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LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE

PAraštė

IŠMOKS
Pirmokė, gavusi Pirmokų pasą,
verkia. Paklausta kodėl, aiškina:
- Aš nemoku skaityti...
DŽIUNGLĖS
Prasideda trečia pamoka. Nėra
vieno mokinio. Mokytoja jį randa
mokyklos kavinėje.
- Kur tu buvai? Jau pamoka.
- Džiunglėse, - atsako pirmokas ir
parodo į mokyklos Žiemos sodą.
IŠMANIEJI
Septintokų rusų kalbos žinios:
luku – lėktuvas, tuku – traukinys,
lužat – laivas, volt – valtis.
MENIU 1
Grįžęs iš mokyklos pirmokas
giriasi, kad valgė dešrelę. Mama
klausia, kas dar buvo valgyti.
- Na, paukštis, tas, kur būna suvyniotas į kopūstą.
JEI NETURI
Mokinukė verkia, kad pasiilgo tėtės. Mokytoja ramina:
- Aš irgi pasiilgau tėtės, bet neverkiu. Kaip atrodyčiau, jei verkčiau?
- Negražiai, - sako mergaitė.
Kita iš klasės šūktelėjo:
- Jei neturi nei mamos, nei tėtės,
esi našlė.
NUSI...
Šeštoko Arnoldo naujadarai: „Surimau, sudžigavo, nuvėjęs, dovanavai, nusidžiūgavau“.
RADIJAS
Pirmokas labai daug šneka per
pamokas. Mokytoja prašo liautis, o
mokinys atsako:
- Aš - radijas.
- Bet orų prognozės man taip ir
nepasakei.
TA
Mokinukė susistabdo savo auklėtoją ir prašo padėti surasti mokytoją.
- Kokią?
- Na, tą, tą... ginekologę.
- O kaip ji atrodo?
- Nežinau, ji nusivedė mano draugę.
- Gal psichologę.
- Gal...?
MENIU 2
Pirmokai giriasi:
- Mes valgykloje valgome rakamelines bandeles!
GREIČIAU
Pasaulio pažinimo pamoka.
Gandras parašė laišką vaikams,
prašo nupiešti žiemą, kurios jis niekada nematė.
Visi vaikai piešia žiemą, o Emilis
piešia vasarą.
Mokytoja klausia;
- Kodėl tu pieši vasarą?
- Noriu apgauti gandrą, kad greičiau parskristų.
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Draugų susitikimo šventė
Rugsėjo 2-ąją nuo pat ankstyvaus
ryto įkyriai niaukęsis dangus ir po to
be paliovos kritęs lietus neleido visai
mokyklai susitikti Iškilmių aikštėje,
todėl po šv. Mišių penktų – dešimtų
klasių mokiniams teko su auklėtojomis
ir auklėtojais bendrauti kabinetuose ir
tenkintis tik Pirmąja pamoka ir mokslo
metų pradžios nuotrauka.

Suklūstame širdimi, atsigręžę ilgai žiūrime ir pagaliau suvokiame: šis
Rugsėjis mums šitoje mokykloje jau
paskutinis, nors mes tik dešimtokai.
Su mokslo metų pradžia susirinkusius aktų salėje sveikino mokyklos direktorius Vitas Daniliauskas, rajono
meras Juozas Bertašius, Šakių parapijos šv. Jono Krikštytojo bažnyčios

Svarbiausi šios šventės dalyviai:
pirmokai ir dešimtokai, mokytojai ir pirmokų tėveliai – po Pirmosios pamokos rinkosi aktų salėje. Čia
pirmokus pirmą sykį mūsų mokykloje
vietoje dvyliktokų atvedę dešimtokai su
mažaisiais draugais skambiai pareiškė
esą mažiausi ir didžiausi mokiniai:
Ir berniukai, ir mergytės –
Linksmos, gražios kaip lėlytės –
Pirmą kartą sės į suolus
Pasiryžę būti uolūs.

klebonas Sigitas Matusevičius, mokyklos tėvų komiteto pirmininkė Brigita
Jokūbaitienė.
Šventės vedėjai Beatričė, Paulina,
Tautvydas ir Edvinas direktorių ir
kleboną pakvietė pirmokėliams įteikti
Lietuvos pirmokų pasus. Kiek daug
naujų veidų pamatėme! Kiekvienas vis
kitoks, nes pirmą kartą mokyklos istorijoje pirmųjų klasių net penkios! Ne veltui pirmokėliai sakė:
Prašom mus visur globoti

Atostogos Apsilankymas
stovykloje
gaisrinėje

Nuostabios tos vasaros atostogos! Jos šiltos, smagios, ilgos,
kupinos daugybės nuotykių ir įspūdžių. Tačiau fantastiškiausias vasaros atostogų laikas man tas, kurį
praleidau stovykloje.
English summer super camp – tai
tarptautinė anglų kalbos stovykla
Ventspilyje, Latvijos pajūryje. Čia
susirinko vaikai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Ukrainos, Baltarusijos
bei Rusijos. Visi stovyklautojai ir
vadovai tarpusavyje bendraudavome vien angliškai. Stovykloje
kasdien vykdavo anglų kalbos
pamokos. Net šeštadieniais ir sekmadieniais. Viena pamoka trukdavo keturias akademines valandas, t.y. net tris valandas. Tačiau
man jos labai patiko, nes niekada nebuvo nuobodu. Kiekvieną
pamoką mokėmės vis naują temą,
kalbėjome, juokavome, žaidėme
komandinius žaidimus.
Laisvalaikiu aš lankiau krepšinio,
tinklinio ir futbolo būrelius. Dalyvavau varžybose, kuriose laimėjau
diplomų ir prizų.
Popietes skyrėme pažintinei
veiklai : išvykoms į Užventės vaikų
parką, vandens atrakcionų parką,
eksursijoms po Ventspilį. Ventspilis pagrįstai vadinamas Latvijos gėlių sostine. Čia apžiūrėjome
vienintelį Latvijoje gėlių laikrodį,
unikalias gėlių skulptūras ir visame
mieste įrengtas gėlių piramides.
Smagu vaikštinėti akmenimis
grįstomis gatvelėmis ir klausytis
gidės pasakojimų.
Yra toks posakis:‚,Kartą paragavęs negali sustoti“. Taip nutiko ir
man. Taupau pinigus, kad ir kitais
metais galėčiau atostogauti šioje
stovykloje. Justas
Kažemėkaitis, 6c

Lapkričio 13 dieną 6 d klasė lankėsi Šakių gaisrinėje. Kai atvykome,
mus pasitiko vyresnysis inspektorius Rolandas Pavalkis. Jis papasakojo apie sunkų gaisrininkų darbą:
kaip greitai jie turi susiruošti kilus
gaisrui, todėl net miega su apranga,
kokio pasiruošimo reikia norint tapti
ugniagesiu, iš kokio miesto atsiliepiama, kai reikalinga pagalba, ir t.t.
Mes inspektoriui uždavėme ne vieną
klausimą, į kurį jis mielai atsakė.
Pasikalbėję keliavome į garažą.
Ten gaisrininkai parodė savo aprangas, kurios mums atrodė gan
keistai. Vienas mano bendraklasis
ją net apsivilko! Vėliau apžiūrėjome
gaisrinės automobilį ir kas yra jo
viduje. O ten buvo visko tikrai daug!
Apie kiekvieną daiktą gaisrininkai
išsamiai papasakojo: kam jis reikalingas ir kaip veikia. Mums net leido
pasėdėti toje mašinoje! Buvo išties
smagu.
Apžiūrėję garažą, keliavome į ugniagesių poilsio kambarius, virtuvę ir
treniruoklių salę. Smagiausia buvo,
kai ėjome čiuožti nusileidimo stulpu,
kuris veda į tą patį garažą, kuriame
jau buvome. Tiesa, leidosi ne visi,
bet tie, kurie tam ryžosi, buvo labai
patenkinti.
Atsisveikinę patraukėme mokyklos link ir džiaugėmės smagia viešnage.
Augustė Ižganaitytė, 6d

TOLERANCIJOS SAVAITĖ

KELIONĖS

Ir kasdien labiau tausoti:
Matot, esame mažiausi,
Būti žadame ilgiausiai.
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Vieną gražią dieną sugalvojome
pakeliauti. Susiradome internete labai gražią didelę pilį ir visi nutarėme,
kad važiuosime jos apžiūrėti.
Mūsų kelionė prasidėjo anksti
ryte, nes iki pilies reikėjo važiuoti
dvi valandas. Ne iš pirmo karto ją

.
verdene

“Verdenės” informacija
Vido Venslovaičio foto

radome, nes ne visus kelius žinojome, o Švedija – labai didelė
šalis.
Pagaliau mes Bohus pilyje.
Nusipirkome bilietus ir ėjome grožėtis vaizdais. Pirmiausia apžiūrėjome
kalėjimą, kuris yra po žeme. Ten
labai šalta ir ant sienų vien druska.
Tikriausiai ten laikydavo nusikaltusius karaliui žmones. Eidami toliau pamatėme bažnyčią. Ji buvo
lauke, tik mediniai suolai ir mažytis

Prabėgus šiai savaitei pakalbinome
pirmokus, kaip jie supranta šį žodį.
Tolerancija – tai gėlė: viduriukas geltonas, kotas žalias, lapai žali. Gėlė tokia,
kad vaikai būtų gražūs ir geri. (Deimantė
Petraitytė)
Tolerancija reiškia, kad žmogus yra
pagarbus, nuoširdus, padeda kitiems.
(Dominykas Palubinskas)
Tolerancija yra, kai žmogus kam nors
padeda. Kai pargriūna – pakelia. Linksmi žmonės tolerantiški. (Ugnė Vaitonytė)
Tolerancija - tai žmogus, kuris nesikeikia, nesimuša. Eidama namo sutikau

kryželis. Prisėdome ir pailsėję ėjome toliau. Pamatėme pilį, labai didelę, kelių aukštų, visą iš akmenų.
Visoje pilies teritorijoje laksto palaidos avytės. Tai man labai patiko,
aš galėjau jas paglostyti. Pro dideles
duris įėjome į pilies vidų. Įėję labai nustebome, nes viduje buvo dar
gražiau nei išorėje. Prisipažinsiu,
vaikščiodama po šią tvirtovę visą
laiką įsivaizdavau, kad ji yra mano,
o aš esu karalienė su pūsta suknele ir

tokį netolerantišką vaiką. Jis man nepatiko. (Beatričė Astrauskaitė)
Tolerancija yra tada, kai būni labai
geras, nesimuši, blogai nedarai. Toks
mano brolis. Jis dalijasi, eina kartu namo
iš mokyklos, apgina nuo kitų vaikų. Visi
mes geri: tėtė, mama, aš ir brolis. (Austėja
Undraitytė)
Tolerancija - būti geru, visiems padėti,
mylėti, draugauti. Mano mama labai gera,
kai grįžta iš darbo, apkabina ir klausia:
„Ar gerai sekėsi? Ar pavalgei?“, o kai
einu miegoti, pasako ,,Labanakt“. (Aistė
Umbrasaitė)

nuostabia karūna.
Ši šeimos kelionė labai patiko, kadangi pamačiau nuostabaus grožio
pilį, kurios niekada nepamiršiu. Deja,
smagūs dalykai baigiasi. Pasibaigė ir
mūsų kelionė, bet aš tikiuosi, kad ši
išvyka tikrai nebus paskutinė ir dar
galėsiu pamatyti daug senų pilių,
nuostabių vaizdų ir dar nuostabesnių
žmonių bei gyvūnėlių, kurie gyvena
Švedijoje.
Monika Kamaitytė, 6b
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Originalu, išradinga, profesionalu ir, be abejo, jausminga. Štai tokius atsiliepimus buvo galima
išgirsti apie jau 23-iąją „Varpo“ gimtadienio šventę „Grand balių”.
Pripažinkite, juk dažnas iš jūsų abejojo, ar „Varpas“ spės atsitiesti po
negailestingai smogusios mokyklų reformos ir pasiruošti savo šventei.
Daugeliui kilo klausimų, kas liks iš mūsų šauniosios dramos studijos ir ar
sugebės Vilija suburti komandą naujam startui. Ne veltui ir šventė buvo
pavadinta „(1)23 prie starto linijos“ - juk „Varpas“ šiais metais startavo
iš naujo. Aš, kaip gimnazistė, taip pat startavau iš naujo, todėl buvo labai gera vėl visiems kartu padirbėti su seniai matytais draugais, su sese,
kuri jau du mėnesius manęs nebemato mokyklos koridoriuose. Taigi, apie
viską iš pradžių...

Nemažas dėmesys buvo skirtas ir „Varpo“ menininkams - suvaidinta
ištrauka iš Sicilijoje rodyto antikinio spektaklio „Karys pagyrūnas“, pristatyta respublikoje II laipsnio diplomą laimėjusi kompozicija „Iš kur atsiranda
vaikai“ bei jau trečią sezoną startuojantis spektaklis “Moderatoriai“.
Nepamiršti ir šaunieji „Pynės“ šokėjai, sutikę papasakoti apie savo nuotykius Lenkijoje.

Susibūrusi nauja jungtinė dviejų mokyklų milžiniška jėga - „Varpo“
drama – pradėjo veikti. Šiemet mes stebinome ne tik unikaliais pasirodyScenelė keitė scenelę, tačiau kiekvieną kartą su liūdesiu prisimindamais, bet ir artistų amžiaus įvairove, „scenelių“ masiškumu. Per įspūdingą vome, jog po naujo starto mokykloje „neliko vietos“ dvyliktokams. Daug
pradžios šokį scenoje pasirodė daugiau nei 100 jaunųjų dramistų, o juk apmąstymų ir nostalgijos sukėlė dabar jau gimnazistais tapusių buvusių
„Varpo“ scena – ne „Žalgirio“ arena!
varpiečių malda Dievui, jog šis apšviestų Švietimo ministeriją ir ji padarytų
taip, kad dvyliktokas galėtų paimti už rankos pirmoką, kad mokytoja, kuri
pasitiko pirmoje klasėje, galėtų išlydėti ir dvyliktoje.

