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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 balandis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURSAS „RAŠAU DAILIAI IR BE KLAIDŲ“ 

2019-04-08 Akmenės gimnazijoje vyko rajono trečių klasių mokinių diktanto 

konkursas „Rašau dailiai ir be klaidų". Mūsų gimnazijai atstovavo trečios klasės 

mokiniai Viktorija Griciūtė ir Pijus Pigulevičius.  

Mokytoja Stefanija Zarambienė 

 
RAŠINIŲ KONKURSAS 

Kovo mėnesį II ir III  klasių gimnazistai kūrė rašinius apie Tėvynę. Gražiausius darbus pateikė šie gimnazistai: 
Ugnė Statkutė (II kl.), Viktorija Praspaliauskaitė (II kl.), Žilvinas Dapšys (III kl.) ir Aurelija Novogreckytė. Ačiū jiems. 

Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Rita Liachauskienė 
 

PRADINUKAI ŠEDUVOJE IR KLEBONIŠKIUOSE 
Kovo 29 dieną Radviliškio rajono Šeduvos gimnazijoje vyko Lietuvos 

pradinių klasių mokinių pažintinė – praktinė konferencija „Profesijos seniau ir 

dabar“. Konferencijoje pristatė pranešimus ir mūsų gimnazijos pradinukai. 1b 

klasės mokinė Kotryna Ramanauskaitė pasakojo apie darželio auklėtojos 

profesiją. 2a klasės mokinys Benas Stankus pristatė savo šeimos baidarių 

verslą. Trečiokas Pijus Pigulevičius pateikė minčių apie virėjo profesiją. 

Benui ir Pijui pristatyti pateiktis padėjo jų klasių draugai Vilmantas Liaukšas 

ir Titas Jankaitis. 4b klasės mokinė Eglė Puzaraitė išgyrė mezgėjos amatą, 

pademonstravo savo močiutės mezginius. Eglės klasės draugas Matas Balčius 

pasakojo apie savo mamos žirgininkystės verslą. Benas ir Matas pakvietė 

konferencijos dalyvius į Papilę paplaukioti baidarėmis ir pajodinėti žirgais. 

Į Šeduvą padrąsinti savo draugus, pasiklausyti pranešimų apie 

profesijas ir dalyvauti praktinėje veikloje vyko 4b klasės mokiniai. 

Konferencijos dalyviai klausėsi įvairių profesijų atstovų: policininko, 

režisierės, ūkininko, traktorininko, dainininkės, manikiūrininkės, 

tautodailininkų ir net politiko pasakojimų apie jų profesijas ir amatus. 

Atsisveikinę su svetingais šeduviškiais, nuvykome į Kleboniškių kaimo buities 

muziejų. Įdomu buvo apžiūrėti tikrą senovinį gatvinį 

kaimą su tikromis sodybomis, gatve, medžiais, 

tilteliu per upelį ir toliau stovinčiu plačiasparniu vėjo 

malūnu. Įspūdžių labai daug. 

Dėkojame gimnazijos direktoriui ir mus 

vežusiam vairuotojui A. Bučui už puikią edukacinę 

dieną. 

Pradinių klasių mokytojos Dalia Karvelytė ir 

Jūratė Tupikienė 

  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 konkursus,  

 pižamadienį, 

 pradinių klasių mokinių konferenciją, 

 sportininkų pasiekimus, 

 moksleivių kūrybą.. 
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DAROM 2019 
Trečios klasės mokiniai padarė labai 

didelį ir naudingą darbą – surinko šiukšles 

nuo Daubiškių kalno. Po žiemos buvo likę 

labai daug plėvelių, ant kurių vaikai 

čiuožinėdavo nuo kalno. Radom ir mašinos 

dalį. Gal kas pametė bečiuožinėdamas ir 

dabar ieško. Dėkoju vaikams už nuoširdų 

darbą. 

