
Skuodo Pranciškaus Žadeikio gimnazija 

 
2013-04-30  Nr. 4 (22) 

Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės! 

Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa! 

 

Kiek pakylėjimo pavasarį, 
Kai žiedą gėlės nusiskynus 
Per baltus plaukus 
Perbraukiu ranka- 

 
Ir šakos baltos 

Su debesėliais susipynė, 
Taip stoviu kaip pavasaris balta... 

 

 

 

 

 

 

 

O, kaip netoliese gegutė 
Mane klausia, šaukia- 

Kiek metų šįkart užkukuos; 
Dar spėsiu perbėgti 

Per dangaus skliautą. 
Bus vasara žalia- 

Paskui...ruduo. 
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Smurtui gimnazijoje – 
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Smurtui gimnazijoje - 

ne !
 

Vardų ir pavardžių nerašome mokinių pageidavimu 

 

 

       Ir Lietuvoje, ir Pr. Žadeikio gimnazijoje kasmet 

vyksta akcijos, nukreiptos prieš smurtą, patyčias, kurių 

tikslas skatinti mokyklos bendruomenės nepakantumą bet 

kokiam vaikų smurtui prieš vaikus. Jų metu kalbama apie 

smurto daromą žalą mūsų visuomenėje. Taip pat 

mokyklos koridoriuose galima išvysti mokinių piešinių 

parodas šia tema, įvairių renginių metu jie pasidalina savo 

mintimis.  

         Smurtas gimdo smurtą ir apie jo daromą žalą reikia 

aiškinti ir aiškinti, kad kiekvienam būtų gera saugiai 

mokytis. Juk mokykla – tai antrieji mūsų namai. 

 

O ką apie tai mano patys mokiniai: 

 

     Pasityčiojimas – tai vaikų ašaros, skausmas. 

V. B., 3 b  

                                    *** 

     Pasityčiojimo aukomis tampa vaikai, kurie kuo nors 

išsiskiria iš kitų. Ši problema aktuali ne tik Lietuvoje, bet ir 

visame pasaulyje. 

S. Š., 2 b 

                                    *** 

      Patyčios mokykloje – rimta problema. Sunku matyti 

vaikus, nuleidusius galvas ir bijančius ką nors pasakyti jį 

skriaudžiančiam žmogui. Pastebiu, kad kitiems smagu 

stebėti, kaip skriaudžiamas vaikas. Tai 

rodo, kad vaikai blogai išauklėti, matę 

smurtą šeimoje. Taip pat tarp paauglių 

yra tokia taisyklė : jei tu neužgauliosi 

nesišaipysi, nesimuši, tai tada ir tavęs 

neužgaulios. 

R. V., 2 a 

                                 *** 

          Smurtas bei patyčios tarp vaikų 

šiuo metu yra labai aktuali problema. 

Manau, kad nėra tokios mokyklos, 

kurioje neatsirastų nė vieno blogiuko, 

skriaudžiančio ar besišaipančio iš kitų. 

      Dažniau patyčios ar noras smurtauti 

kyla tada, kai vaikas tai mato savo 

šeimoje. Vaikas mokosi iš savo tėvų. 

Patyčios dažnai kyla ir tada, kai auka 

kuo nors išsiskiria iš kitų, pvz.: savo 

elgesiu, išvaizda, gyvenimo lygiu ir kt. Manau, vaikai turėtų 

būti labiau tolerantiški, suprasti vieni kitus. Tada patyčių bei 

smurto tikrai sumažėtų. Juk negali visi būti vienodi. 

     Kartais patinka vaikui be jokios priežasties tiesiog 

,,įkąsti“ kitam. Tada jis jaučia malonumą.  

      P. B., 1c 

                                   **** 

           Patyčios būna skaudžios ir kartais priverčia 

atsakyti tuo pačiu. Įdomu sužinoti, kodėl vaikai tyčiojasi 

vieni iš kitų? Vieni tyčiojasi, nes ko nors pavydi, kiti dėl 

geresnio pažymio ar nemadingo rūbo.  

