
 

Kreida: varpelio balsu 
 

Argi tau nepalieka baisu 
Ar bent liūdna, pajutus, kada 
Tuoj nutyla varpelio balsu 
Ant lentos parašyta kreida. 
 
Jos baltieji milteliai sudžius, 
Ir jau nebegrįši tenai. 
Tik netyčia ištarsi žodžius, 
Išmoktus atmintinai. 
 

Stasys Jonauskas        

 

 

Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2016  gegužė 

Pirmiausia norisi visus pasveikinti su besibaigiančiais dar 
vienais mokslo metais! Nuo tos akimirkos, kai visa gimnazijos 
bendruomenė susirinko į rugsėjo pirmosios šventę, prabėgo beveik 
devyni mėnesiai... Visą tą laiką dirbome išsijuosę – mokiniai, 
mokytojai, gimnazijos administracija, pagalbinis personalas – jautėmės 
judančio, pulsuojančio organizmo dalimi. Ar šiandien, praėjus beveik 
devyniems mėnesiams nuo rugsėjo pirmosios dienos, visi mokiniai 
džiaugsis savo darbo rezultatų įvertinimais? Mūsų visų kasdieniai 
ritualai – ėjimas į gimnaziją, pamokos, namų darbų ruoša vieniems 

nešė džiaugsmą ir pažinimą, kitiems – pilką, nuobodulio pilną kasdienybę. Tad 
kokią vietą mokymasis užima tų mokinių gyvenime, kurie knygą atsiverčia tik 
tuomet, kai artėja paskutinio pusmečio rezultatų apibendrinimas? O kai širdis 
nesidžiaugia tuo, ką daro, vargu, ar galime tikėtis gerų rezultatų.  

Žemdirbiai savo darbo derlių nuima rudenį, o gimnazijos bendruomenė 
darbo rezultatus įvertina pavasarį. Gegužė – šeimos mėnuo, ir jau tradicija tapo 
suburti visą gimnazijos bendruomenę būtent šiuo metu. Kasmet džiaugiamės 
mokslo metų laimėjimais ir apdovanojame pačius darbščiausius – pagerbėme tuos, 
kurie puikiai mokėsi 2015 – 2016 mokslo metais, dalyvavo olimpiadose ir 
konkursuose, buvo aktyvūs bendruomenės nariai. Šiems mokiniams viskas 
įmanoma! Įvairūs iššūkiai, pokyčiai jų gyvenimus nuspalvina įvairiausiomis 
spalvomis. Tad nenustokite stebinti, kartais daug ir kantriai dirbti. Nenustokite 
svajoti. 

Artėja atostogos! Pasitikite vasarą tokią, kokios net nesitikėjote ir 
praleiskite ją taip, kad nesinorėtų pamiršti! 

 
Laikraščio redakcija 

 
MOKYKLA MOKYTOJUI 

 
Gimnazija ne tik pastatas, bet 

visų pirma čia dirbantys žmonės. 
Manau, kad labai svarbų vaidmenį, o gal 
ir svarbiausią, atlieka mokytojai. Jie turi 
daug pareigų, dažnai net nesusijusių su 
tiesioginiu mokinių mokymu. Mokytojai 
visada pasiruošę suteikti reikiamą 
pagalbą, atsakyti į visus mokinių 
klausimus. Bet ką mes, mokiniai, apie 
juos žinome? Bandydami praskleisti 
paslapties šydą, paprašėme keletos 
mokytojų pasidalinti mintimis apie 
pedagoginį darbą. 

 
Šiuolaikinis mokytojas – koks jis? 
Lietuvių kalbos mokytoja Rita 

Liachauskienė. Tai modernus, sumanus, 
dėmesingas, spinduliuojantis dvasinę 
inteligenciją, gebantis valdyti emocijas, 
matantis 22 vaivorykštės spalvas, nuolat 
tobulėjantis, energingas lyderis. 

Istorijos mokytoja Regina 
Žąsytienė. Šiuolaikinis mokytojas – tai 
gebantis ir turintis prisitaikyti prie 
dabartinio jaunimo, besinaudojantis 

šiuolaikinėmis technologijomis, nebijantis iššūkių, kuriuos kelia jaunimas. 



