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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 gegužė 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

7-8 KLASIŲ RAJONO FIZIKOS OLIMPIADA 
2019-05-10 Akmenės gimnazijoje vyko 7-8 klasių mokinių rajono fizikos olimpiada, kurioje dalyvavo 9 mūsų gimnazijos 

mokiniai. Sveikiname Neilą Beniušį, užėmusį pirmąją vietą, ir Akvilę Prišmontaitę, užėmusią trečiąją vietą. Mokinius ruošė 

mokytojas Regimantas Daunys. 

RAJONO 5-8 KLASIŲ MOKINIŲ BIOLOGIJOS OLIMPIADA 
2019-05 – 15 rajono 5-8 klasių moksleivių biologijos olimpiadoje dalyvavo visas būrys mūsų gimnazijos mokinių. 

Sveikiname penktokes Ugnę Jašmontaitę ir Ugnę Andriuškaitę, užėmusias antrą ir trečią vietas, Šeštokę Eglę Dapšytę, užėmusią 

antrąją vietą, septintokę Saulę Puzaraitę, užėmusią trečiąją vietą, ir aštuntokus Neilą Beniušį ir Neidą Kondrašovą, užėmusius pirmąją 

vietą. Mokinius ruošė mokytoja Žydrė Barkuvienė. 

PATYRIMINIO MOKYMOSI DIENA 
Gegužės 17 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijoje vyko patyriminio 

mokymosi diena Akmenės rajono devintų klasių moksleiviams. Šis renginys yra 

Akmenės rajono savivaldybės „Lyderių laiko 3“ pokyčio projekto dalis. Patyriminio 

mokymosi dienos siekis – tyrinėjant, eksperimentuojant, kuriant įtraukti devintokus į 

aktyvią ir kūrybišką veiklą per konkrečią patirtį. 

 Į renginį Papilėje susirinko Ventos, Akmenės, N. Akmenės Ramučių, Papilės Simono Daukanto gimnazijos ir Kruopių 

pagrindinės mokyklos devintokai ir jų mokytojai. Mišrios mokinių grupės dirbo 6 komandose: geografų, chemikų, biologų, istorikų, 

gelbėtojų, kūrėjų.  

Patyriminio mokymosi dienos tema – „Vanduo – gyvybės šaltinis". Visos 6 grupės turėjo bendrą tikslą – praktiškai 

dirbdami grupėse surasti 3-5 pagrindinius faktus apie vandenį, kaip gyvybės šaltinį. Veiklos vyko ant piliakalnio, Papilės valymo 

įrengimuose, gaisrinėje, bažnyčioje, klasėje, gimnazijos muziejuje. Geografai mokėsi atpažinti fosilijas, naudodamiesi palydovine 

nuotrauka nueiti į antrąjį Papilės piliakalnį, pamatuoti duotos vietos santykinį aukštį. Biologai ir chemikai tyrė šulinio, vandentiekio ir 

plastikiniuose buteliuose parduodamo vandens kokybę, mokėsi, kuo skiriasi biologinis ir cheminis vandens valymas. Istorikai 

aiškinosi, kokį vaidmenį atliko vanduo pagonybės ir krikščionybės laikais. Gelbėtojai sužinojo, kiek vandens telpa į gaisrinį 

automobilį, per kiek laiko vanduo iš jo yra išliejamas gaisro metu, patys praktiškai bandė „užgesinti“ gaisrą. Dienos „vinimi“ tapo 

kūrėjų komandos sukurta ir atlikta daina apie veiklas Papilėje. 

Renginio pabaigoje visus pradžiugino šeimininkų, I klasės gimnazistų – korespondentų, nuotraukos iš patyriminio 

mokymosi dienos. 

Po užsiėmimų mokiniai ir jų mokytojai pasidalijo įspūdžiais, mintimis apie dienos veiklas. Geriausias šios dienos 

įvertinimas – tai mokinių noras, kad mokyklose patyriminio mokymosi dienos būtų organizuojamos dažniau.  

