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Mokinių mokslinė konferencija „Vietovardžiai“ 

(skirta Vietovardžių metams paminėti)

5-6 klasių mokiniai dalyvavo mokyklos

mokslinėje konferencijoje „Mūsų vietovardžiai“.

Mokiniai paruošė pranešimus apie miestų, kaimų,

upių, ežerų vardų kilmę. Penktokai pranešimus

iliustravo piešiniais, šeštokai informacinių

technologijų pagalba parengė skaidres apie įvairius

Lietuvos regionus. Konferencijos dalyvius

pralinksmino pranešimai apie juokingus, keistus

vietovardžius. Įdomu buvo klausytis ir pasisakymų

apie vietovardžius, kurių pavadinimų kilmė siejama

su grybų pavadinimais.



Kūryba

Urtė Saunoriūtė, 6a kl.

Paukščio plunksna

Į ranką nukrito paukščio plunksna.

Ją palietusi įsigijau sparnus.

Pūstelėjo vėjo gūsis.

Kartu su paukščiais pakilau į dangų,

Klajojau tarp debesų, 

Klausiausi vėjo ošimo.

Nenoriu prabusti iš sapno.

Denisas Dabulskis, 5a kl.

Pavasaris

Vieną gražų pavasario rytą

Pražydo snieguolė.

Saulės spinduliai šildė jos žiedus, 

Vėjelis kedeno lapus.

Triukšmingai ėmė giedoti 

paukštis.

Medžiai, įmerkę šakas vandenin, 

Siūbavo.

Dainas sau ir man niūniavo.

.

Lukas Kubrak, 6a kl.

Be pavadinimo 

Pro langą

Baltoj erdvėj

didelė varna

Skraido,

suka ratus

Ir  paišo

ženklus,

Kuriuos aš skaitau.

Andrius Andriulionis, 6a kl.

Tas jausmas

Mokausi nuolankumo, 

Kai piktas būnu, 

Kai nepavyksta.

Kas man nutinka, 

Kad būnu egoistas?

Visi aplinkui liūdi.

Stengiuosi pasikeisti.

Stengsiuosi nenuvilti pats savęs –

Juk dar jaunas.

Deimantė Vyšniauskaitė, 8a kl.

Audringas vėjas

Stebėjau tamsią pavasario naktį.

Dar skaisčiai šviečia mėnulis.

Bet ima kristi lietaus lašai, 

Lietaus lašai – į jūrą.

Klausiausi, kaip ošia medžiai.

Lankstosi šakos, lenkiasi į  visas puses.

Sūpynės pačios supasi.

Nė vieno žmogaus.

Tik aš. 

Poezija

Elzbieta Kauliūtė, 7a klasė

Bijau

Kurį laiką buvau gera.

Daug kalbėjau ir juokiausi. 

Tik kartą kažkas nutiko...

Toks jausmas, jog kažkas įjungė 

„off“ mygtuką.

Ir viskas, kas liko, 

Tai tik tuštuma mano galvoje.

Kasdien aš krentu vis giliau ir giliau.

Bijau... Bijau, jog vieną dieną

Nesugebėsiu sugrįžti.



Kūryba

Maisto piramidė

Kartą vienoje piramidėje gyveno vaisiai, daržovės, riebalai, pieno produktai, įvairiausios mėsos ir saldumynai.

Kiekvienas iš jų manė, kad žmonėms yra patys naudingiausi, skaniausi ir reikalingiausi.

Iš pradžių visi gyveno draugiškai, buvo lygūs. Bet vieną vakarą piramidės gyventojai susirinko pas Kvietį ir prisigėrė

Beržo sulčių. Tada prasidėjo maištingos kalbos. Gyventojai suprato, kad piramidėje nėra teisybės: čia karaliauja

saldumynai ir riebalai, o daržovės, vaisiai ir angliavandeniai yra nustumti į šoną. Nuskriaustieji, susirinkę į centrinę

būstinę, nutarė, kad reikia pakeisti strategines pozicijas. Bet ko griebtis? Mąstė, mąstė ir sumąstė – reikia paskambinti į

Sveikatos apsaugos ministeriją. Taip ir padarė.