Muzikos mokytoja Vitalija Guobienė. Manau, kad šiuolaikinis mokytojas turi būti: lankstus ir 
suvokiantis, nuolat besidomintis mokymo naujovėmis, nuolat besimokantis, tiriantis savo veiklą ir kuriantis 
savo teorijas, kaip tobulinti savo mokymą ir veiklą klasėje, įdomus savo mokiniui kaip asmenybė, daug žinantis, 
apsiskaitęs, besidomintis ne vien tik mokomuoju dalyku, turintis įdomų vidinį pasaulį. 

Pradinių klasių mokytoja Alma Juzumienė. Šiuolaikinis mokytojas – gebantis prisitaikyti prie 
naujovių, ne tik geras savo dalyko žinovas, bet ir įdomi asmenybė. Šiuolaikinis mokytojas turi būti ir geras 
psichologas. 

Kas sunkiausia mokytojo darbe?  
Lietuvių kalbos mokytoja Rita Liachauskienė. Sunkiausia suprasti, jog mokiniai – ne indai, kuriuos 

dera pripildyti, o fakelai, kuriuos reikia uždegti. Šiuolaikinys mokinys išlepęs, nelabai žinantis pats, kas įdomu, 
ko jam reikia. Jis apsiginklavęs išmaniosiomis technologijomis, jam mokslo pasaulis nuobodus, tad mokytojas 
tampa Don Kichotu, kovojančiu su nedrausmingumu, patyčiom, abejingumu, o dėstomas dalykas lyg ir lieka 
antrame plane. 

Istorijos mokytoja Regina Žąsytienė. Sunkiausia mokytojo darbe įkvėpti mokiniams norą mokytis, 
sužadinti jų motyvaciją. 

Muzikos mokytoja Vitalija Guobienė. Sparti socialinio bei kultūrinio gyvenimo kaita, informacinių 
technologijų plėtra kelia naujus uždavinius mokytojui. Ir sunkiausia, manau, yra įsitraukti į šį kaitos procesą ir 
nuolat tobulinti savo kasdienę praktiką klasėje. 

Pradinių klasių mokytoja Alma Juzumienė. Kartais tiesiog sunku išlikti dėmesingai kiekvienam 
vaikui, nes per dieną dešimtis kartų išgirsti kreipinį “mokytoja”. Sunku dirbti su vaikais, kuriems mokytis per 
sunku arba, kai tėvai yra abejingi vaiko problemoms.  

Ar nesigailite pasirinkusi mokytojo profesiją? 
Lietuvių kalbos mokytoja Rita Liachauskienė. Nesigailiu, nes neįsivaizduoju savęs kitur. Mokytoja 

būti apsisprendžiau dar besimokydama septintoje klasėje. Tėvai (irgi mokytojai) bandė atkalbėti, tačiau buvau 
užsispyrusi ir neperkalbama. Į savo tikslą ėjau nuosekliai ir kryptingai, t. y. niekada nesuabejojau pasirinkimo 
teisingumu ir pašaukimu. Žinoma, įsivaizduojamas mokytojas gerokai skyrėsi nuo realaus, ypač šiuolaikinio. 
Apmaudu, kad XXI a. mokytojo darbas nėra vetinamas, sumenkęs jo prestižas. 

Metai eina, kartos keičiasi, bet visada kiekvienoje klasėje yra tikinčių ir spindinčių akių. Vien dėl poros 
tokių akių verta dirbti. Na, o tiems, kurie vis dėlto mano, jog mokytojo profesija neįdomi, norėtųsi pasakyti, kad 
tai ir nėra profesija, tai – gyvenimo būdas, tik reikia juo mėgautis – dirbti nuoširdžiai, su ugnele ir nuolat keistis, 
mokytis, nes, jei nesimokai tu, tai tave gyvenimas moko… 

