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Visų klasių moksleiviai, visų mokomųjų dalykų mokytojai, vienykitės! 

Tenegęsta Jumyse meilės, vilties, gerumo, mokslo šviesa! 

 

Dainuok, pavasario pasauli, 
dainuok, pavasario dangau, 
aš kaip gėlė į tavo saulę 
iš amžių sapno pabudau. 

Iš amžių sapno – mūsų dienos, 
iš amžių sapno – mūs naktis 
ir Tu, sidabro mėnesienos 
neišskaityta Paslaptis. 

 

 

Neišskaitytas Tavo vardas 
keliuos vidurnakčio žvaigždžių. 

Tyliau! Aš jį širdy girdžiu. 

Aš jį giesmėj lelijos žiedo girdžiu. 
Jį marių gelmės gieda, 

žaibų jis šviečia milijarduos! 

 

      

   

   

   

   

   

   

  

Šiame numeryje  

Prieš mus - pirmokai Nacionalinė Lietuvos 

bibliotekų savaitė 

Nusiteikę linksmai ir 

patriotiškai 



Prieš mus - ne pirmokėliai, o visi pirmokai 
 

    Balandžio 3 dieną Pr. Žadeikio gimnazijoje prisistatė devintų klasių kolektyvai. Kiekviena klasė turėjo parengti 

apie 10 minučių trunkantį pasirodymą. Pirmieji pasirodė 1d. Jie parodė video su linksmomis klasės nuotraukomis, po to visa 

klasė, užlipusi ant scenos, padeklamavo šaunų eilėraštį. Antrieji - 1c klasė.  Jie taip pat parodė video su linksmais vaizdais iš 

klasės gyvenimo bei atskleidė, kokius hobius ar gabumus turi keletas mokinių. Po jų pasirodė 1b klasės kolektyvas. Ši klasė 

buvo nufilmavusi „1b klasės žinias“. Jie linksmai perteikė bendraklasių gabumus, atskleidė paslaptį, kodėl nuo Rugsėjo 1-

osios pailgėjo parduotuvės „Maxima“ eilės bei kokiu tikslu 1b klasė ėmė streikuoti. Ir paskutiniai, bet tikrai ne blogiausiai, 

pasirodė 1a klasės mokiniai. Ši klasė vieninteliai iš 4 klasių vaidino gyvai. Jie taip pat vaidino lyg televizijos laidose. Jų 

pasirodymai buvo labai įsimintini. Visi ilgai nepamiršime: „Gustavo enciklopedijos“, Pageidavimų koncerto (jo metu vaikinai 

linksmai sudainavo dainą „Mūsų žemė“), „Žvaigždžių duetų“ ir laidos „Kvieskit daktarą“. 

Tądien daugiau sužinojome vienas apie kitą. Sužinojome, kam patinka šokti, sportuoti, dainuoti, groti kanklėmis ar tiesiog 

vaidinti. 

                              Vitalija Imbrasaitė, 1b 

 

Teko prisitaikyti, pavyko įsilieti 
Šie mokslo metai dviems pirmoms 

gimnazinėms klasėms prasidėjo neįprastai, nes teko pereiti į 

kitą mokyklą. Kitos dvi klasės jau čia buvo apsipratusios. 

Mums, kaip gimnazijos naujokams, teko priprasti prie naujos 

tvarkos, mokytojų, aplinkos bei kitų vyresniųjų mokinių. 

Bartuvos progimnazijoje mes buvome patys didžiausi, o Pr. 

Žadeikio gimnazijoje - mažiausi.  

Esame čia jau 7 mėnesius, tad jau prie visko pripratome, 

susipažinome ir galvoje nebeliko minties: „kur čia kas yra?“. 

 

Jau spėjome sudalyvauti įvairiuose 

renginiuose.  Tad žvilgterkime į tas prabėgusias 

dienas. Pirmiausia mus, kaip tikrus naujokus, 

pakrikštijo, bet iš pradžių turėjome įrodyti, kad 

esame verti devintokų vardo darydami įvairias 

užduotis. Tik tada, kai  jas atlikome, gavome pažymą, 

kad esame tikri gimnazijos pirmokai. Vyko 

tolerancijos diena, per kurią reikėjo klasėms padaryti 

tolerancijos gėlę. Mes irgi padarėme. 

