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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2018  lapkritis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAIGIAMASIS RENGINYS, SKIRTAS 

S.DAUKANTO GIMIMO 225-OSIOMS METINĖMS 
Papilės Šv. Juozapo bažnyčioje spalio 26 –ąją buvo aukojamos Šv. Mišios už 

S.Daukantą, dalyvavo  garbingi dvasininkijos atstovai. Prie S.Daukanto paminklo 
buvo nusilenkta ir padėta gėlių. Nuo pusiaudienio iškilmingas renginys persikėlė į 
Papilės kultūros namus. Susirinkusius pirmiausia pasveikino Akmenės rajono 
savivaldybės meras V.Mitrofanovas, kuris įteikė padėkos raštus pedagogėms 
R.Liachauskienei ir D. Karvelytei už jaunimo 
tautinės dvasios puoselėjimą, kuriant 
S.Daukanto nuopelnus aukštinančius 
projektus. Telšių vyskupas K.Kėvalas taip pat 
pasveikino žiūrovus, o S.Daukantą pavadino 

tautos patriarchu. Prof. dr. Deimantas Karvelis įtaigiai perteikė pranešimą 
„Tikėjimas – tautos ateitis Simono Daukanto darbuose“, pabrėždamas, jog 
S.Daukantas yra savotiškas tiltas tarp praeities ir dabartinės Lietuvos. Žiūrovai 
aktyviai dalyvavo įsijungdami į nuotaikingą  Kretingos progimnazijos vaizdelį „Ką 
jaunose dienose įgysi, tuomi ir senatvėje džiaugsies“. Istorikė Vida Girininkienė 
komentavo Simono Daukanto epochą per laiko prizmę, pristatė parodą „Simonui 
Daukantui 225. Laikas ir asmenybė“. Renginį užbaigė jaudinanti Vilniaus Simono 
Daukanto gimnazijos teatralizuota lietuvių kalbos ir istorijos pamoka „Dvylika juodvarnių, apie Daukantą lakstančių“. Į 
sceną sulėkė „juodvarniai“ ir minčių audinį apie Daukantą žodžiu bei šokiu išaudė. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 
direktorius R.Perminas ir jo pavaduotoja G.Karvelienė visus, pakilusius į sceną, apdovanojo gėlėmis. 

Eglė ir Gerda, 6 kl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

„SU S.DAUKANTU ŠIRDYJE“ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 renginius, skirtus Simono Daukanto paminėjimui,  

 „Laiško merui“ konkursą,  

  mokytojų dieną, 

 susitikimą su meru,  

 naują modernų kabinetą gimnazijoje, 

 mokinių kūrybą.. 

 

Tai tradicinis III klasės gimnazistų renginys, 
skirtas 225-osioms S.Daukanto gimimo metinėms 
paminėti. Galima išskirti dvi kompozicijos dalis, 
t.y. mintis apie S.Daukanto puoselėtas vertybes ir 
jaunosios Z kartos pamąstymus apie kasdienybę, 
emigraciją, patyčias. Gimnazistai meniniu žodžiu ir 
judesiu scenoje bandė perteikti S.Daukanto 
epochos ir šių laikų skaudulius. Renginiui 
gimnazistus paruošė lietuvių kalbos mokytoja R. 
Liachauskienė.  
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LIETUVOS SIMONO DAUKANTO 

MOKYKLŲ SAMBŪRIS 
Renginys, skirtas 

Simono 
Daukanto 225-
osioms gimimo 

metinėms, 
organizuotas 

Vilniuje, 
nacionalinėje M.Mažvydo bibliotekoje. Ypatinga aplinka 
nuteikė šventiškai. Klausėmės prof. D.Kuolio, istorikės 
V.Girininkienės pranešimų, prof. Petrausko paskaitos. 
Skyriaus vedėja K.Dorofėjienė pateikė pranešimą 
„Daukanto eisim takais“, o mūsų gimnazijos IV klasės 
gimnazistai parodė meninę kompoziciją „Lietuvybės 
pamatai ir S.Daukantas“ (mokytoja R.Liachauskienė). 

Turėjome galimybę dalyvauti eisenoje į Vilniaus 
universitetą, stebėti kitų S.Daukanto vardo mokyklų 
pasirodymus, kuriuose skirtingai interpretuotas  
S.Daukantas. Ypač didelį įspūdį 
paliko Vilniaus Simono Daukanto 
gimnazijos parengta 
teatralizuota pamoka  „Dvylika 
juodvarnių, apie Daukantą 
lakstančių“. Renginyje nuolat 
nuskambėdavo retorinis 
klausimas: „Ar daug mumyse 
S.Daukanto?“ Ir visgi prieita 
išvados, jog mokyklai garbė 
vadintis S.Daukanto vardu. 