Istorijos mokytoja Regina Žąsytienė. Ne, niekada nesigailėjau pasirinkusi mokytojo profesiją, nors 
kartais ir būna labia sunku. Kai buvau mokinė, žinojau, kaip man atrodė, tik dvi profesijas: mokytojo ir 
gydytojo. Vieną iš jų ir pasirinkau… 

Muzikos mokytoja Vitalija Guobienė. Nuo pat vaikystės svajojau būti mokytoja. Visi mano žaidimai 
buvo neatsiejami nuo mokyklos. Sudvejoti niekada neteko, tik gaila, kad keičiasi visuomenės požiūris į 
mokyklą, į mokytoją. Mokytojas nebėra taip vertinamas, iš jo reikalaujama tiek daug… 

Pradinių klasių mokytoja Alma Juzumienė. Mėgstu savo darbą, tačiau yra buvę visokių minčių.  
 
Ką Jums reiškia gimnazija? 
Lietuvių kalbos mokytoja Rita Liachauskienė. Tai ne tik darbo vieta, tai savęs realizavimas. 

Gimnazija – tai bendruomenė. Man tikrai nėra tas pats, kas gimnazijoje vyksta. Džiaugiuosi, jei randu pozityvo, 
ir išgyvenu, jeigu kas nors kitiems arba man nutinka, nepavyksta. 

Istorijos mokytoja Regina Žąsytienė. Gimnazija man reiškia daug ką: tai mano pirmoji ir, manau, 
paskutinė darbovietė. Tai – mano gyvenimo dalis. 

Muzikos mokytoja Vitalija Guobienė. Šioje gimnazijoje dirbu ketverius metus. Čia gyvenimas 
niekada nebuvo nuobodus. Tai ne tik darbo, bet ir naujos patirties įgijimo vieta. Gimnazijos istorija neatsiejama 
nuo miestelio istorijos, įžymybių, vietovių. Ši mokykla išsiskiria iš kitų savo vertybėmis ir tradicijomis, kurias 
stengiuosi puoselėti ir saugoti. 

Pradinių klasių mokytoja Alma Juzumienė. Pirmiausia - tai žmonės, su kuriais dirbu, bendrauju. 
Antra – tai  mano darbo vieta.  

Viktorija Praspaliauskaitė, 7 kl. 

APIE PILIETIŠKUMĄ ATVIRAI 
 

Šiandien pilietiškumo samprata tapo itin aktuali. Pasaulyje vyksta karai, žmonės žūsta 
įvykus teroristiniams išpuoliams, o įvairūs neramumai prie mūsų valstybės sienos neleidžia jaustis mums 
ramiais ir saugiais. Mes, dabartinis jaunimas, pilietiškumą suvokiame gal kiek kitaip nei vyresnioji karta, 
nes svarbių Lietuvai įvykių – Sausio 13 – osios, vasario 16 – osios nematėme ir realiai nejutome.  



Prisimenu lietuvių kalbos pamokas... Skirtingų laikotarpių lietuvių rašytojai savo kūriniuose 
kėlė pilietiškumo problemą, stengėsi atskleisti, kokią svarbią vietą žmogaus gyvenime užima 
pilietiškumas. Jau XVI a. vienas iš lietuviškos literatūros pradininkų Mikalojus Daukša ragino puoselėti 
savo gimtąją kalbą, nes ji svarbi tautos ir valstybės išlikimui. Lietuvių tautos dainius Maironis savo 
romantiškose eilėse kvietė mylėti Tėvynę. Maironio kūryba tiesiogiai susijusi su XIX a. pabaigos – XX a. 
pradžios pokyčiais lietuvių kultūroje ir literatūroje. Tai tautinio atgimimo laikas. Tuo metu Lietuva buvo 
carinės Rusijos sudėtyje, todėl to meto šviesuoliai kvietė tautiečius aukotis visuomenės idealams, dirbti 
tautos labui. Ir Maironio eilėraščiuose išpažįstama tėvynės meilė, kviečiama imtis bendrų darbų.  

Kartais kyla klausimas: o aš, mano klasės draugas ar bet kuris gimnazijos mokinys 
suprantame, kas yra pilietiškumas, ir ar mes, gyvendami mažame miestelyje esame patriotiški savo šalies 
piliečiai? 