Ta pačia gaida nuskambėjo ir
mokytojų, vadovaujamų A.Grinkevičiaus, kompozicija. Kaip visada
originalūs buvo tėveliai, sugrįžę į
savo vaikystės metus bei bandę įsikūnyti į šiuolaikinį moksleivį.

Viso renginio metu žaismingai pristatėme mokyklos praeitų mokslo metų
pasiekimus ir laimėjimus. Scenoje pasirodė jaunieji artistai trečiokai, kurie
papasakojo apie pasisekimą konkurse „Spalvingiausia klasė“, nepamiršome
ir mokytojo A.Ulinsko komandos, kuri kaip ir kiekvienais metais skina laurus sporto varžybose.
Gera buvo vėl sugrįžti į „Varpą“,
nes kur bebūtum, ką bedarytum,
„Varpas“ vis tiek liks antrieji namai. Jo dvasios nesunaikins jokios reformos, jokie ministrai ir į
naują startą jis žengs pakelta galva.
Mes laimėjome! Su nauja pradžia,
MANO MOKYKLA!
Milda Antanaitytė
Fotografijos Vido Venslovaičio

Nuotraukos Vido Venslovaičio

.
verdene
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Mokytoja mums
kaip mama

Pats artimiausia žmogus – mama. Ji rūpinasi mumis, myli mus. Mamytei linksma, kai
mums sekasi, liūdna, kai mes nusiminę. Mabūsite pensininkė? mos diena būna gegužės mėnesį. Tada mes
D. B.: Žinoma. sveikiname mamytes, dovanojame joms savo darbelius. Tačiau mes turime dvi mamytes.
V.: Ką Jums reiš- Vieną namuose, kitą mokykloje. Juk mokytoja – irgi mama. Mes galime jai pasiskųsti, kai
kia mokytojų
kas nors nuskriaudžia, galime pasidžiaugti, kai pasisekė. Mokytojų diena - tokia pati šventė
diena?
kaip ir mamos diena. Tad kalbiname savo antrąsias mamytes.
D.B.: Tai puiki
diena.

MŪSŲ KELIONĖS
Fotografavo išvykos dalyviai

Verdenė: Kodėl Jūs pasirinkote
mokytojos profesiją?
2a klasės mokytoja Vitalija Venienė: Kai būname vaikai, daugelis
svajojame būti mokytojais. Aš svajojau ir tapau. Tai labai kūrybingas
darbas. Su vaikais labai smagu dirbti. Su jais linksma ir įdomu. Vaikai
suteikia daug emocijų, duoda įvairių
minčių.
V.: Kodėl pasirinkote vadovauti
tautinių šokių kolektyvui?
V.V.: Pradžioje man paskyrė šį
kolektyvą. Buvo linksma: vaikai
gerai šoko, buvo smagu žiūrėti į jų
šypsenas, girdėti, kaip visa salė ploja. Smagu klausytis žmonių, kai sako, kad labai gražus šokis. Malonu
girdėti ir vaikų klausimą: ,,Mokytoja, kada bus būrelis?“

V.: Kodėl pasirinkote šią profesiją?
1d klasės mokytoja Nijolė Ulinskienė: Kai buvau mokinė, mane
mokė labai geri mokytojai. Aš irgi
norėjau būti tokia gera, kaip ir jie.
V.: Kiek metų dirbate mokykloje?
N.U.: Labai nedaug. Tik 30 metų.
V.: Ką veikiate laisvalaikiu?
N.U.: Klausau muzikos, skaitau
knygas, galvoju apie savo mokinukus.
V.: Ar jūsų mokiniai išdykę?
N.U.: Yra visokių. Juk kaip smagu
iškrėsti kokią išdaigą, o paskui galvoti, ką čia padarius, kad mokytoja
nepyktų, kokį gerą darbą atlikti, kad
mokytoja būtų linksma.
Mokytojas kalbino
Deimantė D. (4 e), Justė G. (4 b),
Laura ir Miglė (4d)
Fotografijos V.Venslovaičio

Kaip gimsta sūris?
Spalio 14 d. mes su klase vykome į Ritinių kaimą. Išvykome labai
anksti ryte mokykliniu autobusiuku. Kai nuvažiavome, mus labai gražiai priėmė. Visi žiūrėjome,
kaip „gimsta“ sūris. Leido ir mums

spausti sūrį, mušti sviestą. Po to
žaidėme žaidimus, geros tetos
mums užminė mįslių, turėjome
paruošti vaidinimą. O smagiausia
buvo, kad mus pavaišino sūriu ir
arbata!
Emilija V., Augustė B.,
Klaudijus V., Karolis P., 2b

Mūsų klasė buvo išvykusi į Kauną

Verdenė: Ar Jums patinka dirbti
mokykloje?
1c klasės mokytoja Daina Bankauskienė: Mokykloje man dirbti patinka. Neįsivaizduoju savęs,
dirbančios kitokį darbą.
V.: Kodėl pasirinkote šią profesiją?
D.B.: Labai myliu mažus vaikus.
Kadangi man jie mieli, labai smagu,
kai pusę dienos gali būti tarp vaikų.
V.: Kaip vertinate mokyklos
direktorių?
D.B.: Tai labai geras, mielas ir
sąžiningas žmogus. Jis visada gins
vaikus, visada norės matyti vaikus
mokykloje.
V.: Ar dirbsite mokykloje, kai

.
verdene

Mano klasė pati geriausia
Mums labai smagu, kad mus moko linksma, gera, gal šiek tiek griežtoka mokytoja
Virginija. Mes jau treti metai kartu.
Kai visi susirinkome po vasaros atostogų,
buvome labai pasiilgę savo mokytojos. Ji
mūsų, žinoma, taip pat. Mūsų klasėje yra
tokių vaikų, kurie dažnai sugadina mokytojai nuotaiką, tačiau daugiau yra gerų draugų
ir draugių, kurie prajuokina, liūdi kartu. Per
pamokas mokytoja mus moko, bet labai
smagu būna, kai pradeda juokauti, pasakoja
įvairias istorijas iš savo gyvenimo.
Mūsų klasėje gyvena ir mielas voveriukas. Kai mes būname geri, klausome mokytojos, jis linksmas, kai neklausome, būna
piktas ir liūdnas.
Mes manome, kad mūsų klasė - pati
šauniausia klasė visoje mokykloje.
Aistė U., Viltė A. 3b

Ten patyrėme daug įvairių įspūdžių. Pirmiausia apsilankėme prekybos ir pramogų centre ,,Akropolis“. Visi draugiškai suvalgėme
po porciją nuostabiai gardžių ledų,
po to čiuožinėjome ant ledo. Iš
pradžių tikrai ne visiems pavyko
išsilaikyti neparvirtus, bet vėliau
puikiai praleidome laiką. Buvo
labai gera skrieti pačiūžomis per
ledo areną.
Labai liūdna, bet čiuožinėjant
mano klasės draugą Roką ištiko
nelaimė. Krisdamas jis stipriai
susitrenkė galvą. Dėl to Rokas
negalėjo eiti į Tado Ivanausko
gamtos muziejų ir apžiūrėti puikių
eksponatų. Ten saugoma tikrai labai daug įdomybių. Nuo mažulyčio
kirmėliuko iki didžiausio smauglio. Nuo mažos musytės iki mamuto griaučių liekanų. O kiek
iškamšų... Bevaikščiodama tarp tokių tikroviškų gyvūnų prisiminiau
puikų filmą ,,Naktis muziejuje“.
Vieną akimirką net pasirodė, kad

bizonas, žvelgdamas tiesiai į akis,
pradeda kvėpuoti. Gamtos muziejuje man viskas labai patiko. Puikiai praleidome laiką ir važiuodami
namų link dalijomės įspūdžiais.
Grįžome truputį pavargę, bet
tikrai patenkinti. Lauksiu kitos
ekskursijos, nes tada patiriu daug
įspūdžių ir sužinau kažką naujo.
Emilija K.,
3d
Fotografavo
trečiokai
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Į BASEINĄ

Su klase - į ekskursiją

Mūsų mokytoja sugalvojo, kad
gal mes norėtume į baseiną. Žinoma,
visi tam pritarėme.
Kai nuėjome į baseiną, pirmiausia
mums išdalijo raktus nuo spintelių, kur
turėjome susikrauti savo daiktus.
Kai tik persirengėme, greitai visi
subėgome į baseiną. O ten jau prasidėjo visi smagumynai!
Mes maudėmės, šokinėjome į vandenį. Besimaudydama galvojau, kokie
galingi tie maži vandens lašeliai ne tik
danguje, bet ir fontane. Išbuvome visą
valandą. Ko tik mes ten nedarėme:
smarkiai šaukėme, lakstėme, erzinome
vieni kitus. Vienu metu net pagalvojau,
ar neišvys mus prižiūrėtojas iš baseino...
Kai išėjome, pasidarė šaltoka ir
liūdna, jog viskas baigėsi. Aš labai džiaugiuosi, kad mokytoja mus
nusivedė į baseiną, nes mamytė neturi
laiko, o įspūdžiai išlikę dar ir dabar.
Deimantė D., 4e

Vieną rudenio dieną vykome su
klase į ekskursiją. Kartu važiavo ir
visi trečiokai.
Išvažiavome iš mokyklos kiemo
labai dideliu autobusu. Mes važiavome į Kauną. Buvo smagu žiūrėti
į daug medžių, aukštą žolę, dangų
ir mašinas, kurios atrodė tokios mažytės...
Atvažiavome į Kauną ir ėjome
į filmą ,,Turbo“. Įėję į salę, kur rodys filmą, pamatėme didelį ekraną.
Po filmo nuvažiavome į Tado Ivanausko zoologijos muziejų. Ten
mes apžiūrėjome seniau gyvenusius
gyvūnus. Aš labai nustebau, kad tokių gyvūnų yra buvę. Jei dabar tokį
sutiktum, būtų labai baisu.
Važiavome namo aptarinėdami
patirtus įspūdžius. Man labai patiko
filmas, patiko ir zoologijos muziejus. Tiesiog viskas labai įdomu. Gerai, kad mūsų mokytoja tokia gera ir
mus, neklaužadas, visur nuveža.
Aistė U., 3b

Besmegenio ir varlytės
viešnagė

Kasmet šv. Kalėdų laikotarpis
savo žavesiu užburia žmones visame
pasaulyje. Neįsivaizduojame tų dienų be papuoštos eglutės, kalėdinių
dainų bei dovanų. Žinoma, negalime
įsivaizduoti šios šventės ir be karnavalo, kurio tradicijos gyvuoja mūsų
mokykloje daug metų.
Šventiškai papuoštoje salėje susitinka vaikai, jų tėveliai bei mokytojai. Tik šįkart, gruodžio 16 dieną,
scenoje pasirodė ne mūsų mokyklos
mokiniai, o Kauno „Varlytės“ teatro
artistai kartu su Kalėdų seneliu.
Spektaklyje „Stebuklo belaukiant“ susitiko du, rodos, visiškai
nesuderinami personažai – vasaros
„ambasadorė“ varlė, vardu Varlė, ir
žiemos atstovas Senis Besmegenis.
Jie ginčijosi, pykosi, taikėsi, stengėsi
išsiaiškinti, kuris protingesnis, reikšmingesnis ir koks metų laikas pats

5

MŪSŲ
KŪRYBA

Vieną kartą miške gyveno trys geriausi draugai: lapė
Snapė, vilkas Pilkis ir voverytė Sigutė. Jie norėjo sužinoti,
kuris iš jų greitesnis, tad sumanė palenktyniauti.
Draugai nutarė lenktyniauti miško viduryje. Beeidami į miško vidurį, žvėreliai pasikvietė ir daugiau miško
gyventojų. Nuėję ten, kur reikia, lapė, vilkas
ir voverytė atsistojo prie starto linijos. Kiti
žvėreliai liko žiūrovais. Keletas pasisiūlė
pateisėjauti. Trys, du, vienas - startas. Snapė, Pilkis ir Sigutė iš visų jėgų
pasileido bėgti. Jie taip greitai bėgo, kad net dulkės rūko. Lapė ir vilkas lėkė
žeme, o voverytė medžių viršūnėmis. Draugai pagaliau pamatė finišą. Jie ir
džiaugėsi, ir stengėsi bėgti dar greičiau. Lapė, vilkas ir voverytė pagaliau
kirto finišo liniją.
Snapė, Pilkis ir Sigutė laukė, kol teisėjai pasakys, kuris laimėjo. Išgirdę,
kad visi draugai labai greiti ir lygūs, jie labai apsidžiaugė, tačiau viduje
kiekvienas didžiavosi tik savo laimėjimu.
Taip ir gyvenime. Nesvarbu, ar tu laimėjai, svarbu - nepraradai draugų.
Aistė U., 3b

LENKTYNĖS

Ruduo

Nuo medžių krinta lapai Auksiniai ir spalvoti.
Priaugo obuoliukų,
Raudonų ir pilvotų.
Gėlelės jau nuvyto,
Vėjelis smarkiai pučia.
Paukšteliai jau išskrido –
Iki, mieli vaikučiai.
Aistė ir Medėja, 3b kl.

***

geriausias. Dainavo, šoko, rengė varžytuves, kuriose dalyvavo vaikai, tačiau priimti vieningo sprendimo taip ir nepavyko. Į pagalbą atskubėjo Kalėdų
Senelis ir padovanojo visiems po kalėdinį stebuklą. Bėdos, rūpesčiai, nesutarimai dingo... Juk draugystė ir nuoširdumas laimi visada.
Smagiai pašokę, pažaidę ir pasilinksminę išlydėjome svečius, o patys nuskubėjome valgyti torto bei džiaugtis artėjančiomis atostogomis.
Brigita Klimanskaitė, Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus būrelio
„Jaunieji žurnalistai“ narė

ZANAVYKŲ KRAŠTAS
ZANAVYKŲ ŽEME,
TU GRAŽI LABAI,
ČIA SENIAU GYVENO
BROLIAI MILŽINAI.

Rudenėlis jau atėjo,
Medžių lapai krist pradėjo.
Krenta lapai rateliu,
Ojojoi, kaip čia smagu.

