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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 gruodis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1b klasės mokiniai tapo nacionalinio 

konkurso „Matematikos Ekspertas 2019“ 

nugalėtojais! 

Rugsėjo 16 – lapkričio 8 dienomis 

pradinių klasių mokiniai dalyvavo 

nacionaliniame matematikos konkurse 

„Matematikos ekspertas“. Žaidimą organizuoja 

Suomijos mokomųjų žaidimų kompanija 

10monkeys.com. Konkurso tikslas – skatinti 

vaikus mokytis matematikos, naudotis 

technologijomis mokykloje ir, žinoma, 

pasilinksminti! Šiame konkurse svarbiausia yra 

entuziazmas. Užduotys yra įvairaus sunkumo, 

todėl vaikai gali jas pasirinkti pagal savo 

gebėjimus. Mokytojoms nereikia taisyti 

užduočių, nes tai atlieka linksmosios konkurso 

beždžionėlės. 

Iš viso konkurse dalyvavo 840 komandų. Klasės varžėsi dviejose kategorijose, siekdamos laimėti 

savaitinius prizus. Pirmoji kategorija – Mažieji Beždžioniukai (1-2kl.), o antroji – Jaunieji Beždžioniukai (3-

4kl.) Savaitiniai prizų laimėtojai buvo išrenkami burtų keliu, iš kiekvienos kategorijos dešimties aktyviausiai 

dalyvavusių klasių išrenkant po vieną klasę. 

Visos užsiregistravusios klasės galėjo naudotis 10Monkeys Math World matematikos mokymosi 

programa nemokamai pamokų metu, darbo dienomis, nuo 7 iki 14val. 10Monkeys Math World programa 

galima naudotis personaliniuose, nešiojamuosiuose kompiuteriuose, planšetėse bei interaktyviosiose klasės 

lentose. 

Mažųjų beždžioniukų kategorijoje žaidė 401 komanda. 

Mūsų gimnazijos 1b klasės mokiniai buvo labai aktyvūs ir savo 

kategorijoje pateko į finalinį dešimtuką! Burtų keliu laimėjome 

pagrindinį konkurso prizą. Pagrindinis konkurso „Matematikos 

Ekspertas" prizas yra 1000 eurų vertės internetinės parduotuvės 

pigu.lt dovanų kuponas. Su pagrindiniu konkurso prizu laimėjome 

ir 10Monkeys Math World vienerių metų licenciją visiems 1-4 

klasių mokiniams! Šaunuoliai pirmokai! 

„Matematikos ekspertas“ – linksmas būdas mokytis 

matematikos ir puiki proga laimėti šaunių prizų kiekvieną savaitę. 
 

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 parodą „Mokykla 2019“,  

 susitikimus su poete, 

 mokinių išvykas ir susitikimus, 

 donorystės akciją, 

 sportininkių pergales... 
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LITEXPO PARODOJE 
Neseniai Vilniuje, LITEXPO parodų 

rūmuose, suorganizuota paroda „Mokykla 2019". 

Lapkričio 22 dieną kai kurie mūsų 

gimnazijos mokytojai kėlė kvalifikaciją 

lankydamiesi įvairiuose užsiėmimuose. O 

lapkričio 23 dieną parodos lankytojai turėjo 

galimybę išvysti mūsų gimnazijos istorijos 

mokytoją Kristiną Puzarienę bei jos II klasės 

gimnazistę Gerdą Eikytę, kurios  nebijo drąsių ir 

nestandartinių sprendimų mokymo procese. 

 

 

Poezijos pamoka „Kaip gimsta knygos“ 
Yra susitikimų ir renginių, kurie sukelia tokį širdies 

virpėjimą ir malonius prisiminimus, tokias geras emocijas, nuo 

kurių norisi skraidyti... Malonus pakvietimas iš savo buvusios 

mokinės Eglės Žukauskaitės-Zaveckienės privertė labai rimtai 

susimąstyti ir prisiminti ne tik, kad aš  kūrėja, bet ir pedagogė. 

Mane pakvietė pravesti poezijos pamoką su 3-6 klasių mokiniais 

gražioje ir naujai renovuotoje Akmenės rajono Papilės Simono 

Daukanto gimnazijoje, jaukioje bibliotekoje. 

