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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 rugsėjis 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 

MOKSLO IR ŽINIŲ ŠVENTĖ  
 

Išėjo vasara, nusinešė saulėtą džiaugsmą... 
Rugsėjis, rugsėjis... Ūkininkas sėja grūdą, Mokytojas 

sėja žodį, mokinys sėja viltį – visi laukia derliaus. 
Mokslo metų 

pradžios šventė prasidėjo 
Papilės Simono Daukanto 
gimnazijos vėliavos 
pakėlimu ir Lietuvos 
himnu. Orūs abiturientai 
vedė nedrąsius 
pirmokėlius ir visą 
gimnazijos bendruomenę 
į Šv. Juozapo bažnyčią, 
kur klebonas R.Marozas 

laikė šv. mišias. Grįždama į gimnaziją eisena stabtelėjo prie 
S.Daukanto paminklo, kur nusilenkė žymiam istorikui ir rašytoj Toliau 

iškilmės tęsėsi 
gimnazijos kiemelyje. 
Sugiedotas gimnazijos himnas. Su Mokslo ir žinių diena 
pasveikino gimnazijos direktorius R.Perminas, Papilės seniūnas 
A.Vaičius, Akmenės rajono Administracijos direktorės 
pavaduotojas A.Pekauskas. Nekantrūs pirmokėliai buvo apdalinti 
gimnazijos ženkliukais, pradinukai padainavo kelias daineles. 
Suteiktas žodis abiturientams bei pirmokėliams. Pagaliau 
renginio vedėjos 
A.Pundziūtė ir V.Gustytė 
pakvietė į pirmąją 
mokslo metų pamoką. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 Bendruomenės padėkos vakarą,  

 pradinukų spektaklį, 

 mokinių konferenciją, 

 tyrėjų dieną, 

 „Kultūros paso“ dieną... 
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BENDRUOMENĖS PADĖKOS VAKARAS 
„MES ČEMPIONAI“ 

Bendruomenės padėkos vakaras pradėtas F, 
Merkurio daina „Mes čempionai“. Šventiška 
muzika ypatingai progai. Apdovanojami geriausi iš 
geriausiųjų. Tai NUGALĖTOJŲ šventė. Į sceną 
kyla svečiai – Seimo nario Valiaus Ąžuolo 
padėjėja, rajono savivaldybės tarybos narė Judita 
Žilienė, Akmenės rajono  savivaldybės 
Administracijos direktorės pavaduotojas Artūras 
Pekauskas – tarti sveikinimo žodį.  

Garbingos GILIŲ nominacijos skirtos:  
mokiniui NEILUI BENIUŠIUI, kuris nominuojamas metų mokiniu. Neilas yra vienintelis, 

besimokantis dešimtukais, pelnęs 5 prizines vietas dalykinėse rajono olimpiadose: matematikos-III-ąją, fizikos-
I-ąją, chemijos-II-ąją, biologijos-I-ąją, 8 klasių matematikos-I-ąją vietą.  

Mokytojai GENOVAITEI PUNDZIUVIENEI už ateitininkų kuopos globojimą, vaikų rengimą 
sakramentams – vertybių puoselėjimą. Tik pasiaukojantis Mokytojas gali su nuolatiniu rūpesčiu sekmadienio 
Šventoms Mišioms sukviesti vaikus. 

II klasės gimnazistei VIKTORIJAI GUSTYTEI, pirmus metus vadovaujančiai Mokinių tarybai, 
sujudinusiai mokinius ir suorganizavusiai ne vieną akciją, o ypač esame dėkingi už įsimintiną ir nuostabiai 
organizuotą „naktį mokykloje“. 

Mokytojui REGIMANTUI DAUNIUI, išugdžiusiam puikias sportines komandas, kurios pelno prizines 
vietas rajono bei respublikos varžybose. Šiais metais pelnytas bene aukščiausias sportinis įvertinimas: 
mergaičių krepšinio komandos II-oji vieta respublikoje. 

Mokytojai RITAI LIACHAUSKIENEI. Mokytojos ugdytinės garsino Akmenės rajono vardą 
respublikos konkursuose: Šaulių esė ir lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje. Jos paruošti IV kl. gimnazistai 
dalyvavo Simono Daukanto 225-osioms gimimo metinėms skirtoje konferencijoje Vilniaus Martyno Mažvydo 
bibliotekoje. 