KNYGNEŠIAI ČIA ĖJO
PER LAUKUS, KELIUS,
SAUGOJO NUO CARO
MŪS VADOVĖLIUS.

Bėgsim, lėksim mes kartu
Su visu vaikų būriu.
Žaisim lapų lietuje,
Džiaugsimės visi drauge.
Justė G.

ŠEŠUPĖ ČIA TEKA,
SKALAUDAMA KRANTUS,
ŽODIS VISAS SKAMBA
LIETUVIŠKAS, GAIVUS.

Lietus

Nubėgo per
Pažadino gėlę,
kiemą.
Paukštelių
Lietutis švelnus.
pulkus
Išvaikė iš kiemo
Ir dingo sau
Jis mano draugus.
tyliai
Kažkur į laukus.
Justė G.

Meno diena mokykloje

Evos R. piešinys, Išdagų pradinio ugdymo skyriaus 3 kl.

Eilėraščiai, dalyvavę LR Seimo
nario M.Basčio ir „Mano Zanavykija” konkursuose

Mokytoja pranešė, kad mokykloje bus
meno dienos. Mums tai ne naujiena, mes
žinome, kad kiekvienais metais mokykloje tai vyksta ir būna labai smagu. Tik reikėjo sugalvoti, kaip prisidėsime prie šios
dienos.
Su mokytoja sutarėme, kad dažysime
dėžes. Ir štai vieną rytą mokytoja į klasę
įėjo nešina batų dėžėmis. Visi pasitarėme
ir nutarėme, kad jas puošime gražiai ir
spalvotai. Batų dėžės buvo keturios, tad
susiskirstėme į keturias grupes. Viena grupė nudažė oranžine spalva, kita – žalia,
trečia - mėlyna, ketvirta grupė spalvino
raudonai. Mokytoja dėželes surišo spalvotomis juostelėmis. Buvo gražu.
Kai dėžės buvo pakabintos mokykloje,
visi bėgome pažiūrėti. Buvo labai gražių
darbų, bet mūsų gražiausias.

Ula Lebedžinskaitė, 3c

Adelė Antanaitytė, 5b

MANO MIESTAS
TEN, KUR TEKA SIESARTIS,
TEN, KUR LYGUMOS
BEKRAŠTĖS,ĮSIKŪRĘS MANO MIESTAS,
JIS MAN MIELAS IR BRANGUS.
MANO MIESTAS - TAI ŠAKIAI.
GERA MAN JUOSE TIKRAI.
PAŽĮSTAMA GATVELĖ KIEKVIENA,
AŠ DŽIAUGIUOSI KAS DIENA.
DARBŠTŪS ŽMONĖS ČIA GYVENA.
DAUG DRAUGŲ AŠ ČIA TURIU.
ČIA GALIU LAISVAI SVAJOTI,
DŽIAUGTIS - AŠ ŠAKIUS
MYLIU.

.
verdene

Adomas Vensas, 5a

.
Meno dienu, ERDVES
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Meno dienos - jau tradicija ir neatsiejama „Varpo“ gyvenimo dalis.
Meno formų gali būti įvairių. Gal nerealu, bet manau, kad dalyvauti reikia
VISIEMS - IR MOKINIAMS, IR MOKYTOJAMS.

Vido
Venslovaičio
nuotraukos

Meno dienos pagyvina mokyklinį gyvenimą, suteikia tiek mokiniams, tiek
Meno dienos - geras dalykas. Tik galvoju, kad jose turėtų dalyvauti tam
mokytojams kažką naujo, dar nežinomo, padeda geriau suprasti aplinkinį prijaučiantys mokiniai. Dabar prisirašo pas menininkus ,,krūvos “, o ateina
pasaulį, papildo dvasinį gyvenimą. Man asmeniškai jos duoda tikrai labai keli, nes kiti pasinaudoja trumpesniu penktadieniu ir ,,dingsta”. Kiek dalyvauja mokytojų?...
daug.
Šiemet teko stebėti, kaip iš medžio
kamieno gali gimti didelę paslaptį
sauganti skulptūra. Meno mokyklos
mokytojas Kęstutis Dovydaitis su
šešiais mano vadovaujamos klasės
auklėtiniais visą savaitę dirbo prie
medžio skulptūros „Į erdvę”. Man
prisiliesti prie šio meno gimimo teko
paskutiniąją Meno dienų mokykloje dieną – spalio 11, kai vyko baigiamieji darbai. Todėl neatsitiktinai kilo klausimų, kaip iš medžio
kamieno galima išdrožti sraigto
forma persipynusias skulptūros
dalis. Malonu buvo stebėti, kaip
visi auklėtiniai kruopščiai lygino
skulptūroje dar esančius kampus, su
Mes su mergaitėmis aplikaciją „Kraičio skrynių raštai”
kokia meile ir atsargumu „brūžino”
darėme dvi savaites, o penktadienį užbaigėme. Vieno darbo
kylančio į erdvę kūrinio dalis. Panespėjome, nes jis reikalavo didelio kruopštumo. Pati nemoku
stebėjau, kad Mindaugas, menininko
dirbti ,,belekaip”, to reikalauju ir iš mokinių. Man atrodo, jog
Kęstučio brolis (beje, lankantis Šadailininkams reikėtų labiau pasiruošti, kad atvykę galėtų dirbkių meno mokyklą), kaip tikras
ti, o ne ieškoti priemonių.
profesionalas dirbo prie skulptūros
gimimo. Moksleiviai ne tik susipažino su kūrinio gamybos, bet ir
su jo įtvirtinimo elementais, patys
svarstė, kaip skulptūrą statyti, kuria
kryptimi turėtų būti nukreipta meno kūrinio kilimo į erdves viršūnė. O kiek kruopštumo,
kantrybės prireikė bronza padengiant kūrinio paviršių!
Šiandien ši skulptūra stovi prie mokyklos Didžiojo Varpo iškilmių aikštėje ir tarsi simbolis kviečia visus mokyklos bendruomenės narius naujiems skrydžiams, naujiems darbams bei ėjimui į priekį.
Algis Abraitis, vokiečių kalbos mokytojas

Labiausiai patiko dailininko Jono Daniliausko ir mokytojo Kęstučio
Dovydaičio mokinių darbai.
Regina Mikulienė, technologijų mokytoja
Kaip ir kiekvienais metais mūsų
mokykloje vyko Meno dienos. Aš
jose dalyvavau pirmą kartą, darbavausi prie „Pieštukų” ir man buvo
labai smagu.
Viskas vyko mokyklos fojė. Didesni už mus stovėjo iš medžio
išdrožti pieštukai. Tiesa, buvo ir
mažų, vos iš po žemių dygstančių
„pagaliukų”. Vaikus vadovė Lolita
Rūgytė paskirstė grupelėmis. Tada
Šiemet buvau arčiausiai prie grožio - šukuosenų kūrimo. Šiam kūrybos visi išsirinko norimus pieštukus
procesui vadovavo Vilniaus kolegijos dizaino ir technologijų fakulteto ir puolė prie darbo: vienas piešia
dėstytoja Ana Dimienė. Manau, kad toms mokinėms, kurios dalyvavo, pa- žmogeliuką, kitas teptuku dėlioja
tiko. O tai ir yra svarbiausia.
mozaiką ar kuria deVisi
darbai
įdomūs,
koraciją. Vyko dažų daišradingi. Nustebino netikėlybos, dažasvydis ir net
tumai - tapyba ant šilko, vadovandens karas. Buvo
vaujama direktoriaus pavavisko tiek daug, kad net
duotojo Gintauto Bendoraičio.
nespėjai sužiūrėti.
Kiek mažai mes vieni apie
Po sunkaus triūso ir
kitus žinome...
darbo visi gavo atlygį išterliotus rūbus. Gal ir buvo tokių, kurie neišsiterliojo, bet bent
Teresė Kymantienė,
jau aš parėjau namo murzina, tačiau linksma.
rusų kalbos mokytoja
Urtė A. Makūnaitė, 5c
Tęsinys kitame psl.

.
verdene
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Meno dienu ERDVES

Tęsinys. Pradžia 6 psl.

.

Kai pati įsilieji į darbą meno dienose, visiškai kitaip vertini
ir pačią idėją. Man labai patiko dalyvauti kuriant meną: tiesiog
stebėdama, kaip dirba mano vaikai, nė nepajutau, kaip įsiliejau į
patį procesą. Buvo labai įdomu kurti sapnų gaudykles. Tai buvo
kažkas nauja, nepatirta.
Patiko ir pati meno diena. Ji tikrai labai reikalinga. Tik reikia pritraukti daugiau mokinių, skatinti jų susidomėjimą. Labai
gražūs florisčių Daivos Bublaitienės ir Simonos Kudirkienės,
dailės mokytojos Jūratės Žalnorienės, technologijų mokytojų
darbai.
Rita Grybienė, matematikos mokytoja

,

Apėmė džiugus jausmas, kai paskambino mokyklos direktorius ir pakvietė dalyvauti Meno dienose. Labai mėgstu užsiimti
su vaikais, ypač kai tai yra susiję su menu. Iš karto galvojau, ką
galima nuveikti, bet pagrindinė mintis buvo ta, kad mokiniams
nebūtų įprasta, kad procesas sudomintų ir kad jie išmoktų kažką
nauja. Man pasirodė, jog piešti, tapyti vaikai turi galimybę ir
taip, pavyzdžiui, per dailės pamokas, todėl norėjosi jiems Floristika. Viena iš vadovių Simona
pristatyti tokį dalyką, kokio jie dar nepažįsta.
Kudirkienė ir jos modelis

Tapyba. Vadovė dailės mokytoja
Jūratė Žalnorienė
Mokytojų tapyba. Vadovė anglų kalbos mokytoja Daiva Mažeikienė

Meno dienose didžiausią įspūdį paliko patys vaikai, atėję
į mūsų užsiėmimą. Jie viską darė labai nuoširdžiai, stengdamiesi, kad patiktų jiems patiems ir kad patiktų kitiems. Mūsų
užsiėmimas gal buvo kiek kitoks nei visų kitų, nes ne tik kūrėme
meną, bet ir mokėmės amatų - darbo su polimeriniu moliu, mandalų piešimo
principų, sapnų gaudyklių pynimo. Vaikai nesutriko, kibo į darbus labai noriai. Gaila tik, kad mums neužteko laiko, bet ir per turėtą, manau, pasiekėme
gražų rezultatą, bent jau vaikams procesas tiko ir patiko. Mergaitės pasiėmė
priemonių, kad dar ir namuose galėtų sapnų gaudyklių nusipinti.
Justė Želionienė, menininkė, papuošalų kūrėja

Mokinių tėvai labai palaiko Meno dienų idėją, todėl kasmet joje dalyvauja.
Šiemet tėvų komandoje dirbo Jolanta Antanaitienė, Loreta Tarutienė, Vaida
Makūnienė, Jolanta Kažemėkaitienė, Tatjana Gaudinskienė, Asta Švelnienė
ir Lilija Pališkienė. Buvo sukurta didelio ekrano su 72 planšetiniais kompiuteriais imitacija. Tad ir darbo pavadinimas –„Neaprėpiama informacijos
ERDVĖ“.

Grafika. Komiksai. Vadovė dailininkė Eglė Tamulytė ir komanda

Menų diena Siesartėnų mokykloje
Ši Meno diena pavadinta „Į
ERDVĘ“: medis, metalas, dažai 2013. Kasmet šiose dienose išbandomos vis naujos medžiagos ir technikos: nuo tapybos ant popieriaus iki
sieninės tapybos, tekstilės, koliažų,
vitražo, floristikos ir rūbų dizaino.
Šiemet buvo skrydis arba kelionė į
erdvę, kuri yra beribė kaip ir Visata.
Visas gyvenimas dabar sukasi informacijos erdvėje. Tai vienas iš ryškiausių
šio dešimtmečio pokyčių. Informacijos gausa gali būti labai naudinga, bet ir
pražūtinga... Kartais atrodo, kad su vaikais galima susikalbėti tik kompiuteriu. Net bausmės vaikams ir skatinimas pasikeitė: jei neišmoksi, negausi
kompiuterio; tu šaunuolis, gali dabar 1 valandą ilgiau pažaisti kompiuteriu...“
Atsiradusi informacijos erdvė keičia mus visus, todėl tėvų kūrinys skirtas pamąstymui, kaip nepasiklysti tarp neaprėpiamos informacijos, kaip
išlaikyti savitumą, koks gyvenimas čia ir anapus ekrano...
Brigita Jokūbaitienė, tėvų komiteto pirmininkė

Tą dieną 5 – 8 klasių mokiniai,
vadovaujami dailės ir technologijų
mokytojos Džiuljetos Pečiūnaitytės,
lankstė iš žurnalų lėktuvėlius ir leidosi į kelionę po meno šakų erdves.
Čia sutiko ir tapybą, ir grafiką, ir
muziką, ir skulptūrą. Iš savo darbelių
padarė bendrą didelę menų erdvę.
Vaikams labai patiko ši užduotis, jie
su dideliu užsidegimu leidosi
po šias erdves.
„Aš pasirinkau muziką.
Reikėjo nupiešti savo vardo bei pavardės pirmąsias
raides bei padaryti grafiką. Ši
užduotis nebuvo labai lengva,
netgi sugadinau kelis lapus,
tačiau vis tiek nupiešiau“
(Gabrielė S., 7 kl.).

Tęsinys 8 psl.