Parengusi išleistų knygų ir almanachų parodą, nekantriai 

laukiau skambučio, kuris sukvietė vaikus į jaukiai paruoštą vietą. 

Nuo pat pirmų bendravimo minučių pajutau tą šiltą bendravimo atmosferą. Viskas buvo nuoširdu, tikra, atvira. 

Pajutau, kad čia susirinko tie, kuriems tikrai rūpi poetinė kalba, kad jiems yra svarbus poetinis žodis. Po 

klausimo – „kaip jūs gyvenate vaikai?“- pasigirdo ne tik trumpas atsakymas – „gerai“, bet ir noras išsipasakoti 

apie save, klasę, draugus. Vaikams buvo įdomu, kaip gimsta eilės, kaip rašomos ir leidžiamos knygos, kiek 

žmonių prie jų dirba, koks yra skirtumas tarp almanacho ir rinktinės, kokią svarbą poezijai turi rimas, ritmas... ir 

muzika... 

Vaikams patiko užduotis  piešti sakinius viena ir ta pačia saulėtekio tema, bet parašytus skirtingai, 

vėliau sukurti pagal piešinį ketureilį ar sugalvoti savo pasirinkta tema. Gimė maži gražūs perliukai, kuriuos 

vaikai dar ir labai išraiškingai perskaitė. Malonu buvo klausytis ir bendrauti su Andrėja, Egle, Vėjūne, Vija, 

Elinga, Benu, Armanda, Rugile, Vilmantu, Luka, Pijumi, Titu, 

Goda, Daniele. Dėkoju kartu su vaikais dalyvavusiai ir kartu visas 

užduotis atlikusiai mokytojai Salomėjai Dapšienei.  

Kokia gi pamoka be eilių? Skaičiau ne tik savo kalėdinius 

ir kitus eilėraščius, bet ir anūkės Augustės Liutkutės parašytas eiles 

„Voras“, „Barbora“, „Kačiukai“. Mokyklos bibliotekai padovanojau 

almanachą ,,Kalėdinė giesmė". Gerbiamam direktoriui Ramūnui 

Perminui nuoširdžiai dėkoju už man padovanotą knygą ,,Kas bus 

kas. Lietuvos ateitis" ir padėką su autografu. Maloniausiai 

jaudinantis momentas, kai vaikai manęs paprašė autografų. Taip 

maloniai suvirpino širdį. Kokie malonūs apsikabinimai po 

pamokos... Palinkėjau, kad išsipildytų visos jų svajonės...Net 

nustebau, kad dauguma jų svajoja turėti broliuką arba sesutę. 

Vadinasi, vaikams reikia vaikiškos draugystės, šilto jaukaus namų 

bendravimo, meilės... Jautru buvo stebėti, kaip viena mergaitė 

gražiu apsikabinimu padėkojo už draugės jai skirtas eiles. Štai po 

tokių renginių norisi, kad žemėje žydėtų gėlės... ir vaikų šypsenos. 

Liucija Jagielienė, LNRS narė 
Nuotraukos Edvardo Liachausko 
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Kai užgęsta visi žiburėliai 
Kai užgęsta visi žiburėliai, 

Tiktai vienas palieka žibėt, 

Ant balto lapo žodžiai, raidės, skaičiai, eilės 

lieka... 

Ir šypsena, palinkusi prie jų... 

Antrasis susitikimas Akmenės rajono Papilės 

Simono Daukanto gimnazijoje įvyko tą pačią popietę, 

pasibaigus pamokoms. Į gimnazijos biblioteką po 

įtemptos darbo dienos rinkosi mokytojai mano poezijos 

skaitymams. Smagu buvo matyti gerai pažįstamus, tik 

senokai matytus veidus: prieš keliolika metų Kapėnų 

mokykloje kartu su manim dirbusią Dalią Karvelytę, 

logopedę Marytę Kazlauskienę, muzikos mokytoją Astą Malachauskaitę.  

