
1 
 

 

    KOVAS 
 
Pora medžių tarsi maldininkai, 
Psalmes giedantys pakelėje. 
Įsiterpę į peizažą, vėjo apgaubtą ir nykų, 
Nepagyvinsiu aš jo, deja. 
 
Pats stovėsiu tarsi maldininkas, 
Ir giesmė per sausą žolę nučežės, 
Jau žiema kalvom nuslinko, 
Jau sapnuos kaip burė plasta gegužė. 
 

                               Remigijus Gražys                 
 
    

 

 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2015  kovas 

       „Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą ir žiemos šaltos 
triūsus pargriaudama juokės“ – taip K. Donelaitis džiaugėsi 
ateinančiu pavasariu. Besitraukiančia tamsia žiema džiaugiamės ir 
mes -  vis ilgėjančia diena, vis ryškiau danguje šviečiančia saule. 
Miestelio gatvės tarsi iš naujo prisipildo žmonių, kurie kalbasi, 
šypsosi, dalinasi gerumu ir mėgaujasi gyvenimu iš naujo. Ne tik 
gamta pabunda iš gilaus žiemos miego, bet ir žmonės, pašvietus 
pavasario saulei tampa energingesni ir gyvybingesni. Miestelio 
gyventojai jau pradeda valyti savo kiemus, grėbti pernykščius lapus 
ir kartu su jais sudegina niūrios ir beprotiškai ilgos žiemos likučius. 

Pavasariui atėjus, rodos, dar sparčiau pradeda suktis ir mūsų 
gimnazijos bendruomenė – prasideda išbandymų metas. Šį pavasarį 
gimnazijoje bus atlikti du tarptautiniai tyrimai: Tarptautinis matematikos ir 
gamtos mokslų tyrimas (TIMSS) ir Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas 
(PIRLS). Tai puiki galimybė išmatuoti ketvirtų ir aštuntų klasių mokinių 
rezultatus keturiose mokslo srityse – gamtos moksluose, socialiniuose 
moksluose, matematikoje ir skaityme. Nacionalinis egzaminų centras 
vykdys mūsų gimnazijoje nacionalinį mokinių pasiekimų tyrimą bei 
mokinių pasiekimų vertinimui skirtų užduočių išbandymą. Šis mokinių 
pasiekimų tyrimas bus taip pat vykdomas ketvirtose ir aštuntose klasėse. II – 
ų klasių mokinių laukia pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas, o 
abiturientų  - brandos egzaminai. 

Atlaikę visus pavasarį užgriuvusius išbandymus, sėkmingai pabaigę 
pradėtus darbus, nepamirškime pasigrožėti ir bundančia gamta: stebėti 
medžius, kai jie pradeda žaliuoti ir jausti tą gaivų, šviežią orą, už lango 
girdėti paukštelius. Stebėkime ir džiaukimės bundančia gamta, juk pavasaris 
po žiemos kaskart vis kitoks – nepakartojamas. Linkime visiems mėgautis 
pavasariu. 

Redakcijo žodis 

 ___________________________________________________________________________________________   
 

DIDŽIUOJAMĖS ŠAULIAIS 
 

Šiandien dažnai girdime, kad mūsų jaunimas yra nepilietiškas, nors apie pilietiškumo ugdymą kalbama 

nuo pat Nepriklausomybės atkūrimo. Mūsų gimnazijoje taip pat vyksta pilietinio ugdymo pamokos, tačiau, kad 

išmoktume mylėti Tėvynę vien pamokų neužtenka. Gimnazijoje organizuojamos įvairios pilietinės akcijos, 

tokios kaip akcija „Darom“, Konstitucijos egzaminas, patriotinės dainos konkursas, kurios moko didžiuotis savo 

šalimi, kalba, istorija. 

Kalbant apie pilietiškumą, žodis „laisvė“ – ypatingai svarbus. Laisvė – demokratinės valstybės kertinis 

akmuo. Juk turbūt daugelis žinome, kad ir dabar pasaulyje yra nemažai valstybių, kurios priverstos kovoti dėl 

savo nepriklausomybės. Dėl laisvės žmonės paaukoja savo gyvybes. Todėl privalome ją branginti ir vertinti.  

Laisvas žmogus sugeba tinkamai pasirinkti. Rinkosi ir dvidešimt Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

mokinių. Jie 2014 metų gruodžio 22 dieną pasižadėjo Lietuvai ir tapo Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių 

apskrities gen. P. Plechavičiaus Šiaulių 6 – osios riktinės 9 – osios Akmenės kuopos nariais. Lietuvos šaulių 

sąjunga – sukarinta organizacija, kurios tikslas stiprinti šalies gynybinę galią, padėti krašto apsaugos 

struktūroms rengti mobilizacinį rezervą. Šių moksleivių pasirinkimas yra geriausias pilietiškumo pavyzdys. Jie 

tikrai nebijos prisiimti ir atsakomybės: jaunieji šauliai myli savo Tėvynę, yra patriotai, nebijo ir nebijos jos 

ginti, kada tik reikės.  
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Laura Lukošiūtė, IV kl. 

