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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2015  gruodis 

       Sveiki, mieli skaitytojai. Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos „Daukantiečių žodis“ ir vėl sveikinasi su jumis. Mokslo 
metai jau įsibėgėjo: gimnazijos pirmokėliai jau sutvirtėjo, ūgtelėjo, 
pramoko skaityti, o abiturientams laiko trūksta vis labiau – juk tiek 
daug dar nenuveiktų darbų, neišmoktų pamokų. Jie vis dar eina 
ieškojimų keliu, siekdami kuo geresnių rezultatų, skubėdami, 
kartais dar klysdami. 

Už lango – žiema, paspaudė pirmasis šaltukas ir žemę 
nuklojo pirmasis  sniegas. Kiek džiaugsmo vaikams! Puiki 
galimybė išbėgti į lauką ir nulipdyti sniego senį, pasivažinėti 

rogutėmis, ištraukti ir nuvalyti apdulkėjusias slides ir taip smagiai nusileisti nuo kalnelio! Džiaugiamės ne tik 
atėjusia žiema, bet ir gimnazijoje vykusiomis šventėmis bei mokinių pasiekimais: šiemet savo garbingą 
dvidešimties metų gimtadienį šventė Papilės Simono Daukanto gimnazijos ateitininkų organizacija, o šaulių 
organizacija paminėjo savo pirmųjų darbo metų sukaktį. Dvi gimnazijos mokinės – Deimantė Pigulevičiūtė (III 
kl.) ir Lina Jonaitytė (IIb kl.) – buvo apdovanotos rašinio konkurse „Rašau merui“, I gimnazijos klasės mokines 
Eveliną, Gerdą ir Kotryną aplankė sėkmė verslo ir idėjų konkurse – jos tapo nugalėtojomis ir užėmė I – ąją 
vietą.  Šiemet gimnazijoje buvo vykdomas projektas „Gyvensi sveikai – būsi sveikas“ skatino mūsų gimnazijos 
mokinius ir mokytojus kuo daugiau judėti, prisiminti sveikos mitybos principus ir nuolatos šypsotis.  

Šypsotis verčia ir artėjantys  Naujieji metai, ir žinoma, prasidėjusios atostogos. Mūsų vaizduotę jau 
audrina kepamų pyragų kvapas, žalia eglutė papuošta tokiais mielais ir nuostabiai gražiais žaisliukais. Tad mūsų 
gimnazijos „Daukantiečių žodis“Naujųjų metų proga sveikina ir linki Jums visiems džiaugsmo ir vilties, 
kantrybės ir gerų darbų. 

Redakcijo žodis 
  

 
ŠV. ALOYZO ATEITININKŲ KUOPOS 20 METŲ JUBILIEJINIS PADĖKOS SUSIBŪRIMAS  

 
     Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos Šv. 
Aloyzo ateitininkų kuopa 
2015-ųjų metų spalio 
mėnesį  pasitiko savo 20-ąjį 
rudenį. Spalio 17 dieną  12 
val. ateitininkų šventė 
prasidėjo Papilės Šv. 
Juozapo bažnyčioje Šv. 
Mišiomis, kurias aukojo 
kuopos Dvasios vadas 
klebonas Jonas Jucys. Šalia 
papilėniškių kuopos 
vėliavos, perrištos Garbės 
juosta „Inteligentiškumas“ 
ir Garbės sargyboje 
saugomos vėliavininko 
studento Mariaus Griciaus 
bei sesių, buvusių 
pirmininkių Simonos ir 
Aistės Gauronskaičių, 
išsirikiavo atvykusių 
bičiulių ateitininkų iš 
Viekšnių, Telšių, Gargždų, 
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Kaltinėnų, Ukrinų vėliavos. Po Šv. Mišių iškilminga ateitininkų, parapijiečių, tėvų ir svečių eisena žygiavo į 
Papilės Simono Daukanto gimnaziją, kur aktų salėje vyko antroji ateitininkų jubiliejinio susibūrimo 
„Dėkingumas“ dalis. 