Gražina Karvelienė, projekto „Lyderių laikas 3“ Akmenės rajono kūrybinės komandos narė. 

 

 
  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 olimpiadas,  

 gimnazijos muziejaus įkūrimo 60-metį, 

 Paskutinį skambutį, 

 sportininkų pasiekimus, 

 moksleivių išvykas ir renginius... 
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NUSKAMBĖJO PASKUTINIS SKAMBUTIS 
Gegužės 24-osios rytas. Paskutinė įprasta diena mokykloje, paskutinė 

pamoka, paskutinis skambutis... Bet apie viską iš eilės. 

Į mokyklą abiturientai sugrįžo jau po pirmosios tradicinės pamokos 

Simono Daukanto muziejuje. Vienuoliktokai pasitiko prie durų ir „pakinkė“ 

juos stilizuotais lėktuvėliais, kad nepamirštų, kokia šiandien diena.  

Paskutinės pamokos „praslydo“ greitai. Tik mokytojai, laukiantys 

savo eilės atsisveikinimui su abiturientais, jaudinosi, balo ir trypinėjo, lyg jie 

būtų neišmokę pamokos. Įsimintiną paskutinę pamoką, dalindama širdies 

šilumą, vedė pirmosios mokytojos ir klasės vadovė E.Zaveckienė. Į gimnazijos 

kiemelį abiturientus palydėjo nedrąsūs pirmokėliai, kur visų jau laukė svečiai, 

mieli tėveliai, mokytojai, draugai. Abiturientus sveikino gimnazijos direktorius 

R.Perminas, Akmenės rajono savivaldybės Administracijos direktorės pavaduotojas 

A.Pekauskas, Papilės seniūno padėjėja B.Ungeitienė, tėvų atstovė R.Gauronskienė, 

ateitininkų atstovai. Kalbas paįvairino šokiai, paruošti R.Juškuvienės, A.Raustienės. Į dangų 

kilo balionai, simbolizuojantys dvyliktokų svajones. Tradiciškai trečiokams buvo įteiktas 

testamentas.  

Po oficialios šventės abiturientai išvyko į Pakruojo 

dvarą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATALIKIŠKO JAUNIMO RENGINYS „UŽTVIRTINK“ PALANGOJE 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos  katalikiško jaunimo grupė 2019 metų gegužės 1-ąją dalyvavo Žemaitijos jaunimo 

tikėjimo ir susitikimo šventėje „Užtvirtink“ Palangoje. Toks renginys, kuriame dalyvavo 1 700 Telšių vyskupijos jaunuolių,  č ia vyko 

pirmą kartą. Ant Palangos tilto susitiko seni draugai ir nauji pažįstami, kuriuos sveikino Telšių vyskupas J.E. Kęstutis Kėvalas ir kiti 

dvasiškiai. Dvyliktą valandą ilga eisena skanduodama ir dainuodama žygiavo Meilės, o vėliau Birutės alėja link parko, Gintaro 

muziejaus. Svetingoje parko pievelėje susirinkusieji susėdo agapei, o grupių vadovai tuo metu registravo grupes, gavo vietų 

paskirstymą Palangos koncertų salėje. Kariškiai parūpino karštos arbatos. 

Pasistiprinę jaunuoliai atėjo prie Palangos Lurdo, kur rikiavosi skautai, ateitininkai, giedotojai, dvasiškiai ir kiti renginio 

dalyviai. Vyskupas Kęstutis Kėvalas tarė sveikinimo žodį, pasakė  motyvacinę šio susibūrimo ir šios vietos kalbą, pakvietė visus 

giesmei ir maldai, skirtai Švč. Mergelei Marijai. Ir vėl linksmai skanduodami, dainuodami šventės dalyviai užpildė Basanavičiaus ir 

kitas kurorto gatves, žygiuodami į Palangos koncertų salę, kur jų laukė ir sveikinimai, ir linksmieji „Kūjeliai“, ir  visas orkestras iš 

Klaipėdos, ir žymūs liudytojai, ir broliai pranciškonai, ir šokiai bei rėmėjų ledai, ir miesto mero sveikinimas, ir šv. Mišios, kurias 

aukojo vyskupas Kęstutis Kėvalas, dalyvaujant  dideliam būriui vyskupijos kunigų.  

