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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 kovas 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADŲ MARATONAS TĘSIASI 

Džiugu pranešti, kad mūsų gimnazijos mokiniai iš technologijų 

olimpiados „Mano laiškas rytojui“ parsivežė net penkias prizines vietas. 

Dėkojame mokytojos Dalios Sakalauskienės mokinėms Evelinai Jarutytei 

(8a kl.) ir Ugnei Norkutei (II kl.) už III vietas savo amžiaus grupėse. 

Dėkojame mokytojo Vytenio Rimkaus mokiniams Justui Keturakiui (II 

kl.) už I vietą ir Lukui Mačiukui (II kl.) už II vietą bei Kornelijai Siliūtei 

(8b kl.) už I vietą. 

Sveikiname rajono istorijos olimpiados nugalėtojus savo amžiaus grupėse: 

Gerdą Eikytę, I kl. gimnazistę, pelniusią I vietą (ačiū ruošusiai mokytojai Kristinai Puzarienei) ir Paulių 

Šiurkų, III kl. gimnazistą, užėmusį I vietą (ačiū ruošusiai mokytojai Reginai Žąsytienei). 

Kovo 8-9 dienomis mūsų gimnazijos mokinė Ugnė Statkutė (II kl. ), lydima mokytojos 

Ritos Liachauskienės, dalyvavo respublikos lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje, kuri vyko 

Kauno Stepono Dariaus ir Stasio Girėno gimnazijoje. Nors Ugnė laurų neiškovojo, tačiau 

garbingai atstovavo mūsų rajonui. 

Šiaulių apskrities rusų kalbos raiškiojo skaitymo konkurse „Romuvos“ gimnazijoje savo 

amžiaus grupėje Akvilė Prišmontaitė (8b) užėmė II- ąją, o Austėja Nociūtė (7b) – I-ąją vietą. 

7-8 klasių mokiniai kovo 4-8 d. rašė diktantą.  

Sveikiname raštingiausius mokinius: 

  7a klasės mokines Saulę Puzaraitę ir Paulą Andruškaitę, 7b klasės mokines Austėją Nociūtę, 

Godą Mikužaitę, Viktoriją Liaukšaitę, Robertą Pilipavičiūtę, Gabrielę Garalytę; 8a klasės mokinę 

Aroną Perminaitę, 8b klasės mokinius Ugnę Birontaitę, Neilą Beniušį, Justę Jašmontaitę, Kamilę 

Petrauskaitę, Akvilę Prišmontaitę. 

Ačiū mokiniams! Mes didžiuojamės Jumis. 

Lietuvių kalbos mokytojos Jolanta ir Kristina 

 

 

 

ESĖ KONKURSAS 
Mūsų gimnazijos šaulė Agnė Laurinaitytė (ruošė mokytoja 

Rita Liachauskienė) dalyvavo Lietuvos šaulių sąjungos 100-mečiui 

paminėti skirtame šalies mokinių esė konkurse „LŠS 100: ar vis dar 

aktualūs Vlado Putvinskio priesakai šauliams?“, kuriame užėmė 

II-ąją vietą. Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko 

apdovanojimų ceremonija. Agnę Laurinaitytę ir jos mokytoją Ritą 

Liachauskienę pasveikino Lietuvos šaulių sąjungos vadas plk. ltn. 

Gintaras Koryzna, po to laukė Šaulių sąjungos dovana – ekskursija 

po atsinaujinusį, modernų Vytauto Didžiojo karo muziejų.  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 rajonines olimpiadas ir konkursus,  

 Šimtadienį, 

 pradinių klasių mokinių konferenciją, 

 dramos būrelio spektaklį, 

 sportininkų pasiekimus, 

 esė konkursą. 
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Sit mens sana in corpore sano 
(Tebūnie sveikas protas sveikame kūne) 

 
Ereliai skraido po vieną 

Pakėlusi akis į beribį dangų, matau erelį. Šis kažkaip keistai skrenda: gal nežino kelio, 
gal ieško, kur nutūpti, o gal... Nejučiomis susimąstau ir aš apie savo kasdienybę, apie 
gyvenimo kelią, kuris dar tik prasideda, apie duobes ir grumstus... Geriau būtų, kad tas kelias 
vingiuotų tiesiai, nebūtų jokių šalikelių, nukrypimų. Pasąmonėje kirba mintis, jog savo 
gyvenimą norėčiau susieti su šaulių sąjunga, su jos veikla. Juolab kad esu šaulė. 

