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Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2018  vasaris 

 
GIMNAZIJA PASITIKO LIETUVOS VALSTYBĖS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO 

ŠIMTMETĮ 
 

 

Mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, vyko renginiai, skirti Lietuvos valstybės 
Nepriklausomybės  atkūrimo šimtmečiui. 

Paradines įėjimo duris papuošė trispalvės verpstės, kurias sukūrė floristų būrelio vadovė 
Angelė Buinienė. 

Pradinių klasių mokiniai vasario mėnesį pavadino kūrybinių darbų mėnesiu „Po Lietuvos 
dangum“. Kūrė plakatus, karpė karpinius ir tautine simbolika papuošė I aukšto koridorių. Įspūdingiausias 

bendras kūrybinis darbas – „Vaikų medelis 
Lietuvai“ 1a, 1b, 2 ir 3b klasės mokiniai 
dalyvavo dailyraščio konkurse. Trečiokai ir 
ketvirtokai rašė rašinėlį „Kas tu man esi, 
Lietuva?“. 1a klasės mokiniai paruošė video 
sveikinimą tėveliams. Visi kartu parengė 
sveikinimą Lietuvai ir įdėjo į gimnazijos 
svetainę. Pasiruošti šventiniams renginiams 
pradinių klasių mokiniams padėjo jų 
mokytojos. 

5 - 8 bei I ir II gimnazijos  
klasių mokiniai, vadovaujami dailės 
mokytojos Dalios Sakalauskienės, pagal  
Maironio  „Lietuva brangi“ surengė piešinių 
parodą, per technologojos pamokas pynė 
trispalves apyrankes, kuriomis papuošė 
Nepriklausomybės šimttmečio minėjimo 
dalyvius kultūros namuose. Gimnazijos 
mokinių taryba, vadovaujama Kristinos 
Dorofėjienės, surengė plakatų konkursą, 
skirtą šiai jubiliejinei datai. Pagrindiniame 
gimnazijos fojė – paroda „ Diena, nulėmusi 
ateitį“ priminė 1918 m. Vasario 16 –ąją. 

Tokiu pat pavadinimu 
gimnazijos aktų salėje vasario 15 d. buvo 

parodytas ir istorinis renginys. 
Jo metu istorinių asmenų – Mindaugo, Mažvydo, Sierakausko, Kudirkos, Basanavičiaus žodžiais prabilo 
gimnazistai: Gaudvydas Skabeikis, Paulius Šiurkus, Rytis Laurinaitis, Ernestas Rimkus, Ignas Perminas. 
Nuoširdžiai savo istorinius samprotavimus apie praeitį ir dabartį pateikė šiuolaikinį jaunimą įkūnijantis 
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Berniukas - Žilvinas Masiulis, visus žavėjo Žilvino Dapšio - Balso- skaitomas tekstas. Renginio metu 
skambėjo Austėjos Raudonaitytės ir Akvilės Pundziūtės atliekama daina „Rudens naktis sustojo“ ir 6b 

klasės mergaičių ansamblio, vadovaujamo muzikos mokytojos 
Vitalijos Guobienės, atliekamos dainos. 

Gimnazijos bendruomenę su švente pasveikino 
gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas bei Papilės seniūno 
pavaduotoja Birutė Ungeitienė. 

Šiam renginiui mokinius ruošė mokytojoS Andžela 
Raustienė, Regina Žąsytienė, Genovaitė Bičiušienė, Kristina 
Puzarienė. 

Renginiai, skirti Lietuvos valstybės Nepriklausomybės 
atkūrimo jubiliejui tęsis. Vasario 28 d. vyks pradinių klasių mokinių 
ir jų tėvų konferencija „Pažinkime Lietuvą“, kurios metu mokiniai 
pristatys pranešimus ruoštus kartu su tėveliais. Renginys „Diena, 
nulėmusi ateitį“ bus parodytas kovo 10 d. Papilės kultūros namuose. 
 

                                                                      Mokytojos Andžela Raustienė, Regina Žąsytienė 

 
PASIBAIGUS PIRMAJAM PUSMEČIUI 

 
Prabėgus pusmečiui susirenkame apžvelgti nuveiktų darbų: pasidžiaugti gerai besimokančiais 

mokiniais, pasvarstyti, kaip galime padėti tiems, kuriems mokytis nelabai sekasi, ieškoti priežasčių, kas 
lemia kai kurių mokinių labai prastus mokymosi rezultatus. 