Mokytojai – bibliotekininkei EGLEI ZAVECKIENEI – už skaitymo skatinimo akcijas, vaikų ugdymą 
žaidimais. 

Kiemsargei BIRUTEI PANIUŠKIENEI. Džiaugiamės jos nuoširdžiu darbu, dėkojame už paslaugumą 
bei tvarkingą gimnazijos aplinką. 

Meistrui JUOZUI STASIULIUI už nuoširdų ir sąžiningai atliekamą darbą, atsakingumą, už 
geranoriškas iniciatyvas kasdieniame darželio bendruomenės gyvenime. 

Giles garbingai įteikė gimnazijos direktorius R.Perminas.  
Padėkota  pradinių klasių mokinukams,  tėveliams J.ir 

A.Raudonaičiams,  J.ir R.Kiršiams, A.Statkui, Dž.Balčienei, K.Pigulevičienei, 
A.Jankaitienei, S.Alejūnaitei. O kur dar gausus olimpiadininkų, sportininkų 
būrys. Direktoriaus pavaduotoja G.Karvelienė įteikė padėkas už mokslo 
pasiekimus U.Andriuškaitei, U.Jašmontaitei, S.Puzaraitei, U.Statkutei, 
J.Jašmontaitei, P.Andriuškaitei, N.Kondrašovai, A.Prišmontaitei, A.Nociūtei, 
V.Liaukšaitei, M.Miniotaitei, G.Eikytei, Ž.Dapšiui, D.Gauronskiui. Padėka 
skirta ir komandai, dalyvavusiai protų kovose „Nepamiršk parašiuto“, 
mokiniams, dalyvavusiems Europos 
egzamine. Gerų žodžių ir padėkų tiek, kad net 
neįmanoma išvardinti. Vakaro programą 
paįvairino darželinukų dainos, šokiai, 
„Liepelės“ pašmaikštavimai ir galų gale 
mokytojų atlikta daina „Vaikystės šviesa“... 
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IŠĖJO Į VASARĄ 

Dar ne taip seniai paskutinio skambučio aidas 

išlydėjo dvyliktokus. Šiandien savo klasės duris 

užvėrė ir 4a klasės mokiniai, kurie atsisveikinimo 

proga kartu su savo mokytoja Alma Juzumiene pastatė 

spektaklį „Tumsius, Dumsius ir Jaunylis“.  

Nuotaikingas, pilnas sąmojo ir išminties 

spektaklis pasirodė įdomus ne tik vaikams, bet ir 

suaugusiems. Po spektaklio klasės tėvelių ir mokytojų 

širdis graudeno daina „Pasakų šaly“ ir ketverių  metų 

vaizdai, kuriuose buvo matyti, kaip vaikai per tuos 

metus paaugo.  

Gimnazijos direktorius Ramūnas Perminas 

pasidžiaugė vaikų „baigiamuoju darbu“ ir, spausdamas 

kiekvienam dešinę, įteikė pradinio išsilavinimo 

pažymėjimą. Direktoriaus pavaduotoja, kartu ir 

būsimoji penktokų auklėtoja Gražina Karvelienė 

ketvirtokams įteikė po naudingą dovanėlę – skaitomų  knygų 

užrašus.  

Taigi, ketvirtokai tarė ačiū savo mokytojoms ir visiems, kas 

prisidėjo prie šios ketverių metų kelionės. Padėkojo ir išėjo į vasarą, 

kad pailsėję ir paaugę vėl visi susitiktų. 
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MOKINIŲ KONFERENCIJA „RENKUOSI 

ŽINOTI IR KEISTI“ 

Papilės Simono Daukanto gimnazijoje 

birželio 11 dieną  vyko mokinių konferencija 

„Renkuosi žinoti ir keisti“. Šiais metais konferenciją 

pradėjome susitikimu su  VSAT prie LR VRM 

Pakrančių apsaugos pasienio rinktinės Šiaulių pasienio 

užkardos pareigūnais. Jie mokinius supažindino su 

kinologo ir pasieniečio darbu, šios profesijos 

ypatumais. 

