suaugusiais, besidalinančiais 

brandžiomis mintimis.  

Tikimės, jog buvusiųjų abiturientų patirtys 

padės lengviau surasti savo gyvenimo kelią ir 

dabartiniams mūsų gimnazistams.  

 

PLANUOKIME SAVO KARJERĄ 
 

Gimnazijoje karjeros ugdymą koordinuoja Pradinio 

ugdymo skyriaus vedėja Vilija Perminienė. Teisė 

konsultuoti suteikta psichologei Daivai Skirienei. 

Karjeros ugdymo darbo grupėje dirba soc. pedagogė 

Kristina Pigulevičienė, bibliotekininkė Andžela 

Raustienė, istorijos mokytoja Kristina Puzarienė. 

Gimnazijos karjeros ugdymo koordinatorė Vilija 

Perminienė sutiko pasidalinti mintimis apie jaunų 

žmonių profesijos pasirinkimą.  

 

Žmogus karjerą pradeda baigus mokyklą, kodėl 

jau dabar, mokantis mokykloje, jau kalbama apie 

karjerą, būsimą darbą?  

Paprastai dar vaikystėje būdami galvojame, kuo  

būsime užaugę. Labai svarbu, kad kuo anksčiau 

susivoktumėte, kokią profesiją rinksitės. Reikia 

atkreipti dėmesį,  kokių žinių prireiks studijose.   

 

Kaip susigaudyti savo pomėgiuose? Kokią įtaką 

jie gali turėti būsimai profesijai? 

Kiekvienas žmogus turi atrasti save. Todėl, dar 

mokantis gimnazijoje, reikia stengtis save išbandyti 

įvairiose veiklose: būreliuose, klubuose, įvairiuose 

užsiėmimuose.  

 

Kaip, Jūsų nuomone, reikėtų rinktis profesiją? 

Apie ką pirmiausia reikia pagalvoti? 

Visų pirma – paties norai, gebėjimai. Bet dabar 

renkamės daugiau ne ką norime dirbti, bet žiūrėdami, 

ar pavyks įsidarbinti. Liūdna, bet tokia realybė. 

 

Ar būsimai profesijai turi įtakos norai? 

Tikrai turi.  Žinoma, reikia nebijoti išklausyti tėvų, 

mokytojų, draugų patarimų. Dažnai mes patys 

nepastebime savo gebėjimų, o juk  iš šalies geriau 

matosi. Bet pagrindinis sprendimas turi būti paties 

besirenkančiojo.  

 

Iš kur žinoti, kokią profesiją geriausia pasirinkti? 

Šiais laikais reiktų sekti darbo galimybių pasiūlą ir 

derinti juos su savo norais. Jei jau žinote, kokią 

profesiją rinksitės, domėkitės kokios mokyklos, 

kolegijos ar universitetai rengia tokius specialistus, 

kokius egzaminus reikia išlaikyti, kad įstotum. Kokios 

įsidarbinimo perspektyvos. Tuomet visomis išgalėmis 

siekti savo tikslo. 

 

Aš labai mėgstu fotografuoti. Ar mano tėvai 

turėtų lavinti šį mano pomėgį? Kaip manote, ar 

man tai gali padėti renkantis profesiją? 

Tikrai taip. Gal būsite žymus fotomenininkas, kaip 

neseniai mokykloje lankęsis Ričardas Dailidė. 

 

Dėkojame už nuoširdžius atsakymus, patarimus.  

 



 

ŽURNALISTINIS TYRIMAS 

 

Inesa Novogreckytė,  jaunoji korespondentė 

 
Tikriausiai nėra pasaulyje žmogaus, kuris nežinotų socialinio tinklalapio ,,Facebook“. Tai pats 
populiariausias tinklalapis, kuriame žmonės susitinka pabendrauti, pasidalinti naujienomis iš visos 
pasaulio. Gimnazijos korespondentai pasidomėjo kaip šiuo socialiniu tinklalapiu yra susidomėję 
mūsų gimnazijos moksleiviai, mokytojai.  
Gal ,,Facebook‘as“ jau tapo priklausomybe? 