Iki 2000 metų Kapėnų ir Papilės gimnazija, tada dar buvusi vidurinė mokykla, priklausėme Akmenės 

rajonui, mokytojai vykdavome į tuos pačius seminarus, pasitarimus, renginius. Todėl smagu buvo pamatyti 

koleges Ritą Liachauskienę (lietuvių kalbos mokytoją, kurios tėvelį Alfredą Stratą gerai pažinojom, kaip 

griežtą, bet teisingą švietimo skyriaus inspektorių), 4kl. mokytoją Stefaniją Zarambienę, 2kl. mokytoją Jūratę 

Tupikienę. Malonu, kad mano poezijos paklausyti atėjo anglų kalbos mokytojos Roma Narkuvienė ir Svetlana 

Stripeikienė, fizikos mokytoja Ilona Dimavičiūtė, socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė, tikybos mokytoja 

Daiva Paniuškytė ir, aišku, informatikos mokytoja ir bibliotekos šeimininkė, mano buvusi mokinė Eglė 

Žukauskaitė-Zaveckienė. Susitikimą įamžino Edvardas Liachauskas.  

Kolegos šiltai priėmė mano skaitomas eiles, kai kurie susigraudino, klausydamiesi eilėraščių „Megzto 

gyvenimo“, „Svetimi po vienu stogu“, novelės „Parduotas ilgesys“ ir eilių apie Kalėdas, gyvenimą, meilę, 

jausmus. 

Pristačiau išleistas knygas, almanachus, mokytojos Dalia Karvelytė, Marytė Kazlauskienė, Eglė 

Zaveckienė dalijosi prisiminimais. Atviras, šiltas, nuoširdus pokalbis prie arbatos puodelio maloniai nuteikė iki 

prietemos. O paskui dar laukė įdomi ekskursija po atnaujintą, pasipuošusią gimnaziją, jos puikiai įrengtus 

kabinetus. Malonu buvo susitikti su floristikos būrelio vadove Angele Buiniene. Kaip malonu sugrįžti į tą 

aplinką, kurioje palikai pedagoginio darbo metų pynę ir širdies dalelę, tik kitoje mokykloje. Ir čia, šitoje 

puikioje gimnazijoje, pasijutau reikalinga, vertinama ir laukiama, nes ir čia, lankydamasi muziejuje, 

bibliotekoje, radau saugomą dalelę savo poezijos, savo širdies dainos. 

Ačiū ,mielieji, už šiltą priėmimą, nuoširdų bendravimą, skanius pietus, vaišes ir malonią mano širdžiai 

dovaną. 

Vis dar dega žiburėlis 

Ir ilgai dar degs,  

Mokytojas  tai spindulėlis 

Į gyvenimo prasmės  

Šviesius kelius nuves... 

Liucija Jagielienė 

LNRS narė 
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Trečiokai lankėsi Šiauliuose 

Vieną lapkričio sekmadienį trečiokai lankėsi Šiaulių dramos teatre. Vaikai 

žiūrėjo spektaklį  „Bela, Bosas ir Bulis“. Tai spektaklis apie dabartinių vaikų 

problemas ir džiaugsmus. Pagrindiniai spektaklio personažai – septynmečių draugų 

trijulė – Bela, Bulis ir Bosas. Tai ne vardai, o pravardės, atitinkančios ir personažų 

charakterius. Bela – graži mergaitė, kaprizinga, gyvenanti tik su mama, Bulis – 

varganai gyvenančių tėvų vaikas, stačiokiškas 

berniukas. Bosas – turtingų tėvų vaikas, lepūnėlis. 

Visiems šiems pagrindiniams personažams trūksta 

dėmesio ir meilės. Jie susidraugauja ir bando 

vienas kitu rūpintis ir vienas kitam padėti. 

Trečiokams spektaklis paliko didelį įspūdį, emocijomis dalijosi dar ir kitą 

dieną. 

Po spektaklio šiek tiek pasivaikščiojome po miestą, bet šaltukas 

nemaloniai kandžiojo nosis, ausis, rankas… ir savo išvyką užbaigėme šiltoje 

kavinėje skanaudami mėsainius. 

