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Daukantiečių žodis 
Papilės Simono Daukanto gimnazijos laikraštis * 2019 vasaris 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OLIMPIADŲ MARATONAS TĘSIASI 

Sveikiname lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados nugalėtojas: 

UGNĘ STATKUTĘ (II kl.), kuri pelnė I vietą, ir Aureliją Novogreckytę 

(III kl.), pelniusią III vietą. Dėkojame lietuvių kalbos mokytojai metodininkei 

Ritai Liachauskienei, padėjusiai pasirengti olimpiadai. 

Sveikiname biologijos olimpiados nugalėtojas Ugnę Statkutę (II kl.), 

pelniusią II vietą, ir Viktoriją Gustytę (II kl.), pelniusią III vietą. 
Sveikiname fizikos olimpiados prizininkus: 
Žilviną Dapšį (III kl.), pelniusį III vietą, ir Aurimą Noreikį (IV kl.), 

pelniusį III vietą. Dėkojame juos ruošusiai mokytojai Ilonai Dimavičiūtei. 
Austėją Raudonaitytę (I kl.), rajono meniniame skaitymo konkurse 

pelniusią II vietą. Ačiū ją ruošusiai lietuvių kalbos mokytojai metodininkei 

Jolantai Juozilaitienei. 
 
 
 
 

GIMNAZISTAI PARODOJE „STUDIJOS 

2019“ 

Papilės Simono Daukanto gimnazijos mokiniai 

vasario mėnesio pradžioje vyko į Vilnių. Lietuvos 

parodų ir kongresų centre Litexpo šurmuliavo 

tarptautinė mokymosi, žinių ir karjeros planavimo 

paroda „Studijos 2019“. Gimnazistai susipažino su 

studijų programomis, kurias siūlo šalies bei užsienio 

aukštosios mokyklos, 
Po to mokiniai aplankė LR Prezidentūroje įsikūrusį Valstybės pažinimo centrą. Čia jie pagilino žinias 

apie Lietuvos valstybę, jos teritoriją, gyventojus, suprato 
pilietiškumo svarbą.  
  

Šiame numeryje skaitykite apie: 
 rajonines olimpiadas ir konkursus,  

 susitikimą su Seimo nariu, 

 vasario 16-osios minėjimą, 

 sportininkų pasiekimus, 

 meninio skaitymo konkursą. 
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RENGINYS  „MES  SVEIKINAM LIETUVĄ“ 
          Vasario 15 dieną 5-8 klasių mokiniai ir mokytojai rinkosi į 

gimnazijos Aktų salę, kur vyko renginys, skirtas Lietuvos valstybės 

nepriklausomybės atkūrimo 101-osioms metinėms paminėti. 

           Renginys prasidėjo I gimnazijos klasės mokinės Austėjos 

Raudonaitytės deklamuojamu ir žiūrovų šiltai sutiktu Sigito Gedos 

eilėraščiu „Giesmė apie pasaulio medį“.  

           Po to renginio vedėjai III klasės 

gimnazistai Žilvinas Dapšys ir Paulius 

Šiurkus, pasipuošę tautiniais rūbais, 

priminė Lietuvos, kaip valstybės, kūrimosi vingius, pakvietė sugiedoti „Tautišką giesmę“. Neformaliojo 

skyriaus vedėja Kristina Dorofėjienė  perdavė gimnazijos direktoriaus Ramūno Permino  šventinį 

sveikinimą. 

           Po gimnazistų Žilvino ir Pauliaus išsakytų 

minčių apie liaudies dainas prasidėjo mokinių pasirodymai. Jiems pasiruošti 

padėjo mokytojos Asta Malachauskaitė, Kristina Dorofėjienė, Regina 

Žąsytienė. 

           Penktokai sušoko lietuvių liaudies ratelį „ Tu girele Lietuvos“ ir atliko 

dainą „Kūmas“, o trečiokės Skaistė Imlaitė ir 

Viktorija Griciūtė, grodamos metalofonu ir 

ksilofonu, atliko kūrinį „Du gaideliai“.  

           Kad nebūtų vien tik pasyvaus dainų 

klausymosi, vedėjai kvietė pamiklinti galveles ir 

įminti keletą mįslių, o tautiniais rūbais pasipuošusi lietuvaitė Viktorija Gustytė už įmintas mįsles ir kitas 

atliktas užduotis dalino obuolius. 