Numerį surinko neseniai išvirtas Kiaušinis.

-Alio. Ar girdite? – paklausė Ridikas.

-Ką sako? – nekantraudama paklausė Skumbrė.

-Dar neatsiliepė, - paaiškino Ridikas.

-Įjunk garsiakalbį, - paprašė Kiaušinis.

-Sveiki, - pagaliau atsiliepė Karamelė, kuri Sveikatos ministerijoje dirbo sekretore. – Kuo galiu padėti?

-Skambina Sveikuolių draugijos nariai. Mums atrodo, kad tarp piramidės gyventojų yra daug neteisybės. Mums kenkia 

Saldumynų partija.

-Atsiprašome, bet padėti negalime. Ministras Cukrus dabar užsiėmęs. Be to, nieko pakeisti negalime, pakeitimai – ilgas ir 

sunkus procesas, būtina specialistų komanda, kuri galėtų tirti, apskaičiuoti, kokia dozė reikalinga žmogui, kad jis būtų 

sveikas. Malonu, kad skambinote.

-Bet!- suriko net įraudęs Ridikas. – Taip dirbdami jūs kenkiate žmonėms!

Tačiau telefoną sekretorė jau buvo padėjusi ir negirdėjo Ridiko šūksnio.

-Patys keiskime pasaulį!- pasiūlė Kiaušinis.

-Teisybę sakai, - pritarė jam visi susirinkusieji.

Daržovės, vaisiai, paukštiena, veršiena pasiskirstė į frakcijas ir svarstė, kokį reikėtų pasiekti lygmenį. Po ilgų 

ginčų buvo sukurta nauja Maisto piramidė. 

Dar ir šiandien žmonės ja naudojasi. O tie, kurie sveikai maitinasi, ilgai ir laimingai gyvena.

Lukas Kubrak, 6a kl. 



Sveikatos sargybiniai

Emilija karščiavo jau tris dienas. Mergaitė gulėjo lovoje ir gėrė gydytojo nurodytus vaistus. Ji negalėjo išeiti

padūkti su draugais į kiemą, jai net nesinorėjo žaisti kompiuteriu ir telefonu. Mama nusprendė dukrelę palepinti – nutarė

nupirkti saldumynų. Palikusi miegančią Emiliją, išėjo į parduotuvę.

Namuose buvusios daržovės, išgirdusios, ką sumanė mama, išsigando. Kaip paaiškinti suaugusiam žmogui, kad

saldumynai negydo – tik kenkia?! Reikia valgyti sveiką maistą! Daržovės nutarė išsirinkti komandos vadą – išminčių, kuris

padėtų sukurti planą, ką reikėtų daryti, kad Emilija greičiau pasveiktų.

-Siūlau vadu išrinkti Ridiką, - pasakė gražuolė Morka.

-Aš už tai! – patenkintas suriko Ridikas. - Juk žmonės sako: „Esu sveikas kaip ridikas“. Vadinasi, galite rinkti mane.

-Ne. Geriau tu, Ridikėli, būk mūsų išminčius, o mums tegu vadovauja Morka. Ji tikrai stiprina žmonių sveikatą, - pasakė net

paraudęs Pomidoras.

-Sutinkame!- pritarė Pomidorui visos daržovės.

-Mes jungiamės prie jūsų – norime, kad Emilija greičiau pasveiktų! – sušuko namuose buvę vaisiai ir išsirikiavo šalia daržovių.

-Dabar mūsų visa piramidė, - patenkinta pasakė Morka. – Galiu tokiai puikiai armijai ir vadovauti.

Tuo metu namo grįžo mama. Ji kambaryje, kur miegojo Emilija, padėjo nupirktus skanumynus: čia buvo ir ledinukų, ir

šokolado, ir dar nematytų blizgančiais popieriukais saldainių. Mama net nepastebėjo, kad daržovės ir vaisiai ruošiasi kovai su

saldumynais – žmonės, deja, ne viską mato.