     Yra vaikų, kurie tyčiojasi iš neturėjimo ką veikti. Būna ir 

tokių, kurie tyčiojasi norėdami pasirodyti prieš kitus, bet tuo 

jie nieko nelaimi, tik pažemina patys save. Šią problemą 

reikėtų būtinai išspręsti, kad  tai nebesitęstų. Mokykloje 

turėtų būti psichologas. Taip pat ir mokytojai turi stebėti 

mokinius, kurie vieni iš kitų tyčiojasi. 

         Priekabiavimas yra tokia problema, kurią sunku 

išspręsti. Mes kiekvienas esame skirtingi, turime skirtingus 

charakterius ir pomėgius, todėl vienas kitą turime priimti 

tokius, kokie esame. 

A. J., 3c 

                                   *** 

     Mokykloje patyčios – dažnas atvejis. Mokiniai tyčiojasi 

vieni iš kitų, norėdami pasirodyti geresni. Kai kuriems 

patyčios atrodo normalus dalykas ir jie to nesureikšmina. 

Tačiau juk per patyčias kenčia žmonės.  

     Smurtautojas gali jaustis silpnas ir norėdamas įrodyti, jog 

yra priešingai – skriaudžia kitus. Kai kurie vaikai elgiasi 

blogai, žiūrėdami į tėvus ir imdami blogą pavyzdį. Galbūt jo 

tėvas mušdavo mamą, sesę ir kitus šeimos narius. Todėl 

vaikai seka tėvų pėdomis. Juk vis dėlto žmogui svarbiausia 

yra šeima, todėl iš jos ima pavyzdį.  

     Reikia džiaugtis, jog yra tokių žmonių, kurie prieš 

smurtą. Tačiau tokių žmonių nėra daug ir jie 

tikrai nesustabdys patyčių.  

     Manau, šią problemą būtų galima spręsti 

kalbant su pačiais mokiniais. Dar vienas būdas 

– stabdyti smurtą šeimose. Juk tik pats žmogus 

gali atsakyti už savo veiksmus ir klaidas.  

V. M.,1b 

                                 *** 

     Dažniausiai vaikai tyčiojasi vieni iš kitų dėl 

nepatinkančio drabužių stiliaus ar ilgų vaikino 

plaukų, kartais tik dėl vieno trumpo pasakyto 

žodžio. Eiti į mokyklą daug smagiau, kai žinai, 

jog tavęs laukia draugai, o ne priešai, 

smurtaujantys prieš tave.  

 Įžeidinėjimai mano amžiaus paauglių gretose – 

tai dažnas reiškinys.  

        Mano nuomone, šios problemos sprendimo 

būdas gali būti toks: kiekvienas priekabiautojas 

turi gerai pasižiūrėti į save ir atrasti savyje slypinčius 

trūkumus, tada gal suprastų, ką daro blogai. Arba tiesiog 

kiekvienas paauglys, ypač vaikinai, galėtų būti jautresni ir 

pasijusti aukos vietoje.  

        Kritikuodami ar įžeidinėdami kitus, bandome užgožti 

savyje tūnantį pyktį ar trūkumus.  

A. J., 1a 
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Čia galėjo būti Jūsų sveikinimas 

Dar nevėlu - rašykite ir siųskite: 

gabijal@info.lt 

 

NEMOKAMAI 

mailto:gabijal@info.lt


Nacionalinė  

Lietuvos  bibliotekų 

savaitė 

Pr.  Žadeikio 

gimnazijoje 

      

 M e t o d i n ė   d i e n a 

      Jau pirmadienį, 04 22, Pr. Žadeikio gimnazijos skaitykloje vyko rimtas 

renginys - metodinė Skuodo rajono mokyklų bibliotekininkų diena. Buvo 

pasidalinta ir praktine patirtimi, ir teorine: Pranciškaus Žadeikio gimnazijos 

bibliotekos vedėja Danutė Pakulienė perdavė įspūdžius iš mokymų Vilniuje. Ji 

kalbėjo tema „Metodinių priemonių įvairovė ir naujovės“.  

