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                                 Kalėdos, Kalėdos...                       
                                                                                                                                                                                             

......kai SAUSY trys Karaliai nupurto paskutinius kalėdinių eglučių spygliukus...
...kai balkšva VASARIO diena pailgėja per mažutę mažo paukštelio pėdą...
...kai snieguolės žiedas susikremta dėl įžūlaus savo baltumo KOVO rūke...

...kai BALANDŽIO saulė kaista lyg drąsi, beatodairiška įsimylėjėlė...
...kai žydinčios GEGUŽĖS obelys aplimpa žiedų varške...

...kai kaitrūs BIRŽELIO laužai dega ilgiau už trumpas naktis...
...kai liepžiedžiai svaigiu medumi girdo LIEPOS kaitrą...
...kai RUGPJŪČIO žvaigždės kybo žemiau už dangų...

...kai voratinkliai pažaboja RUGSĖJO skubėjimą...
...kai SPALIO spalvas įskaudina pirmos šalnos...
... kai žiema LAPKRIČIUI skiria pasimatymą...

...kai tykiai sruvena laukimas GRUODYJE...
...kai vėl nieko naujo – tik LAIKAS iš naujo...

                         u                     u

Būkite laimingi sulaukę dar vienų šv. Kalėdų.
Būkite laimingi savo buvimu šalia mylimų žmonių!

Kūčių vakaras ir Šventos Kalėdos suteikia mums
kasmet besikartojančią, tačiau kasmet ir tokią nepakartojamą,
galimybę - ištarti vieni kitiems tuos žodžius, kurių nepasakėme
per visus metus. Galimybę šiltai apsikabinti nuoširdumu ir
atvirumu. Galimybę kalėdaičiu dalintis gardžiausiais gyvenimo
prieskoniais: Tikėjimu, Viltimi ir Meile. To stebuklingo meto
laukimas visada būna nepaprastas – su ramybės ir susikaupimo
akimirkomis, su nuveiktų darbų apmąstymu ir ateities planų
kūrimu. 

Visai gimnazijos bendruomenei nuoširdžiai linkime
bendros vilties – stiprinančios, drąsinančios, artinančios. Tegul
po vilties skleidžiama šviesa, kaip ir po saule, užtenka vietos 
kiekvienam, ir tegul nė vienas nepasijunta atstumtas. Tegul
ilgėjančios dienos šviesos daugėja ne tik danguje, bet ir mūsų
žodžiuose, mintyse, sielose. Tegul gerumo ir nuoširdumo,
savitarpio supratimo ir susiklausymo, bendrų vertybių
puoselėjimo daugėja mūsų gimnazijoje ir mūsų visų namuose. 

Nuoširdžiai sveikiname kiekvieną iš Jūsų, Jūsų šeimas
ir artimuosius. Linkiu gerų, sėkmingų, laimingų artėjančių
Naujųjų metų. Viskas, kas mums kliudo tapti geresniems,
tepasilieka senuosiuose. Ir nuo mūsų pačių priklauso, ką
susikursime ir turėsime, mindžikuosime vietoje ar drąsiai eisime
į priekį, gal sugebėsime bendriems tikslams suremti pečius ir
džiaugsimės kiekvieno mažais nuveiktais darbais ir dideliais
bendrais pasiekimais.           
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Advento pradžia gimnazijoje
   Lapkričio  28 –  ąją  dieną  pradėjome apie  keturias  savaites
trunkantį  adventą.  Adventas  –  laukimo,  rimties,  vilties  ir
susikaupimo metas  prieš  Šv.  Kalėdas.  Šiuo  laikotarpiu  esame
kviečiami labiau atsigręžti į esmines vertybes,  pažvelgti į savo
vidinį  pasaulį,  atrasti  turėjimo  ir  būties  prasmę.  Aktyviau
gyventi  ir  puoselėti  dvasinį  gyvenimą,  pastebėti  šalia  esantį
žmogų ir artėti gerumo link. Ateitininkų pagamintas pagrindinis
advento  simbolis  –  vainikas  puikuosis  gimnazijoje  visą  šį 
nepaprastą laikotarpį. Viena po kitos advento žvakių uždegimas
reiškia  artėjimą prie  Jėzaus  gimimo,  augančią  šviesos pergalę
prieš  tamsą.  Pirmąją  advento  žvakę,  reiškiančią  atleidimą,
uždegė ir įkvėpiančius žodžius tarė gimnazijos direktorė Gražina
Skarienė.

