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PASAKŲ ILIUSTRACIJŲ RESPUBLIKINIO 

KONKURSO „SIMONO DAUKANTO 

UŽRAŠYTOS ŽEMAIČIŲ PASAKOS“ 

BAIGIAMASIS RENGINYS. 

SIMONAS DAUKANTAS IR ŽEMAIČIŲ 

PASAKOS 
Rugsėjo–lapkričio mėnesiais mūsų gimnazijoje 

organizuotas respublikinis pradinių klasių mokinių iliustracijų 

konkursas „Simono Daukanto užrašytos žemaičių pasakos“. 

Buvo siekiama plačiau susipažinti su Lietuvos istoriko, rašytojo 

ir švietėjo Simono Daukanto užrašytomis žemaičių pasakomis, 

lavinti mokinių kūrybinius gebėjimus. 

Jau įvyko baigiamasis renginys, kuris vadinosi „Simonas 

Daukantas ir žemaičių pasakos“. Į svečius pakvietėme laureatus 

iš Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos, Radviliškio 

rajono Šeduvos gimnazijos, Telšių rajono Tryškių Lazdynų 

Pelėdos gimnazijos, Mažeikių rajono Viekšnių gimnazijos, 

Mažeikių „Vyturio“ pradinės mokyklos, Ventos gimnazijos ir 

Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos. Dėl pavežėjimo 

problemų neatvyko svečiai iš Panevėžio, Tryškių ir „Saulėtekio“ 

progimnazijos. Šventėje dalyvavo gausus būrys mūsų gimnazijos 

pradinių klasių mokinių. Susirinkusiems papasakojome apie 

Simoną Daukantą, prisiminėme jo žodžius apie pasakas. 

Švietėjas tikėjo, jog žemaičiai senovės pasakas geba pasakoti ir 

jomis mokyti savo jaunuomenę, kaip sviete elgtis, kaip doru ir 

išmintingu būti. Ypač išraiškingai šias ir kitas Daukanto mintis 

apie pasakas šventės dalyviams pristatė antrokas Vilmantas 

Liaukšas. Žiūrovai pasidžiaugė žemaičių pasakų „Lapė ir ožys“, 

„Kas melagis, tas ir vagis“, „Ponas vienas didžiai pasakas 

liūbijo“ inscenizacijomis, kurias paruošė antrokai, ketvirtokai ir 

trečiokai. Taip pat vaikai minė mįsles, mokėsi senovinių posakių 

ir žemaitiškų dainų. 

Konkurso nugalėtojai apdovanoti padėkomis ir atminimo 

dovanėlėmis. Darbų vertinimo komisijos vardu susirinkusius 

pasveikino komisijos pirmininkė dailės mokytoja Dalia 

Sakalauskienė. Tarp laureatų yra ir mūsų gimnazijos pradinukų. 

Tai – antrokai Goda Baibokaitė ir Benas Stankus, ketvirtokai 

Gabija Prišmontaitė ir Edvinas Lukošiūnas. Kolektyvinių darbų 

grupėje III-ąją vietą pelnė 4b klasės knygutė-komiksas 

„Užmokėjimas už gerą piktu“. 

Po renginio svečius pavaišinome arbata, o su šeduviškiais 

dar keliavome lankytinomis Papilės miestelio vietomis. 

Mokytoja Dalia Karvelytė

 

MOKINIŲ TARYBOS ATSTOVŲ 
SUSITIKIMAS SU GIMNAZIJOS 

DIREKTORIUMI 
Šių metų lapkričio 29 d. keletas Papilės Simno Daukanto 

gimnazijos Mokinių tarybos narių buvo pakviesti į susitikimą su 

gerb. gimnazijos direktoriumi R. Perminu. Viskas vyko gana 

formalioje aplinkoje. Mokiniai, lydimi jų kuratorės, skyriaus 

vedėjos K.Dorofėjienės, lankėsi direktoriaus kabinete ir pateikė  

aktualiausius klausimus.  Direktorius taip pat savo ruožtu buvo 

pasiruošęs keletą klausimų mums, Mokinių tarybai. Abi pusės 

mielai išklausė viena kitą ir, kiek įmanoma, pasistengė atsakyti.  