Mokytoja Stefanija Zarambienė 
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PIŽAMADIENIS 
Mokinių taryba inicijavo naujovę – tiems, kurie ilgai galvojo, kuo 

apsirengti eidami į mokyklą, patiko balandžio 19-oji. Tai diena, kai buvo 

galima apsivilkti naminį chalatą arba tiesiog pižamą. Tai nesutrukdė ugdymo 

procesui. Tiesiog buvo linksma, nes prisijungė ne tik mokiniai, bet ir 

mokytojai.  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

MOKOMĖS TAISYKLINGAI VALYTIS DANTIS 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos vyresnių klasių 

mokiniams visą kovo mėnesį vyko paskaitos apie burnos higieną. Jei 

norime, kad mūsų dantys būtų sveiki, nekamuotų kariesas, reikia jais 

rūpintis. Rūpinimasis prasideda vos tik išdygus dantims. Apie jų 

priežiūrą informacijos yra labai daug, bet visada naudinga išgirsti 

praktiškų patarimų. 

Pagrindinės priemonės dantims valyti yra dantų šepetėlis, 

dantų pasta bei dantų siūlas. Dantis reikia valyti kasdien 2 kartus: 

ryte ir vakare  apie 2–3 min. Su mokiniais diskutavome, kaip labai 

svarbu tinkamai pasirinkti dantų pastą ir šepetėlį ir kad liežuvio 

valymas taip pat yra labai svarbus. Aptarėme, kokius maisto 

produktus 

valgyti, norint 

išsaugoti 

sveikus dantis. Kaip pasitikrinome, ar išmokome ko nors? Naudodami dantų 

muliažą, mokiniai savo klasės draugams parodė, kaip taisyklingai  valytis dantis. 

Dantis  puikiai išsivalyti namų 

sąlygomis neįmanoma. Dantų 

šepetėlis pasiekia ne visas dantų 

vageles, o tarpdančius valant 

specialiu siūlu vis tiek pasilieka 

maisto likučių bei apnašų. Visa tai 

padaryti galima tik apsilankius pas 

burnos higienistą. Patartina pas 

burnos higienistą apsilankyti kartą 

per metus. 

Kuo sveikesnius dantis 

turėsime, tuo būsime laimingesni. 

Tad norėdami turėti gražią šypseną 

ir  baltus dantis, juos kruopščiai 

prižiūrėkime. 

Visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė Dalia Raugienė 
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TRIOLETAS 
 
Vien tik doleriai akyse 
Plėšiant bankus užsieny –  
Daugiau nieko nematysi,  
Vien tik doleriai akyse. 
Milijonai plaukte plaukia, 
Nei kur kišti nežinai, 
Vien tik doleriai akyse 
Plėšiant bankus užsieny. 
                                   Dolerytė 

 
 
 
 
 
 
 
Rašinys 

NEPALIK MANĘS, SVAJONE 
 

Svajų sūkury aš darausi mažytė 
Lyg paukštė, lyg pievų žiedelis trapus, 
Bandau aš gyvenimo vėją pavyti 
Ir įsikibt į jo aukso sparnus. 

 
O svajone! Ar sparnus tu ištiesi ant mano pilko, kasdienio tako? Ar pasiimsi mane į svajonių 

šalį? Ar pakylėsi tu mane virš baisios kasdienybės? Nežinia... Paklydau gyvenimo girioje, įsikabinau 
į pinkles. Ar išlaisvinsi, ar užpildysi manyje nykią tuštumą? 

Man regis, kas svajonės aplanko kiekvieną žmogų. Vieni nori praturtėti, kiti svajoja apie 
laimingą ateitį, treti svajonėse užsidaro kartu su kasdienybe. Gyvenimas – jūra, svajonės – laivai. 
Atplaukia laivai ir vėl išnyksta. Taip ir svajonės – ateina ir išeina. Joms išėjus, mes turime kažko 
laukti, kažkuo tikėti, kažkur nueiti. Gyvenimas – dangus, svajonės – paukščiai. Bet juk gali 
paukščiams nusvilti sparnai, gali plačioje jūroje nuskęsti laivai. Ir mes vėl kažko lauksime. 

Be svajonių, gyvenimas tuščias tarsi jūra be laivų, tarsi dangus be paukščių. Svajonės aplanko 
mane niūrią nemigos naktį, o su pirmais saulės spinduliais išnyksta vien dėl to, kad kitą naktį aš vėl 
turėčiau ko laukti. Ach svajos, svajos. Jos tokios išdykėlės, taip mėgsta mus apgaudinėti: pirma 
pakelia menkučiais savo sparneliais žmogų nuo kasdienybės, tarsi išplėšia iš jo širdies visus 
rūpesčius ir apsvaigusį nuo laimės paleidžia žemyn, į pilkumą. Ir kaip tada atrasti teisingą kelią, kaip 
išsilaisvinti iš svajonių? 