     Nuoširdžius ir šiltus sveikinimo žodžius ateitininkams tarė parapijos klebonas Jonas Jucys, Akmenės 
rajono savivaldybės mero pavaduotojas, senas kuopos bičiulis gerbiamas Apolinaras Nicius, iš Vilniaus 
atvykusi žurnalo „Ateitis“ redaktorė Reda Sopranaitė, Žemaitijos vietovės valdybos ateitininkų pirmininkas, AF 
tarybos narys Paulius Auryla, Papilės senjorų klubo „Atgaiva“ pirmininkė Janina Strigūnienė, ateitininkas 
pedagogas( tikimės, kad ir būsimos kuopos įkūrėjas bei globėjas) Andrius Buivydas. Kuopos pirmininkė Ignė 
Laurynaitė perskaitė ir atsiųstus sveikinimus iš AF pirmininko, teisės mokslų daktaro Vaidoto Vaičaičio, 
kuopos draugų iš Danijos, Norvegijos, kitų  šalies miestų.  Ypač malonūs Papilės ateitininkams buvo gimnazijos 
direktoriaus Ramūno Permino sveikinimai, mat pirmasis susitikimas, prasidėjęs kuopos 10-ojo jubiliejaus metu, 
šiandien jau priminė apie gerbiamo direktoriaus 10-ąjį  jo darbo gimnazijoje rudenį ir gražiais pasiekimais 
papuošė darnaus darbinio ateitininkų ir gimnazijos vadovo tandemo sukaktį. Gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja bei ateitininko Žilvino mama Kristina Dorofėjienė ne tik sveikino, bet prasitarė apie svarią kuopos 
įtaką ne vien sūnaus, o ir jos pačios gyvenime. Papilės bendruomenės, ateitininkų tėvelių, senelių vardu 
ateitininkus sveikino, jiems dėkojo trijų ateitininkių mama Dovilė Joniškienė, dvi dukras kuopai „pardavusi“ 
Gražina Gauronskienė, tris anūkus ateitininkams „dovanojusi“ Marija Lapėnienė ir daugelis kitų malonių 
svečių. Šv. Aloyzo kuopos šventės vedantieji MAS nariai Mantas Lapėnas ir Jogailė Kelminskaitė pakvietė 
tylos minute pagerbti tuos kuopos Dvasios vadus, narius ir jų tėvelius, kurie šią šventę stebėjo jau iš  aukštybių, 
įpareigojo bičiulius ateitininkus padėti jubiliejines padėkos žvakes ant kuopos įkūrėjo klebono Vytauto Skipario 
ir kuopos Dvasios vado klebono Aloyzo Oranto kapų Vėžaičiuose ir Kelmėje. Kuopos nariai visiems svečiams 
dovanojo kuopos jubiliejinį medalį, padėkos vaškinę žvakutę, savo rankomis padarytą darbelį. Labai malonu 
buvo klausytis atvykusių bičiulių ateitininkų sveikinimų bei gauti daugybę dovanų – iš Kaltinėnų, Telšių, 
Ukrinų, Viekšnių, Gargždų ir netgi iš gimstančios kuopos Kruopiuose. Sugraudino ateitininkų, dabartinių 
sendraugių – jau pačių tapusių mamomis bei tėčiais- prasmingi, laiko ir gyvenimo patikrinti žodžiai, nusakę, 
kokią reikšmę jiems visiems davė ir tebeduoda buvimas kuopoje, kokias nemokamas pamokas jie čia gavo.  O 
Papilės ateitininkai vis kvietė tuos žmones – tėvelius, senelius, mecenatus, gimnazijos darbuotojus, kitus 
geradarius, kurių dėka kuopa įsikūrė, aktyviai veikė ir gyvuoja iki šiol- kvietė į sceną  ir dėkojo. 
Susirinkusiesiems malonias akimirkas priminė du kuopos narius ir gyvenimą įamžinę kuopos geradario E. 
Liachausko sukurti filmukai: „Kuopai 10 “ ir „Kuopai 20“. Todėl ateitininkų  globėja ir pasakė, jog ji nepasakos 
Šv. Aloyzo kuopos istorija, nes visi jos nariai, visi čia susirinkę ir yra istorija – gyvoji kuopos istorija. Kadrų 
dėka buvo galima tik palyginti, kaip išaugo ir keitėsi organizacijos nariai, kaip visi puikiai gyveno, lyg būtų 
viena didelė ir mylinti šeima. Šventės dalyviams ir svečiams muzikinius sveikinimus dovanojo kuopos nariai.  
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Akordeonu grojo JAS narė Austėja Nociūtė ir Kauno VDU Muzikos akademijos studentė Viktorija 