Gerda, IV kl. 
 
 

BĖGIMAS „SIMONO DAUKANTO TAKAIS“ 
Rugsėjo 28 dieną Papilėje vyko tradicinis XXVI bėgimas 
„Simono Daukanto takais“. Iš viso renginyje dalyvavo 161 
dalyvis. Bėgikai buvo suskirstyti į 7 amžiaus grupes. 
Trisdešimt mūsų gimnazijos mokinių, nepabūgę vėjuoto ir 
lietingo oro,  dalyvavo bėgime. Savo amžiaus grupėje I-ąją 
vietą iškovojo Nedas Suodis ir Liveta Novogreckytė, II-ąją 
vietą užėmė Eimantas Liaugminas, II-ąją vietą (8,2 km) 
Arvydas Dainys. Puikiai savo klasės mokinius palaikė 
mokytoja Stefanija Zarambienė. 

Gerda ir Eglė, 6 kl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

TRIOLETAI 
 

BANDELĖS 
Bandelių kvapas ore plauko,  
Bet jų ant stalo nematyti.  
Nutįso seilė ligi smakro – 
Bandelių kvapas ore plauko... 
Kepėja žino daug receptų, 
Bet jų negali pasakyti... 
Bandelių kvapas ore plauko, 
Bet jų ant stalo nematyti. 
                                              Greta 
 

BATAS 
Pilkas, juodas, rausvas, margas 
Batas taukši takeliu, 
Stovi jis kampe iškeltas 
Pilkas, juodas, rausvas, margas. 
Kad negrįžtų jis jau vienas 
Iš takelių numintų 
Pilkas, juodas, rausvas, margas 
Batas taukši takeliu. 
                                             Afroditė 
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LAIŠKO MERUI „AKMENĖS KRAŠTAS. MANO IDĖJOS IR IŠŠŪKIAI“ KONKURSE 
I-ąją vietą iškovojo II klasės gimnazistė Ugnė Statkutė. Ši garbinga vieta suteikta už įspūdžio perteikimo 

individualumą, literatūrinį pojūtį, Akmenės krašto perspektyvos supratimą, už išlaikytą laiško struktūrą, nuoširdų 
kalbėjimą ir bendravimą. Ugnę ruošė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Rita Liachauskienė. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINIATIŪRA 
DŽIAUGSMAS 

Džiaugsmas. Kas jis? Gal tai laimės lašelis, gyvenantis tavo širdyje, gal didžiulis gėlės žiedas, 
prasiskleidžiantis po lietaus, o gal tik mažytė šypsenėlė tavo veide. 

Džiaugsmas – tai mažos plaštakės atėjimas į šį pasaulį ir jauna plakanti širdelė, ieškanti šviesos  ir 
spalvingų žiedų. 

Džiaugsmui nusakyti žodžių nėra, jis didelis pasaulio papildymas, grožio ir gėrio palydovas. Bet 
kartais jis nusigręžia nuo tavęs ir lieki tarsi paukštis, iškritęs iš lizdo. 

Rasa 

Sveiki, Gerbiamas Akmenės rajono mere! 
Aš esu Ugnė, mokausi II-oje Papilės Simono Daukanto gimnazijos klasėje. Rašau Jums šį laišką su labai 

dideliu užsidegimu, nes jau nuo pat ankstaus ryto mano galvoje kirbėjo ir ramybės nedavė mintis, jog turiu 
būtinai papasakoti Jums apie šiąnakt susapnuotą vieną keisčiausių, bet tuo pat metu ir įsimintiniausių sapnų 
per visus savo penkiolika gyvenimo metų. Manau, jau užtenka vynioti į vatą, laikas pradėti pasakojimą apie 
ypatingąjį sapną, nes jau nebesitveriu savo kailyje. 

