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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 sausis 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRASIDĖJO RAJONO OLIMPIADŲ IR KONKURSŲ MARATONAS 

Sveikiname 

Gerdą Eikytę (I kl.) ir Ugnę Statkutę (II kl.), chemijos olimpiadoje 

pelniusias II vietą. Ačiū jų mokytojai Giedrei Kuodienei. 

Ugnę Statkutę (II kl.)  biologijos olimpiadoje pelniusiai II vietą ir 

Viktoriją Gustytę (II kl.)   biologijos olimpiadoje pelniusiai III vietą. Ačiū 

jų mokytojai Žydrei Barkuvienei. 

Aroną Perminaitę (8a kl.), epistolinio rašinio konkurse pelniusią I vietą. 

Ačiū mokytojai Kristinai Dorofėjienei. 

Neilą Beniušį (8b kl.), matematikos olimpiadoje užėmusį III vietą. Ačiū 

mokytojai Ilonai Dimavičiutei. 

 
 
 
 

PAMINĖTA SAUSIO 13-OJI 
Mūsų gimnazijoje Sausio 13-oji pažymima 

kasmet. Taip ir šiemet. 
Prisisegėme neužmirštuolės 
žiedelius, uždegėme žvakutes. 
Mokytojos R.Žąsytienė ir 
G.Bičiušienė pasirūpino, kad 
būtų eksponuojama paroda apie 
anų dienų įvykius. Sausio 
įvykiams 28-eri metai. Norėtųsi, 
kad panašūs įvykiai 
nepasikartotų, o jaunoji karta 
širdyje nešiotųsi pagarbą tiems, 
kurie atidavė gyvybes už laisvę. 

„Daukantiečių žodžio“ 
redakcija 

  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 rajonines olimpiadas ir konkursus,  

 sausio 13 paminėjimą, 

 karnavalą, 

 sportininkų pasiekimus, 

 epistolinį rašinį. 
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Rajono epistolinio rašinio konkurse I-ąją vietą laimėjo mūsų gimnazijos 8a klasės mokinės Aronos Perminaitės 
rašinys. Sveikiname nugalėtoją ir jos mokytoją Kristiną Dorofėjienę. Publikuojame šį rašinį. 
 
 
 
 

2019 m. sausio 8 d., 

Kairiškiai 

Labas, pussesere, 

 

 Rašau tau, nes būdama šalia nemoku su tavimi kalbėtis. 

Dažniausiai mes nemokame kalbėtis su sunkiai sergančiu žmogumi. Guodžiame jį, siūlome 

pagalbą, aukojame ir aukojamės dėl jo, o iš tiesų patys semiamės stiprybės iš ligos parblokštų žmonių, iš tų, 

kurie pasikeitė susirgę – tapo drąsūs, nes neturi ką prarasti, tapo džiugūs, nes brangi kiekviena diena, tapo 

paprasti, nes nebėra kada galvoti, kaip atrodo, ką pasakyti. Tokie žmonės kaip didvyriai, nugalėję laiką dar ir 

dar vieną dieną. 

Nepyk. Sulaikiusi kvėpavimą būnu šalia tavęs, tu, mano didvyre. Gaudau tavo kiekvieną žodį. 

Visai kas kita nei girdėti kalbą gatvėje, mokykloje, parduotuvėje. Tavo žodis kažkoks svarbus. Manau, kad 

didvyrių įsiklauso visi. Atrodo, kad kalbi labai svarbius dalykus, bet taip paprastai. Tavo žodžiai alsuoja 

gyvenimą. „Paduok popieriaus“, o atrodo, kad prašai į ką įsitverti. „Atitrauk užuolaidą“, bet man atrodo, kad 

prašai parodyti dangų. Tavo liga mane pakeitė. Pasaulis atrodo kitoks. Gražus jis. Tik tu man padėjai pamatyti 

viską kitaip, tu, mano didvyre. Taip, aš supratau, kad paprasti žmonės yra didvyriai. Ne tokie, kuriuos istorijos 

pamokose pažįstame, ar skaitytose knygose sutinkame. 

Pavadinau tave didvyre. Nepyk. 

Prisimeni, kaip mes klausydavome Marijono Mikutavičiaus dainų? (Matau tave besišypsančią). 