Nociūtė, smukeliu griežė „kuopos  anūkas“- buvusių pirmininkų Raimondos ir Gedimino sūnus Benediktas, 
pritariant gitarai savo dainą susirinkusiems dovanojo  ateitininkė Kauno VDU Muzikos akademijos džiazinio 
dainavimo studentė Lina Rovaitė. Programos pabaigoje kuopos globėja į sceną kvietė  kuopos „šaknis“ -  
senuosius kuopos narius, dėkojo jiems. Gražiu atžalynu galėjo džiaugtis ne tik kuopos globėja, bet ir gimnazijos 
direktorius – juk tai mūsų bendruomenės buvę vaikai, dabartiniai teisininkai, gydytojai, ūkininkai, direktoriai, 
menininkai, ekonomistai, pedagogai- mamos ir tėčiai su savo atžalomis, studentai, tą gražų spalio šeštadienį, 
tarytum į gimtą lizdą suskridę paukščiai iš visos Lietuvos, kai kas net grįžęs iš užsienio.  Vėliau prie jų 
prisijungė jaunučiai, moksleiviai, o visiems sustojus – pakvietė svarbiausius ir seniausius ateitininkus – ponus iš 
Amerikos, kurie papildė Papilės kuopą pernai, sendraugius Laimą ir Joną Šalčius. Ponia Laima prisiminė 
pirmąją pažintį su Papilės ateitininkais, pasidžiaugė, jog ateitininkijos dėka jie su ponu Jonu susipažino ir tapo 
šeima ( juo labiau, kad Papilės kuopoje taip pat dominuoja ateitininkiškos šeimos),  ponas Jonas pajuokavo, kad 
jų šeimos bendras ateitininkijos stažas jau 118 metų. Padėkos šventės oficialiąją dalį vainikavo kuopos vyrų 
pradėta ir visų bendrai padainuota daina „Aš pasėjau ąžuolą“. 

      Linksmiausia jubiliejinio susibūrimo dalis prasidėjo gimnazijos sporto salėje, kur laukė šventiškai 
papuoštos sienos, vaišėmis nukrauti stalai, o viduryje salės – didžiulis jubiliejinis tortas. Visų susirinkusiųjų 
sugiedotas „Palaimink, Viešpatie, mus...“,  uždegtos jubiliejinės žvakės ir mokytojo Vidmanto Virbicko 
nuskambėjęs „Ilgiausių metų...“ paskelbė linksmybių pradžią. Vaišinosi visi – tėveliai, kurie praturtino stalus ne 
tik savo skruzdėlynais, šakočiais, bet ir naminės giros ąsočiais, svečiai, mažyliai... Norintieji galėjo pavartyti 
ateitininkų albumus, paskaityti publikacijas, parašyti laišką ar sveikinimą, surasti save nuotraukose, pabendrauti 
su senokai nematytu bičiuliu, pasidalinti prisiminimais, pašokti tradicinį ateitininkų „Kepė boba blynus“, .... 
sugrįžti vėl ... į kuopos gyvenimą, iš kur niekada ir nebuvo išėję.  

 
Genovaitė Pundziuvienė, šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja 

 

RAŠINIO KONKURSO “RAŠAU  MERUI” DALYVĖS DARBAS 
 

Gerbiamas Mere, 
 
Labai džiaugiuosi, kad galiu rašyti šį laišką. Esu Lina, Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

gimnazistė. Per lietuvių kalbos pamoką mokytoja paragino dalyvauti konkurse „Rašau merui“. Pagalvojusi 
nusprendžiau Jums parašyti ir pasidalinti savo mintimis, rūpesčiais, kurie slegia ne tik mane, mano 
bendraamžius, bet ir daugelį Papilės gyventojų. Tikiuosi, kad kai kurios problemos atkreips Jūsų dėmesį ir 
padėsite jas išspręsti. 