Visų pirma noriu paminėti, kas man yra šaulių sąjunga. Tai mano antrieji namai, antra 
šeima. Čia aš galiu jaustis savimi. Kuopoje vienas kitą vadiname broliais ir seserimis. Į 
Lietuvos šaulių sąjungos veiklą įsitraukiau prieš trejus metus. Užsirašiau į šią organizaciją 
savarankiškai, pradėjau domėtis šaulių sąjungos veikla ir istorija. Pirmą kartą, išgirdusi apie 
1919 metais parašytus priesakus, itin nesidomėjau, kadangi maniau, jog jie visiškai neturi 
reikšmės. Tačiau po metų pradėjau suprasti šių priesakų reikšmę. Į viską pradėjau žvelgti 
kitomis akimis. Dabar nebeįsivaizduoju savo kasdienybės be šių priesakų. Todėl nuoširdžiai 
stengiuosi laikytis jų ne tik užsivilkusi garbingą šaulių uniformą (juk ji irgi įpareigoja), bet ir  
savo nuobodžioje kasdienybėje. 

Ir vėl tas pats paukštis (jį atpažinau iš snapo) įkyriai suko ratus aplink mano namus. Po 
poros minučių pamačiau dar kelis, nedrąsiai bandančius prisijungti prie pirmojo... Bet ne,  jie 
nuskrido, nutraukę mano minčių siūlą... 

Manau, kad šie priesakai tinka ne tik šaulių sąjungos nariams, bet ir kiekvienam 
Lietuvos Respublikos piliečiui, kuris gerbia ir myli savo šalį.  Norėčiau išskirti tik keletą, 
mano nuomone, svarbiausių. „Tesėk žodį“ – tai pats svarbiausias priesakas. Kiekvienas 
padorus žmogus pritartų, jog daugiau galime pasitikėti, maloniau norisi bendrauti su tais 
žmonėmis, kurie laikosi duoto žodžio, nemeluoja, neapgaudinėja. Juk ir lietuvių pasaka „Eglė 
žalčių karalienė“ baigėsi nelaimingai dėl to, kad veikėjai nesilaikė duoto žodžio. Šiais laikais 
kai kurie žmonės  duoda pažadus nepagalvoję, ar galės juos ištesėti. Todėl atsiranda didelis 
nepasitikėjimas žmonėmis. Tad geriau pagalvokime prieš ką  nors žadėdami, kad vėliau 
nereikėtų gailėtis.  

Mano pamąstymus sustabdo paukščiai. Ne, tai ne ereliai. Tai paprasčiausios varnos, 
karksinčios  įkyriais garsais, mėgindamos atimti pasitaikiusį kąsnelį viena kitai iš snapo. Jos 
pakyla ir skrenda būriu, o jei kuri nutupia, tai ir kitos paseka jos pavyzdžiu. 

Sugrįžtu į šaulių pasaulį. „Būk drausmingas ir mandagus“ – šios taisyklės privalo 
laikytis kiekvienas žmogus. Noriu pasidalinti pastebėjimais apie keletą žmonių iš mūsų 
kuopos. Prieš įsitraukdami į LŠS veiklą šie mokiniai buvo  nedrausmingi ir nemandagūs. 
Vėliau jie pasikeitė neatpažįstamai: pamokų metu nebetriukšmavo, nebesityčiojo iš kitų, 
padėjo kitiems – apskritai labai surimtėjo. Būtų labai nemalonu išgirsti, kai rikiuotėje viešai 
koks nors asmuo pradėtų vardinti tavo nuodėmes. O kokia gėda prieš vadus ir kuopos 
draugus! Tad ir aš labai stengiuosi būti mandagi su visais, sudrausminu kitus, kurie elgiasi 
nepadoriai. Suprantu, jog drausmės ir mandagumo būtina laikytis visur, visada ir su visais. 

Supratau vieną svarbų dalyką: tik varnos skraido būriais, o ereliai – po vieną. Tad aš, 
jaunoji šaulė, laikydamasi Vlado Pūtvio-Putvinskio priesakų taip, kaip tikintieji laikosi 
dešimties Dievo įsakymų, turiu kelti sau aukštus reikalavimus, kaip tas erelis, skraidantis po 
vieną, privalau „skristi“ savo keliu... 