Vienoje pusėje išsirikiavo armija su Morka priešakyje, kitoje – saldumynai. Pomidoras su Obuoliu  nustūmė šokolado 

plytelę ir įgrūdo ją į stalčių. Morka nugalėjo ledinuką, saldainius įveikė Ridikas su Kriauše. Visi saldumynai atsidūrė tamsiame

spintelės stalčiuje. 

- Emilija, pabusk! – sukužėjo mergaitei į ausį Morka.

-Prabusk, - pritarė jai visa sveikuolių kariuomenė.

Atsimerkusi Emilija pamatė ant spintelės į pintinėlę sudėtus vaisius ir daržoves. Prisiminė, kad mokykloje sakė, 

jog reikia sveikai maitintis. „Gal daržovės ir vaisiai padės man greičiau įveikti ligą? – pagalvojo mergaitė ir atsikando morkos. -

Sapnavau, kaip jie visi dėl manęs kovoja su sveikatos kenkėjais“.

-Nevalgai saldumynų? – nustebusi paklausė mama. – Parnešiau iš parduotuvės.

-Aš, mamyte, noriu greičiau pasveikti. Daržovės ir vaisiai man padės. Jie yra tarsi mūsų sveikatos sargybiniai.

-Tu teisi, dukrele. Ne saldainiai gydo, - pritarė Emilijai mama.

Mergaitė greitai išgijo. Ji vėl galėjo susitikti su draugais ir žaisti kieme. 

KūrybaMilda Kaluzevičiūtė, 5a kl. 



Kūryba.

Einius Budginas, 8a kl.

Tu turėjai nuopuolių

Daugel kartų tu parklupai, 

Bet tris kartus tu nukritai.

Puolei ir puolei tu vis dažniau,

Bet ir kilai vis aukščiau.

Ant šios žemės tavo kraujas buvo lietas

Tiek kartų, kiek šiam pasauly smėlio yra.

Bet tris kartus tu puolei,

Ir užmiršti šito nevalia. 

Pirmą sykį tu kritai

Labai seniai.

Bet tau, jaunai tokiai, 

Smūgis didis tada buvo. 

Kai antrą sykį  kritai tu, 

Pasaulis keitėsi į naują amžių.

Ir tai pakeitė tave labai, 

Sukėlė trečią nuopuolį siaubingą.

Poezija

Trečias nuopuolis didžiausias buvo.

Ir tu žinojai, ką darai.

Kiekvienas sužeidimas, kurį turėjai tu,

Keitė pasaulį ir jo ateitį.

Puolei tu daug kartų,

Bet tris kartus tu tiesiog kritai

Žemai, labai žemai.

Daugelį nuopuolių turėjai, 

Bet dabar tu atsitiesei, pakilai.



Gera širdis

Pasaka

Visai neseniai, kai skraidė balandžiai ir varnos, ne už 9 jūrų, o čia pat, kur tu esi, gyveno maža

mergaitė, vardu Arija. Jos akys buvo mėlynos it jūra, plaukai juodi, garbanoti.

Vieną gražią dieną Arija ėjo į parduotuvę. Pakelėje ji pamatė gražią geltonplaukę mergaitę. Ji

vilkėjo margą suknelę, o rankoje laikė raudoną skrybėlę. Nepažįstamoji dairėsi aplink, stebėjo

praeivius. Kiek palūkuriavusi ji užsidėjo raudoną skrybėlę ant galvos. Ir tada laikas sustojo. Viskas

papilkėjo: medžiai, dangus, saulė. Žmonių veiduose išnyko šypsenos. Tik Arija nepasikeitė, neišblėso

jos mėlynų akių spalva. Mergaitė suprato, kad nepažįstamoji moka kerėti.

-Ką tu padarei,? – paklausė ji geltonplaukės.- Kodėl tu nori pakenkti pasauliui? Juk dabar visur pilka,

neįdomu.

-Pasaulis yra blogas. Taip man sakė kerėtojai, pas kuriuos mokausi. Kažkodėl burtai tavęs neveikia.