Susitikime buvo aptarta neformaliojo švietimo užsiėmimų 

lankymas bei mokinių pavėžėjimo grafiko keitimas 

(tobulinimas). Šiuo metu mokinių neformalusis švietimas  yra 

labai svarbus ir plačiai aptariamas. Mūsų gimnazijoje yra gausu 

įvairių būrelių – nuo tinklinio iki floristikos ar kulinarijos. Bet 

kiek iš tiesų yra mokinių, lankančių šiuos puikius būrelius? 

Nedaug. Mokiniai, paklausti, kodėl taip yra, gūžčioja pečiais. 

Vieni pasiteisina nepatogiu autobuso grafiku, kiti – jog tokie 

būreliai jiems neįdomūs. Tačiau paklausti, kas jiems yra įdomu, 

jaunuoliai toliau gūžčioja pečiais. Tad iškyla klausimas, kas tada 

šių dienų jaunimui yra įdomu? 

Viktorija Gustytė, 

Mokinių tarybos pirmininkė 

 

 

 

LIETUVOS GIMNAZIJŲ LYGA 
Lapkričio 22 d. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

komanda dalyvavo protų kovose „Nepamiršk parašiuto“. 

Džiaugėmės gavę  galimybę sudalyvauti šiame puikiame 

renginyje ir padėkoti Akmenės rajono savivaldybei bei Sodros 

darbuotojams už geranorišką bendradarbiavimą ir parodytą 

dėmesį. 

 

 

 

 

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 respublikinį pradinių klasių mokinių iliustracijų 

konkursą,  

 mokinių tarybos susitikimą su gimnazijos 

direktoriumi,  

 ateitininkų naujienas, 

 renginius, kuriuose dalyvavo mūsų gimnazijos 

mokiniai... 



 

Ateitininkų naujienos 
 

 

 

PAPILĖS GIMNAZISTAI ŽEMAITIJOS JAUNIMO RENGINYJE 
TELŠIUOSE 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos šv. Aloyzo kuopos ateitininkai ir gimnazistai, 

besiruošiantys Sutvirtinimo sakramentui,  pirmąjį gruodžio savaitgalį kartu su beveik 500 

jaunuolių iš visos Žemaitijos prasmingai praleido Telšiuose. Čia, Telšių Žemaitės dramos 

teatre, o paskui ir vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarijoje, vyko Jaunimo 

atsinaujinimo diena „Bažnyčia – mūsų namai“. Papilėniškiams jau senokai tapo tradicija 

Adventą pradėti Telšiuose ar Kaune, dalyvaujant  tokiuose katalikiško jaunimo renginiuose. 

Nuoširdžiu sveikinimo žodžiu vyskupijos jaunimą, sausakimšai užpildžiusį teatro 

salę, dar labiau  sušildė gyvenimo ir tikėjimo džiaugsmu trykštantis TVJC vadovas kun. 

Karolis. Po to Telšių vaikų ir jaunimo aktorių trupė „SAVI“ (režisierė L. Pocevičienė) 

renginio dalyviams parodė spektaklį „Nauja roboto ir peteliškės istorija“. Kūrinys privertė ne 

vieną jaunuolį susimąstyti apie šiandienos jiems skiriamus gyvenimo, draugystės, išdavystės, 

meilės, patyčių ir tikrųjų dvasinių vertybių išbandymus. Po spektaklio scenoje pasirodė 

žemaičiams gerai žinomo 

balsingojo Jokūbo ir jo 

kolegų muzikinė grupė, 

kurios nariai kvietė visus įsijungti į šlovinimą. Pusvalandį salėje 

skambėjo giesmės, krikščioniškos melodijos, o pabaigoje – nuo 

minkštų kėdžių visus pakėlęs Jaunimo himnas, kuriuo lietuvaičiai 

rugsėjo mėnesį pasitiko popiežių Pranciškų. Katechezei iš pačios 

Latvijos atvyko br. Pijus 

Eglinas OP. Tėvas 

dominikonas  įtaigiai ir įdomiai 

jauniesiems katalikams kalbėjo 

apie tikrąją bažnyčios sąvoką, 

tikėjimą, gyvenimo tikslą, 

pašaukimą, meilę. Atrodo, kad tokios sudėtingos temos, o buvo viskas taip aišku, suprantama ir 

paprasta. Galvos ir širdys jau buvo pamaitintos, o kūno jėgoms sustiprinti keli šimtai dalyvių buvo 