Renginys tikrai buvo šaunus tiek savo dvasiniu brandumu, tiek kūrybiniu sumanymu, tiek jaunimo bendrystės ir tikėjimo 

stiprumu. Pirmąkart į tokio tipo renginius važiavę jaunuoliai stebėjosi, jog katalikiški renginiai gali būti tokie įdomūs. O gimnazijos 

ateitininkės Ugnė Statkutė ir Akvilė Pundziūtė, savanoriavusios šiame renginyje, buvo apdovanotos dar ir vyskupo padėkos raštais. 

Visi dalyviai širdyse jautė padėką šventės organizatoriams, sumanytojui J.E. Telšių vyskupui, gimnazijos direktoriui, šauniam mūsų 

vairuotojui Sigitui bei grupę lydėjusiems mokytojams. 

Genovaitė Pundziuvienė, Papilės  Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja  
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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO MUZIEJUS SVEČIUS 

PASITIKO ATSINAUJINĘS 
Gegužės 24-osios vakarą į Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

konferencijos salę susirinko gausus būrys svečių paminėti gimnazijos 

muziejaus įkūrimo 60-metį. Pirmoji renginio dalis prasidėjo atsinaujinusio 

muziejaus apžiūra. Muziejus persikėlė į naujas erdvesnes patalpas, kuriose 

atnaujinta ekspozicija. Gimnazijos direktorius R. Perminas pasveikino visus 

susirinkusius dalyvius. Muziejaus vadovė Kristina Puzarienė skaitė 

pranešimą „Papilės Simono Daukanto gimnazijos išskirtinumas“. Muziejus 

išskirtinis tuo, kad jame sukaupti ne tik 

metraščiai, dokumentai ir fotografijos, bet ir 

turi gausų paleontologinį stendą, įspūdingą 

akmeninių kirvukų, ietigalių, žalvarinių 

papuošalų, pinigų kolekciją. Muziejus saugo ir 

kaupia buities ir religinės paskirties daiktus. Už šiuos eksponatus gimnazijos bendruomenė širdingai 

dėkojo visiems, kurie dovanojo ir tebedovanoja. Nuoširdžiausia padėka buvo skirta muziejaus įkūrėjams 

Genovaitei Putinaitei ir Olijardui Vištakiui, tai jų idėja ir 

iniaciatyva virto gražiais ir prasmingais darbais ateičiai. Renginio 

metu buvo prisimintos ir buvusios muziejaus vadovės Regina 

Žąsytienė, Dalia Karvelytė ir šviesaus atminimo Olga Daukšienė. 

Jų indėlis į muziejaus veiklą yra neįkainojamas.  

Antroji dalis skirta pristatyti naujai atrastus paminklus 

Akmenės rajone. VšĮ Akmenės istorijos muziejaus iniacityva į šventę skaityti pranešimus buvo  

pakviesti Lietuvos Nacionalinio 

muziejaus archeologai. 

Konferencijos metu archeologė 

Dalia Ostrauskienė skaitė pranešimą 

tema  „Akmens amžiaus palikimas 

Žemaitijoje“, o archeologas dr. Gediminas Petrauskas pristatė pranešimą  

„Žemaitijos praeities beieškant: archeologiniai žvalgymai Akmenės krašte 

2018 m.“. Šiuose žvalgymuose kartu su istorijos mokytoja Kristina 

Puzariene dalyvavo ir Papilės Simono Daukanto gimnazijos moksleiviai.  

Kraštotyrininkas Egidijus Jaraminas skaitė pranešimą „Senųjų šventviečių 

paieška 2018 m.“. 