    Visi atidžiai klausėsi Šviesos leidyklos atstovės Rūtos Kučinskienės 

pristatymo apie leidyklos siūlomus vadovėlius ir kitas mokymo priemones 

kitiems mokslo metams. Daug puikių dalykų siūlo „Šviesos“ leidykla. Aišku, 

norėtųsi įsigyti naujausių, įdomiausių vadovėlių, pratybų sąsiuvinių ir mokytojų 

knygų, bet dėl lėšų trūkumo tenka pasitenkinti tik pačiais reikalingiausiais. 

 

             

K n y g ų   p a r o d o s 

 
Šią savaitę bibliotekos skaitykloje veikia šios parodos: 

 

„Atrask knygą iš naujo: pavartykime ne tik naujas, bet ir klasika tapusias knygas“ 

  

„Akcijos „Knygų Kalėdos 2012“ metu gimnazijos bibliotekai dovanotos knygos“ 

 

 

 

 

 

Populiariausių knygų dešimtuko rinkimas 
 

    Du mėnesius gimnazistai rinko populiariausių knygų dešimtuką. Anketas 

užpildė 84 mokiniai. Jose paminėtos 73 autorių knygos: 22 lietuvių autorių, 51 

užsienio rašytojų, 18 iš jų iš privalomos literatūros sąrašo.  

 

Populiariausių 2012 metais perskaitytų knygų dešimtukas 

 

  

Balys Sruoga  Dievų miškas  

Stephenie Meyer Saulėlydis  

Viljamas Šekspyras Hamletas 

Stephenie Meyer Bado žaidynės  

Melvin Burgess Heroinas 

Vincas Mykolaitis-Putinas  Altorių šešėly 

Džordžas Baironas  Kainas  

Džeromas Deividas Selindžeris  Rugiuose prie bedugnės 

Kristina Jokštaitė S.O.S. karta 

Marci Shimoff Laimės kodas 

     Nedaug, bet buvo ir tokių, kurie vieno ar kito leidinio bibliotekoje nerado. 

Dažniausiai tai programiniai kūriniai, kurių bibliotekoje yra tik po kelis, o 

skaitytojams vienu metu prireikia daugiau. Gaila, bet įsigyti biblioteka neturi galimybių – trūksta pinigų. 

 
 

 



P e r s k a i t y t ų   k n y g ų   p r i s t a t y m a s     

        
          Knyga – tai vienas didžiausių žmonijos 

atradimų, keitęs ir keičiąs savo formas (nuo akmens, 

medžio, audinio, augalų lapų, kaulų, brangakmenių, 

metalo, odos, molio lentelių... iki popieriaus... 

kompiuterio ekrano... ir t. t.) ir turinį, bet gyvas tolei, 

kolei buvo, yra ir bus skaitytojų. 

           Knygų pirmtakai Lietuvoje – dideli akmenys su 

paslaptingais ženklais, kurių dar galima rasti įvairiose 

Lietuvos vietovėse. Pvz., su apskritimu ir kryžiumi – 

Klevėnuose (Anykščių r.), su žmogaus „pėda“ ir 

raidėmis – Veliuonoje (Jurbarko r.), su ženklais – 

Naujaežeryje (Kaišiadorių r.), su ženklais – 

Pavaiguvyje (Kelmės r.), Valiulio su ženklais – prie 

Svobiškėlio (Molėtų r.), Ramybės aukuras su ženklais – 

Daukonyse (Raviliškio r.), su ženklais ir skaičiais – 

Šešuolių miške (Ukmergės r.), su apskritimu ir 

kryžiumi – Kloviniuose (Utenos r.), su ženklais – 

Maseliškėse (Vilniaus r.), su runų ženklais – prie 

Bradeliškių (Vilniaus r.). 