 
 

Su mokytoja Irena 

Kondrotiene vykome į Šaltojo 

karo muziejų Plateliuose. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyko linksma netradicinė diena, skirta gimnazijos  

95-ajam jubiliejui. Vyko estafetės lauke, buvo 

dalinamos miesto gyventojams skrajutės, kviečiančios 

į koncertą, vaišinomės kareiviška koše. Buvo smagu. 

  



Teko prisitaikyti, pavyko įsilieti 

 

Prieš Kalėdas vyko karnavalas, kuriame irgi teko 

pasirodyti. 

Kartu su kitomis gimnazijos klasėmis paminėjome Vasario 16-

tąją,  pasidarėme emblemas, susijusias su Lietuva. 

 

Taigi, manau, jau pripratome prie Per. 

Žadeikio gimnazijos ir ji dabar tokia pat artima kaip buvusi 

mokykla, iš kurios atėjome.                                                      

Vitalija Imbrasaitė, Ib 

 

Meilė Tėvynei ir Žmogui 

 

Esu iš 1b klasės. Šioje mokykloje 

esame jauniausi. Nors šioje mokykloje mokomės tik 

pusmetį, prie jos jau pripratome ir džiaugiamės 

turėdami progą laikyti save šios mokyklos 

gimnazistais.                                       

 Per. Žadeikio gimnazija yra ypatinga 

tuo, kad yra daug gerų mokytojų, į šią mokyklą 

atvažiuoja įvairiausių svečių, ypatinga tuo, kad 

penktadieniais vyksta akcija  ir galime leisti sau 

pailsėti nuo gimnazistų švarkų, taip pat čia vyksta 

daug įvairių renginių. 

Vienas iš įsimintiniausių renginių - 

„Vasario 16-osios paminėjimas“ ir „Valentino 

diena“. Šiais metais šias šventes šventėme kartu. Tą 

dieną pamokos vyko, tačiau visi mokiniai buvo 

pakviesti po pamokų į sporto salę. Per klasės 

valandėlę mokiniai turėjo pasidaryti kokią nors 

atributiką ar simbolį, skirtą Vasario 16-ajai dienai 

paminėti. Mūsų klasė pasidarė mažas gėlytes iš trijų 

spalvų, simbolizuojančių Lietuvos vėliavą. Šiomis  

gėlytėmis pasipuošėme savo švarkus. 

Kai visi mokiniai susirinko salėje, 

kiekviena klasė turėjo prisistatyti. Daugelis klasių 

skaitė gražius žodžius ar sveikinimus Lietuvai ir 

šalies gyventojams, tada visi giedojome Lietuvos 

himną, po to kelios poros labai gražiai pašoko 

lietuvių liaudies šokius. Buvo paskelbti gimnazijos 

nacionalinio diktanto, tapusio tradiciniu renginiu, 

nugalėtojai - raštingiausi gimnazistai. Geriausiai 

sekėsi parašyti diktantą Agnei Baužytei iš 2a, 

Klaudijui Garmui iš 2 c, Viktorijai Litvinaitei iš 2c, 

Monikai Petrauskaitei iš 3c, Monikai Vasarytei iš 

3c.Taip paminėjome šias dvi gražias šventes - meilę 

Lietuvai ir žmogui. 

Gimnazijoje šiemet jau įvyko daug 

labai linksmų ir gražių renginių, todėl šioje 

mokykloje besimokantys gimnazistai yra labai 

laimingi ir laukia artėjančių švenčių ir naujų 

renginių.  

  

 



        Meilė gimtinei 
      Gimtinė, namai, šeima, draugai, laisvė, tėvai - visi 

šie žodžiai telpa į vieną - Lietuva. Kiekvienais metais 

Vasario 16-oji sujaudina mūsų širdis, o kadangi 

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijoje mokosi ir dirba 

tikri ir mylintys savo gimtinę lietuviai, šią dieną 

paminėjome ir mes. 2014 02 14 buvo taip pat ir šv. 