Pradinio ugdymo mokytoja Salomėja Dapšienė 

Gimnazijoje svečiavosi Akmenės rajono 

policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė 

2019 m. lapkričio 25 dieną 

gimnazijoje svečiavosi Akmenės rajono 

policijos komisariato bendruomenės 

pareigūnė Aušrinė Šarauskienė. Ji susitiko su 

gimnazijos abiturientais, kuriems pristatė 

policininko profesiją bei išsamiai atsakė į 

mokinių užduodamus klausimus. 

Ketvirtokai policijos komisariate 

Ketvirtokams pasaulio pažinimo pamoka tema „Policija – pagalbininkė ir draugė“ vyko netradicinėje 

aplinkoje – Naujosios Akmenės policijos komisariate. PK pareigūnė Aušrinė Šarauskienė papasakojo apie tai, 

kokias funkcijas vykdo policijos pareigūnai. Ji taip pat  supažindino, kur reikia mokytis, norint tapti policininku, 

kokius egzaminus reikia laikyti, kokiomis savybėmis turi pasižymėti būsimasis policininkas. Vaikai klausėsi 

labai susidomėję. Jie taip pat susipažino su policininkų darbui reikalingomis priemonėmis: ginklais, 

automobiliu, jo įranga. Užsuko į laikino sulaikymo kameras, vaikų apklausos kambarį, policininkų poilsiui ir 

treniruotėms skirtus kambarius. Įdomu buvo pamatyti, kaip viena darbuotoja 

monitoriuose stebi miesto vaizdo kamerų įrašytus vaizdus. Vaikai matė ne tik Naujosios 

Akmenės, bet ir Papilės miesto vaizdus. Ketvirtokams ši pamoka labai patiko. Ne vienas 

pradėjo galvoti apie policininko profesiją. 

Noriu padėkoti PK pareigūnei Aušrinei Šarauskienei 

už įdomų pasakojimą ir už dovanas, o gimnazijos socialinei 

pedagogei Kristinai Pigulevičienei už pagalbą organizuojant 

šią išvyką. 

Mokytoja Stefanija Zarambienė 

  



 5 

 

Kraujo donorystės akcija „Dovanok gyvenimą“ 

2019 metų lapkričio 21-ąją Papilės Simono Daukanto 

gimnazijoje šv. Aloyzo kuopos ateitininkai, bendradarbiaudami su 

Nacionalinio kraujo centro Šiaulių skyriaus medikais ir gimnazijos 

sveikatos priežiūros specialiste Dalia Raugiene, vykdė eilinę kraujo 

donorystės akciją  „Dovanok gyvenimą“. 

Į pačią humaniškiausią pasaulyje akciją tradiciškai rinkosi 

miestelio gyventojai, gimnazistai, buvę mokiniai ir jų tėvai, grįžę 

studentai, vaikų darželio 

„Kregždutė“ darbuotojos, 

gimnazijos mokytojai ir 

aptarnaujančio personalo, valgyklos 

atstovai. Maloniai nustebino jau nebe pirmą kartą į Papilės ateitininkų 

kvietimą atsiliepiantys mūsų kaimynai – nemažas būrys šaunių Ventos 

gimnazijos abiturientų ir jų auklėtoja. Ištikima šiai akcijai liko ir iš rajono 

centro į Papilę atskubėjusi Akmenės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros 

ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Gražina Karvelienė. Medikai, 

atsidėkodami donorams už jų geranoriškumą, atliktą pačią kilniausią 

žmogiškumo misiją – kitam žmogui dovanotą gyvenimą, įteikė padėkos 

dovanėles, o akcijos organizatoriai ateitininkai – savo rankomis padarytus 

saldžius besišypsančius padėkos žiedus. 

Jau daugelį metų šią akciją vykdantys medikai tradiciškai dėkojo 

renginio dalyviams, organizatoriams, gimnazijos direktoriui Ramūnui Perminui, aptarnaujančiam personalui. 

Nuoširdžiai džiaugėsi suteikta galimybe, puikiomis patalpomis ir kitomis sąlygomis, kurios padėjo kitiems 

žmonėms sugrąžinti sveikatą ar gyvybę. Ir šį kartą – tai buvo rekordinis donorų skaičius Papilės Simono 

Daukanto gimnazijoje – net 50! Jau vakarop aptariant su jaunaisiais ateitininkais vykdytą akciją, pavargusios 

mergaitės nuoširdžiai prisipažino, jog niekada nebūtų pagalvojusios, kad yra taip gera, kai tu ne imi, bet duodi, 

ne pats gauni, o dovanoji kitam…. Ir ne šiaip ką, o visą gyvenimą. 