Nemanau, kad aš – laimingas žmogus. Bet nors svajonėse man lengva tapti mažyte, 
akimirksniui atsidurti saulės spindulyje, pasisupti ant mėnulio lanko, pasivažinėti Grįžulo Ratuose. 
Norėčiau būti dideliu dvasios žmogumi, kurio neblaško vėtros, kuriam šviečia skaisčiausi saulės 
spindulėliai. Norėčiau, oi daug ko norėčiau: paukštelių sparnų, akmens tvirtumo, žemės tylėjimo, 
laimės šulinių. Norėčiau, kad žydra gyvenimo paukštė neštų mane gyvenimo kryžkelėmis. Juk taip 
gera, kai tau pačiam nereikia eiti, norėčiau blyškiu debesėliu nuskristi į žydrą tolumą, kur manęs 
lauks svajos. Tad nepalik manęs, svajone... 

Svajoklė 
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SPORTO NAUJIENOS 

 

 

Kovo – balandžio mėnesiais gimnazijoje vyko draugų 

komandų 3x3 tinklinio turnyras. Turnyro nugalėtojais tapo 

komanda, kurią sudarė Ignas Perminas, Deividas Paplauskas ir 

Ernestas Pundzius. Vaikinai apdovanoti pirmos vietos medaliais. 

Turnyrą organizavo kūno kultūros mokytoja Birutė Daunienė. 

 
 
 
 
 

 
 

2019 m. balandžio 12 d. Akmenės gimnazijoje vyko Lietuvos 
mokyklų žaidynių mergaičių (2003 m. gimimo ir jaunesnių) rajoninės 
krepšinio varžybos. Varžybose dalyvavo Akmenės gimnazijos ir Papilės 
Simono Daukanto gimnazijos mergaičių komandos. Papilės mergaitės 
nugalėjo akmeniškes rezultatu 77:52 ir iškovojo teisę atstovauti Akmenės 
rajonui Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse varžybose Telšiuose. Mūsų 
gimnazijos mergaičių komandą sudarė Ugnė Birontaitė, Justė 
Jašmontaitė, Liveta Novogreckytė, Ugnė Jašmontaitė, Kamilė 
Petrauskaitė ir Agnė Birontaitė. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2019 m. balandžio 17-18 d. mūsų gimnazijos berniukų komanda 

dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninėse bendrojo lavinimo mokyklų 

krepšinio varžybose, kurios vyko Ventos gimnazijos sporto salėje ir Naujosios 

Akmenės sporto rūmuose. Dalyvavo berniukų komandos iš penkių rajono 

bendrojo lavinimo mokyklų. Pirmą dieną susitikome 

su Ventos gimnazijos ir Naujosios Akmenės 

Saulėtekio progimnazijos komandomis, prieš kurias 

pasiekėme gana lengvas pergales. Antrą varžybų 

dieną pirmasis susitikimas buvo su Naujosios 

Akmenės Ramučių gimnazijos krepšinio komanda. Ją 

taip pat gana nesunkiai įveikėme. Antrosios varžybos 

buvo sunkesnės. Susitikome su Akmenės gimnazijos komanda. Atkakli sportinė kova vyko beveik 

iki rungtynių pabaigos. Tik pačioje rungtynių pabaigoje įvyko persilaužimas ir mūsų gimnazijos 

berniukų komanda iškovojo sunkią pergalę.  

Laimėję visus susitikimus iškovojome pirmąją vietą ir atstovausime Akmenės rajono 

bendrojo lavinimo mokykloms zoninėse krepšinio varžybose Telšiuose. Dėkojame mūsų 

gimnazijos krepšininkams už jų gražų ir pasiaukojamą žaidimą bei pasiektą puikų rezultatą. 

Komandą sudarė Titas Stankus, Dovydas Bardauskas, Arminas Baliulis, Dovydas 

Serapinas, Šarūnas Serapinas, Andrius Vitkauskas, Deividas Venckus ir Aurelijus Daujotas. 

Kūno kultūros mokytojas Regimantas Daunys 
 