Atsiverčiu žodyną ir bandau pasitikslinti, ar aš teisingai suprantu šio žodžio reikšmę, nes juk 
užduodama klausimą kitiems, pati turiu puikiai suvokti apie ką kalbėsime. Taigi, pilietiškumas – pareigų 
atlikimas savo valstybei, tautai. Į pilietiškumo sąvoką įeina vertybės, moralė, darbas, sąžiningumas ir 
dora. Vadinasi, kalbėsime apie mūsų, mokinių, pareigas, vertybes. Kalbėsime apie tai, kaip mokiniai 
suvokia pareigą savo tautai. Savo sąsiuvinyje skrebenu klausimus ir jau mintyse dėlioju, kam norėčiau 
juos užduoti? 

 
Kaip trumpai apibrėžtumėte 

pilietiškumą? 
Jogailė, III kl. Pilietiškumas – tai 

pareigų atlikimas savo valstybei. 
Deimantė, III kl. Pilietiškumas – tai 

pareiga, sąžiningumas, dora, darbas, moralė. 
Silvija, IV kl. Dabartinis jaunimas 

pilietiškumą suvokia kitaip nei vyresnioji karta. 
Moksleiviai suvokia valstybei svarbių datų prasmę, 
tačiau jos nėra tokios artimos . Pilietiškumas – 
pareigų atlikimas savo valstybei, tautai, į 
pilietiškumo sąvoką įeina vertybės, moralė, darbas, 
sąžiningumas ir dora. Pilietiškumu taip pat laikomos 
visuomeninės pareigos valstybei, aktyvumas per 
rinkimus, dalyvavimas pilietinėse akcijose, istorijos 
žinojimas, pagarba valstybės simboliams, įstatymų 
laikymasis. 

Henrikas, III kl. Pilietiškumas – tai 
meilė savo valstybei, pagarba savo tautai, jos 
vertybių puoselėjimas ir interesų gynimas. 

 
Kokiomis vertybėmis gyvenime 

vadovaujiesi?  
Jogailė, III kl. Stengiuosi būti tolerantiška ir gerbti kitus. Manau, kad svarbu gyvenime padėti, kai 

kažkam reikia pagalbos. 
Deimantė, III kl. Man labai svarbios šios vertybės: atsakomybė, teisingumas, pripažinimas, 

savigarba. 
Henrikas, III kl. Sąžiningumas, dora, darbštumas, principingumas – tai vertybės, kuriomis aš 

vadovaujuosi savo gyvenime. 
 
Ar užtenka pilietiškumo pamokų gimnazijoje, kad taptume pilietiškais? 
Jogailė, III kl. Pilietiškumo pamokos gimnazijoje vyksta tik II – oje gimnazijos klasėje. Todėl tik 

pamokų tikrai neužtenka.  
Deimantė, III kl. Manau, kad užtenka. Mokiniai, įsigilinę į pilietiškumo pamokų turinį, gali tapti 

pilietiškais, suprasti, ką pilietiškumas reiškia. 
Silvija, IV kl. Mano nuomone, pilietiškumo pamokų mūsų gimnazijoje pakanka, nes vien jau 

istorijos, politologijos pamokos ugdo mūsų tautiškumą,  valstybės įstatymų išmanymą, norą dirbti tėvynės labui. 
Henrikas, III kl. Kad taptume pilietiškais, vien pilietiškumo pamokų neužtenka. Reikia gyventi 

aplinkoje, kurioje būtų ugdoma ir puoselėjama pagarba savo valstybei. 
 
Kaip šiandien jaunas žmogus gali išreikšti savo pilietiškumą? 
Jogailė, III kl. Jaunas žmogus gali išreikšti pilietiškumą aktyviai dalyvaudamas įvairiuose 

renginiuose, savanoriaudamas, rūpindamasis aplinka, tiesiog nebūdamas abejingas. 
Deimantė, III kl. Šiandien jaunas žmogus savo pilietiškumą gali išreikšti dalyvaudamas įvairiose 

akcijose, būdamas aktyvus savo šalies pilietis tiek visuomeniniame, tiek ir politiniame gyvenime. 