Valentino diena, bet didesnis dėmesys buvo skirtas 

Lietuvos šventei. Mūsų dideliam džiaugsmui, 

pamokos tą dieną buvo sutrumpintos. Pasibaigus 5 

pamokoms, visos klasės turėjo apie valandą laiko 

pasiruošti salėje būsimam renginiui: paruošti po 

nedidelį pasirodymą ir pasidaryti akcentą, kuris 

atspindėtų Vasario 16-osios dieną. Salėje skambėjo 

muzika, ant kiekvieno gimnazisto švarko puikavosi 

ženkliukas, sudarytas iš 3 spalvų - geltonos, žalios, 

raudonos. Visos klasės pristatė savo pasirodymus: 

vieni šoko, kiti dainavo, o dar kiti deklamavo 

eilėraščius. Visa Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija 

skambėjo nuo mūsų balsų ir dainų, kurias mes 

garsiai dainavome, bet tikriausiai visi sutiks, kad 

nuoširdžiausiai giedojome Lietuvos himną... Mūsų 

gimnazija labai šauni, kad nepamiršta tokių dienų ir 

sugeba šitaip gražiai jas paminėti. 

            Diena, kai žydi gėlės 
„Šią dieną Jums žydi pavasario gėlės, daug 

džiaugsmo ir meilės visoms visada…“ - štai taip 

mūsų gimnazijos vaikinai sveikino visas mokyklos 

mokytojas ir merginas. Ilgosios pertraukos metu 

visos gimnazijos moterys ir panelės buvo sukviestos į 

aktų salę. Vaikinai paruošė daug staigmenų. Savo 

dainas atliko Mantas Sakalauskas ir Edmundu 

Kučinsku pristatytas Rimvydas Narkus. Tačiau 

skambėjo ne tik dainos. Mūsų mokykloje gausu ir 

šokėjų. Savo šokius mums dovanojo grupė „Džygutis 

ir draugai“. Merginos gavo gėlių, o salė buvo pilna 

balionų. Štai kokia nuotaikinga buvo mūsų 

gimnazijos merginų ir mokytojų  kovo 8-ąją. 

  

Visai nešalta 
    Mūsų mokykla, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazija, 

labai mėgsta įvairias akcijas, niekada neatsisako jose 

dalyvauti. Nepabijodami, kad galime sušalti, 

paskelbėme, kad 2014 02 28 bus „Diena be šildymo“. 

Prašyta, kad mokiniai atsineštų puodelį, į kurį galėtų 

įsipilti arbatos. Šią dieną organizavo ir rūpinosi, kad 

viskas vyktu sklandžiai, anglų kalbos mokytoja 

projekto „Are we green enough?“ kordinatorė  Asta 

Tirunienė.  

    Pirmame aukšte nemokamai buvo pilstoma  šilta 

arbata. Mokytojai  irgi buvo palepinti. Mokytojų 

kambaryje garavo ir šilta įvairių žolelių arbata, ir 

šilta kava, o ant stalo sukrauti skanūs ir ekologiški 

produktai. Dauguma net nejautė, kad šildymas buvo 

atjungtas. Nesušalome, o dar ir pinigų sutaupėme. 

Mokiniai buvo energingi, vyravo linksma nuotaika. 

Beje, ši akcija vyksta ne pirmą kartą. Lygiai prieš 

metus mokykloje taip pat buvo vykdoma tokia 

akcija. Tikimės, kad ši tradicija tęsis, ir gyvensime 

kuo ekologiškiau. 

 

Modesta Budrytė ir Emilija Rudinskaitė, II b 

Su šypsena 
Būna dienų, kai ne vienam gimnazistui galvelės perkaista, ypač 

abiturientams.Tai aiškiai matosi iš jų rašinių. Pasigrožėkime jų mintimis. 

Gal dėl to gimnazijoje dažna diena be šildymo. Tada savo kūnui apšildyti 

imamasi kitokių priemonių. 
* Riteris Don Kichotas išėjo už kasdienybės 

ribų. Kai Don Kichotas išeidavo už kasdienybės 

ribų, neskirdavo svajonių nuo tikrovės.  

* Servantesui pavyko išniekinti riterių 

romanus.  