 ______________________________________________________________________________________________   

 

DVYLIKA METŲ PRALEISTŲ MOKYKLOJE... 

 

Turbūt būtų sunku rasti žmogų, kuris pasakodamas apie savo vaikystės išdaigas, nuotykius ar atradimus, 

nepaminėtų pirmųjų dienų, praleistų mokykloje, pirmosios pamokos ar pirmųjų susitikimų su mokytojais ir 

klasės draugais. Kiekvienas iš mūsų kaupia patirtį iš mokykloje įgytų žinių, nes mokykla „ tai dirbtuvė, kurioje 

formuojamas augančiosios kartos mąstymas, kurią reikia tvirtai laikyti rankose, jeigu nenori sugriauti savo 

ateities“(A. Barbiusas). Man mokykla, manau, kaip ir daugeliui mano bendraamžių, tai vieta, kuri suteikia 

galimybę padidinti žinių bagažą, formuoja asmenybę, leidžia pažinti save bei tuo pačiu padeda rasti naujų 

draugų. Jei manęs kas nors paprašytų keliais žodžiais apibūdinti tuos dvylika metų, praleistų Papilės Simono 

Daukanto mokykloje, paskui tapusioje gimnazija, atsakyčiau nedvejodama – TAI PATS GERIAUSIAS, BET 

GREIČIAUSIAI PRABĖGĘS LAIKAS.  

Pirmiausia norėčiau pasidalinti mintimis apie pirmuosius metus mokykloje. Aš ir mano klasės draugai  

mokslo keliu pradėjome eiti vadinamojoje „mažojoje mokyklėlėje“, prie kurios buvo pastatyta nemažai 

sūpuoklių, ir turbūt daugelis iš mūsų į mokyklą ėjo vedami svajų, apie linksmai praleistą laiką lauke, o ne apie 

pamokas ir mokymąsį. Pamenu, didžiausia kančia būdavo kiekvieną dieną eiti į „didžiąją mokyklą“ valgyti 

pietų. Žinoma, kai kuriems mano bedraklasiams tai būdavo puiki proga paišdykauti, patriukšmauti bei 

pakalbinti vyresniuosius, o man tai buvo kankynė, nes aš labai tingėdavau „tiek daug“ vaikščioti ir mieliau 

pasilikdavau klasėje ir skaitydavau knygas (tada dar tryškau noru mokytis). Aišku, būtų nuodėmė nepaminėti 

kasmetinių ekskursijų, kurios kas kartą būdavo viena už kitą įdomesnės. Niekad nepamiršiu kelionės į Vilnių su 

itin šiuolaikišku transportu (jei kas lieptų dar kartą važiuoti su tuo pačiu autobusu, turbūt mieliau pasirinkčiau 

ėjimą pėsčiomis), visada geras emocijas sukelia prisiminimai ir nuotraukos iš kalėdinių karnavalų, kurie 

suteikdavo galimybę įsikūnyti į mėgstamiausius personažus – lapes, kiškius, snieguoles, nykštukus. Po ketverių 

metų pradėjome mokytis  pagrindiniame gimnazijos pastate ir galiu pasakyti, kad pirmasis mėnuo buvo tikras 

chaosas.. Kiti mokytojai, nauji kabinetai, kuriuos būdavo sunku rasti, daug pamokų, visos neaiškiai dėstomos, 

visur pilna vaikų ir visi už mus vyresni... Po kiek laiko, kai jau buvome pripratę prie naujosios mokyklos 

rutinos, drąsiai teigėme, kad niekuomet nebenorėtume grįžti į tą nuošaliai esančią, nuobodžią mokyklėlę, 

kurioje, kaip tuomet mums atrodė, be sūpuoklių nebuvo daugiau kas veikti. Praėjus dar penkeriems metams, kai 

jau iš mūsų didelės klasės belikome tik penkiese, supratome, kad geriausias laikas mokykloje jau praėjo, nes 

dabar einame į mokyklą ne norėdami kuo smagiau praleisti laiką, susitikti su seniai matytais draugais, o lydimi 

baimės artėjančių egzaminų, minčių apie neišsiaiškintas temas, stojimus, naujojo gyvenimo, gyvenimo 

svetimoje aplinkoje, pradžią. 
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Taigi apibendrinant norėčiau paminėti, kad neverta skaičiuoti dienų iki atostogų pradžios,  neverta 

kasdien teigti, kaip man atsibodo mokykla ir kaip norėčiau, kad ji kur nors dingtų. Gyvenime viskas turi pradžią 

ir pabaigą, todėl mokykloje reikėtų džiaugtis kiekviena diena, gėrėtis puikiomis akimirkomis, o ne laukti 

atostogų ar grėsmingų egzaminų. 
Laura Sobutaitė, IV kl. 