.
verdene
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PAraštė Meno dienu, ERDVES

VISKAS!
Paskutinė sausio diena. Paskutinė
pamoka. Pirmokas Rokas garsiai sušunka:
- Viskas! Aš išeinu iš mokyklos! Rašau pareiškimą direktoriui ir
išeinu!
- Kodėl? - klausia mokytoja.
- Aš imu atostogų iki kitų atostogų!
- Bet negalima eiti atostogauti
kada užsinori ...
- O mano tėtis gali! Aš noriu būti
panašus į savo tėtį ...
UŽMIRŠAU
Penktadienis. Pirmokai deklamuoja išmoktą eilėraštį. Prie mokytojos prieina Amanda.
- Mokytoja, aš užmiršau tos
aktorės pavardę ...
- Kokios aktorės?
- Tos, kuri šį eilėraštį sukūrė.
- Aaa ... Tai ne aktorė, o autorė
V.Palčinskaitė ...
NA, TAIP
Pamokos pradžioje pirmokas A.
šūkteli:
- Mokytoja, mano tėtis uždirba
1000 Lt, o mama 1000 Lt arba 500
Lt.
Iš klasės galo pasigirsta susižavėjimo iš nuostabos kupinas balsas:
- O! Tai tu milijonierius!..
- Na, taip! Aš dar ir savo 300 Lt
turiu, - išdidžiai baigia pokalbį A.
IŠ LAUKINĖS
Pirmokė Augustė skaito daug knygų. Atsineša jų krūvą ir rodo:
- Va, šita - iš mokyklos bibliotekos, šita - iš laukinės bibliotekos ...
centrinės, - staiga pasitaiso.
JAPONAS
Augustas labai negražiai rašo.
Mokytoja sako:
- Tavo raidės kaip hieroglifai. Žinai, kai mokysimės japonų kalbos,
galėsi taip rašyti, o dabar turi stengtis
rašyti gražias raides.
Po kelių dienų Augustas klausia:
- O kada tos japonų kalbos mokysimės?
IŠĖMĖ
Mokytoja pirmoko tėvams ne
kartą rašo, jog jų sūnaus elgesys netinkamas. Vieną rytą jis ramus kaip
niekada. Mokytoja klausia:
- Kas tokio pasidarė, kad tu toks
ramus?
- Bateriją išėmė.

17
Mažų mažiausiai tiek pirmokų nėra važiavę autobusu, nes vykdami į
ekskursiją vairuotojo paklausė:
- Dėde vairuotojau, ar jūsų autobusas didesnis už dramblį?

.
verdene
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Tęsinys. Pradžia 6-7 psl.

FOTOGRAFIJŲ PARODA
Šakių „Varpo“ mokyklos Meno
dienose buvo pristatyta fotografo
Vido Venslovaičio ir „Varpo“
mokyklos bei „Žiburio“ gimnazijos dramos studijos (rež. Vilija
Meškaitienė) fotografijų paroda
„Veidmainiai Vaidmenys Vadai
Veidai Vaidai Vaidinimai“.
Parodos atidarymo metu dramos
studijos artistai susirinkusiems
parodė teatralizuotą nuotraukų
pristatymą.
Fotografo Vido Venslovaičio ir dramos studijos artistų tikslas – atsidūrus atokiausioje, bet vienoje iš gražiausių
rajono vietų - ant Sudargo piliakalnių, užčiuopti sau brangius dalykus: ramybę, išmintį, susitaikymą su likimu.
Tarsi paslapčiomis buvo pažiūrėta pro kažkieno netyčia paliktas pravertas duris į dviejų tautų – lietuvių ir italų
(dramos studija jau 8 metus dalyvauja tarptautiniame jaunimo antikinio teatro festivalyje Palazzolo Acreide
(Sicilija) – istorijos paraleles.
Fotosesijos proceso momentus galima pasižiūrėti YouTube „Varpo“ dramos studija.
Verdenės inf.

Vitražas. Vadovai Vilniaus kolegijos dėstytojai Vigintas
Šaulys ir Jolita Malinauskienė
Fotografijos Vido Venslovaičio
Tęsinys.

Menų diena Pradžia 7 psl.
Siesartėnų mokykloje

Skulptūra. Vadovas Algimantas Vorevičius

Mylima Močiute!
Rašau Tau. Apie muziką. Kodėl apie ją? Pameni, kai man pasakodavai
apie savo jaunystę? Kaip mėgai šokti, dainuoti, kiek daug koncertuodavai. Pamenu, kai man padainuodavai savo jaunystės dainas. Tokias kaip
,,Močiute motinėle “, kartu šokom ,,Bitute pilkoji“. Išmokei mane dainuoti
„Visa klasė dirbo kruopščiai ir
,,Du gaideliai“ . Tada aš svajojau, kad paaugusi taip pat šoksiu, dainuosiu,
tvarkingai. Kai padarėme darbus,
grosiu. Būsiu panaši į Tave. Svajodavome kartu. Aš paaugau. Ir noriu pasidalinti savo mintimis apie svajones, kurios pildosi. Aš muzikuoju, mane
mokytoja juos surinko ir visi karmuzika kiekvieną dieną įsuka į savo verpetą – šoku, dainuoju, groju. Nors
tu sulipinome piešinius į krūvą ir
Tau visa tai suprasti jau sunkiau… Bet perskaičiusi laišką tikiuosi suprasi,
taip gavome bendrą menų erdvę“
ką dabar man reiškia muzika, visi tie nuostabūs garsai.
Goda
Pirma mano pažintis su muzika prasidėjo jau tada, kai dar nebuvau
(Gytis P., 7 kl.). „Aš nupiešiau
Beniušytė
, 5a gimusi. Gyvenau mamos pilvelyje. Ji man lopšines dainuodavo. Tikriausiai
stulpą su visokiausiais ornamenTarptautinio jau- tada būdavau labai rami. Juk tylūs ir švelnūs muzikos garsai taip ramina.
tais: iš kairės ir dešinės nupiešiau
nimo epistolinio Būdama kūdikiu girdėjau dar daugiau tų nuostabių garsų – lopšinių, dainų.
po medį. Prie vieno medžio nurašinio konkurso Ne tik mamos, bet ir Tavo dainuojamų. O kiek dainelių klausiausi, kiek
jų išmokau, kiek dainavau… Kiekvieną dieną mane buvo apsupę muzikos
mokyklinio turo garsai. Nuo ryto ligi vakaro. Ir taip be galo, be krašto...
piešiau tris grybus, prie kito –
nugalėtoja, rajopievą, kuri buvo žalia žalia, o
Muzika. Ką ji man reiškia? Aš supratau, kad muzika tarsi stebuklas –
ninio turo dalyvė turi tiek įvairiausių spalvų… Gali atskleisti įvairius jausmus – džiaugsmą,
dangus mėlynas mėlynas. Vienas
liūdesį, nerimą, meilę. Tai geriausias būdas nusiraminti. Išgirdus pirmuosius jos taktus,
iš medžių buvo beržas, juodais
akimirksniu pasidaro geriau. Kiekvienas žmogus turi savo mėgstamiausią muzikos stilių, galbūt
dryžiais tarsi zebras“ (Justinas G.,
mėgstamiausią atlikėją. Man labiausiai patinka šokių muzika. Klausydamas muzikos gali atsipalaiduoti, nusiraminti, pailsėti. Muzika padeda atsiskleisti žmogaus vaizduotei. Muzika supa mus.
8 kl.).
Tik keičiasi jos nuostabūs garsai. Tereikia gerai įsiklausyti ir norėti ją suprasti. Susimąsčiau apie
Laima Bendžiūnaitė,
muzikos galią, jos įtaką žmogaus gyvenimui, kai pažiūrėjau filmą ,,Muzika suradusi mus“. Ji
Siesartėnų pagrindinio ugdymo
tokia stipri, kad jos dėka žmonės gali surasti vieni kitus.
Dabar aš jau pati mokausi suprasti, pajausti muziką ją atlikdama. Padedant mokytojai fortepiskyriaus būrelio „Jaunieji
jonu groju įvairius kūrinius, stengiuosi ne tik natas teisingai sugroti, bet ir atskleisti kūrinio
žurnalistai“ vadovė
nuotaiką. Labiausiai man patinka skambinti greitus, judrius kūrinius, o ypač šokius. Smagu
žiūrėti į greitai lakstančius pirštus. Grojant tokius kūrinius nuotaika iškart pagerėja. Geriausiai jaučiuosi grodama M.Mier ,,Regtaimą“. Šį kūrinį grojau Jaunųjų pianistų maratone. Groju ir lėtus kūrinius. Iš jų man pats mėgstamiausias
R.Lovland ,,Daina iš paslapties sodo“. Žinoma, daug darbo. Kartais visi tie garsai taip išsibarsto, kad būna labai sunku juos sudėlioti į vietas, bet
rezultatas džiugina. Močiute, kad Tu žinotum, koks geras jausmas yra pagrojus nusilenkti. Visi ploja. Tada suprantu, kad kitiems patiko mano
atlikta muzika, suteikė jiems gerų emocijų.
Kiekvieną savaitę. Galima sakyti, kad kiekvieną jos dieną aš einu mokytis dar geriau atlikti, suprasti muziką. Tu tikrai žinai kaip man patinka
šokti skambant televizijos reklamos garsams, arba dainuoti man žinomą dainą. Šoku aš jau labai senai. Ir neatsibosta. Kai išgirstu muziką, ji tiesiog
priverčia mane judėti. Dainuoju taip pat nuo mažumės. Pamenu, kai mama atvedė mane pas muzikos mokytoją - aš išsigandau. Dabar tai atrodo
juokinga, tačiau tada buvo labai nejauku ir baisu.
Muzika – puikus laiko praleidimas. Jei man būna nuobodu aš tuoj pat pradedu jos klausytis. Tada man pasidaro lengviau svajoti. Taip pat piešti,
kažką gaminti ar tvarkytis daug lengviau su muzika.
Močiute, pabandyk įsivaizduoti - jei staiga visi garsai išnyktų. Būtų labai nuobodu. Aš nežinočiau, ką veikti po pamokų. Tvarkymasis užtruktų
daug ilgiau. Šventės be muzikos būtų labai niūrios. Visos televizijos programos atrodytų labai tuščiai. Filmai be muzikos neturėtų intrigų. O
šokiai, dainos – jie išnyktų. Koncertų irgi nebūtų. Reikia pripažinti, kad smagiau su muzika.
Močiute, Tu perskaitei šį laišką. Apie muziką. Tikiuosi supratai, kokią didelę reikšmę ji turi mano gyvenime. Manau supranti, kad be muzikos
gyventi būtų liūdna. Žinau, kad šį laišką Tau gali būti sunku perskaityti. Bet Tu nesijaudink, kai atvažiuosiu aš Tau padėsiu. Ir kaip visada Tau
pašoksiu ir padainuosiu.
Goda
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LENGVOSIOS ATLETIKOS KETURKOVĖS KOMANDOS TEBEKARALIAUJA!

Fotografavo Darius Pavalkis

DVI MENINĖS KOMPOZICIJOS - IR ABI GERIAUSIOS LIETUVOJE!

Dvi režisierės Vilijos Meškaitienės paruoštos meninės kompozicijos iš
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso šalies turo grįžo netuščiomis! Ir mažieji, ir vyresnieji skaitovai parsivežė aukso medalius!
Ridas Baranauskas, Adelė Antanaitytė, Gedvilė Januškevičiūtė,
Adomas Stonkus, Tadas Mozūraitis, Samanta Vensaitė, Kotryna Žaliaduonytė, Gabija Matusaitė, 5b kl. – Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso rajoninio, regioninio ir respublikinio etapų nugalėtojai
meninių kompozicijų grupėje („Sveiki, sakau, salve, piliečiai!”). Mokytoja
Vilija Meškaitienė. LIETUVOS ČEMPIONAI (-ĖS)!
Nuotraukoje iš Pasvalio mūsų „teatriukai” kartu su „Žiburio” gimnazistais, kurie taip pat pripažinti geriausiais („Donelaičio pamokos”).
Goda Beniušytė, 5a kl. – tarptautinio jaunimo epistolinio rašionio
konkurso mokyklinio turo nugalėtoja, rajoninio etapo dalyvė. Mokytoja Rita
Endriukaitienė.
Karolis Bacevičius, 9b kl. – II vieta rajoninėje mokinių fizikos olimpiadoje. Mokytoja Sidonija Jucevičienė; IV vieta rajoninėje mokinių chemijos
olimpiadoje. Mokytoja Irmina Banevičienė.
Rajono mokinių rusų kalbos olimpiada:
Milda Vasiliauskaitė, 8a kl. – I vieta. Mokytoja Teresė Kymantienė.
Naglis Gudiškis, 8a kl. – II vieta. Mokytoja Teresė Kymantienė.
Gabija Endzelytė, 8d kl. – III vieta. Mokytoja Janina Slepčenko.
Justas Kuklierius, 9a kl. – I vieta rajoninėje mokinių technologijų olimpiadoje. Mokytojas Sigitas Mockus.
Rajoninė geografijos olimpiada:
Nojus Naujokaitis, 6a kl. – III vieta; Gabrielė Razmickaitė, 7a kl. – III
vieta; Jonas Vaikšnoras, 8b kl. – I vieta. Mokytoja Inta Sakienė.
Naglis Gudiškis, 8a kl. – III vieta; Paulius Sederevičius, 8c kl. – III
vieta. Mokytoja Dalia Glikienė.
Rajoninė anglų kalbos olimpiada:
Gabrielė Razmickaitė, 7a kl. – I vieta; Jonas Vaikšnoras, 8b kl. –
I vieta. Mokytojas Liudas Jurgaitis.
Emilija Burdulytė, 7b kl. – II vieta. Mokytoja Daiva Mažeikienė.
Airidas Bublaitis, 8d kl. – II vieta; Milda Vasiliauskaitė, 8a kl. –
III vieta. Mokytoja Daiva Kudule.
Rajoninė vokiečių kalbos olimpiada:
Ernestas Varankevičius, 8c kl. – I vieta; Liudvina Kriščiūnaitė,
8c kl. – II vieta. Mokytojas Algis Abraitis.
Deividas Vizgirda, 8d kl. – III vieta. Mokytoja Alma Vaičiūnienė.
Rajoninė matematikos olimpiada:
Žygimantas Venskaitis, 5a kl. – I vieta; Benas Valaitis, 5a kl. – III vieta.
Mokytoja Rita Grybienė.
Nedas Zarėnas, 5d kl. – III vieta. Mokytoja Alma Demenienė.
Gabrielė Razmickaitė, 7a kl. – II vieta; Naglis Balčiūnas, 8a kl. – III
vieta. Mokytoja Violeta Gurgždaitienė.
Airidas Bublaitis, 8d kl. – II vieta. Mokytoja Gražina Augaitienė.
Rajoninė biologijos olimpiada:
Gabija Endzelytė, 8 kl. - III vieta. Mokytoja Virginija Akulienė.