 Kiekviena gimnazijos klasė gamina po savo Kalėdinį  angelą,
kurie puošia mūsų mokyklą ir saugo visus. Tačiau, ateitininkai
paruošė po angelą ir kiekvienam mokytojui! Todėl gavę angelą
klasės atstovai parnešė savo mokytojui kaip Šv. Kalėdų laukimo
simbolį  ir  tebūnie  tai  klasės  saugotojas.  Advento  paskelbimas
užbaigtas Ernestos ir Rūtos giedama giesme, kuri nuvedė visus į
susikaupimą ir ramų laukimą. Advento šviesa tegul sušildo mūsų širdis, atnaujina tarpusavio

santykius, uždega ir įžiebia tikėjimo ugnelę...Tikybos mokytoja
Simona 

  
***
Jei pirmą Kalėdų dieną iš šieno byra 
grūdai, bus geri metai, jei nebyra — 
blogi.
***
- Jei per Kalėdas stipriai pasnigę – per 
Velykas bus sužaliavusi žolė.
***
- Jei per Kalėdas miške medžiai 
apšarmoję, bet lauke jau nelabai šąla –
vasara bus lietinga, galima tikėtis 
stiprių perkūnijų.
***
- Prieš Kalėdas reikia grąžinti visas 
skolas. Jei negrąžinsi, visus metus būsi 
skolingas.

- Jei Kūčių naktį būdavo žvaigždėtas 
dangus ir žvaigždės susibūrusios 
krūvomis, buvo tikima, kad kiti metai 
bus derlingi.
***
- Eidami miegoti ant 10 lapelių 
užrašykite po vieną norą. Tris lapelius 
palikite tuščius. Visus lapelius 
sumaišykite ir padėkite po pagalve. 
Kalėdų rytą tik pabudę nežiūrėdami 
ištraukite tris lapelius. Tie trys norai 
(o gal ir mažiau) turi išsipildyti iki kitų
Kalėdų.
***
- Po Kūčių vakarienės paimkite knygą,
pinigą (arba piniginę) ir krepšį 

(kuprinę, rankinę ar pan.) ir 
išdėliokite juos kambaryje. Tada 
nusisukite ir meskite per save batą. Jei 
bato „nosis“ bus nusisukusi į duris – 
iki kitų Kalėdų jūsų laukia kelionė ar 
didelės permainos. Jei į pinigą (ar 
piniginę) – praturtėsite. Jei į krepšį – 
daug dirbsite. Jei į knygą – mokysitės 
ko nors naujo.
***
- Kūčių vakarą, prieš eidami miegoti, 
prie lovos pasidėkite šukas, 
rankšluostį, muilą ir iš pagaliukų (pvz.,
degtukų) sudėliokite šulinį. Naktį 
turėtumėte susapnuoti, kas jūsų laukia
kitais metais.

Prietarus ir burtus parinko Aušrinė

KNYGA – pati graiausia dovana Kalėdų proga.  
   Akcijos laikotarpis:

2016 lapkričio 14 - 2017 sausio 6 d.

           Kviečiame dalyvauti akcijoje  “Knygų Kalėdos” 

 ir dovanoti knygas, kurių trūksta mūsų gimnazijos 

bibliotekos skaitytojams. 