Henrikas, III kl. Jaunimas  šiandien turi puikią galimybę dalyvauti įvairiose pilietinėse akcijose. 
Tik reikia nepamiršti, kad žinoti savo šalies istoriją yra taip pat labai svarbu. Svarbu būti aktyviems per 
rinkimus. Būti patriotu savo šalies – ją ginti, jeigu tik to prireiktų. 

Silvija Ungeitytė, IV kl. 

 
„MAN PATINKA LIETUVOS JAUNOJI KARTA” 

 
Susitikome su Europos Parlamento nariu Petru Auštrevičiumi. Europarlamentaras diskutavo su 

gimnazistais Europos Sąjungos, Europos parlamento veiklos klausimais. Nuoširdus bendravimas sukūrė 
jaukią atmosferą. Susitikimas – pilietiškumo pamoka prabėgo tarsi viena akimirka. Pasibaigus 

susitikimui suskubome ir mes, jaunieji korespondentai, 
užduoti europarlamentarui mus dominančius 
klausimus. 

 
Kaip Jūs charakterizuotumėte jaunąją kartą? 
Labai gerai. Man labai patinka Lietuvos jaunoji 

karta. Tai į ateitį žvelgiantys, motyvuoti, galintys pakeisti 
ir, aš tikiuosi, daug ką norintys pakeisti mūsų valstybėje 
jauni žmonės. O jauniems reikia imti valdžią ir nebijoti 
atsakomybės. 

 
Ką manote apie pilietinį ugdymą mokyklose? 
Jis yra geras dalykas. Kadangi, mano manymu, 

pilietinis ugdymas negali būti atitrauktas nuo gyvenimo, 
nes tai yra kalba apie aktualijas, apskritai šaly: kas vyksta, 
kodėl vyksta? Todėl aš nenorėčiau matyti pilietinio 
ugdymo, atitraukto nuo gyvenimo. Jeigu mokykloje 
kalbamės mums, kaip piliečiams, aktualiomis temomis, 

tada pilietinis ugdymas yra labai gerai. 

Tikriausiai sutiksite, kad šeima, ugdanti tautines tradicijas, papročius, vaidina pagrindinį 
vaidmenį. Bet kaip yra iš tikrųjų? 

Aš manau, kad mes nepraradome to, ką mes turėjome. Lietuvoje šeimos susėda prie Kūčių stalo, prie 
Velykų stalo. Mes turime puikias vardų dienų tradicijas. O kada šventi, tai tu visada ir pasakoji. Kai šeimos prie 
šventinio stalo, kalbasi, keičiasi informacija. Todėl aš manau, kad tai yra labai gerai, ir man tai asmeniškai 
patinka. 

 
Ką Jūs manote apie tautiškumą ir 

pilietinį sąmoningumą? 
Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis. Aš 

manau, kad mes turime daug ką gero. Mūsų 
istorija sudėtinga, bet mes turime paaiškinti, 
kodėl jinai tokia.  

Kaip manote, ar gerai, kai žmonės nori 
būti kosmopolitais? 

Žmonės nori būti kosmopolitais? Aš 
nematau prieštaravimo tarp tautiškumo, tarp 
pilietinių įsitikinimų ir kosmopolitiškumo. Aš 
laikau save kosmopolitu, bet aš nebijau kitų 
tautybių. Man yra malonu dirbti Europos 
Parlamente ir aš nematau jokio priešiškumo, kai 
mane supa daug skirtingų valstybių atstovų  ir 
kartu sprendžiame įvairius klausimus. Matot, 
sienos Europoje jau tapo sąlyginės daugeliu 
atvejų. Mes tapome viena bendrija ir ta bendrija 
yra visiškai kitokio pobūdžio. Tai yra taikos 
projektas,  ateities projektas, todėl pozityvusis 
kosmopolitizmas, aš manau, kad yra gerai.  

 
Kas Jums yra laisvė? 
Laisvė? Laisvė man yra kartu ir atsakomybė. Atsakomybė įvertinti tai,  kokia kaina laisvė buvo pasiekta. 