Agnė Laurinaitytė  
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ŠIMTADIENIS 
Kovo 1 dieną į gimnazijos aktų salę rinkosi 

mokytojai, dvyliktokai ir jų tėveliai. Tikslas aiškus – į 

vienuoliktokų rengiamą Šimtadienį. Dvyliktokai atėjo 

nusiteikę paskaičiuoti likusias šimtą dienų iki 

mokyklos baigimo šventės. Šimtadienio tema buvo 

„Skrydis į LAS SVAJEGO“. Prie lėktuvo įėjimo visus 

pasitiko patikra, stiuardesės ir kontrolieriai, kurie 

tikrino bilietus. Dvyliktokams buvo parengtos 

įvairiausios užduotys, kurias jie turėjo įvykdyti, kad 

galėtų dar 100 dienų dislokuotis nedideliame Papilės 

miestelyje. Įvykdžius užduotį, jiems buvo įteikiamas 

pusatestatis. Renginio metu nuotaika buvo pakili, 

aidėjo juokas, iš gimnazistų veidų nedingo šypsena. 

Po šventės visi svečiai buvo kviečiami pasivaišinti 

dvyliktokų dovanotu tortu. Už pasirengimą šiai gražiai 

šventei, puikias idėjas dėkojame klasės vadovei 

Genovaitei Bičiušienei. 

Ema, III klasė 
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Pradinių klasių mokinių konferencija  
 Vieną gražią kovo mėnesio popietę į Papilės Simono Daukanto gimnaziją sugužėjo 

nemažas būrelis pradinių klasių mokinių. Čia jau antrus metus vyko pradinių klasių mokinių ir jų 

tėvų etnokultūrinė – kraštotyrinė konferencija. Šiemet konferencijos geografija išsiplėtė ir joje 

dalyvavo ne tik Papilės Simono Daukanto pradinukai, bet ir mokiniai iš  kitų ugdymo įstaigų. Šių 

metų konferencija  ,,Pažinkime Žemaitiją“ skirta Žemaitijos metams paminėti. Tikslas – pristatyti 

Žemaitijos krašto išskirtinumą. Vienas iš uždavinių – skatinti mokyklos ir mokinių šeimų 

bendradarbiavimą. Pranešimus apie Žemaitijos miestus, gamtos, istorijos paminklus, Žemaitijos kulinarinį paveldą bei senuosius 

amatus rengė 30 mokinių. Jiems padėjo 16 mokytojų, 14 mamų ar tėčių bei 6 seneliai. Susirinkusius pasveikino gimnazijos švietimo 

padalinio (skyriaus) vadovė Kristina Dorofėjienė. Pranešimą ,,Žemaitijos etnografinio regiono savitumai“ perskaitė Papilės Simono 

Daukanto gimnazijos pradinio ugdymo mokytoja Dalia Karvelytė. Konferencijoje dalyvavo Ventos regioninio parko vyriausiasis 

specialistas Andrius Almanis. Jis parengė pranešimą ,,Pagauk dinozaurą“. A.Almanio pranešimą papildė Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos mokinys Simonas Vaitiškis (mokytoja Stefanija Zarambienė) su tėčiu Virginijumi. Žemaitišką pasisveikinimą parengė  

liaudiškų dainų ansamblio ,,Liepelė“ dalyviai (vadovė Asta Malachauskaitė), žemaitiškai 

rokavosi ir Luka Bronušaitė, Armanda Kuprytė, Benas Stankus, Vilmantas Liaukšas bei 

Vaida Molytė Iš Papilės (mokytoja Salomėja Dapšienė). Jiems pritarė pirmokas iš Papilės 

Aronas Palijčuk su mama Živile (mokytoja Andžela Raustienė). Visų klausytojų dėmesį 

prikaustė Telšių rajono Luokės Vytauto Kleivos gimnazijos pradinukų parengta programa 