2013-2014 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio nugalėtojos ir
prizininkai:
Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Goda Beniušytė, 5a kl., Vakarė
Rūsteikaitė, 6d kl., Laura Sabaliauskaitė, 6b kl., Akvilė Andriukaitytė,
6b kl., Viltė Kaminskaitė, 6b kl., Inga Martinkevičiūtė, 7b kl. - Lietuvos
mokinių olimpinio festivalio rajoninio, zoninio ir finalinio turo nugalėtojos.
LIETUVOS ČEMPIONĖS! Treneris Algirdas Ulinskas.
Nuotraukoje iš kairės į dešinę: Augustas Rūškys,7a kl., Gintautas Vensas, 6b kl., Robertas Balčius, 7c kl., Mindaugas Simokaitis, 7b kl., Povilas Duoba, 6c kl., Ignas Vaičiūnas, 7c kl. (nuotraukoje nėra) - Lietuvos
mokinių olimpinio festivalio rajoninio ir zoninio turo nugalėtojai, finaliniame ture iškovoję II vietą. LIETUVOS VICEČEMPIONAI!
Treneris Algirdas Ulinskas.
Estafetėje 4 x 100 m. III vietą iškovojo Laura Sabaliauskaitė, 6b kl.,
Milda Geršvalaitytė, 8a kl., Julija Smirnovaitė, 8a kl., Akvilė Andriukaitytė, 6b kl. Treneris Algirdas Ulinskas.
Asmeninėse rungtyse Akvilė Andriukaitytė, 6b kl. ir Mindaugas
Simokaitis,7b kl. iškovojo I vietas. Treneris Algirdas Ulinskas.

ESI ŠAUNUOLĖ, LAURA!
Laura Sabaliauskaitė, 6b kl. - Lietuvos vaikų lengvosios atletikos pirmenybėse šuolio į tolį rungtyje iškovojo I vietą. LIETUVOS
ČEMPIONĖ! Treneris Algirdas Ulinskas.
Rugsėjo mėnesį Laura (mergaičių keturkovės komandos nuotraukoje
trečia iš kairės) su Lietuvos rinktine vyks į čempionatą Lenkijoje.
Rajoninė chemijos olimpiada:
Naglis Gudiškis, 8 kl. - III vieta. Mokytoja Irmina Banevičienė.
Rajoninė fizikos olimpiada:
Armanda Januškevičiūtė, 7a kl. - II vieta:
Gabrielė Razmickaitė, 7a kl. - III vieta. Mokytoja Sidonija Jucevičienė.
Greta Kunstaitė, 7b kl. – Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ rajoninio etapo nugalėtoja, zoninio etapo dalyvė.
Mokytoja Ingira Jakienė.
Paulina Balniūtė, 8a kl. – I vieta rajoniniame muzikos olimpiados ture.
Dalyvavo respublikiniame etape. Milda Geršvaltaitytė, 8a kl. – II vieta.
Mokytoja Ingira Jakienė.
Goda Beniušytė, 5a kl., Dovilė Kudirkaitė, 6d kl., Gabrielė Razmickaitė,
7a kl., Milda Geršvaltaitytė, 8a kl., Kotryna Stankaitytė, 8d kl. puikiai
pasirodė rajono lietuvių kalbos konkurse, skirtame K.Donelaičio 300 metų
jubiliejui paminėti. Mokytojos Rita Endriukaitienė, Rasa Vensienė, Vilija
Meškaitienė.
Lietuvos mokinių meninio skaitymo konkurso mokyklinio turo
nugalėtojai, rajoninio turo dalyviai: Augustė Ižganaitytė (6d kl.), Justas
Blockis (7a kl.), Greta Kunstaitė (7b kl.), Silvija Bartkutė (7d kl.), Milda
Geršvaltaitytė (8a kl.), Karolina Vidrinskaitė (9b kl.). Mokytojos Rasa
Vensienė, Vilija Meškaitienė, Živilė Rinkevičienė, Rita Endriukaitienė, Aida
Celskytė.

.
verdene

Šakių „Varpo“ mokykla 2013 m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
miesto tipo mokyklų grupėje rajone pripažinta
geriausia (I vieta).
Tęsinys 11 psl.
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Mūsų mokykloje vyksta daug švenčių. Kiekviena iš jų ypatinga ir skirtinga. Besibaigiant kalendoriniams metams „Varpas“
švenčia „Gerumo dieną”.
Jau pats pavadinimas teigia, kad ši šventė graži, tad ir pasiruošimas
jai turėtų būti ne darbas, o vienos linksmybės. Deja, taip nebuvo...
Pasiruošimas buvo sunkus ir varginantis (žiūrovai tikrai to
nepastebėjo, nes visi, buvę ant scenos, atrodė žvalūs ir pasitempę).
Pirmiausia pastatėme pradžios šokį, kuriame per trumpą laiką
reikėjo išlankstyti angelus, simbolizuojančius gerumą (mokytojos
Vilijos idėja verta patento – vaizdas išties nustebino).
Po to prasidėjo renginio vedėjų vargai, nes tekstai buvo derinami,
šlifuojami iki pat renginio pradžios, o tai kėlė mums stresą.
Buvo ir verkiančių, ir šaukiančių, ir nervingų (manau, be
tokių dalykų neapsieina nė vienas renginys), bet nuskambėjus
pirmiesiems šventės muzikos garsams, visi kažkaip nurimo,
susikaupė ir susiliejo į vieną šokį. Visas renginys klostėsi gerai. Turbūt niekas nepastebėjo tų klaidelių, kurias matėme mes
patys, o šokiai, dainos ir linksmi pašmaikštavimai kūrė išties
gerą atmosferą.
Padėkos raštais ir Gerumo Angelais buvo apdovanoti mokyklos
globėjai, rėmėjai, mokinių tėvai,

Angelai, simbolizuojantys gerumą

Šventei pasibaigus pasidarė lengva, nes visas
didžiulis darbas jau buvo atliktas, o išeikvotas nervų
ląsteles atstatėme suvalgydami
mums dovanotą skruzdėlyną.
Nors repeticijos ir renginys tapo
tikru iššūkiu, bet dėl to nesigailime, nes toks tas artistų, šokėjų ir
dainininkų darbas.
Pasakojo dramistės
Beatričė ir Paulina
Iliustravo Vidas Venslovaitis

šauniausi moksleiviai bei įvairias sukaktis švenčiantys mokytojai bei mokyklos darbuotojai. Gera buvo justi Geru5b klasės mokinių meninės kompozicijos „Sveiki, sakau, salve, piliečiai!” debiutas
mo dvasią, užpildančią visą aktų salės erdvę...

Liaudiškų šokių kolektyvas „Pynė” - šios ir visų mokyklos švenčių dalyvė

Popierinių lėktuvėlių skraidinimo varžybos
Šventę didžiuliu choru ir vokaliniais ansambliais papuošė mokytojų Ingiros Jakienės ir
Skirmutės Janulaitienės kolektyvai

PAraštė

RYŠKI KALBA
Šeštokas Erikas po vasaros ant savo sąsiuvinio užsirašė: Ryškios kalbos ugdymo darbai.
ILGAI NEBEŽYDĖS
Aštuntokas Lukas apie našlaitės
dalią lietuvių liaudies dainose turi
savo nuomonę: „Visas problemas
padėtų išspręsti bernelis, kuris už jos
tekėtų, nes mergelė ilgai nebežydės“.
NELENGVUMAS
Aštuntokas samprotauja apie paauglystę: „Paauglystėje lengva tas,
kad to lengvumo nėra, nes prasideda
pats nelengvumas“.

.
verdene

Renginių
Valstybės
atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai, centre buvo
pradinių klasių mokinių
ir svečių iš Šakių vaikų darželių
popierinių lėktuvėlių skraidinimo varžybos.
Jose labiausiai pasižymėjo:
Aretas Žemaitis, 1c kl. – I vieta;
Šarūnas Račiukaitis, 1a kl. – II
vieta; Henrikas Kuncaitis , 1e kl. –
III vieta.
Dovydas Ilgūnaitis, 2b kl. –I
vieta; Kajus Makūnas, 2d kl. – II
vieta; Klaudijus Venskūnas, 2b kl.
– III vieta.
Nedas Krankauskas, 3b kl. – I
vieta; Kajus Gabrielius Čižauskas,
3a kl. – II vieta; Matas Adomaitis,
3b kl. – III vieta.

Lukas Meletaitis,
4d kl. – I vieta;
Tomas Dražba,
4d kl. – II vieta;
Rokas Šakėnas,
4a kl. – III vieta.
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Mokyklos mokinių komanda rajono mokinių badmintono turnyre
„Mažoji auksinė raketė – 3“ iškovojo III vietą.
Gytis Vizgirda, Naglis Balčiūnas, 8a kl.; Rytis Vizgirda, Mantas
Dunaitis, Alanas Fovas, Deividas Gustas, Deividas Vizgirda, Ridas
Martinkevičius, Airidas Bublaitis, 8d kl. - rajono mokyklų futbolo 5 x 5
pirmenybių nugalėtojai.
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 2001 m.g. berniukų kvadrato
varžybų rajoninių ir zoninių varžybų nugalėtojai, tarpzoninėse varžybose
užėmę IV vietą: 6a kl., Liudas Balčiūnas, Erikas Valaitis, Matas
Stankūnas, Valentas Vaitonis, Paulius Bendžiūnas, Dominykas Undraitis; 6c kl., Konradas Gudaitis, Povilas Duoba, Aurimas Gustas; 6b
kl., Valdas Palubinskas; 6d kl., Arnas Ilgūnaitis; 5d kl., Tomas Dunaitis.
Mokytoja Vitalija Gudzinevičienė.

2001- 2002 m.g. mergaičių kvadrato komanda - Lietuvos mokinių
olimpinio festivalio rajoninių varžybų nugalėtoja, II vietos zoninėse
varžybose laimėtoja: (nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę) Laura
Sabaliauskaitė, 6b kl., Milda Šnipaitė, 6d kl., Augustė Ižganaitytė, 6d kl.;
(antroje eilėje iš kairės į dešinę) Kamilė Miliušytė, 6d kl., Goda Beniušytė,
5a kl., Miglė Plioplytė, 6b kl., Kamilė Mačytė, 6c kl., Monika Jakštytė,
6c kl., Rita Aštrauskaitė, 6c kl., Aistė Puidokaitė, 5b kl. Mokytoja Rasa
Matusienė.
Rajono mokinių lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos:
Merginos: Laura Sabaliauskaitė (6b), Akvilė Andriukaitytė (6b), Viltė
Kaminskaitė (6b), , Milda Geršvaltaitytė, 8a kl., Julija Smirnovaitė (8a
kl.), Inga Martinkevičiūtė, 7b kl. - I vieta. Vaikinai - V vieta.
Mokytojas Algirdas Ulinskas.
Rajono mokinių stalo teniso varžybų IV vietos laimėtojai: Paulius Šileika
(7b kl.), Brigita Klimanskaitė (7 kl., Siesartėnų pagr. ugd. sk.), Viktoras
Leščevičius (8c kl.), Mantas Sniečkus (8c kl.). Mokytoja Rita Čižauskienė.
Rajono mokinių komandinių plaukimo varžybų nugalėtojai:
Arminas Marčiulionis, 6d kl., Erikas Puidokas, 7b kl., Kamilė Bakšytė, 6b kl.
2003 m.g. ir jaunesnių kvadrato komanda - Lietuvos mokinių olimpinio
festivalio varžybų rajoninio etapo nugalėtoja, zoninėse varžybose iškovojusi
II vietą: (nuotraukoje pirmoje eilėje iš kairės į dešinę) Arnas Šnipas, 4c kl.,
Laurynas Švelnys, 4b kl., Ramūnas Gustas, 4d kl., Ligita Palubinskaitė,
4a kl.; (antroje eilėje iš kairės į dešinę) Ieva Smirnovaitė, 4a kl., Evelina
Pažereckaitė, 4b kl., Beata Šiuikaitė, 4a kl., mokytoja Rita Čižauskienė,
Enrika Tonaitytė, 4b kl., Justė Gudaitytė, 4b kl.; (nuotraukoje nėra) Emilis Jokūbaitis, 4a kl., Rokas Šakėnas, 4a kl., Adolfas Preisas, 4c kl.
Lietuvos vaikų lengvosios atletikos respublikinių varžybų rajonų grupės
geriausieji: Akvilė Andriukaitytė, 6b kl. – I vieta 200 m bėgime; I vieta šuolio į tolį rungtyje; Mindaugas Simokaitis, 7b kl. – I vieta 200 m
bėgime; III vieta 60 m bėgime; Laura Sabaliauskaitė, 6b kl. – II vieta
šuolio į tolį rungtyje; Augustas Ruškys, 7a kl. – V vieta 600 m bėgime;
Inga Martinkevičiūtė, 7b kl. – V vieta šuolio į tolį rungtyje.
Mokytojas Algirdas Ulinskas.
Mokyklos etnokultūros būrelio narės puikiai pasirodė etnokultūros projekto „Tarmių lobynai” Suvalkijos regiono varžytvėse: (nuotraukoje iš
kairės į dešinę) Evelina Kudirkaitė, 7c kl., Augustė Ižganaitytė, 6d. kl.,
Marija Gečiaitė, 1d kl., Gintarė Rėčkutė, 4d. kl., Justė Jakaitytė, 3a kl.,
Sandra Tarutytė, 4d kl.. Justė Jakaitytė ir Augustė Ižganaitytė savo
amžiaus grupėse tapo nugalėtojomis ir mokyklos garbę gynė finaliniame
ture Vilniuje, kur Justė iškovojo II vietą, o Augustė - III vietą.
Silvestras Demenius, 10a kl. – Lietuvos rajonų jaunių ir jaunimo lengvoMokytoja Rima Vasaitienė.
sios atletikos pirmenybėse VI vieta rutulio stūmimo rungtyje. Mokytojas Algirdas Ulinskas.
Rajono moksleivių piešinių konkurso priešgaisrine tematika prizininkai:
Justas Mikulionis (1b kl.); Morta Antanaitytė, Julija Olensevičiūtė,
Rajono mokinių kroso estafečių komandinių varžybų geriausieji:
Augustė Virbauskaitė, Martynas Pulokas (1d kl.); Justas Staugaitis,
Jaunučių grupė: Akvilė Andriukaitytė, 6b kl.; Milda Geršvaltaitytė, 8a
Aušrinė Balčiūnaitė (2a kl.); Lukas Endriukaitis, Karolis Pavalkis
kl.; Mindaugas Simokaitis, 7b kl.; Mindaugas Venckūnas, 8a kl. - I vieta.
(2b kl.); Viktorija Keselytė, Justė Jakaitytė, Gabija Bacevičiūtė (3a
Vaikų grupė: Laura Sabaliauskaitė, 6b kl.; Nojus Naujokaitis, 6a kl.;
kl.); Šarūnė Vizgirdaitė (4d kl.). Mokytojos Jūratė Žalnorienė, Nijolė
Mindaugas Antanaitis, 6a kl.; Viltė Kaminskaitė, 6b kl.
Ulinskienė, Živilė Pieniutaitė,
Mokytojas Algirdas Ulinskas.
Birutė Triušinskienė.
Tęsinys 15 psl.