 ______________________________________________________________________________________________   
DVYLIKTOKŲ MINTYS 
 

Kaip ilgai mes ieškome savo kelio? Dažnai jaunas žmogus renkasi, abejoja, keičia nuomonę ir vėl iš 

naujo renkasi. Tokių dvejojimų kelią tenka nueiti ne vienam artėjant egzaminams. Juk ateities profesija, karjera, 

savo kelio atradimas – šiuolaikinio žmogaus siekiamybė. 

Bet ar karjera svarbiausias dalykas gyvenime? Aš labiau vertinu tiesiog ėjimą savo keliu: įvairiapusiškai 

tobulėti, po truputį išmokti ko nors naujo, mokytis bendrauti su įvairiais žmonėmis, praradus vieną galimybę, 

atrasti kitą – gal net kur kas reikalingesnę. Suprantu, kad daugelis iš mūsų jaučia didelį spaudimą: privalome 

teisingai pasirinkti, kuo geriau išlaikyti egzaminus, būti atsakingi. Bet juk mes esame tik žmonės, turintys savų 

trūkumų, dažnai klystantys – nesame tobuli. Todėl ir mokomės nuolatos. 

Justina Venckutė, IV kl. 

 

Kiekvienas iš mūsų norime atrasti savo kelią, kuriuo eisime visą savo likusį gyvenimą. Žinoma, norime 

pasirinkti teisingą kelią, nes jis nulems, kuo būsime ateityje. Kai kurie jau nuo vaikystės žinojo, kuo jie nori būti 

užaugę. Žinojau ir aš: svajojau būti mokytoja, nes turėjau šalia mamą, kuri dirbo šį darbą, todėl svajojau būti 

tokia kaip ji, bet bėgant metams mačiau, koks sunkus šis darbas, todėl atsisakiau šios svajonės ir nutariau laimės 

ieškoti kitur. Sekasi sunkiai, net dabar dar nežinau, kuo norėčiau būti, bet, manau, ieškojimas savęs ir yra ėjimas 

tuo keliu, kuris yra skirtas tau. Turime galimybę išmėginti ne vieną profesiją ir atrasti save. Gyvenimas yra 

viena ilga pamoka, todėl mes galime klysti, mokytis iš savo klaidų, pradėti vėl viską iš naujo ir siekti savo 

svajonių visomis jėgomis. 

Emilija Vaičekauskaitė, IV kl. 

 

Manau, kiekvienas vaikystėje norėjome būti dainininkais, kosmonautais, policininkais, balerinomis, o 

kartais pasvajodavome ir apie princesės karjerą. Norėjome lygiuotis į tuos, kuriais mes didžiavomės, kurie 

mums atrodė kaip herojai. Šiek tiek paaugę mes norėjome būti panašūs į savo tėvus, nes tuo metu - jie mums 

buvo didžiausi autoritetai. Tačiau užaugę mes galėjome tik pasijuokti iš mūsų vaikystės planų. Aš supratau, kad 

princese nebūsiu . Rinkdamiesi savo kelią daugelis pasirenka ne tai, apie ką svajojo, o tai, kas būtų naudinga, 

kas suteiktų galimybę gyventi uždirbant daugiau... Aš esu labai dėkinga savo tėvams, kurie nuo pat mažens 

mokė mane pasirinkti tinkamą kelią - visuomet kai suklupdavau, padėdavo atsistoti ir patardavo, kad iš savo 

klaidų reikia būtinai pasimokyti. Dabar, kai jau liko vos keletas žingsnių, turiu tikslą ir iš visų jėgų stengsiuosi 

jo siekti. 

Kamilė Šlimaitė, IV kl. 

____________________________________________________________________________________________  
 

ŠIMTADIENIS 

Neseniai abiturientams atėjo laikas, kai jie suvokė, kad beliko vos šimtas dienų... Ne, ne gyventi tiek 

laiko liko, o mokytis ( ar bent jau psichologiškai ruoštis galvojant, jog ,, vis vien ką nors žinosiu"). Kai kuriems 

šis suvokimo laikotarpis buvo šiek tiek liūdnokas, bet didžiajai daliai labai smagus. Kodėl? Ogi todėl, kad 

abiturientams šia proga vienuoliktokai paruošė smagią šventę, apdovanojo įvairiomis simbolinėmis 

dovanėlėmis. 

Viena iš jų - šimtadienio kalendorius. Juk šimtas dienų - pakankamai ilgas laiko tarpas, galima ir 

susipainioti, tačiau abiturientui - tai paskutinės dienos mokykloje, į kurią prieš dvylika metų atžygiavo būdamas 

tik mažas pilietis. Po šimto dienų prasidės naujas etapas, kuris bus kupinas naujų įspūdžių, savarankiškumo ir 

savęs ieškojimo. Tačiau tos dienos dar turi prabėgti, todėl šimtadienio kalendorius padeda nepasiklysti toje 

kasdieninėje mokyklos rutinoje, egzaminų grafikuose ir nepražiopsoti taip ilgai lauktos naujo gyvenimo 

pradžios. Į ją palydi kiekvieno abituriento geriausias draugas - atestatas, o mūsų atveju pusatestatis. Na, jei ir 
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nesurinks dvyliktokai daug balų iš matematikos egzamino, užtat galės pasigirti, kad buvo geriausi dūmų 

oksidacijos srityje. Bent jau ten bus vieni dešimtukai. 