Pirmasis pusmetis buvo sėkmingas ir džiugina šių mokinių pasiekimai: aukštesniuoju 
lygiu/dešimtukais pusmetį baigė 8 gimnazijos mokiniai (Bronušaitė Luka 1a kl., Kuprytė Armanda 1a 
kl., Liaukšas Vilmantas 1a kl., Stankus Benas 1a kl., Griciūtė Rugilė 1b kl., Janavičius Titas 1b kl., 
Urbonaitė Skaistė 1b kl., Pigulevičius Pijus 2 kl.), o aukštesniuoju lygiu/devintukais dešimtukais pusmetį 
baigė taip pat 8 mokiniai (Andruškaitė Paula 6a kl., Puzaraitė Saulė 6a kl., Bielskytė Dovilė 6b kl., 
Nociūtė Austėja 6b kl., Beniušis Neilas 7b kl., Jašmontaitė Justė 7b kl., Statkutė Ugnė I kl., Dapšys 
Žilvinas II kl.). Septintukais – dešimtukais mokosi 79, ketvertais – dešimtukais mokosi 144 gimnazijos 
mokiniai. Labai liūdna, bet gimnazijoje turime net 38 nepažangius mokinius. 

Mokymosi rezultatai ir pamokų lankomumas – neatskiriami dalykai. Per pirmąjį pusmetį 
turėjome mokinių, kurie nepraleido nei vienos pamokos – jų net 34. Mažiausiai pamokų praleido 1b ir 4 
klasės mokiniai. 

Per pirmąjį 2017 – 2018 m. m. pusmetį mūsų gimnazijos 10 mokinių dalyvavo rajoninėse 
olimpiadose, konkursuose ir tapo prizininkais: Austėja Nociūtė, 6b kl. (meninio skaitymo konkursas, II v.), 
Nojus Bronušas, I kl. (fizikos I v., matematikos II v., chemijos  II v.), Ugnė Statkutė, I kl. (chemijos II v.), 
Žilvinas Dapšys, II kl. (matematikos III v.). Simonui Rovai, II kl., Deimantei Pociūtei, III kl., Adrianai 
Badinaitei, 8 kl., Ugnei Norkutei, I kl. bei Deividui Paplauskui įteikti Nacionalinio matematinio ir 
gamtamokslinio raštingumo konkurso diplomai. 7a kl. mokinys Andrius Vitkauskas dalyvavo konkurse 
„Olympis“ ir pelnė II laipsnio diplomą. 

Didžiuojamės šiais mokiniais ir tikimės, kad šalta žiema ilgai neužsibus, nespėsime nei 
apsidairyti, o pavasario saulutė šildys vis stipriau ir stipriau. Tad nedelsdami kibkime į darbus ir visi kartu 
siekime aukštesnių rezultatų. Sėkmingo ir turiningo visiems antro pusmečio. 

 
Mokytoja Andžela Raustienė 

 
MANO MINTYS 

 
Visų mūsų mokinių pagrindinis tikslas – mokytis. Puikiai žinome, kad nuo atkaklaus ir 

sistemingo darbo priklauso mūsų rezultatai, kuriuos stebime TAMO dienyne ir vienus tai džiugina, o kitus 
liūdina. Mūsų atsakomybė yra neatsiejama kasdienio darbo dalis – atlikti užduotus namų darbus, laiku 
perskaityti nurodytą knygą, pamokų metu būti susikaupusiam ir atidžiam. Šie paprasti, kasdieniai veiksmai 
leidžia mokiniams tikėtis sėkmės artimoje ir tolimoje ateityje. Jeigu eisime lengviausiu keliu, tingėsime 
mokytis, negalėsime tikėtis gyvenime pasiekti kažko daugiau. Tačiau kai kurie mūsų mokiniai siekia 
lengviausio kelio: nori įdėję minimaliai pastangų pasiekti gerą rezultatą. Labiausiai liūdina tai, kad artėjant 
mokslo metų pusmečiui prie pabaigos mokiniai pasidomi, ar būtų galima išsitaisyti vieną ar kitą neigiamą 
pažymį, ir siekia to be jokio noro, užsidegimo...  Kad rezultatas būtų teigiamas, to pakaks... O juk tik 
nuoširdus darbas ir nuolatinis savęs tobulinimas duoda gerų rezultatų.  

Keistis – niekada nevėlu, nepaisant ar tu penktokas, ar mokaisi jau dvyliktoje klasėje. Taigi, 
pasiryžkime tam, kas mums, mokiniams, teiktų naudą – mokytis. Supraskime, kad laisvė mums duota ne 
tam, kad nelankytume pamokų, savęs netobulintume. Galiausiai juk ateis diena, kai ir patys suvoksime, kaip 
mažai mes čia pasiekėme. 

Nermeda Balčiūtė, IV kl. 