Lietuvos jaunučių lengvosios atletikos respublikinių pirmenybių geriausieji: Akvilė Andriukaitytė, 6b kl. – IV vieta 200 m bėgime; Augustas
Ruškys, 7a kl. – VI vieta 1000 m bėgime; Julija Smirnovaitė, 8a kl. – VII
vieta 60 m bėgime; Mindaugas Simokaitis, 7b kl. – X vieta 60 m bėgime.
Mokytojas Algirdas Ulinskas.
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Praeitais mokslo metais vykusiame Šakių rajono mokyklų mokinių
piešinių konkurso „Laisvės kovos“ geriausių darbų paroda buvo eksponuojama LR Seime. Ją inicijavo Seimo narys Mindaugas Bastys ir Šakių rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyrius. Šiais mokslo metais mokyklas
pasiekė šių darbų katalogas. Jame – net aštuonių mokytojos Jūratės
Žalnorienės mokinių piešiniai:
Rasos
Kazlauskaitės,
12c;
Paulinos Diržiūtės, 7a; Mildos Vasiliauskaitės, 7a; Kamilės
Povilaitytės, 7a; Dovilės Kazlauskaitės, 8c; Emilijos Puidokaitės, 8c; Emilijos Vensaitės,
6a; Julijos Smirnovaitės, 7a (klasės
praitų mokslo metų).

Aplankyti, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms – tokius tikslus išsikėlė ekspedicijos
„Vorkuta‘13“, skirtos politinių kalinių 60-ies
metų sukilimui atminti, dalyviai, kurie, suvokdami istorinės atminties svarbą tautos gyvybingumui, pasirinko vykti į vietas, kur stovėjo
„mirties lageriai“.
Gruodžio 6 d. grupė šios ekspedicijos narių
apsilankė mūsų mokykloje ir aktų salėje susirinkusiems įvairių klasių mokiniams papasakojo apie kelionę, aplankytas vietas ir atliktus
darbus, kokių šiurpių faktų sužinojo.
Sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną,
paminėjome dalyvaudami akcijoje „Atmintis
gyva, nes liudija“, o renginių Valstybės
atkūrimo dienai, Vasario 16-ajai svarbiausia buvo pradinių klasių mokinių ir svečių
iš Šakių vaikų darželių popierinių lėktuvėlių
skraidinimo varžybos bei trispalvių vėliavėlių, gėlyčių, paukštelių ir drugelių gamyba
ir J.Lingio parko puošimas.

Valstybės atkūrimo dieną,
Vasario 16-ąją, tradiciškai
buvo pagerbti ir apdovanoti
kultūros ir švietimo dabuotojai. Viena jų – mūsų mokyklos dailės mokytoja metodininkė Jūratė Žalnorienė. Jai „Aitvaro“ statulėlė
įteikta už jaunimo meninių gebėjimų ugdymą. Sveikiname ir džiaugiamės!
Galimybę pagroti variniais pučiamaisiais instrumentais kovo 10
d. turėjo šešių 4-7 klasių mokiniai. Tokią idėja pateikė ir įgyvendino šių
instrumentų entuziastai – patyrę orkestrų vadovai ar jų dalyviai iš Lietuvos ir net užsienio šalių, šį renginį pavadinę tarptautiniu seminaru-praktikumu. Vienas iš aktyviausių organizatorių buvo mūsų kraštietis Gintautas
Simanavičius. Jeigu iš pradžių ne visiems vienodai sėkmingai sekėsi išgauti
padoresnį skambesį, tačiau baigiantis pamokai orkestras jau ganėtinai darniai skambėjo. Yra vilčių, jog gal netolimoje ateityje „Varpas“ turės mokinių
varinių pučiamųjų instrumentų orkestrą.

.
verdene

2013 - 2014 / rugsėjis - birželis / Nr. 1 (105)
Karjeros diena - tradicinis mokyklos renginys, supažindinantis
mokinius su įvairiomis profesijomis, teikiantis galimybę bendrauti su jas studijuojančiais ar jau
šį darbą dirbančiais. Šiemet kovo 7
d. su įvairių klasių mokiniais bendravo virš dešimties švietimo įstaigų
mokytojų, dėstytojų ir studentų.
Erdviniai objektai „Drugiai”
tradiciškai kaip ir kasmet, pavasariui
keičiant žiemą, pakeitė ir jos simbolius, šiemet – snaiges. „Drugelius“
kūrė visos klasės – nuo pirmokų iki
dešimtokų. Ypač gražūs, spalvingi,
įvairių dydžių ir formų pradinukų
darbai. Jie pakibo virš I aukšto holų
valgyklos kryptimi. Vyresniųjų darbai kabo holuose link kavinės ir
sporto salės.
„Te nenutils skambančios dainos,
nenubluks paveikslai, neišsitrins
iš knygų gražiausi žodžiai, įkvėpti
dėkingumo Tėvynei. Tegul tarp
Lietuvos ir dangaus gieda paukštis virš mūsų ir giedos”. Tokais
žodžiais prasidėjo Letuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos renginys kovo 10 d.
Jame kalbėjo mokyklos tarybos ir Šakių rajono moksleivių tarybos narė
Milda Vasiliauskaitė, šoko liaudiškų šokių grupė „Pynė”, vadovaujama
mokytojos V.Venienės, dainavo mokytojų I.Jakienės ir S.Janulaitienės
vokaliniai ansambliai ir solistės, išvydome dramistų meninę kompoziciją
„Donelaičio pamokos” (mokytoja V.Meškaitienė).
„Švęsdami poeto K.Donelaičio 300 metų jubiliejų, turime progos
pamąstyti apie jo svarbą ir reikšmę, apie jo vietą Lietuvos ir Europos
kultūroje”, - priminė aštuntų klasių mokinės. Jos, padedamos mokytojos
R.Endriukaitienės, pristatė poeto gyvenimo ir kūrybos kelią.
Mokytojos L.Smilgiuvienės mokiniai sukūrė įspūdingą teksto ir tapybos
parodą „Skaitome Donelaitį”. Ji ilgai eksponuota mokyklos I aukšto hole.
Kovo 24-28 d. buvo paskelbtos
„Savaite be patyčių”. Pirmadienį
mokinių grupės „Saugi mokykla“
nariai prieš pirmą pamoką kiekvienam ateinančiam į mokyklą įteikė po
savaitės emblemą – šypsenėlę, kurią
buvo galima prisiklijuoti prie megztinio, palaidinės, kuprinės ir pan.
Šypsenėlė simbolizuoja draugystę,
gerą nuotaiką, gerus darbus.

Pradinių klasių mokiniai visą
savaitę pildė lapą „Mano geri darbai mokykloje“, kurį aptarė kartu su
mokytoja savaitės pabaigoje. Taip
pat piešė drugelius, ant kurių rašė
gerus žodžius, šiltus palinkėjimus,
žiūrėjo filmus apie draugystę.
5-10 klasių mokiniai žiūrėjo
„Vaikų linijos“ mokinių sukurtus filmus apie patyčių prevenciją ir vaikų
saugumą elektroninėje erdvėje,
piešė plakatus tema „Draugystė be
sienų”.

Kur kitur, jei ne Amatų dienos
mugėje gali parodyti, ką sugebi
iškepti, išdrošti, nupiešti, supinti,
sumegzti, ir savo produkciją taip išreklamuoti, kad ją pirktų draugai,
tėveliai, mokytojai, šventės svečiai.

Balandžio 11 d. ir pardavėjų, ir
pirkėjų „Varpe” netrūko. Geros nuotaikos taip pat.
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Sausio
žvakelių liepsnoje
prisiminėme
didvyrius
Kaip ir kasmet, taip ir šį sausį,
prisiminėme bei pagerbėme
mūsų tautos didvyrius, Sausio
13 – ąją žuvusius už Lietuvos
laisvę ir vienybę. Ankstų rytą
dalyvavome pilietinėje akcijoje
„Atmintis gyva, nes liudija“ . 8
valandą kiekviename mokyklos
pastato lange plazdėjo žvakių
liepsnelės, simbolizuojančios gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį
ir vienybę. Mokiniai kartu su
mokytojomis prisiminė tų dienų
įvykius, jų svarbą.
Šią dieną segėjome neužmirštuolės žiedą – atminties ir pagarbos laisvės gynėjams simbolį.
Ketvirtos klasės mokinukai,
padedami mokytojos, priminė
visiems susirinkusiems salėje,
kokia svarbi ši data Lietuvai bei
visiems mums.
Buvo prisiminti ir tylos minute
pagerbti paaukoję gyvybes tą
šiurpią naktį bei pademonstruoti
dokumentiniai, autentiški įvykių
kadrai.
Vyresniųjų klasių mokiniai,
pagerbdami didvyrius, prisijungė
prie simbolinio bėgimo Sausio
įvykių atminimui, o pradinių klasių mokiniai tradiciškai surengė
šaškių turnyrą.

Minėjimo pabaigoje vaikams
diplomus įteikė pavaduotoja
ugdymui D.Černeckienė.
Dabartinė mokinių karta yra
gimusi laisvoje Lietuvoje ir tų
įvykių prisiminti negali. Juos
nuolat reikia priminti vyresniesiems, kad nebūtų užmiršta,
kodėl esame laisvi.
Rytis Šuopys,
Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriaus būrelio „Jaunieji
žurnalistai“ narys

Balandžio 11 d. Zanavykų muziejuje įvyko
mokyklos direktoriaus Vito Daniliausko viso
amžiaus mylimiausio pomėgio - kaupti viską,
kas susiję su arkliu, - prezentacija: atverta kolekcija „Paprasčiausiai pasiilgau arklio”.
Kolekcija įspūdinga: gausybė mažutėlaičių
stiklinių, keramikinių, medinių, šiaudinių arkliukų, kurių neužgožia rimtos skulptūros, atliktos įvairiausia technika. Kas nepateko į ekspoziciją, buvo pateikta nuotraukose.

ŽEMĖS DIENA
Ji šiemet švęsta kaip niekada meniškai ir informatyviai. Besirenkančius aktų
salėje 6-10 klasių mokinius ir mokytojus pasitiko ant scenos įsikūręs drakonas „Trynys“ ir „Anksti pražydęs medis“. Tai kompozicijos (skulptūros) iš
atliekų, sukurtos Marijampolės apskrities konkursui. Drakonas vietoje žvynų
pasidengęs kiaušinių pakuotėmis, o medis, išskleidęs žiedus iš įvairiaspalvio plastiko. Šias skulptūras kūrė mokytojų
Vilmos Frančiakienės, Linos Smilgiuvienės, Reginos Mikulienės, Jūratės Žalnorienės ir Virginijos Akulienės vadovaujami mokiniai. Jų darbai – atvirukai Žemei – puošė ir paradinį mokyklos holą. „Žemė ir mes turime būti
lygiateisiai partneriai“, – apie tai pasakojo Jaunųjų miško bičiulių būrelio narių sukurti ir demonstruojami plakatai
ir renginio vedėjų Beatričės ir Paulinos komentarai.
Įdomus ir gražus buvo renginys, skirtas Žemės dienai. Čia
buvo mokytojos Skirmutės Janulaitienės mergaičių ansamblio dainų, informacinių filmukų. Šakių urėdijos Šilagirio
girininkijos girininko pavaduotojas Gintautas Juškaitis papasakojo apie mūsų krašto gamtą.
Renginiui ruošėmės ilgai: iš antrinių žaliavų gaminome
skulptūras, piešėme įvairius plakatus, domėjomės gamtos
saugojimu. Mums padėjo mokytojos Virginija Akulienė,
Lina Smilgiuvienė, Vilma Frančiakienė ir Regina Mikulienė.
Atrodo, tiek laiko užtrukome, o renginys prabėgo per vieną
valandą, bet vis tiek smagu, kad salė buvo pilna ir tik kartais
pasigirsdavo krizenimas tų, kurie, matyt, nesuvokia, kaip
Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Ąžuolėlis” nariai
reikia elgtis renginyje.