 Žinoma, nebuvo apsieita ir be dešimtokų sveikinimų. Jie nutarė pasaldinti dvyliktokams gyvenimą, kad 

sunkus kelelis iki egzaminų neapkarstų ir padovanojo stiklainį saldainių, kuriuos abiturientai tikriausiai krims 

visas iki mokslo metų pabaigos likusias dienas. Šią šventę dar labiau simboliškesnę padarė ypatingai 

jaudinančios mokytojų kalbos, jų linksmi atsiminimai apie dabartinius mūsų dvyliktokus. Retas kuris nesijuokė 

iš jų vaikiškų svajonių susprogdinti mokyklą ir lietaus lašelius paversti penkių litų monetomis. 

 Šimtadienis dar kartą 

priminė, kad jau tuoj tuoj 

baigsis bemiegės naktys, 

kankinantys rūpesčiai, kad jau 

greitai nebereikės slėpti knygų 

po pagalvėmis, tikintis ko nors 

išmokti. Juk šimtadienis - tai 

naujo gyvenimo, nors tiksliau 

kelio į jį pradžia. Dvyliktokai 

suaugo, jie nebeeina įsikibę 

mamytėms į parankes ir jau vis 

rečiau griūna slidžiame 

gyvenimo takelyje. Jie nebe 

kūdikiai, kuriems reikia atskirti 

gerą nuo blogo, baltą nuo 

juodo. Per tuos dvylika sunkių 

metų jie patys išmoko tai 

padaryti. Dabar jie jau suaugę 

jaunuoliai, nuo kurių priklauso 

šiandieninės Lietuvos ateitis. 

 

Silvija Ungeitytė, III kl. 

__________________________________________________________________________________________  

 

Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso rajoninio turo III vietos nugalėtojos darbas 

 
Miela krikštamote, 
 

 Iš dangaus krinta lengvutės snaigės, oras kupinas paslaptingo laukimo ir neapsakomo džiaugsmo. Visas 

pasaulis skuba pirkti dovanų, ruošia šventinius stalus. Juk artėja Kalėdos. Na, o aš nusprendžiau trumpam 

pailsėti nuo šventinio maratono, užklumpančio kiekvieną gruodį. Rašant laišką Tau, saulė spėjo pasislėpti už 

permatomo pūkinio debesies, palikdama pasauliui tik auksinių kasų galiukus. Neapsakomas grožis, tiesa? 

Vartydama mamos „gerų minčių“ knygutę, atradau štai tokius Vinstono Čerčilio žodžius: „Mes gyvename iš to 

ką gauname, bet kuriame gyvenimą iš to, ką duodame“. Ši mintis visą vakarą neduoda man ramybės. Ilgai 

nekvaršindama mamai galvos ( juk pažįsti mane, savo kvailais klausimais galiu greitai ištuštinti mamos 

kantrybės taurę), nusprendžiau savo mintimis pasidalinti su Tavimi. Reikia vis dėlto naudotis ne tik interneto 

teikiamomis galimybėmis, bet ir prisiminti senąjį, romantiškąjį paštą. 

 Savo mintis susiejau su praėjusios dienos patirtimi. Skubėdama (juk esu XXI amžiaus vaikas – tad turiu 

skubėti) paprastai nepastebiu praeivių, lekiančių pro mane. Tačiau ilgai ir nuobodžiai laukdama autobuso  

plačiai pramerkiau akis ir apsižvalgiau. Stebėjau gatve skuodžiančius žmones. Linksmi praeiviai greitai 

žingsniuoja gatve, vilkdami, atrodo, tuoj sprogsiančius pirkinių maišelius. Kartais jie stabteli užsirišti batraištį, 

šnektelti su atsitiktinai sutiktu pažįstamu, nes pakelti akis  ir tiesios paspoksoti į dangų nėra kada, kadangi laikas 

– pinigai. Neretai pro mane prasvirduliuoja nuskurdę, purvini, sušalę mėlynveidžiai. Vaizdelis, tiesą sakant, 

nekoks. Tada į galvą lenda mintys apie žmones, pasirinkusius tokį kelią. Kodėl taip nutiko?  Jie irgi mokėsi, 

žaidė krepšinį lauke, valgė mamos keptus blynus. Galbūt dėmesio stoka, perdėta tėvų meilė, „kietų“ draugelių 
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įtaka, o gal kitų šeimos narių pomėgiai paskatino elgtis taip neatsakingai? Manau, jie irgi svajojo, turėjo begales 

norų, troškimų ir planų. Tačiau vargu ar tokios ateities tikėjosi...Tavo rekomenduotoje knygoje „Heroinas“ 

perskaičiau tokią frazę: Gyvenk greitai, mirk jaunas“. Kodėl jaunų žmonių, turinčių visą gyvenimą priešakyje, 

motto tampa šie žodžiai? Na, bet kaip sakant, šaukštai po pietų. Ką reikia daryti tada, kai, atrodo, nebėra kelio 

atgal? Kai tenka griebtis paskutinio šiaudo, norint išbristi iš svaigalų liūno. Manau, reikalingas ne tik 