* Ar pabėgęs nuo realybės pasijusi geriau? 

Bėgdamas susižeisi ir neužilgo vėl grįši prie 

tikrovės.  

* „Don Kichotas“ – išvirkščias riterių 

romanas.  

* Don Kichotas eidavo iškelta galva ir jo 

geri norai nenutrūkdavo.  

* Prometėjas su savo kepenimis 

įsitaiso tarp tiesinio žmonių laiko ir amžinos 

dievų būtybės.  

* Žmogus niekada negalėjo tapti 

dievu.  

* Ar užtenka vien tik priklausyti 

gyvūnų karalystei, ir tu jau žmogus?  

* Žmonės yra kirminai, nes siekia 

tobulybės.  

* Kodėl Vincas 

Kudirka laikomas Tautinio 

atgimimo figūra? Nes 

pirmasis sudainavo Lietuvos 

himną.  

* Vincas Kudirka 

laikomas Tautinio atgimimo 

siela, nes buvo lietuvių literatūros normininkas.  

* Valančius siekė reformuoti lietuvių moralę. 

  



 

Spektaklis, kurį žiūrėčiau dar kartą 
 

    

Kovo mėnesį  „ReBus“ teatras mūsų gimnazijoje parodė 

spektaklį „Barbora Radvilaitė“. Tai Jono Buziliausko 

režisuotas spektaklis pagal J. Grušo ir R. Samulevičiaus 

dramas. Šiame istoriniame spektaklyje vaidina keturi 

„ReBus“  teatro iš Klaipėdos aktoriai: Eglė Miškinytė, 

Alanta Zapalskienė, Jonas Buziliauskas ir Mantvydas 

Vilys. Spektaklis apie gerai žinomo Lietuvos ir Lenkijos 

karaliaus Žygimanto Augusto bei bajoraitės Barboros 

Radvilaitės meilės istoriją. 

   Įžengus į salę iš tolo matėsi negausios dekoracijos, keli 

spektakliui reikalingiausi objektai: kėdė, grandinės, 

stiklinis butelis, keletas mažų senovinių ąsočių ir 

muzikos instrumentai... Tačiau šių dalykų pakako, norint 

įsivaizduoti vietą, kurioje vyksta personažų dialogai. 

   Spektaklis prasidėjo muzikos garsu, kai salėje, scenos 

link ėjo juokdarys, grodamas fleita. Be to, muzika, šiame 

spektaklyje buvo ryškus ir, mano nuomone, reikalingas 

akcentas. Kai pakildavo kurio nors aktoriaus balso tonas, 

muzika skambėdavo taip pat garsiau, lyg pabrėždama 

įtampą, susidariusią veikėjų dialoge. 

   Dėl aktorių vaidinimo abejonių nekilo. Veikėjų 

manieros, elgesys ir emocijos, mano nuomone, puikiai 

atitiko tų laikų gyvenimo stilių ir būdą. Veido mimikos 

taip pat tikroviškai perteikė emocijas ir jausmus. Buvo 

jaučiamas kontaktas su žiūrovais. 

   Įžengus į sceną Barborai Radvilaitei akį patraukė 

aukso spalvos, šiek tiek pūsta suknelė. Tačiau 

Žygimanto Augusto apdaras nelabai sužavėjo, tiesą 

sakant, jis buvo itin paprastas ir kasdieniškas (balti 

marškiniai ir kelnės). Taip pat dėmesį patraukė 

Žygimanto Augusto motinos karalienės Bonos Sforcos 

vaidmenį atlikusios aktorės veido grimas – raukšlės 

atrodė labai tikroviškai. 

   Aš manau, kad spektaklį pagyvino ir mokinius 

sudomino realiai atlikti sceniniai efektai: karaliaus ant 

grindų išpiltas vynas, juokdario degami degtukai, 

Žygimanto Augusto motinos rūkoma pypkė... tačiau 

tampomos ir mėtomos grandinės užgoždavo aktorių 

balsus ir neretai sukeldavo nemalonų garsą ausims. 