Genovaitė Pundziuvienė, 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokytoja, Šv. Aloyzo ateitininkų kuopos globėja 
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Paskaita – diskusija „Prekyba žmonėmis šalia mūsų – 

iššūkiai ir pagalba aukoms“ 

2019 m. lapkričio 19 dieną  Akmenės rajono 

savivaldybės visuomenės sveikatos biuras mūsų gimnazijoje 

organizavo paskaitą – diskusiją „Prekyba žmonėmis šalia mūsų – 

iššūkiai ir pagalba aukoms“. Paskaitoje dalyvavo II, III, IV 

klasių gimnazistai bei juos mokantys mokytojai. Paskaitą skaitė 

ir diskutuoti kvietė Kovos su prekybos žmonėmis ir išnaudojimu 

centro specialistė Donata Šimkutė – Špėgienė. 
 

 
 

Piešinių koliažas „Tolerancijos 

švyturys“, skirtas Tarptautinei 

Tolerancijos dienai 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Susitikimas su virtuvės šefu 

Lapkričio 5 dieną mūsų gimnazijoje  ir ikimokyklinio 

ugdymo skyriuje „Kregždutė“ lankėsi buvęs mūsų gimnazijos 

mokinys, o dabar virtuvės šefas Kęstutis Bartkus. Svečias 

sutiko savo patarimais pasidalinti su 8 klasės mokiniais. Į 

susitikimą buvo pakviesti  mokinių tėveliai, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Dalia Raugienė. 

Moksleiviai, vadovaujami  šefo Kęstučio, gamino 

užkandžius bei desertą, išgirdo patarimų, kaip tinkamai gaminti 

salotas. Virtuvės šefas mums papasakojo ir parodė, kaip galima 

papuošti indus, kuriuose patiekiamas maistas, ir patį patiekalą. 

O smagiausia dalis – patiekalų  ragavimas. 

Už pagalbą labai dėkoju Gabijos mamai Raimundai 

Gandzelienei. 

8 klasės vadovė Ilona Dimavičiutė 
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Popietė su Salomėja Nėrimi 

Lapkričio 14 dieną Papilės miestelio Kazio Narščiaus bibliotekoje 

vyko renginys, skirtas pristatyti Aldonos Ruseckaitės knygą „Padai pilni vinių” 

apie prieštaringai vertinamą poetę Salomėją Nėrį. Bibliotekininkė I. Rimkienė 

papasakojo apie rašytojos gyvenimą, pasidalijo mintimis apie knygą. 

Renginyje dalyvavo ir mūsų gimnazijos moksleiviai. 3a klasės mokiniai 

deklamavo Salomėjos Nėries eilėraštį „Senelės pasaka”, 8 ir II klasės 

gimnazistės Austėja Raudonaitytė, Akvilė Pundziūtė, Austėja Nociūtė, Dovilė 

Bielskytė, Goda Mikužaitė, Gabrielė Garalytė skaitė poetės dienoraščio 

ištraukas, deklamavo eilėraščius. 

Lietuvių kalbos mokytoja J. Juozilaitienė 

 
 

Patyriminės veiklos antrokams 

2019 m. lapkričio 14 d. Papilės Simono Daukanto 

gimnazijoje buvo vykdoma patyriminė veikla 2a, 2b klasių 

mokiniams. Užsiėmimų metu mokiniai buvo skatinami 

savarankiškai, pagal pateiktas instrukcijas atlikti užduotis. 

Paklausus apie veiklos metu patirtus įspūdžius, daugelis mokinių 

atsakė, jog įspūdžiai yra puikūs. 