,,Mas ėš Luokės...“ (mokytojos Snieguolė Šilanskienė ir Dalia Soltanienė), tačiau labiausiai 

savo betarpiškumu sužavėjo jauniausia dalyvė iš Telšių Uršulė Kazlauskaitė, kuri kartu  su 

mama Donata parengė pranešimą ,,Telše – žemaitišku tradiciju suostėnė“. Apie Telšius taip 

pat papasakojo ir Domantas Janavičius Iš Ventos gimnazijos (mama Lina Janavičienė, 

mokytoja Nijolė Jogminienė). Po Žemaitiją pasižvalgyti pakvietė Jaunius Leonas bei Liucija 

Kriaučiūnaite iš Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos, kuriems pasirengti padėjo močiutė Sigita Gadžij. Su Žemaitijos 

piliakalnių karaliumi ir karaliene supažindino Luknė Šiurkutė iš Akmenės gimnazijos (mama Indrė Šiurkienė, mokytoja Ilona 

Tališauskienė). Prie Rekčių piliakalnio, kur prabėgo jo mamos Simonos vaikystė, pasivaikščioti pakvietė Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos ketvirtokas Denis Alejūnas (mokytoja Alma Juzumienė). Kita mokytojos Almos Juzumienės auklėtinė Elinga 

Raudonaitytė kartu su mama Jolanta ieškojo kastinio paslapties. Galiausiai paslaptį rado ir pagamino kastinį, kuriuo pavaišino visus 

konferencijos dalyvius. Savo močiutės Birutės Žukauskienės kepta duona pavaišino Pijus Pigulevičius 

iš Papilės (mama Kristina Pigulevičienė, mokytoja Stefanija Zarambienė). Pijus pasidalino ir iš 

močiutės išgirstų žemaitiškų patiekalų receptais. Didžiausio dėmesio sulaukė viktorina, kurią surengė 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos ketvirtokės Eglės Puzaraitės močiutė Sigutė Puzarienė. Ji 

padėjo anūkei paruošti pranešimą ,,Žemaičių moterų amatas – vilnonės kojinės“ (mama Kristina 

Puzarienė, mokytoja Dalia Karvelytė). Močiutė kvietė papasakoti žemaitiškų anekdotų, pasakyti 

patarlių, paaiškinti kai kurių žodžių reikšmę. Įvykdžiusiems užduotis dovanojo savo megztas kojines. 

Dar viena aktyviai, bet neakivaizdžiai dalyvavusi konferencijoje, – tai trečioko iš Papilės Tito 

Jankaičio (mama Aušra Jankaitienė, mokytoja Stefanija Zarambienė) močiutė Iš Viekšnių Joana 

Gedvilienė. Kadangi močiutė jau garbaus amžiaus, atvykti į Papilę ji negalėjo, tačiau kartu su anūku sukūrė filmuką, kuriame 

papasakojo apie savo tėvelio batsiuvio ir dėdės klumpininko  amatus. Džesika Barvydaitė ir Augustas Basys iš Ventos gimnazijos 

(mokytojos Jūratė Šiurkienė ir Stefanija Diegienė) pristatė pranešimą ,,Gintaras – laimės ir sveikatos akmuo“, o Ventos gimnazijos 

mokinė Diana Korchagina (mokytoja Nijolė Jogminienė)  su tėčiu Pavelu supažindino su senovės lietuvių dievais. Pirmokė Urtė 

Kateivaitė iš Akmenės gimnazijos (mokytoja Ilona Trinkienė) pristatė kartu su seserimi Kotryna parengtą stendinį pranešimą 

,,Akmenės rajono dvarai“. Naujosios Akmenės ,,Saulėtekio“ progimnazijos mokiniai Nedas Rezleris (mokytoja Laima Šivickienė) 

kartu su mama Ligita papasakojo apie Kivylių kaimą, o Dovydas Plienas (mokytoja Marytė Paulauskienė) atvyko kartu su močiute 

Antanina Plieniene ir seneliu Domu Plienu ir papasakojo apie Klykolių bendruomenės veiklą. Papilės Simono Daukanto gimnazijos 

mokytoja Stefanija Zarambienė supažindino su pradinių klasių mokinių patirtiniu mokymu per krašto pažinimą.  

Išklausę pranešimų konferencijos dalyviai galėjo aplankyti atnaujintą gimnazijos muziejų bei užsukti į konferencijų salėje 

surengtą žemaitiškų valgių degustaciją.  