pakviesti pietums į Telšių vyskupo V. Borisevičiaus kunigų seminariją – čia laukė karštas, skanus 

ir sotus plovas, daržovės, gėrimas, sausainiai. Grįžus į teatrą, visi dar buvome apdovanoti 

mineraliniu vandeniu, gaiviuoju gėrimu, duonos gira. O pasistiprinti tikrai buvo būtina, nes mūsų 

laukė grupės „The voiceless“ koncertas, kur jau pirmas kūrinys pakėlė daugelį nuo minkštų 

kėdžių – kas plojo, kas mojavo, kas lingavo ar šoko. Roko klasikos kūrinius keitė lyriniai garsai, 

bet viskas taip gyva, taip 

uždegančiai, kad salė vis nenorėjo paleisti savo muzika alsuojančių 

muzikantų- vis prašė pakartojimo. Per valandą aktyvaus  grupės 

muzikos klausymo ir užkaitinančio judėjimo buvo sudegintos visos 

pietų metu gautos kalorijos. Po pertraukos kunigų seminarijoje 

jaunimas klausėsi liudijimų, kuriuos vedė kunigai ir sesė vienuolė. 

Prieš šv. Mišias, kurias aukojo J.E. vyskupas Kęstutis Kėvalas, 

dalyvavę jaunimo dvasios tėvai, jaunuoliai dalyvavo Švč. 

Sakramento Adoracijoje, norintys atliko išpažintį.  

Grįžtant savo gimnazijos mokyklinuku namo, vieni dalijosi 

įspūdžiais, kiti stebėjosi tokiu įdomiu krikščionišku renginiu (to 

visiškai nesitikėjo prieš vykdami į jį), treti apgailestavo, kad jų 

draugai, likę namie, viso šito stebuklo nepatyrė, ketvirti  tyloje apmąstė visą tą dvasinį lobį, kurį kiekvienas vežėsi į Papilę – į savo 

šeimas, į mokyklą, pas savo draugus, artimuosius. Aišku buvo ir dar viena – visi jaunuoliai buvo dėkingi Žmonėms: tėveliams, 

vairuotojui Sigitui Bučui, direktoriui  Ramūnui Perminui, kuopos mecenatams - visiems, kurių dėka  tą šeštadienį jie galėjo patirti 

mažą, bet labai svarbų ir gražų  stebuklą, išgyventi jį, užpildyti juo savo sielą ir kūną.  

Genovaitė Pundziuvienė,  

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja metodininkė.  

  



 
PROTŲ KOVA „AIDS: GERIAU 

ŽINOTI“  
Gruodžio 3-ąją dieną gimnazijoje 

vyko rimta protų kova. Minėdami 

pasaulinę AIDS dieną prisijungėme prie 

respublikinės iniciatyvos „AIDS: geriau 

žinoti“. Integruotoje netradicinėje 

biologijos pamokoje vyko protmūšis, 

kuriame dalyvavo keturios I klasės 

gimnazistų komandos.  
Pamoka prasidėjo visiems įsisegus 

raudonąjį kaspiną, tarptautinį paramos, 

prevencijos ir solidarumo su 

užsikrėtusiaisiais ŽIV ir sergančiaisiais 

AIDS simbolį. Mokiniams susiskirsčius į 

komandas, socialinė pedagogė Kristina 

Pigulevičienė bei visuomenės sveikatos 

specialistė Dalia Raugienė pakvietė pradėti 

protų kovą. Protų mūšis vykos pagal 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro 

paruoštas užduotis. 

Mokiniai buvo labai išradingi, tad 

kova vyko taškas į tašką. Pamokos 

pabaigoje visos dalyvaujančios komandos 

buvo apdovanotos rašikliais.  

 
Dėkojame mokytojai Žydrei bei 

mokiniams už iniciatyvumą, Užkrečiamųjų 

ligų ir AIDS centrui už renginiui skirtas 

užduotis, Akmenės rajono savivaldybės 

sveikatos biurui už rašiklius. 

Organizatoriai

 

PASAULIS BE ŽALINGŲ 

ĮPROČIŲ 
 2018 m. lapkričio 28 dieną Telšių 

AVPK Akmenės rajono policijos 

komisariato Veiklos skyriaus vyresnioji 

tyrėja (bendruomenės pareigūnė) Aušrinė 

Šarauskienė kartus su Jaunaisiais policijos 

rėmėjais pakvietė pirmokus ir antrokus 

dalyvauti sporto ir žinių estafetėje 

„Pasaulis be žalingų įpročių“.  