Knygas galite pirkti prekybos vietose,  internetu.  

http://www.zadeikis.lt/file/004_1.JPG


Vienatvė...
Liūdna...
Išsiilgusi širdis skambaus juoko,
švelnaus žodžio. 
Tuštuma...
Tik viena tarp keturių sienų. 
Gerai, kad maži paukšteliai už lango
neleidžia liūdėti. Jie tokie
draugiški... Jie kartu. 
O aš? Aš vieniša, pasislėpusi
niūriame kambaryje, nieko
neturinti... 

Ar tikrai taip? Pradedu mąstyti
ir suprantu – aš turiu viską! Viskas
yra Gyvenimas!

Rūta 

 Metų knygos rinkimai 2016
Metų knygos rinkimai vyksta kasmet nuo 2005 m. ir 

jau tapo svarbiu tradiciniu Lietuvos kultūros įvykiu. Šią akciją, 
įtrauktą į 2006 m. Vyriausybės patvirtintą Skaitymo skatinimo 
programą, rengia Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, 
Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, Nacionalinė 
Martyno Mažvydo biblioteka, o nuo 2010-ųjų įsijungė 
Skaitymo ir kultūrinio raštingumo asociacija.

Akcijos tikslas - skatinti Lietuvos gyventojus domėtis 
šiuolaikine lietuvių literatūra, kelti mūsų visuomenėje skaitymo 
prestižą. Akcijos idėja - pristatyti geriausius praeitais metais 
išleistus lietuvių literatūros kūrinius. Akcijos metu skaitytojai iš
ekspertų komisijos pasiūlytų knygų išrenka Metų knygas 
keturiose kategorijose: vaikų, paauglių, suaugusiųjų ir poezijos.
Laureatai tradiciškai apdovanojami Vilniaus knygų mugėje.

Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos biblioteka pernai 
dalyvavo ir laimėjo knygas paauglių kategorijoje, o šiemet 
suaugusiųjų. Štai tos knygos, jos jau yra gimnazijos skaitykloje:

1. Ališanka, Eugenijus „Empedoklio batas“

2. Kalinauskaitė, Danutė „Skersvėjų namai“

3. Navakas, Kęstutis „Vyno kopija“

4. Palčinskaitė, Violeta „Atminties babilonai, arba Aš vejuos
vasarą“

5. Rastauskas, Rolandas „Trečias tomas“

 Kviečiame visus moksleivius, mokytojus ir kitus 
gimnazijos darbuotojus aktyviai dalyvauti. 

Skaitykite ir išrinkite vieną labiausiai patikusią knygą. Už 
labiausiai patikusią knygą balsuoti galima

www.skaitymometai.lt   

Būkime tolerantiškesni
 Tarptautinė  komisija  nacių  ir  sovietinio  okupacinių  režimų
nusikaltimams  Lietuvoje  įvertinti  jau  keturioliktus  metus
inicijuoja lapkričio 16-osios - Tarptautinės Tolerancijos dienos
paminėjimą Lietuvoje. Šių metų Tolerancijos dienos simbolis –
PAUKŠTIS.  Paukščio  simbolis  dažnai  sutinkamas  įvairiose
religijose ir kultūrose. Balto paukščio reikšmė: meilė, tyrumas,
atnešama gera  žinia,  taika ir  t.t.  Tolerancijos  žodis  nereiškia
meilės ar taikos. Tai – pakantumas kitam, kitokiam.

 Mūsų gimnazijos  bendruomenė taip pat  prisijungė  prie  šios
iniciatyvos.  Visą  savaitę  dorinio  ugdymo  pamokų  metu 
mokiniai  aktyviai  diskutavo,  žiūrėjo  filmukus  tolerancijos
tema,  įsitraukė  į  kūrybinę  veiklą  –  piešdami  savo  klasės
tolerancijos paukštį, kurdami savo apibrėžimus apie toleranciją.

Akcijoje  dalyvavo
visi  mokiniai  –
kiekviena  klasė
sukūrė
Tolerancijos
paukštį.  Lapkričio
16-ąją  klasių
tolerancijos  paukščiais  pasipuošė  mokyklos  vestibiulis.
Mokytojai  šią  dieną  tolerancijos  temai  skyrė  įvairių  dalykų
pamokas.