          Po sujudimo menant mįsles scenoje pasirodę šeštokai atliko lietuvių liaudies dainą „Ar aš tau, 

sese, nesakiau?“. O triukšmingieji septintokai, kurie, kaip sakė vedėjai, daugiausia triukšmavo per 

muzikos pamokas, į sceną išėjo pasiėmę skudučius ir atliko šokį „Klumpakojis“. 

         Renginio vedėjai priminė, kad laikas vėl galveles pamiklinti ir istoriją prisiminti. Kiekvieną 

mokinį, atsakiusį į istorinį klausimą, Viktorija apdovanodavo obuoliu. Aktyviausi buvo penktokai, 

jie ir surinko daugiausia obuolių. O tuo tarpu iš salės pakviestiems mokiniams reikėjo parodyti 

išmintį iš patarlių pasaulio, o kitiems – miklinti liežuvį sakant greitakalbes.  

          Vėl  skambėjo kūriniai „Vijo lizdą pelėda“ ir „Liaudiškas maršas“, kuriuos atliko trečios 

klasės mokinės Milda Birontaitė  ir Rugilė Malinauskaitė. 

          Na ir paskutinieji dainų pynę užbaigė aštuntokai, kurie atliko lietuvių liaudies dainas: „Ar 

žinai, berneli?“ ir „Gieda gaideliai“. 

         Renginio pabaigoje vedėjai pakvietė visus sudainuoti „Žemė Lietuvos“ taip, kaip dainuodavo 

mūsų senoliai. Renginys baigėsi sveikinimo žodžiais: „Papilės Simono Daukanto gimnazija sveikina LIETUVĄ su gimtadieniu!” 

ir bendra  nuotrauka. 

                                     Mokytoja Regina  Žąsytienė 
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MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
Sausio 29 dieną į gimnazijos Aktų salę rinkosi 
5-8 ir I-IV klasių 11 mokinių, panorusių 
išbandyti jėgas meninio žodžio šventėje. 
Netrūko jaudulio bei noro laimėti. Parinkti 
tekstai vertė įsiklausyti, įsijausti į žodžių 
skambesį ir prasmę. Visi dalyviai pasirodė 
originaliai, tad teko išrinkti nugalėtojus. 5-8 
klasių grupėje I-ąją vietą iškovojo Neda 
Kyzikaitė (8b kl.), II-ąją vietą – Akvilė 
Prišmontaitė (8b kl.), III-ąją vietą – Austėja 
Nociūtė (7b kl.). I_IV klasių grupėje I –ąją 
vietą laimėjo Austėja Raudonaitytė, II vieta 
atiteko IV klasės gimnazistei Gerdai 
Butnoriūtei. Rajono konkurse gimnazijai 
atstovaus Neda Kyzikaitė ir Austėja 
Raudonaitytė. Mergaites meninio žodžio mokė 
mokytoja Jolanta Juozilaitienė. Linkime 
sėkmės.  

„Daukantiečių žodžio“ redakcija 
 
 
 

 
 
 

SUSITIKIMAS SU SEIMO 
NARIU 

Sausio 11 dieną po pamokų 

gimnazijos aktų salėje vyko 

susitikimas su Seimo nariu Valiumi 

Ąžuolu ir jo padėjėja. Mokytojai su 

Seimo nariu kalbėjosi apie etatinį 

darbo apmokėjimą bei vaikų 

pavežėjimo problemas; gatvių 

apšvietimo, priėjimo prie piliakalnių 

klausimus. 
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ŠAUNIAUSI 

PRADINUKAI 

 Vasario 13 dieną pradinių klasių 

mokiniai susirinko į gimnazijos 

aktų salę pagerbti puikiais 

rezultatais I pusmetį baigusius 

savo klasių draugus, sužinoti, kaip 

sekėsi spręsti uždavinius ir kokių 

rezultatų pasiekė mokyklinėje 2–4 

klasių mokinių matematikos olimpiadoje 

bei kaip pavyko parašyti diktantą 

mokykliniame 1–4 klasių mokinių 

diktanto konkurse. Taip pat medaliais, 

diplomais, padėkos raštais, rašikliais bei 

knygų skirtukais buvo apdovanoti 2a, 3, 

4a ir 4b klasių mokiniai, dalyvavę 

konkursuose „OLYMPIS 2018“ rudens 

sesijoje. Apdovanotus mokinius ir visus 

susirinkusius pasveikino ansamblio 

„Liepelė“ dalyviai. Džiaugiamės 

vaikų pasiekimais. Linkime sėkmės 

ateity. 

Mokytoja Stefanija Zarambienė 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Knyga – nedidelis įrankis, 

pažadinantis mūsų sugebėjimą mąstyti; 
tai minties variklis, išjudinantis protą. 

