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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2016  rugsėjis 

       Kaip jau įprasta, rugsėjį prasideda nauji 
mokslo metai, nauji darbai ir rūpesčiai. Į mokslo ir žinių dieną – 
šurmulingą šventę mūsų gimnazijoje šiemet susirinko 290 mokinių: į 
pirmą klasę sugužėjo 21 pirmokėlis, o juos paėmę už rankų į Papilės 
Šv. Juozapo bažnyčią lydėjo 20 IV klasės gimnazistų. Gimnazijoje 
2015 – 2016 m. m. mokėsi 327 mokiniai. Vadinasi, šiemet 37 
mokiniais gimnazija tapo mažesnė. Ir taip jau kiekvienais metais... 
Sumažėjo ne tik mokinių, bet ir mokytojų. Mūsų gimnazijos 
bendruomenė į užtarnautą poilsį išlydėjo net tris darbuotojus: anglų 
kalbos mokytoją Vilių Morkevičių, pradinių klasių mokytoją Birutę 

Vireikienę bei gimnazijos logopedę Janiną Rimkuvienę. Šie mokytojai Papilės Simono Daukanto gimnazijoje 
dirbo ilgus metus. Sunku būtų ir suskaičiuoti, kiek mokinių per ilgus mokytojavimo metus mokė ir ugdė šie 
pedagogai. Na, o mes, visa gimnazijos bendruomenė, nuoširdžiai linkime Viliui Morkevičiui, Birutei 
Vireikienei, Janinai Rimkuvienei sveikatos ir malonių akimirkų naujame gyvenimo tarpsnyje. 

Naują puslapį verčia ir mūsų gimnazija. Prasidėjus naujiems mokslo metams gimnazijoje startavo 
ugdymo kokybės gerinimo 
priemonių planas 2016 – 2017 
m. m. Šio plano tikslas yra 
gerinti ugdymo(si) kokybę. 
Įgyvendinę detalų ugdymo 
priemonių planą tikimės, kad 
ugdytinių lankomumas ir 
pažangumas pagerės. Mokiniai 
šiais mokslo metais pradės 
pildyti individualios pažangos 
įsivertinimo lapus – taip jie 
mokysis įsivertinti savo 
pažangą, apmąstyti ir valdyti  
mokymąsi, suprasti  stipriąsias 
ir silpnąsias puses, kelti 
mokymosi tikslus. Gimnazijos 
administracija koregavo 
mokyklinių autobusų 
maršrutus, kad moksleiviai 
galėtų po pamokų papildomai 
padirbėti. Tikimės, kad 
mokiniai mokymąsi laikys 
prasminga ir vertinga veikla, 
jiems nuoširdžiai rūpės mokslai 
ir jie stengsis kuo geriau 
suprasti mokomuosius dalykus.  

Tad „Daukantiečių žodžio“ kūrybinė grupė visiems linki gerų mokslo metų! Tegul mažos visų 
sėkmės tampa dideliais ir prasmingais darbais. 

 
Laikraščio redakcija 

 
AR MES RENKAMĖS MOKYKLINĘ UNIFORMĄ? 

 
 
Kiek daug apie mokyklines uniformas kalbėta ir diskutuota. Vieni priešinasi, kad uniformos 

neva negražios, nepatogios ir trukdo vystytis mūsų, mokinių, individualumui. Kiti šaukia, kad uniformos 
suteikia vienybės jausmą, kuria darbinę atmosferą, o ir kiekvieną rytą nebereikia galvoti – ką rengtis? 

Nusprendžiau pasižvalgyti po gimnaziją ir matau, kad čia įsigalėjusi laisvė: mokiniai dėvi 
įvairiausių spalvų ir raštų megztinius, bliuzonus, kelnes ar sijonus, o vaikščiodama koridoriumi 
pamačiau ir ryškiomis spalvomis žybsinčių batų. Marga lyg gėlyčių pievoj! Bet turime ir gražių 
pavyzdžių. Štai pradinukų korpuse pirmos klasės berniukai stoviniuoja su vienodomis mėlynos spalvos 
liemenėmis, o mergaitės dėvi tos pačios spalvos sarafanus. Užlipusi į antrą aukštą matau pavienių 
mokinių, kurie vaikšto su tamsiai mėlynais švarkais ar megztiniais, kuriuose įsegtas ženklelis su mūsų 
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gimnaziją įamžinančiu simboliu. Stabteliu prie gimnazijoje esančio informacinio taško ir regiu, kad 
mūsų gimnazijoje yra klasė, kurios visi mokiniai įsigijo mėlynos spalvos švarkus. Nutariau pakalbinti šių 
mokinių klasės vadovę Jolantą Juozilaitienę. Beldžiuosi į 6b klasės vadovės kabineto duris. 

 
Mokytoja, papasakokite, kaip Jūsų klasės mokiniai ir jų tėveliai nusprendė įsigyti 

uniformas? 
Jau penktoje klasėje 

mokinių tėvų susirinkime buvo 
svarstomas uniformų klausimas. 
Dauguma tėvelių ir mokinių sutiko, 
kad gimnazijoje mokiniai dėvės 
tamsiai mėlynus švarkus, tik nutarė 
juos nupirkti kitiems mokslo 
metams, kadangi penktokams 
rūbelius jau buvo įsigiję. 

 
Ar mokiniai gerai 

jaučiasi su uniformomis? Ar 
jiems patogu jas dėvėti? 

Džiaugiuosi, kad šiais 
mokslo metais mokiniai atrodo 
tvarkingai ir gražiai. Švarkai nėra 
vienodi, nes tėveliai pirko patys, 
rinkdamiesi pagal kainą ir 
patogumą. Todėl ir vaikai su 
uniforma jaučiasi gerai. O kad būtų dar smagiau ir vienodai rengtis neatsibostų, nutarėme penktadienį paskelbti 
laisvės nuo uniformų diena. 

 
Padėkojusi už pokalbį susimąstau. Pagal Papilės Simono Daukanto gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklių bei pradinio, pagrindinio ir vidurinio mokymo sutarčių punktus, mokiniams tik 
rekomenduojama kasdien dėvėti mokyklinę uniformą arba tamsų švarką, segėti ženklelį, o per svarbius 
gimnazijos renginius bei atstovaujant gimnazijai rajone, šalies ar tarptautiniuose renginiuose dėvėti 
uniformą. Bet sutikime, kad mokiniai, vilkintys uniformas, atrodo tvarkingai ir jaučiasi patogiai. 
Uniformos – tai praktiškas ir ugdymui naudingas sprendimas, nes bendra gimnazijos tvarka ir geras 
įvaizdis turėtų rūpėti mums visiems. 

 
Lina Jonaitytė 

 
LIETUVOS ŽYDŲ GENOCIDO AUKŲ ATMINIMO DIENA 

 
„Gandras, besiganatys galvijai, ariantis valstietis, vakaro migloje spindinčios miestelių 

dvasios – ožkelės, keliu kiūtinantis žydas – tai buvo vientisas pasaulis, kuris sugriuvo ir kuris nebeatgis. 
Bet išlikusiems derėtų atminti ir gerbti pasitraukusius iš 
šio peizažo.“ (E. Zingeris) 

 
Jau pirmomis nacių okupacijos dienomis 

prasidėjo žydų diskriminavimas ir persekiojimas. Lietuvoje 
žuvo 94 % žydų. Miestuose ir miesteliuose buvo 
surenkamos ištisos žydų bendruomenės ir varomos 
sušaudyti. Istorija yra gyvenimo mokytoja, todėl privalome 
gerai išmokti šią pamoką. Jau nuo 1990 metų minima 
Lietuvos žydų genocido diena. 

Rugsėjo 23 d. mūsų gimnazijos penktokai ir 
šeštokai dalyvavo pilietinėje akcijoje „ATMINTIES 
KELIAS“, skirtoje žydų tautos genocido aukų atminimui 
pagerbti. Istorijos pamokos metu buvo prisiminta skaudi 
žydų tautos istorija, pertraukų metu buvo rodomas filmas 
„Pianistas“, gimnazijos kiemelyje sudėta Dovydo žvaigždė. 
Mokiniai kartu su mokytojomis susitiko su žydų atminties 
puoselėtoju Steponu Adomavičiumi, kuris papasakojo apie 
Papilėje gyvenusių žydų likimą karo metais.  

 
 

Regina Žąsytienė 
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2016  spalis 

        
APIE TAI, KAS SVARBIAUSIA 

 

Spalio pabaigoje į mūsų gimnaziją atvyko rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus 

vedėjas Vytautas Juozapavičius. Pasinaudojome puikia proga ir švietimo skyriaus vedėjui pateikėme 

klausimų, į kuriuos gavome labai įdomius atsakymus. 
 

Koks Jūsų apsilankymo tikslas mūsų 

gimnazijoje? 

Noriu pasižiūrėti, kaip sekasi Papilės 

Simono Daukanto gimnazijai. Šiemet mūsų skyrius 

išsikėlė tokį uždavinį: pasižiūrėti, kaip mokytojams 

sekasi ugdyti mokinius, kaip galėtume pagerinti patį 

ugdymo procesą, kad tikrai mūsų ugdymo rezultatai 

būtų geresni, ir gimnazistai, baigę rajono mokyklas, 

įstotų į prestižines Lietuvos ir užsienio aukštąsias 

mokyklas. 

 

Papasakokite, ką žinote apie mūsų 

gimnaziją. 