 Tolerancijos  dienos  minėjimas  -  puiki  proga  dar  kartą
apmąstyti savo vertybes, tolerancijos ribas bei galimybes.

http://www.skaitymometai.lt/


Skaitymai žemaitiškai
Kaip ir kasmet, šiemet lapkritis pasitiko 

Skuodo skaitovus švente. Ir ne tik skuodiškius, 
bet ir skaitovus iš Klaipėdos, Palangos miestų, 
Telšių, Plungės, Rietavo miestų ir rajonų. Jie 
lapkričio 25 dieną susirinko į  Bartuvos 
progimnazijoje vykusį regioninį ŽEMAITIŠKAI 
SKAITANČIŲ konkursą, skirtą Simono 
Daukanto 223 - iosioms gimimo metinėms. Sodria
žemaičių tarme keturiose amžiaus grupėse 
klausytojus džiugino net keletą valandų.

   Mūsų gimnazijos II b klasės gimnazistę Perlą 
Šilinskaitę (mokytoja L. Ronkaitienė) lydėjo 

PUIKI SĖKMĖ - 10
- 12 klasių skaitovų
grupėje jai skirta
pirma vieta.
DŽIAUGIAMĖS ir
SVEIKINAME
PERLĄ!

Dalijamės patirtimi
Mūsų gimnazijoje 2016 m. lapkričio  10dieną vyko antroji metodinė - praktinė konferencija  „Vertinimas 

ugdant“.  Joje dalyvavo užsiregistravę regiono ugdymo įstaigų atstovai iš Klaipėdos „Varpo“ gimnazijos, Skuodo raj. Šačių 
pagrindinės mokyklos, Skuodo Bartuvos progimnazijos, Skuodo raj. Ylakių gimnazijos, Skuodo raj. Mosėdžio gimnazijos, 

Kretingos raj. Vydmantų gimnazijos, 
Mažeikių Merkelio Račkausko 
gimnazijos, iš Skuodo rajono Lenkimų 
Simono Daukanto mokyklos - 
daugiafunkcio centro. 

Lektoriai: Julija Glinskytė - 
Ladygienė ir Skuodo Pranciškaus 
Žadeikio gimnazijos mokytojai, svečiai 
iš regiono mokyklų.

Dalyvius pasveikino gimnazistai, pasakydami daug 
filosofinių pamąstymų apie tiesą, laiką ir tylą. Kompoziciją 
paruošė vyr. mokytoja D.Butkienė. Po to dalyvius sveikino ir 
sėkmingo darbo linkėjo gimnazijos direktorė G. Skarienė. 
Naujų minčių, naujų metodų, geriausių mokslo žinių linkėjo 
Skuodo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 
vedėja A. Jasienė. Buvo perskaityta 14 pranešimų

. Konferencijos „ Vertinimas ugdant“ 
metu susirinkusieji turėjo galimybę ne 
tik paklausyti pranešimų, bet ir
 padiskutuoti apie vertinimo reikšmę ir 
formas bei padaryti išsamias išvadas, 
jog vertinimas padeda pamatuoti 
pažangą, diferencijuoti mokinius 
ugdymo procese , juos vertinti klasės 
veiklose ir kt. Konferencijos dalyviai 
pasidalijo gerąja patirtimi, pasisėmė 
naujų idėjų aktualiais vertinimo 
klausimais.

 Moderuotojos J. Kubilienė ir I. 
Nomgaudienė pasidžiaugė, jog 

konferencija buvo naudinga, įdomi, o pranešėjai – atsakingai 
pasirengę. Mūsų gimnazijos direktorė G. Skarienė palinkėjo 
visiems sėkmingo darbo, naujų ieškojimų. Juk pasak lektorės J.
Glinskytės - Ladygienės, ką naujo darome, tai turi būti sparnai.

 Lietuvių kalbos mokytoja Bronė Tamošauskienė 
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