 

Stefanija Zarambienė,  

Papilės Simono Daukanto gimnazijos pradinio 

ugdymo mokytojų metodinės grupės pirmininkė  
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SPEKTAKLIS 

2019 m. kovo 8 dieną Papilės Simono Daukanto gimnazijos dramos 

būrelis pastatė spektaklį pagal Andriaus Almanio istorinę, mistinę pjesę. 

Gimnazijos mokiniai – Žilvinas Masiulis, Viktorija Gustytė, Viktorija 

Praspaliauskaitė, Paula Andruškaitė, Lauryna 

Kvietkauskaitė, Gintarė Dainytė, Laima Anužytė, 

Gerda Kasiliauskytė – beveik pusę metų ruošėsi 

spektakliui. 

Šiek tiek mistinėje, šiek tiek istorinėje pjesėje susipynė 

praeitis ir dabartis. Žiemgalių karys Alsis, slėpdamasis nuo priešų, patenka į 

XXI amžių. Čia jis netikėtai sutinka merginą 

Vildą, kuri jį „užburia”. Alsis Vildai 

pasakoja, kas jam yra svarbu – šeima, 

draugai, žirgas, miškas. Tos pačios vertybės 

yra svarbios ir mūsų laikmečio žmonėms. 

Šis spektaklis privertė susimąstyti 

žiūrovus, kokia svarbi yra savos šalies 

istorija: mūsų protėviai kovėsi ne tik už save, bet taip pat ir už mus. 

Jaunieji aktoriai teigė, kad prieš užlipdami į sceną labai jaudinosi, bet po spektaklio 

nestokojo džiaugsmo ir palengvėjimo, 

Tikimės, kad šis spektaklis suteikė 

visiems gerų emocijų. 

Dramos būrelio vadovė Andžela Raustienė 
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PIRMŪNŲ IŠVYKA 
Kovo 12-ąją nelepino saulė savo spinduliais, o juk reikėjo pirmūnams savomis kojomis išmatuoti Laisvės alėjos ilgį. 

Pavargome, sušalome, bet... 

Bet Kaune aplankėme VDU „Pelkių mokyklą“ (https://www.emokykla.lt/…/vdu-atidaroma-tarpdiscipli…/28436… ). Na, 

tobulėjimui ribų nėra... Po pasivaikščiojimo VDU koridoriais ieškojome prasmės, tiesos, pelkių kvapo, garso ir atsakymų į klausimą: 

kas tai? Labai moderni mokykla.  

Bet kitame renovuojamos Laisvės alėjos gale aplankėme Kauno pilies muziejų. Kalėjimo rūsiuose susipažinome su riteriu, 

bandėme įsivaizduoti gėdos stulpo kančias, apžiūrėjome lokio nasrus ir nagus, išsimatavome XIV amžiaus miestiečių kepures, 

pabuvome archeologais ir kasinėjimuose „atradome“ krosnies glazūruotą koklį. Taip, dar sužinojome, kodėl pilis mūrinė, o ne medinė, 

su kuo kovėsi lietuviai, kokius ginklus turėjo, kad Kauno didžiavyris buvo Vaidotas. Tiesa, XIII a. rusėnų kalba buvusi pagrindine 

susikalbėjimui, nes Lietuvos pakraščiai driekėsi oho kur... Gaila, bet nemokėjome perskaityti faksimilių – laikas keičia žmones ir 

kalbą. 

Bet Kauno Baltoji gulbė – Rotušė – mus apkabino tokia jaukia šiluma, kad nesinorėjo išeiti. Apėjome kalėjimo rūsius ir čia. 

(Mums pasirodė keista, kad gidai kalėjimus ir terodo. Sulaukėme paaiškinimo: baimė padėjo valdyti anuomet. O dabar?) Rotušėje 

patraukė akį krosnių kokliuose vaizduojami gyvūnai. Buvo įdomu sužinoti, kas į Lietuvą atvežė bulves, kokiu tikslu, kas yra midus, 

kokie žaidimai atkeliavo į Lietuvą iš svetur, kas turėjo teisę medžioti. Aplankėme fotografijos ir istorijos parodą apie litvakus – 

Lietuvos žydus. Namų darbą gavome: pasiklausyti Dolskio dainų. 