 Kinologas Andrius pristatė konferencijos 

dalyviams tarnybinį šunį Noks (Saulės vilkas). Jis 

papasakojo bei pademonstravo, ką tarnybinis šuo turi 

mokėti ir kaip jį paruošti tarnybai.  

Kiti pareigūnai mokinius supažindino su savo turimomis specialiosiomis priemonėmis.  

Viską mokiniai galėjo apžiūrėti iš arti, patys išbandyti pasieniečių darbe naudojamas priemones, 

užduoti jiems rūpimus klausimus, į kuriuos jie nuoširdžiai atsakinėjo. 

Vėliau visi sugužėjo į gimnazijos Aktų salę, kur mokiniai perskaitė 11 pranešimų. Savo 

pranešimais aktualiais mokiniams klausimais praturtino ATPP prevencinės programos turinį. Pranešimuose 

dominavo alkoholio tematika: mokiniai nagrinėjo alkoholio vartojimo priežastis, įžvelgė pasekmes ne tik 

vartotojams, bet ir aplinkiniams. Aptarti alkoholio pėdsakai įvairiuose istorijos fragmentuose. Buvo akcentuota, 

kad alkoholis mūsų laikmečiu yra didžiulė problema, kuri žaloja žmonių sveikatą, kenkia bendravimui su kitais 

žmonėmis. Kiti mokiniai savo pranešimuose nagrinėjo naudingas laisvalaikio formas paaugliams, kurios 

atitraukia nuo žalingų įpročių. Dar kiti kvietė rinktis sveiką mitybą bei ragino augti sveikiems. 

Reflektuojant konferenciją išsiaiškinome, kad daugeliui mokinių konferencija patiko, nes 

pranešimai buvo įvairūs ir įdomūs. Klausytojams labiausiai patiko kūrybiški pranešimai: sukurtas filmukas, 

dainos. 

Džiugu, kad mokiniai, ruošdamiesi konferencijai, 

įgijo dar daugiau žinių apie alkoholio, tabako bei narkotikų žalą 

žmogui, o pranešimų pristatymas padėjo lavinti iškalbą ir 

bendravimą su auditorija. 

 

Mokytoja Andžela Raustienė ir 

 socialinė pedagogė Kristina Pigulevičienė 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 5 

 

 

 

TYRĖJŲ DIENA 

Yra moksliškai įrodyta, kad vaikai geriausiai mokosi iš savo 

asmeninės patirties, savo mažų atradimų, eksperimentų ir žaidimų. 

Paskutinę mokslo metų savaitę pradinukai dalyvavo “Tyrėjų dienoje”. 

 2A klasės mokiniai darė bandymus su pienu, dažais ir indų plovikliu. 

Antrokai iš tam tikrų medžiagų sugebėjo padaryti besiveržiančią lavą, 

o balionus pūtė acto ir aspirino pagalba. 

 Trečiokai nepabūgo karščio ir 

su savo mokytoja išvyko 

patyrinėti atodangos. Trečiokas 

Simonas labai domisi 

fosilijomis, todėl sugebėjo ir 

pats atsakyti į daugelio klasiokų klausimus. 

Šiemet 4A klasės mokiniai nusprendė patyrinėti augalų dažančiąsias 

savybes. Iš anksto buvo pasiruošti stiklainiai su ciberžole, bijūnų žiedais, 

ąžuolo žieve ir beržo 

lapais. Nežiūrint į tai, 

ar buvo naudojamas 

karštas vanduo, ar 

šaltas – geriausiai audiniai nusidažė su ciberžole ir bijūnų 

žiedais. Kitas etapas buvo paveikslėlio su augalų sultimis 

darymas. 
 

 

 

 

  



 6 

 

„KULTŪROS PASO“ DIENA GIMNAZIJOJE 

Birželio 17 dieną gimnazijoje vyko netradicinės pamokos. 

5-8 ir I-III klasių mokiniams pagal sudarytą grafiką organizuotos 

kultūros paso lėšomis užsakytos edukacinės veiklos. Sporto salėje 

veikė erdvinio kino seansai, aktų salėje – tradiciniai lietuvių 

liaudies žaidimai ir pramogos, matematikos kabinete – mokymai 

„Ar žinai, kas yra terminas?“, o vyresniesiems gimnazistams 

organizuotas žaidimas „Plėsk mąstymą“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