„Pabandom iš naujo...“ , „nugalėt...“. Paprasta sveikam žmogui įveikti kliūtis. Bet sunkiai sergantis mėgina vėl 

daug kartų, kad nugalėtų. Tik toks žmogus niekada nepasiduoda, nes neturi kito pasirinkimo. Tik didvyris gali 

eiti kartu per dienas su viltimi ir „savo vėžiu“ tuo pačiu keliu. 

Ilgai galvojau, kodėl taip pasikeitė mūsų draugystė, kai tu susirgai. Gal dėl to, kad tapai tarsi mano 

mokytoja. Mokausi iš tavęs ištvermės, kantrybės. Mokausi branginti žmones. Laiką vertinu kitaip. Žodis tapo 

toks svarbus, kad jau pažadais nebesibarstau. Žiūriu į tave kaip į savo didvyrę. Ne, didvyriai ne tie, kurie žinomi 

ir matomi daugeliui. Didvyris turi gilesnę reikšmę. Dabar žinau, jog kasdien visi mes galime sutikti didvyrių. 

Bet patys nepagalvojame, kad paprasti žmonės keičia pasaulį. 

Prisimeni, kokios mes buvome? Tada, kai slėpdavomės obelyje, kad nereikėtų eiti į namus 

kviečiamoms. O kaip pešėmės dėl to, kas bus lėlės mama? Šokius pirmuosius prisimeni? Tokios gražios 

buvome, kol nematėme tų, dar gražesnių, nes drąsesnių. Ar mums rūpėjo daugiau kas, išskyrus mus pačias? 

Niekas neskaudėjo. Visko norėjome. 

Kantriausia ir stipriausia didvyre, kalbuosi su tavimi, ir pagalvoju, kad bet kada gali mirti. Kartais 

dar pagalvoju, kad jeigu atsidurčiau tavo vietoje, turbūt negalėčiau būti tokia tvirta. O gal? Gal tik tuomet 

sužinočiau, kiek iš tiesų esu stipri? 

Matau tave su šypsena, bet kenčiančią. Tau nebėra reikalų tokių, kurie man atrodo lyg pasaulio 

pabaiga. Tu džiaugiesi gyvenimu. Ir man atrodo keista, jog apie tokius stiprius žmones kalbama labai mažai. 

Arba apskritai nekalbama. Tarsi tai būtų užkrečiama. O kokiõs didvyriškos ištvermės pavyzdys yra sergantys, 

žino tik artimieji. 

Turbūt skaitydama mano laišką pagalvosi, kodėl paprastume įžvelgiau didvyriškumą? Jau sakiau, 

mokausi iš tavęs, mano didvyre. Tavo paprastumas mane įkvėpė būti geresnę, moko nepasiduoti net ir tada, kai, 

atrodo, nėra išeities. Tu mokai mane džiaugtis gyvenimu, būti laiminga. Nieko nereikia, jokių „jei...“, kad 

jausčiausi laiminga, tik branginti viską, kuo esu apsupta. 

Žiauru, bet dėkoju tavo ligai, pakeitusiai ir mane. 

Nepyk. 

 

Tavo pusseserė Arona 
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EKSKURSIJA Į XX AMŽIŲ 

Žinote, ko labiausiai laukia mokiniai? Ogi atostogų bei švenčių. O prieš 
šventes ypač laukiamas renginys yra naujametinis karnavalas.  Šių metų karnavalo tema – „ekskursija į 

XX amžių“.  
Gruodžio pradžioje kiekviena klasė iš anksto burtų keliu sužinojo, kokį dešimtmetį turės atspindėti. Mūsų 

ekskursijos gidėmis tapo Samanta Fox ir C.C. Cath grupės narė Karolina. Jos abi  buvo garsios dainininkės 8-
ajame dešimtmetyje. Prisiminimų vakaras prasidėjo gana sklandžiai, nes personažų būrys buvo išties gausus. 
Dauguma klasių atstovų dešimtmečio pademonstravimui pasirinko šokio formą, o ryškiausiai išsiskyrė klasės, 
kurios   parengė filmuotą vaizdo medžiagą, į kurią buvo įtraukti mokiniai (III kl. ir 8 kl.) ir net tėveliai (7a kl.). 
Žiūrovus sužavėjo I ir II klasių pasirodymai. Visus lydėjo šventinė nuotaika. Paskutiniu ekskursijos akcentu 
tapo šventinė diskoteka. 