Pirmiausia norėčiau 
pasidžiaugti, kad gyvenu Papilės 
miestelyje, kuris kiekvieną dieną vis 
gražėja. Miestelio aikštė, gatvės yra 
labai tvarkingos, vakarais nebaisu 
vaikščioti, nes miestelio centras 
apšviestas, ir tai labai džiugina. Smagu, 
kad be Simono Daukanto muziejaus, 
paminklo Papilėje atsirado dar vienas 
traukos objektas. Pavasarį ant Ventos 
kranto atidarytas apžvalgos bokštas 
privilioja labai daug lankytojų. 
Kiekvienas papilėniškis taip pat 
nevengia, o tarp jų ir aš, atvesti savo 
giminaičių ar draugų pasigrožėti 
atsiveriančia apylinkių panorama. 
Žvalgantis po gimtąsias apylinkes, 
apima džiaugsmas, nes regiu nuostabią 
gamtą, Ventos vingį, tvarkingą ir mielą 
miestelį. Bet, kai nuo įkvepiančio 
peizažo nuleidžiu akis į bokšto 
turėklus, apima gėda ir apmaudas, ne 
mediniai turėklai jau yra išmarginti 
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inicialais žmonių, kurie nevertina, netausoja kitų triūso. Tokių žmonių pėdsakų galima aptikti ir vaikštant 
Ventos pakrantėmis – jos nusėtos plastikiniais maišeliais, buteliais, pakuotėmis, skardinėmis... Liūdna, kad 
žvejai, poilsiautojai, plaukiantys baidarėmis, palieka po savęs šitokią netvarką. Suprantu, kad visų žmonių 
neperauklėsime, bet šią problemą, manau, padėtų išspręsti įrengtos poilsiavietės, kuriose būtų šiukšlinės, 
laužavietės, kur poilsiautojai, plaukiantys baidarėmis, bei žvejai galėtų pailsėti ir palikti šiukšles. Tikiu, kad 
pamažu daugiau atsirastų žmonių, mėgstančių grožį, tvarką, kultūringą poilsį. Būtų labai gera, kad ne tik aš, bet 
ir visi Papilės gyventojai, svečiai galėtų grožėti miesteliu ne tik užkopę į bokštą, bet ir vaikščiodami Ventos 
upės pakrantėmis. 

Pažvelgus iš arčiau, matosi ir daugiau skaudžių problemų. Viena iš jų yra tokia, jog jaunam 
žmogui Papilės miestelyje nėra ką veikti. Jis grįžta namo, atlieka skirtas užduotis, o po poros valandų jau 
Ventos pakrantėse „tuština butelius“ arba sėdi prie kompiuterio ekrano. Žinoma, mūsų gimnazijoje yra būrelių, 
visai neseniai įsikūrė šaulių organizacija, senas tradicijas turi ateitininkų kuopa, berniukai noriai lanko krepšinio 
ir tinklinio būrelius, tačiau nemažai popamokinės veiklos užsiėmimų mokiniai nenori lankyti, nes neįdomu. Kita 
jau seniai egzistuojanti problema – mokiniai, gyvenantys kaimuose, visai negali lankyti būrelių, nes paskutinis 
autobusas išvyksta po septynių pamokų, būtent tada prasideda papildomi užsiėmimai. Ką daryti? Manau, reikėtų 
apklausti mokinius, kokių būrelių norėtų, ir į jų norus atsižvelgti. (Žinau, kad berniukai labai norėtų lankyti 
futbolo, o mergaitės dramos, rankdarbių būrelius, bet, deja, tokios galimybės kol kas neturi). Kitą problemą taip 
pat, manau, įmanoma išspręsti. Išsiaiškinus, kiek mokinių lankytų būrelius, mokykliniai autobusai bent kartą per 
savaitę galėtų išvežioti mokinius į namus vėliau. Jei atsirastų naujų būrelių, kurie sudomintų vaikus, ir būtų 
suderintas autobusų važiavimo grafikas, galbūt tuomet būtų mažiau netvarkos upės pakrantėse, išnyktų noras 
išraižyti savo inicialus suoliukuose, mediniuose turėkluose. 

Noriu su Jumis pasidalinti viena savo svajone. Nors nelabai tikiu, kad ji gali išsipildyti, bet juk 
svajoti niekas nedraudžia. O gal... Papilėje yra parkas, kuriame auga sena penkiolikos kamienų liepa. Kartais čia 
vyksta miestelio šventės. Tačiau daugiau jame nėra ką veikti. Mano svajonėse šis parkas gyvas – vaikai jame 
supasi sūpuoklėse, paaugliai ir suaugusieji karstosi po medžius, skrieja lynu virš Ventos upės į kitą krantą ir 
atgal, seneliai šnekučiuojasi ant suoliukų, prižiūri mylimus anūkėlius. Turistai ir mūsų svečiai čia taip pat 
smagiai praleistų dieną. Visas parkas skambėtų nuo žmonių juoko, klegesio... 