 

Jaunieji policijos rėmėjai Eglė 

Joniuškytė, Emilija Šarauskytė, Meda 

Labunskaitė bei Rokas Triaušys, padedami 

bendruomenės pareigūnės Aušrinės, 

organizavo estafetes. Tarpusavyje varžėsi 

dvi pirmokų ir dvi antrokų klasės. Vaikams 

ne tik reikėjo prisiminti, kaip saugiai elgtis 

kelyje, kaip teisingai nešioti atšvaitus, bet 

ir išbandyti savo vikrumą. 

 
Teko įveikti daug rungčių, bet 

svarbiausia buvo tai, kad laikas prabėgo 

smagiai, sporto salėje netrūko ne tik 

šurmulio, bet ir puikios nuotaikos. 

Visos dalyvavusios komandos 

apdovanotos policijos bičiulio Amsiaus 

padėkos raštais bei atminimo dovanėlėmis. 

 

 

PAPILĖS MOKSLEIVIAI 

ARCHEOLOGINĖJE – 

ŽVALGYBINĖJE 

EKSPEDICIJOJE

 
2018 m. lapkričio 15 ir 25 

dienomis Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos moksleivės Nonita Daunytė, 

Gerda Eikytė, Gabrielė Pundziūtė, Eglė 

Puzaraitė, Austėja Nociūtė ir Goda 

Mikužaitė kartu su istorijos mokytoja 

Kristina Puzariene dalyvavo Akmenės 

krašto archeologinėje – žvalgybinėje 

ekspedicijoje. Į šią ekspediciją mus 

pakvietė Akmenės istorijos muziejaus 

įkūrėjas Arūnas Ostrauskis. Ekspedicijos 

metu turėjome galimybę pabendrauti su 

Lietuvos Nacionalinio Muziejaus 

archeologijos daktaru Gediminu Petrausku. 

Archeologas mus supažindino su 

archeologijos mokslu ir darbo specifika, 

apmokė, kaip dirbti su metalo detektoriais 

ir ką daryti su rastais archeologiniais 

radiniais. 

Ši ekspedicija mums buvo išties 

sėkminga. Išsibarsčiusius archeologinius 

radinius - papuošalus, monetas, ietigalį 

aptikome ariamuose laukuose. Anot 

archeologo Gedimino Petrausko, radiniai 

datuojami net nuo IX iki XVII amžiaus. 

Ekspedicijos metu buvo surinkta daugiau 

nei 50 eksponatų. Šios ekspedicijos 

rezultatai bus pristatyti kraštotyrininkų 

susibūrime, į kurį esame pakviesti ir mes. 

Dėkojame Akmenės istorijos muziejui už 

galimybę kitaip patyrinėti gimtąjį kraštą. 

Nekantriai lauksime kitų ekspedicijų.  

Vyresnioji istorijos mokytoja Kristina 

Puzarienė 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



INTERVIU 
I-ąjį trimestrą dešimtukais baigė vienintelis 5-II klasių mokinys Neilas Beniušis. 

Nuoširdžiausi sveikinimai jam. „Daukantiečių žodžio“ redakcija sumanė pakalbinti 
dešimtukininką . 

 
1.Kas Tave skatina mokytis? 

        Manęs niekas neskatina mokytis. Mokausi dėl savęs. Kol esu mokykloje, reikia stengtis prisikaupti kuo didesnį žinių bagažą, kad 

ateityje būtų lengviau, ir šiaip man patinka tas jausmas, kai žinai teisingą atsakymą į mokytojos užduodamą klausimą. 

2. Kiek laiko ruoši namų darbus? 

       8 klasėje ypač daug laiko skiriu namų darbams. Aišku, jeigu labai kur nors skubėčiau, galėčiau paruošti pamokas per pusvalandį, 

bet aš stengiuosi kiekvieną užduotį atlikti be priekaištų, todėl užtrunku apie 2-3 valandas. 

3.Kokia mėgstamiausia Tavo pamoka? 

     Visos pamokos man patinka, bet labiausiai prie širdies būtų tos, kurios bent šiek tiek susijusios su astronomija: tai yra matematika, 

fizika ir chemija. 