įklimpusiojo noras, bet ir aplinkinių dėmesys ir palaikymas. Kartais bėdų turintys žmonės nenori priimti 

pagalbos. Baimę ir gėdą jie slepia po šalta atžarumo kauke. O būna ir taip, kad abejojama būsimo pagalbininko 

kėslais ir užmačiomis, nepasitikima. Esu tikra, kad visada atsiras žmonių, nuoširdžiai bandančių padėti. Viena iš 

jų norėčiau būti ir aš (juk ir Tu mane to mokei). Deja, keturiolikmetės balsas į „dangų neina“, tačiau nereikia 

užsimoti pakeisti pasaulį per vieną akimirką. Viskam savas laikas, o pradėti, manau, galima ir nuo menkučių 

dalykų. Pamėginsiu kažką pradžiuginti paprasčiausiai padovanodama šypseną ar tiesiog, nevaidindama 

„pasaulio bambos“, pasisveikinsiu su tokiu žmogumi (šiandieną jau pabandžiau – neskaudėjo). Kai susitiksim, 

papasakosiu daugiau. Pasaulis daug geresnis ir šviesesnis, kai dalijamės.  

Dalintis mokomės visą gyvenimą. Paskolinti bendraklasiui pieštuką, pavaišinti draugą sausainiu, atiduoti 

išaugtus ar nepatinkančius drabužėlius tam, kuriam jų reikia. O ar galėtume pasidalinti vieninteliu, 

reikalingiausiu, paskutiniu daiktu su stokojančiu?  Lakui bėgant išmokstame dalintis kur kas didesniais 

dalykais: džiaugsmu, geromis emocijomis, meile. Tai šildo  labiau nei padovanoti kailiniai. Pasaulyje tikrai 

daug skurstančių žmonių. Vieni išdidžiai kenčia badą bei nepriteklių, o kiti išdrįsta prašyti išmaldos. Į elgetas 

žmonės žiūri nepatikliai. Vieni smerkia juos, yra įsitikinę, kad tokie veltėdžiai privalo patys užsidirbti duonos 

kąsnį, be to, nepasitiki jų pažadais gautus pinigus išleisti tinkamai. Kiti nieko neklausinėdami duoda išmaldą dėl 

„savanaudiškos “ priežasties – visada geriau duoti nei prašyti. Ar pameni, kai būdamos atlaiduose taip pat 

paaukojome keletą monetų? Močiutė pasakojo, kad jos jaunystės laikais kiekvienas kaimas turėjęs savo elgetą. 

Jos kaimo elgeta buvo vardu Marcė. Šeimininkai, jai atėjus, ne tik sušelpdavo maistu ir nakvyne, bet ir 

iškūrendavo pirtį, aprengdavo.  Nesušelpti elgetos – didelė gėda, galinti užtraukti nelaimę namams. O šiais 

laikais organizuojamos gerumo akcijos, padedančios mažiesiems ligoniams, vienišiems seneliams, 

nuskurdusioms šeimoms. Tai suteikia galimybę kiekvienam bent keliais litais (o vėliau ir eurais) pagelbėti 

prašančiajam, neišeinant iš namų (o šiomis dienomis tai didelis privalumas). 

Net nepastebėjau, kaip susirangius po šilta  antklode praleidau tiek laiko rašydama Tau. Pro užuolaidas 

jau šviečia apvalutis mėnulis, turbūt ir man laikas užbaigti savo mintis. Norėčiau, kad pasaulis užsikrėstų 

gerumo, dosnumo ir supratingumo virusu. Kalėdos – stebuklų metas. Kodėl nepasvajojus? 

Siunčiu didžiausius linkėjimus ir laukiu atvažiuojant! 
 

                                                                                                                                                Tavo Ignė 

 ______________________________________________________________________________________________   

 
APIE VELYKAS 

 

Velykos – kilnojamoji šventė, švenčiama pirmąjį mėnulio 

pilnaties sekmadienį po pavasario lygiadienio. Velykų pavadinimas 

yra kilęs iš žodžio „vėlės“. Senovės žmonės tikėjo, kad vėlės išlenda 

kartu su atgimstančia gamta, bet paskui pasitraukia po pirmojo 

perkūno. Mūsų protėviai per Velykas lankydavę artimųjų kapus, 

nunešdavę jiems maisto – kiaušinių. Kiaušinių marginimas turėjęs 

magišką reikšmę. Buvo skutinėjamos saulutės, prašant, kad 

augmenijai netrūktų saulės, braižomos žvaigždės, kad laukams 

netrūktų šviesos ir naktį, vaizduojami žalčiukai, įvairi augmenija, 

paukščių pėdutės, kad pabustų gyvybė. 