Aš baigiau Šiaulių pedagoginį institutą 

prieš 34 metus ir labai norėjau į Jūsų gimnaziją 

atvažiuoti dirbti, deja, gavau paskyrimą į Kruopių vidurinę mokyklą, pas Jūsų kaimynus. Na ir nuo tų metų 

visuomet domėjausi, kaip sekasi papilėniškiams – labai daug galėčiau papasakoti apie mokytojus, vadovus, kai 

kuriuos mokinius. Džiaugiuosi, kad kiekvienais metais Papilės Simono Daukanto gimnazija vis gražėja. Labai 

stengiausi, kad būtų atlikta Jūsų gimnazijos renovacija, kad būtų sutvarkytas gimnazijos stadionas. Visą laiką 

stebiu ir domiuosi, kiek gimnazijoje mokosi mokinių, kokie mokytojai dirba. Gaila, kad mokinių skaičius 

gimnazijoje nuolatos mažėja. Prieš 10 metų gimnazijoje mokinių buvo dvigubai daugiau. Dar turbūt nespėjote 

ir pamiršti, kad čia mokėsi virš 600, o dabar nesiekia 300 mokinių. Kaip Jūsų direktorius pasakytų: „mokiniai 

čia suvežami iš 54 kaimų“. Seniau mokyklos būdavo Kairiškiuose, Biliūniškėse, Barvydžiuose, Klaišiuose, gal 

ir Šiaudinėje. Dabar Jūs likote vienintelė gimnazija šiame krašte. Todėl Jūs visi turite prižiūrėti, saugoti, mylėti 

savo gimnaziją, būti patys geriausi, nes Jūs esate Simono Daukanto gimnazijos mokiniai. 

 

Su kokiais iššūkiais susiduriate savo darbe? 

Bėga metai, aš senstu... Atrodo, kad viskas turėtų gražėti, bet kiekvienais metais Akmenės rajone 

mokinių mažėja. Per 16 metų, tiek aš jau dirbu švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėju, Akmenės rajone 

mokinių sumažėjo daugiau nei 2 kartus. Esant tokiam mokinių mažėjimui, kyla ir kitokių problemų: reikia 

mažiau mokyklų, mokytojų. Atsirado didelė vežiojimo problema. Seniau, kaip jau sakiau, mokyklų tinklas buvo 

didesnis, mokiniams buvo paprasčiau pasiekti mokyklas, o dabar reikia užtikrinti ir vežiojimą, ir popamokinę 

veiklą. Todėl šiandien savo darbe susiduriame su pakankamai daug problemų ir iššūkių. 

 

Šiuolaikinėje mokykloje mokinys puikiai žino savo teises, deja, pamiršta pareigas. Ką 

daryti, jei mokinys tyčia trukdo pamokai? Kaip apginti drausmingų mokinių teises? 

Reikia dirbti, kalbėtis, kad mokiniai susipažintų su gimnazijoje esama tvarka. Reikia daug kalbėtis 

su tėveliais, kad ir tėveliai žinotų, kokios yra vaikų teisės ir kokios yra jų pareigos. Kiekviename rajone dabar 

yra įsteigta ir veikia Vaiko teisių ir apsaugos tarnyba, bet galbūt reikėtų jau steigti ir Vaiko pareigų tarnybą. 

Jūsų gimnazijoje yra pakankamai daug mokinių, kurie nelabai žino savo, kaip mokinio, pareigas. Tokie 

mokiniai yra svarstomi rajono Vaiko ir gerovės komisijoje, kurios pirmininkas aš esu pats.  Bet, žinoma, visų 

pirma, reikia kalbėtis ir būti nepakantiems tiems mokiniams, kurie nevykdo savo, kaip mokinio, pareigų ir 

pažeidžia kitų teises mokytis ir gauti tinkamą išsilavinimą. 

 

Pasidalinkite, ką darote Jūs tam tikrais momentais, kai užklumpa stresinės situacijos? 

Stresinė situacija? Na, nežinau. Aš esu pakankamai ramus žmogus, Aišku, yra buvę visko, bet 

įvairiose aštresnėse situacijose gelbsti ilgametė darbo patirtis. Prieš kažką aštresnio pasakydamas visada 

mintyse suskaičiuoju iki 3. Tai labai padeda. 
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Kokia buvo mokykla Jūsų vaikystėje ir paauglystėje? 

Na, savo vaikystės ir paauglystės metais aš mokiausi Mažeikių rajone, Pievėnų aštuonmetėje 

mokykloje, kurioje mokėsi apie 120 mokinių. Labai gaila, bet tos mokyklos jau nebėra... Tais laikais dauguma 

mūsų labai gerai žinojome savo pareigas ir gal kiek mažiau – savo teises. Labai didelis autoritetas buvo mums 

mokytojai. Jie buvo nuoširdūs, geri, o  su kai kuriais  iš jų bendraujame ir šiandien. Tada man mokytojai atrodė 

tokie solidūs, senoki, nors už mane buvo tik 5 – 10 metų vyresni. Savo mokytojus prisimenu kaip 

entuziastingus, dirbančius iš širdies, nors ne visi turėjo aukštąjį pedagoginį išsilavinimą. Kartu dirbome, 

sportavome, važiuodavome į varžybas, dalyvaudavome įvairioje popamokinėje veikloje. Mokytojai sugebėdavo 

sukurti tam tikrą, nepakartojamą atmosferą. 

 

Ar mūsų gimnazija skiriasi nuo kitų rajono ugdymo įstaigų? Jeigu taip, tai kuo? 

Akmenės rajone mes turime 4 gimnazijas. Jos visos yra skirtingos. Jūs skiriatės tuo, kad 

aptarnaujate visą Papilės seniūniją. Džiaugiuosi Jūsų gimnazijos gerais ir nuoširdžiais mokiniais. Vaikščiojant 

koridoriais visi mokiniai sveikinasi. Toks šiltumas ir nuoširdumas Jūsų gimnaziją daro išskirtinę. 

 

Rajono mokinių pasiekimai prastesni už kitų Lietuvos mokyklų mokinių pasiekimus. Ne 

išimtis ir mūsų gimnazija. Kyla klausimas: kodėl? 

Rajono mokinių pasiekimai nėra labai aukšti, bet nėra ir labai žemi. Priežasčių yra pakankamai 

daug, bet, manau, svarbiausia priežastis – sunkiai sekasi atnaujinti mokytojų gretas. Norėtume, kad darbuotis į 

mūsų rajono gimnazijas atvyktų nauji, jauni, talentingi, gabūs mokytojai, deja... Praėjo 5 metai, o mes 

nesulaukėme nei vieno jauno specialisto, kuris galėtų pakeisti išeinančiuosius pedagogus.  

Šiemet stengsimės daugiau dėmesio skirti ugdymo kokybei. Todėl, mieli mokiniai, nenustebkite, 

kai savo pamokose dažniau išvysite švietimo skyriaus darbuotojus, gimnazijos vadovus. Mes visi turime 

aptarinėti pamokas: kas pasisekė, kas nepavyko, pasidaryti išvadas ir po truputėlį gerinti ugdymo rezultatus. 

Mūsų rajono gimnazijų rezultatai tikrai gali ir turi būti geresni, nes turime gabių mokinių ir gerų mokytojų. 

 

Ir pabaigai. Kokie galėtų būti 3 geriausi būdvardžiai, kuriuos galėtumėte pasakyti apie 

mūsų gimnaziją. 

Hm... Labai sudėtingas klausimas. Manau, kad geriausiai atspindi Jūsų gimnaziją šie būdvardžiai: 

šilta, jauki, graži, tobulėjanti. 

 

Dėkojame už pokalbį. 

                                                                                         Lina Jonaitytė ir Laima Anužytė, III kl. 

 

PAŽINTINĖ „KELIONĖ“ PO EUROPĄ 

 

Spalio 25 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijoje buvo organizuotas integruotas užsienio 

kalbų, muzikos, technologijų ir geografijos projektas ,,Kraunamės lagaminus, keliame aukštyn sparnus“. 

Projekto tikslas – supažindinti 5, 6 klasių mokinius su populiariausiomis šalimis Europoje ir jų tradicijomis. 

Dalyviai ,,skrido“ maršrutu Lietuva – Rusija – Anglija – Graikija – Prancūzija – Italija. Lėktuvo 

įgula, užsienio kalbų ir geografijos mokytojos, rūpinosi keleivių saugumu ir neleido jiems nuobodžiauti. 

Skrydžio metu mokiniai pristatė naudingą informaciją apie lankomas šalis, anglų kalba inscenizavo legendą 

,,Dedalas ir Ikaras“ ir rusiškai deklamavo eilėraštį „Savaitės dienos“. Žaismingai skambėjo penktokų atliekama 

daina „Labas visiems pasaulio vaikams“ anglų, graikų, ispanų, italų, prancūzų, rusų kalbomis. Turistai vaišinosi 

itališka pica „Margarita“ ir mėgavosi akordeono garsais. Šeštos klasės mokinio deklamuojamas eilėraštis 

žemaičių tarme apie Papilę visus įtikino, kad lietuvių kalba yra pati skambiausia. 

Renginio pabaigoje dalyviai savo žinias įtvirtino sudėdami Europos šalių lankytinų objektų 

dėliones. Sirgaliai lankstė popierinius lėktuvėlius ir rašė trumpus palinkėjimus skrydžio draugams.  

Lėktuvo kapitonas, gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas, patarė mokytis užsienio kalbų, 

kurios padeda bendrauti ir pažinti pasaulio kultūras, bei padėkojo projekte dalyvavusioms klasėms. 