Vainikavo pažintį su miestu pietūs Megoje. Papietavus nesinorėjo lipti laiptais, tad nusileidimo vamzdžio serpantinas 

apsvaigino galutinai. Ech, ten buvo puiki proga susipažinti su kitų mokyklų žmonėmis... 

Kelionė galėjo tęstis. Bet, kai patys pavalgėme, narai milžiniškame akvariume pamaitino žuvis, išvažiavome namo.  

Ačiū už progą pailsėti, sužinoti ir pasijausti visiems drauge viena šeima. 

Švietimo padalinio (skyriaus) vadovė Kristina Dorofėjienė 

 

 
 

 
PUIKI KELIONĖ Į KAUNĄ 

Tai buvo ilgai laukta diena. Į Kauną važiavo pirmūnai ir aktyvistai. Nors 

oras mūsų nelepino, vaikščiojom po Laisvės alėją, kol priėjom „Pelkių mokyklą“ 

Vytauto Didžiojo universitete. Ten mums davė lapus, pagal kuriuos turėjome 

ieškoti objektų. Buvo labai smagu. Paskui ėjome į Kauno pilies muziejų. Ten 

gidė pasakojo, jog lietuviai 

aplink pilį, norėdami jaustis 

saugiau, iškasė griovį ir 

pripylė vandens. 

Nusileidome apačion, kur 

stovėjo gėdos stulpas. Kaliniai įkišdavo galvą ir rankas ir taip jie stovėdavo. 

Paskui pamatėme riterį, vardu Rikis. Mes turėjom  pamojuoti, kad jis mums 

parodytų kažkokį veiksmą. Sužinojome, jog mūrines pilis statydavo, kad greitai 

nesupūtų bei neuždegtų. Netrukus nuėjom ir į Kauno Rotušę. Kalėjimo rūsiai 

buvo ir čia. Sužinojom, kad į Lietuvą atvežė bulves, kas yra midus, kas turėjo 

teisę medžioti ir t.t. 

Na, o prekybos centre „Mega“ sužavėjo akvariumas. Net žmonės buvo įlipę į akvariumą jo išvalyti ir duoti žuvims maisto. 

Matėme įdomią žuvį, panašią į ryklį. Po pramogų vykome namo. Buvome visi pavargę, bet laimingi, kad tiek daug visko pamatėme.  

Milda, 6 klasė 

  

https://www.emokykla.lt/bendrasis/pradzia/vdu-atidaroma-tarpdisciplinine-pelkiu-mokykla-nuo-dirbtinio-intelekto-iki-filosofijos/28436?home=true&fbclid=IwAR3DghZoZtmlDf3DqQZ0uBXG9K9ZOj6QhTZdhDRKXi0yi33oPXeSm9-Izr4
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VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO RENGINIAI GIMNAZIJOJE 
Akmenės rajono savivaldybės visuomenės 

sveikatos biuras vykdo projektą „Akmenės rajono 

savivaldybės gyventojų sveikatos saugojimas ir 

stiprinimas, ligų prevencija“. Šio projekto tikslas – 

pagerinti gyventojų sveikatos raštingumą bei suformuoti 

pozityvius sveikos gyvensenos principus. Projekto 

tikslinės grupės –  vaikai iki 18m., vyresnio amžiaus 

asmenys, neįgalieji bei asmenys, patenkantys į 

problemines rajono rodiklių sritis (sergantys kraujotakos 

sistemos ligomis, patyrę ar galintys patirti traumas, 

nelaimingus atsitikimus). 

Kovo 7 dieną Papilės Simono Daukanto 

gimnazijoje  vyko paskaitos 

mokiniams: I gimnazijos klasei 

„Sveikata kaip vertybė“ ir „Konfliktų tipai, priežastys ir sprendimo strategijos“ 

(lektorė Gintarė Razulevičiūtė); III gimnazijos klasei „Vėžio profilaktika“ 

(lektorius Julius Fergizas);  „Kraujotakos ligos“ II gimnazijos klasei (lektorė 

Gabija Rudzikaitė). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
KAKĖS MAKĖS PAMOKĖLĖ 

  Šių metų kovo 8 dieną bibliotekoje 

1a klasei vyko pamoka „Kakė Makė“. 