Evelina ir Deimantė, 
 IV kl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sausio 21 dieną gimnazijoje 

minėjome šiltą šventę - 

Tarptautinę apsikabinimų dieną. 

Manoma, kad apsikabindami 

žmonės pasikeičia dvasine šiluma. 

Tad šią dieną visa gimnazijos 

bendruomenė prisiminė draugiško 

elgesio reikšmę ir negailėjo vieni 

kitiems nuoširdžių apkabinimų. 
Organizatoriai 
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PUSMEČIO SPORTINIAI PASIEKIMAI 

 
2018 m. rugsėjo 28 d. Papilėje vyko tradicinis XXVI bėgimas „Simono Daukanto 

takais“. Jame dalyvavo trisdešimt mūsų gimnazijos mokinių. 

Savo amžiaus grupėse medaliais bei atminimo prizais buvo apdovanoti:  

Nedas Suodis – I-oji vieta; 

Liveta Novogreckytė – I-oji vieta; 

Eimantas Liaugminas – II-oji vieta; 

Arvydas Dainys – II-oji vieta (8,2 km bėgime). 

*** 

2018 m. lapkričio 13 d. Naujojoje Akmenėje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių 

2006 m. gimimo ir jaunesnių mokinių rajoninės kvadrato varžybos. Mūsų gimnazijai jose 

atstovavo mergaičių ir berniukų komandos. Šiose varžybose berniukų komanda iškovojo 

antrąją vietą. Mergaičių komanda užėmė pirmąją vietą ir įgijo teisę atstovauti rajono 

bendrojo lavinimo mokykloms zoninėse kvadrato varžybose, kurios vyks Mažeikiuose.  

Mergaičių komanda: Andriuškaitė Ugnė, Birontaitė Agnė, Jašmontaitė Ugnė, 

Partikaitė Merūnė, Tupikaitė Alanta, Bagdonaitė Vytautė, Dapšytė Eglė, Kasiliauskytė 

Gerda, Pečiauskaitė Deimena. 

Berniukų komanda: Pelenis Edvardas, Dambrauskas Gražvydas, Gedžius 

Armandas, Noreikis Mantas, Novikovas Žygimantas, Pilipavičius Artūras, Trijonis 

Dovydas, Zaramba Matas, Kondrašovas Nojus. 

*** 

2018 m. lapkričio 17 d. Mažeikių Pavasario progimnazijoje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių bendrojo 

lavinimo mokyklų 2006 m. gimimo ir jaunesnių mokinių zoninės kvadrato varžybos. Akmenės rajono bendrojo 

lavinimo mokykloms jose atstovavo mūsų gimnazijos mergaičių komanda ir varžėsi su mergaičių komandomis 

iš Mažeikių, Skuodo ir Telšių rajonų. Mūsų mergaitės stipriai pasipriešino Telšių rajono komandai, įveikė 

varžoves iš Skuodo rajono ir iškovojo trečiąją vietą. 

*** 

2018 m. lapkričio 23 d. Joniškyje vyko Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų 2006 m. 

gimimo ir jaunesnių mokinių zoninės kvadrato varžybos. Jose mūsų gimnazijos  berniukų komanda užėmė 

antrąją vietą, mergaičių komanda – trečiąją vietą. 

 
*** 

Sausio 12 d. Telšių sporto ir rekreacijos centre vyko Lietuvos 

mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių tarpzoninės krepšinio 

3x3 varžybos. Jose Akmenės rajonui atstovavo mūsų gimnazijos 

mergaičių ir berniukų komandos. Varžybose gimnazijos berniukų 

komanda po atkaklių kovų iškovojo antrąją vietą. Mergaičių komanda 

gana nesunkiai įveikė savo priešininkes ir užėmė pirmąją vietą. Dabar 

mergaičių laukia finalinės varžybos, kurios vyks vasario 2 d. 

Druskininkuose. 

 

Gimnazijos krepšinio komandas sudarė: Ugnė Birontaitė, Liveta 

Novogreckytė, Kornelija Siliūtė, Lukas Mačiukas, Edvinas Norkus ir 

Ernestas Pundzius. 
 