Visi renginio dalyviai ne tik smagiai, bet ir naudingai praleido laiką: sužinojo naujų faktų apie 

Europos šalis, jų kultūrą bei patobulino savo kalbėjimo įgūdžius bendraudami užsienio kalbomis. Projekto 

organizatoriai dar ilgai prisimins nuoširdžius mokinių pasirodymus ir puikų komandinį darbą, suteikusį visiems 

gražių akimirkų. 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos užsienio kalbų mokytojos 
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2016  lapkritis 

 
KONKURSAS ,,RAŠAU MERUI“ 

 
Jau šeštus metus Akmenės rajone organizuojamas epistolinio rašinio konkursas ֳRašau 

merui”. Pareikšti nuomonę vienu ar kitu klausimu – populiariausias ir lengviausiai įgyvvendinamas, ko 
gero, vis dar išlieka rašytinis tekstas. Mokiniai, dalyvaudami šiame konkurse, turi puikią galimybę 
išsakyti savo nuomonę apie įvairias jų miestelyje egzistuojančias problemas ir pasiūlyti tinkamus 
sprendimų būdus. Rašydami tuos laiškus jie tiki, kad tekstai bus ne tik perskaityti, bet gal apsvarstyta ir 
viena kita idėja, kuri nedrąsiai nugula mokinių surašytuose tekstuose. Puikus sumanymas organizuoti 
tokį konkursą, nes juk mes, suaugusieji, norėdami suteikti vaikams ateitį turime pradėti diskusiją, kaip 
motyvuosime jaunus žmones gyventi ir kurti čia, savo miestelyje. Juk kaip gaila, kad dauguma mūsų 
gimnazijos mokinių, baigę gimnaziją, išvyksta iš mūsų miestelio į didesnius Lietuvos miestus ar dar 
blogiau – į kitas šalis ir gerenį, saugesnį gyvenimą bando susikurti svetur. O juk tos idėjos, kurios gimsta 
mūsų mokinių galvose, gali būti nepaprastai naudingos ir vertingos: kaip vaikų ar suaugusiųjų 
laisvalaikį padaryti prasmingesnį, saugesnį.  Reikia tik jas išgirsti, nes nuo idėjos iki jos realizavimo yra 
ilgas kelias: kruopštaus, nuoširdaus darbo. Ir vieniems mokiniams be mūsų, suaugusiųjų pagalbos, tikrai 
nepavyks įveikti. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai Ritai Liachauskienei ruošiant mokinius šiam 
konkursui tenka matyti mokinių rašytinį tekstą – skaityti ir tikrinti mokinių darbus, užrašus, vertinti 
dailiai parašytą, raštingą, vaizdinga ir aiškia kalba užrašytą tekstą. Pataisiusi vieną kitą gramatinę ar 
sakinio stiliaus klaidelę,  mokytoja mokinių darbus pristato į Akmenės rajono savivaldybės 
administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyrių ir nekantriai kartu su savo mokiniais laukia rezultatų. 

Šiemet rašinių konkurse ,,Rašau merui” pasižymėjo dvi mūsų gimnazistės: 
3 vieta skirta II klasės mokinei Gerdai Butnoriūtei už išlaikytą laiško struktūrą, kalbėjimą 

ir bendravimą. 
Už siūlymą problemas spręsti kartu, už išlaikytą laiško struktūrą ir bendravimą nominuota 

III klasės mokinė Laima Anužytė. 
Dėkojame mokinėms už išsakytas idėjas, mokytojai už nuoširdų ir kruopštų darbą ir 

tikimės, kad surašyti žodžiai virs akivaizdžia realybe: šunų parku, riedučių ir riedlenčių parkeliu, jaukia, 
kavos kvapą skleidžiančia kavinuke, baseinu Papilės miestelyje, įvairesniais renginiais Papilės kultūros 
centre. 

Laikraščio redakcija 
 

 
RAŠINIO KONKURSO „RAŠAU MERUI“ DALYVĖS DARBAS  
 

Gerbiamas Mere, 
 

         Rašydama Jums šį laišką noriu ne tik padėkoti už tai, kad žingsniuodama Simono Daukanto aikšte galiu 
pasijusti puikiai, bet ir suprasti, kad esu įpareigota padėti gražinti savo miestelį. Žinoma, dėkoju už takelius, per 
kuriuos žingsniuoju kiekvieną dieną. Mūsų miesteliui trūksta tam tikrų dalykų. Derėtų pridurti, kad Papilė 
smarkiai pasikeitė. Ji įgavo daug gražių atspalvių ir atsikratė to kasdienio pilkumo, niūrumo. 
           Sėdėdama kambaryje ir žiūrėdama pro langą į krentančius įvairiaspalvius lapus, noriu išlėkti į lauką su 
savo keturkoju. Deja, nėra kur. Papilėje trūksta šunų parko. Tai būtų ne tik pramoga šunims, bet ir mums, jų 
šeimininkams. Kas mėnesį galėtumėm rengti šunų parodas ar varžybas. Tai būtų naudinga. Šeimininkai daugiau 
laiko ir dėmesio skirtų savo keturkojui bičiuliui. O kam netinka varžybos ar šunų paradas, galėtų tiesiog 
pasivaikščioti su savo augintiniu po rudeniu dvelkiančią gamtą, 
          Kai kurie  kalba, kad šiuolaikinis jaunimas yra išpuikęs, nekultūringas, negerbiantis kitų ir kartu savęs. 
Taip, ko gero didžioji dalis paauglių tokie yra. Bet jei suteiktumėm jiems vietą, kur jie galėtų susiburti, svarstyti 
neaiškius klausimus, spręsti  problemas ir bandyti pasitaisyti? Tai būtų vieta bendravimui, kur jie rengtų 
susitikimus. Tada gal sumažėtų paauglių agresyvumas, nevaldomas pyktis. Gal atsirastų tarpusavio pagalba, 
pagarba suaugusiam žmogui, mokytojui. Gal net mąstyti pradėtų kitaip? Žinoma, jeigu nebus noro, tai niekas ir 
nepasikeis, nesvarbu, kiek jėgų būtum paaukojęs, kiek besistengtum. Bet jeigu gautumėm šiokią tokią paramą 
ar pastūmėjimą, būtų daug lengviau kažką keisti. O kad kažkas keistųsi, jaunimui reikia patalpų. 
          Mūsų miestelyje gyvena daugiau vyresnio amžiaus žmonių (tai yra keturiasdešimtmečių). Jiems trūksta 
įdomios veiklos: šokių, įvairiausių susibūrimų. Paminėdama šokius, turėjau omenyje  ne tuos šiuolaikinius 
šokius, o paprastus. Reikėtų renginių, skirtų tik tokio amžiaus žmonėms. Niekada nesupratau posakio: „ kai 
žmogus sulaukia penkiasdešimties, jis pradeda naują gyvenimą, kaip ir būdamas dvidešimt penkerių“. Ko gero, 
šios minties autorius norėjo pasakyti, kad ne tik jaunimui reikia linksmo gyvenimo, bet ir tam tikrą amžiaus 
laiptelį perkopusiems žmonėms. 
           Bėgant laikui, Papilės kultūros (namai) centras tapo labai niūrus.  Mažai renginių. Juk tai vieta, kur 
turėtų virte virti gyvenimas. Bet taip nėra. Būtų be galo smagu, jei šeštadieniais čia vyktų kinų vakarai. 
Anksčiau, prieš kokį dvidešimt, o gal net trisdešimt metų , Papilėje vyko tokie vakarai – visas miestelis 
susirinkdavo. O dabar, norint pasižiūrėti kokį filmą, reikia važiuoti į Šiaulius arba į Akmenę. Juk filmą galėčiau 
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pažiūrėti ir čia.  Tai padėtų ne tik storesnę piniginę išlaikyti, bet ir smagiai praleisti laiką žiūrint filmą su šeima 
ar draugais. 
        Kaip būtų gera, jei eidama iš mokyklos užuosčiau šviežios kavos ar arbatos aromatą, kuris suviliotų 
kiekvieną praeivį. Taip, tai būtų kavinė, kuri žavėtų kiekvieną praeivį. Taip, tai kavinė, kurios reikia Papilėje. 
Pavyzdžiui, žingsniuoju su draugėmis iš kino vakaro ir sugalvojam kažkur nueiti. Ir štai puiki proga apsilankyti 
kavinėje. Arba šaltą žiemą belaukiant autobuso, kuris turi atvažiuoti tik po pusvalandžio... užuot šalus lauke, 
gali nueiti sušilti į kavinę. Ne tik sušilti, bet ir gardžios kavos paragauti. Na, žinoma, gali pasikalbėti, gerai laiką 
praleisti.  
         Kiekvienas iš mūsų nori būti saugus.  Ne tik namuose, mokykloje, bet ir gatvėje. Iškyla klausimas, kaip 
saugiai nueiti į mokyklą. Toliau gyvenančius vaikus atveža autobusai. Bet papilėniškiai keliauja pėsčiomis. 
Einant J.Basanavičiaus gatve ir kertant pagrindinį kelią, į S.Daukanto gatvę, nėra pėsčiųjų perėjos. Jos ten labai 
reikėtų, nes ten visada važinėja mašinos (vaikai bijodami bėga per gatvę). Tėvai nori saugiai nuvesti vaikus į 
darželį ir nebijoti, kad jiems gali kas nors nutikti. 
          O koks nuostabus laikas ta vasara, kai nieko nesinori dirbti, tik kaitintis prieš saulutę ir nerti stačia galva į 
vandenį. Norėtųsi tai daryti tiek vasarą, tiek žiemą. Reikia pastatyti baseiną. Puiki atrakcija vaikams ir 
suaugusiems. Kas nemoka plaukti, tą galėtumėm išmokinti.  
         Taigi, norint kažką pakeisti, iš pradžių reikia pradėti nuo savęs. Dėkoju, kad išklausėte mane. Tikiuosi, 
kad pavyks kažką įgyvendinti. 
                                                                                                                                   Pagarbiai Gerda Butnoriūtė 
 