Pasibaigus konferencijai, dalyviai buvo kviečiami diskusijai prie 

kavos. Konferencijos svečiai buvo nustebę, kad gimnazijos muziejus toks 

turtingas savo 

eksponatais, yra atviras 

visuomenei, kad jame 

vaikai turi galimybę 

tiesiogiai prisiliesti prie 

istorijos. Pradėjus muziejaus atnaujinimą, artimiausiu metu eksponatai bus 

skaitmeninami pagal LIMIS sistemą. Mes būsime vieni iš pirmųjų gimnazijos 

muziejų, kurie suskaitmenins eksponatus. Į naują veiklą neriame nusiteikę 

optimistiškai ir su didžiuliu entuziazmu. 

 Kviečiame visus apsilankyti Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

muziejuje. 

Istorijos mokytoja, muziejaus vadovė Kristina Puzarienė 
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„LIETUVA SKAITO!“ 
 „Lietuva skaito!“ – tai gegužės 7 dieną vykstantis 

visuomeninis renginys. Jis skirtas paminėti Spaudos atgavimo, kalbos 

ir knygos dieną. Šis renginys kvietė kiekvieną dalintis skaitymo 

virusu ir laužyti su skaitymu susijusius stereotipus. Ši Lietuvos 

leidėjų asociacijos (LLA) ir Lietuvos spaustuvininkų asociacijos 

(LISPA) inicijuojama akcija vyksta kasmet nuo 2015 m. 

2019 m. akcijos   „Lietuva skaito!“ šūkis: nudžiugink nors 

vieną knygą! 

Mūsų gimnazija šiais metais taip pat panoro nudžiuginti 

knygas. Tad prisijungėme prie akcijos ir siekėme daugiausiai vienu 

metu vienoje vietoje skaitančių žmonių rekordo. 

Gegužės 7 dieną po keturių pamokų bibliotekos skaitykloje 

susirinko net 127 skaitytojai! Tai pusė visos mūsų gimnazijos! 

Daugelis skaitytojų  akcijai ruošėsi iš anksto ir atsinešė namuose 

pradėtas skaityti knygas. O kas pamiršo – pasiskolino knygeles iš 

bibliotekos. Pasibaigus sutartam skaitymo laikui, didžioji 

skaitytojų dalis panoro akcijos metu  pradėtas knygeles pabaigti. 

Taip pat nuo vasario 1 dienos gimnazijos bibliotekoje 

kiekviena klasė „augino“ perskaitytų knygų medelį. Tad šią dieną 

suskaičiavome akcijos „Auginame knygų skaitymo medžius“ 

rezultatus. Gražiausiai „sužaliavo“ 1a, 1b, 2a ir 2b klasių medeliai. 

Šios klasės apdovanotos saldžiais prizais. Saldžiomis dovanomis 

apdovanoti ir   Erika P., Tėja Č., Eimantė J.,  Benas S., Kornelija 

S., Monika A., o pačiu šauniausiu skaitytoju šiemet tapo Titas 

Janavičius iš 2b klasės. Sveikiname! 

Linkime aktyviems skaitytojams nepamiršti knygų, o 

likusiems – susidraugauti su knyga! 

Organizatoriai 

 

 

 

NAKTIS GIMNAZIJOJE 
Gegužės 10 d. vakarą ir per visą naktį gimnazija 

ūžė kaip avilys... Mokinių taryba organizavo 

„Naktį gimnazijoje". Ačiū Viktorijai Gustytei (II 

kl.), Ugnei Statkutei (II kl.), Akvilei Pundziūtei 

(I kl.) už puikiai parengtą programą. Ačiū 

dalyviams. Buvo nuostabu. 

Jūsų mokytojos: Kristina D., Regina, Ilona, 

Kristina P. 

. 
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IŠVYKA 
Gegužės 21 d. 4a klasės mokiniai lankėsi Šiaulių mieste. Diena pasitaikė kaip 

reta karšta, bet noro apsilankyti batutų parke nesumažino. Visą valandą 

ketvirtokai lakstė, šokinėjo, krito ir rungėsi ant įvairiausių batutų. Antrą 

išvykos dalį praleidome šokolado pasaulyje. Muziejuje mokiniai susipažino su 

šokolado istorija, vėliau gamino saldainius. Visi tiek prisiragavo šio skanėsto, 

kad visą savaitę apie šokoladą nesinorės nė pagalvoti.  