Tą vakarą, kaip ir įprastai, perskaičiusi keletą knygos puslapių, užgesinau šviesą kambaryje ir pasinėriau į 
stebuklingąją sapnų karalystę. Štai čia viskas ir prasidėjo. Sapnuoju, kad aš esu paukštis, šiuo metu tupintis 
pačioje Naujosios Akmenės širdyje. Viskas čia taip neatpažįstama, bet kartu ir taip sava... Atsargiu žvilgsniu 
stebiu aplinką. Kur tik bepažvelgsi – visur pamatysi žmones, laimingais veidais pasipuošusius, kurie niekur 
neskuba, mėgaujasi šia akimirka ir  širdžiai miela artimųjų kompanija. Į galvą dingtelėjo mintis, jog tie žmonės 
gali būti emigrantai, kurie pagaliau sugrįžo išsiilgę savo gimtojo krašto. Aplink taip pat matau kelias 
kavinukes, į kurias gurgiančiais pilvais plūsta žmonės. Staiga strykteliu, nes išgirstu kažką garsiai šūkaujant 
man negirdėta kalba. Atsigręžusi pamatau grupelę turistų, kurie žygiuoja su pasididžiavimu apžiūrinėdami 
mūsų gražiąją Akmenę. Dar valandėlę pasigrožėjusi žadą atimančiais vaizdais, pakeliu sparnus, apsuku 
paskutinį ratą aplink šį miestą ir stebiuosi, kiek daug žalumos, gėlių ir fontanų parkuose puošia aplinką. 
Akmenė atrodo tokia gyva, pilna jaunų žmonių, kurie didžiuojasi savo miestu. 

Čia sklando tokia puiki atmosfera, bet jau laikas man plasnoti ir į savo gimtąjį kraštą – Papilę ir 
apžiūrėti, ar ir ten viskas bus taip neatpažįstamai pasikeitę į gerąją pusę. 

Kelionė buvo nepaprasta. Akys raibo nuo gamtos grožio skrendant per Akmenės rajoną. Ir štai jau šviečia 
iš tolo Papilės bažnyčios bokštai. Pasirodo, aš neklydau, Papilė – neatpažįstama. Gatvės pilnos žmonių, 
miestelio centre puikuojasi fontanas, o aplink jį ratu sustatyti suoliukai, ant kurių prisėdę mokiniai skaito 
knygas, gėrisi nuostabiu vaizdu. Netikėtai iš kažkur pasklido ką tik iš krosnies ištrauktų bandelių kvapas. 
Nustembu pamačiusi nedidelę kavinukę, kuri taip vilioja prisėsti jaukioje aplinkoje, atsipalaiduoti ir niekur 
neskubant pasimėgauti šviežiais kepiniais ir karšta žaliąja arbata.  

Metas apžiūrėti ir savo mieląją gimnaziją. Ten, užmetus akį į skelbimų lentą, man net akys nušvito. Kiek 
daug kvietimų mokiniams į būrelius čia puikuojais! Ir šokių, ir fotografijos, ir dailės, ir teatro, ir dar galybė 
būrelių čia mirguliuoja. Kaip smagu, kad jaunimui pagaliau atsirado šitoks gausus veiklų pasirinkimas ir gal 
galų gale išmanieji telefonai turės bent valandėlę ramaus poilsio stalčiaus gilumoje. 

Pakilus į dangų, mano dėmesį patraukė besibūriuojantys žmonės Papilės parke. Tai man pasirodė kiek 
neįprasta, nes dažniausiai žmonių ten būna vos keletas. Priskridusi arčiau, negalėjau patikėti savo akimis – 
parko scena naujut naujutėlė, erdvi, šiuolaikiška, daug vietų atsisėsti žiūrovams.  

Pasigrožėjusi Papilės parku, patraukiu link beždžionių tilto, kabančio virš Ventos upės. O čia manęs 
laukė staigmena! Ventos upė lyg krištolas skaidri. Plaukioja antys, žvejai pakrantėse traukia laimikį 
blizgančiomis akimis. Ak, kaip gera čia būti! Čia, kur visi žmonės laimingi, lyg viena didelė šeima dirba vieni 
kitų labui. Kiekgi daug gali nuveikti tokia vieninga, optimistiška visuomenė. 

Pabundu. Nosį pakutena mamos kepamų blynų kvapas. Suprantu, kad tai buvo tik sapnas. 
Nepamirštamas sapnas! Dabar degu noru padaryti viską, ką galiu, kad mūsų kraštas taptų kiek galima 
panašesnis į tokį, kokį regėjau savo sapne.  

Gerbiamas mere, linkiu Jums ištvermės, neišblėstančių idėjų ir sėkmės vedant mūsų kraštą keliu, kurio gale 
laukia tai, kas slypi mūsų širdyse, svajonėse ir sapnuose... 