RAŠINIO KONKURSO „RAŠAU MERUI“ DALYVĖS DARBAS  
 

Gerbiamas Mere, 
 

               Jums rašo Papilės Simono Daukanto gimnazijos trečios klasės gimnazistė Laima Anužytė. Šį laišką  
rašau, nes noriu aptarti keletą problemų, kurios iškilo Papilės miestelio jaunimui, bei pasiūlyti sprendimus, kaip 
būtų galima šias problemas išspręsti. 
              Pirmiausia noriu  padėkoti už suteiktą galimybę kreiptis į Jus ir išsakyti savo idėjas bei pastebėjimus. 
Labai malonu žinoti, kad Jūs visada rūpinatės ir stengiatės išgirsti ne tik suaugusiųjų žmonių nuomonę ar jų 
problemas, bet visada atrandate ir skiriate laiko mums, jaunimui. Taip pat noriu padėkoti už milžiniškas 
pastangas gražinant Papilės miestelio ir kitų gyvenviečių aplinką. Vis pastebiu, kad tvarkomos gatvės, 
stengiamasi miestelį, gyvenvietes padaryti kuo saugesne vieta bendruomenei. O labiausiai dėkoju už projektą, 
kuriam skyrėte lėšų ir įgyvendinote prieš dvejus metus. Kalbu apie didįjį apžvalgos bokštą Daubiškių 
kaimelyje, iš kurio kiekvienas lankytojas gali pamatyti nuostabų Papilės miestelio, Daubiškių  ir Ventos upės 
grožį. 
              Pirmoji problema, kuri svarbi jaunimui, yra tai, kad Papilės miestelyje nėra vietos ar kokios patalpos, 
kur būtų galima praleisti laisvą laiką su bendraamžiais po pamokų ar laukiant autobuso. Dažniausiai visos 
patalpos būna skirtos senyvo amžiaus žmonių užsiėmimams arba mūsų miestelio neįgaliųjų narių klubui. Šią 
problemą siūlyčiau išspręsti. Galbūt įmanoma skirti lėšų mūsų miestelio seniūnijai. Pasikalbėti su jos 
darbuotojais ir pasiūlyti projektą, kuris suteiktų galimybę renovuoti kokią nors apleistą patalpą. Pavyzdžiui, 
„Aibės“ parduotuvėje yra apleistas, tuščias, nenaudojamas antras aukštas. Tai manau, kad jį įmanoma tinkamai 
įrengti ir skirti jaunimui. Dar noriu paminėti, kad mes patys siūlome savo pagalbą įrengiant šią patalpą bei 
prižiūrint ją vasarą ar per mokslo metus. 
              Antroji problema yra knygų trūkumas miestelio bibliotekoje. Bėgant metams, keičiantis mokymosi 
programoms, atsiranda naujų kūrinių, kuriuos būtina perskaityti, bet dažnai nutinka taip, kad Papilės miestelio 
biblioteka jų neturi arba jos yra labai prastos kokybės. Neturėdami reikalingų knygų, mes negalime tinkamai 
pasirengti pamokoms, tobulėti. Siūlyčiau tokį sprendimą. Ar nebūtų galima skirti nedidelę sumą pinigų, kuriuos 
panaudotume perkant naujas knygas, o vėliau įkurti fondą, į kurį savo paramą mūsų bibliotekai galėtų skirti 
kiekvienas Papilės miestelio gyventojas ar geros valios žmogus. Juk yra nemažai rėmėjų, skiriančių pinigus 
kitokiems dalykams, neretai abejotiniems.  
             Kita vertus, mes, Papilės miestelio jaunimas bei jaunesnio amžiaus vaikai, turime vieną svajonę ir 
tikimės, kad kada nors ateityje ar net greitu metu ji išsipildys. Mes labai norime, kad Papilės miestelio parke 
atsirastų nedidukas riedučių ir riedlenčių parkelis ar kelios šiai sričiai skirtos rampos. Iš savo asmeninės 
patirties galiu teigti, kad dauguma vaikų važinėjasi riedučiais ar riedlentėmis gatvėse, kuriose pravažiuoja daug 
automobilių. Tai sukelia pavojų vaiko ar jauno žmogaus gyvybei bei pačiam automobilio vairuotojui. Nežinia 
kada netikėtai kelyje gali pasirodyti vaikas ar paauglys. Tada nelaimės gali ir neišvengti. Atsiradus parkeliui, 
norintieji  leistų laiką ne gatvėse, o jame. Sumažėtų nelaimingų atsitikimų tikimybė ir visi būtų saugūs. 
             Nuoširdžiai noriu Jums palinkėti sveikatos, tvirtos ištvermės. Aš tvirtai tikiu, jog savo energija, ryžtu, 
dvasia galite įkvėpti ir suburti žmones geriems darbams. Tegul visada Jums kyla puikios, naujos idėjos, kurias 
įgyvendinsite ateityje. Linkiu sutarti su partneriais, bendradarbiais ir paprastais žmonėmis.  Maloniai kviečiame 
ir laukiame Jūsų apsilankant Papilės Simono Daukanto gimnazijoje. Taip pat tikimės, jog mūsų prašymai bus 
išgirsti ir kad ateityje bus galima pasidžiaugti naujais pokyčiais mūsų padangėje. 
                                                                                                                                       Pagarbiai Laima Anužytė  
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2016  gruodis 

        
LAISVALAIKIS KARTU SU KNYGA 

 
Didelis krūvis, nuolatinė įtampa daro kasdienybę nepatrauklią, kartais nepakenčiamą. 

Todėl laisvalaikis kiekvienam iš mūsų yra labai svarbus. Žmogus atsiriboja nuo varginančios rutinos, 
atgauna dvasinę pusiausvyrą. Užsiimdamas malonia veikla net tobulėja. Manau, kad reikia branginti 
kiekvieną laisvą minutę ir ją tinkamai praleisti. Skaitymas yra vienas iš produktyviausių būdų, nes 
puikiai dera malonumas ir nauda, be to, nepatiriame ir jokių finansinių nuostolių, nes knygą galime 
pasiimti iš bibliotekos. Tik ar knyga mus per gyvenimą lydi visus? Nutariau paklausinėti keleto mokinių 
ir mokytojų, ką jiems reiškia skaitymas, kokį pėdsaką jų gyvenime palieka knyga.  

 
Gal prisimenate kelerių 

metų Jūs pradėjote skaityti? 
Deimantė Pigulevčiūtė, 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
IV klasės mokinė. Sunku pačiai 
prisiminti, tačiau, mamos nuomone, 
pirmuosius žodžius pradėjau skaityti 
ganėtinai anksti - vos 5-erių metų! 

Nojus Sungaila, Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos I klasės 
mokinys. Taip, puikiai pamenu, kada 
perskaičiau savo pirmąją knygą. Tai 
nutiko prieš aštuonerius metus, kai buvau 
septynerių. 

Lina Jonaitytė, Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos III klasės 
mokinė. Kiek prisimenu, skaityti išmokau, 
kai man buvo 6 metai. 

Gerda Butnoriūtė, Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos II klasės 
mokinė. Pradėjau skaityti būdama šešerių. 

 
Kokia buvo pirmoji perskaityta knyga? Kodėl pasirinkote būtent šią knygą? 
Deimantė Pigulevčiūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos IV klasės mokinė. Kamila 

Mikvic „Emilija ir trys mažosios tetulės". O kodėl ji? Mama visados ją skaitydavo prieš miegą. Šios knygos 
graži pagrindinė idėja. Spalvingos, akį traukiančios iliustracijos. Be to, ji tapo dar įdomesnė, kai šios knygos 
raides pradėjau jungti į žodžius, pastaruosius į sakinius ir viską įveikiau savo jėgomis, be niekieno pagalbos! 

Nojus Sungaila, Papilės Simono Daukanto gimnazijos I klasės mokinys. Mano pirmoji knyga, 

kuri pradėjo kloti mano žingeidumo kelią, buvo „Raganaitė Lilė švenčia Kalėdas“. Šią knygą pasirinkau dėl 

didelių, aiškių raidžių, smagių iliustracijų ir, be abejo, dėl įdomaus ir įtraukiančio teksto. 

Lina Jonaitytė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos III klasės mokinė. Mano pirmoji 

perskaityta knyga buvo „Pelenės istorija". Šią knygą pasirinkau todėl, kad, kaip ir visos mažos mergaitės, 

mėgau filmukus apie pelenę, todėl ir pirmoji perskaityta knyga buvo apie Pelenę. 

Gerda Butnoriūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos II klasės mokinė. Jei gerai atsimenu, 

tai buvo Pasakų knyga. Skaičiau ją, nes buvau gavusi iš mamos dovanų ir iš dalies  todėl, kad buvau smalsi ir 

domėjausi, kas yra parašyta juodu ant balto. 

 

Ką skaitote dabar? Gal knygą iš privalomosios literatūros sąrašo? 

Deimantė Pigulevčiūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos IV klasės mokinė. Kadangi esu 

IV gimnazijos klasės mokinė, ruošiuosi egzaminams, tad nuo privalomos literatūros niekur negaliu pabėgti. Bet 

nedrįstu sakyti, jog ji man nepatinka! Priešingai. Skaitydama privalomus kūrinius supratau, jog dievinu absurdo 

literatūrą: A. Kamiu „Svetimas", F. Kafkos „Metamorfozė", netgi A.Škėmos „Balta drobulė". Tiesa, 

neapsiriboju vien privaloma literatūra.    Šiuo metu skaitau J.Winterson „Apelsinai - ne vieninteliai vaisiai" – ji 

intriguoja savo kitoniškumu ir išmone. 

Nojus Sungaila, Papilės Simono Daukanto gimnazijos I klasės mokinys. Šiuo metu skaitau 

knygą iš privalomos literatūros sąrašo - E. M. Remarko „Trys draugai“. 
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Lina Jonaitytė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos III klasės mokinė. Šiuo metu skaitau 
Laurent Gounelle knygą „Dievas visada keliauja incognito". Prieš pradėdama skaityti šią knygą skaičiau 
Kristijono Donelaičio epinę poemą „Metai". 

Gerda Butnoriūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos II klasės mokinė. Šiuo metu skaitau 

Julijos Kristevos psichologinį romaną „Apsėdimai". Neseniai baigiau skaityti knygas L.H. Anderson „Kalbėk", 

M. Rodzevičuvna „Dievaitis" ir S. Chbosky „Atskalūno laiškai". Iš privalomų knygų (prieš kokius 2 – 3  

mėnesius) skaičiau V. Juknaitės „Išsiduosi. Balsu”. 

Kodėl knygas, Jūsų nuomone, reikia skaityti? Deimantė Pigulevčiūtė, Papilės Simono 
Daukanto gimnazijos IV klasės mokinė. Visų pirma, knygos mažina stresą, leidžia atsipalaiduoti. Antra, 
žmonės, kurie skaito, yra geresni pašnekovai, turi turtingesnį žodyną, labiau pasitiki savimi. Be to, skaitymas 
lavina mūsų atmintį, dėmesingumą, susikaupimą. Skaitydama knygas visados savo mintyse sukuriu kiekvieno 
veikėjo paveikslą, įsivaizduoju jo išvaizdą, todėl drąsiai galiu teigti, jog skaitymas lavina vaizduotę bei 
kūrybiškumą. Knygos išlaisviną skaitytoją, jo mintis. Kaip  V. M. Tekerėjus yra pasakęs: „Knygos lavina sielą, 
kelia ir stiprina žmogų, žadina geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį". 