Tikiuosi, kad mano laiškas Jus sudomins ir padės geriau pažinti Papilės gyventojų problemas ir 
svajones. Sėkmės Jums dirbant įdomų ir atsakingą darbą.  

 
                 II b klasės mokinė Lina Jonaitytė 

 

RAŠINIO KONKURSO “RAŠAU LAIŠKĄ MERUI” DALYVĖS DARBAS 
 

Gerbiamas Mere, 
 

              Džiaugiuosi, jog šis konkursas organizuojamas jau nebe pirmus metus. Smagu, jog kiekvienas gali 
parašyti laišką pačiam Akmenės rajono Merui, kartu pasiūlyti savo idėjas. Esu veikli Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos trečios gimnazijos klasės mokinė, atstovauju gimnazijos bei mokinių tarybai. Rašau Jums, nes noriu 
pateikti savo mintis, kurios galėtų būti įgyvendintos norint prisidėti prie jaukesnės, patogesnės bei gražesnės 
Papilės miestelio aplinkos kūrimo, prie Akmenės krašto gerovės. 
               Visų pirma norėčiau pasirūpinti pėsčiųjų saugumu. Neseniai nemalonaus įvykio metu prie Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos pėsčiųjų perėjoje buvo partrenktas šios gimnazijos penktokas. Laimei, viskas 
baigėsi gerai – berniukas gyvas ir sveikas. Prieš porą dienų pati įsitikinau, jog ėjimas per pėsčiųjų perėją 
nesuteikia jokios pirmenybės pėsčiajam. Laukdama, kol mašina sustos ir galėsiu saugiai pereiti gatvę, supratau, 
jog tai neįvyks. Automobilis nė nestabtelėjęs nuvažiavo tolyn. Manau, kad būtų  gerai prie perėjų pastatyti 
šviesoforus. Taip pavyktų sumažinti nelaimingų įvykių,  einant per pėsčiųjų perėją. 
                Toliau tęsdama su kelių eismu susijusius klausimus, norėčiau pasakyti, kad Papilės miestelio Kranto 
gatvėje iškyla nemažai problemų. Viena iš jų – siaura gatvė ir joje vykstantis dvipusis eismas. Mašinos, 
siekdamos prasilenkti, verčia pėsčiuosius atsitraukti. Kadangi šia gatve dauguma mokinių eina į gimnaziją, tarp 
jų esu ir aš, regiu tą pačią mano išsakytą problemą. Ypač ji išryškėja žiemos metu, kai gatvės būna 
pasidengusios ledo ar suvažinėto sniego sluoksniu. Originaliausias šios problemos sprendimo būdas būtų 
nustatytas vienpusis eismas Kranto gatvėje. Taip pat būtų išklotas šaligatvis, kuriuo gyventojai, šiuo atveju 
mokiniai, galėtų saugiai jaustis eidami į gimnaziją. 
                Kita problema – jaunimo užimtumas. Dauguma moksleivių, pasibaigus pamokoms, išsiskirsto. Vieni 
išeina namo, kiti stoviniuodami laukia atvykstančio autobuso. Ar nebūtų smagiau, jei jie šį laiką galėtų praleisti 
turiningai? Jaunimas galėtų užsiimti savo mėgstama veikla. Geriausia išeitis būtų įrengti Papilės Jaunimo 
centrą. Ten dirbantys specialistai galėtų padėti jaunimui inicijuoti įvairius renginius, paskaitas  aktualiomis 
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temomis. Taip pat būtų organizuojami įvairūs užsiėmimai, pavyzdžiui, žaidžiami stalo, susipažinimo  žaidimai, 
kurių metu jaunimas galėtų laisvai bendrauti, išreikšti savo nuomonę, taip turiningai praleisdami savo laisvą 
laiką. 
                Tiek suaugusiems, tiek jaunimui Papilėje trūksta kavinės. Pastaruoju metu Papilės miestelį aplanko 
vis daugiau turistų, kurie skuba apžiūrėti visas lankytinas vietas. Iš toliau atvykstantys žmonės  turi atsivežti 
maisto. Būtų smagu, jog Papilėje atsirastų kavinukė, kur žmonės galėtų užsukti papietauti. Ir Papilės miestelio 