 
Socialinė pedagogė Kristina: „Facebook'as“ nėra pats svarbiausias dalykas meno gyvenime. Turiu susikūrusi savo 
profilį, tačiau į jį užsuku, tarkim, porą kartų per savaitę. Man jis reikalingas tam, kad galėčiau nemokamai bendrauti su 
užsienyje gyvenančiais draugais. Dar viena mėgstamiausia veikla šiame socialiniame tinkle - įvairių rankdarbių idėjų 
paieška (mezgimo, nėrimo raštai ir pan.) 
Pradinio ugdymo ir pagalbos mokiniui skyriaus vedėja Vilija: „Facebook'as“ man – informacijos šaltinis: pakalbu su 
draugais, ieškau receptų, perskaitau naujienas. 
Specialioji pedagogė Roma: kažkur skaičiau, kad „Facebook'o“ vartotojus galima suskirstyti į tam tikras kategorijas: 
visiškai nesinaudojantys juo, stebėtojai, kurie labiau stebi kitus, nei patys apie save informuoja, dalyviai, kurie saikingai 
kelia nuotraukas, rašo, komentuoja ir „pamišėliai“, kurie komentuoja praktiškai kiekvieną nuotrauką, fotografuoja suteptus 
sumuštinius, giriasi kiekvienu pirkiniu ar pan. Aš priklausau saikingiems „Facebook'o“ vartotojams, bet  geriau stengiuosi 
bendrauti realybėje. 

Moksleiviai: „Aš nesu priklausoma nuo šio socialinio tinklapio.....Dažnai įsijungiu, net nežinau kodėl, ir palieku. Jis 

naudingas tuo, kad galiu bendrauti su giminėmis užsienyje. Gal ir esu truputį priklausoma nuo jo “ 

„Nėra labai svarbus. Dažniausiai ieškau kokių vaizdo klipų ar šiaip kokių įdomybių.“ 

„Tik susirašinėjimui su draugais. Manu, kad tai bereikalingas laiko švaistymas. “ 

„Prisipažinsiu, kad net pamuokas ruošdama nuo jo nenuleidžiu akių. Mama mane vadina net  „Facebook'o ligone.“ 
 
Taigi nors ir vertiname „Facebook‘ą“, nepraraskime realaus bendravimo, nes socialiniame tinkle neapkabinsi 
draugo, neišgirsi mylimo balso, nestebėsi žvaigždžių, nesimaudysi upėje… O tokie dalykai juk neįkainojami. 

 

Vitalija Guobienė, muzikos mokytoja 

 

KAS DAR NEGIRDĖJO APIE „GAMĄ“? 
 

Su ansambliu „Gama“ dirbu antri metai. Mergaičių skaičius ansamblyje 

svyruoja. Liko tos, kurios nori ir nebijo dirbti (nors būna visko). Aš jas 

stengiuosi visada suprasti (patikėkite-nelengva). Merginos paauglės ir 

jų  jausmai, emocijos  verda kaip kunkuliuojančiame puode. 

Dalyvavome Šaukėnų sakralinės muzikos festivalyje "Skrisk, giesmele". 

Dalyvauti  paskatino pagrindinio ir neformaliojo skyriaus vedėja Kristina 

Dorofejienė. Ji buvo užmezgusi draugystę su Šaukėnų Vlado Pūtvio - 

Putvinskio vidurine mokykla. Nusprendžiau, kad reikėtų 

sudalyvauti  šiame festivalyje, nes merginos jau seniai norėjo kur nors 

pasirodyti. Tai buvo gera proga mums išvykti ir padainuoti. Festivalyje 

dalyvavo dauguma 

kolektyvų iš įvairių 

Kelmės rajono menų 

mokyklų, todėl mes 

nelabai tikėjome savo jėgomis (patirties dalyvauti festivaliuose 

neturėjome). Aplinka, kuri vyravo Šaukėnų kultūros namuose ir 

mokykloje buvo labai jauki, nuoširdi. Mokyklos direktorius A. Armalis 

mus labai svetingai pasitiko ir ragino nebijoti, o drąsiai lipti ant scenos 

ir dainuoti . Tai mergaitėms davė pasitikėjimo savimi. Užlipusios ant 

scenos mergaitės padarė viską, ką buvome suplanavusios. Kolektyvų 

buvo labai stiprių, tad mes nesitikėjome užimti prizinę vietą. Manau, 

kad ne kūrinių sudėtingumu ir net ne balsų darnumu, o 

nuoširdumu  laimėjome pirmą vietą savo kategorijoje. Mergaitės buvo 

pagirtos kompetetingos komisijos. Už puikią mergaičių aprangą savo ir 

mergaičių vardu dėkojame gimnazijos administracijai. AČIŪ. 