Nojus Sungaila, Papilės Simono Daukanto gimnazijos I klasės mokinys. Mano manymu, 

knygas reikia skaityti visų pirma dėl bendro išprusimo. Taip pat dėl vaizduotės lavinimo, kalbos gerinimo ir,  

žinoma, dėl naudingesnio laisvalaikio praleidimo. 

Lina Jonaitytė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos III klasės mokinė. Mano nuomone, 

skaityti reikia todėl, kad knyga padeda išmokti naujų dalykų, skaitydami galime pailsėti po sunkios darbo 

dienos. Taip pat mėgstama knyga yra puikus laisvalaikio praleidimo būdas bei atminties lavinimas. 

                     Gerda Butnoriūtė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos II klasės mokinė. Manau, kad 

žmogus, skaitydamas knygas, ne tik praturtina savo gyvenimą, bet ir tobulėja: lavina savo fantaziją, gerina 

skaitymo įgūdžius. Aš skaitau knygas, nes su jomis jaučiuosi stipresnė, lyg statyčiau sau kažkokią atramą, kuri 

atėjus sunkiai akimirkai tikrai nesugrius. Kiekvienam, tiek dideliam, tiek mažam, patariu skaityti knygas ir visai 

nesvarbu, ar tai pasakos, ar sudėtingi filosofiniai kūriniai. 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytojai apie knygas ir skaitymą. 

Geografijos mokytoja Genovaitė bičiušienė. 

Pamėgau knygas nuo mažų dienų, daug skaitė 

mano mama, skaitau ir aš. Mama skaitydavo 

eiliuotas pasakas, gal dėl to mokykloje daug 

lengviau ir greičiau mintinai išmokdavau 

eilėraščius. Supratau, kad „kalti“ jų nereikia, o 

reikia daug kartų skaityti ir įsivaizduoti ką skaitai. 

 Knygas reikia skaityti, nes  jos lavina 

mūsų vaizduotę, moko kalbos kultūros, plečia mūsų 

akiratį. Kai skaitau knygą, tai nieko aplinkui nei 

matau, nei girdžiu – įsijaučiu į  knygos herojų 

gyvenimus. Sunkiose, gyvenimiškose situacijose 

knygos padeda surasti išeitis, suprasti, kodėl 

žmonės vienaip ar kitaip pasielgė ar elgiasi.  

Skaitau įvairias knygas: nuo pasakų 

anūkams iki psichologinių ar istorinių knygų. Man 

labai patiko Rhodnos Byrne knyga „Paslaptis“. Mokytojai, kurie domitės apie mūsų pasąmonę, būtinai 

paskaitykite. Na,  o mokiniams siūlyčiau  Jostein Gaardes knygą „ Kortų paslaptis“. 

 Anglų kalbos mokytoja Svetlana Stripeikienė. Vaikystėje skaičiau tiek, kiek reikėjo perskaityti 
lietuvių kalbos pamokoms. Viena knyga padarė man didelį įspūdį. Tai Astrid Lindgren pasakojimas (o gal 
romanas?) „Ronja plėšiko duktė". Daugiau skaityti pradėjau gal prieš 10 metų. Man patinka detektyvai ir 
knygos apie Rytų šalių kultūrą, tradicijas ir papročius, nes jos suteikia žinių apie kitas šalis ir kitokį gyvenimo 
būdą. Ypač įdomu skaityti, jei knygos turinys paremtas realiais įvykiais bei faktais. 

Kodėl skaitau? Todėl, kad knygos tikrai padeda atsipalaiduoti, jos suteikia jėgų ir įkvėpimo, teikia 
naujų idėjų, praplečia supratimą apie įvairias situacijas.  
 

Lietuvių kalbos mokytoja Rita Liachauskienė. Sunku patikėti, bet skaityti išmokau dar tada, 

kol nėjau į mokyklą, t. y. būdama šešerių. Eidavau į biblioteką kasdien, kol kartą bibliotekininkė paskambino 
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tėvams ir pranešė: „Jūsų dukra per dažnai lankosi bibliotekoje, mes greitai nebeturėsime ką jai duoti“. Teko 

lankytis rečiau. Matyt, skaičiau daug.  

Skaitymas lavina dėmesio sutelkimą ir susikaupimą, žodinius gebėjimus, o turėdami platų žodyną 

mes geriau išreiškiame save, kalba tampa gyvesnė, įtaigesnė, aiškiau reiškiame mintis. Skaitymas mažina 

stresą, lavina vaizduotę, atmintį. Tampame protingesni, įdomesni. Knygų skaitymas – tai lyg pokalbis su 

išmintingu draugu. 

Kolegoms siūlyčiau perskaityti K. Sabaliauskaitės knygą „Silva Rerum“, L. Tolstojaus „Ana 

Karenina“, F. Dostojevskio „Nusikaltimas ir bausmė“, P. Howkins „Mergina traukiny“, Paulo Coelho 

„Pranašas. Mokiniai tikrai nepraloštų perskaitę M. Burgerio „Vilko kauksmas“, R. Šerelytės „Rebekos sala“, R. 

Unos „Atjunk“. 

 

Kaip džiugu, kad šiuolaikinėje, nuolat modernėjančioje visuomenėje laisvalaikis su knyga 

daugelį vis dar džiugina. Leiskime visi sau prabangą skaityti lėtai, susimąstyti ir „pagyventi“ bent 

akimirką skaitomame tekste. Dovanokime sau tokio skaitymo kaip galima daugiau! 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos bibliotekininkė Andžela Raustienė 

 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  sausis 

        
MOKINIAI RAŠĖ LAIŠKUS NAUJAJAM JUNGTINIŲ TAUTŲ VADOVUI 

 

Šiemet, sausio mėnesį, šalies mokinius Pasaulinė pašto sąjunga ir Lietuvos paštas pakvietė 

dalyvauti tarptautiniame jaunimo epistolinio rašinio konkurse. Parašyti laišką ir jame išdėstyti savo 

požiūrį Lietuvai ir visam pasauliui svarbiais klausimais pareiškė norą 2 gimnazijos mokinės. 46 – ojo 

tarptautinio jaunimo epistolinio rašinio konkurso Akmenės rajono etape geriausiu rašiniu buvo 

pripažintas mūsų gimnazijos 5a klasės mokinės Saulės Puzaraitės darbas. Mergaitė laišką rašė Jungtinių 

Tautų generaliniam sekretoriui Antonio Guterresui ir aptarė labai svarbią Lietuvai ir visam pasauliui 

problemą – emigraciją. Ir išties, apie šią problemą šiandien labai daug kalbama ir rašoma, tačiau 

esminės priežastys įvardijamos labai miglotai. Dažnai žmonės čia, Lietuvoje, jaučiasi apgauti, 

nereikalingi ir bejėgiai kažką pakeisti, todėl laimės ieškoti vyksta į kitas šalis. Saulė, rašydama laišką, 

dėliodama mintis ir argumentuodama rėmėsi savo patirtimi, nes ši emigracijos banga neaplenkė ir mūsų 

miestelio, kuri kasmet pagrobia ir į svečias šalis nuneša po keletą mūsų gimnazijos mokinių. Tuštėja 

miestelis, tuštėja ir gimnazija, kurioje Saulė mokosi. Kalbėdami apie šią skausmingą tendenciją, 

viliamės, kad situacija pagaliau stabilizuosis, o gimnazija sulauks daugiau ateinančių nei išeinančių. 

Mokinė savo laiške rašė ir apie kitokią emigraciją, kai žmonės ieško saugumo, bėga iš karo 

draskomos savo šalies – tai Sirijos pabėgėliai. Daugybė žmonių, bėgančių iš pilietinio karo kamuojamos 

Sirijos, savajoja svečioje šalyje rasti saugų prieglobstį. Ir žmonės iš šios šalies emigruoja jau ne 

savanoriškai, o priverstinai. 

  Mergaitė savo laiške ne tik aptarė emigracijos keliamus rūpesčius, bet ir pasiūlė 

sprendimus. Anot Saulės, „Mokyti, šviesti, padėti – tik taip, mano nuomone, galima išspręsti pasaulinę 

emigracijos problemą“.  

Saulės laiškas Jungtinių tautų vadovui atitiko konkurso reikalavimus, pasižymėjo puikiu 

turiniu (problemos aktualumu) bei vertinimo komisijos buvo apibūdintas kaip šiltas ir nuoširdus darbas. 

Didžiuojamės savo gimnazijos mokine ir publikuojame jos laišką.  

 Laikraščio redakcija 

 

 TARPTAUTINIO JAUNIMO EPISTOLINIO RAŠINIO KONKURSO 2017 M. DALYVĖS DARBAS 

 

Gerbiamas Jungtinių Tautų generalini sekretoriau Antonio Guterresai, 

 

          Aš esu Saulė iš nedidelio Lietuvos miestelio Papilės, man vienuolika metų. Tačiau jaučiuosi 

esanti vyresnė, nes man įdomios ir svarbios ne vaikiškos ar mergaitiškos naujienos, o pasaulio ir savo šalies 

problemos. Lietuva -  tai graži šalis, kurioje likę mažiau negu trys milijonai gyventojų. Ir iš kurios kiekvienais 

metais išvažiuoja vis daugiau lietuvių. Mūsų miestelyje gyveno apie tris tūkstančius žmonių, o dabar belikę vos 

tūkstantis. Kai išgirdau tai, nustebau ir išsigandau: kas atsitiko, juk karo tai nebuvo. Mama paaiškino labai 
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paprastai - daug kas išvažiavo laimės ieškoti. O kur išvažiavo, visai neseniai supratau, kai atsisveikinau su savo 

drauge ir kaimyne. Visa jų šeima išvažiavo į Norvegiją, pas ten jau gyvenančius ir dirbančius artimuosius. 

Pasidomėjau, ar daug tokių išvykstančių? Pasirodo, net trečdalis  lietuvių  savo artimoje aplinkoje turi 

įsikūrusių draugų ir giminių ne Lietuvoje. 