Mokiniai skaitė Linos Žutautės knygelę 

„Kakė Makė ir svajonių gimtadienis“, 

prisiminė anksčiau skaitytas istorijas apie šią 

keistą mergaitę. Pasiskirstę grupėmis mokiniai 

atliko įvairias Kakės Makės pratybų užduotis, 

atsakinėjo į klausimus. Tokios smagios 

pamokėlės turtina mokinių kalbą, lavina 

vaizduotę, ugdo kūrybinį mąstymą. 

1a klasės mokytoja A.Raustienė, 

bibliotekininkė E.Zaveckienė 

 
SPEKTAKLIS „KUKUČIO 

KELIONĖ“ 
Kovo 17 dieną būrelis mūsų gimnazijos pradinių klasių 

mokinių vyko į Šiaulių dramos teatro spektaklį „Kukučio 

kelionė“. Po spektaklio vaikai vaišinosi kavinėje „Smakų 

smakas“. Bilietus į spektaklį ir vaišes kavinėje dovanojo 

Naujosios Akmenės Rotary klubas. Mokiniai ir mokytoja 

patenkinti išvyka, dėkojame Rotary klubui. 
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SPALVŲ SAVAITĖ 
Pilka nuotaika apima, kai rytais 

reikia keltis ir rengtis į mokyklą… Ir kaip 

smagu, kai jau vakare imi galvoti, kad reikia 

spalvos! Nusispalvina ir nuotaika. 

Kovo18-22 dienomis mūsų 

gimnazijoje pirmąjį kartą vyko akcija „Spalvų 

savaitė“,  skirta minėti tolerancijos mėnesį. Iš 

pradžių mokiniai bei mokytojai į tai žiūrėjo 

gana skeptiškai. Tačiau, pamatę kaip tai 

smagu, bendruomenės nariai atsiliepė – 

kasdien sulaukėme vis daugiau ir daugiau akcijos dalyvių. 

Šios akcijos tikslas buvo parodyti, jog mes visi, nors ir skirtingi, esame lygūs. Manau, mums tai puikiai pavyko. 

Ačiū visiems „spalvotiesiems“. 

Mokinių tarybos pirmininkė Viktorija Gustytė 

 
 
„DRĄSŪS, STIPRŪS, VIKRŪS“ 

Kovo 8 dieną mūsų gimnazijos pradinukų komanda 

dalyvavo Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų 

zoninėse pradinių klasių „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“ estafečių 

varžybose. Varžybos buvo sunkios, todėl džiaugiamės iškovoję 

garbingą III vietą. Vaikai buvo apdovanoti Joniškio sporto centro 

diplomais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AČIŪ UŽ ŠIAURIETIŠKO ĖJIMO TRENIRUOTĘ 
Nieko nebenustebinsi receptais, kaip saugoti sveikatą, rūpintis kūno formomis, kaip pailsėti po psichologiškai sekinančios 

darbo dienos. Bet vis dėlto dar būna atradimų – pabandymų šokti, bėgioti, vaikščioti. O iš kur randasi iniciatyva? Aplinkybės suveda 

su entuziastingais, nuoširdžiais, pozityviais žmonėmis, o tada jau gimsta troškimas judėti ir pajausti judėjimo naudą – mokytis sveikai 

gyventi. Taip atsitiko ir mums, Papilės Simono Daukanto gimnazijos bendruomenės narėms. Įbruko mums šiaurietiško ėjimo lazdas 

Naujosios Akmenės Saulėtekio progimnazijos mokytoja Žaneta Petokaitienė, paaiškino, kuo skiriasi paprastas vaikščiojimas ir 

šiaurietiškas ėjimas, pravedė treniruotę. Dėkojame energingai mokytojai Žanetai, gimnazijos stadione išmokiusiai ne tik pačioms 

judėti, bet ir jausti šalia esantį žmogų – treniruotis komandoje. Dabar laukia mėnesį truksiantis savarankiškas treniravimasis, kol 

pajausime, jog lazdos stumia kūną į priekį, o ne mes jas nešiojame. Na, tuomet matysime, ar lazdos „priaugs“. Nors, pažvelgus į 

mokytojos Žanetos laisvą žingsnį ir šypseną, atrodo, kitaip ir negalėtų būti. 

K. Dorofėjienė, Papilės Simono Daukanto gimnazijos švietimo padalinio (skyriaus) vadovė 