         Pirmoji žinoma spausdinta lietuviška knyga – tai 

Martyno Mažvydo parengtas ir 1547 metais 

Karaliaučiuje išspausdintas katekizmas, kuris 

pradedamas paslaptingu užšifruotu tekstu – knygelės 

žodžiais skaitytojams: „Broliai seserys, imkit mane ir 

skaitykit, ir tatai skaitydami permanykit.“ 

       Taigi, reikia ne tik skaityti, bet ir apie tai mąstyti, o 

tomis mintimis su kitais pasidalinti. Nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės metu, balandžio 25 dieną,  

per 6 pamoką, į Pr. Žadeikio gimnazijos skaitykloje 

vykstantį renginį „Pristatome perskaitytas knygas“ 

rinkosi 1 ir 2 gimnazinių klasių moksleiviai, kurie 

mėgsta tiek skaityti knygas, tiek apie jas kalbėtis.  

         Kad renginys būtų įdomus, informatyvus, 

bibliotekos darbuotojams talkino lietuvių kalbos 

mokytoja Daiva Butkienė ir šeši 2 a klasės mokiniai bei 

du 3 b klasės mokiniai. Reda Matutytė (2a) pristatė 

Horbjorg Wassimo knygą „Stiklinė pieno“, Silvija 

Benetytė (2a) Ričardo Bacho „Džonatanas Livingstonas 

Žuvėdra“, Laurynta Rušinskaitė (2a) Suzanne Collins 

„Bado žaidynės“, Eglė Mikaitė (2a) Vandos Juknaitės 

„Išsiduosi. Balsu“, Greta Zalonskytė Kazio Sajos 

„Kurio nieks nemylėjo“, Ieva Budrikytė net dvi knygas 

Vytauto Rašicko :Baltos durys“ ir Melvin Burges 

„Heroinas“. Kiekviena iš jų savitai, įtaigiai, turiningai 

pasakojo apie perskaitytas knygas. Buvo ko pasimokyti: 

ir ką skaityti, ir kaip skaityti, ir kaip apie tai kalbėti. O 

juk tiek mažai laiko mes skiriame knygai, dar mažiau – 

kalbėjimui apie ją. Įdomiausią perskaitytos knygos 

pristatymo formą – interviu - pasirinko 3 b klasės 

mokiniai. Šis duetas supažindino visus susirinkusius į 

skaityklą su S. Černiauskaitės „Benedikto slenksčiais“.  

       Pristatėme knygas, kurios paliko didžiausią įspūdį. 

Kalbėjomės, kaip pasirinkti knygą, kurią būtų įdomu pačiam 

perskaityti ir kitiems pristatyti, išklausėme draugų ir mokytojų 

patarimų, pasidalijome asmenine patirtimi. Visi pritarė minčiai,  

 

kad šis renginys – perskaitytų knygų pristatymas – taptų 

tradiciniu gimnazijos renginiu, o gal ir konkursu, 

padedančiu plėsti skaitytojų ratą, siekiančiu, kad knygų 

skaitymas patrauktų, pritrauktų ir įtrauktų kuo daugiau 

jaunų žmonių.       

 Knygą pristato Laurynta Rudzinskaitė 

 

 Knygą pristato Eglė Mikaitė 

 

 Kristina Grigaitė ir Aušrys Albrechtas – ir įdomiai, ir įtaigiai. 

 



 

“Kino Buso” organizatoriai, kultūrinių projektų 

centras “CUMA projects” vis dar keliauja iš 

miesto į miesta, aplankydami mokyklas, 

kultūros centrus bei vaikų namus, nemokamai 

rodydami švediškus filmus vaikams ir jaunimui 

bei pasakodami apie kino istoriją ir gamybą. 

 
        

     

     Žiemišką balandžio 4 dieną mokinių 

nuotaikas praskaidrino į Skuodo Pr. 