         Atmintyje iškilo viena rudens diena.  Tą dieną aš kieme supausi ant sūpynės ir išgirdau, kaip 

klykauja gervės. Pakėliau galvą į viršų ir pamačiau migruojančias gerves. Jos išskrenda į kitas šalis, nes jaučia 

ateinantį šaltį ir ieško šiltesnių vietų. Bet kiekvieną kartą paukščiai žino, kad galės grįžti atgal. O juk pasaulyje 

tiek daug vietų, kuriose ištisus metus šviečia saulė. Taip pat ir žmogus. Dažnai ta vieta, kur jis gyvena, jam yra 

,, šalta‘‘. Ir žmogus  kaip paukštis ieško ,,šiltesnės‘‘ vietos po saule. Ir aš pagalvojau, kad žmogus kaip ir 

paukštis išskrenda. Žmonių kalba tai vadinama emigracija. 

          Ilgesingas gervių klyksmas man skambėjo ausyse. Ir tie panašūs žodžiai „migracija“ ir 

„emigracija“ sukosi mintyse. Tai kiek čia mūsų išskrenda? Panaršiau internete ir sužinojau, kiek žmonių per 

metus išvyksta iš mano šalies. Pasirodo, 

kad kasmet emigruoja apie 44000 žmonių. 

Koks milžiniškas gervių būrys susidarytų 

per dieną... Ir aš supratau, kokia problema 

man yra svarbi – tai pasaulinė emigracijos 

problema. 

      Kodėl žmonės palieka 

gimtąsias vietas ir skrenda į kitas šalis? Ko 

ten ieško? Prisimenu draugės pasakymą : 

,,Išvykstame laimės ieškoti‘‘. Negi laimės 

negalima rasti savo šalyje? Skaičiau sakmę 

apie Dievą: kai jis nulipdė pirmąjį žmogų, 

jam liko gabalėlis molio. ,,Ką galėčiau dar 

nulipdyti? -  paklausė jis žmogaus. 

,,Nulipdyk man laimę, - pasakė šis. Dievas 

nieko neatsakęs įdėjo į žmogaus delną 

likusį molio gabalą. Taigi suprask, žmogau, 

laimę turi nusilipdyti pats . O jeigu esi 

lietuvis, lipdyk iš gero lietuviško molio. 

Tik kur jo surasti? 

       Neseniai perskaičiau 

žinomo brazilų rašytojo Paulo Coelho 

knygą ,, Alchemikas‘‘. Kūrinio veikėjas piemuo Santjagas gano avis po Andalūzijos lygumas ir mano, jog jo 

gyvenimo prasmė yra klajonės ir kelionės po pasaulį. Kartą jis susapnuoja sapną ir kreipiasi į čigonę norėdamas 

sužinoti sapno reikšmę. Čigonė išburia, kad jis suras lobį kažkur prie Egipto piramidžių. Santjagas patiria daug 

nuotykių, sukaupia daug išminties, o lobį randa grįžęs į gimtąjį kaimą sugriautos bažnytėlės viduje. Perskaičiusi 

šią knygą supratau, jog didžiausi lobiai slypi ten, kur mes gyvename. 

        Lietuviai traukia į svetimas šalis ieškodami laimės, geresnio gyvenimo. Knygos veikėjas 

ieškojo gyvenimo prasmės ir suprato, kad didžiausias turtas slypi žmogaus širdyje ir gimtuose namuose. Bet 

pasaulyje yra daugybė žmonių, kurie emigruoja į kitas šalis gelbėdami savo gyvybę. Tai Sirijos pabėgėliai. Per 

televiziją matyti sugriautų miestų vaizdai yra ta baisi karo kasdienybė, kuri veja žmones ieškoti saugumo. 

Manau, kad tai pasaulinė emigracijos problema, kada milijonai žmonių tampa pabėgėliais savo šalyje arba 

veržiasi  į kitas šalis. Kaip spręsti šią problemą, nežino net didžiausi pasaulio politikai. Jie bando spręsti šią 

problemą ginklais, o ne paprasta žmogiška išmintimi ir  atjauta.  

       Stebėdama skrendančius paukščius mačiau, kaip jie saugo vieni kitus, skrendančius virtinės 

gale vis pakeičia kiti, nepalieka silpnesnių, lėtina skridimo greitį. Ir žmonės turėtų išmokti labiau padėti tiems, 

kurie silpnesni, išsigandę ir likę be namų. Jeigu mes jaučiamės saugūs ir laimingi savo namuose, vadinasi 

esame išmokę „nusilipdyti“ laimę iš to molio gabalo, kurį mums davė sakmės dievas. Tai gal paprasčiau būtų 

išmokyti kitą žmogų „ lipdyti“, o ne grasinti jam ginklu? Mokyti, šviesti, padėti – tik taip, mano nuomone, 

galima išspręsti pasaulinę emigracijos problemą. Jungtinės Tautos ir jūs, gerbiamas generalini sekretoriau, 

turėtumėte daryti viską, kad ne ginkluoti vyrai valdytų pasaulį, o mokslas, žinios, išsilavinimas būtų 

pasiekiamas kiekvienam. Gal tada nereikės ieškoti lobių tolimose šalyse, o išmoksime rasti laimę ten, kur mums 

duota gyventi.  

Pagarbiai, lietuvaitė Saulė 
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  kovas 

        
MEILĖ APIMA KUR KAS PLATESNĘ REALYBĘ 

 
Meilė – nuostabus jausmas, ji skatina žmogų 

tobulėti ir daro jį geresnį. Žmogus negali ir neturi gyventi 
be meilės. Nuo tada, kai žmonija pradėjo kurti dainas ir 
eilėraščius, viena populiariausių temų yra meilė. Mums 
visiems taip norisi atrasti tą lobį, tą stebuklą, tokį 
paslaptingą ir taip geidžiamą jausmą… Žodis „meilė“ 
reiškia daug dalykų ir apima kur kas platesnę realybę ir kur 
kas įvairesnius santykius nei tik vyro ir moters. Apie tokią 
įvairiapusę meilę – motinos, Tėvynės, dviejų žmonių –  
buvo pasakojama renginio „Geroji žvaigždele, parodyk man 
kelią...“ metu.  

Jau trečius metus Papilės Simono Daukanto 
gimnazijoje organizuojamas renginys, skirtas meilės temai, 
kuriame dalyvauja Akmenės rajono mokyklos: Ventos 
gimnazija, Ventos muzikos mokykla, Akmenės gimnazija. 
Šiemet sulaukėme ir svečių iš Mažeikių raj.,Viekšnių 
gimnazijos  ir Kelmės raj. Tytuvėnų gimnazijos meno 
skyriaus. 

Apie meilę norisi kalbėti kitaip nei kalbama apie paprastus, kasdienius dalykus. Apie ją norisi 
kalbėti savaip… Džiaugiamės, kad renginio dalyviai pasakodami apie meilę naudojo įvairiausias raiškos 
formas: šokio, dainos, instrumentinės muzikos, raiškaus žodžio. Dalyviai renginio repertuarui paruošė 
gražiausias meilės eiles, dainas, muzikos kūrinius.  Dėkojame mokiniams  ir juos paruošusiems mokytojams už 
dalyvavimą ir bendradarbiavimą ir kartu praleistą nuostabų laiką besiklausant minčių  apie meilę.   

 

                                                                                                                                                   Andžela Raustienė 
Vitalija Guobienė 
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KNYGŲ NAKTIS 

 
Balandžio 2-ąją minima Tarptautinė vaikų knygos diena, kuri sutampa su žymaus danų pasakininko 

Hanso Kristiano Anderseno gimtadieniu. 
Daugelis 

gimnazijos pradinių klasių 
mokinių labai laukė kovo 24-
osios. Tą dieną jie buvo 
pakviesti į „Knygų naktį“. 
Vakarop į gimnaziją vaikus 
atlydėjo tėveliai arba seneliai, 
nešini čiužiniais ir 
miegmaišiais. Pasiruošę 
klasėse patalus miegui, 
mokinukai susirinko aktų 
salėje.  

Renginį pradėjo 
2b klasės mokiniai sceniniu 
vaizdeliu apie skaitymo 
naudą. Vakaro dalyvius 
aplankė neprilygstamoji auklė 
Merė Popins (Papilės 
miestelio Kazio Narščiaus 
bibliotekos darbuotoja Irena 
Rimkienė), karalaitė ant žirnio 
(mokinukės Eglės mama 
Kristina Puzarienė) ir 
užduočių bobutė (šių eilučių 
autorė). Savo kūrybiškumu 

džiugino ir skanumynais lepino šiuolaikinė močiutė, buvusi mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja, Sigutė 
Puzarienė. Vakaro metu mažieji mokinukai atliko literatūrines ir kalbines užduotis, pristatė savo sukurtas 
knygeles. Pradinių klasių mokytoja Stefanija Zarambienė išmokė pasidaryti knygoms skirtukų. Vėliau vakaro 

dalyviai laiką leido gimnazijos bibliotekoje: klausėsi 
bibliotekininkės Andželos Raustienės skaitomų 
pasakojimų, atliko kūrybines užduotis. Pasivaišinę 
arbata ir mokytojos Salomėjos Dapšienės iškeptais 
keksiukais, vieni mokinukai su tėveliais išskubėjo į 
namus, o kiti liko nakvoti klasėse. Tada vaikams 
mokytojos ir mamos sekė pasakas, skaitė knygas, 
kartu žaidė. Linksmai praleidę laiką ir pasidaliję 
vakaro įspūdžiais, ištvermingiausi renginio dalyviai 
žiūrėjo knygų ekranizacijas, kol miegas nugalėjo...  

Rytą, atsigėrę arbatos ir pasimankštinę 
sporto salėje, vaikai sulaukė tėvelių. Į namus ruošėsi 
klausinėdami, ar kitais metais ir vėl bus pakviesti į 
„Knygų naktį“. 

Dėkojame mokinių tėveliams, gimnazijos 
administracijai, valytojoms, pradinių klasių ir kūno 
kultūros mokytojams, bibliotekų ir valgyklos 
darbuotojoms už supratingumą ir nuoširdžią pagalbą. 
Bendro darbo dėka vaikai turiningai praleido laiką ir 
patyrė nemažai teigiamų emocijų. 

Paslaptinga naktis gimnazijoje  prabėgo 
nepastebimai. Keista, bet ir naktimis gimnazijoje 
netrūksta nei juoko, nei  kalbų, nei žaidimų...  