Mokytoja Alma Juzumienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2A IR 2B EKSKURSIJA 
Greitai bus atiduoti vadovėliai, nuskambės mokyklinis 

skambutis, visi palinkėsim  geros vasaros… Ir kol dar esame visi 

kartu 2a ir 2b klasių antrokai gegužės 17 dienos rytą nekantraudami 

laukė ekskursijos. Vykome į Vinetų kaimą Kretingoje ir į Palangą.  

Neprailgo kelionė iki Kretingos, nes buvo smagu 

bendrauti su draugais, žvalgytis ir džiaugtis  mūsų gražia Lietuvėle. 

Antrokai kuo greičiau norėjo atvykti į nežinomą kaimą ir patirti 

naujų įspūdžių. 

Mus pasitiko indėnų vadas Vinetu, kuris pravedė 

ekskursiją po kaimą. Vaikams buvo suteikti indėniški vardai, 

paišė  jų veidus; prisilietė prie Gyvybės medžio; pabuvojo indėniškoje pirtyje; 

apeiginėje indėnų palapinėje tipi, kurios metu vaikai sužinojo, kaip indėnai 

tampa medžiotojais, susipažino su indėnų kliūčių ruožais, žaidimais, 

rungtimis  lauke. Labiausiai vaikai ir laukė šaudymo iš lanko, iš spjaudyklės; 

žiedų mėtymo ant bizono ragų; ieties mėtymo. Prieš tai pasistiprino indėnišku 

valgiu – TACOS paplotėliu su sūriu, daržovėmis ir  žolelių arbata. Nusipirkti 

suvenyrai ilgai neleis pamiršti Vinetu kaimo. 

Su gera nuotaika nuvykome į Palangą. Buvo smagu pasivaikščioti 

ir pasigrožėti Botanikos sodu, Gintaro muziejumi. Ilgai laukta jūra… buvo 

vaikų, kurie pamatė ją pirmą kartą. Krykštaudami visi bėgo prie jos ir su 

džiaugsmu bėgiojo ar braidė pakrante. Taip nuėjome iki tilto. Buvo kur akis 

paganyti einant Basanavičiaus gatve, dauguma neatsispyrė pagundai suvalgyti 

gardesnį ledą ar kokį kitą saldumyną.  

Grįžtant namo 

netilo kalbos, juokas. 

Girdėjome, kaip vaikai 

dalijosi įspūdžiais ir 

gailėjosi, kad baigiasi 

kelionė. 

Mokytojos ir 

antrokai nori padėkoti 

tėveliams, kurie išleido į 

kelionę. 

Norime pasidžiaugti kartu vykusiomis mamytėmis, kurios padėjo kelionėje, 

kartu su vaikais aktyviai dalyvavo visose veiklose. 

Pradinio ugdymo mokytojos L.Petkuvienė ir S.Dapšienė  
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SPORTO NAUJIENOS 

PRADINUKAI OLIMPINĖSE ŽAIDYNĖSE 
Net dvidešimt penki gimnazijos pradinukai dalyvavo 

Akmenės rajono pradinių klasių mokinių Olimpinėse 

žaidynėse, kurios vyko Akmenės gimnazijos stadione. 

Rungtyniavo penkios komandos. Mažieji sportininkai patyrė 

ir pralaimėjimo, ir pergalės akimirkų, tačiau į namus grįžome 

pakilios nuotaikos. Mūsų gimnazijos komanda buvo viena 

gausiausių, tad ir medalių daug parvežėme.  

Visose rungtyse mokiniai buvo suskirstyti į grupes 

pagal savo amžių. 30 m bėgimo rungtyje ketvirtokų grupėje 

4b klasės mokinys Armandas-Jonas Kiršis laimėjo I-ąją 

vietą. Toje pačioje rungtyje trečiokų grupėje II-ąsias vietas 

iškovojo 2a klasės mokiniai Luka Bronušaitė ir Benas 

Stankus.  