Gal tu esi mano sielos sesuo?

-Jeigu aš esu tavo sielos sesuo, tu turi kurti gėrį, o ne blogį, - pasakė Arija.- Tada ir tu būsi laiminga, ir

aš, ir mus supantys žmonės.

-Tu teisi. Man irgi nepatinka pilkas pasaulis. Kurkime abi gėrį ir grožį.

Geltonplaukė nusiėmė nuo galvos raudoną skrybėlę, ir pasaulyje vėl atsirado spalvų, vėl

ėmė judėti laikrodžių rodyklės.

Abi mergaitės buvo geros širdies, jos nusprendė raudoną skrybėlę taip paslėpti, kad niekas,

net burtininkai, jos nesurastų.

. KūrybaLiepa Šilgalytė, 5a kl.



Kūryba.

Rokas Pleikys, 5a kl.

Eilėraštis – pasaka

Buvo kartą trys nykštukai –

Visi padykę.

Vienas sako - aš labiausiai padykęs!

Kiti du sako – mes labiausiai padykę!

Ir jie sugalvojo misiją –

Sudėtingiausią pasaulio misiją-

Nueiti pas raganą

Ir nukirpti jos plaukų sruogą.

Be abejo, tai sudėtingiausia 

pasaulio misija!

Ir išėjo pirmas. 

Grįžo pavirtęs avinu.

Išėjo antras - jaučiu pavirto.

Trečias išėjo –

Nukirpo savo plaukų sruogą. 

Ligi šiol  laimingas.

Poezija

Rūta Jetulevičiūtė, 6a kl.

Laikas

Laikrodis tiksi.

Sekundės.

Čia tiksi sekundės.

Pasaulyje tiksi.

Sekundės.

Eina laikas.

Laikrodis dūžta. 

Laikas toliau eina.

Sudūžta visi pasaulio laikrodžiai.

Laikas toliau eina.

Sekundės, minutės, valandos.

Niekada nesibaigia.



Kūryba
Mokinių sakmės

Lukas Kubrak, 6a kl.

Senamiesčio paslaptys

Senamiestis naktį yra pilnas paslapčių. Čia gyvena daug vaiduoklių. Juos galima pamatyti, reikia tik labai

norėti.

Jeigu antrą valandą nakties nueitumėte prie burlaivio „Meridianas“, sušuktumėte slaptažodį (aš jo dabar jums

neatskleisiu), staiga išvystumėte daug žmonių. Tai ne šiaip žmonės, jie yra atsiradę iš ugnies. Išvystumėte ir Neringą

(taip, tą pačią, kuri iš smėlio prie jūros supylė neriją). Beje, ji į Klaipėdą ir atnešė „Meridianą“. Milžinės rankose laivai

atrodo kaip žaisliukai.

Nuėję į senamiesčio centrą, pastebėtumėte prašmatnią karietą. Ji sustos, iš jos išlips karalienė Luizė. Su ja ir

šmėklomis jūs nebendraukite, nes visi ugniniai vaiduokliai yra pavojingi.

Beje, skulptoriaus sukurta šmėklos skulptūra (ją galite surasti prie tiltelio, netoli piliavietės) irgi atgyja. Ji gaudo

žmones, kelia mirtiną pavojų, tad neįkliūkite. Jeigu šmėklą apšviesite, ji virs metalo gabalu. Ji tada skleis šaltį, ir jūsų

gyvybė bus išsaugota.

Penktą ryto ugniniai vaiduokliai išnyksta. Jeigu negalėsite nurimti, išgerkite raminančios arbatos, atsigulkite į

lovą ir pasistenkite užmigti. Kai prabusite, viskas atrodys lyg sapnas.

Vytaras Arnašius, 6a kl.

Vaiduoklių laivas

Netoli Klaipėdos, jūroje, yra nuskendęs laivas. Jis yra apaugęs maurais, visas sutrešęs. Dvyliktą nakties laivas

išlenda iš vandens: iš pradžių iškyla stiebai, po to - visas korpusas. Laivo šonai dumblėti, pavadinimas

neįskaitomas.