 
 

Dalia Karvelytė pradinio ugdymo mokytoja 
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  balandis 

        
LAIŠKAS MOKYTOJUI 

 
Mokytojai, dirbdami mokykloje, privalo itin daug nuveikti per labai trumpą laiką. Taigi, 

dažnai net neįmanoma sekti to augančio informacijos ir įvairių reikalavimų srauto. Pedagogai yra itin 
užsiėmę žmonės ir jų pastangos neatsilikti nuo mokomojo dalyko bei  technologijų naujienų pareikalauja 
labai daug jėgų. O kur dar įvairūs tikrintojai gimnazijos, rajono, respublikos mastu. Stabilumo jausmo 
mokytojams nesuteikia ir, švelniai tariant, „keistoka“ švietimo politika mūsų šalyje. Todėl mokytojai 
dažnai dėl daugelio priežasčių jaučiasi pavargę ir prislėgti, bet koks papildomas darbas jiems kelia dar 
didesnį stresą – kaip viską reikia suspėti atlikti gerai ir laiku. 

Pedagogai per savo darbo dieną susiduria su šimtais mokinių, vakare taiso jų darbus ir dar 
turi pasirengti rytdienos pamokoms. Nepaisant to didžiulio krūvio, mokytojai dar privalo nedelsdami 
įvertinti ir čia pat reaguoti į mokinių elgesį. Daugelis mokytojų dirba neskaičiuodami savo darbo 
valandų ir net nežino, kiek laiko praleidžia prie tam tikrų užduočių, tokių kaip įvairių dokumentų 
tvarkymas. Turbūt sutiksite, kad mokytojo darbas reikalauja gerų profesinių įgūdžių ir nuoširdaus 
atsidavimo.  

 Bet ar mes, mokiniai, pastebime ir įvertiname tokį sunkų ir atsakingą mokytojų darbą? 
Mūsų redakcijos kūrybinė grupė paprašė kai kurių III klasės mokinių parašyti mokytojui laišką, 
kuriame jie galėtų išsakyti savo mintis apie mokytoją, galbūt už kažką padėkoti. 

 
Auklėtoja Kristina, 

 
pažįstate mane nuo penktos klasės, kai pirmą kartą atėjau į istorijos pamokas. Visada savo pamokas 

„padarydavote“ vienas iš mėgstamiausių savo pasakojimais ir piešiniais. O dabar esate mano auklėtoja. Taigi 
norėčiau Jums padėkoti už tai, kad nusprendėte būti mano auklėtoja. Ačiū už kantrybę, supratingumą, pagalbą. 
Ačiū už minčių lietų, kai reikia sugalvoti temą renginiui.Taip pat ačiū už visas kartu praleistas akimirkas. 
Norėčiau Jums palinkėti kantrybės, sveikatos, sėkmės, neišsenkančio optimizmo bei neišblėstančios šypsenos 
veide. 

                                                                                                                                         Jūsų auklėtinė 
 

Miela mokytoja, 
 
rašau jums tiesiog norėdamas už viską padėkoti. Puikiai suprantu, koks sunkus jūsų darbas ir kiek 

daug kantrybės reikalaujantis. Būtent todėl ir noriu pasakyti Ačiū! Turbūt labiausiai už smagius pokalbius ir 
diskusijas pamokų metu. Žinoma, noriu padėkoti ir už tai, kad neleidžiate per daug atsipalaiduoti, perleidžiate 
man visas turimas žinias ir suvokimą, jog tai bus reikalinga. Be galo svarbios ir jūsų nervų lastelės, kurių per 
mokinius (galbūt ir mane) praradot tikrai ne vieną ir ne dvi. Taigi, dėkoju jums už visa tai! Ir linkiu rytais į 
arbatą ar kavą nepamiršt įsidėt cukraus, nes jis turi gliukozės, kuri skatina laimės hormonų išsiskyrimą bei 
aktyvina protinę veiklą. Išlikit pozityvios, mielos mokytojos, ir niekada nenustokite šypsotis!      

 
                                                                                                                                        Jūsų mokinys 
 

Gerbiama Mokytoja, 

 esu Grantas Spaičys, Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinys. Vakar važiavau kartu su kitų 
klasių mokiniais, savo draugais ir su mokytojomis į Palangą autobusu, kuris buvo užsakytas iš mūsų pačių 
kišenpinigių, kuriuos gauname iš tėvų, kad būtumėme mokykloje pavalgę, todėl noriu išreikšti savo 
pasipiktinimą, nes už viską buvot atsakinga Jūs, todėl Jūs ir turėjot susitarti su mokyklos direktoriumi, kad 
apmokėtų visų vaikų kelionę pirmyn ir atgal, jų išlaidas už įėjimą į muziejų, jų išlaidas už maistą, kurį jie 
užsisakė būdami Palangoje ir už įėjimą į baseiną. Nuvažiuoti iš savo pinigų vaikai gali ir su tėvais. 
Teisingai? Juokauju. Norėjau tik padėkoti Jums, kad važiavote kartu ir prižiūrėjote mane, kad nenuskęsčiau, 
nes, kaip visi žino, plaukti aš nemoku ir bijau pasilikti vandenyje vienas, kad nesuvalgytu manęs dinozaurai, 
kurie slepiasi tose vietose, kur kojomis nesiekiu dugno. Taip pat noriu padėkoti, kad išgelbėjot man gyvybę, kai 
kiti vaikai mane nusitempė į baseiną, iš kurio veržiasi ugnikalniai ir burbuliuoja iki užvirimo vanduo, ačiū, kad 
mane radot, nors ir nebe visai gyvą, bet svarbiausiai –  mamai grąžinote.  Tikiuosi, kad ekskursija Jums patiko 
taip pat, kaip ir man, niekad jos nepamiršiu ir su mielu noru važiuočiau dar kartą, jei važiuotumėt ir Jūs. 

                                                                                                   Pagarbiai 

Gerbiama mokytoja, 
 
aš labai norėčiau padėkoti už Jūsų kantrybę, stiprius nervus, kad atlaikėte mūsų atakas. Taip pat 

norėčiau Jums padėkoti už papildomas darbo valandas, per kurias Jūs mane mokėte, kaip taisyklingai reikia 
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atlikti užduotis. Ar prisiminate mūsų klasę pirmaisais metais? Kokie mes buvome? Koks buvo mūsų elgesys? 
Kai aš šiuos dalykus prisimenu, man net pasidaro gėda, kokie buvome neklaužados. Bet atrodo, kad viskas 
taisosi po truputį. Visi suaugo, išmoko reikalingas pamokas ir, svarbiausia, tapo žymiai protingesni. Bet ar 
prisimenate, kokių būdavo džiugių istorijų? Kaip mes klausydavomės tų gražių išgyvenimo istorijų, kaip 
sunkiai anksčiau dirbo žmonės ir, svarbiausia, parodėte tikrąjį gyvenimo veidą. Pabaigai norėčiau pridurti, kad 
Jūs buvote viena iš geriausių iš šios mokyklos mokiusių mokytojų.  

 
                                                                                                                                              Su pagarba 
 

Gerbiama Mokytoja, 
 
rašau šį laišką norėdama Jums padėkoti. Ačiū tariu Jums už tai, kad visada randate  kompromisą 

tarp mokinių. Kaip žinote, vieni mokiniai greičiau įsisavina naują medžiagą, o kiti šiek tiek lėčiau. Tačiau Jūs 
spėjate visiems viską papasakoti, pakartoti, perfrazuoti ir dar kartą pakartoti visą temą iš naujo. Tai padeda 
mokiniams nesijausti prastais, negabiais mokiniais. Padėkoti  noriu už Jūsų palaikymą vykdant ar siekiant savo 
tikslų. Dažnai Jūsų kritika, turima gyvenimo patirtis išmokė mus mylėtis savo Tėvynę, patį save. Skatinote  mus 
tobulėti, atrasti savo gyvenimo kelią ir eiti juo kuo toliau. Taip pat dėkoju už jūsų atvirumą, emocijas, humorą, 
kuris visada pralinksmina, ir už geranoriškumą. O labiausiai tariu ačiū už vis dar jaučiamą pašaukimą būti 
mokytoja ir kad nors vieno mokinio pakeistas gyvenimas kelia Jums įkvėpimą bei džiaugsmą. Ačiū Jums už 
viską.  

 
                                                                                                                         Su pagarba Jūsų mokinė 
 

Gerbiama mokytoja Kristina Puzariene, 
 
norėčiau šiuo laišku išreikšti nuoširdžią padėką už Jūsų sugaištą laiką bei dėmesį, kurį šiais metais 

skyrėte mūsų klasei praleidžiančiai labai daug pamokų. 
Bendraujame su Jumis jau ne pirmą kartą turbūt nuo penktos klasės. Ir labai džiaugiuosi, kad 

pagaliau esate mūsų auklėtoja. Esu labai dėkinga Jums, kad padedate, jei kas nors nutinka ar tiesiog reikia 
ruoštis kokiam nors renginiu. Padedate idėjomis ir jas palaikote, pasiūlote kokių kitų, jei jos netinkamos. Ačiū 
už mums skirtą laiką. Taip pat dėkoju už tai, kad skiriate daug laiko mūsų klasės praleistoms pamokoms 
išaiškinti ir pateisinti. Esate pati geriausia mokytoja. Dar kartą nuoširdžiai dėkojame ir linkime stiprybės bei 
sveikatos išbūti dar vienerius metus su mūsų klase.  

Su pagarba 

 
GRĮŽO SU PERGALE 

 
Prasidėjus antrajam pusmečiui visose šalies mokyklose prasideda olimpiadų, konkursų, viktorinų 

maratonas. Ne nuošalyje lieka ir mūsų gimnazijos 
bendruomenė. Balandžio mėnesį vyko rajoninė Šiaurės 
Lietuvos V-VIII klasių mokinių integruotų gamtos mokslų ir 
biologijos olimpiada. Šioje olimpiadoje savo žinias ir 
gebėjimus nepabūgo pasitikrinti šie mokiniai: Dovilė 
Bielskytė, Nojus Danilevičius, Viktorija Liaukšaitė, Austėja 
Nociūtė, Neilas Beniušis, Justina  Jašmontaitė, Neida 
Kondrašova, Lidija Pusčiūtė, Adriana Badinaitė, Austėja 
Raudonaitytė ir Ugnė Statkutė.   