Gražios dienos! 
Ugnė Statkutė 
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SUSITIKIMAS SU AKMENĖS SAVIVALDYBĖS 

MERU 
Į susitikimą su Akmenės rajono savivaldybės meru ir 
Švietimo skyriaus atstove V. Karaliene buvo pakviesta 
Gimnazijos taryba, Mokinių taryba ir klasių seniūnai. 
Būtent savivaldos dienos proga toks bendravimas 
vyksta jau nebe pirmi metai. 
Gerbiamas meras pasitikslino, kurie mokiniai, 
mokytojai ir tėvai atstovauja Gimnazijos tarybai. Buvo 
pasiteirauta, ar gimnazijos vadovai tariasi įvairiais 
klausimais, pvz., dėl dviejų procentų panaudojimo ir 
pan. Apskritai domėtasi, ar gimnazija naudojasi 
demokratijos įrankiais. Nuskambėjo mintis, jog 
kultūros centras galėtų vadintis kultūros ir jaunimo 
centru.  Gimnazijos tarybos pirmininkė K.Pigulevičienė 
atsakė, kokius klausimus svarsto gimnazijos taryba. 
Mero siūlymu pageidauta, kad vaikų darželio tėvų 
atstovai būtų įtraukti į Gimnazijos tarybos veiklą. 
Išreikšta nuomonė, kad turėtų lemti ne būrelių pasiūla, o kokybė, tad reikia ištirti paklausą. K. Pigulevičienė 
paaiškino, kad gimnazija liko be stipraus muziko, kad nėra choreografo. Meras pasiūlė kreiptis į Ventos 
muzikos mokyklą, svarstyti, ar tikslinga mokiniams į gimnaziją nešiotis mobiliuosius telefonus. Buvo pridurta, 
jog tiek mokytojai, tiek mokiniai gimnazijoje turėtų jaustis patogiai, o Mokinių taryba su Gimnazijos taryba turi 
būti vienas bendraujantis mechanizmas. 

 „Daukantiečių žodžio“ informacija 
 

MOKYTOJŲ DIENA 
Tą dieną, vos 

tik peržengę mokyklos 
slenkstį, mokytojai 
buvo pasitikti su 
gėlėmis. 

Tikruosius 
mokytojus tradiciškai 

pamokose pavadavo IV klasės gimnazistai. Beje, po 
gimnaziją jie vaikščiojo orūs ir rimti. Dvyliktokai 
tikruosius mokytojus pakvietė į „Oskarų įteikimo“ 
ceremoniją Aktų salėje, kur ant sienos puikavosi 
pradinukų nupiešti mokytojų  „portretai“. Pedagogams 
reikėjo atpažinti save. Kai kurie neišlaikė šio 
išbandymo. Pirmokėliai mokytojams padovanojo šokį 
(ruošė mokytoja A.Raustienė) ir dainelę (ruošė 
mokytoja J.Tupikienė). Savo paruoštas daineles atliko 
ansamblio „Liepelė“ atlikėjai (vadovė mokytoja 
A.Malachauskaitė) ir penktokai. Peržiūrėtas filmukas 
apie mokyklą, mokymąsi. Šventė būtų buvusi kur kas 
kuklesnė, jei ne Ventos muzikos mokyklos auklėtinių 
Austėjos Nociūtės, Godos Mikužaitės ir Armandos 
Kuprytės muzikiniai pasirodymai. 

Esame dėkingi Ventos muzikos mokyklos pedagogei 
D.Savickienei ir akomponiatoriui R.Dievinui už gražų 
šių mokinių profesionalų paruošimą. Sveikinimo 
kalbą pasakė Papilės seniūnas A.Vaičius ir gimnazijos 
direktorius R.Perminas. Po koncerto viena mokytojų 
grupė išvyko žiūrėti nuotaikingą Panevėžio dramos 
spektaklį „Prancūziškos skyrybos“, o kita grupė vyko 
į Naujosios Akmenės kultūros rūmus, kur turėjo 
galimybę dalyvauti koncerte „Muzikiniai rudenys“. 
Renginyje mūsų gimnazijos švietimo padalinio 
(direktoriaus pavaduotoja) vadovė Gražina Karvelienė 
už nuoširdų darbą buvo apdovanota Akmenės rajono 
savivaldybės mero pasirašytu padėkos raštu. 

Mokytojai 
nuoširdžiai dėkoja IV 
klasės gimnazistams 
ir jų klasės vadovei 
E.Zaveckienei už 
puikią šventę, floristų 
būreliui ir jo vadovei 
A.Buinienei už 
puokšteles. 

Jaunieji korespondentai  
 
 

NAUJAS MODERNUS KABINETAS 
Tai kalba apie informacinių technologijų bei 1-4 klasių gamtos ir 

technologinių mokslų laboratoriją. Naujajame kabinete jau apsilankė 
pradinukai. Anot mokytojų, kabinetas patogus, daug kompiuterių, 
mokiniai gali atlikti užduotis vienu metu, galima  diferencijuoti ir 
individualizuoti darbą. Esama priemonių, skirtų gamtos mokslų 
tyrimams ir bandymams. Ypač patogu atlikti užduotis iš EMA pratybų ir 
„Matematikos ekspertų“. Mokiniai laukia pamokų tokioje neįprastoje 
erdvėje. 


