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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2017  rugsėjis 

       Pagal kalendorių naujieji metai prasideda sausio pirmą 
dieną, o baigiasi gruodžio trisdešimt pirmą dieną. Gimnazija 
savo laiką skaičiuoja kitaip – čia naujieji metai prasideda nuo 
rugsėjo pirmosios ir baigsis birželiui įpusėjus. Tiesa, pamiršome 
paminėti – prasideda naujieji 2017 – 2018 mokslo metai. Ir taip 
šį periodą gimnazijos bendruomenė minės visur: mokytojų 
planuose, gimnazijos veikloje ir kiekvienas iš mūsų savo 
mintyse.  

Kai vasaros prisiminimus nusineša išskrendantys 
paukščiai, nerimas pradeda smelktis į mūsų širdis. Kokių 

pokyčių sulauksime šiais mokslo metais?  
Šiemet įsigaliojo Švietimo įstatymo pataisos, pagal kurias ir mūsų gimnazijoje yra 

privalomos ilgalaikės programos, mažinančios smurtą ir patyčias bei užtikrinančios, kad vaikai augtų ir 
mokytųsi saugioje aplinkoje. Šie prasidedantys mokslo metai į gimnaziją atvedė net 25 pirmokėlius, 
kuriuos šventiškai pasipuošusius, dar nedrąsius atlydėjo tėveliai. Suformuotos dvi pirmos klasės. 
Pirmokų šiemet gerokai daugiau nei paskutinius mokslo metus sakičiuojančių IV klasės gimnazistų. Jų 
likę tik keturiolika. III klasės gimnazistų taip pat ne ką daugiau – vos 15 mokinių. O iš viso gimnazijoje 
šiais mokslo metais mokysis 277 mokiniai. Tikimės, kad gimnazija augs ir mokysis kartu su savo 
mažaisiais bendruomenės nariais, kurie čia, tikimės, jausis saugūs ir mylimi. 

Redakcijo žodis 
  

 
 

PAŽINTIS SU ŽIRGAIS 
 

Žirgas – laisvės simbolis, kurį savo mintyse piešiame nevaržomai lekiantį pievomis ir 
miškais. Žirgas geba daugiau, nei gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Jis puikiai jaučia žmonių emocijas, o 
ir pats bendraudamas naudoja net 17 skirtingų 
snukio judesių. Jis taip pat kaip ir žmogus rodo 
baimę, nuostabą ar liūdesį. Pažintis su žirgais 
dažnam iš mūsų būna jaudinanti ir nepamirštama. 
Pažinę juos, pamilstame ir nejučia su jais norime 
praleisti vis daugiau savo laisvo laiko. Bendravimą 
su žirgais, jodinėjimą pavadiname savo pomėgiu. 
Bet kartais tai būna daug daugiau. Tai mūsų 
gyvenimo aistra, meilė, didžiulė pagarba, 
pasiaukojimas... O kaip savo pomėgius reikėtų 
paversti profesija? Atsakymus į mums itin 
aktualius klausimus žino žirgyno „AuRa“ įkūrėjos 
Aušra ir Rasa, kurios, kaip pačios sako, yra 
apsėstos savo pomėgio. 

 
Kodėl žirgyną pavadinote „AuRa“ 

vardu? 
Dėl to, kad jį kūrėme su geriausia drauge 

Rasa. Tai mūsų vardų pirmųjų raidžių derinys. 
 
Nuo kada pradėjote jodinėti? 
Pirmą kartą ant arklio užsėdau būdama 5 

metų. Tai buvo mano tėvelių darbinė kumelė. Nuo 
vienuolikos metų pradėjau domėtis žirgais ir jodinėti, 
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o nuo šešiolikos jau ir sportuoti. 
 
Kiek šiuo metu savo žirgyne turite žirgų? 
Šiuo metu žirgyne gyvena, auga ir sportuoja aštuoni žirgai. 
 
O vardus jų visų atsimenate, o gal tenka juos supainioti, juk jie visi labai panašūs? 
Supainioti jų neįmanoma. Gal tik pašaliniams jie atrodo labai panašūs, o mums jie visi – saviti. 

Žirgas kaip ir žmogus atsineša savo charakterį, išorės ypatumus, pagal kuriuos ir vardus parinkome: Delta, 
Darling, Hela, Hansas, Vikis, Kristalas, Falko, Hermis. 

 
Žirgus auginti, juos prižiūrėti reikalingos specifinės žinios. Kur jūs jų sėmėtės, iš ko 

mokėtės.  
Mokytis teko trejus metus Kaune. Tuo laikotarpiu dar mokiausi joti, bendrauti su žirgais 

„MARVELĖS“ žirgyne. Bendravimo su žirgais, jojimo subtilybėmis su manimi dalijosi treneris Irmantas 
Grikonis. 

 
Gal žinote kur šiandien galima įgyti šią specialybę? 
Prieš kokius aštuonerius metus žirgininkystės mokytis buvo galima tik Kaune. Šiuo metu jau ir 

Radviliškyje galima įgyti šią specialybę. 
  
Dėkojame Aušrai ir Rasai už pokalbį, o visiems skaitytojams linkime, kad jų pomėgis 

ateityje taptų gyvenimo būdu. 
 

Paula ir Lauryna, 6a kl. 

 
RUDENS FORUMAS 

 
Rugsėjo 23 – 24 dienomis Virvytėje vyko „Rudens forumas“ – kitaip tariant, Akmenės rajono 

Jaunimo apskritojo stalo susirinkimas. Šiame susirinkime dalyvavo Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos narės ir 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokinių tarybos atstovai, kurie išdrįso ne tik nuvažiuoti, bet ir išsakyti 
savo nuomonę bei grumtis su naktiniu šalčiu. 

Tik spėję iššokti iš autobuso, lėkėm 
užsiimti miegamųjų kambarių. Išsikrovę daiktus 
ėjome pietauti. Pažaidėme keletą susipažinimo 
žaidimų ir tada šokome į darbus. Prasidėjo 
paskaita su Gediminu Beržiniu. Tos dvi 
valandos, praleistos su juo, buvo nuostabios. Tai 
žmogus iš didžiosios raidės. Jis ne tik 
menininkas, bet ir žurnalistas, gebantis 
sudominti tiek jauną, tiek vyresnio amžiaus 
žmogų. Jis kalbėjo, kad „žmogus, kuris vadina 
save menininku – išties nėra toks. Nes menas 
gyvas jausmais, o ne žodžiais. Jo dėka 
supratome, kad norint pasiekti gyvenime 
daugiau nei nusibrėžtos ribos, reikia jausti tai, ko 
iš tiesų norime. 

Pertraukėlės metu mes lepinomės 
saldainiais ir karšta arbata. Šiek tiek į paskaitą 
vėlavęs Vladas Polevičius, savo kaltę atpirko su 
kaupu! Jo paskaita apie komandinį darbą 
prikaustė kiekvieną sėdintį salėje. Trykštanti 
energija iš jo užbūrė mus. Po paskaitos perėjome 
prie praktinės užduoties, kuri buvo labai įdomi.  

Atėjus vakarui visų laukė „protmūšis“ ir „talentų šou“. Išaušus  rytui prasidėjo rinkimai. 
Tos kelios dienos, praleistos Virvytėje, buvo nuostabios: įgijome naujų žinių, susiradome draugų. 

Tikimės dar ne vieną kartą ten grįžti. 
Gerda Butnoriūtė, III kl.  