E.Fagė 
„SKAITYMO MEDŽIAI“ 

Nuo vasario 1 dienos bibliotekoje 
prasideda akcija „Auginkime knygų 
skaitymo medžius“. Visą gimnazijos 
bendruomenę kviečiu aktyviai skaityti ir 
„auginti“ skaitymo medžių lapus.  

Būkite aktyvūs! 
Bibliotekininkė 
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DRĄSŪS. STIPRŪS. VIKRŪS. 
Vasario 12 dieną įvyko rajoninės pradinių klasių 

mokinių „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.“ varžybos, kuriose 

dalyvavo komandos iš Akmenės ir Papilės Simono 

Daukanto gimnazijų bei Naujosios Akmenės 

„Saulėtekio“ progimnazijos. Mūsų pradinukų komanda 

užtikrintai iškovojo garbingą II vietą ir gavo kelialapį į 

kaimo vietovių zonines „Drąsūs. Stiprūs. Vikrūs.“ 

varžybas. 
 
 
 
 

MES LIETUVOS VICEČEMPIONĖS 

Vasario 2 d. Druskininkų sporto centre vyko Lietuvos 

mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio 

3x3 finalinės varžybos. Akmenės rajonui jose atstovavo mūsų 

gimnazijos mergaičių komanda, kuri šią teisę įgijo tapusi 

Telšiuose vykusių tarpzoninių varžybų nugalėtoja. 

Kelionė į Druskininkus buvo ilga, tačiau vykti vertėjo, nes po 

varžybose pasiektų rezultatų mums ji patrumpėjo. 

Varžybos prasidėjo dvylikai komandų iš visos Lietuvos 

išsitraukus burtus ir pasiskirsčius į 4 pogrupius. Pirmas dvi 

vietas savo pogrupiuose užėmusios komandos patenka į 

atkrintamąsias varžybas. Mūsų mergaitės pogrupyje nugalėjo 

savo priešininkes ir, būdamos pirmos, žengė į kitą etapą. 

Atkrintamosiose varžybose pergalę vėl šventėme mes ir 

žengėme į pusfinalį. Čia mūsų mergaičių komanda parodė, kad 

jos yra stipresnės už savo priešininkes. Taip pasiekėme finalą, 

kur sprendėsi klausimas, kas taps Lietuvos čempionėmis. Finale vyko lygi kova. Tik pati varžybų pabaiga 

buvo šiek tiek sėkmingesnė mūsų priešininkėms, kurios ir nugalėjo. Taigi, Papilės Simono Daukanto 

gimnazijos mergaičių komanda užėmė antrąją vietą. Tačiau tai nesugadino nuotaikos. Juk mergaitės tapo Lietuvos 

mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų mokinių krepšinio vicečempionėmis. 

Labai noriu padėkoti Ugnei Birontaitei, Livetai Novogreckytei, Kamilei Petrauskaitei ir Kornelijai Siliūtei už jų 

ryžtą, pasiaukojamą, puikų žaidimą ir istorinį mūsų gimnazijos sportinį pasiekimą.  

Kūno kultūros mokytojas Regimantas Daunys 

 
 

GIMNAZIJOS TINKLININKAI ZONINĖSE VARŽYBOSE 
Vasario 1 d. mūsų gimnazijos sportininkai savo jėgas išbandė Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių mokyklų 

mokinių zoninėse tinklinio varžybose, kurios vyko Kelmės Kražantės progimnazijoje ir Tytuvėnų gimnazijoje. 

Dalyvavo po šešias įvairių rajonų mokyklų mergaičių ir vaikinų komandas. Mūsų vaikinų komanda užėmė ketvirtąją vietą, mergaitės 

liko penktos. Nors prizinių vietų neužėmėme, tačiau įgijome neįkainojamos patirties ateities sportinėms kovoms. 

Mūsų mergaičių komandą sudarė Ugnė Birontaitė, Justė Jašmontaitė, Liveta Novogreckytė, Kamilė Petrauskaitė, Kornelija Siliūtė, 

Deimantė Damonskytė ir Vitalija Praspaliauskaitė.Vaikinų komandą sudarė: Dovydas Bardauskas, Titas Stankus, Karolis Baltutis, 

Viktoras Eikis, Deividas Paplauskas, Ernestas Pundzius, Armantas Rudis ir Gaudvydas Skabeikis. 

Dėkojame mūsų sportininkas už jų pastangas, linkime nesustoti bei žengti pirmyn į sportines pergales. 

Kūno kultūros mokytoja Birutė Daunienė 

 