Pradinio ugdymo mokytojos A. Raustienė ir J. Tupikienė 
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EKSPEDICIJOS 
Lapkričio 7-10 dienomis Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos mokytoja Kristina Puzarienė su 
mokiniais Gerda Eikyte, Monika Anužyte, Benu Stankumi, 
Jokūbu Šiurkumi, Simonu Vaitiškiu ir Egle Puzaraite turėjo 
galimybę prisidėti prie archeologo Simono Sprindžio 
vadovaujamų kasinėjimų Akmenės r. Vegerių kaime, 
kuriuos organizavo Akmenės istorijos muziejus. 
Tyrinėjamas objektas – žydų sinagoga. Tikslas, kurį pavyko 
pasiekti, buvo atrasti buvusius jos pamatus. Mokiniai, vos 
tik nuvykę į ekspedicijos vietą, atrado vertingą 1681 m. 
monetą. Taip pat 
ekspedicijos metu 
buvo atrasta maldų 
knyga, kokliai ir daug 
kitų radinių, kurie 
išvežti išsamesniems 

tyrimams į laboratoriją. Šeštadienį vakare ekspedicijos dalyviai pagerbė 
,,Krištolinės nakties“ žuvusius žydus ir kasinėjimų vietoje uždegė po 
žvakutę. Sekmadienį praleidome ekskursijoje po Vegerius, o archeologas 
pristatė nuveiktus darbus. Smagu, kad į šias veiklas įsitraukė Jokūbo ir 
Beno tėveliai, kurie dar ir pagelbėjo nuveždami didelį būrį istorijos 
mėgėjų.  

II gimnazijos klasės mokinė Gerda Eikytė po ekspedicijos 
Vegeriuose penktadienio vakarą išvyko į Klaipėdą, kur kartu su 
archeologu Linu Kvizikevičiumi ir paieškos - ekshumavimo specialistu 
Mantu Trinkūnu vokiečių karių kapinėse ekshumavo vokiečių belaisvių 
palaikus. Šios ekspedicijos metu buvo atrasti ir svarbūs belaisvių 
asmeniniai daiktai: peiliukas, batas, stikliukas, drabužių liekanos. Gerda 
buvo apmokyta daryti darbus, kuriuos atlieka archeologai. Pavyzdžiui, 
fotografuoti perkasą, išmatuoti kapų dydį ir gylį, fiksuoti atrastus radinius 
ir palaikus. 

Svarbu paminėti, kad Gerda į tokio pobūdžio ekspedicijas 
vyksta savarankiškai ir jai patikimos atsakingos užduotys. 
 

Gimnazijos mergaičių komanda iškovojo pirmą vietą 

 
2019 lapkričio 22 dieną mūsų gimnazijos mergaičių komanda dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo 

vietovių mokyklų mokinių  zoninėse kvadrato varžybose, kurios vyko Baisogalos gimnazijoje, Radviliškio 

rajone. Šaunuolės mūsų mergaitės iškovojo pirmąją vietą! 

Dėkoju už puikų žaidimą! Linkiu sėkmės tolimesniame varžybų etape. 

Fizinio ugdymo mokytoja Birutė Daunienė 
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Mergaičių komanda Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse kvadrato varžybose iškovojo II vietą 

2019 m. lapkričio 15 dieną mūsų gimnazijos mergaičių komanda Radviliškyje dalyvavo Lietuvos mokyklų 

žaidynių zoninėse kvadrato varžybose ir iškovojo antrąją vietą. Sveikinu nugalėtojas 

Fizinio ugdymo mokytoja Birutė Daunienė 

 

Kvadrato varžybos 

Lapkričio 6 dieną vyko Lietuvos mokyklų žaidynių rajoninės kvadrato varžybos. Jose dalyvavo 

mūsų gimnazijos mergaičių ir berniukų komandos. Mūsų mergaičių komandą sudarė šios 5 – 6 kl. mokinės: 

Andriuškaitė U., Birontaitė A., Jašmontaitė U., Kaveckaitė S., Molytė J., Nemeikšaitė D., Tupikaitė A., Skiriūtė 

V., Meškytė A. ir Čistovaitė A. Šaunuolės mergaitės iškovojo pirmąją vietą ir atstovaus mūsų rajonui zoninėse 

kvadrato varžybose. Dėkoju jauniesiems sportininkams už puikų žaidimą ir pergalę. Palinkėsiu sėkmės kitame 

etape! 

Fizinio ugdymo mokytoja B. Daunienė 

 

 