Kamuoliuko metimo rungtyje I-ąsias vietas laimėjo 1b 

klasės mokinė Austėja Krugelytė ir 2b klasės mokinė Milda 

Gedžiūtė. Toje pačioje rungtyje trečiokė Oresta Karazijaitė 

iškovojo II-ąją vietą, o 2b klasės mokinys Pijus Petrauskas – 

III-ąją.  

Šuolio iš vietos į tolį rungtyje savo amžiaus grupėse 

II-ąsias vietas laimėjo 1b klasės mokiniai Kamilė Petrauskaitė ir Emilis Stulpinas, 2a klasės mokinė Ema Čiuladytė, 4a klasės mokinys 

Nojus Zaramba ir 4b klasės mokinė Eglė Puzaraitė.  

Estafetės 8x30 bėgimo rungtyje mūsų komanda iškovojo I-ąją vietą. Komandą sudarė šie mokiniai: 1a klasės mokinė Brigita 

Paplauskaitė, 1b klasės mokinys Emilis Stulpinas, 2a klasės mokiniai Luka Bronušaitė ir Benas Stankus, trečiokai Rugilė 

Malinauskaitė ir Matas Saženis, 4a klasės mokinė Augmilė Meškytė ir 4b klasės mokinys Neidas Čiuladis. 

Akmenės rajono sporto centras kiekvienam dalyviui įteikė po atminimo dovanėlę, o prizininkus apdovanojo medaliais.  

Dėkojame visiems mažiesiems sportininkams už jų pastangas, ištvermę ir gerą nuotaiką! 

Komandą lydėjusios mokytojos Dalia Karvelytė ir Alma Juzumienė 

ZONINĖS KREPŠINIO VARŽYBOS 
2019-05-04 mūsų gimnazijos vaikinų krepšinio komanda dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių zoninėse krepšinio varžybose, kurios vyko Telšių Džiugo gimnazijoje. Vaikinai iškovojo antrąją vietą. Komandą sudarė šie 

mokiniai: Daujotas Aurelijus, Venckus Deividas, Vitkauskas Andrius, Baliulis Arminas, Serapinas Dovydas, Serapinas Šarūnas, 

Stankus Titas ir Praspaliauskas Rytis. Dėkoju sportininkams už puikų žaidimą. 

Kūno kultūros mokytojas R. Daunys 

2019-05-03 mūsų gimnazijos mergaičių krepšinio komanda dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo lavinimo mokyklų 

mokinių zoninėse krepšinio varžybose, kurios vyko Telšių Džiugo gimnazijoje. Šaunuolės mūsų mergaitės rezultatu 113:22 nugalėjo 

varžoves ir iškovojusios pirmą vietą ruošiasi dalyvauti tarpzoninėse varžybose. Komandą sudarė šios mergaitės: Ugnė Birontaitė, 

Justė Jašmontaitė, Liveta Novogreckytė, Kamilė Petrauskaitė, Kornelija Siliūtė, Viktorija Liaukšaitė, Agnė Birontaitė ir Ugnė 

Jašmontaitė. Dėkoju sportininkėms už gražią pergalę! 

Kūno kultūros mokytoja B. Daunienė 

 

2019 m. gegužės 22 d. Plungės Saulės gimnazijoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių 

bendrojo lavinimo mokyklų mokinių tarpzoninės 5x5 mergaičių krepšinio varžybos. Jose 

varžėsi Palangos pagrindinės mokyklos, Plungės Saulės gimnazijos ir mūsų gimnazijos 

mergaičių komandos. Vyko atkakli kova, kuri pareikalavo labai daug jėgų visų komandų 

sportininkėms. Mūsų mergaitės, kupinos didelio ryžto ir noro nepasiduoti, įveikė Palangos 

mergaites ir iškovojo antrąją vietą. Komandą sudarė šios mūsų gimnazijos mergaitės: Ugnė 

Birontaitė, Justė Jašmontaitė, Liveta Novogreckytė, Kornelija Siliūtė, Agnė Birontaitė ir 

Ugnė Jašmontaitė. Šaunuolės mūsų sportininkės! Dėkoju už ryžtą, puikų žaidimą ir iškovotą 

pergalę. 