Žadeikio gimnaziją atriedėjęs 

KINOBUSAS!    Kinobusas – tai 

kūrybinė  grupė, kuri keliauja po šalies 

mokyklas ir kviečia į filmų, kuriuose 

nagrinėjamos skirtingo amžiaus 

jaunimo problemos, peržiūras. Jau nuo 

pat ankstyvo ryto  3-4 gim. klasių 

mokiniai buvo kviečiami į aktų salę 

filmo peržiūrai. Jie žiūrėjo filmą 

„Velnio salos karalius“. Tai 

pasakojimas apie paauglius, kurie 

atvyksta į atokioje Velnio saloje 

įsikūrusią koloniją. Įsikūrę naujoje vietoje 

paaugliai priversti gyventi pagal taisykles 

ir paklusti kolonijos tvarkai, tačiau 

Erlingui tai nė motais. Kuomet Ivaras, 

regis, susitaiko su savo padėtimi, Erlingas 

puoselėja viltį pabėgti ir atkakliai 

maištauja. 3-4 gim. klasių mokiniai teigė, 

jog šis filmas buvo labai įdomus 

ir priverčiantis susimąstyti.  

    Filmo peržiūroje dalyvavo ne 

tik 3-4 gim. klasių mokiniai. 

Ankstyvą popietę filmo peržiūrai 

buvo kviečiami 1-2 gim. klasių 

mokiniai. Jie žiūrėjo filmą 

„Kovotoja“. Tai istorija apie 

turkų kilmės merginą, 

gyvenančią Danijoje. Mergina 

norėjo pasiekti savo tikslą – 

tapti kung fu kovotoja, tačiau 

dėl turkų religinių ir 

nusistovėjusių visuomenės 

pažiūrų merginai kovoti buvo 

draudžiama. Tik dėl merginos 

nepaprasto ryžtingumo ir 

drąsos mergina siekė savo 

tikslo. Kiekvieną, kuris žiūrėjo 

filmą, ši istorija privertė 

susimąstyti.  

       Po filmų, vyko diskusija 

su  „Kino Buso“ kūrybine grupe.  

Visiems mokiniams šis renginys 

pasirodė labai įdomus ir naudingas.  

Monika Vaserytė, Monika Petrauskaitė 

2d kl.  
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Patyčios skaudina visus 
 

Patyčios plinta kaip virusas 
    Nespėsite apsižvalgyti ir patyčių liūnas 

jus įtrauks. Tie, kurie vakar buvo draugai, 

šiandien taps priešais, tas, kuris buvo 

patenkintas gyvenimu, taps nelaimingiausiu 

pasaulyje. Ir visa tai – patyčios. 

 

Ar tai rimta? 
    Patyčios nėra tik žaidimas. Dažniausiai 

po patyčiomis slepiasi rimtesnės problemos. 

Tie, kurie tyčiojasi, paprastai turi bėdų 

namuose, su draugais ar kur kitur. Jie savo 

pyktį išlieja įskaudindami, pažemindami 

silpnesnį. Kartais vyksta ištisas spektaklis. 

Koridorius. Eina dviese ar trise. Apsimeta 

kad tavęs nemato. Stumdosi tarpusavyje, kol į tave lyg 

netyčia atsitrenkia. Ir tai kartojasi. Paprasta, įprasta, bet ne 

kažkiek malonu. O jeigu tai kasdienybė? Vadinasi, rimta. 

 

Ką daro tas, iš kurio 

tyčiojamasi? 
        Žinoma, stengiasi vengti tokių 

situacijų. Pavyzdžiui, neiti į mokyklą, 

nelankyti kai kurių pamokų, apsimeta, 

kad serga, kartais net stengiasi 

susirgti. O ką bekalbėti apie 

liūdniausius variantus. Deja, tėvai 

dažnai nesupranta, nepamato arba 

niekuo negali padėti. 

  

Kaip galima padėti? 
      Nereikėtų reaguoti impulsyviai, 

kartu su tėvais ar mokytojais reikėtų 

įvertinti situaciją, apgalvoti galimus veikimo būdus ir tik 

tada bandyti visiems kartu daryti. Pavieniai impulsyvūs 

veiksmai gali dar labiau pabloginti situaciją. 

Prisiminkime, kad pavyzdys yra geriausias pamokymas.  

Dovydas B., 1b 

 