   Nuo pat pirmų spektaklio akimirkų dėmesį prikaustė 

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto meilės 

istorija. Ne mažiau įdomūs buvo juokdario bei 

Žygimanto Augusto motinos vaidmenys. Spektakliui 

įvairovę suteikė šioms istorinėms asmenybėms tinkamai 

pritaikyti kostiumai ir muzikinis fonas, kai juokdarys 

grojo įvairiais muzikos instrumentais. Spektaklį 

„Barbora Radvilaitė“ vertinu teigiamai, nes tai 

spektaklis, kurį žiūrėčiau dar kartą.   

Deimantė Litvinaitė, II b klasė 

 

 

Nacionalinė  Lietuvos  

bibliotekų savaitė 

Pr.  Žadeikio gimnazijoje 

 

 

 

     

K n y g ų   p a r o d o s 

 
Nuolat veikia knygų parodėlė „Kristijonui Donelaičiui 300“. 

 

Nuo 2014 04 23 bibliotekos skaitykloje veikia senųjų knygų paroda 

„Broliai, seserys, imkit mane ir skaitykit.

...“ 
 

 
  



 

P o p u l i a r i a u s i ų  2 0 1 3  m e t a i s  p e r s k a i t y t ų  k n y g ų  

d e š i m t u k a s  
 

 

Erichas Marija Remarkas Vakarų fronte nieko naujo 

Vincas Mykolaitis-Putinas  Altorių šešėly 

Kevin Brooks Kendė 

Jodi Picoult Mano sesers globėjas 

Suzanne Collins Bado žaidynės 

Antanas Baranauskas Anykščių šilelis 

Herbjorg Wassmo  Stiklinė pieno  

Veronica Roth  Divergentė  

Ignas Šeinius Kuprelis 

Johanas Volfgangas Gėtė Faustas 
 

Du mėnesius gimnazistai rinko populiariausių knygų dešimtuką. Anketas užpildė  94 mokiniai. Jose paminėtos 84 autorių knygos: 

22 lietuvių autorių, 62 užsienio rašytojų, 18 iš jų iš privalomos literatūros sąrašo.  

 

PP  ee  rr  ss  kk  aa  ii  tt  yy  tt  ųų      kk  nn  yy  gg  ųų    pp  rr  ii  ss  tt  aa  tt  yy  mm  oo      

  šš  vv  ee  nn  tt  ėė    kk  oo  nn  kk  uu  rr  ss  aa  ss  
„Knygos lavina sielą ir stiprina žmogų, žadina 

geriausius troškimus, ugdo protą ir sušildo širdį.“  Šie V. M. 

Tekerėjaus žodžiai įgavo praktinę išraišką Nacionalinės 

Lietuvos bibliotekų savaitės metu, tiksliau balandžio 24 

dieną, Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos aktų salėje 

organizuoto rajoninio renginio, skirto Pasulinei knygos 

dienai paminėti, metu.  

Mintis surengti rajoninį Perskaitytų knygų pristatymo 

konkursą Pr. Žadeikio gimnazijos bibliotekoje gimė pernai, 

dar tebevykstant mokykliniam panašiam renginiui. Šią 

bibliotekos darbuotojų mintį parėmė Skuodo rajono 

švietimo skyrius. Danutė Pakulienė ir Donatas Žvaginis 

parengė nuostatus, savivaldybei juos patvirtinus pradėta 

ruoštis. Darbų buvo daug, neaiškumų irgi, nes juk toks 

renginys rajone – naujovė.  

2014 04 24 nacionalinės bibliotekų savaitės metu Pr. 

Žadeikio gimnazijoje pavyko surengti renginį, kuris skatintų 

ir skaityti, ir mąstyti, ir apie knygas klabėti. O dabar knygų 

skaitymas – problema, kalbėjimas – irgi problema. Tad 

tokias problemas spręsti ir bandyta šiuo renginiu. 

Pavyko numatyti renginio programą ir jos laikytis. 