 Kūno kultūros mokytoja Birutė Daunienė 
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RAJONO LENGVOSIOS ATLETIKOS 

VARŽYBOS 
2019 m. gegužės 7 d. Ventos gimnazijos stadione 

vyko Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės lengvosios 

atletikos varžybos, kuriose dalyvavo ir mūsų gimnazijos 

mergaičių ir berniukų komandos. Kiekvienam varžybų 

dalyviui reikėjo bėgti 60 m distanciją, mesti 150 g 

kamuoliuką, atlikti šuolius į tolį įsibėgėjus ir nubėgti 

500 m mergaitėms ir 800 m berniukams. Už kiekvieną 

pasiektą rezultatą buvo skiriami įskaitiniai taškai. 

Susumavus visų varžybose dalyvavusių komandų 

dalyvių pelnytus taškus paaiškėjo, kad mūsų gimnazijos 

mergaičių ir berniukų komandos iškovojo trečiąsias 

vietas. Komandos buvo apdovanotos diplomais, o 

kiekvienas dalyvis ant kaklo pasikabino trečios vietos 

medalius. 

Dėkojame Birontaitei Agnei, Dapšytei Eglei, Kasiliauskytei Gerdai, Janavičiūtei Aurelijai, Pilipavičiūtei Robertai, Pintverytei 

Ugnei, Karazijai Airoldui, Partikui Nojui, Danilevičiui Nojui, Gedžiui Martynui, Peleniui Airidui, Venckui Deividui už sunkų ir 

atkaklų darbą ir pasiektą gerą rezultatą. 

Taip pat labai norime padėkoti rajono sporto centro direktoriui Mačiui Mantui už puikias ir naudingas dovanas. Kiekviena 

mokykla gavo komplektą sportinių marškinėlių su mokyklos pavadinimu. 

Kūno kultūros mokytojas Regimantas Daunys 

 

LENGVOSIOS ATLETIKOS RUNGČIŲ 

VARŽYBOS 
Gegužės 21 d. Ventos gimnazijos sporto aikštyne 

vyko Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės bendrojo 

lavinimo mokyklų mokinių lengvosios atletikos rungčių 

varžybos. Šiais metais jos vyko dviejose amžiaus grupėse. 

Mūsų gimnazijos mergaičių komanda atstovavo 2004 m. 

gimimo ir jaunesnių mokinių grupei, o vaikinų komanda 

– 2000–2003 metų gimimo amžiaus grupei. Šiais metais 

taip pat grįžome ne tuščiomis rankomis. Aurelija 

Janavičiūtė užėmė antrąją vietą 100 m bėgimo rungtyje. 

1000 m bėgime Liveta Novogreckytė iškovojo pirmąją, o 

Kornelija Siliūtė – antrąją vietą. Be to, Liveta 

Novogreckytė buvo pirma šuolio į tolį rungtyje. Šuolio į 

aukštį rungtyje antrąją vietą iškovojo Agnė Birontaitė, o 

trečiąją – Ugnė Jašmontaitė. Mūsų mergaičių komanda 

užėmė bendrą antrąją vietą. 

100 m bėgimo rungtyje antrąją vietą iškovojo Titas Stankus. 1000 m bėgime Eimantas Liaugminas užėmė trečią vietą. Deividas 

Paplauskas užėmė antrą vietą šuolio į tolį rungtyje. Prizininkai buvo apdovanoti medaliais. 

Dėkojame visiems mūsų jauniesiems sportininkams už iškovotas pergales ir dalyvavimą varžybose. 

Kūno kultūros mokytojas Regimantas Daunys 

 