gyventojai turėtų kur ramiai pasėdėti, pasišnekučiuoti, 
pasilinksminti. Dažnai girdžiu tokias aplinkinių kalbas, 
jog jiems trūksta būtent šitokios vietos mūsų miestelyje. 
Manau, toks žmonių prašymas galėtų būti nesunkiai 
įgyvendinamas. 
                 Jaučiu būtinybę gelbėti Ventos upę. Džiugu, 
kad per Papilę teka Ventos upė, kur žmonės gali 
paplaukioti baidarėmis, pasigrožėti gamta. Kad ir kaip 
būtų gaila, laikui bėgant, upė vis siaurėja. Dėl 
padidėjusio upės žėlimo kai kuriose vietose susidarė 
nemažos salos. Baisu pagalvoti, kad vieną dieną šios 
upės gali išvis nelikti. Būtų šaunu, jei atsirastų galimybė 
inicijuoti akcijas, kurių metu būtų išvalyta Venta. 
Manau, jog dauguma bendruomenės narių prisidėtų, jei 

tik reikėtų kokios pagalbos. Vėliau galėtų atvežti dirbtinio smėlio, įrengti paplūdimius. Tiek jauni, tiek vyresnio 
amžiaus žmonės galėtų papramogauti, atsikvėpti, pailsėti. 
                   Kaip ir minėjau, džiaugiuosi, jog dalyvauju epistolinio rašinio konkurse ir galiu Jums pateikti savo 
idėjas. Kiekviena mano pateikta mintis galėtų pagerinti Papilės ir Akmenės rajono bendruomenės gyvenimą. 
Pėsčiųjų šviesoforas bei Kranto gatvės rekonstravimas leistų užtikrinti žmonių saugumą. Kavinė bei upės 
išvalymas sukurtų jaukesnę, švaresnę aplinką. Jaunimo centras užimtų ne tik Papilės, bet ir viso Akmenės 
rajono jaunimą.  
 

Pagarbiai Deimantė Pigulevičiūtė 

__________________________________________________________________________________________ 
 

GYVENSI SVEIKAI – BŪSI SVEIKAS 
 

Kiekvienais metais vis daugiau 
mokinių skundžiasi regėjimo, nutukimo, 
laikysenos sutrikimais. Tai nutinka dėl judėjimo 
stokos, per ilgo sėdėjimo žaidžiant 
kompiuterinius žaidimus, valgant abejotinos 
vertės produktus – įvairius saldumynus, bulvių 
traškučius, vartojant daug saldžių ir gazuotų 
gėrimų. Vaikai, o beje ir suaugusieji vis daugiau 
laiko praleidžia uždarose patalpose, vengdami 
aktyvaus laisvalaikio leidimo būdų. Pasaulio 
sveikatos organizacija sveikatą apibrėžia kaip 
visiškos fizinės, protinės ir socialinės gerovės 
būseną. Todėl šiais metais gimnazijoje vykdytas 
projektas „Gyvensi sveikai – būsi sveikas – 4“ 
apėmė ne tik sporto ir fizinės kultūros skatinimą 
bendruomenėje, bet ir žalingų įpročių, smurto ir 
patyčių prevenciją, psichikos sveikatos 
stiprinimą. Tik visuminis sveiko gyvenimo 
įpročių ugdymas nuo pat vaikystės yra bene pats 
svarbiausias sveikatos stiprinimo veiksnys, geri 
įgūdžiai ir pavyzdžiai yra reikalingi tam, kad 

vėliau galėtume tinkamai rūpintis savo sveikata. 
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Vykdant projektą buvo sumanyta organizuoti ateitininkų stovyklą Palangoje. Čia mokiniai ne tik 
smagiai leido laiką, bet ir įgijo įgūdžių, kurie skatino keistis – gyventi sveikai ir kūrybingai bei pavyzdžiu 
mokyti sveikos gyvensenos kitus. 