Pavyko rasti rėmėjų ir gerą nepriklausomą kompetentingą 

komisiją. Dėkojame Skuodo rajono laikraščiui „Mūsų 

žodis“ ir jo redaktorei Daliai Zabitienei už prizą ir 

dalyvavimą komisijos darbe, Skuodo rajono viešajai 

bibliotekai ir Edmundui Untuliui už taiklų žodį vertinant 

pristatymus bei Giedriui Lekstučiui už renginio filmavimą, 

Skuodo rajono jaunimo centrui už prizą ir jo koordinatorei 

Daivai Budrienei už darbą komisijoje, Skuodo rajono 

švietimo skyriui ir vyresniajai specialistei Aldonai Jasienei 

už pagalbą, pritarimą ir dalyvavimą, taip pat už prizą, 

dėkojame ir Skuodo, Aleksandrijos, Lenkimų, Šačių 

seniūnijoms už materialinę paramą, kad skaitytojai neliktų 

ištroškę ir alkani, ir ypač Skuodo seniūnijos seniūnei 

Viliutei Jautakienei už organizacinę paramą ir palaikymą. 

Knyga – dalykas svarbus, kai kam šventas, kai kam 

įdomus, kai kam naudingas, kai kam pamokantis, nuteikiantis, 

viliojantis... Visa tai pamatėme ir išgirdome per 2 su puse 

valandos. O laimėjo tie, kurie ne tik skaityti geba, bet ir savo 

mintis gražiai kitiems perteikti moka.  

5-8 klasių grupėje pirma vieta atiteko Ylakių 

gimnazijos komandai, pristačiusiai Antuano de Sent Egziuperi 

„Mažąjį princą“: Lukui Adomauskui, Ramintai Bičkutei, 

Rasai Kristutytei, Gabijai Lukošiūtei, Mildai Kaunaitei, Ievai 

Odinaitei, Gerdai Gužytei Ir Karolinai Vilimaitei (mokyt. 

Elvyra Matutienė). Ylakiškiai išsivežė ir „Mūsų žodžio“ 

įsteigtą prizą „Už kūrybingumą“. Antra vieta teko Šačių 

pagrindinės mokyklos mokinei Aistei Prialgauskaitei, 

pristačiusiai Torey L. Hayden „Mergaitė“ (mokyt. Jūratė 

Bagočienė). Trečioji vėl ylakiškė Perla Šilinskaitė. Ji pristatė 

Daivos Vaitkevičiūtės „Trise prieš mafiją“(mokyt. Irena 

Baužienė). Specialūs prizai atiteko aleksandriškiui Žygimantui 

Lukošiui, pristačiusiam Juozo Erlicko „Ateinu su šaukštu“ 

(mokyt.Irena Statkutė), ir lenkimiškiui Kasparui Matulevičiui 

(mokyt. Janina Matulevičienė), pristačiusiam net keturias 

Michelle Paver knygas. Prizai Skuodo savivaldybės Švietimo 

skyriaus ir bibliotekininko Edmundo Untulio. 

9-12 klasių grupėje pirmąją vietą komisija skyrė Pr. 

Žadeikio gimnazijos mokinėms Laurai Lukaitei ir Mildai 

Jurkutei, pristačiusioms Vandos Juknaitės „Tariamas iš 

tamsos“( mokyt. Daiva Butkienė). Antrieji liko žadeikiečiai – 

Urtė Jucevičiūtė, Žymantė Piekytė, Gintarė Petrauskaitė, 

Domininkas Žukauskas, Angelė Alšauskaitė, Greta Zalonskytė 

– pristatę Kristijono Donelaičio „Metus“ (mokyt. Laimutė 

Ronkaitienė). Trečią vietą užėmė žadeikiškės Silvija 

Skiudulaitė, Simona Beniušytė, Viktorija Bendikaitė, 

pristačiusios Jodi Picoult knygas (mokyt. Jūratė Jurkuvienė). 

Deja, dar ne visų mokyklų atstovai buvo atvykę 

pristatyti knygų. Gal kitamet? O gal galime pasikviesti svečių 

ir iš kitų rajonų? Juk jie, manau, irgi skaito, irgi nori tuo, ką 

perskaitė su kitais pasidalinti. O kodėl ne? 

 

http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb4168
http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb6
http://www.pegasas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l3cdb4460
http://adm.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb1151
http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb8119
https://www.knygos.lt/lt/knygos/autorius/johanas-volfgangas-gete/


  