Žemė yra mūsų visų namai, kuriuos tenka patiems prižiūrėti. Dauguma
žmonių nesusimąsto, kokia žala planetai jau yra padaryta, ir laisva ranka
didina ekologines problemas. Juk mes kiekvienas galime paprasčiausiai
pradėti nuo savęs: rūšiuokime atliekas, nepirkime per daug, nepirkime
nereikalingų daiktų, elkimės kultūringai gamtoje. Norisi, kad vis aktyviau
visuomenė dalyvautų išsaugojant bei atkuriant mūsų planetą Žemę, mūsų
namus.
Organizuojant Žemės dienos minėjimą daugumai teko rimtai pagalvoti
ir padirbėti, kaip perteikti mūsų planetos problemas ir jų sprendimo būdus,
kad visi suprastų. Ačiū visiems, kurie kartu darbavomės. :)
Jaunųjų miško bičiulių būrelio „Ąžuolėlis” vadovė Virginija Akulienė

„Pynė”

Šokių kolektyvo
šokėjai naujus darbo metus pradėjo
kaip visuomet - kupini noro šokti,
visur dalyvauti ir kitiems dalinti gerą
nuotaiką.
Rugsėjį „Pynė“ pasirodė kasmetiniame „Varpo“ mokyklos organizuojamame renginyje „Grand
balius“. Visos šventės metu vyravo
puiki nuotaika, pasirodymus lydėjo
skardūs ir nenutilstantys plojimai, o
šokti dar labiau skatino nuoširdžios
žiurovų šypsenos. Šokome ir mums,
ir publikai labiausiai patinkančius

Ar kas nors iš mūsų susimąstė,
kas mus supa? Ar atkreipė dėmesį
į pražydusią gėlytę betonuoto kelkraščio kampe?
Nuo žemės prasidėjo gyvybė, o
per gyvybę atsiradau ir aš. Žmogus
turi vertinti tai, ką gavo. Didžiausias
turtas yra žemė ir sveikata. Smagu,
kad esu sveika, kad galiu vaikščioti
žaliomis pievomis, klausytis paukščių čiulbėjimo, džiaugtis šiltais saulės spinduliais, nuo kurių truputį
šviesėja mano plaukai, o veide atsiranda šypsena.
Šarūnė, 9 b
šokius: „Kūgiukas”, „Kazio polka”
ir „Viliotinis.
Rudeniui įpusėjus susiruošėme
į šokių festivalį „Draugų būryje“,
kuris vyko Marijampolėje. Likus
kelioms minutėms iki pasirodymo,
kiekvieno akyse galėjome įžvelgti
kruopelytę baimes ir jaudulio, tačiau
išgirdus skambią šokio muziką, visų
veidus papuošė šypsena, o kojos,
atrodo, nevaldomai trypė polkos
ritmu.
Gruodžio mėnesį, jau pajutę

Tik pats žmogus renkasi, ar jis
prižiūrės ir globos žemę, ar terš ir
niokos ją. Niekada nereikia užmiršti,
kad be žemės nebūtų ir mūsų.
Dovilė, 9b
Kas žmonėms trukdo pradėti
rūpintis žeme? Juk tam beveik nereikia pastangų, tereikia noro ir
ryžtingumo. Priešingu atveju - per
keletą dešimtmečių gali nebelikti
daugumos gyvūnų rūšių, miškų, o ir
į lauką išeiti be dujokaukės nebebus
įmanoma.
Edvinas , 9 b
Nejau taip sunku butelį, popierėlį
ar stiklainio dangtelį išmesti į
šiukšlių konteinerį? Juk esame žmonės, esame nuomininkai. Esame įsipareigoję žemei mokėti nuolatinę
nuomą ne pinigais, o švaresne ir
gražesne aplinka. Mes privalome
prieš numesdami šiukšlę, statydami
fabriką ar užvesdami automobilį
pagalvoti apie ateitį. Pagalvoti, ar
mūsų veiksmai atneš daugiau naudos nei žalos.
Daina, 9b
kalėdinę nuotaiką, žiurovus savo šokiais džiuginome „Varpo“ mokyklos
organizuojamame „Padėkos dienos“
koncerte. Gavę pareigą atidaryti šį
renginį, pasitempėme ir sukaupę visas pastangas kartu su mažosiomis
„Pynės“ mergaitėmis užlipome ant
scenos sušokti naujai „iškepto“
kalėdinio šokio. Stengėmės padėkoti
už žmonių atliktus gerus darbus.
Tęsinys 14 psl.
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Tęsinys.
Pradžia 13 psl.

Atejus Lietuvos istorijoje svarbiai datai, sausio 13 – ajai, „Pynės“ kolektyvo merginos turėjo garbės užlipti ant scenos ir sušokti pačių sukurtą šokį,
kuris buvo tartum padeka Lietuvos gynėjams už apgintą laisvę.
Kiekvieną užlipimą ant scenos „Pynės“ šokėjai priima kaip naują iššūkį,
kuris juos verčia dar labiau pasitempti ir kibti į darbus. Darbas sunkus, tačiau
„vaisiai saldūs“. Buvimas kartu, geros emocijos, žiūrovų švytinčios akys ir
degantys nuo plojimų delnai yra pats geriausias atlygis ne tik šokėjams, bet
ir kolektyvo vadovei.
Amanda Kriaučiūnaitė ir Kamilė Kazlauskaitė

„Pynė”

šiemet dar dalyvavo: spalio 5 d. Žemdirbių šventėje
J.Lingio parke; kovo 10 d. koncerte,
skirtame Kovo 11-ajai paminėti;
kovo 15 d. respublikinės Dainų
šventės šokių peržiūroje; balandžio
11 d. šokių šventėje „Tūkstantis
žingsnelių” Gelgaudiškyje; balandžio 24 d. neįgaliųjų žmonių sąjungos renginyje; balandžio 25 d.
respublikinėje dainų ir šokių šventėje
„Vaikystės spalvos” Kalvarijoje;

gegužės 18 d. šokių šventėje “Atidarykim vartelius” Kudirkos Naumiestyje; birželio 1 d. šventėje,
skirtoje Tarptautinei vaikų gynimo
dienai paminėti, J.Lingio parke;
birželio 14 d. tarptautiniame šokių
festivalyje Slovakijoje; birželio 29
d. miesto šventėje - respublikiniame
vaikų ir jaunimo šokių sambūriyje
„Ievaro tiltu”; liepos 1 - 6 d. Lietuvos dainų šventėje „Čia - mano namai”.

Kaip visada, taip ir šiais metais liaudiškų šokių kolektyvo jaunių grupė
daug repetavo, ruošė naujus šokius ir džiugino žiūrovus.
Smagią šokių pynę pynėme Marijampolėje, kur vyko festivalis „Draugų
būryje“. Ten patyrėme puikių įspūdžių. Ir patys patrepsėjome, ir pamatėme,
kaip kiti šoka. Kaip tikri smaližiai valgėme ledus, o po renginio smagiai
leidome laiką mieste.
Ne pirmą kartą vykome ir į Panevėžį. Ten jau turime puikių draugų, kurie organizuoja festivalį „Velžo klumpė“ ir visada mūsų mielai laukia. Ilga
smagi kelionė ir puikus renginys jau tapo kasmetine kolektyvo tradicija.
Dabar ruošiamės Lietuvos dainų ir šokių šventei „Čia – mano namai“. Tikimės puikiai pasirodyti kartu su geriausiais Lietuvos šokėjais ir
nudžiuginti šventės žiūrovus. Su „Pyne“ smagu!
Simona
Čereškevičiūtė, 6a

Į šią šalį norėtųsi sugrįžti
kad ir tūkstančius kartų

.
verdene

rininkai pasakojo istorijas ne tik
apie kalnus, bet dalinosi ir nuotaikinga savo gyvenimo patirtimi.
Antrą dieną „Pynės“ šokėjai
išvyko į Svidnik miestą, kuriame
svečių teisėmis dalyvavo tarptautiniame Rusijos - Ukrainos - Slovakijos tautų kultūrų festivalyje.
Šis festivalis jubiliejinis, vykstantis jau 60 kartą, tad žiūrovų gausa, televizi-jos bei žiniasklaidos
dėmesiu buvo ypač apdovanotas.
„Pynės“ šokėjai pasirodymą pradėjo linksmu šokiu „Jurginų valsas”, o užbaigė „Kazio polka”,
kuri privertė kiekvieną trypti kojomis. Tikime, kad lietuviš-kas
šokis, jaunatviška energija bei
plačios šokėjų šypsenos nepaliko
abejingų Slovakijos žiūrovų. To
įrodymas – gautas padėkos raštas
ir apdovanojimas.
Pirmoji stotelė pakeliui į namus
- Aukštieji Tatrai. Šie kalnai visus
prikaustė prie autobuso langų, pro
kuriuos, nors ir iš toli galėjome
pamatyti
sniegu
apklotas
viršūnes. Pasigrožėjome didžiausia viduramžių pilimi centrinėje
Europoje - Spišskyj Grad.
Pasiekę Aukštuosius Tatrus,
susė-dome į keltuvus ir linksmai
pakilome į 1300m aukštį. Akmenuotu takeliu leidomes prie kalnų
krioklio, ten valandėlę pailsėjome,
pasigrožėjome nuostabiu krioklio
vaizdu, paklausėme raminančių
tekančio vandens garsų. Pavargę,

tačiau vis dar su šypsenomis
veiduose ir gražiais vaizdais atmintyje laukėme traukinio, kuris
nugabeno mus į Poprado vandens
atrakcionų parką, kuriame atgavome jėgas ir pasijautėme lyg
naujai gimę. Ten aplankėme įvairius baseinus, pirtis bei atrakcionus.
Po šios paskutinės, linksmos ir
be galo įdomios dienos Slovakijoje išvykome Lietuvos link. Patogiai įsitaisėme autobuso kedėse,
o pro akis lėkė ryškios Slovaki-

jos miestų ir miestelių naktinių
žibintų šviesos.
Atmintyje išliko daugybė neišdildomų įspūdžių ir prisiminimų.
Bemiegės naktys, šilti vakarai
drau-gų būryje, akimirkos iš šokio
festivalio, nuostabaus grožio kalnai ir pilys....Visa tai prisiminus
į šią šalį norėtųsi sugrįžti kad
ir tūkstančius kartų, nepaisant
varginančios kelionės autobusu ar
kitų trukdžių.
Tai buvo nuostabi kelionė.

Fotografavo mokytoja
Virginija Čereškevičienė

Birželio 13-17 dienomis kolektyvo „Pynė” šokėjai (jaunimo
ir jaunių grupės) lankėsi Slovakijoje. Apsimiegoję šokėjai
Šakius pa-liko 2 valandą nakties
ir išvyko į 16 valandų trunkančią
kelionę autobusu Slovakijos link.
Kelionės metu buvo žaidžiami
įvairūs žaidimai, pasakojamos istorijos, taip pat miegama.
Vos tik pasiekę stovyklą Sigorde ,,Zelionyj Brech”, šokėjai
išskubėjo kurtis kambariuose ir
apžiūrėti stovyklavietės, kurioje buvo stalo teniso bei poilsio
kambariai, taip pat baras, kuriame jaunuoliai liedami emocijas
stebėjo futbolo varžybas.
Rytojaus dieną „pyniečiai”
išsirengė į išvyką po Pianinų nacionalinį parką. Pirmiausia šokėjai
aplankė Lubovianskyj Grad pilį,
kurioje išgirdo įdomių istorijų
apie pilies gyventojus, taip pat
buvo suteikta galimybė nuo pilies
bokštų pamatyti atsiveriančius
nuostabius vaizdus, kurie dar ilgai išliks šokėjų atmintyje. Kolektyvas taip pat smagiai leido
laiką skanaudami nacionalinių
slovakų patiekalų restorane,
įsikūrusiame ant Dunajeco upės
kranto. Pasisotinę šokėjai leidosi
į kelionę mediniais plaustas upe.
Kelionė neprailgo, nes jos metu
buvo galima grožėtis nuostabiais
Pianinų kalnais, plausto vai-

Amanda Kriaučiūnaitė, Kamilė Kazlauskaitė, Simona Čereškevičiūtė,
Goda Beniušytė
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GERIAUSI „VARPO“ MOKSLŲ ŽINOVAI,
MENININKAI, SPORTININKAI Tęsinys.
Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo
projektas „Kengūra 2014”:
„Kalbų Kengūra”: Titas Žievys,
4c kl. - Auksinės Kengūros diplomas;
Kamilė Bakšytė, 6b kl. - Sidabrinės
Kengūros diplomas. Mokytojos Daiva Mažeikienė, Žaneta Kazlauskienė.
„Matematikos Kengūra”: Airidas Bublaitis, 8d kl. pateko tarp
50 geriausiųjų. Mokytoja Gražina
Augaitienė.

Pradžia 9 ir 11 psl.

Rajono mokinių piešinių konkurso
„Rusiškas suvenyras” nugalėtojai:
Simona Čereškevičiūtė, Viltė
Miliūnaitė, 6a kl.; Martynas
Karušis, 7c kl. Mokytojos Jūratė
Žalnorienė, Lina Smilgiuvienė.
Mokyklos liaudiškų šokių grupė
„Pynė” sėkmingai įveikė rajono
Mokytojų Vilmos Frančiakienės,
kolektyvų atranką ir pateko į LietuVirginijos
Akulienės ir Linos
vos dainų ir šokių šventę „Čia - mano
Smilgiuvienės mokinių komannamai”. Vadovė Vitalija Venienė.
da - UAB „Marijampolės apskrities
Rokas Kromalcas, 5c kl., Augustė atliekų tvarkymo centro” konkurso
Mozūraitytė, 1a kl., Šarūnė Bace- „Kompozicija (skulptūra) iš atliekų”
vičiūtė, 4a kl. pripažinti geriausiais nugalėtoja: Deividas Duknevičius,
dailininkais VŠĮ „Mano skveras“ 7d kl., Milena Savokaitytė, Brigita
organizuotame vaikų ir jaunimo Švelnytė, 8e kl. (Dinozauras „Tryrašinių bei piešinių konkurse „Mano nys”).
Zanavykija“. Mokytojos Jūratė Žal8d klasė konkurse „Tapkite aktynorienė, Aurina Bernotienė, Lilija
viąja Lietuvos klase“ pripažinta vieŽurauskienė.
na iš išradingiausių bei aktyviausių
Mokyklos pradinių klasių mo- klasių Lietuvoje. Ji laimėjo kvietimą
kinių komanda - saugaus eismo į parodą „Mokykla 2013“, galimybę
konkurso „Šviesoforas” rajoninio išbandyti patirtį aktyviojoje pamokoturo nugalėtoja, regioniniame ture je ir 50 procentų nuolaidą aktyviolaimėjusi II vietą. Mokytoja Nijolė sios klasės įrengimui mokykloje.
Ulinskienė.
Justas Abromavičius, 1e kl. respublikiniame kompiuterinių piešinių
konkurse „Dovanoju tau margutį dar niekur nematytą” laimėjo II vietą.
Mokytoja Nijolė Jankauskienė.