Sakoma, kad tas, kuris atspės laivo-vaiduoklio pavadinimą, bus apdovanotas turtais, kurie saugomi kapitono

kajutėje. Tačiau jeigu jūs pavadinimo neatspėsite 3 kartus, laivo įgula nusitemps jus į jūros gelmes. Jūs tapsite

laivo-vaiduoklio gyventoju ir niekada nebegrįšite namo.

Dar šnekama, kad laivas naktimis vaidensis tol, kol bus atspėtas jo pavadinimas. Bet kas tas drąsuolis,

kuris nepabūgs rizikuoti savo gyvybe? Gal jūs? Šiąnakt ir pabandykite.



Kūryba
Mokinių sakmės

Ayda Kėdavičiūtė, 6a kl.

Jono kalnelis

Iš pradžių prie Dangės nieko nebuvo. Buvo tik lygumos. Visi žmonės svajojo turėti apylinkėje nors nedidelį

kalnelį.

Vieną naktį gyventojus pažadino šviesos blyksniai. Tačiau niekas nesiryžo eiti pasižiūrėti, kas darosi prie

upės. Kiek pastovėję prie langų, nutarė eiti miegoti. Tik vienai moteriškei buvo smalsu. Kas čia vyksta, kas darosi? Ji

nusprendė paslapčia nusėlinti prie Dangės.

Netoli upės ji pamatė milžiną. Tai buvo tas pats milžinas, kuris gyveno pasakų knygose. Jo vardas buvo Jonas.

Milžinas nagais kasė žemę, ją krėtė į kibirus ir nešė į atokesnę vietą, vertė į krūvą ir formavo kalną. Jonas dirbo net

suprakaitavęs. Iškasė didžiulę duobę, į tą duobę prisisunkė daug vandens.

Milžinas pastebėjo moterį.

- Matau, mane seki. Ar tu geros širdies moteris? – paklausė jis.

- Geros.

- Tada neišduok paslapties, nesakyk, iš kur atsirado kalnas. Jeigu pasakysi, kad aš

supyliau, kalnas išnyks. Žmonės matys tik lygumas.

- Nesakysiu, - pažadėjo moteris.- Tik leisk kalną vadinti tavo vardu.

Milžinas sutiko.

Nuo to laiko lygumų vietoje supiltas kalnas vadinamas Jono kalneliu.

Augustė Varkalytė, 6a kl.

Karalienė Luizė

Senamiestis nušvinta balta šviesa, nieko nebesimato. Nebegali bėgti. Atrodo, kad esi kitame mieste, kitame

pasaulyje. Viskas pasikeičia, tarsi grįžta į senovę. Keista, bet labai gražu ir įdomu.

Ir tada pamatai karietą. Joje sėdi labai graži moteris. Ant karietos durelių parašyta „Karalienė Luizė“.

Priklaupi, kaip ir dera, prieš karalienę. Ji grakščiai išlipa iš karietos, nusišypso, pasisveikina nesuprantama kalba. Ji tau

įteikia dėžutę. Bet vos ją paimi į rankas, dovana pranyksta. Karalienė taip pat. Paskui vėl ją išvysti – sėdi ant suolelio.

Puošni suknelė driekiasi iki žemės. Žinau, jeigu paliesčiau, karalienė vėl dingtų, virstų šmėkla.

Jeigu netiki, kad naktį gali sutikti karalienę, sulauk baltos baltos šviesos. Tada ir išvysi riedančią senamiesčiu

karietą su karališkais ženklais.



Kūryba
Mokinių sakmės

Povilas Klimauskas, 6a kl.

Laivo „Meridianas“ vaiduoklis

Seniai seniai, kai laivas „Meridianas“ dar plaukiojo

jūra, gyveno toks žvejus. Jis buvo neturtingas, sunkiai vertėsi. Kai

„Meridianas“ nustojo plaukioti, gyventojai paprašė žvejo Dangės

upėje prie krantinės pritvirtinti burlaivį. Bet atsitiko taip, kad ir

laivas, ir žvejys nuskendo.