Dabar kiaušiniams dažyti yra specialių dažų, kurie nenudažo 

baltymo. Tačiau nekenksmingiausi – augaliniai dažai. Geltona 

spalva kiaušinius nudažo geltonų ramunių žiedai, alksnio žiedai, 
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vantų lapai; rusvai raudona – svogūnų laiškai; žalsvai – jauni berželių lapeliai, rugių, avižų, kviečių želmenys; 

žalsvai rusva – šieno pabiros. Vienspalvius kiaušinius skutinėdavo stiklo šuke, peiliu ar kitu aštriu daiktu. Kelių 

spalvų velykaičius dažydavo vašku, kiekvieną kartą dažydami vis tamsesniais dažais. 

Iš tiesų Velykos buvo švenčiamos dar iki krikščionybės – kaip gamtos atbudimo šventė. Tik atėjus 

krikščionybei ši šventė sutapatinta su Kristaus prisikėlimu. Šventė mini ne tik gamtos, bet ir žmogaus sielos 

prabudimą ir prisikėlimą. 

Pagal krikščioniškąją tradiciją Didžioji Velykų savaitė prasideda Verbų sekmadieniu. Tiek Papilės 

bažnyčioje, tiek kitose šventovėse šventinamos verbos. Jos simbolizuoja palmės lapus, kuriuos tikintieji klojo 

po kojomis Kristui įžengiant į Jeruzalę. Papiliškiai nedarydavo verbų puokščių didelių ir ryškių, apsiribodavo 

kadagio šakele, kurią papuošdavo pirmomis pavasarinėmis gėlytėmis. Dažniausiai tai yra snieguolės, karklo ar 

gluosnio šakelės. Šventinta verba daugiausiai naudota trobesių, gyvulių ir žmonių apsaugai nuo perkūnijos. 

Papilės valsčiuje buvo visuotinai paplitęs paprotys Verbų rytą verbomis plakti miegančiuosius. Plakdavo tas, 

kas atsikeldavo pirmasis arba grįžusieji iš bažnyčios. Anksčiau Papilės šv. Juozapo bažnyčioje Verbų 

sekmadienį eidavo iškilminga procesija apie bažnyčią. Pastaraisiais metais to  nebėra. 

Lietuvoje yra daug su Didžiąja savaite susijusių papročių ir tikėjimų. Visomis Didžiosios savaitės 

dienomis drausdavo dirbti įprastus buities darbus: negalima buvo austi, malti, velėti, sėti ir kt. Esą pažeidus 

draudimą vėjas stogus nuplėšytų, trenktų griaustinis ar ledai pasėlius išmuštų. Tikėta, kad veiksmo, atlikto 

Didžiąją savaitę, pasekmės bus jaučiamos visus metus. Pavyzdžiui, išsimaudęs Didįjį ketvirtadienį švarus būsi 

visus metus. Jei Didįjį šeštadienį barsiesi, tai barsies visus metus. Tą dieną nieko neskolindavo, kad 

nepaskolintų savo laimės. 

Ypač svarbus Velykų laikotarpiu yra Didysis Tridienis: Didysis ketvirtadienis, Didysis penktadienis ir 

Didysis šeštadienis. Pagrindinis reikalavimas – pasninkas. Didysis ketvirtadienis liaudies žmonių buvo 

vadinamas švariuoju, mat šią dieną buvo valomi ir vėdinami namai, krečiami kaminai, prausiamasi... Tikėta, 

kad tą dieną iššukavus plaukus galima atsikratyti utėlių, o iššlavus namus ir šiukšles permetus kaimynui per 

tvorą visam laikui galima išnaikinti blusas, utėles ir kitus parazitus. Didįjį ketvirtadienį, saulei nepatekėjus, 

maudydavosi šaltame vandenyje (sniege) tikėdami, kad taip galima išsigydyti odos niežulius ir votis. Parapijos 

tikintieji vakare renkasi į šv. Mišias, atlieka išpažintį, meldžiasi, apmąsto Kristaus kančią. Nuo didžiojo 

Ketvirtadienio nutyla  bažnyčios varpai, girdimas tik tarškučių garsas. Nuo šio vakaro prie Kristaus karsto 

pradedama budėti. Papilėje prie karsto klūpo adoruojančios ateitininkės. 

Didįjį penktadienį tikintieji laikydavosi rimties, tyliau kalbėdavo, vengdavo sukelti nereikalingą 

triukšmą, kad „nepažadintų“ mirusio Dievo. Nešluostydavo dulkių, kad Jėzui akių neprikrėstų. Papilės šv. 

Juozapo bažnyčioje penktadienio vakare susirinkę tikintieji maldose prisimena Kristaus kančią, mirtį, meldžiasi, 

eina Kryžiaus kelią. 