4. Kuo užsiimi laisvalaikiu? 

     Laisvalaikiu stebiu įvairius dangaus kūnus su savo teleskopu ir bitininkauju. Jeigu naktis debesuota, tuomet gilinu  astronomijos 

žinias ieškodamas informacijos įvairiuose šaltiniuose. 

5. Kuo norėtum tapti užaugęs? 

    Užaugęs norėčiau tapti astrofiziku. Tai įdomus mokslas apie kosmoso platybes ir dangaus kūnų sąveikas. Už mūsų planetos glūdi 

tiek daug neatsakytų klausimų ir paslapčių, ir tai mane žavi labiausiai. 

Neilą kalbino  

Eglė ir Gerda, 6 kl. 

 

Apie naująjį kabinetą, skirtą bandymams ir pan. 
1. Kaip nuteikė naujo kabineto aplinka, kai I-ąjį kartą tenai apsilankėte? 

Mokytoja Jūratė Tupikienė 

Nuteikė maloniai. Svarbu, kad visi mokiniai gali atlikti užduotis vienu metu. 

Mokytoja Salomėja Dapšienė 

Aplinka puiki, nes kiekvienas mokinys individualiai naudojasi kompiuteriu. Džiugina, kad kompiuteriai nauji ir puikiai veikia. 

Mokytoja Dalia Karvelytė 

Apsidžiaugiau, kad daug naujų kompiuterių, skirtų pradinukams. Kompiuteriai puikūs. Sunerimau, kad daug nepažįstamų 

priemonių, skirtų gamtos mokslų tyrimams ir bandymams. Priemonės dar nesuskirstytos. Ir vėl kurį laiką teks mokytis! Vėl pritrūks 

laiko. Tačiau juk vėliau džiaugsimės. 

2. Ar jau bandėte dirbti su mokiniais naujoje erdvėje? Jei taip, tai kaip sekėsi? 

Mokytoja Jūratė Tupikienė 

Bandžiau jau keletą kartų. Sekėsi puikiai, mokiniai patenkinti. 

Mokytoja Salomėja Dapšienė 

Su antrokais dirbome kompiuteriais. Atlikinėjome EMA pratybų ir „Matematikos ekspertų“ užduotis. Manau, kad sekėsi gerai. 

Vaikams įdomiau ir smagiau užduotis atlikinėti kompiuteriu. 

Mokytoja Dalia Karvelytė 

Du kartus sprendėme EMA pratybas. Vaikams labai patiko. Lengvai, nesudėtingai prisijungėme kompiuterius. Ilgokai teko 

palaukti, kol prie interneto prisijungėme. Reikia ateiti per pertrauką.  

3. Kokius privalumus patyrėte? 

Mokytoja Jūratė Tupikienė 

Galima pateikti užduotis iš EMA pratybų ir jas tikrintis kartu su mokiniais. Taip pat dalyvauti konkursuose, kur reikalaujama 

atlikti tik prie gimnazijos tinklo. 

Mokytoja Salomėja Dapšienė 

Mokiniai laukia pamokų kompiuterių klasėje ir noriai atlieka užduotis, nors jos būna ir nelengvos. 

Mokytoja Dalia Karvelytė 

Mokiniams labai patiko. Galiu diferencijuoti ir individualizuotis užduotis. Greičiau patikrinama dalis EMA užduočių. Smagu, 

kad nereikės iš namų neštis priemonių bandymams. 

4. Gal yra kokių naujos erdvės trūkumų? Įvardinkite. 

Mokytoja Jūratė Tupikienė 

Yra vienas trūkumas, kad kabinetas šaltas. 

Mokytoja Salomėja Dapšienė 

Trūksta paprastos mokyklinės lentos, kai reikia paaiškinti ką nors kolektyviai. 

Mokytoja Dalia Karvelytė 

Kabinete buvo šaltoka.  Dar reikia laiko susipažinti su priemonėmis, skirtomis bandymams. Jau su kolegėmis bandėme jas 

surūšiuoti. Manau, kad reikėtų daugiau lentynų. Galėtų patogiau, laisviau į jas sudėti. Kol kas nebuvo iš pasaulio pažinimo temų, kai 

reikia bandymus atlikti. 

 

Ačiū už atsakymus 

Eglė ir Gerda, 6kl. 