Šaulių organizacijos nariams taip pat buvo organizuota stovykla Akmenėje. Čia  jaunieji šauliai 
tarnaudami Tėvynės labui mokėsi gyventi sveikai, aktyviai ir atsakingai. Stovykloje vyko įvairios sportinė 
žaidynės, kurios mokė jaunuosius šaulius disciplinos, atsakomybės už save ir kitus bei ugdė ištvermę. Keturi 
organizacijos nariai turėjo puikią galimybę 
dalyvauti orientaciniame žygyje, kuris vyko 
Estijoje.  

Norint paskatinti mokinius sportuoti, 
rugsėjo 24 – ąją  dieną buvo organizuota sportinių 
estafečių popietė, kuri vyko gimnazijos stadione. 
Tarpusavyje rungtyniavo 5 – III klasių mokiniai. 
Jie galėjo varžytis įvairiose rungtyse, o dalyvius 
džiugiai skatino ir palaikė gausus būrys sirgalių. 
Šviečianti dar šilta rugsėjo saulutė ragino 
moksleivius ne tik rungtyniauti tarpusavyje, bet ir 
pasidžiaugti draugų pergalėmis, paguosti 
nusivylusius. Mokytojai tiesiog stebino užduočių 
originalumu, tačiau mokiniams labiausiai patiko 
estafetės su kamuoliu, kurį reikėjo varytis sniego 
ritulio lazda. Vaikai taip pat užsiėmė daugeliu kitų 
smagių veiklų: mėtė smiginį, baudas, žaidė futbolą 
ir kt. Sporto šventėje gausiai dalyvavo visų klasių 
komandos, kiekviena troško laimėti ir gauti apdovanojimą. Patys stipriausi ir greičiausi buvo apdovanoti 
nugalėtojų medaliais ir padėkos raštais, bei maišeliais, pilnais obuolių ir kriaušių.Siekiant sumažinti smurtą ir 
patyčias bei stiprinti psichikos sveikatą gimnazijoje buvo ištirtas patyčių ir smurto mastas. Mokinių taryba 
respublikinėje mokinių konferencijoje „Saugi mokykla– bendravimo ir bendradarbiavimo garantas“ pristatė šio 
tyrimo rezultatus bei nurodė patyčių masto gimnazijoje mažinimo galimybes. Vėliau pradinių klasių mokiniams 
organizuotas renginys „Stabdykime patyčias“. Akcijos tikslas – ugdyti mokinių savitarpio supratimo ir pagarbos 
gebėjimus bei suteikti žinių apie patyčių įveikimo būdus. Užsiėmimų metu psichologė Kristina Bičkauskienė ir 
socialinė pedagogė metodininkė Kristina Pigulevičienė sekė pasaką „Bitutė Zimbutė“ visose pradinukų klasėse. 
Vaikai išgirdo, kaip kitokia bitutė Zimbutė naujoje mokykloje susirado daug draugų ir padėjo vabaliukų klasei 
išspręsti patyčių problemą. Kiekviena klasė užsiėmimo metu sudarė „Bičių sandėrį“. Vaikai pažadėjo bitutėms, 
kad bus draugiški ir nesityčios vieni iš kitų. Apie psichinės sveikatos svarbą bei vaikų patyčias kalbėta tėvų 
susirinkimų metu. 

Vykdant projektą buvo nepamiršti ir mokytojai. Jiems buvo organizuoti edukacinis renginys, kurio 
metu mokytojai buvo supažindinti su galimybe gydytis kvapais, natūraliais aliejais, išmoko atpažinti savo odos 
problemas ir pasigaminti natūralių kremų, turėjo puikią galimybę praleisti popietę reabilitacijos komplekse 
„Gelmės“ bei išvykti į pažintinę – poilsinę ekskursiją, aplankyti Anykščių kraštą. 

Gimnazijoje vykdytas projektas dar kartą visiems priminė, kaip svarbu visapusiškai rūpintis savo 
sveikata, jeigu norime būti sveiki ir jaustis gerai. Tad nepamirškime, kad rūpintis sveikata turime kasdien ir visi 
būsime sveikesni! 