 



 

PROJEKTAI 

A. Raustienė, bibliotekininkė 

 
Projektas „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“ 

AKIM - tai Lietuvos meno kūrėjų asociacijos inicijuotas projektas, į kurį įsitraukė ir 
mūsų gimnazija. Šio projekto tikslas – mokyklų bendruomenių atskirties nuo kultūros 
proceso mažinimas. Gimnazijoje jau vyko trys šio projekto veiklos. Gimnazijoje 
svečiavosi tarptautinių konkursų laureatė pianistė Inga Maknavičienė ir renginių 
režisierė, aktorė  Virginija Kochanskytė. Viešnios pristatė programą „V.Kudirka – 
žmogus misterija“.   

Antrasis susitikimas vyko su  garsiu fotomenininku 
Ričardu Dailide. Mokiniams jis pasakojo apie 

fotografijos ypatumus, įvairovę, istoriją. Pabaigoje fotomenininkas surengė viktoriną, o 
labiausiai išmanančius apie fotografiją apdovanojo savo autorinėmis knygomis.  

Kovo 3 d. gimnazijoje lankėsi ir teorinę pamoką 
„Sceninės kalbos ypatumai“ vedė  Šiaulių dramos 
teatro aktorė ir režisierė Nijolė Mirončikaitė – 
Timinskienė. Penktus metus skaičiuosiantis serialas „Naisių vasara“ jau spėjo suburti 
nemažą gerbėjų ratą ir tarp mūsų gimnazijos mokinių.  Mokinai ne tik nekantriai laukė 
susitikimo su aktore, bet ir įdėmiai klausėsi bei dalyvavo pamokoje. 

Ateityje dar laukia susitikimas su kompozitore Egidija Medekšaite. Ji kompiuteriu kuria 

muziką animaciniams filmams ir grafiniams vaizdiniams. Kompozitorė gimnazistams 

pristatys  kūrybines dirbtuves „Kaip garsas kuria animaciją“. Taip pat su nekantrumu 

laukiame rašytojo, žurnalisto, keliautojo Rimanto Vanago pamokos „Kūrybinė rašytojo komandiruotė“.  

 

A. Raustienė, bibliotekininkė 

NAUJOS KNYGOS  
Nuolatiniai Papilės Simono Daukanto gimnazijos bibliotekos mecenatai Jonas ir Laima 

Šalčiai šiais metais mūsų gimnazijos skaityklos knygų lentynas papildė naujomis 

knygomis bei periodiniais leidiniais „The nathional geographic magazine“. Esame  

nuoširdžiai  dėkingi už nuolatinę paramą. 
 

Jaunųjų korespondentų informacija         
NE UŽ KALNŲ – VELYKOS! 

Velykos – sena, gilias tradicijas turinti gėrio 

pergalės prieš blogį šventė. Senovės lietuviams tai buvo didžioji pavasario 

šventė, kuri dabar atitinka krikščionių Velykas.  

Krikščionys naujai pažvelgė į Velykų simboliką – jie akcentavo naujos 

gyvybės atsiradimą ir atgimimą. Velykų stalą puošiantis margutis labiausiai 

apipintas pasakojimais ir legendomis. Pagal vieną iš jų ant žemės nukritę 

Kristaus kraujo lašai suakmenėjo ir įgavo kiaušinio pavidalą. Karštos Dievo 

Motinos ašaros ant jų paliko puikių raštų formas. Kita legenda byloja: šventoji 

Marija Magdalena Romos imperatoriui atnešė paprastą kiaušinį kaip 

nepaprasto įvykio – Kristaus Prisikėlimo simbolį. Imperatorius nepatikėjo jos 

žodžiais. Ir staiga jo akyse pasitvirtino Kristaus Prisikėlimo stebuklas – 

kiaušinis paraudonavo… 

Pagrindinis Velykų šventės simbolis – margutis. Senovėje tikėta, kad dažytas kiaušinis yra sakralus, turintis 

magiškos galios, jame telkiasi kosminė kūrybos galia, gebanti pratęsti gyvybę žemėje. Margutis – gyvybės, vaisingumo, 

derlingumo, gamtos atgimimo simbolis.  

 
Gražių artėjančių švenčių visiems linki jaunieji gimnazijos korespondentai! 

 
„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė:  

Ema Barkutė (IIa kl.), Venanta Bernotaitė (IIa kl.), Monika Malinauskaitė (IIa kl.), Inesa Novogreckytė (IIa kl.),  Silvija 

Ungeitytė (IIa kl.), Audronė Janavičiūtė (6kl.). Būrelio vadovė Roma Lupeikienė. 