Praėjo 100 metų. „Meridianas“ buvo iškeltas į paviršių.

Nuo to laiko burlaivyje pradėjo vaidentis. Vaikščiojantys po laivą

jaučia, kaip kažkas jiems bando pakišti koją, girdi, kaip daužomi

vamzdžiai. Manoma, kad čia tas nuskendęs žvejys bando atkreipti į

save dėmesį. Jis nori atgimti iš naujo.

Žvejui gali padėti tik tyros širdies žmogus. Jis turi nueiti į

Teatro aikštę trečią valandą nakties, 6 kartus sušukti: „Jūra!”. Po to

reikia 3 kartus apsisukti ir per kairįjį petį mesti akmenį. Tada

žvejys vėl atgims. Jis bus labai turtingas, nes žinos, kur paslėpti

jūros lobiai.

Bet kur rasti tyros širdies žmogų? Gal jūs pažįstate?



Einius Budginas,8 kl.                                                                     Epistolinis rašinys „Parašyk laišką apie savo didvyrį“

Labas, Dainiau!

Turbūt nustebai gavęs mano laišką. Manau, kad bendravimas laiškais padės mums geriau suprasti vienas

kitą. Esame broliai. Tarp mūsų tik metų skirtumas. Mudu jau paaugliai ir kartais prikrečiame kvailysčių, bet Tau aš

visada liksiu vyresniuoju broliu, būtent todėl turiu šiokią tokią nerašytą teisę Tau duoti patarimų (įsivaizduoju, kaip

dabar purkštauji). Pasaulis, deja, jau nebeatrodo pasakiškas. Kitomis akimis žiūrime į tai, kas dedasi mūsų mieste,

šalyje, Europoje ar kur nors Afrikoje. Mudu pradedame suvokti, kad gyvenimas yra sudėtingas dalykas, tad būtina

apsispręsti, kokiu keliu eisime. Mielas Dainiau, turbūt mums abiem reikėtų iš naujo apgalvoti, kas galėtų būti mudviejų

didvyris, kieno pavyzdžiu galėtume sekti.

Taigi jau tikriausiai supratai, apie ką rašysiu laiške! Be abejo, apie didvyrius. Bet kas yra didvyris? Bandysiu

išsakyti savo nuomonę. Dažniausiai didvyriais vadiname tokius žmones, kurie yra atlikę žygdarbių tautos ar žmonijos

labui. Apie jų nuveiktus darbus žino tiek mažas, tiek didelis, apie juos rašoma vadovėliuose, apie juos kuriami filmai.

Tačiau didvyriais gali būti ir paprasti žmonės. Jie gyvena kasdienį gyvenimą, būna šalia mūsų, mes jų net nepastebime.

Bet, atsitikus nelaimei, ištikus bėdai, jie pasielgia kaip tikri didvyriai –nekreipdami dėmesio į tai, kad jiems patiems

gresia pavojus gyvybei, išgelbsti skęstančius, išneša iš degančio namo vaikus. Tokie žmonės yra pagerbiami ir

apdovanojami už drąsą. Dainiau, Tu turbūt sutiksi, kad visus didvyrius vienija viena savybė - jie yra ypatingi žmonės.

Jais didžiuojamės, jais norime sekti, jų skelbiamos vertybės yra mums brangios ir artimos.

Mielas broli, ilgai galvojau, kas galėtų būti mano didvyriu. Perskaičiau nemažai straipsnių ir knygų apie neeilines

asmenybes. Atsakymą suradau visai netikėtai. Tu juk žinai, kad 2018 metai mūsų šaliai buvo labai svarbūs – minėjome

atkurtos Lietuvos šimtmetį. 1918 metais vasario 16 dieną buvo pasirašytas Lietuvos Nepriklausomybės Aktas.