Mes turėjome kovoti, siekti, pasiekti, išlaikyti ir suprasti. Tai  yra ko gero svarbiau, negu naudotis šita 



gyvenimiška aplinka, šita laisvės sukurta galimybių jūra, kuri šiuo metu yra Lietuvoje. Mes turime suprasti, kas 
buvo padaryta vardan to, kad išsaugotume laisvę.  

 
Ar galėtumėte drąsiai teigti, kad didžiuojatės Lietuva? Kodėl? 
Lietuva yra puikus kraštas todėl, kad čia yra mūsų Tėvynė. Tai yra žmonės, kurie nori, kurie padaro. 

Kovo 11-oji  yra diena, kada mes turime didžiuotis dabarties pasiekimais. Vasario 16-oji yra šiek tiek tolimesni 
pasiekimai praeityje, bet kovo 11-oji – tai žingsnis į šiandien. 

Demantė Pigulevičiūtė, III kl. 

LAIŠKAS AUKLĖTINIAMS 
 

Mieli mano abiturientai,  
 

Sunku patikėti, kad Jūs jau pasiruošę savarankiškam skrydžiui. Sunku suvokti, kad ne Jūs ateisite į klasę 
rugsėjo – 1-ąją. Prisimenu pirmąjį mūsų susitikimą prieš aštuonerius metus. Tada dar nedrąsius penktokėlius į 
klasę atvedė tėveliai, nedrąsu buvo ir man, dar tik pradėjusiai dirbti auklėtojai. Dėkoju visiems už galimybę 
pažinti jus, už linksmas dienas, už buvimą kartu sunkiomis minutėmis, už įsimintinas ekskursijas, už sukeltą 
stresą, už suteiktą viltį, kad kitą kartą bus geriau… 

Aš Jums linkiu laiko: 
Tegul Jums užtenka laiko iššūkiams. Tinginystei. Tobulėjimui. Neskausmingoms klaidoms. Savarankiškumui. 
Drąsai. Brandai. Pokštams.  
Tegul Jums užtenka laiko jausti tylą. Artimo balsą. Vėją. Lietų. Nuovargį. Smėlį po kojomis. Akmenis. 
Vandenį. Mišką. Žemę. Savimeilę. 
Tegul Jums užtenka laiko mokytis naujų dalykų – nesvarbu, vairuoti ar kalbėti prancūziškai. Mylėti ir atleisti. 
Suprasti ir užjausti. Neteisti. 
Tegul Jums užtenka laiko susitikimams su tėvais, draugais, auklėtoja. 
Tegul Jums užtenka laiko rinktis pačius geriausius dalykus. Tikriausius draugus. Įdomiausias knygas. 
Prasmingiausius filmus. Geriausius pakeleivius. Ir SAVO kelią. 

 Sėkmės Jums pradedant naują gyvenimo etapą, kuris atneš tikrai daug džiugių akimirkų.  
 

Jūsų auklytė Kristina ;) 

 



 
PADĖKOS VAKARAS 

 
„Tik mokinys, tik jo tėveliai ir mokytojai 

supras, kaip šiandien džiaugsmu prisipildo širdys. 
Nes paūgėjome dar vieneriais metais. Nes mūsų 
patirtis išaugo. Nes esame laimingi, kad turime 
šiandien kuo pasidžiaugti“, - kalbėjo renginio 
vedantysis gegužės 12 dieną gausiai 
susirinkusiems į tradiciniu tapusį Padėkos vakarą. 