Didįjį šeštadienį bažnyčioje šventina ugnį ir vandenį. Parapijiečiai tą vakarą atsineša žvakes, degtukų 

dėžutę, indą švęstam vandeniui parsinešti į namus. Šventoriuje yra kuriamas lauželis, prie kurio iš bažnyčios 

išeina visi susirinkusieji, vedami adoruojančių mergaičių, kunigo ir patarnautojų. Klebonas pašventina ugnį, 

Velykų žvakę, iš kurios vienas nuo kito tikintieji užsidega savo atsineštas žvakes ir su žiburiais rankose visi 

grįžta į bažnyčią. Prie šventos ugnies lauželio tikintieji pasišventina ir atsineštas bei smilkalais pasmilkytas 

degtukų dėžutes. Prie altoriaus klebonas pašventina vandenį, kurio tikintieji gali po pamaldų pasisemti ir 

parsinešti namo. Juo gali apšlakstyti visus namiškius, kambarius, įpilti šlakelį į šulinį. Tikėta, kad tas, kuris 

pirmas pasisems švęsto vandens, pirmas nudirbs visus darbus.  Tą vakarą pamaldos vyksta žymiai vėliau, nei 

įprastai. Kai kur Didžiojo šeštadienio pamaldos vykdavo gilią naktį, o prie simbolinio Kristaus kapo visą naktį 

buvo budima tikinčiųjų. Pasak senųjų papiliškių, anksčiau taip buvo ir Papilėje.  

Velykų rytą – Kristaus Prisikėlimo šv. Mišios vyksta gana anksti - 7 ar 8 valandą ryto. Ateitininkai 

renkasi žymiai anksčiau, kad adoruojančios mergaitės spėtų suklaupti budėjimui prie Kristaus kapo. Pamaldų 

pradžioje klebonas, atėjęs prie simbolinio Kristaus kapo, nuima tamsią drobulę ir paskelbia apie Kristaus 

prisikėlimą. Tada vėl suskamba bažnyčios varpai, kurie buvo užgavėję, suskamba Kristaus pergalei skirtos 

giesmės. Šv. Mišių pabaigoje apie bažnyčią eina iškilminga šventinė procesija. Jos metu ne tik giedama, bet ir 

skamba bažnyčios varpai. Po Prisikėlimo šv. Mišių visi, išeidami iš bažnyčios, sveikina vieni kitus ir skuba 

namo prie šventinio stalo, ant kurio būtinai turi būti pagrindinis Velykų simbolis – margutis. Pasninkas jau 

pasibaigęs. Grįžę iš bažnyčios skuba sudaužti pašventintus kiaušinius. Anksčiau tas, kurio margutis būdavo 
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stipriausias, garsėdavo per kelis kaimus. Gražiausią margutį reikėtų padalinti visiems šeimos nariams ir 

palinkėti jiems gerovės. Pirmąją Velykų dieną, jei nėra kviesti, į svečius niekas neina. 

Didžiosios linksmybės ir pramogos prasideda antrąją Velykų dieną. Žinomiausias žaidimas – margučių 

ridenimas nuo lovelio ar kalnelio. Kiekvienas stengiasi laimėti kuo daugiau kiaušinių. Jei priešininko margutis 

nuriedėjo tiesiai, į jį reikia taikyti kuo apvalesniu kiaušiniu. Ridenant smailiu galu į kairę, kiaušinis riedėdamas 

pasisuks į kairę. Kuris nuridena toliausiai, tas laikomas nugalėtoju ir laimingu žmogumi, kuriam viskas sekasi. 

Tikėta, kad riedėdami kiaušiniai pažadins iš žiemos miego gyvybę. 

Dabar beveik užmirštas paprotys – statyti sūpuokles. Anksčiau sūpuokles statydavo gražioje vietoje, 

geriausiai ant kalnelio, ir supdavosi kuo aukščiau. Taip išreikšdavo geresnio derliaus troškimą, prašymą to, ko 

kiekvienam trūksta. Kas aukščiau išsisupdavo, tam geriausiai ir sekdavosi. 

Visiems linkime gražių ir tvirtų margučių, gero skrydžio Velykų sūpuoklėse! 
Dalia Karvelytė 

 ______________________________________________________________________________________________     

 
PATYČIŲ PROBLEMA 

 
Patyčios – mokyklų virusas, kuris plinta pažeisdamas vis daugiau 

žmonių. Esu įsitikinusi, kad vienaip ar kitaip su patyčiomis yra susidūręs 

kiekvienas žmogus. Vieni jas patiria, išgyvena ir stengiasi jas pamiršti, 

kitiems – tai skaudi gyvenimo patirtis, kuri persekioja lyg šmėkla ilgus 

gyvenimo metus. Niekas nenorėtų atsidurti nuskriaustojo vietoje, iš kurio 

yra tyčiojamasi: būti liūdnu atsiskyrėliu, stovinčiu tamsiame kampe, 

besistengiančiu būti nematomu, bijančiu, kad kas nors neužkabintų. 

Visa gimnazijos bendruomenė stengiasi kovoti su patyčiomis ir 

stabdyti šį kenksmingą virusą. Jau keletą metų iš eilės mūsų gimnazija 

prisijungia prie respublikinės iniciatyvos ir dalyvauja „veiksmo savaitėje BE PATYČIŲ“. Šiemet organizuotas 

plakatų konkursas, kurį inicijavo vaiko gerovės komisija. Pradinių klasių mokiniai ruošė plakatus tema „Mes 

norime gyventi be patyčių“, o vyresniųjų klasių mokinių prašėme atkreipti dėmesį į patyčių stabdymą 

socialiniuose tinkluose. Sukurtus plakatus buvo galima apžiūrėti gimnazijos antro aukšto vestibiulyje.  