Domėjausi asmenybėmis, kurios vedė mūsų tautą į laisvę. Beveik visų jų gyvenimas, veikla galėtų būti mums

pavyzdžiu. Turbūt nustebinsiu Tave, įvardindamas savo didvyrį – signatarą Joną Basanavičių. Jis savo išvaizda visai

neprimena didvyrio – atvirkščiai, nuotraukose dažniausiai jį matome jau seną, pražilusį. Bet didvyriu nebūtinai būna

raumeningas, atletiškas, kokių nors antgamtiškų savybių turintis žmogus. Mane žavi visa Jono Basanavičiaus veikla, jo

ilgas nueitas gyvenimas (gimė 1851 m. – mirė 1927 m.) buvo sudėtingas. Aš dar kartą įsitikinau, kad didvyriai

dažniausiai gimsta paprastose šeimose - ūkininkų vaikas atkakliai siekė mokslo, tapo tautos vedliu. Jis buvo garsus

mokslininkas, daktaras, žymus visuomenės veikėjas.



Priminsiu Tau, Dainiau, keletą faktų iš Jono Basanavičiaus biografijos. Baigęs Marijampolės gimnaziją, studijavo

Maskvos universitete. Vėliau jį likimas nubloškė į Bulgariją, kurį laiką buvo Lom Palankos ligoninės direktorius, gydė

žmones, pelnė vietinių gyventojų simpatijas, sugebėjo įtikinti bulgarus pas jį gydytis, nes ligi tol žmonės ligoninės

vengdavo, eidavo ten tik numirti, paskui dirbo Varnoje, rūpinosi sanitarine miesto būkle, buvo net priėmęs Bulgarijos

pilietybę. Varnos Medicinos istorijos muziejuje yra ekspozicija, skirta Jonui Basanavičiui. Bulgarijoje yra gatvių, pavadintų

jo vardu. Jeigu žvelgtume iš šių dienų perspektyvos, matytume mūsų signatarą kaip Europos Sąjungos pilietį.

Gyvendamas svetur, jis niekada neužmiršo savo tėvynės. Dar studijuodamas rūpinosi, kad būtų panaikintas draudimas

lietuvių spaudai (primenu Tau, kad carinė Rusija draudė spausdinti lietuviškas knygas lotyniškomis raidėmis). Jonas

Basanavičius buvo pirmasis lietuviško laikraščio „Aušra“ redaktorius. Prahoje su bendradarbiais parengė spaudai pirmąjį

„Aušros“ numerį, parašė prakalbą - Lietuvos tautos atgimimo manifestą. Jo akiratis buvo platus – domėjosi istorija,

archeologija, kalbotyra, rinko pasakas, dainas, išleido tautosakos rinkinių, organizavo labdaringas veiklas. Jam viskas

rūpėjo, tačiau labiausiai – Lietuvos likimas. Jis buvo nepaprastai darbštus, praktiškas, bet praktiškumas netrukdė svajoti.

Didžiausia jo svajonė buvo nepriklausomybė, jis buvo įsitikinęs, kad visos tautos turi teisę būti laisvos.

Išgyvenęs pasikėsinimą, žmonos mirtį, netekęs sveikatos, jis nepalūžo, tęsė savo veiklą. 1905 m. grįžo į Lietuvą. Ir čia

jis dirbo negailėdamas jėgų. Dainiau, galima sakyti, kad Jonas Basanavičius išgelbėjo Gedimino pilies bokštą, nes drauge

su kitais inteligentais pasipriešino caro valdininkams, kai šie norėjo bokštą paversti vandentiekio sistemos dalimi. 1918

metais vasario 16 dieną išsipildė mūsų patriarcho svajonė – jam būnant Lietuvos Tarybos pirmininku, buvo paskelbta šalies

nepriklausomybė, jis pirmasis pasirašė Nepriklausomybės aktą.

Taigi, Dainiau, manau, kad Jonas Basanavičius nusipelnė didvyrio vardo, nes jo gyvenimas man yra pavyzdys. Reikia

sugebėti savo veikla apimti daugelį sričių, dirbti tėvynės labui. Jis buvo vedlys, parodęs tautai, ko siekti. Man irgi rūpi tauta.