Mokytojos Virginija Akulienė, Irmina Banevičienė.
Jaunųjų miško bičiulių būrelio
„Ąžuolėlis“ narė Brigita Švelnytė,
8e kl. - rajoninio fotografijų konkurso „Paukščiai grįžta namo“ nugalėtoja, dalyvavusi respublikiniame
renginyje Vilniuje.
Mokytoja Virginija Akulienė.

Respublikinė vaikų ir jaunimo
teatrų šventė „Scenos pavasaris”
rajono moksleivių tarybos pripažinta
„Metų renginiu”.
Mokyklos 5-7 klasių baudų mėtymo varžybų „Baudukas” prizininkai:
7d kl. - I vieta; 7a kl. - II vieta.

Penktų klasių mergaičių komanMokyklos komanda integruotoje dinių kvadrato varžybų nugalėtojos
rajoninėje matematikos popietėje - ir prizininkės: 5a kl. - I vieta, 5c kl.
viktorinoje „Skaičiai, datos, jubilie- - II vieta, 5d kl. - III vieta.
jai praktinio pobūdžio matematikos
uždaviniuose” laimėjo I vietą.
Penktų ir šeštų klasių mergaičių
rinktinių kvadrato varžybos: šeštokių
3a klasė - respublikinio konkurso rinktinė - I vieta, penktokių - II vie„Spalvingiausia klasė” nugalėtoja. ta.
Mokytoja Aušra Gudiškienė.
2000 m. g. mergaičių krepšinio
UAB „Advertis” padėka už komanda rajoninėse varžybose
aktyvų mokinių dalyvavimą respub- iškovojo I vietą.
likiniame edukaciniame konkurse
Trenerė Daiva Šlėderienė.
„Olimpis 2014”.

Dramos studija Lietuvos mėgėjų teatro šventėje „Tegyvuoja teatras”
apdovanota LLKC diplomu kaip ryškiausias jaunimo teatrinės kultūros
skleidėjas. Kolektyvas pateko į geriausių Lietuvos mėgėjų teatrų penketuką
ir Lietuvos dainų ir šokių šventėje „Čia - mano namai” pasirodys Vilniaus
Katedros aikštės didžiojoje scenoje. Vadovė Vilija Meškaitienė.
DRAMOS STUDIJA rugsėjo 7 d. spektaklį „Karys pagyrūnas” rodė
Sūduvos mėgėjų teatrų festivalyje „Atžalynas” Ožkabaliuose, lapkričio 2627 d. su spektakliu „Moderatoriai“ dalyvavo respublikiniame vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje „Viva avanscena” Kauno „Girstučio“ kultūros centre, jį rodė Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijoje.
Meninę kompoziciją „Donelaičio pamokos” vasario 16 d. rodė rajoninėje
„Aitvarų” teikimo šventėje, po to savivaldybės viešojoje bibliotekoje,
Kybartų Kristijono donelaičio gimnazijoje, Zanavykų bendrijos suvažiavime
Zyplių dvare.
Balandžio 4 dieną dramos studijos nariai su kompozicija “Donelaičio
pamokos” dalyvavo programos “Kalbą kuriu AŠ!” uždarymo renginyje,
kuris vyko Valdovų rūmuose, Vilniuje.
Balandžio 5 dieną dramistai dalyvavo Zanavykų muziejaus įkurtuvių
šventėje, kurioje jie atidarė muziejų.
Gegužės 7 dieną, Lietuvai minint 110-ąsias lietuviškos spaudos atgavimo
metines, Prezidentūroje vyko Nacionalinio diktanto nugalėtojų apdovanojimas. Iškilmėse dramos studijos nariai pristatė „Donelaičio pamokas”.
Gegužės 17 d. meninę kompoziciją ir spektaklį „Sapfo laiškas Faonui” rodė
tarptautinėse vaikų ir jaunimo teatro dirbtuvėse - festivalyje „Vaivorykštė
2014” Jurbarke. Metų sezoną su šiuo spektakliu baigė tarptautiniame jaunimo klasikinio teatro festivalyje Sicilijoje.

„Scenos pavasario” šventė asocijuojasi su atbundančiu pavasariu. Šiemet
mūsų mokyklos scenoje buvo daug įvairių spektaklių. Vieni trumpesni, kiti
ilgesni, bet daugelis verti dėmesio. Aišku, neapsieita ir be kompozicijų.
Jos buvo dvi, bet išties puikios!
Kiekvienais metais šioje šventėje atrandu vis ką nors nauja, pastebiu
labai įdomių sprendimų. Su draugėmis aptariame kiekvieną pavykusį ar
nelabai epizodą. Manu, visi aktoriai stengiasi įsijausti į savo vaidmenį,
nesvarbu, koks jis būtų...
„Scenos pavasaris” – puiki šventė, padedanti praplėsti požiūrį į aktorystės
saulė, netgi lietus... Tuo tarpu merginai rūpėjo tik gerai išsimiegoti. Atrodė,
meną. Tikiuosi, jog šios šventės grandinė nenutrūks dar ilgai!
kad jie taip ir nesupras vienas kito, bet... viskas baigėsi laimingai.
Adelė Antanaitytė, 5 b
Emilis, Valdas, 9 a

Birštono gimnazijos spektaklis „Jis, ji, jie, jos“ svajingas ir įdomus.
Labiausiai patiko Šakių jaunimo kūrybos ir sporto centro spektaklis „Maži
Vaikino ir merginos santykiai pavaizduoti įtaigiai, todėl nors scenoje daugiausia „dirbo“ du aktoriai (vėliau sužinojome, kad tai – 12-okai, kuriems nusikaltimai“. Jis netruko ilgai, todėl nebuvo nuobodu žiūrėti. O ir tema pašis kūrinys yra egzamino darbas), žiūrėti buvo įdomu. Vaikinas bandė tiko. Paauglė mergina nori būti suaugusi, tad jai suteikiama galimybė sukti
gyvenimo ratą.
įrodyti, kad pasaulyje yra daug gražių dalykų: žydinti pienė, šviečianti
Tęsinys 16 psl.
Arnas, 6b

.
verdene
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Jau devintąjį kartą
Nusileidome Comiso miesto Vincenzo Magliocco aerouoste, kuris
pradėjo veikti dar visai nesenai –
2013 m. gegužės 30 d. Kol kas čia
yra tik 9 skrydžių kryptys, viena iš jų
– į Kauną. Mūsų skrydis truko 3 val.
15 min. Išlipę iš lėktuvo, pasiėme visus savo daiktus, sėdome į autobusą
ir išvažiavome į Palazzolo Acreide
miestelį, Colle Acre viešbutį, kur
gyvenome 4 paras.
Šiame miestelyje gyvena tūkstantis gyventojų. Jis įtrauktas į

Tęsinys. Pradžia 15 psl.

dramos studija, dabar jau jungtinė - „Varpo” ir „Žiburio” - keliavo į Siciliją, į tarptautinį jaunimo klasikinio teatro festivalį,
kuris šiemet buvo jubiliejis - dvidešimtasis!

UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą.
Žymiausi architektūros paminklai
yra Šv. Sebastijono bažnyčia, Šv.
Povilo bazilika bei Švenčiausiosios
Mergelės
Marijos
Apreiškimo
bažnyčia.
Šių metų Palazzolo Acreide vykusiame dvidešimtajame tarptautiniame jaunimo antikinio teatro festivalyje mes vaidinome Ovidijaus pjesę
„Sapfo laiškas Faonui”. Pasirodėme
buvusio senovinio miesto Akrai
graikų amfiteatre. Jame tomis dieno-

Buvau šešiuose spektakliuose. Labiausiai patiko Jaunimo kūrybos ir
sporto centro „Mažieji nusikaltimai“
ir Birštono gimnazijos „Klyfa“. Tai
linksmi ir tikrai suprantami vaidinimai. Tiesa, smagus ir linksmas buvo

mis vaidino dar keturios jaunimo antikinio teatro trupės, mes matėme net
tris spektaklius.
Taip pat aplankėme ir Sirakūzus.
Šiame mieste gyvena net 70
tūkstančių gyventojų. Lankėmės
graikų amfiteatre, talpinančiame
apie 15000 žiūrovų. Čia nuo 1914
metų rodomi antikinių spektaklių
ciklai, kuriuos organizuoja Nacionalinis antikinės dramos institutas. Mes
žiūrėjome graikų dramaturgo Aischilo trijų dalių tragedijos ,,Orestėja“
antrosios dalies ,,Vyno aukotojai“
ir trečiosios dalies ,,Eumenidės“ inscenizacijas, sujungtas į vieną spektaklį.
Vieną dieną praleidome Ragūzos
mieste. Su juo mus supažindino gidas. Sužinojome, kad miestą sudaro
dvi dalys - senamiestis, vadinamas
,,Hyblos sodai“, ir naujoji miesto dalis. Senamiesčio vadinamoji
Ragusa Ibla dalis 2002 m. buvo
įtraukta į Pauslio kultūros paveldo
sąrašą. Šioje dalyje yra išlikę graikų

nekropolio fragmentai, daug Sicilijos baroko architektūros paminklų,
tokių kaip Šv. Jurgio Bazilika, Santa
Maria delle Scale bažnyčia, gotikinė
normanų Šv. Antano bažnyčia.
Po ekskursijos važiavome į Marina di Ragusa uostą, kur maudėmės
Viduržemio jūroje ir lepinomės
saulėje. Tiesa, buvome užsukę į
Donnafugala pilį, deja, nepavyko
patekti į vidų, nes buvo filmuojamas
vaidybinis filmas.
Po kiekvienos išvykos grįždavome
į viešbutį, kur mus pasitikdavo
draugiški italai, pavaišindavo skaniu itališku maistu. Nepamirškime ir
Tancredi restorano, kuriame maistą
nešė be perstojo.
Ši savaitė buvo nuostabi –
pamatėme daug įspūdingų spektaklių, bridome į Viduržemio
jūrą, susiradome naujų draugų
ir susipažinome su italų kultūra.
Norėtume pakartoti šią kelionę dar
ne kartą.
Milda Vasiliauskaitė,
Paulina Diržiūtė, 8a

Aido laiškelis

mūsų mokyklos pradinukų spektaklis „Kiauliaganys“, tik aš jam jau per
didelė.
Dėmesį prikaustė ir kompozicijos: „Kukučio belaukiant“, kurią atvežė
mums moksleiviai iš Kauno Antano Smetonos gimnazijos, bei mūsiškė
meninio skaitymo konkurso laureatė „Sveiki, sakau, salve, piliečiai!“
Agnė, 6b

Emilija Vensaitė, 7a

.
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LEIDINYS BESIMOKANTIEMS IR NEBE

ŠAKIŲ „VARPO”
MOKYKLA

J.Basanavičiaus g. 28,
Šakiai, LT-71112
Tel. (8 345) 60301

el. p.: stanislovasg@ centras.lt

skaitmeninė versija

Klasės vadovės V. Gurgždaitienės ir lietuvių k. mokytojos V. Meškaitienės
paskatinti balandžio 3 dieną nusprendėme vykti į Vilnių, ,,Keistuolių teatrą“,
pažiūrėti spektaklį ,,Škac, mirtie, visados škac“. Spektaklis pastatytas pagal S.Šaltenio apysaką ,,Riešutų duona“, režisierius A.Latėnas.
Spektaklyje pasakojama apie tyrą, gražią dviejų paauglių Liukos ir Andriaus pirmąją meilę. Šie jaunuoliai primena V. Šekspyro dramos veikėjiu
Romeo ir Džiuljetą. Andriui ir Liukai taip pat nelemta būti kartu. Jie
išsiskiria. Suaugusieji pykdamiesi tarp savęs užmiršta, kad skaudina savo
vaikus, tačiau spektaklio pabaigoje Andriaus ištarti žodžiai nuteikia viltingai. Jaunuolis veja nuo savęs melą, pyktį, neapykantą. Jis kalba apie
gerumą ir meilę.
Manau, kad šis spektaklis ne vieną privertė susimąstyti apie tarpusavio
santykius, apie draugiškumą, apie svajones, kurios gali ir išsipildyti.

Sveika, Vilija. Labai ačiū už sveikinimus. Labai nesmagu, kad į ankstesnį
laišką neatsakiau, nes kažkaip vis bėgu ir bėgu. Ritasi tas pasaulis žemyn,
priversdamas mus visur skubėti ir nepalikdamas laiko paprastam bendravimui, kavos gėrimui ir draugo rankos paspaudimui. Kartais taip vis
norisi sugrįžti į mokyklos metus, kai turejome tiek daug idėjų, minčių, bet
svarbiausia - daugybe laiko joms įgyvendinti. Tada taip neatrodė, šiek tiek
patingėdavome, per naktis pražaisdavome kompiuteriais... Bet džiaugiuosi,
kad visada šalia buvo tokie žmonės kaip Jūs, Stanislovas, Vitas. Jūs neleidote mums vejais leisti laiko ir šlaistytis gatvėmis, įtraukdavote į įvairias
veiklas ir projektus. O labiausiai džiaugiuosi dėl to, kad dabar man nereikia
sakyti, kaip girdžiu iš daugelio žmonių: „Kad būčiau aš tada žinojęs...”
Mes turėjome laimingą jaunystę, o dabar dėl to dar labiau džiaugiamės,
nes tai buvo pagrindas mūsų visam gyvenimui. Tuo metu suformuotas
charakteris, asmeninės savybės lydi mus iki šiol. Visada jaučiousi skolingas:) Turėjome mintį su Giedriumi Zybertu, Mantvydu Vaičiūnu padaryti
mokykloje paskaitėlių ciklą jaunimui apie mokyklos įtaką, jų pačių indėlį
į savo ateitį. Pasidalinti patirtimi, kaip elgtis vienoje ar kitoje situacijoje,
papasakoti apie savo veiklas, idėjas, kaip jas igyvendinti ir t.t. Dabar jau
nežinau, ar įmanoma, kai mokykla ne vidurinė. Bet jei būtų kam nors įdomu,
mes galėtume prisidėti:))) Ačiū jums, Vilija!!!
Aidas Jarušaitis, VI karos „Varpo” abiturientas,
UAB „ES4B” direktorius