Organizatoriai džiaugiasi gimnazijos mokinių aktyvumu, išradingumu ir tikisi, kad mokiniai išmoks 

gerbti šalia esančius ir bendrauti be patyčių. Žinokite, kad nesate vieni, visada galite kreiptis pagalbos. 

Pabaigoje keletas patarimų: iškilus tam tikroms sudėtingoms situacijoms, savo saugumu geriausiai gali 

pasirūpinti papasakodamas kam nors apie tai, kas vyksta. Kaip gali reaguoti, jei iš tavęs yra tyčiojamasi? 

 Papasakok. Pats svarbiausias dalykas, kurį gali padaryti, kai iš tavęs tyčiojamasi, - papasakoti apie 

tai kam nors. Pasakyk savo draugui, kas vyksta, - skriaudėjui bus sunkiau užsipulti tave, jei turi 

draugą ir jis tave palaiko. Arba gali pakalbėti apie tai su kuo nors iš suaugusiųjų – mokytojais, tėvais 

ar su kuo kitu, kuo tu pasitiki ir kas 

tau galėtų padėti. 

 Nekreipk dėmesio į priekabiautojus. 

Ryžtingai, tvirtai pasakyk „Ne“, 

paskui nusisuk ir nueik savo keliu. 

Nebijok, kad kiti gali pamanyti, jog tu 

esi bailys ir bėgi. Tai netiesa. Tiesiog 

taip skriaudėjui bus sunkiau tave 

erzinti. 

 Venk tų vietų, kuriose dažnai lankosi 

skriaudėjai. Tai tau gali padėti 

išvengti nemalonaus susidūrimo su 

jais. 

 Nepulk priešintis skriaudėjams, ypač 

jei jauti, kad jėgos nelygios. 

Dažniausiai skriaudėjai yra stipresni 
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už tave arba yra keliese, todėl jaučiasi saugiau tyčiodamiesi iš tavęs. Jei pasipriešinsi, situacija tik 

pablogės: tave gali sumušti, apkaltinti, kad pirmas pradėjai konfliktą ar muštynes. 

 Nebūk vienas. Dažniausiai skriaudėjai puola vaikus ir paauglius, kurie yra vieni. Labai svarbu, kad 

tu jaustumeisi saugus. Stenkis kuo mažiau laiko būti vienas. 

 

Gimnazijos socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė 

_____________________________________________________________________________________________  

 

KELIONĖ Į VILNIŲ 

 

2015 metų kovo 17 dieną keturios gimnazistės: Deimantė Pigulevičiūtė, Milda Mickutė, Goda 

Galkontaitė ir Jogailė Kelminskaitė kartu su gimnazijos pirmūnais išvykome į Vilnių. Kelionės tikslai buvo du. 

Merginų ketvertas vyko į Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos respublikinę konferenciją „Skaityti – tai sėdėti 

ant pasaulio stogo“. Padedamos savo lietuvių kalbos mokytojos Sigutės Puzarienės buvome parengusios 

pranešimą „Simono Daukanto „Būdo“ leksika tarmės požiūriu“, kurį ir pristatėme konferencijoje. Džiaugiamės, 

kad buvome įvertintos. Grįžome apdovanotos padėkomis, knygomis bei atminimo dovanėlėmis. 

Kol mes dirbome konferencijoje, pirmūnai kartu su mokytojomis Kristina Dorofėjiene bei Kristina 

Pigulevičiene keliavo pėstute po pavasarėjantį Vilnių. Mokiniai keliaudami senamiesčiu užkopė į Gedimino 

pilies kalną, aplankė Valdovų rūmus, grožėjosi Arkikatedros ir šv. Onos bažnyčios architektūra. Išvaikščioję 

siauriausias senamiesčio gatveles, pasiekė Aušros vartus. 

 Pasidžiaugę pavasarėjančia sostine ir puikiai padirbėję konferencijoje grįžome į gimtąją Papilę. 

Norime padėkoti mus lydėjusioms mokytojoms, gimnazijos direktoriui už suteiktą galimybę mokykliniu 

autobusu aplankyti sostinę ir UAB „Grūstei“, kuri neleido mums kelionėje išalkti. 

 

 
Deimantė Pigulevičiūtė, IIb kl. 

 ______________________________________________________________________________________________                          

 
__  _________________________________________________________________________________________     

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė: 

Korespondentai::Silvija Ungeitytė (III  kl.),  

             Kamilė Šlimaitė (IV kl.) 

               Justina Venckutė (IV kl.) 

             Laura Lukošiūtė (IV kl.) 

            Nojus Bronušas (7 kl.) 

Būrelio vadovė: Andžela Raustienė 

 