Džiugu, kad penktos klasės mokiniai Nojus Danilevičius 
ir Viktorija Laiukšaitė tapo III vietos laimėtojais. Šeštokai taip 
pat laimėjo prizines vietas. Neidai Kondrašovai skirta I vieta, 
II vieta pasidalino Justina Jašmontaitė ir Neilas Beniušis. 
Septintokų tarpe nugalėtojais tapo Adriana Badinaitė (II 
vieta), Austėja Raudonaitytė (III vieta). Iš aštuntokų 
daugiausiai balų surinko Ugnė Statkutė. Ji tapo I vietos 
nugalėtoja.  

Visi rajoninės olimpiados nugalėtojai buvo pakviesti į III turą, kuris vyko Šiaulių universitete. Šiame ture 
dalyvavo 102 moksleiviai iš Šiaulių, Tauragės, Pasvalio, Biržų, Mažeikių ir Akmenės rajonų bei Šiaulių ir 
Kauno miestų.  

Šeštokų tarpe I vietos nugalėtoju tapo Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleivis  Neilas Beniušis.  
Labai dėkoju visiems moksleiviams už dalyvavimą gamtos mokslų ir biologijos olimpiadoje bei už 

pasiektus rezultatus. Linkiu, kad jie ir toliau domėtųsi mokamaisiais dalykais bei taptų pavyzdžiu kitiems 
mokiniams.                              

Žydrė Barkuvienė                     
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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  gegužė 

 
KELIONĖ PASKUI LAIŠKĄ 

 
Prieš keletą mėnesių lietuvių kalbos mokytoja man 

pasiūlė dalyvauti 46-ajame tarptautiniame jaunimo 
epistolinio rašinio konkurse. Jį organizuoja Lietuvos 
Respublikos susisiekimo ministerija ir Lietuvos paštas. 
Rengėjai pasiūlė parašyti ne mažiau kaip 500 žodžių rašinį 
tema „Įsivaizduok, kad esi naujojo Jungtinių Tautų 
generalinio sekretoriaus patarėjas (-a). Kokią pasaulinę 
problemą patartum jam spręsti pirmiausia ir kaip?“ Aš 
nusprendžiau, kad šiuo metu Lietuvoje ir visame pasaulyje 
yra svarbi emigracijos problema, nes ji jaučiama ir mano 
gimtojoje Papilėje. Kaip aš pasiūliau spręsti šią problemą, 
galite pasiskaityti 9 -10 puslapyje. 

Po pusantro mėnesio gavau pakvietimą atvykti drauge 
su lietuvių kalbos mokytoja Jolanta Juozilaitiene  į Vilnių ,  
į susisiekimo ministeriją, nes mano laiškas komisijos 
nuomone buvo vienas iš dešimties geriausių rašinių. Iš  visų 
Lietuvos miestų ir rajonų į Vilnių buvo išsiųsta 90 geriausių 
laiškų. Labai malonu, kad mano laiškas pateko tarp 
dešimties  geriausių darbų. Todėl gegužės 5-ąją dieną savo 
sėkme pasikviečiau pasidžiaugti mamą, močiutę ir sesę kuri 
mokosi 2-oje klasėje ir taip pat rašo įvairius rašinius.                
Mokykliniu autobusėliu greitai ir saugiai atvykome į Vilnių, 
susiradome susisiekimo ministeriją ir 11 val. laukėme 
susitikimo su susisiekimo ministru R. Masiuliu, kuris mus 
pasveikino ir nuotaikingai papasakojo, kad pats vaikystėje 

rašė laiškus sau ir netgi nupiešdavo pašto ženklą. Taip pat mus pasveikino Lietuvos pašto generalinė direktorė 
L. Minderienė, o rašytoja G. Adomaitytė apibendrino jai patikusius darbus. Mane pavadino romantike iš 
Papilės, kadangi aš pasakojau, kaip stebėjau skrendančias gerves. Visi dalyviai buvo apdovanoti pagyrimo 
raštais ir dovanėlėmis. Buvome pakvieti įsiamžinti bendroje  nuotraukoje. Po šiltos apdovanojimų ceremonijos 
skaniai papietavome Vilniaus centre esančiame „Grey“ restorane. Pilies gatve linksmai ėjome į Valstybės 

pažinimo centrą. Mus 
pasitiko gidė, išdalino 

planšetinius 
kompiuterius, parodė, 
kaip jomis naudotis ir 
palydėjo į sales, kuriose 
radome gausybę 
„paslėptų“ eksponatų. 
Paslėpti dėl to, kad 
salėse buvo daug 
skenuojamų kodų ir 
duotomis planšetiniais 
kompiuteriais juos 
nuskanavus pasirodo 
eksponato aprašymas. 
Šis centras man esantis 
pasirodė labai modernus 
ir įdomus tiek 
moksleiviui, tiek 
mokytojui, tiek bet 
kokiam piliečiui. 
Nuotaikinga kelionė ėjo 
į pabaigą, prie 
Arkikatedros sutikome 

kelionės draugus- gimnazijos pirmūnus ir smagiai nusiteikę nepajutome, kaip grįžome į Papilę. Supratau, jog 
rašyti laišką net nepažįstamam žmogui yra įdomu, nes patiri naujų įspūdžių, sutinki kitokių  žmonių ir prapleti 
savo akiratį. 

Saulė Puzaraitė 
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GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS PADĖKOS ŠVENTĖ „MES SKUBAM UŽAUGTI“ 
 

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje bendruomenės diena – tai tradicinė šventė, kuri kiekvieno 
pavasario gegužės mėnesį sukviečia visą gimnazijos bendruomenę: mokinius ir jų tėvelius, mokytojus, 
administraciją, pagalbinį personalą. Gimnazijos bendruomenės šventę sveikinimo žodžiu pradėjo gimnazijos 

direktorius Ramūnas Perminas. 
Pasveikinti gimnazijos bendruomenės 
atvyko Seimo nario Valio Ąžuolo 
padėjėja Justina Kazickaitė, kuri 
geriausiems mokiniams perdavė Seimo 
nario dovanotas knygas. Gimnazijos 
bendruomenei dovanojo knygą 
„Laisvės paženklinti“ Papilės 
seniūnijos seniūnas Antanas Vaičius. 
Papilės Šv. Juozapo parapijos klebonas 
Jonas Jucius pasidžiaugė matydamas 
tiek daug jaunų žmonių, kurie keliauti 
savo keliu dar tik pradėjo ir 
gimnazijoje semiasi žinių, kurios yra 
reikalingos tam, kad vėliau būtų 
lengviau gyventi ir palinkėjo niekada 
nenuleisti rankų, jeigu kas nepasiseka. 

Šioji bendruomenės diena 
„Mes skubam užaugti“ tapo ūgtelėjimo 
pasiekimais dar vieneriais metais 
švente. Juk pasiekimai augina mus 

didelius svajotojus, kovotojus, statytojus ir kūrėjus. Kad gimnazijos bendruomenė turi kuo didžiuotis, parodė ir 
tai, kiek daug nominantų buvo apdovanoti Gilėmis. Šie apdovanojimai buvo skirti daug pasiekusiems 
akademinėje veikloje bei garsinantiems gimnaziją savo kūrybiniais ir sporto pasiekimais, gerais darbais. 
Pirmoji Gilė įteikta Neilui Beniušiui, 6b klasė mokiniui, kuris Europos egzamine pelnė I – ąją vietą. Lietuvių 
kalbos mokytojai Jolantai Juozilaitienei Gilė įteikta už vaikų išugdymą respublikiniams konkursams. Gilės 
buvo įteiktos mokytojai Aušrai Jankaitienei už pilietinių iniciatyvų puoselėjimą, vaikų paruošimą 
konkursams, aktyvų dalyvavimą darželio „Kregždutė“ bendruomenės renginiuose; ikimokyklinio ugdymo 
skyriaus „Kregždutė“ vedėjai Romai Lupeikienei už inovatyvių idėjų skatinimą ugdymo procese; mokytojai 
Genovaitei Pundziuvienei už donorystės akcijas „Išgelbėk gyvenimą“; močiutei Daliai Volkovienei už rūpestį 
ne tik savo anūkais, bet ir visa anūkės Godos Mikužaitės klase; Gerdai Butnoriūtei, II klasės gimnazistei, už 
gimnazijos vardo garsinimą Lietuvoje, 
Gerda nugalėjo konkurse IDĖJA+; 
mokytojai Daliai Karvelytei už 
mokymą kitaip – originalių idėjų 
įgyvendinimą drauge su ugdytiniais bei 
gerosios patirties sklaidą Lietuvoje; 
Angelei Buinienei už pagalbą 
organizuojant renginius; gimnazijos 
socialinei pedagogei Kristinai 
Pigulevičienei bei psichologei Kristinai 
Bičkauskienei už nuoširdų darbą ir 
vasaros stovyklėlės organizavimą 
vaikams, pradinių klasių mokytojoms 
už respublikinės metodinės – praktinės 
konferencijos „Pažinkime savąjį kraštą“ 
organizavimą. Iš viso šios šventės metu 
buvo išdalinta vienuolika Gilės 
apdovanojimų, padėkos raštais 
apdovanoti ir kiti olimpiadose bei 
konkursuose prizines vietas užėmę 
mokiniai, tėveliai – už pagalbą 
organizuojant renginius. 

Na, o kokia būtų šventė be dainų ir šokių? Šventės dalyvius ir žiūrovus džiugino mokytojų 
Donvinos Savickienės, Vidmanto Virbicko, Rimos Juškuvienės paruošti mokiniai, kurie dainavo, šoko, grojo. 

 Pasidžiaugę gražiu renginiu supratome, kad jeigu norime užaugti dideli, stiprūs ir protingi, turime 
mokytis, kurti, sportuoti. Juk užaugame tik tada, kai ko nors pasiekiame. 

 
Andžela Raustienė 

 


