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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2018  gegužė 

 
ŠIMTMEČIO ABITURIENTAMS NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS 

 
Saulėtą ir neįprastai šiltą pavasario dieną paskutinis skambutis nuskambėjo Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos abiturientams. Šiemet mūsų gimnaziją biagia tik keturiolika mokinių. 
Ankstų penktadienio rytą negausus būrelis abiturientų rinkosi į klasės vadovės Kristinos 

Puzarienės namus. Atsisakę 
ilgamečių tradicijų, šių 
metų abiturientai šventę 
nusprendė švęsti kitaip: 
nebuvo rytinio triukšmingo 

pasivažinėjimo 
automobiliais miestelio 
gatvėmis, lankymosi 
muziejuje. Jie rinkosi tylų 
buvimą kartu. Klasės 
vadovės namuose 
viliojančiai kvepėjo kava, 
garavo arbatos puodeliai, 
paskanauti kvietė spalvingi 
sumuštiniai. Taip jaukiai, 
tarsi šeima, susėdę prie 
pusryčių stalo prisiminė, 
koks įdomus ir prasmingas 
buvo kartu nueitas 
vaikystės ir paauglystės 
kelias. Laikas prabėgo 
nejučia dalinantis 
prisiminimais. 

10 val. 
abiturientai atvyko į 

gimnaziją. Antro aukšto fojė su šypsenomis juos pasitiko nuo šiol jau patys vyriausi vienuoliktokai. 
Abiturientai buvo maloniai nustebinti ir prajuokinti, nuo sienos į juos želgė jų pačių akys – popieriniai 
žmogeliukai iš vaikystės. Glaudžiai sustoję ratu jie klausėsi sakomų palinkėjimų, o prieš palydint į klasę 
kiekvienam abiturientui ant kaklo buvo užkabintas keramikinis angelas sargas, kuris saugotų juos nuo įvairių 
nelaimių nelengvame savarankiškumo kelyje. Tilindžiuojant ant kaklo angelams – varpeliams abiturientai 
paskutinį kartą buvo palydėti į savo klasę. Čia jų laukė prasmingas laikas – paskutinės pamokos su klasės 
vadove, mokytojais. Paskutinį kartą dalintis savo žiniomis, patirtimi, prisiminimais atėjo abiturientų pirmoji 
mokytoja Birutė Vireikienė, anglų kalbos mokytoja Roma Narkuvienė, etikos mokytoja Andžela Raustienė, 
dailės ir technologijų mokytojai Dalia 
Sakalauskienė ir Vytenis Rimkus, 
lietuvių kalbos mokytoja Rita 
Liachauskienė, socialinė pedagogė 
Kristina Pigulevičienė, buvusi ir 
esama klasės vadovės Gražina 
Karvelienė bei Kristina Puzarienė. 
Kalbėjusios mokytojos sugraudino ne 
vieną abiturientą. Jos, sakydamos 
pačius šilčiausius žodžius 
dvyliktokams, linkėjo, kad 
nepamirštų svajoti ir siekti savo 
tikslų. Juk svajonės leidžia 
užsiauginti sparnus ir pasiekti pačią 
aukščiausią viršūnę. 

Iš klasės abiturientus į 
amatų kiemelį išlydėjo patys 
mažiausieji – tik rugsėjį gimnazijos 
slenkstį peržengę pirmokai. 
Kiemelyje šimtmečio abiturientams 
skambėjo sveikinimai ir palinkėjimai, kuriuos sakė Akmenės rajono mero patarėjas Tomas Martinaitis, 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Gražina Karvelienė, Papilės seniūnas Antanas Vaičius, Papilės Šv. 
Juozapo bažnyčios klebonas Jonas Jucys, gimnazijos tarybos pirmininkė Kristina Pigulevičienė. Už svarbius 
sporto pasiekimus abiturientus sveikino kūno kultūros mokytojas Regimantas Daunys. Kaip ir visada per 
tokias šventes, kalbėjo abiturientų tėvų atstovai. 
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Už nuoširdžius sveikinimus ir linkėjimus neliko skolingi abiturientai, vienuoliktokams jie 
įteikė simbolinį gimnazijos raktą bei šmaikštų testamentą, o gimnazijai padovanojo suolelį, kad pavargę 
mokiniai turėtų galimybę pailsinti savo jaunas kojas.  