Tokie žmonės moko atkakliai siekti svajonės. Jonas Basanavičius įrodė, kad kantrus darbas, nuoseklus ėjimas tikslo link

padeda išsipildyti bet kokiai svajonei.

Mielas, broli, tikiuosi, ir Tu turi savo didvyrį. Būtų įdomu sužinoti, kas jis. Gal gyvena šalia mūsų, o gal yra visam

pasauliui gerai žinoma asmenybė? Parašyk! Nekantraudamas laukiu!

Tavo vyresnysis brolis Einius



Projektai

Konferencija „Pasivaikščiokime kartu su S. Daukantu“

S. Daukantas savo veikalais skatino tautiečius didžiuotis

garbinga šalies istorija, branginti lietuvišką žodį. Šio didžio

žmogaus nuopelnai Lietuvai ir buvo aptarti mokinių mokslinėje

konferencijoje „Pasivaikščiokime kartu su S. Daukantu“.

8a klasės mokiniai paruošė pranešimus apie

daugialypę mūsų tautos švietėjo veiklą. Susirinkusieji į

konferenciją sužinojo, kad S. Daukantas buvo ne tik istorikas,

bet ir tautosakos puoselėtojas, naujadarų kūrėjas, jo

kūriniuose randama nemažai beletristinių elementų: žmogaus

portreto vaizdavimų, gamtos aprašymų. Mokiniai teigė, kad

rašytojo mintys aktualios ir šiais laikais.

Citatų iš S. Daukanto veikalų iliustracijos ( 8 klasės mokinių darbai)



Citatų iš S. Daukanto veikalų iliustracijos ( 8 klasės mokinių darbai) Kūryba



Regioninis filmukų konkursas „10 dalykų, kurių nedera daryti“

Mūsų mokykla – mokinių filmukų konkurso „10 dalykų, kurių

nedera daryti“ sumanytoja. Šio konkurso tikslas – skatinti mokinių

domėjimąsi etiketu, kino kūrimu, ugdyti mokinių kūrybiškumą,

bendradarbiavimą ir saviraišką. Konkurse dalyvavo 8 mokyklos. Džiugu,

kad sulaukėme svečių net iš Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos.

Žiuri komisija mūsų mokyklai skyrė Kūrybiškiausio filmuko

nominaciją. Filmuką „10 dalykų, kurių nedera daryti naudojantis telefonu“

sukūrė 7 klasės mokinių komanda (mokytoja Raimonda Kubilienė).

Viliamės, jog konkursas taps tradiciniu, nes įsitikinome, kad

daugelyje mokyklų yra nemažai kuriančių ir iniciatyvių mokinių.

.

Projektai

Popietė „Kūryba augina sparnus“

Kiekvieną pavasarį mūsų mokyklos literatai

„Poezijos paukštę“ pasitinka skaitydami savo kūrybą.

Šiais metais nuspręsta pristatyti ne tik mokinių sukurtą

poeziją, bet ir prozą. Skaitymams pasirinkta netradicinė

erdvė – mokyklos skveras.

Visi dalyviai įsitikino, kad mokinių kūrybos spektras

gana platus. Stebino žanrų įvairovė: miniatiūros, sakmės,

tradicinės ir netradicinės eilės. Skambėjo ir jaunųjų

dainininkų atliekamos dainos. Sulaukta svečių iš

Gedminų progimnazijos.

http://sauletekiskl.lt/archives/7576


Projektai

Eisena už Žemės ateitį

Klimato kaita yra viena iš svarbiausių šių

dienų problemų, tačiau politikai jokių veiksmų

nesiima. Gegužės 24 d. ,,Fridays for future”

judėjimo organizuota eisena buvo siekiama

paskatinti politikus imtis ryžtingų veiksmų ir

priemonių, kurios padėtų reguliuoti

temperatūrą, nes nuo atšilimo jau dabar kenčia

visas mus supantis pasaulis. Džiugu, kad

eisenoje dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.

1-4 kasių konkursas „Draugauju su knyga“

Leidėjai: Klaipėdos „Saulėtekio“ progimnazijos literatų būrelis

http://sauletekiskl.lt/archives/7029