 

Silvija Ungeitytė, IV kl 

__________________________________________________________________________________________  
 

RAJONO MOKINIŲ KONFERENCIJA 
 
 Kasmet, rugsėjo 26-ąją, Europa mini kalbų įvairovės dieną, todėl rugsėjo 25-ąją Papilės Simono 
Daukanto gimnazijoje buvo organizuota rajono mokinių konferencija ,,Užsienio kalbų mokomės ne mokyklai, o 
gyvenimui". Konferencijos tikslas - pasidalinti mintimis apie užsienio kalbų mokymosi galimybes, problemas ir 
sėkmes. Konferencija prasidėjo gimnazijos merginų ansamblio ,,Gama" daina, dalyvius pasveikino direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui Gražina Karvelienė.  
 Konferencijoje dalyvavo kūrybingi ir iniciatyvūs I-IV gimnazijos klasių mokiniai iš Akmenės ir Papilės 
Simono Daukanto gimnazijų. Moksleiviai skaitė pranešimus lietuvių, vokiečių, rusų ir anglų kalbomis. 
Akmenės gimnazijos mokinė Inga Jusytė kartu su vokiečių kalbos mokytoja Kristina Jomantiene dalijosi 



 

7 
 

įspūdžiais iš tarptautinės jaunųjų fotografų stovyklos Bocholte Vokietijoje. Tos pačios gimnazijos abiturientai 
Markas Jonuitis ir Vytenis Puzonas, kuriuos ruošė anglų kalbos mokytoja Dalia Kaziūnienė, pasakojo apie 
kraštotyrinę veiklą. Rusų kalbos mokytojos Birutės Kazickienės ugdytinė Kotryna Ratkevičiūtė maloniai 
nustebino raiškiai perskaičiusi rusų poeto K. Simonovo eilėraštį ,,Lauk manęs".  

 Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos mokiniai Dominykas 
Gauronskis, Jogailė Kelminskaitė, Ema 
Barkutė, Rimantė Braukylaitė, 
Deimantė Povilaitytė, Inesa 
Novogreckytė, Silvija Ungeitytė bei 
Dalius Mažeika skaitė pranešimus 
anglų kalba. Juos konsultavo anglų 
kalbos mokytojos Svetlana Stripeikienė 
ir Roma Narkuvienė. Šios mokytojos, 
naudodamos planšetinius kompiuterius, 
konferencijos dalyviams pristatė smagų 
internetinį įrankį Kahoot. Pranešimą 
rusų kalba parengė Kotryna Narkutė ir 
jos rusų kalbos mokytoja Genovaitė 
Pundziuvienė. Gimnazijos pagrindinio 
ir neformaliojo ugdymo skyriaus vedėja 
Kristina Dorofėjienė savo pranešimu 
dar kartą įrodė seną tiesą, kad mokytis 
kalbų niekada nevėlu. 
 Pasibaigus konferencijai 
organizatoriai ir dalyviai pasidalino 
įspūdžiais vaišindamiesi obuolių 
pyragu, kurį kepė gimnazijos valgyklos 

darbuotojos. Visi kartu pasidžiaugėme, kad šis renginys buvo naudingas ne tik įgytomis žiniomis, bet ir 
galimybe pabendrauti su kitų gimnazijų moksleiviais, mokytojais.  
 Ši konferencija yra sėkmingas  gimnazijos bendruomeniškumo ir ugdymo įstaigų bendradarbiavimo 
pavyzdys. 
 

Roma Narkuvienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos anglų kalbos mokytoja metodininkė 

__________________________________________________________________________________________ 

KALBA VAIKAI 
1a  klasės mokinių mintys apie gimnaziją: 
Denis, Austėja, Vija : Mokykla - namas, 

kuriame reikia mokytis rašyti, išmokti gerai 

skaičiuoti.  

Vija: Čia reikia mokytis daugybos lentelę, kad 

galėtum skaičiuoti pinigus. 
Timas: Tai vieta, kurioje yra daug vaikų.Tai 
šventas dalykas  
1b klasės mokinių mintys apie gimnaziją: 
Edvardas: Čia man labai patinka. Galėčiau būti 
ir būti. Mokykla puošni kaip per Kalėdas. 

Edvinas: Čia reikia mokytis. 
Mantas: Reikia daug rašyti. 
Gaja: Reikia skaičiuoti. Sportuojame. 
Eglė: Mūsų mokykla yra Simono Daukanto 
gimnazija. Ji šviečia net naktį. Čia reikia laikytis 
taisyklių. Dar galima visko išmokti. 
Eimantas: Negalima muštis. 
Armandas: Galima pažaisti. 
Viltė: Didelė mūsų mokykla. 
Gabija: Nežinau nieko... 

 ______________________________________________________________________________________________                      
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