Šventę vainikavo gėlių jūra, stiprūs ir nuoširdūs apkabinimai. Abiturientų  pasveikinti atėjo 
tikrai gausus būrys artimųjų: tėveliai, broliai, seserys, draugai. Pamokos gimnazijoje baigtos – laikas keliauti 
į platųjį pasaulį ir įgyvendinti sau iškeltus tikslus. 

                                                                       Paula ir Gintarė, 6a kl. 

KLASĖS VADOVĖS LAIŠKAS ABITURIENTAMS 
                                                                                                                        
Mieli auklėtiniai, 
 
 Nuskambėjus Paskutinio skambučio 
garsams, kai viltys bei svajonės aidu nuskriejo į  ateitį – 
į nežinią, noriu, kad suprastumėte, kokie stiprūs ir orūs 
užaugote. Paskutinio skambučio aidas skelbia: visa, 
kam ruošėtės – įveikiama, visa, ko trokštate – 
pasiekiama, visa, ko esate verti – Jūsų laukia! Būkite 
turtingi savo mintimis, idėjomis, jausmais ir drąsa 
gyventi savitai ir su polėkiu; – mokėkite svajoti, 
sugebėkite atleisti. Džiaukitės, mylėkit ir būkit mylimi. 
Teišsipildo visos Jūsų svajonės – didelės ir mažos, 
atkakliai siekite savo tikslo.  
 Dėkoju už nuostabų laiką, kurį prleidome 
kartu, už nepamirštamas akimirkas ir vandens purslus 
pajūry. Telydi Jus sėkmė visur ir visada.  

 
 Auklytė Kristina 

 
VIENAS „KAUŠAS” PAPILĖS GIMNAZISTŲ 

 
Prasidėjus birželiui Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniai buvo kviečiami į 

organizuojamą renginį „Geografijos naktis gimnazijoje“. Renginys prasidėjo išvyka į Šaltiškių molio 
karjerą, kur mus pasitiko šio karjero vadovas Arūnas Čepas. Pavaikščioję po įspūdingą Marso planetą, 
primenančią karjero teritoriją, pasukome prie griozdiškos ir šiek tiek baugiai atrodančios technikos. 
Atsargiai apsidairėme ir įsidrasinę jau 
lipome į didžiulio ekskavatoriaus kabiną. 
Čia susidomėję klausėmės įdomaus 
pasakojimo apie Šaltiškių molio karjero 
istoriją, paslapčių, juokingų nutikimų. Dar 
truputį pasivaikščioję, pasidairę visi 
nusprendėme pasidaryti įspūdingą foto – visi 
renginio dalyviai lipome į ekskavatoriaus 
kaušą. 

Į gimnaziją grįžome pilni 
įspūdžių ir labai išalkę. Viskas vyko kaip 
namuose: susėdome prie staltiesėmis 
apdengtų stalų, sudėjome savo iš namų 
atsineštą maistą ir draugiškai visi kartu 
pasistiprinom. 

Vėliau buvome sukviesti į 
antro aukšto vestibiulį, kur mūsų laukė 
smagūs ir įvairūs užsiėmimai: paskaita 
„Nematyta Kreta“, linijiniai šokiai, „Sapnų 
gaudyklės“ darymas, stalo ir orientaciniai 
žaidimai. Paryčiais visi sugužėjome į aktų 
salę žiūrėti filmo. Deja, jį jau matė ne visi. 
Saldus miegelis pasiglemžė kai kuriuos. 

Net nepastebėjome, kaip 
greitai išaušo rytas. Atsakingi mokiniai 
apžiūrėjo gimnazijos erdves, kad viską 
paliktume tvarkingai. Truputėlį apsnūdę, bet labai laimingi išsiskirstėme namo. 

Ypač dėkingi esame S. Novogreckienei už linijinių šokių pamoką, UAB „Grūstė“ už skanias 
bandeles ir visiems mokytojams, kurie kartu su mumis naktinėjo gimnazijoje. 
                                                                                                                                                              Paula, 6a 