Padėkos vakaras mūsų Papilės Simono 
Daukanto gimnazijoje – ypatinga šventė. Jos metu 
visi džiaugiamės mokslo metų laimėjimais ir 
apdovanojame pačius darbščiausius – pagerbiame 
tuos, kurie puikiai mokėsi 2015 – 2016 mokslo 
metais, dalyvavo olimpiadose ir konkursuose, 
buvo aktyvūs bendruomenės nariai. Pilna Papilės 
kultūros namų salė, veiduose šypsenos, rankose 
gėlės draugams... Pati didžiausia padėka ir 
„svariausia“ GILĖ  šiais metais atiteko I klasės 
gimnazistei Kotrynai Narkutei. Iš viso šį vakarą 
buvo įteiktos 9 GILĖS nominacijos labiausiai 
nusipelniusiems bendruomenės nariams:  

Mokytojai Ritai Liachauskienei, kuri padėjo Kotrynai pasiruošti respublikinei lietuvių kalbos ir 
literatūros olompiadai; 

Mokytojai Genovaitei Bičiušienei  už iniciatyvas dalyvaujant Verslo idėjų konkurse; 
Keturakių šeimynai už meilę gamtai; 

8 klasės moksleiviai 
pelnė geriausios klasės titulą. 
Ši klasė surinko mažiausiai 
pastabų, vilkėjo tvarkingą 
aprangą ir gerai budėjo. 

Genovaitei 
Pundziuvienei už ištvermę, už 
kantrybę, už laiką, praleistą su 
jaunimu – Lietuvos ateitimi – 
ateitininkais; 

Šaulių komandai už 
aktyvią veiklą; 

Broniui Prišmontui už 
gimnazijos gražinimą; 

Mokytojams Birutei ir 
Regimantui Dauniams už 
rūpinimąsi, kad gimnazijos 
vardas būtų garsinamas 
sportinėse rungtynėse. 

Pasidžiaugėme 
mokinių, dalyvavusių Lietuvos 
kūno kultūros ženklo 
normatyvų laikyme ir 
surinkusių reikiamą taškų 
skaičių, kad gautų atitinkamo 
laipsnio kūno kultūros ženklą. 
Atsisveikinome ir padėkojome 
muzikos ansambliui “Gama”. 

Merginos ne vienerius metus džiugino savo dainomis, be jų neapsieita koncertuose, tėvų susirinkimuose, 
respublikiniame sakralinės dainos konkurse. Apdovanojome mokinius, kurie dalyvavo olimpiadose bei tapo 
konkursų nugalėtojais. Renginio metu džiaugėmės jaunaisiais šokėjais, dainininkais, kuriuos paruošė kūrybingi 
gimnazijos mokytojai. 

Tą vakarą tarp visų sklandė bendruomeniškumo dvasia – nepaprasta vidinė ramybė, pilna širdis 
džiaugsmo.  

Vitalija Praspaliauskaitė, 7 kl. 

 



JAUNIEJI MUZIEJININKAI 
 
Kiekvienas istorijos mokytojas iš savo darbo patirties 

žino, kad gimtojo krašto istorijos pažinimas, tyrinėjimas, yra 
puikiausias būdas suvokti Lietuvos, Europos bei Pasaulio 
istorijos kontekstą. Mokytojas ieško kelių, kad istorijos 
mokymas ir mokymasis vyktų efektyviai. Geriausius 
rezultatus duoda aktyvi veikla, kuri reikalauja teorinių žinių, 
praktinių veiksmų, skatina bendradarbiauti. Visus šiuos 
aktyvios veiklos bruožus turi neformalusis ugdymas. 

Šiais mokslo metais jaunieji muziejininkai rinko 
informaciją gimnazijos metraščiui. Dalyvavo Šiaulių 
„Aušros“ muziejuje inscenizuotoje edukacinėje pamokoje 
„Per tarpukario mokyklos klasę – į tautos istorijos pažinimą". 
Susipažino su Papilės Simono Daukanto memorialiniu 
muziejumi, jo veikla, eksponatais, įkūrimo istorija. Visų metų 

darbą vainikavo baigiamasis renginys pirmos klasės mokiniams „Tarpukario mokykla“.  

Kristina Puzarienė 

 

 
 

 

 

 

 

 

„Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė: 
 

Silvija Ungeitytė (IV  kl.),  

Deimantė Pigulevičiūtė (III kl.) 

Viktorija Praspaliauskaitė (7 kl.) 

Girmantė Braukylaitė((7 kl.) 

Nojus Bronušas (7 kl.) 

Būrelio vadovė: Andžela Raustienė 

 


